
"Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan
Al-Qur'an untuk dijadikan pelajaran, maka

adakah yang hendak mengambil pelajaran? "
@5. Al-Qamar [54J : t 7)
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Tidak dapatdisangkalbahwa ayat-ayatAl-Qur'an tersusun dengan kosakatabahasa

Arab, kecuali beberapa kata yang masuk dalam perbendaharannnya akibat akulturasi.

Al-Qur'an mengakui hal ini dalam sekian banyak ayatnya, antara lain ayat yang

membantah tuduhanyangmengatakanbahwaAl-Qur'an diajarkan oleh seorang (non-

Arab) kepada Nabi. Firman-Nya:

A 3:4,siit ,a.";t;. 'ti,;Jal CiAii * ial

Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata "Sesungguhnya Al-Qur'an
diajarkanolehseorangmanusiakepadanya(Muhammad)." Padahalbahasaorangyangmereka

tuduhknn (bahwd Muhmnmadbelajar kEadanya adalahbahasa'ajam, xdang ini adalah dalam

bahasa Arab yang terang. (QS. An-Nahl [16]: 103).

Bahasa 'ajmn adalahbahasa selain bahasa Arab, atau diartikan juga dengan bahasa

Arab yang tidakbaik.
Mengapa AlQur'an Berbahasa Arab? Tentu banyak faktor yang mengakibatkan

terpilihnya bahasa Arab sebagai bahasa wahyu Ilahi yang terakhir. Faktor pertama

adalah keunikan bahasa ini dibanding dengan bahasa-bahasa lain.

Bahasa Arab termasuk rumpun bahasa Semit; sama dengan bahasa Ibrani, Aram,

Suryani, Akadia, Amhar, dan Tigrinya. Kata-kata bahasa Arab pada umumnya
memunyai dasar tiga huruf mati yang dapat dibentuk dengan berbagai bentuk. Kata

qhla ( )S ), misalnya yang artinya "berkata" terambil dari huruf qdf, waw, danldtn.

Utsman Ibnu finny (932-1002 M), smrang pakar bahasa Arab menekankan bahwa
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pemilihan huruf-huruf pada kosakata bahasa Arab bukan suatu kebetulan, tetapi
mengandung falsafah bahasa tersendiri. Misalnya dari ketiga huruf yang membentuk
kata qhla, yakni qdf, wau), danlAm, dapat dibentuk enam bentuk kata yang kesemuanya
memunyai makna n€unun kesemua makna yang berbeda itu -betapapun ada huruf
yang didahulukan atau dibelakangkan- kesemuanya mengandung makna yang
menghimpunnya. Maknanya dalam contoh kata di atas adalahgerakan.

Kata "qdla" yang berarti "berkata" mengisyaratkan gerakan yang mudah dari
mulut dan lidah, karena itu pula huruf pertama yang digunakan haruslah yang
bergerak, karena bukankah dia berupaya untuk "berkata" (berbicara) dalam arti
menggerakkan mulut dan lidah dan huruf yang terakhir dari kata ini haruslah yang
diam (tidak bergerak ) karena mengakhiri perkataan berarti " diamltidak bergerak" .

Dari ciri di atas, bahasa Arab memunyai kemampuan yang luar biasa untuk
melahirkan makna-makna baru dari akar-akar kata yang dimilikinya. Misalnya
kontraktor" dinamai muqiwil ( J)d ). Bukankah kontraktor adalah yang membangun
bangunan, sedang pembangunan mengharuskan adanya gerakan, tanpa gerak-
dengan kata lain begitu Anda diam-maka pembangunan tidak dapat terlaksana.

Apabila Anda mendahulukan huruf waw, kemudian qdf,lafu lim sehingga
menjadi waqala maka salah satu artinya adalah mengangkat satu kaki dan memantapkan

knkiyanglain dtbumi.Ini pun menunjuk kepada makna asal yang disebut di atas yakni
adanya " gerak" . Al-waqal (.[lr ) adalah batu yang digunakan untuk menuju ke arah atas

tentunya untuk menuju ke sana haruslah dengan gerak, sedang kata al-waqil dan al-
w aql adalah kuda yang (mahir) menanjak.

Adapun jika yang didahulukan huruf lfrmkemudian qdf laluwmr makamakna
gerak tidak pula terlepas darinya. Kata al-laqwu ('r;))i ) oleh kamus-kamus bahasa
antara lain diartikan sebagai angin yang menimpa seseorang sehingga menggerakknn bagian

wajahnya atau dalam bahasa kedokteran dewasa ini "tekanan darah tinggi yang
mengakibatkan hal tersebut". Dari akar kata yang sama dibentuk kata laqiya ( -;g) )
yang berarti "bergerak menuju sesuatu untuk bertemz ". Demikian seterusnya.

Keunikan bahasa Arab terlihat juga pada kekayaanny4 bukan saja pada kelamin
- kata atau pada bilangannya yaitu, tunggal (mufrad), dual (mutsannd), dmt jamaklplural,

tetapi juga pada kekayaan kosakata dan sinonimnya.
Kata tinggi saja memunyai enam puluh sinonim, bahkan konon kata singa

bersinonim lima ratus, ular dua ratus kata, dan menurut Al-Fair0zabAdi, pengarang
kamus AI-MuLtith, sinonimkata"'asal" (J:J/madu) ditemukan sebanyak delapan puluh
kat4 sedang kata yang menunjuk kepada aneka pedang ditemukan sebanyak lebih
kurang 1000 kata. De Hammaer mengemukakan bahwa kata yang menunjuk kepada
unta dan keadaannya ditemukan sebanyak 5644 kata. Demikian antara lain
dikemukakan oleh Dr. Ali Abdul Wahid Wafi dalam bukunyaFiqh al-Lughah. Sementara

pakar lain berpendapat bahwa terdapat 25 juta kosakata Bahasa Arab. Sinonim-sinonim
tersebut tidak selalu sepenuhnya memunyai arti yang sama.

Kata jalasa ('-JJ-) dmr qa'ada ( .ri ) sama-sama diterjemahkan "duduk", tetapi
penggunaannya berbeda. jika lawan bicara Anda berdiri dan Anda mengharapkannya
duduk, maka Anda keliru jika berkata kepadanya ijlis ('u-$-r. ) (bentuk perintah dari

Kajian Kosakata vul



Kata Pengantar

kata jalasa),karena kata ini digunakan untuk memerintahkan seseorangyanf sedang

berbaring agar ia duduk, seharusnya yang diucapkan adalah uq'ud (j3r) (bentuk

perintah dari kata qa'ada (';1;).
Dalam buku Diras^t fi al-Hubb, Yusuf Asy-syaruny mengutip pendapat Ibnu Al-

Qaypm dalam bukunya Dzamm al-Haw6, yang menjelaskan peringkat dan macam-

macarn cinta serta kosakata yang menggambarkannya. Pandangan mata atau berita

yang didengar bila melahirkan rasa senang diungkapkan dengan kata'alaqah ( "^AL ),

apabila melebihinya sehingga terbetik keinginan untuk mendekat, maka ia dinamai

mail ( )*, ), dan bila keinginan itu mencapai tingkat kehendak menguasainya, maka ia

dinamai mawaddah (;:t;), tingkat berikutnya adalah mahabbah (6\, dilanjutkan

dengan khullah( di ), kemudian ash-shabdbah (d.r72lt),lalu al-hawa ( *J ), disusul

peringkat selanjutnya al-'isyq ( ;,11r ), yakni bila sbseorang bersedia berkorban/
membahayakan dirinya demi kekasihnya, sedang jika cinta telah memenuhi hati

seseoran& sehingga tidak ada lagi tempat bagi yang lain, maka cintanya dilukiskan
dengan kata at-tatiyum ( i-r:ilt ) dan jika ia tidak lagi dapat menguasai dirinya atau

tidak lagi m,unpu berpikir dan membedakan sesuatu akibat cintA maka cintanya

dinamai wfrlih ( dt'j ). (Dirasat hal. 30)

Demikian contoh sederhana tentang kekayaan kosakata bahasa Arab, serta betapa

telitinya memberi gambaran tentang sesuatu.

Memilih kata untuk menjawab sesuatu pun harus dengan kehati-hatian, karena

jika keliru, maka boleh jadi Anda membenarkan sesuatu yang maksud Anda

menolaknya.
Firman Allah dalam QS. al-A'raf l7l:L72:

" Bukankah Aku Tihanmu? Mereka menj awab " bald" I y a... "

Sahabat Nabi, Ibnu Abbas, berkata: "seandainya katabala pada ayat ini ditukar

dengan na'mnmakayang menjawabnya menjadi kafir". Ini, karena na'am, digunakan

sebagai jawaban untuk membenarkan satu pertanyaan, baik pertanyaan itu dengan

redaksi positif maupun negatif. "Bukankah Aku Tuhan kamu" bila dijawab dengan

na'am, maka ini berarti membenarkan redaksi yang bersifat negasi ifu, sehingga jawaban

ini berarti: "Benar,Engkau bukan Tuhanku". Demikian dinukil oleh Az-Zarkasyi dalam

kitabnya Al-B urhin (y\d IV hal. 262), tetapi karena jawaban pada ayat itu adalah bala

yang digunakan untuk mengiyakan dalam bentuk positif -walaupun redaksinya

berbenfuk negasi-, maka pembenaran tersebut adalah mengiyakan pertanyaan ifu

setelah sebelumnyamembuangbentuknegasinya.Redaksi negasi dalam ayat tersebut

adalah "bukankah"... Ini yang ditiadakan sehingga seakan-akan bunyi ayatnya'Aku
Tuhanmu" dan jawabannya adalah "ya" ( Engkau Tuhan kami).

Keunikan lain dari bahasa ini adalah banyaknya kata-kata ambigu, dan tidak
jarang satu kata memunyai dua atau tiga arti yang berlawanan, tapi dalam saat yang

sarna seseorang dapat menemukan katayang tidakmengandung kecuali safu makna

pasti saja.

Bahkan satu huruf tidak jarang memunyai lebih dari satu arti. Huruf waw,

1;G""&;JAia
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misalnya adayang dinamai 'amilah, yakni berfungsi dan adayangghairu'6milah(ndak
berfungsi). Yangberfungsi adayang mengakibatkan katasesudahnya majrftr (berbunyt
"i"), yaLni kalau huruf itu digunakan sebagai alat bersumpah " Wa Allahi ( gtj )!" ,..
dan ada juga yang manshttb dibunyikan "a" antara lain apabila ia diartikan bersama

dan ini yang dinamai oleh pakar bahas a u)aw al-ma'iyyah. Adapun waw yalrrg tidak
berfungsi, maka maknanya amat beraneka ragam. Az-Zarkasyt dalam Al-Burhdn
menyebut enam makna. Salah satu di antaranya adalah apa yang dinamai isti'ndf,
yaitu apabila kalimat sesudah huruf tersebut tidak memunyai hubungan dengan
kalimat sebelumnya baik dari segi makna maupun i'rdb (konjugasi). Kesalahpahaman
menyangkut hal ini seringkali mengantar penerjemah untuk menerjemahkannya
dengan "dan", padahal terjemahan ini tidak diperlukan bahkan menjadikan
terjemahannya ganj il terdengar.

Faktor-faktor keistimewaan di atas menjadikan penerjemahan Al-Qur'an
merupakan satu upayayang mustahil jikadimaksudkan menyalinAlQur'an ke dalam
bahasa lain. Semua penerjemah yang jujur mengakui hakikat ini. Edward Montet
menulis dalam Transduction Franqoise -sebagaimana dikutip oleh Muhammad Fazlur
Rahman Ansari dalam The Quranic Foundations and Structure of Muslim Society: "Al-
Qur'an.. keagungan serta kemuliaan bentuknya begitu padat sehingga tidak ada
terjemahan ke dalam satu bahasa Eropa pun yang bisa menggantikannya. Bahkan
seorang pendeta Kristen mengakui 'Al-Qur'an dalam bahasa Arabnya memunyai
keindahan yang menawan serta daya pesona tersendiri. Ungkapan katanya yang
ringkas, gayanya yang muli4 kalimat-kalimatnya yang benar seringkali penuh dengan
irama, memiliki suatu kekuatan yang besar serta tenaga yang meledak-ledak yang
sangat sulit diterjemahkan seni sastranya.

Di sisi lain perlu juga dicatat bahwaAlQur'an, walaupun menggunakan kosakata

yang digunakan oleh masyarakat Arab yang ditemuinya ketika ayat-ayatnya turun,
narnun tidak jarang Al-Qur'an mengubah pengertian semantik dari kata-kata yang
digunakan orang-orang Arab.

Semantik adalah ilmu tentang tatamakna atau pengetahuan tentang selukbeluk
dan pergeseran makna kata-kata. Setiap kata merupakan wadah dari makna-makna
yang diletakkan oleh pengguna kata itu. Boleh jadi ada satu kata yang sama dan
digunakan oleh dua bangsa, suku, atau kelompok tertentu, tetapi makna kata itu bagi
masing-masing berbeda. Kata fitnah misalnya dalam bahasa Indonesia diartikan :

ucapan yang menjelekkan pihak lain, tetapi kata itu dalam bahasa Arab antara lain berarti
cobaanlujian

AlQur'an walaupun menggunakan kosakata yang digunakan oleh orang-orang
Arab, namun tidak jarang wadah kata itu diisinya dengan pengertian-pengertian baru,
yang berbeda dengan sebelumnya. Kata shal1hlshalat, misalnya pada mulanya oleh
bahasa Arab diartikarr "iha", tetapi oleh Al-Qur'an pada hampir semua ayat yang
menggunakan kata itu, maknanya bukan sekadar do4 tetapi diperluas sehingga
mencakup ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri
dengan salam.

Kata karam ( if ) digunakan oleh masyarakat Arab pra-Islam, dalam arti
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"seseorang yang memiliki garis keturunan kebangsawanan". Makna ini diubah Al-

Qur'an sehingga ia tidak hanya digunakannya sebagai sifat manusia, tetaPi iug a " ra,eki,

pasangan, surat, naungan, uclpan, dan lain-lain", sehingSa pada akhirnyakata karam

diartikan sebagai " segala sesuatu yang baik sesuai obiek yang disifatinya"

Kata'Allah" pada wahyu-wahyu pertama tidak digunakan oleh Al-Qur'an,

sebagai gantinya digunakan kata Rabbuka (Tuhanmu Wahai Muhammad). Hal ini
dalam rangka mengubah pengertian semantik kata'Allah", karena kaum musyrikin

walaupun menggunakan kata yang sarna namun keyakinan mereka tentang Allah

berbeda dengan keyakinan yang diajarkan Islam.

Makna-makna semantik yang dikandung oleh satu kata Al-Qur'an, yang

menjadikan sementara ulama menolak penerjemahan AlQur'an ke dalam bahasa lairy

atau paling tidak menamai terjemahannya sebagai "terjemahan makna" bukan
,,redaksi" dan dari sini pula dapat dimengerti jika terjemahan Al-Qur'an tidak sama

dengan Al-Qur'an apalagi menggantikan posisinya.

Demikian sedikit ciri dan sifat bahasa Arab, yang tidak mustahil menjadi sebab

dipilihnya bahasa ini untuk menjadi bahasa Al-Qur'an. Bukankah mustahil
menjelaskan pesan yang diinginkan apabila yang menyampaikan miskin dalam

perbendaharaan bahasa dan/atau bahasa yang digunakan tidak memiliki kekayaan

kosakata serta keragam an gay a?

Apa yang kami namai Ensiklopedia ini, pada hakikatnya adalah usaha untuk

menggambarkan makna-makna kosakata Al-Qur'an, serta bagaimana kitab suci ini
menggunakannya disertai dengan penjelasan makna semantiknya.

Salah satu kritik yang dikemukakan oleh berbagai Pakar Al-Qur'an terhadap

sekian banyak kitab tafsir adalah kekeliruan para penafsirnya memahami kosakata

Al-Qur'an, dan/atau memberi satu kata muatan yang berlebih dari kapasitasnya.

Gagasan pertama mengenai penyusunan Ensiklopedia ini muncul pada tahun

1992. Disampaikan oleh para tokoh agama, tokoh pendidikan, dan ulama, termasuk

kami sendiri dan Drs. H. Abd. Hafizh Dasuki (kini almarhum), yang ketika itu menjabat '

sebagai Kepala Pusat Penelitian LekturAgama Badan Penelitian dan Pengembangan

Agama Departemen Agama RI. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, dibentuklah

sebuah tim penyusun, yang terdiri atas Dewan Redaksi, Tim Penyusun, dan Tim

Penulis.
Dewan Redaksi dipilih dari berbagai kalangan Pakar Al-Qur'an. Kami sendiri

mendapat kehormatan untuk memimpinnya secara langsung. Tim Penyusun dipimpin

langsung oleh Drs. Abd. Hafizh Dasuki, MA; dibantu oleh Drs. Ahmad Thib Raya

MA. sebagai Sekretaris Tim dan Koordinator Penulis. Tim Penulis terdiri atas para

dosen IAIN, dan dosen agalna Islam pada Perguruan Tinggi Umum yang ketika itu

sedang mengikuti Program Pascasarjanadi IAIN Syarif Hidayatullahlakarta dan IAIN

Sunan Kali ]aga Yogyakarta.

Buahnya pada tahun 1992 muncullah Ensiklopedia Al-Qur'an edisi percobaan

dengan judul Ensiklopedi Al-Qur'an; Kajian Kosakata dan Tafsirnya. Edisi percobaan

tersebut lalu dibedah dan dikaji sectra mendalam dan saksama dalam sebuah acara

bedahbuku, yang pesertanya diundang secarakhusus. Hadirketikaifu sejumlah pakar

ENstrr-opEoin Ai--Qun'aN



Kata Pengantar

dibidangilmu-ilmuAlQur'an, paratokotu ulama cendikiawan, kalanganpesantren,
dan anggota-anggota organisasi kemasyarakatan Islam.

Menanggapi kritikan, saran, dan komentar yang masuk dari berbagai kalangan
tersebut lalu diupayakan penyempurnaan terhadap edisi'percobaan'tersebut. Setelah

sekian lama diupayakan sambil menamb ah mtri-entri baru, dibentuk kembali tim revisi
yang bertugas menelaah kembali sejumlah bahan yang ad4 menambah entri-entri
baru, dan menyiapkan penerbitannya dalam bentuk yang lebih komprehensif.

Tim itu terdiri atas:

PemimpinRedaksi
Wakil Pemimpin Redaksi

Anggota

Hasilnya adalah karya yang ada di hadapan anda ini; Ensiklopedia Al-Qur'an;
Kajian Kosakata. )umlah entri yang tadinya hanya 485 buah meningkat hingga
melampaui 1050 buah. Kendati begitu, kami sadar masih banyak kosakata penting
lain dalam Al-Qur'an yang belum termuat. Kesalahan dan kealpaan pun, tidak
mustahil, masih terjadi di sana sini. Apalagi sepanjang pengetahuan kami ini
merupakan karya pertam4 khususnya dalam bahasa Indonesia; bahkan, dalam bahasa

lain pun hampir tidak ditemukan semacamnya. Tegur sapa dan kritik dari para
pembaca sangat kami harapkan demi kesempurnaan karya ini.

Selanjutnya, guna memudahkan pembaca dalam mengakses informasi yang
termuat dalam Ensiklopedia ini, pengelompokan entri dilakukan berdasarkan abjad
dalam bahasa Indonesia dengan mengikuti transliterasi kata yang bersangkutan (yang

berasal dari bahasa Arab) dalam bahasa Lrdonesia. Unfuk ifu, pembaca akan mendapati
kata yang berhuruf awal:
a. ) (d), seperti dark (!r> ) berada dalam kelompok entri yang sama dengan kata

yang berhuruf awal ) ( dz) seperti dzikr ( F 5 ), dan kata yang berhuruf awal e @h)

seperti dhuhd ( G>b ).

b. g1(t), seperti tabarruj( 6,r,, )beradadalamkelompokyangsamadengan entriyang
berhuruf awal e., (fs) seperti katatsmndniyah(4.t;), b(th) seperti thayyib ( ..,L ).

c. (&), seperti hafrd ( 4.r- ) berada dalam kelompo,k yang sama dengan entri yNrg
berhuruf awal -o (h), sepertihalit'an ( t ri^ ).

d. ! (tc), seperti kiswah (i6 ) berada dalam kelompok yang sama dengan entri
berhuruf awal i kh), sepertikhazi'in ( g,ty).

e. r)/ G), seperti siqhyah ( qti, ) berada dalam kelompok yang sama dengarr entri
berhuruf awal jt (sy), seperti syahddah ( ;:ta: ) dan ge Gh), seperh shdbi'in ( ,*.V )

f. ) Q), seperti zaqqfim ( C.,l-i) berada dalam kelompok yang sama dengan entri

berhuruf awal -t kh), seperti zhulm ( p ).

Di samping itu, seperti sudah kami singgung di atas, bentuk kata yang dipilih
sebagai judul entri ditetapkan berdasarkan penggunaannya dalam AlQur'an; bukan

: Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA
: Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA

Dr. Muchlis M. Hanafi, MA
: Dr. Sahabuddin, MA

Dr. A. Yusuf Baihaqi, MA
Irfan Mas'ud Abdullah, MA
Salim Rusydi Cahyono, Lc
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asal atau akar kata -meskipun dalam pembahasannya asal-usul kata tersebut dengan

berbagai derivasinya tetap dibicarakan. Misalny4 dari'akar kata raka'a (€:) atau

rukit' ( L-f :\ lahir beberapa bentuk kata yang digunakan al-Qur'an, yartu: yarka'irn

(;t-f ,r) , irka'fi (rf :t), irkai ( ,;s tt), raki'an ( tjl-) ), ar-r6ki'itn ( or'rt.,lt ), ar-r6ki1n

( ;*irrlr ), ar-rukka' ( 6ilt 1, rukka'an ( ufr ). Dalam hal ini judul entri diambil dari
salahsatubentukyangada yaitu:ar-rdki'fin(ttt StSt ) namundemikianbentuk-bentuk

lainnya juga dibicarakan di entri tersebut.
Bentuk penyajian semacrun ini dilakukan untuk memudahkan sebagian besar

pembaca yang mungkin belum terlalu akrab dengan dinamika atau perubahan bentuk

yang lazim terjadi dalam tatabahasa Arab. Lain halnya dengan kamus-kamus kosakata

AlQur'an dalam bahasa Arab yang umumnya menggunakan akar kata sebagai judul
entri.

Selanjutnya terima kasih yang sedalam-dalamnya kami haturkan kepada semua

pihak yang terlibat dalam penerbitan Ensiklopedia ini. Terutama sekali para penggagas

awal, tim redaksi tim penulis, tim revisi, Bapak Rosano Barack, Pimpinan Yayasan

Paguyuban lkhlas, Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) dan Penerbit Lentera Hati. Tanpa

jerih payah mereka semu4 Ensiklopedia ini rasanya tidak akan pernah bisa dinikmati.
Secara khusus, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Saudari Artika

Mantaram, Manajer Operasional Pusat Studi AlQur'an dan Lentera Hati dan Tim
Kreatif Lentera Hati yang terdiri dari Saudara Abd. Syakur Df, Rizal, Zainul Muttaqin
Yusufi, dan Abdul Rauf. Siang-malam, mereka semua bekerja tanpa kenal lelah demi

terlaksananya penerbitan Ensiklopedia ini. Semoga Allah swt. melimpahkan karunia-

Nya kepada mereka semua.

Demikian, kepada Allah swt. jua kita mengharap ridha-Nya. Mudah-mudahan

dengan kehadiran Ensiklopedia ini kita semua dapat lebih memahami AlQur'an dan

membumikannya.
W abill ahi at -T auf i q w a al - H i ddy ah.

. 7 Sva'ban 1.428H.
20 Agustus 2007 M.

Pemimpin Redaksi,

Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA.
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'A'ILAN 6$)b)
Kata '6'ilan ( lti ) adalah ism f6'il (kata yang
menunjukkan pelaku) dmi 'dla ( 1A ), yallu ( $- ),
'ilan ($L ). Kata ini, menurut Ibnu Faris, Ibrahim
Anis, dan Muhammad Ismail Ibrahim berarti
' falor','miskin', dan'bufuh'.' A' ttm ( 5r;6 ) berarti
'orang yang miskin' atau 'orang yang butuh'.
Kata lain yang seasal dengan '6'ilan ( jut; ) adalah
'iyhlah ( aiqolr ) yang berarti 'nafkah', al:aulah wa

al-'awil ( J;lt :iilr ) yang berarti 'ratapan,
tangisan', all'aul wa al-'ail ( S;stt ipr ) yang berarti
'kezaliman, ketidakadilan, kecurangan', al-' 6lah

( aiuir ) berarti 'pay:ung', 'bebar{,'burung unta'
atau 'kasuarl', al-'6'ilah ( *a ) yang berarti
'famili, keluarga', al-'ayyil ( .,11,') yang berarti
'anak kecil' , al-mi'whl ( ,lr':^!!) yang berarti
'cangkul', dan al-mu'wil ( J;A ) atau al-mu'il
( Jr.lir) Yang berarti'loba, rikus'.

Pendapat lain mengatakan Nabi membutuhkan
rahmat dan ampunan dari Allah, lalu Allah
mengayakan beliau dengan mengalnpuni dosa-

dosanya yang terdahulu dan yang kemudian.
Ahmad Mustafa Al-Maraghi mengatakan

di dalam Tafsirnya, Nabi Muhammad adalah
seorang yang fakir karena ayahnya tidak
meninggalkan harta pusak4 kecuali seekor unta
dan seorang jariah (hamba sahaya wanita). Lalu,

Allah memberi kecukupan/kekayaan kepada
beliau di dalam bentuk keuntunganlaba yang
banyak di dalam dengan modal dari seorang

wanita kaya, Khadijah, y*g kemudian menjadi
istrinya.

Kata 'ailah ( il:t ) di dalam QS. At-Taubah

[9]:28, disebut di dalam konteks pembicaraan
mengenai orang musyrik yang dipandang najis

(kotor jiwanya). Oleh karena itu, mereka tidak
boleh mendekati Masjid Haram, baik untuk
melakukan haji maupun umrah sesudah tahun
ke-9 Hijrah. Andaikata orang Islam merasa
khawatir menjadi miskin karena tidak mem-
benarkan orang musyrikin melakukan haji dan

umrah,,yang menyebabkan pencarian mereka
(orang Islam)berkurang Allah akan memberikan
kekayaan kepada mereka dari karunia-Nya.
c* Hasan Zaini +

ABASA (',* )
'Abasa ('*) berasal dari'abasa ('*) -

ya'bisu ( ry-) -'abshn ( (& ) dan'abfisan (L'*).
Menurut Al-Ashfahani di dalam Mu' jam Mufiadit
Alf Adz Al- Qur' fut,' ab as a ( * ) ber ara qu fib alw aj hi

Kala' 6' ilan ( j;G ) (di dalam bentuk ism f6' il)
disebut satu kali di dalam Al-Qur'an, yaitu di
datam QS. Adh-DhuhA [93]: 8. Kata 'ailah ('V )
(di dalam bentukmashdar) disebut satu kali, yaitu
di dalam QS. At-Taubah [9]: 28.

Kata'ailan ( jE ) di dalamQS. Adh-DhuhA

[93]: 8, berkaitan dengan beberapa nikmat yang

dianugerahkan Tuhan kepada Nabi Muhammad
saw., antara lain dengan memberikan kecukupan
kepada beliau, padahal sebelumnya beliau
adalah seorang yang berkekurangan. Ar-Raghib
Al-Ashfahani menafsirkan ayat ini dengan
mengatakan bahwa Allah menghilangkan
kefakiran jiwa dari Nabi dan menjadikan Nabi
berjiwa besar, yang disebut kekayaan jiwa.
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'Abasa

min dhaiq ash-shadri ( lbt * i ,')t *'rv' =A"r-
sungut-sungut, memasamkan muka karena
sempit dada). Di dalam Al-Qur'an kata itu
disebut tiga kali, dua kali di dalam bentuk'abasa
(|*) (QS. Al-Muddatstsir l7a|22) dan satu kali
di dalam benfirk' abirsan ( L'* ).

Kata 'abasa ('*) yang pertama terdapat
di dalam (QS. Al-Muddatstsir [74]:22), tsumma

'abasa u)a basara ( nt.*. p = kemudian ia ber-
masam muka dan memberengut). Ayat itu
memberi penjelasan tentang sikap orang kafir
yang di dalam hal ini adalah Al-WaIid bin Al-
Mughirah (ayah dari Khalid bin Walid). Ia pernah
mendengar Nabi saw. membaca Al-Qur'an dan
ia ingin mencela serta mencari kelemahannya
tetapi ia'tidak berhasil sehingga mukanya
cemberut dan masam.

Kata'abasa ('*) yang kedua terdapat di
dalam QS. Abasa [80]: 1, 'abasawa tawalli mt j6'ahu

al-a'mi ( ;;$ ',+ oi .iji;-j, = masam muka-
nya dan dia berpaling karena telah datang
kepadanya seorang buta). Kata itu kemudian
menjadi nama surat tersebut.

Menurut sementara mufasir, ayat ini furun
sehubungan dengan kedatangan seorang buta
yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, anak
paman Siti Khadijah, kepada Nabi saw. ketika
beliau sedang sibuk berdakwah kepada para
pembesar Quraisy Mekah yang sangat diharap-
kannya dapat menerima Islam sehingga mem-
bawa pengaruh besar terhadap pengislaman
masyarakat secara umurn. Abdullah bin Ummi
Maktum yang tidak melihat pemuka-pemuka
tersebut berulang-ulang berkata, "Ya Rasulullah,

bacakan dan ajarkan kepadaku apa-apa yang
telah diajarkan Allah kepadamu." Itu benar-benar
mengganggu Nabi sehinggabeliau berpaling dan

bermuka masarn. Sikap Nabi saw. yang demikian
itu mendapat teguran dari Allah swt.

As-Sayuthi di dalam Ad-Durr al-Mantsirr
mengatakan bahwa secara lahiriah ayat itu tidak
menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah
Nabi saw., tetapi hanya kabar semata-mata dan
tidak jelas siapa yang dikabarkannya. Namun,
yang jel.as orang itu bukan Nabi saw. karena

'Abqariy

bermasam muka bukanlah sifat Nabi saw baik
terhadap musuh apalagi terhadap orang Muk-
min yang sudah mendapat petunjuk.

Kata'abitsan (L'* = bermasam muka) di
dalam QS. Al-Ins6n 176l:10 merujuk pada sikap

orang yang ketakutan pada Hari Kiamat karena
padahari itu Allah menunjukkan kemurkaannya
terhadap orang-orang yang berdosa dan berbuat
jahat. Ayat itu berkaitan dengan orang-orang
yang berbuat kebajikan dan sangat takut akan

azab Tuhan yang akan terjadi nanti pada suatu
saat. Pada saat itu orang-orang bermuka masaln
karena banyaknya kesukaran yang mereka
alami, ', Nurbaiti Dahlan o

ABQARIY <,$it l
Kata'abqariy (U* ) adalah sifatyang dihasilkan
dari proses penisbahan kepada kata 'abqar ( ;)i ).

Dalam Al-Qur'an, disebut satu kali, yaitu di
dalam surah ar-RahmAn [55]: 76.

Kata'abqar ( fr ) pada mulanya bermakna
'tempat atau negeri para jin'. Bangsa Arab biasa

menisbahkan segala sesuatu yang mengagum-
kan kepada tempat jin ini, karena dibayangkan
sangat indah dan mengagumkan. Pakaian yang
amat bagus disebut 'abqariyyah (';-fr ) sebagai

bentuk pujian, seakan-akan ia bukan-lah karya

manusia. Kata itu juga menunjuk pada segala

sesuatu yang indah dan unik serta langka.
Bahkan lebih dari itu, kata 'abqariy (U* ) tidak
terbatas pada benda saja, tetapi juga dipakai
untuk menunjukkan orang yang agun& hebat,

dan memiliki kelebihan-kelebihan tertentu yang

tidak dimiliki kebanyakan orang, misalnya
seseorang yang memiliki otak yang genius
disebut juga 'abqariy ("q*).

Kata 'abqariy (U * ) di dalam ayat tersebut
diartikan sebagai salah satu jenis permadani di
surga yang amat indah. Allah menjadikannya
sebagai perumpamaan permadani-permadani
yang ada di surga, sebagai bagian dari kenikmat-
an yang dikaruniakan oleh Allah kepada orang-

orang Mukmin yang saleh, seba-gai balasan atas

kebaikan mereka di dunia. +Ahmad Qoib +
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,Ap (:L )
Kata'6d adalah nama suatu kaum Nabi Hud as.

Menurut Al-Qurthubi, nama ini diambil dari
nama nenek moyang mereka yang bernama Ad
bin Aus bin Iram bin Syalikh bin Arfakhsyad
bin Sam bin Nuh. Nabi Hud sendiri adalah
keturunan dari 'Ad, yaitu melalui ayahnya
Abdullfi bin Rabah bin Al-|al0d bin Ad. Kaum
Ad datang setelah umat Nabi Nuh as. (QS. Al-
A'r6rt [7] 69) dan sebelum kaum Tsamud umat
Nabi Shalih as. (QS. Al-A'rAf l7l7$. Daerah
tempat tinggal mereka berada di pinggiran
Hadramaut membentang hingga Yaman, demi-
kian Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi.

Kaum Ad termasuk penguasa yang kejam
(QS. HOd [11]: 59), jika menghukum seseorang

tidak mengenal rasa perikemanusiaan (QS. Asy-
Syu'arA' [26]: 130). Peradaban Kaum ini sudah
sangat maju. Mereka membangun kota yang
megah bernama Iram (QS. Al-Fajr [89]: 7), suatu
kota yang belum pernah ada sebelumnya. Kota
tersebut dikelilingi dengan benteng-benteng
yang kokoh (QS. Asy-Syu' ar 6. 126l: 1 29). Bangun-
an yang ada di dalamnya adalah bangunan yang
tinggi-tinggi (QS. Al-Fajr [89]: 7) dan didirikan
di daerah yang tinggi (QS. Asy-Syu'aritl26l:128)
di atas bukit-bukit yang berpasir (QS. Al-AhqAf
t46l 2l). Penduduknya sangat sejahtera karena

berlimpahan kemewahan yang sangat banyak
(QS. Asy-Syu'arA,l26l:128). Hal ini, menurut Ibnu
Katsir, disebabkan oleh tanahnya yang subur
sehingga hasil perkebunan dan pertanian sangat
melimpah. Dengan peradaban yang demikian,
pantaslah mereka merasa diri cukup kuat (QS.

Fushshilat [a1]: 15).

Kaum Ad adalah suatu kaum ytng sangat
kuat berpegang pada tradisi nenek moyang
mereka, yaitu tradisi meyembah berhala (QS.

H0d [11]: 53). Karena itulah, Nabi Hud diutus
Allah untuk membimbing mereka ke jalan yang
benar, yaitu menyembah hanya kepada Allah
swt. (QS. Al-A'rAf [7]:65 dan QS. Hffd [11]: 50).

Kaum Ad tidakmenghiraukan seruan NabiHud
dan tidak percaya terhadap apa yang disampai-
kannya, hari akhirat mereka dustakan (QS. Al-

3

'Ad

HAqqah [69]: 4), meskipun Nabi Hud mendatang-

kan suatu bukti kerasulannya (QS. H0d [11]: 53),

bahkan menganggap dia sebagai orang yang
kurang akal dan pendusta (QS. Al-A'rAf l7l:66).
Mereka juga menuduh bahwakegilaan Nabi Hud
disebabkan oleh bencana dari Tuhan mereka
kepadanya (QS. H0d [11]: 5 ). Lebih dari itu,
mereka juga menantang Nabi Hud, jika memang

benar apa yang disampaikannya itu, agar di-
timpakan azab kepada mereka (QS. Al-A'r6f [7]:
70).

Karena pembangkangan yang mereka
lakukan dan tantangan yang mereka minta,
datanglah azab Allah berupa angin yang sangat

dingin dan amat kencang (QS. Al-HAqqah [69]: 6)

serta bergemuruh (QS. Fushshilat [41]: 16) yang

berlangsung terus-menerus sehingga menyebab-

kan mereka bagaikan pohon kurma yang tum-
bang satu persatu (QS. AlQamar [54]: 19-20) dan

apa yang dilewatinya akan hancur menjadi
serbuk-serbuk (QS. Adz-DzdrryAt [51] : 41 dan 42).

Ketika azab itu datang mereka sangat gembira
karena menganggapnya sebagai awan pertanda
akan turun hujan. Awan itu seakan menelusuri
lembah-lembah mereka. Akan tetapi, apa yang
mereka sangka awan ternyata azab yang meng-

hancurkan mereka dan kemewahan yang mereka

miliki, sehingga yang tinggal hanyalah puing-
puing yang berserakan (QS. Al-AhqAf 146l:2*25
dan Al-Ankab0t [29]: 38).

Kata Ad dengan arti kaum Ad terulang 24

kali di dalam Al-Qur'an. Kisah ini di dalam Al-
Qur'an dimaksudkan agar menjadi pelajaran
bagi mereka yang ingkar kepada Allah dan me-
nentang rasul-Nya, yaitu bahwa betapapun
manusia memiliki kekuatan/kekuasaan yang
luar biasa dan kekayaan yang melimpah ruah,
seperti yang dimiliki oleh kaum A4 pasti akan
hancur (QS. At-Taubah [9]: 70, Al-FurqAn [25]:
38, An-Najm [53]: 50, dan Al-Fajr [89]:6) Mereka
itu akan mendapat laknat, baik di dunia maupun
di akhirat (QS. IbrAhim [14]: 15-16). Kisah ini juga
merupakan motivasi kepada Nabi saw. di dalam
berdakwah, yaitu bahwa setiap nabi dan rasul
yang diutus oleh Allah pasti mendapat tantang-
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'Adas

an yang sangat berat dari kaumnya, sebagai-

mana dikatakan di dalam QS. Al-Hajj [22]:42,
" D an j ikn mer eka mendust aknn kwnu ( Muhnnmail makn

sesungguhnya telah msndustakan iuga mereka kaum

Nuh,' Ad, dan Tsamud (kepada nabiny d xbelum kmnu. "

|uga di dalam QS. Fushshilat [41]:13, "likamereka

b erp alin g maka kat aknnl ah,' Aku t el ah memp u in gatkmr

knnu daryanpetir, seperti petir ymtgmanimpaksum 'Ad

dan Tsamud.' Ayat ini juga berlaku bagi seluruh

umat Islam yang akan menegakkan agama Allah.
6, Zubair Ahmad E

ADAS (.t;r)
Kata' adas ( aG ) merupakan kata benda. Bentuk

satuannya adalah 'adasah (;-t"). 'Adas ( un)
adalah nama tumbuh-tumbuhan sejenis kapas,

ditanam dari bijinya yang dapat juga dimakan.

Di dalam istilah Indonesia disebut juga'kacang

adas'. Kacang adas berasal dari Asia, sekarang

sudah dapat tumbuh di berbagai wilayah di
dunia. Muhammad Farid Wajdi di dalam D 6' irah

Al-Ma'6rif Al-QarnAl-'lsyrinmenyebttkanbahwa
'adas (kacarrg adas) itu tergolong sayur-mayur

yang banyak tumbuh di tanah Arab (Timur
Tengah). Para petani mengangsaP 'adns sebagu

salah satu menu makanan mereka yang utama.

Kacang adas, salah satu ienis sayur mayur yang banyak

tumbuh di tanah Arab.

'Adhdhtlt

Kacang adas banyak ditanam di daerah pe-

dalaman yang banyak air dan sedikit sekali

ditanam di daerah pantai. Penyiraman tanaman

ini dilakukan dengan sistem irigasi. Biasanya,

kacang adas ditanam bersamaan waktunya

dengan gandum.
Di dalam AlQur'an, kata' adas ( un )hanya

disebut satu kali, yakni di dalam QS. Al-Baqarah

l2l: 61,, di dalam bentuk kata benda tunggal.

Disebutnya kata' adas berkaitan dengan kerewel-

an umat Nabi Musa (Bani Israil). Mereka meng-

adakan eksodus besar-besaran menyeberangi

Laut Merah. Di dalam Perialanan menuju Tanah

Harapan, tanah Kan'an (Palestina), di dalam

kondisi sulit di tengah Surun itulah mereka

meminta hal-hal yang sulit didapat atau di-
penuhi. Mereka menginginkan hal-hal, makanan,

dan kebutuhan sehari-hari seperti yang telah

mereka dapatkan di tanah Mesir dahulu. Di
dalam surat tersebut digambarkan mereka tidak
tahan lagi bersama Nabi Musa karena hanya

dengan satu macam makanan saja. Oleh karena

itu, mereka mendesak Nabi Musa agar memohon

kepada Tuhan supaya mereka memperoleh apa-

apa yang tumbuh di bumi, yakni sayur-mayut
ketimun, bawang putih, kacang adas, dan

bawang merah.

Secara kontekstual, Ayat 61 QS. Al-Baqarah

[2] itu berbicara mengenai peringatan terhadap

orang Yahudi di Madinah atas nikmat-nikmat
Allah yang telah dikaruniakan kepada nenek

moyang merek4 Bani Israil, terutama pengikut

Nabi Musa dan mengingatkan kembali akan

watak buruk mereka agar jangan ditiru atau

diulang lagi. * Ahmad Asymuni a,

ADHDHO (fhbI
J

Kata' adhdhtt ( f *t ) adalah verba lampau jamak.

Berasal dafi ' adhdhn ( .F 
), y a' adhdhtt ( oF- 

) y ang

secara literal mengandung pengertian'menahan

sesuatu dengan gigi' atau'menggigit', baik secara

hakiki maupun kiasan. Sesuatu yang digigit dan

dimakan disebut al-'adhadh (;-zl ). Sesuatu

yang terlepas dari yang mestinya diraih, karena

kelalaian, disebut al'idhdh(';ast); karena itu pula
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'Acllidhu

maka al-' idltdhl i;jr ) Fga berarti'bencana'. Kata
'adhdttit (fhi) juga berarti 'berpegang teguh'.
Pengertian yang disebutkan terakhir ini ditemu-
kan di dalam salah satu hadits Nabi yang
memerintahkan umatnya agar mereka ber-
pegang teguh kepada sunah beliau. Kata'adhdhtt
(fk)juga digunakan untuk menunjuk kepada
teman yang sangat akrab, bahkan juga untuk me-
nunjuk kepada orang yang sangat kikir.

Di dalam Al-Qur'an, kata'adhdhft (fhL)
disebut dua kali, yaitu di dalam QS. An 'ImrAn

[3]: 119 dan QS. Al-FurqAn l25l:27). Penggunaan
kata'adhdha di dalam Al-Qur'an, semuanya
menunjuk kepada pengertian'menggigit' dengan
arti kiasan. Di dalam QS. Ati 'ImrAn [3]: 119

diterangkan sikap dan perilaku orang-orang
munafik terhadap kaum Muslim. Mereka sangat
pandai berpura-pura sebagai Muslim, ketika
mereka berada di tengah-tengah umat Islam,
dengan tujuan menghancurkan Islam dari
dalam. Akan tetapi, ketika mereka kembali ke
tengah-tengah kelompoknya, watak aslinya
muncul; bahkan, mereka sangat marah dan
dendam karena tidak mampu melaksanakan
tugasnya dengan baik, yaitu menipu dan mem-
perdayai umat Islam. Mereka seolah-olah meng-
gigit bibir karena menahan kemarahannya.

Adapun kataya'adhdhu ( t ";) di dalam QS.
Al-Furq6n [25]: 27 berbicara tentang penyesalan
orang-orang lalim di Hari Kemudian karena
mereka tidak mengikuti petunjuk dan ajaran
rasul. Kata'menggigit kedua tangan' di dalam
ayat tersebut menunjukkan penyesalan yang
sangat besar dari mereka. Ungkapan penyesalan
karena tidak mengikuti petunjuk yang dibawa
oleh rasul, sekaligus diikuti dengan penyesalan
karena mereka menjadikan setan sebagai teman
akrabnya yang menyeretnya kepada kesesatan

dan kebinasaan yang abadi. Ungkapan tersebut
menunjukkan penyesalan orang-orang lalim atas

perbuatannyaymg telah lalu. Perbuatan meng-
gigit jari atau bibir menunjukkan kebiasaan
manusia apabila sedang menahan marah atau
menyesali suatu perbuatannya; menggigit
tangannya karena mereka ingin meraih sesuatu
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yang telah lewat, suatu impian yang tidak
mungkin bisa terjadi. Hal ini juga dipahami dari
lanjutan ayat ini yang menyatakan penyesalan
mereka dengan mengatakan, " Kecelakaan besarlah

bagiku, seyogianya aku dulu tidakmrnjadikan sifulan
sebagai teman akrab." * M. Galib Matola et

ADL ( J:rr )
Kata'adl adalah bentuk mashdar dari kata kerja
' adal a - y a' dilu -' adlan - wa' udfil an - w a' adhlat an

(r:r*i- \'):4- !:; - Jr---'Jr' ). Katakerja ini
berakar pada huruf-huruf 'ain ( *), dAl ( Jtt),
dan l6m ( pv ), yang makna pokoknya adalah' al-

istiw6" ( 'ri:-Yl = keadaan lurus) dNr'al-i'wijhj'
( 6t*y!i= (eadaan menyimpang). jadi rangkaian
huruf-huruf tersebut mengandung makna yang
bertolak belakang yakni 'lurus' atau 'sama' dan
'bengkok' atau 'berbeda'. Dari makna pertam4
kala 'adl berarti 'menetapkan hukum dengan
benar'. ]adi, seorang yang 'adl adalah berjalan
lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran
yang sama, bukan ukuran ganda. 'Persamaan'

itulah yang merupakan makna asal kata 'adl,

yang menjadikan pelakunya "tidak berpihak"
kepada salah seorang yang berselisih, dan pada
dasarnya pula seorang yang 'adl "berplhak

Keadilan harus ditegakkan usalau terhadap keluarga, diri
sendiri, dan bahkan musuh sekalipun
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kepada yang benar" karena baik yang benar

maupun yang salah sama-sama harus mem-

peroleh haknya. Dengan demikian, iamelakukan

sesuatu yang patut dan tidak sewenanS-wenang.

Al-Ashfahani menyatakan bahwa kata' adl

berarti 'memberi pembagian yang sama'' Se-

mentara itu, pakar lain mendefinisikan kata'adl

dengan'penempatan sesuatu pada tempat yang

semestinya'. Ada juga yang menyatakan bahwa

'adl adalah'memberikan hak kepada pemilik-

nya melalui jalan yang terdekat'. Hal ini sejalan

dengan pendapat Al-Maraghi yang memberikan

makna kata'adl dengan 'menyampaikan hak

kepada pemiliknya secara efektif '.

Kata'adl ( JU ) di dalam berbagai bentuk-

nya terulang sebanyak 28 kali di dalam Al-

Qur'an. Kala'adl sendiri disebutkan 13 kali, yakni

pada QS. Al-Baqarah l2l: 48, 123, dan 282 (dt:.a

kali), QS. An-Nisd' [4]:58, QS. Al-Ma'idah [5]:95
(duakali) dan 106, QS. Al-An'Am [6]:70, QS. An-

Nahl [16]: 76 dan90, QS. Al-HujurAt [49]:9, serta

QS. Ath-ThalAq [55]:2.
Kata' adt di dalam AlQur'an memiliki aspek

dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya.

Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman

makna 'adl (keadllan). Menurut penelitian M.

Quraish Shihab bahwa -paling tidak- ada

empat makna keadilan. Pertama 'adl di dalam

arti 'sama'. Pengertian ini yang paling banyak

terdapat di dalam Al-Qur'an, antara lain pada

QS. An-Nisd' l4l:3,58, dan 129, QS. Asy-SyfirA

l42l:15,QS. Al-Ma'idah [5]:8, QS. An-Nahl [16]:

76, 90, dan QS. Al-IlujurAt 149\: 9. Kata 'adl

dengan arti'sama (persamaan)' pada ayat-ayat

tersebut yang dimaksud adalah persamaan di
dalam hak. Di dalam QS. An-NisA' [4]: 58,

misalnya ditegaskan, Wa izd hnkamtum bain an-nhsi

an tabkumfi bi al-'adt (1#i 6i o6i S.; ^i:<- rsr;
')fri= Apabila [kamu] menefipkan hukum di
antara manusia suPaya kamu menetapkan

dengan adil). Kata 'adl didalam ayat ini diartikan
'sama', yang mencakup sikap dan perlakuan

hakim pada saat proses pengambilan keputusan.

Yakni, menuntun hakim untuk menetapkan
pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi

'Adl

yang sama misalnya tempat duduk penyebut-

an nama (dengan atau tanpa embel-embel
penghormatan), keceriaan wajah, kesungguhan

mendengarkan, memikirkan ucapan mereka, dan

sebagainya, yang termasuk di dalam Proses
pengambilan keputusan. Menurut Al-Baidhawi

bahwa kata 'adl bermakna 'berada di per-

tengahan dan mempersamakan'. Pendapat

seperti ini dikemukakan pula oleh Rasyid Ridha

bahwa keadilan yang diperintahkan di sini
dikenal oleh pakar bahasa Arab; dan bukan

berarti menetapkan hukum (memutuskan
perkara) berdasarkan aPa yang telah pasti di
dalam agama. Sejalan dengan pendapat ini,
Sayyid Quthub menyatakan bahwa dasar

persamaan itu adalah sifat kemanusiaan yang

dimiliki setiap manusia. Ini berimplikasi bahwa

manusia memunyai hak yang sama oleh karena

mereka sama-sama manusia. Dengan begitu,

keadilan adalah hak setiap manusia dengan

sebab sifatnya sebagai manusia dan sifat ini
menjadi dasar keadilan di dalam ajaran-aiaran

ketuhanan.
Kedua, 'adl di dalam arti 'seimbang'.

Pengertian ini ditemukan di dalam QS. Al-Mflidah

[5]:95 dan QS. Al-Infith6r [82]: 7.Pada ayat yang

disebutkan terakhir, misalnya dinyatakan, A\adzi

khalaqakn fa-saunodkn fa-'adalakn ( .*'it.l* adt
AG = tAllahl Yang telah menciptakan kamu lalu

menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan

[susunan tubuh]mu seimbang). M. Quraish
Shihab menjelaskan bahwa keseimbangan
ditemukan pada suatu kelompokyang di dalam-

nya terdapat beragam bagian yang menuju satu

tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu

terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpun-

nya syarat yang ditetapkan, kelompok itu dapat

bertahan dan berjalan memenuhi tuiuan ke-

hadirannya. ]adi, seandainya ada salah satu

anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang

dari kadar atau syarat yang seharusnya maka

pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan).

Keadilan di dalam pengertian'keseimbangan' ini
menimbulkan keyakinan bahwa Allah Yang

Mahabijaksana dan Maha Mengetahui mencipta-
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kan serta mengelola segala sesuatu dengan
ukuran, kadar, dan waktu tertenfu guna mencapai

tujuan. Keyakinan ini nantinya mengantarkan
kepada pengertian'Keadilan Ilahi'.

Ketiga 'adl di dalam arti 'perhatian ter-
hadap hak-hak individu dan memberikan hak-
hak itu kepada setiap pemiliknya'. Pengertian
inilah yang didefinisikan dengan'menempatkan
sesuatu pada tempatnya' atau 'memberi pihak
lain haknya melalui jalan yang terdekat'.
Lawannya adalah'kezaliman', yakni pelanggar-
an terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian ini
disebutkan di dalam QS. Al-An'Am 16):152, Wa

ldzd qultum fa'dilfi wa-lau kdna dzd qurbd
( ;7 r;'orL ii \ ; n'tr rt r:g = Dan apabila kamu
berkata maka hendaklah kamu berlaku adil
kendatipun dia adalah kerabat[mu] ). Pengertian
'adl seperti ini melahirkan keadilan sosial.

Keempat 'adl dtdalam arti'yang dinisbah-
kan kepada Allah' .' Adl di sini berarti'memelihara
kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak
mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan
rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan
untuk itu'. Iadi keadilan Allah pada dasarnya
merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan
Allah mengandung konsekuensi bahwa rahmat
Allah swt. tidak tertahan untuk diperoleh sejauh

makhluk itu dapat meraihnya. Allah memiliki hak

atas semuayang ad4 sedangkan semuayang ada

tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya. Di dalam
pengertian inilah harus dipahami kandungan QS.
Ali'Imran [3]: L8, yang menunjukkan Allah swt.
sebagai Qd'iman bi al-qisth ( fli(.t! = vu"g
menegakkan keadilan).

Di samping itu, kata 'adl digunakan juga di
dalam berbagai arti, yakni (1)'kebenaran', seperti
di dalam QS. Al-Baqarah l2l:282; (2)'menyandar-
kan perbuatan kepada selain Allah dan, atau
menyimpang dari kebenalan', seperti di dalam

QS. An-NisA' l4l:135; (3)'membuat sekutu bagi
Allah atau mempersekutukan Allah (musyrik)',
seperti di dalam QS. Al-An'Am [6]: 1 dan 150; (a)

'menebus', seperti di dalam QS. Al-Baqarah [2]:
48,123 dan QS. Al-An'im 16l:70.

'AdllAl-'Adt ( l::jrflU ) merupakan salah

7

'Adrt

sattr al-asmk' al-husnd, yang menunjuk kepada
Allah sebagai pelaku. Di dalam kaidah bahasa

Arab, apabila kata jadian (mashdar) digunakan
untuk menunjuk kepada pelaku, maka hal
tersebut mengandung arti'kesempurnaan'.
Demikian \-d"yu jika dinyatakan, Allah adalah
Al-'Adl (J-r;lt = keadilan), maka ini berarti bahwa
Dia adalah pelaku keadilan yang sempurna.

Dalam pada itu, M. Quraish Shihab me-
negaskan bahwa manusia yang bermaksud
meneladani sifat Allah yang 'adl (Jln ) ini-
setelah meyakini keadilan Allah-dituntut
untuk menegakkan keadilan walau terhadap
keluarga, ibu bapak, dan dirinya, bahkan
terhadap musuhnya sekalipun. Keadilan per-
tama yang dituntut adalah dari dirinya dan
terhadap dirinya sendiri, yakni dengan jalan
meletakkan syahwat dan amarahnya sebagai
tawanan yang harus mengikuti perintah akal
dan agama; bukan menjadikannya tuan yang
mengarahkan akal dan tuntunan agarna. Karena
jika demikian, ia justru tidak berlaku 'adl, yakni
menempatkan sesuatu pada tempatnya yang
wajat. :a Muhammadiyah Amin :e

ADN(O-l;)
Kata 'adn ( oU ; merupakan bentuk mashdar

(infinitif) dari kata 'adana - ya'd,unulya'dinu -
' adnanl' udfinan ( €ri ) ( f :fj tlto t;- t.r-r+ ;G ).

Di dalam Al-Qur'an, kata'adn (oU 1 disebut 11

kali, semuanya dirangkaikan dengan kata jannht

(jmnah).

Secara bahas+ kata 'adn ( ;U ; antara lain
berarti a) zabbala ( .fi = merabuk/memupuk),
seperti zabbalal'addan al'ardh (,r't\t an\,F; =

merabuk tanah); b)'adanabi al-makAn( otiS'1 o-ri

= tinggal atau berdiam di). Ahmad Ibnu Faris,

dengan mengutip pendapat Al-Khalil, menge-

mukakan bahwa kata 'adn ( ,iU I pada mulanya
menunjuk kepada tempat tinggal unta (al - iq 6m ah

lil-ibil), kemudian berkembang pemakaiannya
menjadi semua tempat tinggal. Perangkaian kata
'adn (;ii ) dengan janndt di dalam Al-Qur'an
merujuk kepada makna ini, yakni 'tempat
tinggal atau taman yang kekal abadi'.
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Secara geografis, kata 'adn ( ,::r; 1, sebagai-

mana dikemukakan oleh Muhammad Farid

Wajdi, berarti suatu daerah di pulau kecil yang

berbatu dan diduga sebagai gunung berapi pada

zaman dahulu kala di pantai selatan Jazitah
Arab, yang kemudian menjadi kota pelabuhan.

Daerah ini pada mulanya menjadi jaiahan

Inggris yang dibeli dari pemerintahan Oman

tahun 1939 M dan dijadikan sebagai tempat
latihan perang dan penyimPanan bahan bakar

batu bara bagi kapal perang yang menuju Timur

]auh. Agaknya kota ini disebut 'adn ( ;:i ) karena

di sana ada penambangan (ma'6din = J:6 ) batu

barayang terletak di tepi pantai dan didiami oleh

penduduk.
Karena kata'adn ( oU ; di dalam Al-Qur'an

semuanya digandengkan dengan kata ianndt
maka arti kata 'adn (;in ) yang sebenarnya

adalah tempat tinggal atau taman yang kekal

yang akan didiami oleh manusia di dalam surga

nanti, sebagai balasan dari iman dan amal saleh

yang dilakukan selama di dunia. Di bawah surga

'adn (o:G ) itu mengalir sungai dan disediakan

oleh Allah tempat-tempat yang baik dan ini
merupakan janji Allah swt. bagi orang yang

beriman (QS. At-Taubah [9]: 72). Otang yang

semata-mata mencari ridha Allah, taat shalat

dan menafkahkan sebagian hartanya ke jalan

yang benar, menolak kejahatan dengan kebaikan,

akan masukke surga 'adn( oln ) ini (QS' Ar-Ra'd

11,31: 22-23). Semua penghuninya akan me-

nikmati apa yang mereka inginkan (QS. Al-Kahfi

[18]: 31, QS. An-Nahl [16]: 31). Orang tu4 para

suami dan istri, serta anak-anuk y*8 saleh akan

bergabung nantinya di dalam sutga'adn (oU;
ini (QS. GhAfir $Ol 7 dan 8).

AlQurthubi di dalam menafsirkan hakikat
j mmiltu' adn ( tn ir!- ), mengemukakan pendapat

beberapa orahg sahabat dan tabiin. Di antaranya

a) Ata' Al-Khurasani mengartikannya sebagai

'ibu surga' atau 'surga induk', atapnya adal ah'arsy

(tahta) Tuhan. b) Ibnu Masud mengartikannya

sebagai 'pertengahan surga' atau 'surga yang

terletak di tengah-tengah'. c) Muqatil dan Al-KaIbi

mengartikannya sebagai 'surga yang paling

'Aclzib

tinggi'. Di dalam surga'adn (,r-ii) itu mengalir

sungai yang bernamatasnim dengan taman yang

di pagar rapi. Penghuninya adalah para nabi,

orang-orang shidffiq (,ii- = benar), dan syuhad6'

( eti;l'r = orang-orang ying mati syahid), pata
pemimpin yang adil, serta siapa saja yang
dikehendaki oleh Allah. Mereka semua adalah

orang-orangyan1 bersih dari kekafiran dan

kemaksiatan (QS. Thaha p\:76). Perbedaan

ntrrna seczlra hakikat di atas bukan merupakan

perbedaan yang mendasar. Ungkapan Para
sahabat dan tabiin tersebut hanya merupakan

perbedaan ungkapan kekaguman akan makna

srrga'adn (oU;. Semua umat manusia sangat

merindukannya. Dengan melihat makna asalnya

maka'adn (,-,"r; ) adalah suatu tempat tinggal di
surga yang kekal abadi, Para penghuninya juga

akan tinggal selamalamanya di dalamnya (QS.

Al-Bayyinah [98]: 8). * Yaszoirman,

'ADZAB ( ..rrli )

Kata'adzdb ( .;r3 ) merupakan ism mashdar dafi
' adzdzabalu' adzdzibu ( rU'-, i; ), sedangkan,

bentuk mashdar-nya adalah ta'dzib. Kata 'adzdb

(qr:L) dan ta'dzib (;-+; ) ini bisa berarti
'menghalangi seseorang dari makan dan minum'

atau 'perbuatan memukul seseorang' dan bisa

pula berarti 'keadaan yang memberati pundak
seseorang'. Dari pengertian terakhir inilah kata

'adzAb ( -,t;;) digunakan untuk menyebut 'segala

sesuatu yang menimbulkan kesulitan, atau

menyakitkan dan memberatkan beban jiwa dan/

atau fisik, seperti penjatuhan sanksi'. Bentuk
jamak dari kata "adzdb (,at* ) adalah a'dzibah

(z;*i)
Kata'adzdb ( qt& ) dan kata-kata lain yang

seasal dengan kata itu di dalam Al-Qur'an
disebut 329 kali dan mengacu kepadaduamacam

sanksi. Pertama sanksiyang ditimpakan kepada

manusia di dalam kehidupannya di dunia ini,

baik yang berasal dari Allah maupun yang
dilakukan oleh seseorang atau suatu golongan

terhadap orang atau golongan lain. Bentuk
pertama ini dapat dilihat di dalam QS. Al-
Baqarah l2l: 49, QS. Al-A' rAf l7l:'1.41, QS. IbrAhim
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11,41: 6, QS. Ad-Dukh6n [  ]: 30 dan 31, QS. Az-
Zukhruf [tt3]: 48, QS. Ar-Ra'd [13]: 3a, QS. An-
Nahl [16]: 28 dan 45, QS. An-Naml [27]:5, dart

QS. Az-Zumar [39]: 25. Kedua, sanksi yang
ditimpakan-Nya kepada manusia di akhirat
nanti, seperti yang disebutkan di dalam QS. Al-
Baqarah [2]: 85, 11,4,174, dan 201, QS. Ali'ImrAn
l3|:77 dan 176, QS. An-Nisd' l4l:14 QS. Al-
Ma'idah [5]:33 dan 36, QS. Al-Anf61 [8]: 14, serta

QS. Al-Hajj [22]:e.
QS. Al-Baqarah [2]:49, QS. Al-A'rAf l7l:141,,

QS. Ibr6him 11.41:6, dan QS. Ad-DukhAn [t14]: 30

dan 31 berbicara mengenai siksaan yang dilaku-
kan oleh Firaun beserta para pengikut terhadap
Bani Israil. Di antara siksaan itu adalah mem-
bunuh semua bayi laki-laki yang lahir di
kalangan Bani Israil, dan membiarkan bayi-bayi
perempuan tetap hidup. Siksaan itu merupakan
ujian yang sangat berat bagi mereka. Adapun

QS. Az-Zukhruf [43]: 48 menyatakan bahwa
Allah menimpakan sebagian dari siksaan-Nya
terhadap Firaun dan para pengikutnya dengan
harapan agar mereka menyadari kekeliruannya
dan kembali kepada jalan yang benar.

QS. Al-AnfAl [8]: 32 dan QS. Al-Ankab0t

l29l: 29,53 serta 54 berbicara mengenai sikap
orang-orang yang menentang dakwah yang
disampaikan oleh para Rasul Allah, seperti Nabi
Luth dan Nabi Muhammad saw. Sikap keras dan
penolakan orang-orang musyrik pada masa
Rasulullah saw. misalny4 diungkapkan di dalam

QS. Al-AnfAl [8]: 32. ]ika Al-Qur'an itu benar-

benar berasal dari Allah, kata mereka, turun-
kanlah hujan batu dari langit atau datangkanlah
siksaan yang pedih. Nabi Luth juga ditantang
oleh umatnya untuk membuktikan kebenaran
dakwahnya itu dengan datangnya siksaan dari
Allah, seperti yang dikemukakan di dalam QS.
Al-Ankab0t [29]: 29. QS. Ar-Ra'd [13]: 3{ QS.
An-Nahl [1.6] : 55, dan QS. Az-Zumar [39] : 25 yang

menegaskan bahwa keengganan dan sikap
menentang itu hanya akan mengundang datang-
nya siksaan Allah dari arah yang tidak mereka

perkirakan.
Ayat-ayat yang berbicara tentang siksaan

I

'AfOrv. Al-

Allah terhadap orang-orang kafir di akhirat
kelak, antara lain, ada yang disebutkan tanpa
merangkaikannya dengan kata sifat, ada pula
yang dirangkaikan dengan kata sifat tertentu,
seperti alim ( Ql ), 'azhim ( s-bt!, muLrin ( #),
syaffid ( d+ ), muqim ( &), dm ghalizh ( q.i).
Siksaan di akhirat tersebut merupakan we-
wenang yang hanya dimiliki oleh Allah, dan
hakikatnya tidak diketahui oleh siapa pun selain
Dia. + zulfikri +

AFOww, AL- (',iii I/",
Kata al-'Afuww ('ri;;;i ), terambil dari akar kata

yang terdiri dari huruf-huruf 'ain,fa', dNrwauw.
Maknanya berkisar pada dua hal, yaitu
meninggalkan sesuatu dmr memintanya. Dari sini,
lahir kata 'afwu, yang berarti meninggalkan
sanksi terhadap yang bersalah (memaafkan).
Perlindungan Allah dari keburukan, juga
dinamai'6fiah. Perlindungan mengandung
makna ketertutupan, dari sini kata 'afwu juga
diartikan menutupi, bahkan dari rangkaian ketiga

huruf itu juga lahir makn a terhapus atau hnbis tiada

berbekas, karena yang terhapus dan habis tidak
berbekas pasti ditinggalkan. Selanjutnya ia
dapat juga bermakna kelebihan, karena yang
berlebih seharusnya tidak ada dan ditinggalkan,
yakni dengan memberi siapa yang memintanya.

Dalam beberapa kamus dinyatakan bahwa pada
dasarnya kata 'afwu, berarti menghapus, mem-

binasakan, drr mencabut akar sesuatu.

Dalam Al-Qur'an kata 'afuu dalamberbagai

bentuknya ditemukan sebanyak 35 kali dengan

berbagai makna. Kata 'afitwar ditemukan
sebanyak tiga kali, kesemuanya menunjuk kepada

Allah swt. Selain itu ditemukan juga sekian
banyak kata kerja masa lampau, masa kini, dan

masa akan datang yang pelakunya adalah Allah
swt., di samping yang pelakunya manusia.

]angan menduga bahwa pemaafan Allah
hanya tertuju kepada mereka yang bersalah
secara tidak sengaja, atau melakukan kesalahan

karena tidak tahu. Memang kalau kita hanya
merujuk kepada ayat-ayat yang menunjuk
kepada Allah dengan slfat 'Afuww, maka kesan
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demikian dapat muncul. Lihatlah dua di antara

ketiga ayat yang menuniuk Allah dengan sifat

'Afitww:

ii a{i G & Yi ;+'ri r ,p ii :pi i* oy

lrLa:v (-a 6+;1r%'t l:4 { ;qi i5
(r*, ib3e in'b1"'fi 4ii'&;,

" D an j ika kamu s akit at su se dan g mus afir at au kemb al i

dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh

perempuant kemudian kamu tidak mtndapat air, maka

bert ay amumlah dengan tmah y ang baik ( sucil, sapulah

mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah
' Afuv,rwan{ Maha P emaaf lagi Maha P angmnpun" (QS.

an-NisA' [a]:  3).

Setelah mengeciun dan menganc.un orang-

orang yang berpangku tangan dan enggan

berjuang dan berhijrah, Allah berfirman:

1;+t-:;-S 9'niit ,t-;,it 4rr7i 7r, *a;:*25 $t

L -- ,.. a til'd-' 'P ol drl u"^'

[* rp fii 3*
" Krcuali mer eka y m g t ertindas, b aik I aki-l aki at su u cnit a

at au pun an ak- an ak y an g ti dak m ampu b er day a up ay a

dan tidak mengetahui j alan funtuk hijrah), mereka itu,

mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan adalah

Atlah'AflvrwanlMaha Pemaaf lagi Maha Peng-

ampun" (QS. an-NisA' l4l:98-99).

Sekali lagi, jangan menduga Allah hanya

memaafkan pelaku dosa yang terpaksa atau tak

tahu. Dan juga jangan duga bahwa Dia selalu

menunggu yang bersalah untuk meminta maaf'

Tidakl Sebelum manusia meminta maaf, Allah

telah memaafkan banyak hal. Bukan hanya Rasul

saw. yang dimaafkan sebelum beliau meminta

maaf (QS. at-Taubah [9]: 43), tetapi juga oranS-

orang durhaka. Perhatikanlah QS. asy-SyfirA

$21 33-34 dan QS. Ali 'ImrAn [3]: 155).

Allah al-'Afuww adalah Dia yang meng-

hapus kesalahan hamba-hamba-Nya, serta

memaafkan pelanggaran-pelanggaran mereka.

Sifat ini mirip denga sifal al-Ghafit, hanya saja-
menurut Imam Ghazali-pemaafan Allah lebih

tinggi nilainya dari maghfirah. Bukankah kata

'Afilrv, Al-

'afwu mengandung makna menghapus, msncabut

aknr sesuatu, membinasaknn, dan sebagainya sedang

kala ghaffir, terambil dari akar kata yang berarti

menutup? Sesuatu yang ditutup, pada hakikatnya

tetap wujud, hanya tidak terlihat, sedang yang

dihapus, hilang, kalau pun ada tersisa, paling

hanya bekas-bekasnya. Agaknya atas dasar ini
pula pakar bahasa Al-Qur'an, Ar-Raghib Al-
Ashfahani, menulis dalam Mufradht-nya bahwa

apa yang dinamai ash-shafhberada pada tingkat

yang lebih tinggi dari al-'afwu. Kata ash-shafh

yang antara lain berarti lembaran yang terhampar

memberi kesan bahwa yang melakukannya
membuka lembaran baru, putih bersih, belum

pernah dipakai, apalagi dinodai oleh sesuatu

yang dihapus.
Di atas telah dipaparkan dua dari tiga ayat

yang menunjuk sifat Allah al-'Afuww. Ayat ketiga

dan terakhir yang menunjuk sifat-Nya itu
memberi bimbingan bagaimana cara untuk
mendapatkan penghapusan dosa dan pemaafan

Ilahi. Firman-Nya:

t* 'o*'ri Lti ,>- * i& 
'i;& ii 

(F t:,a ol

lri
"lika kamu menyatakan sesuatu kebaikan atau me-

ny embunyikanny a at au memaafkan sesuatu kesalahan

brang lain), maka sesungguhny a Allah Maha P emaaf

lagi Maha Kuasa" (QS. an-NisA' l4l:149).

Pemaafan Allah terbuka lebar bagi siapa

pun yang bersedia memberi kebaikan secara

terang-terangan atau sembunyi-sembunyi dan

yang bersedia memaafkan orang lain.

Ketika Sayyidina Abu Bakar ra. bersumpah

untuk memutuskan bantuannya kepada

Misthah-salah seorang yang selama ini di-
bantunya- akibat keterlibatannya menyebar-

kan isu negatif terhadap putri beliau sekaligus

istri Nabi saw., Aisyah ra., Allah menurunkan
pesan untuk beliau dan umat Islam seluruhnya:

ipi ,l)i :ii. ui "gis b )a:i i13i $t"'ti
" \Li.2i5 tfi'r" $'t E a lral1fii',.Jii

sS:* ffti'rt'fii'rt oitE*i
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'Afw.

" I anganlah or ang-orang y ang meruuny ai kelebihan dan

kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka

(tidab akan memberi ftantuan) kEada kaum kerabat

fuyd, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang

berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka

mem aafkan dan b erl apang dada. Ap akah kamu tidak
ingin Allah mengampunimu? Allah adalah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. An-Nffr
[2a122).Demikian, wa All6h A'lam.
.r M. Quraish Shihab +

AFw (y\
Kata'afw ( ,"; ) adalah kata dasar d,ari'afh -ya'fu
-'afwan (t* ,^;rt ).Di dalam Al-Qur'an, kata
al-'afw ( ,-1, ) di dalam berbagai bentuk
disebutkan 32 kali. Pada umumnya kata al-'afu)
( ,-r, ) muncul bers€unaan dengan katadepan'an
(;r ) atau 'aM( d ). . .

Arti asal dari al-'afw ( ,-tr ) ialah al-qashdu li
tandwuli asy-sy ai' ( ..;)t Jjrl.Sraekeinginan atau

tekad untuk mencapai sesuatu), demikian Al-
Ashfahani menjelaskan. Menurut Ibnu Manzhur,
kata al-'afw ( :*lr ) memiliki dua makna, yaitu L)

menunjuk kepada arti 'meninggalkan' atau
'mengabaikan sesuatu' dan 2) menunjuk kepada
arti'menuntut sesuatu'.

At-'aftn ( ,u, ) memiliki berbagai makna
konotatif. Di antaranya 'meninggalkan atau
mengabaikan', seperti di dalam QS. Al-Baqarah

[2]: 109, 178, dan 237;'meringankan/memudah-
kan' dan'memperluas', seperti di dalam QS. Al-
Baqarah [2]: 187;'menambah banyak', seperti
pada QS. Al-A'rAf [7]:95; dan 'kelebihan',
sebagaimana pada QS. Al-Baqarah l2l: 219.
Makna-makna tersebut saling berdekatan.
Mengabaikan suatu siksa atau kesalahan (me-
maafkan) adalah suatu kebijakan yang me-
mudahkan dan/atau meringankan, sedangkan se-

suatu yang bertambah banyak akan mencapai
kelebihan dan akan menjadikan pemiliknya
merasa mudah dan ringan untuk memberikan-
nya kepada orang yang membutuhkannya
secara sukarela.

Sebagian besar dari kataal-'afw ( ,-ljr ) yu"S
terdapat di dalam Al-Qur'an mengandung

II

'Ahdan

makna'meninggalkan atau mengabaikan' dan
'meringankan atau memudahkan'. Yang ber-
malaa at-taktdr ( )kt =memperbanyak) terdapat
pada QS. Al-A'rAf l7l:95 dan yang bermakna al-

fadht ( Sr = kelebihan) terdapat pada QS. Al-
Baqarah l2l 219.Kataal-'afw ( r-l') tidak hanya
berlaku di antara Allah dan hamba-Nya tetapi
juga berlaku untuk hubungan di antara sesiuna

manusia.
Thabathabai berpendapat bahwa sekali-

pun di satu sisi (dari segi konsep) kata al-'afw
( r,,1') berbeda dengan al-maghfirah 1e'r;jijt), di
sisi lain (dari segi aplikasi) terdapat persarnaan.
Perbedaan tersebut diisyaratkan oleh adanya
firman-firman Allah yang menyebutkan kedua
kata itu secara bersama-sama di dalam satu ayaf
seperti QS. Al-Baqarah [2]: 286,.

Suatu dosa atau kesalahan yang dimaafkan
berarti pelakunya tidak akan dibebani siksaan
sebagai akibat dari perbuatannya dan dihapus
semua noda-nodanya, sedangk an al-maghfirah
(z:j;)\ ) berarti pelakunya tidak disiks4 tetapi
noda atau dosanya tetap akan ada (tidak hapus
total). |adi, apabila Allah memaafkan dosa
hamba-Nya berarti Allah tidak akan meng-
hukum hamba-Nya tersebut berdasarkan ke-
salahan yang telah dimaafkan itu.

Memaafkan suatu kesalahan atau dosa,
baik oleh Allah swt. terhadap hamba-Nya
maupun oleh manusia terhadap manusia lain-
nya, khususnya untuk yang akhir itu, pada
dasarnya boleh-boleh saja. Namun, pemaafan
atau penghapusan kesalahan tersebut harus
betul-betul memerhatikan prosedur, manfaat,
dan hikmah, atau dengan kata lain, harus cukup
beralasan. Prinsip ini amat penting demi
menghormati aturan-aturan yang telah ditetap-
kan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan maaf,
seseorang harus menempuh prosedur yang telah
ditetapkan. ., Cholidi +

AHDAN ( rii! )

Kata'ahdan ( 6i; ) adalahbentukdasar (mashdar)

dari kerj a' ahida - y a' hadu -' ahnan ( t:* -'+. - * ).

Menurut Ibnu Faris, kata 'ahida berakar pada

ENsrrloprore Ar--Qun'a.N
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huruf-huruf 'ain ( 6;\, hA' ("ti' ), dan dhl ( )ti),
yang bermakna pokok'memelihara sesuatu' dan

'membuat perjanjian'. Dari makna ini terbentuk

makna leksikal'pengetahuan','wasiat','per-
janjian','sumpah', dan'waktu'.

Al-Ashfahani menulis, kata' ahdan mengan-

dung makna'memelihara sesuatu dan memer-

hatikannya dari waktu ke waktu yang lain"
Perjanjian disebut 'ahdan karena ia wajib
dipelihara. Dari sini lahir term A I -' Ahd Al-Qadim

( j;i$ji) yang berarti 'Kitab Perjanjian Lama

(Taurat)' dan Al'Ahd Al-lafrd ( {rat'ri;tt ) yang

berarti 'Kitab Perjanjian Baru (Injil)'. Perjanjian

Allah dapat berupa perjanjian berdasarkan akal,

perintah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.,

dan juga dapat berupa pembenahan atas diri
sendiri.

Kata 'ahdan ( rri; ) yang berdiri sendiri di

dalam satu redaksi terulang sebanyak empat kali

pada dua surat, yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 80 dan

100 serta QS. Maryam [19]:78 dan 87.

Penggunaan kata 'ahdan Pada QS. Al-
Baqarah [2]: 80, adalah dalam konteks pem-

bicaraan tentang janji Allah dalam kaitannya

dengan kesombongan oranS-orang Yahudi.

Firman Allah swt.,

fi * ali;i";i'"i;'fr;r* $ ('-eb $i '* iii'it
Jrtfr 1c

L. Qul att akhadztum' indal-l 6hi' ahdan falan yukhliful-

I 6hu' ahdahfi am t aqfilfi n a' al 6l I 6hi m 6-l k t a' I amfin )

" ... Kat akanl ah " Sudal*nh knmu menerima j anj i All ah

sehingga Allah tidak akan memungkiri ianji-Nya
ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa

y an g t idak kamu ket ahu i ? "
Al-Maraghi mengartikan'ahdan dengan

'wahyu atau berita dari Allah yang mutlak
kebenarannya'. Mufasir ini menjelaskan bahwa

di sini terkandung dua pertanyaan. Yang satu,

'Apakah Tuhan kamu telah menjanjikan hal

tersebut kepada kamu?". Seandainya memang

demikian niscaya Allah tidak akan mengingkari

janji-Nya. Yang lain, 'Apakah p'erkataan tersebut

kamu sendiri yang membuatnya lalu mengaku

dari Allah?". Padahal kamu sendiri tidak

'Ahdan

mengetahui hal tersebut. |adi kenyataannya,

perkataan orang-orang Yahudi bahwa mereka

sekali-kali tidak akan disentuh api neraka, kecuali

selama beberapa hari saja-menurut meraka

hanya tujuh. hari - bukan merupakan janji Allah.

Oleh karena itu, perkataan atau pengakuan

mereka di dalam hal ini adalah bohong sama

sekali, yang sengaja mereka buat-buat lantaran

ingin menonjolkan diri sebagai anak-anak Tuhan

dan kekasih-Nya.
Kata 'ahdan pada QS. Al-Baqarah [2]: 100,

juga menunjukkan makna'janji'. Firman Allah

sv,rt., " Al.D a kull am6' dhanfr ' ahdan nab adzahir fariqun
minhum" t r* b+ ':,i ':-* 15i'1; ''JsLii = Patut-

kah [mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah], dan

setiap kali mereka mengikat janji, segolongan

mereka melemparkannya?). Mayoritas mufasir

memahami 'ahdan di sini ialah janji kaum Yahudi

terhadap kenabian Muhammad saw. sebab kata

yang dipakai adalah fafiq, yang menunjukkan
bilangan sedikit. Padahal kenyataannya, orang

yang menolak atau mengingkari janji adalah

mayoritas (banyak) di kalangan mereka, sedang-

kan yang beriman memang sangat sedikit.

Untuk kala'ahdan yang terdapat pada QS.

Maryam l19l 78 dan 87, digunakan di dalam

arti'perjanjian (di sisi Tuhan)'. Yang pertama,

di dalam kaitannya dengan orang kafir yang

menyatakan bahwa mereka pasti diberi harta

dan anak-anak pada hari kiama| padahal, ia

sekali-kali tidak melihat yang gaib atau tidak
membuat perjanjian di sisi Tuhan.

Adapun yang kedua-QS' Marya- l19l:87-
penggunaan kata 'ahdan dengan makna 'per-

janjian (di sisi Tuhan)'adalah dalam kaitannya

dengan orang-orang durhaka yang tidak berhak

mendapat syafaat kecuali yang telah mengada-

kan perjanjian di sisi Tuhan.

Dalam pada itu, kata'ahdunl'ahdal'ahdin
( ,i; ) yang berulang 13 kali, delapan di antara-

nya digandengkan dengan lafazh All6h (At\
menjadi' ahd All6h ( ar .ri; = perjanjian Allah) dan

satu digandengkan dengan kata 'indnl-l6h(nr 'ri" 1

menlaJi 'ahdun 'indd-iAh (.1r l-ii; = perjaniian

dari sisi Allah). Ini berarti bahwa umumnya kata
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' ahdunl' ahdal' ahdin menunjukkan makna'ianii
atau perjanjian Allah'. Oleh karena itu, kepada

manusia diperintahkan memenuhi perjanjian
dengan Tuhan; bahkan, kepada mereka dibeban-
kan memelihara perjanjian dengan sesiunanya.

Hal ini ditegaskan di dalam QS. An-Nahl [16]:
91, W a- auftt bi-' ahdit -l 6hi itui' illadtum ( S #, i iiii
i"p ti)=Dan tepatilah perjanjian dengan Allah
apabila kamu berjanji). Para mufasir menegas-

kan bahwa ayat ini mengandung perintah agar

memenuhi janji Allah jika kamu (manusia)
mengadakannya. Dengan demikian, seseorang

telah mewajibkan atas dirinya sendiri suatu hak
bagi siapa yang mengadakan perjanjian dengan-
nya. Termasuk di dalam hal ini ialah setiap janji
yang diwajibkan manusia atas dirinya dan
kemauannya sendiri. Al-Maraghi mengutip
pernyataan Maimun bin Mihram bahwa,
"Barangsiapa yang kamu mengadakan per-
janjian dengannya maka penuhilah perjanjian-
nya baik ia Muslim maupun non-Muslim, karena
janji itu hanya kepunyaan Allah swt." Ibnu farir
Ath-Thabari mengemukakan riwayat yang ber-
sumber dari Buraidah bahwa ayat ini turun
berkenaan dengan perintah untuk mematuhi
baiat pada Nabi saw. Sebab, telah menjadi
kaharusan bahwa orang yang masuk Islam
hendaknya berjanji setia untuk berpegang teguh
kepada Islam.

Di dalam QS. Al-IsrA' llTl:34dengan tegas

menunjukkan kewajiban memenuhi janji,
bahkan akan diminta pertanggungjawabannya.
Allah berfirman, "Wa-aufu bil-'ahdi inna al-'ahda

kdna mas'ild" 1't'rl,irs:qlii' ".ru 
t;'r?, = Oan

penuhilah janji; sesungguhni,h janji itu pasti
diminta pertanggungjawabannya). Perintah me-

nepati dan memenuhi janji yang pasti kelak
diminta pertanggungjawabannya di dalam ayat

ini adalah terkait dengan larangan mendekati
harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih
baik yakni larangan mengelola harta milik anak

yatim yang berada di tangan dan dikuasakan
kepada kita melainkan dengan cara yang lebih
baik dan bermanfaat bagi anak sampai ia dewasa

serta sanggup mengurus dirinya sendiri.

t3

'Ajab

Di samping itu, ungkapan 'ahdulldh(.1,' :,i; )

digunakan pula untuk menunjukkan bahwa
perjanjian dengan Allah akan dimintakan
pertanggungjawabannya. Firman Allah swt.
pada Surat Al-AhzAb [33]:15: "Wa-khna'ahdul-
lfrhi mas'trl6" (\'*t it !4 ok 1= Dan adalah per-
janjian dengan Rllali akan diminta pertanggung-
jawabannya). Ayat ini terkait dengan orang-
orang munafik dari Yatsrib (Madinah) yang telah

berjanji kepada Allah bahwa mereka tidak akan

berbalik ke belakang (mundur) sekalipun men-
dapat serangan dari segala penjuru.

Dari kajian di atas, dapat dipahami bahwa
penggunaan kata-kata 'ahian (r.iii ) dan 'ahdunl

' ahdal' ahdin( -ri; ) di dalam AlQur'an lebih banyak
menunjuk kepada makna'janji atau perjanjian
Allah' sehingga pemakaian kata-kata tersebut
umumnya digandengkan dengan lafazh Alliltr ( it )

menjadi 'ahdu All6h ( Arr*; ) atau ungkapan
semac.unny4 seperti 'ahdun'indal-l6h ( nl rLif )
dan'indar-rah.mdni 'ahdi |:# .F)y ). Meski
begitu, terdapat pula kata 'ahdnl'ahdi ( ,i; ) yang

menunjuk kepada makna'janji manusia kepada

sesamanya'. |anji atau perjanjian dengan sesarna

manusia apalagi perjanjian dengan Allah harus

dipelihara, di dalam arti dipenuhi, mengingat
semua akan diminta pertanggungjawabannya di
hadapan Allah swt., karena janji itu hanya milik
Allah semata. * Muhammadiyah Amin *

AIAB (Gb)
Kata'ajab (.=rL) adalah bentuk mashdar daikata
l<er1a 'ajiba - ya' jabu ('-* - ;.lj ) yang tersusun

dari huruf-huruf 'ain, iim, dmrb6'yarrg memunyai
dua arti denotatif. Pertama, menunjukkan arti
'besar' atau 'memandang besar.' Makna ini
kemudian berkembang sesuai dengan konteksnya
(makna konotatif), menjadi: 'takabur' karena
merasa besar atau paling besar; 'kagum' atau
'heran' karena mengandung sesuatu yang besar.

Sesuatu yang mengherankan adalah karena, kata

Al-Ashfahani,'cantiK karena memiliki sesuatu

yang besar dan mengagumkan. Keduo berarti
'bagian dari binatang', yaitu pangkal ekor. Dari
makna kedua ini kemudian berkembang sehingga
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digunakan untuk menunjukkan'bagian belakang

segala sesuatu.'

Kata 'ajab dan pecahannya di dalam Al-

Qur'an terulang 27 kali dan 'ajab sendiri hanya

terulang lima kali, yaitu terdapat pada QS. Y0nus

[10]:2; Ar-Ra'd [13]:5; Al-Kahf [18]:9,63; dan Al-

]inn [72]: 1. Bentuk lain yang digunakan adalah

kata kerja yang terulang 19 kall 12 kali di dalam

benhtk midli seperti pada QS. Al-Baqar ah l2l: 221

dan 7 kali di dalam bentuk mudhkri', seperti pada

QS. At-Taubah [9]:55 dan 85; kata sif.al3kali,'ajib
( *;= ytrt1mengherankan) dua kali (QS. H0d

l11l:72 dan QS. QAf [50]: 2), atau 'ujib (.2CL =

yang mengherankan) yaitu pada QS. Shad [38]: 5.

Semua kata tersebut mengandung arti denotatif

yang pertam4 yaitu menunjukkan sesuatu yang

besar pada sesuatu yang jarang terjadi dan tidak

diketahui sebabnya.

Di dalam QS. Y0nus [10]:2 misalny+ kata
'ajab digrnakar:. untuk orang kafir yang merasa

heran dengan adanya seseorang dari golongan

mereka yang diberi wahyu oleh Allah. Mereka

disadarkan bahwa hal yang semacarn itu telah

terjadi sebelumnya pada umat terdahulu. Demi-

kian halnya di dalam QS. Al-Iinn [72]: l, yutu
bahwa para jin heran terhadap Al-Qur'an karena

mereka tidak pernah mengetahui sebelumnya,

tidak tahu apa sebabnya ada, dan mengandung

sesuatu yang besar. Di dalam QS. Ar-Ra'd [13]:
5, dan Al-Kahf [18]: 9, digunakan pada orang kafir
yang heran terhadap adanya rasul yang diangkat

dari golongan manusiabisa seperti mereka. Ayat

tersebut merupakan sindiran terhadap keheran-

an itu karena mereka telah mengetahui se-

belumnya, bahwa telah ada sebelum mereka

nabi dan rasul yang diutus kepada umat
terdahulu dari golongan manusia biasa. Ke-

heranan mereka itu justru yang mengherankan

karena sudah tahu halyang sebenarnya mengaPa

dipertanyakan lagi.
Di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 204,kata'aiab

atau pecahannya digunakan di dalam arti
'sesuatu yang memesonakan atau mencengang-

kan'karena di dalamnya ada sesuatu yang besar.

Yaitu, bahwa di antara manusia ada yang

'Ajab

memesonakan kata-katanya seakan ia membawa

kebaikan padahal mereka pembangkang dan

selalu membuat kerusakan di muka bumi. Arti
yang sama juga terdapat di dalam QS. At-
Taubah l9l: 25, yaitu kaum Muslim hampir
mengalami kekalahan pada perang Hunain
karena terlalu terpesona dengan jumlah mereka

yangbanyak. Begitu jugadi dalam QS. At-Taubah

[9]: 55, yaitu larangan terpesona terhadap harta

dan anak yang dimiliki, seperti yang dilakukan
orang-orang kafir karena hal itu yang akan

menyebabkan mereka diazab kelak; QS. Al-
Hadid [57]:20 menyatakan bahwa kehidupan
dunia ini diumpamakan dengan tanaman yang

indah, yang membuat para petani terpesona

akan keindahannya; di dalamQS. Al-Baqarah [2]:
221,, dilarNrg menikahi orang musyrik (laki-laki

dan perempuan), meskipun mereka itu sangat

memesonakan dan di dalam QS. Al-AhzAb [33]:
52, yaitu larangan kepada Nabi menikah lagi

meskipun terhadap wanita yang memesonakan

beliau. Larangan tersebut berlaku setelah
adanya wanita yang menghibahkan dirinya
untukdinikahi tanpamahar. Nikah semacam itu
hanya berlaku khusus bagi Nabi saw. dan tidak

berlaku bagi umat Islam.

Pecahan 'ajab lainnya yang digunakan
adalah 'ajib ( r:s') dan'ujdb ( -# ), keduanya

berarti /yang mengagumkan atau mengheran-

kan.' Menurut Al-Khalil, kedua kata tersebut

memunyai perbedaan makna, di mana'ujhb
mengandung arti melebihi kualitas arti'aiib.
Sesuatu mengherankan adalah karen4 menurut
Ibnu Manzhtr, "inkhr md yaridu 'alaika li qillati

i'tiyddih" (::Vt 'b.|:):)t \;- r: )6J;t. = mengingkari/

tidak mengenali sesuatu karena jarang terjadi).

Menurut Al-Ashfahani, karena'terjadi dan tidak
diketahui sebabnya.' Apa yang dikemukakan
oleh Ibnu Manzhur dan Al-Ashfahani tetap
sejalan dengan yang pertama karena sesuatu

yang jarang terjadi dan tidak diketahui sebab-

nya mengandung sesuatu yang besar.

Kata'ajib terdapat QS. H0d [11]: 72 dan QS.

QAf t50l: 2. Di dalam QS. H0d l11l:72, digunakan

berkaitan dengan istri Nabi Ibrahim yang
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seakan-akan tidak percaya atau mengingkari
kalau ia akan mendapatkan putra karena dia dan
suaminya sudah renta lagi mandul. Hal itu, me-
nurutnya, sesuatu yang sangat mengherankan.
Kemudian malaikat yang membawa berita itu
menjawab, 'Apakah kamu mengingkari (merasa

heran) terhadap ketetapan Allah?," demikian Al-
Ashfahani. Di dalam QS. Qaf [50]: 2, kata'ajib
digunakan berkaitan dengan sikap orang kafir
terhadap Nabi saw. Mereka mengingkarinya
karena dianggapnya sebagai sesuatu yang
sangat aneh dan mengherankan. Keanehan Nabi
saw., menurut mereka, karena beliau adalah
manusia biasa yang diangkat menjadi rasul dan
menyampaikan Al-Qur'an yang isinya juga
mengherankan.

Adapun kata'ujdb (QS. Shad [38]: 5) diguna-
kan di dalam konteks keingkaran orang kafir
terhadap keesaan Allah swt. Bagi mereka,
menyembah Allah sebagai Tuhan satu-satunya
adalah sesuatu yang aneh dan mengherankan
karena sebelumnya, telah menyembah banyak
Tuhan. * Zubair Ahmad q

'ArrrON < o:F,ll
'Aki|un adalah bentuk jamak dari kata 'dkif
( qG ) yang merupakan bentuk ism f6'il, turun-
an dari kata kerja 'akafa - ya'kifulya'kufu - 'akfl
'ukfif (U:;<LI"kc-'-rk- l'-h(J;--'r<t ) yang ter-
susun dari hwuf ' ain, kif, danf6', makna denotatif-
nya "iqbdlu 'al6 asy-syai'i wa mulizamatuhit wa

sharfun 'anhu" ( &J'ki y:Y:.;rt ,)riqi =

menghadap kepada sesuatu dan menetapi/me-
nekuninya serta tidak berpaling daripadanya)
dmrhabas ( ,"il = menahan diri). Makna dasar itu
kemudian berkembang menjadi, antara lain
'mencegah' karena menahan sesuah/orang unfuk
melakukan sesuatu;'memenjarakan' karena
menahan orang tetap menjalani/melakukan
sesuatu; 'bermukim' karena menetap di suatu
tempat; 'ukitfli'tikhf (,:t<i,i,:i,1L = menetap di
suatu tempat tertentu dengan suatu tujuan)
karena menekuninya dan menahan diri dari
melakukan sesuatu yang lain. Setelah Islam
datang kata' ukitfl i' tikfrf mengalami penyempit-
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an makn4 yaitu menetapnya seorang Muslim
yang berakal di suatu masjid dengan niat
(iktikaf). Kalau pada masa jahiliah, kata'ukitfl
i'tikAf berarti 'menetap di tempat mana saja

dengan tujuan apa saja', maka setelah Islam
datang, kata tersebut berlaku khusus pada
tempat dan tujuan yang terbatas, yaitu masjid
dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah,
khususnya pada bulan Ramadhan.

Iktikaf adalah tinggal di dalam masjid yang
dilakukan oleh seorang Muslim dengan niat.
Golongan Hanafi mendefinisikan sebagai tinggal
atau menetap di masjid yang digunakan untuk
shalat jamaah dalam keadaan berpuasa serta
diawali dengan niat iktikaf. Bagi Malikiyah, iktikaf
adalah menetapnya seorang Muslim yang telah
mumayyiz ( j:,1 ) di suatu masjid di dalam keadaan

berpuasa, menghindarkan diri dari jimak (ber-
setubuh), waktunya minimal sehari semalam,

beribadah kepada Allah dan dengan niat.
Madzhab Syafi'i mendefinisikannya dengan
menetap di masjid yang dilakukan oleh orang-
orang tertentu dengan niat. Golongan Hanbali
memberikan batasan dengan menetap di masjid
karena ketaatan kepada Allah swt. dengan cara-

cara khusus dan dilakukan oleh orang Muslim
yang berakal, sekalipun behmtmumoyyiz, suci dari
hadas besar, dan lamanya cukup beberapa saat

saja.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan
di atas, Wahbah Az-Zuhaili, guru besar Uni-
versitas Damaskus, merumuskan bahwa yang
menjadi tujuan dari iktikaf adalah membersih-
kan hati dengan mendekatkan diri kepada Allah
swt. serta menghentikan aktivitas keduniaan
pada waktu-waktu tertentu semata-mata hanya
untuk beribadah kepada-Nya. Oleh karena itu,
dianjurkan melakukan iktikaf di dalam keadaan

berpuasa, sehingga menambah ketaatan diri
kepada Allah swt.

'Atct|undan pecahannya di dalam AlQur'an
terulang sembilan kali. 'Akifin (';F.J ) dan'dkifun
( at;{i ) maknanya sama, tetapi kedudukannya
di dalam Al-Qur'an berbeda, sehingga cara
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membacanya juga berbeda.'Atcitrnt' ati1un ter-
dapat di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 125,187;QS.

Thaha l2o]r:9L; QS. Al-Anbiyd' l21l:52; dan QS.

Asy-Syu'arA' 126l:77. Bentuk lainnya adalah kata

tunggal dari'6kifun, yutu'6kif ( 4G ) terulang

dua kali, yaitu QS. Thaha l20l: 97 dan QS. Al-

Hajjl22l:25; dengan bentuk kata kerja sekarang,

ya'kufiln(;t'&- ) satu kali, yaitu Al-A'rdf l7l:138;
ian dengan bentuk timbangan maf itl bih ( 

". [fi
= bentuk kata penderita), yaitu ma'kfif G';L)
satu kali, seperti dinyatakan di dalam QS. Al-
Fath [48]: 25.

'Atcitrnt'ati|un di datam QS. Al-Baqarah [2]:

125 darrr 187, berarti oranS-orang yang melaku-

kan iktikaf di dalam istilah para ahli fikih di atas.

Di dalam ayat 125, kata 'ikifin digunakan
berkaitan dengan fungsi Baitullah yang di-
bangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail as., yaitu
sebagai tempat thawaf, iktikaf, dan shalat. Di
dalam Ayat187 yang tersebut di dalamnya kata

' ilkifun dibicarakan tentang amalan-amalan yang

dilakukan di dalam bulan Ramadhan, yaitu
boleh menggauli istri pada malam bulan
Ramadhan, memulai puasa ketika telah terbit
fajar dan berbuka setelah terbenam matahari
(malam), dan tidak boleh menggauli istri ketika

melakukan iktikaf di masjid. Kedua ayat tersebut,

menurut para fuqaha, merupakan dasar di-
syariatkannya iktikaf di dalam Islam. Namun,

menurut Ar-Razi, kedua ayat tersebut sekaligus

menunjukkan bahwa iktikaf adalah merupakan

suatu amalan yang telah dilakukan oleh umat-

umat terdahulu dan bukan baru dikenal pada

waktu Islam datang.
Kata'hkifin dan pecahannya yang terdapat

di dalam QS. Al-A'r6f [7]: 1'38; QS. Th6hA [20]:
91,97; QS. Al-Anbiy|' l21l:52; dan Asy-Syu'arA'

126l:71,, diartikan dengan menekuni dan selalu

mendatangi (berhala) karena memuliakannya
dan digunakan berkaitan dengan (a) umat Nabi

Musa as. Yaitu ketika telah diselamatkan oleh

Allah swt. dengan menyeberangi lautan dan tiba

di suatu kaum yang selalu mendatangi berhala

untuk menyembahnya mereka meminta kepada

Musa as. untuk dibuatkan juga berhala untuk

Akittrn

mereka sembah seperti yang dilakukan kaum

yang mereka lihat itu (QS. Al-A'rAf [7]: 138).

Ketika diperingatkan Nabi Harun as. agar me-

ninggalkan penyembahan patung anak lembu

yang dibuat Samiri, mereka malah menjawab

bahwa akan selalu mendatangi patung itu hingga

Nabi Musa as. yang tengah menerima al-Kitab

kembali dari menghadap Allah swt. (QS. Thaha

l20l:91); dan berkaitan dengan Samiri, umat Nabi

Musa as. yang membuat patung lembu, yang

dihukum Musa as. dengan mengucilkannya,
seraya berkata bahwa berhala yang selalu ia

datangi (untuk disembah) akan dimusnahkan

Musa as. (QS. Thaha I20l:97); (b) umat dan ayah

Nabi Ibrahim as. ketika Nabi Ibrahim ber-
dakwah mengajak ayah dan umatnya untuk
meninggalkan berhala-berhala yang dengan

tekun mereka datangi untuk disembah (QS. Al-
Anbiyd' l21l: 52); dan ketika beliau bertanya

kepada mereka (ayah dan umatnya) tentang apa

yang mereka sembah, umatnya menjawab
bahwa mereka menyembah berhala dan dengan

tekun mendatangi dan memuliakannya (QS.

Asy-Syu'arA' [26]: 71).

Kara'ikif ( 4G) di dalam QS. Al-Hajj [22]:
25, diartikan dengan'orang-orang yang ber-

mukim atau menetap di suatu tempat'. Ayat itu
digunakan berkaitan dengan azab yang akan

ditimpakan Allah kepada oranS-orang kafir yang

menghalangi manusia dari jalan Allah dan

menuju masjid Halam, baik yang bemukim di
(daerah) itu (sekitar masjid Haram) mauPun

yang tinggal di padang Pasir.
Adapun kat a ma'kfifan ( $'# ) di dalam QS.

Al-Fath [48] : 25 berarti'tercegah' dan digunakan

berkaitan dengan perbuatan orang kafir yang

selalu mencegah umat Islam untuk mendatangi

Masjid Haram dan menjadikan hewan kurban

tercegah untuk sampai di tempat Penyem-
belihannya.

Pemaparan ayat-ayat di atas menunjukkan

bahwa'ukfrf (-c'k\atau i'tikdf (Jt*t )sebagai
1 bentuk amalan yang dilakukan pada suatu

tempat tertentu dengan tujuan untuk memulia-

kan sesuatu, telah dilakukan dan diamalkan oleh
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umat-umat terdahulu; kemudian setelah Islam
datang, ditetapkan sebagai suatu ibadah yang
dibenarkan dan dianjurkan. + eri1uddin Ahmad q

'ArRuitt ('ir*I
Kata'6lamin ('#) adalah bentuk jamak dari
'6tam (rrc ). Di dalam Al-Qur'an hanya ada kata
'6lamin ('#L) di dalam bentuk j*uk. Kata ini
terulang di dalam Al-Qur'an sebanyak 73 kali
tersebar di dalam 30 surat.

Kata'dlamin (;* ) di dalam Al-Qur'an
diartikan oleh ulama sebagai kumpulan makhluk
Tuhan yang berakal atau yang memiliki sifat-
sifat yang mendekati makhluk yang berakal
(tumbuh, bergerak, dan merasa). Arti ini di-
dasarkan pad akala' ilamin ( ortL ) yang merupa-
kan bentuk jam' al-mudzakkar yang biasanya
dikhususkan untuk makhluk berakal. Karena itu,
dikenal alam malaikat, alam manusia, alam jin,
alam tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Akan
tetapi tidak dikenal istilah alam batu dan alam
tanah karena batu dan tanah tidak memenuhi
kriteria di atas. Menurut Muhammad Abduh,
seorang mufasir Mesir, itulah kesepakatan orang
Arab dalam penggunaan kata'dlamin (L*).
Mereka tidak menggunakannya untuk segala
yang ada.

Kata'6lamin ('iiJL) (arnak) yang terdapat
di dalam Al-Qur'an seperti disebutkan di atas

tidak sama dengan istilah alam yang dimaksud
teolog filosof Muslim, dan kosmolog modern.
Kaum teolog mendefinisikan alam sebagai segala

sesuatu selain Allah, sementara kaum filosof
cenderung mendefinisikannya sebagai kumpul-
an j auhar y alrrg tersusun dari materi ( mdddalt = ;1t; )
dan bentuk (shfirah = {r'r ) yang ada di bumi dan
di langit. Kosmolog modern menggambarkan
alam sebagai susunan beribu-ribu galaksi
(galaksi: gugusan bermiliar-miliar bintang).

Dari sejumlah 73 kali kata'ilamin ( Gi ) ai
dalam Al-Qur'an, 42kaliyang terdapat di dalam
20 surat, didahului oleh kata rabb ( -,'=Tuhan),
sedangkan sisanya 31 kali di dalam 7 surat tidak
didahului oleh kata rabb ('-r).

Kata rabb ( L, ) berarti 'pendidik dan
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pemelihara'. Kata rabb ("-r) melukiskan Tuhan
dengan segala sifat-Nya yang dapat menyentuh
makhluk-Nya, seperti pemberian rezeki, peng-
arnpunan, kasih sayang, ju9a amarah, Elncarnan,

dan siksa. Dengan demikian, apa pun bentuk per-
lakuan Tuhan kepada makhluk-Nya sama sekali
tidak terlepas dari pemeliharaan dan pendidik-
an-Nya sekalipun perlakuan-Nya menurut'kaca
mata' manusia itu sesuatu yang negatif.

Banyak kata' illamin (';if )yang didahului
kala rabb ( ?r) yang menggambarkan bahwa
melalui sifat-sifat alam manusia akan dapat
memahami tanda-tanda yang merupakan bukti-
bukti kebesaran Maha Pencipta seluruh alam.
* Sirajuddin Zar o

ALiM (#)
Kata 'Ahm ( prp ) terambil dari akar kata 'ilm ( ,te )

yang menurut pakar-pakar bahasa berarti
mmj angkau sesuatu sesuai dengan keadaanny a y ang

sebenarnya. Bahasa Arab menggunakan semua
kata yang tersusun dari huruf-huruf 'ain, lfrm, dmr
mim dalam berbagai bentuknya untuk meng-
gambarkan sesuatu yang sedemikian jelas
sehingga tidak menimbulkan keraguan. Per-
hatikan misalnya kata-kata 'aldmah (alamat)
yang berarti tanda yang jelas bagi sesuatu atau
nama jalan yang mengantar seseorang menuju
tujuan yang pasti. 'Ilmu demikieur juga halnya,
kata ini diartikan sebagai suatu pengenalan yang
sangat jelas terhadap suatu objek. Allah swt.
dinamai 'Atim 1 f6 ) atau 'Alim karcna penge-
tahuan-Nya yang amat jelas sehingga terungkap
bagi-Nya hal-hal yang sekecil apa pun.

Dalam Al-Qur'an ditemukan banyak sekali
ayat-ayat yang menggunakan akar kata yang
sama dengan al-' Atim. lGta' Alim dalam AlQur'an
ditemukan sebanyak 166 kali. Di samping itu
terdapat pula sekian banyak kata'Alim yang
menunjuk kepada Allah swt., sebagaimana
banyak juga yang menunjuk-Nya dengan
menggunakan redaksi A'lam ( 

"lLl 
flebih menge-

tahui]). Banyaknya ayat serta beraneka ragarn-

nya bentuk yang digunakan itu, menunjukkan
betapa luas dan banyak ilmu Allah swt.
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Ilmu-Nya mencakup seluruh wuiud,
, ,- - < t(* zr.*"b,p'g",:) "ttmu Tuhanku meliputi
segala sesuatil" (QS. al-An'Am [6,]: 80).

Segala aktivitas lahir dan batin manusia
diketahui-Nya (QS. GhAfir [40]: 19), jangankan
yang rahasia, yang "lebih tersembunyi dari
rahasi4" yakni hal-hal yang telah dilupakan oleh
manusia dan yang berada di bawah sadarnya
pun diketahui oleh Allah swt. ( ,ip J';t, # oy
.*ii ;i 'fi 1 "1itca kamu mengerasknn ucapanmu,

maka sesungguhnya Dia (mengetahuinya serta)
mengetahui rahasia dan yanglebih tersembunyi @ari

rahasia)" (QS. Thaha p0l:7). Di samping itu, Dia
pun telah mengetahui apa pun yang terjadi,
sebelum terjadinya (QS. al-Hadid l57l: 22).

Pengetahuan semua makhluk bersumber dari
pengetahuan-Nya (QS. al-Baqarah [2]: 255).

Allah "mmgajar dengan qalam," yakni mengajar
manusia melalui upaya mereka danmengajar apa

yang mereka tidak diketahui, tanpa usaha mereka,

tetapi langsung sebagai curahan rahmat-Nya.
Begitu informasinya dalam Al-Qur'an.

Manusia tentu saja dapat meraih ilmu
berkat bantuan Allah, bahkan istilah 'alim pttn
dibenarkan AlQur'an untuk disandang manusia
(QS. adz-Dzdriydt [51]: 28), tetapi betapapun
dalam dan luasnyailmu manusi4 terdapat sekian

perbedaan antara ilmunya dan ilmu Allah.
Pertama, dalam hal objek pengetahuan;

Allah mengetahui segala sesuatu, manusia tidak
mungkin dapat mendekati pengetahuan Allah.
Pengetahuan mereka hanya sebagian kecil dari
setetes samudera ilmu-Nya ( #i G -q:l yi
Ufl {f ) " Tidaki ah knmu diberi penget ahuan mel ainkan

sedikit" (QS. al-IsrA' [17]:85).
Kedua, kejelasan pengetahuan manusia

tidak mungkin dapat mencapai kejelasan ilmu
Allah. Penyaksian manusia yang paling jelas

terhadap sesuatu, hanya bagaikan melihatnya
di balik tabir yang halus, tidak dapat menembus

objek yang disaksikan sampai ke batas terakhir.
Ketiga, ilmu Allah bukan hasil dari sesuatu,

tetapi sesuatu itulah yang merupakan hasil dari
ilmu-Nya sedang ilmu manusia dihasilkan dari
adanya sesuatu. Untuk hal yang ketiga ini, al-

'A1iyy

Ghazali memberi contoh dengan pengetahuan

pemain catur dan pengetahuan pencipta per-
mainan catur. Sang Pencipta adalah penyebab

adanya catur, sedang keberadaan catur adalah

sebab pengetahuan pemain. Pengetahuan pen-

cipta mendahului pengetahuan pemain, sedang

pengetahuan pemain diperoleh jauh sesudah
pengetahuan pencipta catur. Demikianlah ilmu
Allah dan ilmu manusia.

Keempat, ilmu Allah tidak berubah dengan
perubahan objek yang diketahui-Nya. Itu berarti
tidak ada kebetulan di sisi Allah, karena penge-

tahuan-Nya tentang apa yang akan terjadi, dan

saat kejadiannya sarna saja di sisi-Nya.
Kelima, Allah mengetahui tanpa alat sedang

ilmu manusia diraihnya dengan pancaindra,
akal, dan hatinya, yang semuanya didahului
oleh ketidaktahuan (QS. an-Nahl [16]: 78).

Keenam, ilmu Allah kekal, tidak hilang dan
tidak pula dilupakan-Nya (QS. Maryam l19l:6a).

Demikian, wa Alldh A'lam. o M. Quraish Shihab *

ALIYY, AL ( sljiJl )

Kata al-'aliyA ( )1St ) terambil dari huruf-huruf
'Ain, lam, datrl ya' atat wauw, menunjuk kepada
m alaa ke t in ggi an, y al<l:ti antonim daori ker en d ahan,

baik yang bersifat material maupun immaterial.
Dari sini, kemudian lahir makna-makna lainnya
seperti, sombong, karena yang bersangkutan
merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain.
Menaklukkan dmr mengal ahkan, kar-ena keduanya
lebih tinggi dari yang ditaklukkan dan yang
dikalahkan. Allah swt. Mahatinggi dan tidak ada

ketinggian yang melebihi ketinggian-Nya.
Dalam Al-Qur'an kata'Aliyy (,,ti ) ditemu-

kan sebanyak lL kali, sembilan di antaranya
merupakan sifat Allah. Ia dirangkai dengan sifat
Kabir ( ,*f ) (lvtatrabesar) sebanyak lima kali,
'Azhim ( r+ ) dua kali, dan Haldm t ,.# ) ;uga
dua kali. Dua sisanya adalah sifat dari "tempatl
kedudukan yang dianugerahkan Allah kepada

Nabi Idris as.," juga "bahan pembicaraan"
(berkaitan dengan Nabi Ibrahim as. dan putra
beliau).

Menarik untuk dikemukakan bahwa dua
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kali terakhir ini dikemukakan dalam redaksi
yang meruiuk bahwa ketinggian yang diperoleh
itu dan ketinggian lainnya adalah karena
anugerah Allah semata.

Perhatikan kedua firman-Nya berikut ini:
(W *+ba.'l ta4i w?" i; fI.tt) "Dan

Kami anuguaL*an kepada muekn sebagian dari rahmat

Kami, dan Kami j adikan mereka buah tutur y ang baik

tagi tinggi" (QS. Maryam t19l : 50). ( $L 6{J'ni:i )
"Dan Kami telah mengangkatnya ke tempatlmartabat

yang tinggi" (QS. Maryam l19l:57).
Ditemukan juga sebanyak sembilan kali

betuk superlatif dari kata ini yaitu al-'A16, batk
yang merujuk kepada Allah, maupun selain-Ny+
seperti yang ditunjukkan kepada Nabi Musa as.,

atau Firaun yang diabadikan ucapannya saat

mengaku sebagai yang lebih tinggi. Sifat ini
dikemukakan dalam konteks perbandingan,
sehingga pada akhirnya dapat mengantar setiap
makhluk terbetik dalam benaknya sesuatu yang
tinggi, itu menyadari bahwa Allah Yang Maha-
tinggi.

Ketinggian Allah tidak bersifat material
atau pada satu tempat. Memang-tulis al-
Ghazali-pada mulanya manusia memahami
makna ketinggian dari segi tempat. Ini karena

mengaitkannya dengan mata kepala, tetapi
setelah orang-orang berpengetahuan menyadari
bahwa ada juga pandangan baslfirah (mata akal

dan batin) yang berbeda dengan pandangan
yang bersifat indrawi, maka mereka meminjam/
menggunakan kata "tinggi", tetapi tidak dalam
pengertian yang dijangkau oleh orang awam.

Walaupun pengertian ini boleh jadi diingkari
oleh sementara orang awam yang tidak me-
mahami ketinggian kecuali yang berkaitan
dengan tempat.

Allah ketika berfirman:

'i 
4.f 4-, a git$i ..,',3i i* 

";{it 
t;, ;r:: Ll

;'rt';i-" ;iti,-l' u'yti
"Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang men-

ciptakan langit dan bumi enam masa, kemudian Dia
busemay arn di atas' Arsy unh* mengatur xgala urusfrn"

(QS. Y0nus [10]: 3). Bersemayam-Nya di atas
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'Arsy, bukan berarti bahwa Dia menempati
tempat itu. Tidak! Redaksi semacaln itu diguna-
kan karena Arsy adalah makhluk tinggi, lagi
tidak dapat disentuh kecuali oleh yang memiliki
kedudukan suci lagi tinggi, dan tidak juga dapat
terjangkau oleh ukuran. Karena itu, Allah
memilih makhluk ini untuk mendekatkan pe-

mahaman kita tentang ketinggian-Nya. Ini sama

dengan ucapan kita ketika mengembalikan
putusan kepada Allah swt. dengan berkata
"Terserahyang di atas" sambil menunjukkepada
langit. Itu bukan berarti kita menunjuk kepada

Tuhan, karena Dia ada di mana-mana. Allah
Mahatinggi, sedemikian tinggi-Nya juga se-

hingga Dia tidak dapat dijangkau, dan se-

demikian tinggi-Nya sehingga tidak ada yang
serupa dengan-Nya serta sedemikian kuat-Nya
pula sehingga tidak ada yang dapat mengalah-
kan-Ny+ bahkan tidak ada sekutu bagi-Nya dan
tidak juga kedudukan yang serupa, bahkan yang

mendekati kedudukan-Nya.
Pengertian ini dipahami dari kesan yang

ditimbulkan oleh firman-Nya yang meng-
gunakan kata yang seakar dengan slfal al-'Aliyy
yang berarti mutgalahkan, yakni:

li +;i 61" it j, ,:^; JrtL (,i )i ,y ;i;r ;X c

t:t 4i i-4-'ua; jL '# >r;ti * a, !)
3M

" Allah sekali-knli tidak memuny ai anak, dnn seknli-kali

tidak ada tuhan Qanglain) brerta-Nya, kalsu ada tuhfrn

beserta-Nya, masing-masing tuhan itu akan membawa

makhlukyang diciptakannya, dan sebagian dari tuhan-

tuhan itu pasti' ald(mengalahkan) sebagian yanglain.

Mahasuci Allah dari apa yang mereka sifatkan" (QS.

al-Mu'min0n [23]:91).

Sementara ulama merinci pengertian
ketinggian-Nya pada ketinggian Dzat-Nya dan
ketinggian kedudukan-Nya. Ketinggian ke-
dudukan-Nya adalah kesempurnaan yang
diniscayakan oleh sifat-sifat terbaik (al-Asm6' al-

Husnd), karena Dia tidak terjangkau kecuali oleh-

Nya sendiri, karenaDiayang mencakup seluruh
tempat, dan Dia wujud sebelum penciptaan

ErustrlopEora Ai- Q un'.ti.,-
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semua yan9maujud. Demikian, wa AUAh A'lam.
* M. Quraish Shihab +

^ 1-
ALLAM ( )I7I
Kata ini merupakan kata sifat berbentuk
mubhlaghah dari kata 'dlim ( ,sG ). Selain berbentuk
'allfu n,benfi tkmubdlaghoh-nya jugaberbentr;.k'alim
( F|, ) dan'all6mah(uY*).

Mashdnrkata tersebut adalah 'ilm ( ,t2 ) yang
berarti 'mengetahui sesuatu sesuai dengan
kenyataan'. Dari sisi ontologi, pengetahuan ini
ada dua. Pertama, pengetahuan atas esensi
sesuatu itu sendiri. Kedua pengetahuan adanya
sesuatu berdasar atas sesuatu yang lain yang
keberadaan dan ketiadaan sesuatu yang lain
itu bergantung pada sesuatu yang pertama itu.
Demikian pula dari segi aksiologi, pengetahuan
itu dibagi dua; pengetahuan teoretis yang hanya
mencukupkan pada tataran pengetahuan saja,

dan pengetahuan praktis yang tidak cukup
untuk hanya diketahui, tetapi juga harus
dilaksanakan. Selanjutnya dari segi epistemologi
juga ada dua. Pengetahuan yang bersumber pada
akal, dan pengetahuan yang bersumber pada
wahyu. |adi, kata yang berakar dari 'ain, l6m, dmr
mim ( 7J-7 ) ini pada dasarnya memunyai arti
'mengetahui atau mendapatkan pengetahuan
tentang sesuatu'.

Berdasarkan uraian di atas, arti 'all6m,

sebagai bentuk mubhlaghah, adalah subjek yang
sangat mengetahui terhadap sesuatu. Al-
Ashfahani berpendapat, jika kata ini menjadi
sifat dari Allah, maka yang dimaksudkan adalah
bahwasanya Allah itu adalah zatyangtidak ada
satu pun yang tidak diketahui oleh-Nya. Men-
jelaskan pengetahuan Allah ini, Ibnu Manzhur
menegaskan bahwa Allah adalah maha menge-

tahui segala apa yang telah ada dan yang akan
ada serta yang tidak akan pernah akan ada. Oleh
karena itu, tidak ada sesuatu pun yang ada di
langit dan bumi tersembunyi dari pengetahuan-
Nya.

Selain di dalam bentuk 'all6m, Allah juga
menggunakan silat dengan benisk' ahm( r*F ) dan
' dlim ( lp ) sebagai ungkapan adanya Allah Yang

'Allinr

Maha Mengetahui. Adapun kata'all6mah tidak
boleh disifatkan kepada Allah karena ada huruf
t6' yang mengesankarr t6' ta'nits (feminine form)
pada akhir kata tersebut walaupun huruf pada
kata tersebut tidak menunjukkan kepada gender
feminin tetapi bermakna kesempurnaan (tA'
mubdlaghah).

Di dalam Al-Qur'an, kata'all6m disebut
sebanyak empat kali; pada QS. Al-Ma'idah [5]:
109 dan 116, pada QS. At-Taubah [9]: 78, darr
pada QS. Saba' [34]: 48. Semua kata al-'all6m di
dalam ayat Al-Qur'an ini merupakan sifat Allah.
Kata tersebut selalu digabungkan dengan objek
segala sesuatu yang gaib dengan ungkap an' all 6m

al-ghuyitb = ?A t ) maha mengetahui segala

sesuatu yang gaib).
Pada QS. Al-Ma'idah [5]: 109, ungkapan

'alldm al-ghuyitb ini merupakan perkataan para
rasul sebagai pengakuan mereka atas kemaha-
pengetahuan Allah. Hampir sama dengan itu,
pada ayat 115, ungkapan tersebut merupakan
perkataan Nabi Isa dalam rangka menegaskan

bahwa ia tidak pernah menyeru kaumnya agar
menjadikan dia dan ibunya sebagai Tuhan.
Seandainya ia mengatakan demikian, maka Allah
pasti mengetahuinya karena Ia adalah satu-
satunya zat yang mengetahui segala sesuatu
yang gaib.

Pada QS. At-Taubah l9l:78, ungkapan itu
dari Allah sendiri sebagai penegasan bahwa Dia
Maha Mengetahui segala sesuatu yang gaib,
seperti apa saja yang tersimpan di dalam hati
manusia. Ungkapan ini memunyai kaitan dengan
ayat-ayat sebelumnya yang menceritakan
tentang orang-orang munafik yang berjanji akan
mengeluarkan sedekah jika Allah memberikan
kepada mereka sebagian karunia-Nya. Namun,
ketika Allah melimpahkan karunia-Nya, mereka
mengingkarinya. Oleh karena itu, Allah me-
negaskan bahwa Ia mengetahui rahasia dan
pembicaraan orang-orang munafik yang meng-
ingkari janji mereka terhadap Allah itu. Adapun
padaQS. Saba' [M]:48, ungkapan itu merupakan
tuntunan Allah kepada Nabi Muhammad saw.

untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa
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Ia adalah Maha Mengetahui segala yang gaib
yang tidak diketahui manusia, seperti ke-
beradaan akhirat dan rahasia-rahasia yang ada
dalam hati mereka agar mereka memercayai
dakwah yang disampaikannya.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan
bahwa kata'all6m merupakan sifat yang khusus
dimiliki Allah. Oleh karena itu, penggabungan
kata tersebut dengan segala sesuatu yang gaib
sebagai objeknya adalah sangat wajar sekali
karena tidak ada satu pun selain Allah yang
dapat mengetahui semua yang gaib, misalnya
hakikat pembangkitan kembali dan keberadaan
alam akhirat. Hanya Allah yang benar-benar
mengetahui segala sesuatu. * Abdut A'la E

AMAL ( ,5;" )
Kata 'amal ( *' ) merupakan b entuk mashdar dari
'amila - ya'malu - 'amalan. Bentuk jamaknya adalah
a'mdl (Jt..i,i). Di dalam Al-Qur'an, kata'amal
( 
"f') dan kata laip yang seasal dengan itu

disebut 359 kali.
Secara bahasa, kata 'amal ( l^" ) berarti

'perbuatan, pekerjaan, aktivitas (karya)', seperti
di dalam QS. Fushshilat [41]:46. Menurut Ibnu
Faris, i'tamal ar-rajul ( yj S-*t ) berarti 'se-

seorang bekerja untuk dirinya sendiri', sedang-
kan 'amil ar-rajul ( l^'St1* ) berarti 'seseorang

bekerja untuk kepentingan orang banyak, di
samping juga untuk kepentingan dirinya sendiri'.
Di dalam Al-Qur'an, untuk arti 'perbuatan'
digunakan kata'amal ( .f ), bukan i'tim6l ( JQt ),

karena yang menentukan perbuatan itu baik
atau tidak bukan saja pelakunya, tetapi juga
pihak lain; bahkan, lebih ditentukan oleh Allah
swt. fadi, perbuatan itu dapat dikatakan baik
jika telah dinilai baik oleh pelakunya orang lain,
dan oleh Allah swt. Demikian juga sebaliknya.

Secara terminologis, kata 'amal ( Ji^, ) berarti
'perbuatan atau aktivitas yang dilakukan secara

sadar dan sengaia, bersumber pada day4 pikir,
fisik, dan kalbu'. Al-Ashfahani mengatakan
bahwa kata 'mnal ( ,W ) lebih khusus artinya dari
kata lain yang bersinonim, seperti katall ( .,;:; ).
Walaupun kedua kata itu sama-sama berarti

2.1

Arnal

'perbuatan yang dilakukan oleh makhluk hidup
(al-hayaw6n = off )' ,katafi'l ( .!i ) ditujukan pada
hal yang lebih umum, termasuk juga perbuatan
yang tidak memunyai tujuan (tidak sengaja).
Bahkan, kadang-kadang ditujukan juga pada
benda matr(jamhdit =,>t>CL ). Adapun kata'amal
( .F ) di samping ditujukan pada perbuatan
manusia, Al-Qur'an juga menerapkannya pada
perbuatan jin, seperti QS. SabA' [34]:12,13. Di sini
Allah menjelaskan kepada kita bahwa atas izin-
Nya sebagian jin itu bekerja di bawah kekuasaan

Nabi Sulaiman. Umpamany4 membuat bangun-
an di dalam bentuk gedung-gedung yang tinggi

@ahnrib = --f ), patung-patun g(tamAffit = J"t 3 )

dan mangkok besar (jifdn = oq), seperti kolam
bekas galian tanah dan periuk untuk memasak
yang selalu berada di atas tungku. Walaupun
merupakan perintah Sulaiman, secara tidak
langsung perbuatan ('amal : *') para jin ini
merupakan perintah dari Allah. Ini terbukti pada
Ayat L2 di dalam surat itu Allah menjelaskan
bahwa yang menyimpang di antara mereka akan
mendapat siksaan dari Allah. Sementara itu,
ungkapan m in' mnali asy-syaithhn ( r:;"Li F G I
(QS. Al-Ma'idah [5]: 90) mengandung makna
'perbuatan manusia ifu sendiri seperti perbuatan
setan'. Karena termasuk di dalam perbuatan yang
tidak baik, amal itu dikategorikan sebagai
perbuatan setan meskipun sebenarnya bukan
berarti perbuatan setan tersebut.

' Amal ( J:; ) dibagi menjadi du4 y al<llri' amal

shhlih( dk E=p"rbuatan baik) dan'amal ghniru
shfrlih( C,v '-3;;:; = perbuatan yang tidak baik).
Kata shhlih ( gJ t e ) berasal dali slal aha ( l:-- ) V au,;r1

di dalam kamus-kamus bahasa Al-Qur'an diarti-
kan sebagai lawan dNikatafdsid (uv = rusak/
kerusakan). Dengan demikian, kata shilih ( {.t2 )

berarti 'sesuatu yang bermanfaat dan sesuai'
atau 'terhentinya kerusakan'. Oleh karena itu,
amal saleh adalah 'perbuatan-perbuatan yang
dilakukan secara sadar untuk mendatangkan
manfaat dan/atau menolak kerusakan' atau juga
berarti 'amal-amal yang sesuai dengan fungsi,
sifat, dan kodrat sesuatu'.

Di dalam Al-Qur'an, kata shalahn ('*)
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disebut L80 kali di dalam berbagai bentuk. Satu

kali dikemukakan di dalam bentuk transitif
(memerlukan objek) dan berkategori kata kerja
dan di tempat lain dikemukakan di dalam bentuk
intransitif (tidak memerlukan objek) dan ber-
kategori kata sifat. Atas dasar pemakaian ini,
sesuatu dapat dikatakan saleh apabila objeknya
telah memenuhi atau sesuai dengan nilai-nilai
yang telah ditentukan atau apabila objek tersebut
diperbaiki karena sebelumnya mengandung
nilai-nilai yang belum terpenuhi atau tidak
sesuai dengan fungsi dan kodratnya. |adi, makin
terpenuhi nilai-nilai yang telah ditentukan atau
makin sesuai dengan sifat dan kodratnya,
semakin tinggi pula kualitasnya. fika hal ini
terwujud, Allah telah berjanji tidak akan
menyia-nyiakan amalan seseorang (QS. Ali
'Imr6n [3]: 195).

Di dalam Al-Qur'an, 'amal shhlih( d.A ,l-')
pada umumnya selalu dikaitkan dengan kata
imiln (..rt^r1 ), seperli man dmana wa'amila shfrlihh

(tA; ,k; bt; cr ) utu, al-ladzina imanfi wa
'amilu ash-shfilihfi (;,;J'Ai\rkt\r-t; <:";ft I
(QS. Al-Baqarah [2]:25, QS. Al-Ashr [103]: 3, dan
sebagainya). Perbuatan baik merupakan pancar-
an dari rasa iman kepada Allah swt.

Di dalam Al-Qur'an tidak dijumpai rincian
tentang amal saleh. Ini menandakan bahwa
lapangannya sangat luas, baik untuk kepenting-
an kehidupan di dunia maupun untuk akhirat
kelak. Penekanannya terletak pada keimanan.
Walaupun amal saleh itu sebesar blji dzarrah

( ;]i ), pasti akan dibalas oleh Allah dan di akhirat
nanti balasan itu akan diberikan oleh Allah
kepada hamba-Nya (QS. Az-Zalzalah l99l: 7 dan
8) serta tidak akan disia-siakan-Nya (QS. At-
Taubah [9]: 105).

Adapun 'amal ghairu shilih ( Cu * ,-p'),
sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an
adalah perbuatan yang menyimpang dari
ketentuan Allah atau perbuatan yang tidak
mengandung manfaat serta tidak sesuai dengan
fungsi, sifat, atau kodrat sesuatu sehingga tidak
disukai oleh Allah. Pelakunya memperoleh
kehinaan dari masyarakat dan berdosa di sisi

'r\nid

Allah serta memperoleh siksaan di akhirat (QS.

Al-Baqarah [2]: fi,a). * Yasusirman o

ANiD (*)
Kata'anid merupakan mashdar dari kata 'anada

(,*), berakru dari huruf-huruf 'ain ( ,,p), nitn
( t'i ), dan ddl ( Jt3 ), yang mengandung arti
'mengetahui kebenaran namun menolaknya',
'melawan kebenaran dengan sadar', atau 'ber-
pegang teguh pada pendapatnya dan berkeras
kepala'.

Kata 'anid terulang di dalam Al-Qur'an
sebanyak empat kali, yakni QS. HOd [11]: 59, QS.
IbrAhim [14]: 15, QS. Qaf l50l:24, dan QS. Al-
Muddatstsir l74l:16. Ayat-ayat yang disebut
pertama dan keempat, kata 'anidl'anidan
( t-^or\r;r ) menunjukkan arti 'menentang',
sedangkan ayat-ayat yang disebut kedua dan
ketiga menunjukkan arti 'keras kepala'. |adi,
seseorang yang bersikap menentang atau keras

kepaladinamar'Anid( s-6 ) dan mu'6nid( 
".G-).Al-Maraghi menjelaskan bahwa makna

kata'anid yang terdapat di dalam QS. H0d [11]:
59, adalah bahwa Allah telah menimpakan
siksaan kepada kaum Ad karena ingkar kepada
ayat-ayat Tuhan (Allah) dan hujah-hujah-Nya.
Bahkan, mereka tidak patuh kepada rasul-rasul-
Nya yang telah Allah utus untuk mengajak
kepada tauhid dan mengikuti perintah-Nya.
Kaum Ad itu, sekalipun hanya bermaksiat
kepada seorang rasul, namun kemaksiatan
mereka kepada seseorang mengandung arti
kemaksiatan kepada seluruh manusia.

Hamka berpendapat bahwa kala'anidan
( trli ) berarti 'menentang'. Pengertian yang
demikian ini terdapat di dalam QS. Al-
Muddatstsir [74]:.].6. Menurutnya kata' anidan

sama dengan kata 'inid ( '9), yakni termasuk
satu cabang kufur yang jahat. Kafir itu ada tiga
macam/ yaitu (1) khfir inkir, artinya tidak mau
terima, lahir batin, mulut tidak terima, dan hati
pun tidak terima; (2)kdfir nifdq, afiinya hati tidak
terim4 tetapi mulut pura-pura terima; dan (3)

khfir 'indd, artinya hati telah menerima, tetapi
mulut masih berkeras dan bertahan, tidak mau
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menerima. Segala alasannya telah patah, tempat
tegak telah Boyang, tetapi demi menjaga ke-
dudukan atau gengsi maka ditolaknya juga
kebenaran yang ada, itulah yang dimaksud
dengan 'anid( g,).

Menurut Ath-Thabari bahwa ayat di atas

berbicara tentang seorang tokoh musyrikin di
Mekah yang bernama Al-Walid ibnu Al-
Mughirah. Ia telah tertarik untuk memeluk Islam
disebabkan kekagumannya mendengarkan
ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi ia dijumpai oleh Abu

|ahal yang datang merayu guna menghalangi
maksud Al-Walid untuk memeluk Islam. Dialog
antara kedua tokoh penentang Islam tersebut,
sebagai berikut. Abu Iahal berkata, "Hai paman!
Sesungguhnya kaummu akan mengumpulkan
harta kekayaan untuk diberikan kepadamu
dengan maksud agar Engkau mengganggu
Muhammad". Al-Walid berkata, "Bukankah
(kaumku) suku Quraisy telah mengetahui bahwa
aku adalah seorang yang terkaya di antara
mereka?". |adi untuk apa mereka mengumpulkan
harta untukku? Selanjutnya Abu |ahal berkat4
"Kalau demikian ucapkan suatu perkataan yang
menunjukkan bahwa Engkau ingkar dan tidak
menyetujui apa (Al-Qur'an) yang disampaikan
oleh Muhammad!" Al-Walid berkata "Apayang
harus aku katakan. Demi Tuhan, tidak seorang
pun di antara kalian yang lebih mengetahui
syair-syair, prosa, dan puisi daripada yang aku
ketahui. Demi Tuhan, apa yang disampaikan oleh
Muhammad tidak serupa dengan semua itu.
Demi Tuhan, ucapannya manis, bagus dan indah,
gemilang dan cemerlang. Ucapannya tinggi dan
tidak ada yang lebih tinggi daripadanya.
Kesemuanyayang telah aku ketahui lebih rendah
daripadanya." Abu |ahal berkata, "Kaummu
tidak akan rela terhadapmu sampai Engkau
mengucapkan sesuatu yang tidak mendukung
Muhammad saw." Al-Walid berkata, "Kalau
demikian biarkan aku berpikir dahulu." Al-
Walid berpikir sampai akhirnya dia ber-
ketetapan untuk menyatakan, "Sesungguhnya
yang disampaikan Muhammad adalah sihir
yang tidak dimiliki kemampuan semacam itu

23
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oleh orang lain."
M. Quraish Shihab menegaskan bahwa

peristiwa di atas merupakan sebab turun Ayat-
ayat 1L-30 QS. Al-Muddatstsir 174), yang ke-
seluruhan isinya berbicara tentang Al-Walid
dari dua sisi. Sisi pertama adalah pembicaraan
Al-Qur'an tentang aneka ragarn anugerah yang
diberikan kepada tokoh tersebut, baik berupa
harta yang melimpah, putra-putra yang ber-
kedudukan tinggi, dan kemudahan-kemudahan
yang tidak terbatas. Sisi kedua adalah anciunan
akibat ulahnya mengingkari sesuatu yang telah
diketahui kebenarannya, menanti tekanan
kaumnya atau mengikuti dorongan ambisinya
mendapat kedudukan dan harta yang lebih
banyak. ]adi, Al-Walid, Abu fahal, dan lainJain
adalah orang-orang yang paling mengetahui
bahkan menikmati keindahan susunan redaksi
Al-Qur'an, tetapi mereka tidak dapat menangkap
makna di balik susunan tersebut. Itu berarti, apa
yang dialami oleh Al-Walid merupakan kfrfir 'indd,

yakni kekafiran di dalam arti mengingkari,
bahkan menentang walaupun telah mengetahui
kebenarannya.

Kata'anid dipahami pula di dalam pengerti-
an 'keras kepala', sebagaimana ditegaskan di
dalam QS. IbrAhim [1a]: 15. Menurut Al-Maraghi
bahwa masing-masing dari dua golongan, yakni
para rasul dan umat meminta pertolongan dan
bantuan kepada Allah. Para rasul meminta
pertolongan kepada Allah atas umat mereka dan
umat meminta pertolongan atas dirinya sendiri.
Maka, Allah menjelaskan kesudahan orang-
orang musyrik bahwa kemenangan hanyalah
bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan
demikian, binasalah setiap orang yang sombong
karena berpegang teguh pada pendapatnya,
berlaku sewenang-wenang, melawan kebenaran,
dan keras kepala. |adi, semua sikap yang di-
sebutkan terakhir ini merupakan cakupan makna
dari kata 'anid ( # ). + M"hrmmadiyah Amin +

ANKAB0T ("o"F&t
Al-'ankabu ('-E:;it ) atau 'ankabatun ("t3,L ) yang
lebih dikenal dengmr al -' Ankabfi t ( L' r{#i ) adalah

t

t
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bentuk mufrad dari kata 'anAkib (VG).'AnAkib,
atau'ankabiltAt (ic'F:;), kata ini adalah nama

salah satu jenis serangga besar berkaki delapan

berwarna abu-abu kehitam-hitaman yang di
dalam bahasa Indonesia disebut laba-laba.
Binatang ini membuat jaring untuk sarangnya
dari benang sutra (air ludahnya) yang dihasilkan
dari perutnya dan berfungsi sebagai perangkap
mangsa. Apa asal kata al-'ankabfit, apa padanan-
nya, dan bagaimana penggunaannya tidak
ditemukan di dalam kamus-kamus Arab.
Mungkin kata tersebut khusus untuk nama
binatang itu saja.

Kata Al-'Ankabitt merupakan nama salah

satu surat di dalam Al-Qur'an, yaitu QS. Al-
Ankab0t [Z9l,yangterdiri dari 69 ayat. Meskipun
al-' ankabitt merupakan nama surat, al-' ankabitt llrr
sendiri hanya ditemukan dua kali di dalam Al-

Qur'an, yaitu pada QS. Al-Ankabit[29]:41,

?hii # ,qri 1i ;,ri o irii
i ;.Lii JJ yii Gri "oy

C 3':t;1;tL
( Matslu al-ladzina at-takhadzir min dftnillilri auliy d' a

knmatsali al-'ankabfiti at-takhadzat baitan wa inna
auhma al-buyitti labaitu al-' anknbfiti lau kinfi y a'lmnttn)

P mtmp amnmr or an g-o r fr n I y ong mm gambil p elindung-

pelindungny a selain Allah adalah seputi laba-laba y ang

Orang-orang musyrik dan laba-laba ('ankabit) sama

bodohnya dalam membuat pengaman dan pelindung untuk
dirinva.

'Ankabrit

membuat rumalt. Dan saangguhny a rumah y ang paling

lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka menge-

tahuinya

Ada yang mengatakan bahwa QS. Al-
Ankabfft adalah surat Makkiyah dan ada juga
yang mengatakan surat Madaniyah. Namun, bila
dirujuk kepada sebab turunnya maka dapat
dikatakan bahwa surat ini adalah surat Mak-
kiyah. Surat ini diturunkan di Mekah sebelum
Nabi hijrah ke Madinah di dalam rangka mem-
peringatkan orang-orang yang beriman kepada

Nabi kemudian kembali kepada agarna mereka
karena takut akan ancarntrn orang-orang musy-
rik. Orang-orang musyrik tersebut menjamin
akan memikul semua kesalahan atau dosa-dosa
yang mereka lakukan jika mereka mau kembali
kepada agarna mereka. Lalu Allah memberikan
perumpamaan dengan orang-orang terdahulu
yang telah dicelakakan-Nya yang menjadikan
penolongnya selain Allah. Orang-orang itu
diumpamakan seperti laba-laba.

Allah menjadikan laba-laba sebagai contoh
di dalam suratnya, bukanlah karena laba-laba

binatang yang istimewa seperti semut atau
lebah, melainkan karena labalaba itu merupa-
kan binatang yang lemah dan bodoh. Allah
memberikan perumparnaan pada orang-orang
musyrik tentang kebodohan mereka yang men-
jadikan berhala dan patung sebagai sesembahan

dan penolong bagi mereka. Padahal, berhala dan
patung itu sama sekali tidak dapat menolong
mereka. Demikian pula laba-laba, ia membuat
sarang (rumah) dari benang halus untuk me-
lindungi dirinya dari panas dan dingin serta
untuk menolak penderitaan bagi dirinya. Akan
tetapi, rumah itu juga tidak dapat melindungi-
nya dari kesengsaraan ketika ia membutuh-
kannya. Maka Allah menyamakan kekurangan
dan kelemahan orang-orang musyrik dengan
laba-laba di dalam mencari pelindung untuk
dirinya. Orang-orang musyrik dan laba-laba
sama-samabodoh di dalam membuat pengaman
dan pelindung untuk dirinya karena pelindung
yang mereka harapkan dapat melindungi mereka
ternyata tidak dapat melindungi mereka.
4 Munawaratul Ardi ee

3j"{t:Y
bt r'-- . a '-.tj* r>.t3t
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'AgInRH ( t$b I
Kata'6qibah ( qc ) merupakan kata turunan dari
'aqaba - ya'qubu - 'aqban wa 'uqilban wa 'ilqibatan

(4Gj q*t $r'*32;"'-n).Kata'aqibah ( ee ) aan
kata lain yang seasal dengan itu disebut 80 kali
di dalam Al-Qur'an, dengan rincian 71 kali di
dalam bentukismma'rifah (katabenda definitif ), 6

kali di dalam bentukl'l mddlfi (kalakerja bentuk
lampau), 2 kali di dalam bentukfi'l mudhfrri' (kata

kerja bentuk kini dan/atau yang akan datang),

dan satu kali di dalam bentuky''l amr (katakerja
bentuk perintah).

Kata'6qaba ('JL) dan kata turunannya
memunyai dua makna asal. Makna asal yang
pertama ialah ta'khiru syai'in wa ityhnuh ba'da

ghairih (:f il ;81::i'tV = mengakhirkan
sesuatu dan menempatkannya setelah sesuatu

yang lain). Contohnya al-'aqblat-'aqib ( .=i;lil-rii
- bentuk tunggal) yang merujuk pada makna

'tumit'. Tumit disebut at-'aqb ( Ji ) karena

tempatnya di bagian belakang (telapak) kaki.
Makna asal yang kedua ialah irtifa' wa syiddnh

washu'ibah(;;r*ji*tLw)t = tinggr berat, dan
sulit). Contohnya kata al-'aqabah ( u,ii ) ya.g
digunakan untuk merujuk pada. makna ath-

thnriqu al-walr fi al-j abal ( S,At q. 4'), i-Pt ), y alttt
suatu jalan (setapak) di gunung atau bukit yang
sulit untuk didaki, seperti disebut di dalam QS.
Al-Balad l90l: L2. Laf al' 6qib ah ( 4e ), memu nyai
au:li md ya'qubu asy-syai' (ipt,;X" t-l = sesuatu

yang mengikuti sesuatu yang lain).
Di samping makna asal seperti tersebut di

atas, kata 'aqaba ('-JL) dan turunannya juga
memunyai berbagai makna, termasuk makna
konotatif. Namun, betapapun konotatif makna
tersebut, tetap merujuk pada makna denotatif-
nya (makna asalnya). Pemakaian makna kono-
tatif itu disesuaikan dengan konteks pem-
bicaraannya.

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa
makna yang disandang oleh kata'aqaba ('?r;)
dan turunannya:

1. Balasan
Ada dua macam balasan, yaitu balasan
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baik yang biasanya disebut pahala dan balasan
buruk yang biasanya disebut siksa. Makna
balasan balk, ats-tsawdbu al-khair ( )at'..Ut)
terdapat pada kata 'uqbd (;)1,)-V*rg disebut
di dalam QS. Ar-Ra'd l13l:22,2L 42danQs. Al-
Kahfi [18]: 44 dan kata' iqibah ( *'-G )-yalrrg pada

umumnya dikaitkan dengan al-a'm1l ash-shdlibdt

( Lv.sr*lt jr:;$i = perbuatan-perbuatan yang
baik) yang dilaksanakan secara maksimal dan
bernilai tinggi. Sebagai contoh di dalam QS. Al-
Hajj [22]: 41yang berbicara mengenai tindakan-
tindakan menyeluruh yang dilakukan oleh orang
yang telah memunyai kedudukan yang mantap
atau mapan di dunia. Tindakan-tindakan yang

dimaksud ialah melaksanakan shalat yang
berdimensi ritual, membayar zakat yang
berdimensi rifual sekaligus sosial, drr amar ma'ruf
nahi munkar yang berdimensi sosial.

Adapun yang bermakna balasan yang
buruk adalah kata'uqbl ( &) yang terdapat di
dalam QS. Ar-Ra'd [13]: 35 dan QS. Asy-Syams

[91]: 15; kata'aqibft (f;G)ymgterdapat di dalam

QS. An-Nahl11,61: L26; kata 'aqaba (';;) yang
terdapat di dalam QS. Al-Itajj l22l: 60, dan kata
'6qibah ( ry ) seperti yang terdapat pada QS. Ali
'Imr6n [3]:137, QS. Al-An'Am [6]: 11, serta QS.
Al-A'rAf l7l:86 dan 103.

Apabila diperhatikan susunan kalimat
yang digunakan pada ayat-ayat tersebut dapat
dikatakan bahwa kata'uqbd ( &) dm 'Aqibah

(qA) apabila berdiri sendiri (tanpa dikaitkan
dengan kata atau sesuatu yang negatif), dipakai
khusus untuk menunjuk kepada balasan baik
atau pahala. Di dalam struktur semac;un ini kata
' dqibah ( ry ) senantiasa diikuti oleh l6m lil-milk
( 9!ll_ i{ = huruf yang menunjukkan pemilikan).

Lain halnya apabila dikaitkan dengan kata
atau sesuatu yang negatif-yakni dengan men-
jadikannya sebagai kata majem uk (idhifah), b ark

sebagai unsur mudhhf maupun sebagai unsur
mudhif ilaih -maka kata tersebut kadang-kadang
merujuk pada arti al-'uqfibah (-4fi = balasan

burukatau siksaan). Sebagai contoh, QS. Ar-Ra'd

[13]: 35. 'UqbA (;;Ll berarti 'balasan secara

umum'-baik ataupun buruk-dan di dalam QS.

L-
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Al-Hasyr [59]: 1,7 kata 'iqibatahumd ( q4rC )

berarti 'balasan buruk (siksa)'.

Kata 'iqibah ( 
^3L 

) yang menyandang
makna'balasan buruk atau siksaan' menyangkut
persoalan-persoalan atau perbuatan-perbuatan
yang berat. Ada delapan kelompok perbuatan
yang mengakibatkan pelakunya diancam dengan
siksaan yang dicakup di dalam kata lqibah
(z;G), yaitu
a. Al-MukadzdziAin ( ;*,.i3t = orang-orang yang

mendustakan rasul-rasul Allah swt. yang
diutus kepadamereka) (QS. Ah'Imr6n l3l:137,
QS. Al-An'Am 16l:11., QS. An-Nahl [1.6]:36,
QS. Az-Zukhruf [43]: 25).

b. Al-Mufsidin ( ,-t;!i = orang-orang yang
melakukan perusakan di bumi (QS. Al-A'rAf
l7l:86, 103 dan QS. An-Naml127): 14).

c Azh-Zhdlimin ( 3;,r4fu:i = orang-orang yang
berlaku lalim) yang di dalam hal ini ditujukan
kepada Firaun yang menentang Allah swt.
dan orang-orang yang mendustakan sesuatu
(ajaran Allah swt.) yang belum mereka
ketahui secara jelas (QS. Yfinus [L0]: 39 dan

QS. Al-Qashash [28]: aO).

d. Al-Mundzarin ( a-rdf = orang-orang yang
tidak mengindahkan peringatan Allah swt.)
(QS. Y0nus llol:73, QS. Ash-ShAffdt[37]:73).

e. Orang-orang yang tidak memanfaatkan
pengalaman umat terdahulu sebagai suatu
pelajaran (antara lain QS. Ar-R0m [30]: 9 dan
42,Q5. FAthir l35l:a\ QS. GhAfir [4o]:21dan
82, serta QS. Muhammad [47]: L0).

f. Orang-orang yang berusaha menipu Allah
swt.) (QS. An-Naml [27]:s1).

g. Al-Mujrimin ('*.Fi = orang-orang yang
bergelimang dosa dan melakukan kejahatan)
(QS. Al-A'rAf l7l:84, QS. An-Namll27l:59).

h. Al-Khfirfin ( t's';1Ki = oranS-orang yang tidak
beriman kepada Allah swt.) (QS. Al-Hasyr

[s9l:17).
Selain itu, dari sekian banyak kata'hqibah

( zhG ), terdapat 21 yang dirangkai dengan
unzlur kaifa kdna. . ( . rri *'hl= perhatikan,
lihat dengan mata hati, pelajari, dan/atau teliti
apa yang telah terjadi ...) yang bersifat nasihat
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dan peringatan yang sekaligus merupakan
perintah untuk menggunakan pengalaman di
dalam peristiwa-peristiwa terdahulu sebagai
bahan pelajaran dan/atau sebagai bahan acuan

di dalam berbuat pada masa sekarang. Sebagai

contoh, QS. Al-A'rAf l7l,:85.
Berbeda dengan 'uqbd (-"i ) au" '6qibah

( z1L ), kata 'iqdb ( qV ) dikhususkan untuk
merujuk pada makna balasan buruk (siksaan).

Umumnya kata 'iqdb ( *W) selalu dikaitkan
dengan hal-hal yang negatif, sepefti sy afrd ( rj/i, )
alim ( ,li ), dm sari' (C1 ). Sedan gkart,kata'6qaba
( jC ) dipakai oleh Al-Qur'an untuk merujuk
pada makna balasan buruk di dalam konteks
pembalasan antarmanusia yang terjadi di dunia.
Sebagai contoh, QS. Al-Hajj [22]:60.

2. Menimbulkan sesuatu sebagai akibat dari
sesuafu yang mendahuluinya.

Makna semacarn ini dikandung oleh wazn

(timbangan)' aqaba ('j, ) sebagaimana terlihat
pada QS. At-Taubah l9l:77. Ayat itu menerang-
kan bahwa Allah swt. akan meletakkanTme-
nimbulkan kemunafikan di dalam hati seseorang

sebagai akibat dari pengingkarannya terhadap
apa yang telah dijanjikannya.

3. Anak/keturunan atau generasi penerus.
Makna anak/keturunan atau generasi

penerus dikandung oleh kata 'aqib (*;; ) yang
terdapat di dalam QS. Az-Zukhruf [tt3]: 28. Ayat
itu berbicara di dalam konteks pengajaran
akidah dari satu generasi ke generasi penerus-
nya.

Ketiga makna yang disebut di atas tidak
lepas dari makna asalnya, atau-dengan istilah
lain-tetap pada jalur benang merahnya, yaitu
ta'khiru syai'in wa ityhnuhfi ba'da ghairih ( ;A 'bU

:? 4li$1, = mengakhirkan sesuatu dan menem-
patkannya setelah sesuatu yang lain). E Cholidi *

'Aqm ( Ab)
Kata ini merupakan bentuk partisip aktif dari
'aqura - ya'quru - 'uqr ( ;L-'jX-- n') Vang
berakar pada huruf 'ain - qkf - 16' yaurrg dibaca
'uqr ( F) dan berarti'kemandulan' atau'tidak
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beranak'. Kata kerjanya adalah'aqara - ya'qiru -

'uqr dan'aqr ("F )"i - -il - 7 ) artinya'me-
lukai' atau'menyembelih', misalnya' aqara ar-rajul
al-jamala ( )*+t Sa'Sr'1i, = laki-laki itu melukai
salah satu kaki unta untuk dijatuhkan dan
disembelih). Dengan demikian, kata'aqir ( ;:)
artinya'binatang sembelihan', seperti di dalam
hadits Sayyidah Khadijah ketika menikahi
Rasulullah saw. Ia memberi ayahnya pakaian
baru, wangi-wangian, dan menyembelih bi-
natang ternak, maka ayahnya berkat4 " Mh hddza

al-habiru wa hddza al-'abiru wa hidza al-'aqir?"
( f]"pr \r-^ i';Jt t:Jl't''}t rj.i' U = Untuk apakah
baju baru, wangi-wangian, dan hewan
sembelihan ini?). Apabila kata aqir diartikan
sebagai 'hewan sembelihan', maka kata'aqitr
( ;F) diartikan sebagai'anjing' atau 'binatang
buas' lainnya, seperti di dalam sebuah hadits
yang menceritakan bahwa Nabi saw. bersabda:
"Lima (binatanp yang apabila seseorang me-

nyembelihnya dan diadi dalamkeadnnn ihram, makaia

tidakberdosa, yaitu: kalajmgking, tikus, burung gagak,

burung rajawali, dan'aqir [anjingl"). Yang di-
maksud al-'aqfir di dalam hadits ini ialah setiap
binatang buas yang biasa melukai dan mem-
bunuh, seperti: harimau, singa serigal4 pum4
anjing dan sebagainya. Semuanya biasa disebut
anjing ( Lji ) karena sarna-sruna buasnya.

Dari makna menyembelih ini juga bisa
dibentuk kata kerja yang menunjukkan pada
akibat atau hasil dari tejadinya perbuatan
tersebut (fuW ), yaitu dengan menambahkan
ta' (,> ) di awal kata dan hamzahlalif ( I ) sesudah
huruf asal pertama: 'aqara ('ie ) menjadi ta'6qara

('-ir; ) dan mashdar-nya ialah ta'6qur ( jt;: ).
Misalnya, di dalam hadits yang diriwayatkan
Ibnu Abbas ra. Maksud dari hadits tersebut
dijelaskan oleh Ibnul Asir, bahwa orang-orang
Arab biasanya menyembelih unta di atas
kuburan para pendahulu mereka atau berkorban
untuk mereka, seraya berkat+ "Orang yang di
kubur ini ketika masih hidup selalu menyem-
belih hewan untuk menghormati tamu-tamu-
nya; maka kami menyembelih ini sebagai
sembelihan mereka setelah wafat." Menyembelih
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korban seperti ini dilarang di dalam Islam
sebagaimana dijelaskan oleh hadits di atas.

'Aqara ( p) irrga berarti 'mencegah atau
menghalangi', seperti ucapan lbnu Bazr aj, . " Qad
kinat li hajatun fa' aqarani' anhfr" ( LG d.UtS f
W ge = Aku punya suatu keperluan, tetapi ia

menghalangiku). Makna ini sebenarnya berasal

dari'melukai salah satu kaki binatang yang akan

disembelih,' sebab tujuan dilakukannya perbuat-
an ini ialah untuk mencegah atau menghalangi
binatang itu agar tidak pergi; dan Ibnu Bazraj
memakainya untuk suatu makna yang lebih luas
dan umum.

Laf.az' uqr (rii ) selain berarti kemandulan,
juga berarti mas kawin ( # ) menurut Ahmad
bin Hambal, seperti di dalam hadits yang di-
riwayatkan Asy-Sya'bi. Ibnul Muzaffar meng-
elaborasi lebih lanjut makna'uqr sebagai denda
yang harus dibayarkan seorang laki-laki kepada

seorang wanita karena telah meralnpas kegadis-

annya/kemaluannya. Namun, Al-|auhari me-
ngatakan bahwa 'uqr ialah. mas kawin/mahar
yang diberikan kepada seorang wanita karena

telah menyetubuhinya di dalam syubhah ('#=
keadaan yang meragukan).

Di dalam Al-Qur'an, terdapat empat ayat

yang menggunakan lafazh'aqara dengmr makna
'menyembelih' yang semuanya khusus diguna-
kan untuk penyembelihan unta betina ( 1i6r)
Misalnya, di dalam QS. Al-A'rAf [7]:77. Konon,

yang menyembelih unta betina (yang merupa-
kan mukjizat Nabi Shalih) itu ialah Qadar bin
Salif.

Sebenarnya Nabi Shatih as. telah melarang
mereka untuk menyembelihnya dengan menga-

takan bahwa unta betina itu adalah milik Allah;
bahkan, mereka juga dilarang melakukan se-

suatu yang tidak baik terhadapnya. Tetapi
mereka tetap melanggar larangan tersebut
bahkan mencemohkan Nabi Shalih as. dengan
menantangnya untuk mendatangkan ancaman

berupa siksaan Allah sebagaimana diceritakan
oleh QS. Al-A'rAf di atas. Karena itulah, maka
Nabi Shalih as. mengultimatum mereka dengan
mengatakan bahwa mereka hanya bisa ber-
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gembira-ria selama tiga hari saja sebelum Allah
menurunkan siksaan-Nya, sebagaimana di-
nyatakan QS. H0d [11]:65.

Cerita tentang Nabi Shalih as. dengan
kaumny4 berulang kali dinyatakan di dalam Al-
Qur'an untuk dijadikan pelajaran bagi umat
yang datang kemudian. Setelah kedua ayat di
atas menceritakan bagaimana sikap Kaum
Tsamud, kaumnya Nabi Shalih as., terhadap
ancaman beliau, maka QS. Asy-Syu' ar 6i 126l: 157,
menceritakan penyesalan kaum Tsamud setelah
mereka melanggar larangan Nabi Shalih as.

dengan menyembelih unta betina itu, sebab
Allah kemudian mengguncang negeri mereka
dengan keras dan menurunkan teriakan sangat
dahsyat yang dapat mencopot jantung mereka.
Sungguh peristiwa seperti itu tidak mereka duga
akan terjadi, dan dengan kejadian itu mereka
diratakan dengan tanah di mana mereka tinggal.

QS. Asy-Syams [91]: 14 juga menceritakan
hal yang sama sebagaimana diceritakan oleh
ayat-ayat di atas. Sedangkan QS. Al-Qamar [54]:
29 memerinci peristiwa yang terjadi antara
kaum Tsamud dengan unta betina itu. Nabi
Shatih as. memberitahu kaumnya bahwa sumur
yang ada di negeri mereka itu digunakan sec€ra
bergiliran antara mereka dengan unta betina.
Sehari mereka mengambil airnya dan sehari
berikutnya untuk unta itu. Pada hari di mana
mereka menggunakan sumur itu, unta betina
tidak datang ke sana tetapi justru memberi
mereka minuman berupa air susunya dan ketika
tiba gilirannya, unta betina itu meminum air
sumur sampai habis; demikianlah ketentuan
yang harus mereka taati. Namun beberapa lama
kemudian, Kaum Tsamud mulai menyimpang
dari ketentuan tersebut, dan mereka ingin
terlepas dari unta betina itu. Mereka memanggil

Qadar bin Salil seorang pemimpin mereka yang
mulia dan dipatuhi, maka Qadar menghunus
pedangnya dan membunuh unta itu.

Adapun kata '6qir ( iG ) yang berarti
mandul atau tidak beranak, tidak khusus
digunakan untuk menyebut orang laki-laki dan
perempuan yang keadaannya seperti itu, tetapi

Arabiy

juga digunakan untuk menyebut pohon-pohon-
an yang tidak berbuah, misalnya: 'Hddzihi
nakhlatun'6qir" (';.G''iX oii = pohon kurma ini
tidak berbuah); dan "th6'irun '6qir" (';GYtL =
burung yang rontok bulunya dan tidak tumbuh
lagi).

Di dalam Al-Qur'an, makna ini dipakai
sebanyak tiga kali dan semuanya bercerita
tentang Nabi Zakaria as. yang sangat men-
dambakan hadirnya seorang anak di dalam
usianya yang sudah lanjut, di samping kondisi
istrinya yang mandul (QS. Maryam [19]: 5).
Menurut Mujahid, Qatadah, dan As-Sud di, laf.az

al-mawdliy artinya 'keturunan.' fadi, ayat di atas
berbicara tentang kekhawatiran Zakaria as. akan
ketiadaan generasi yang akan meneruskan tugas
kenabiannya untuk mendakwahkan agama
tauhid, sehingga ia sangat mendambakan
datangnya keturunan tersebut.

Kemudian pada Ayat 8 dari surat yang
sam4 bercerita tentang keheranan Zakaria as.

dan sekaligus kegembiraannya yang tiada tara
ketika diberitahu bahwa Allah akan mengabul-
kan permintaannya; sehingga muncullah per-
tanyaannya tentang bagaimana cara datangnya
si anak itu, padahal ia tahu bahwa istrinya
adalah seorang yang mandd ('6qir) sebab sejak
muda sampai setua itu belum pernah hamil,
sedangkan dia sendiri sudah sangat tua dan
barangkali sudah tidak ada lagi bibit di dalam
spermanya. Makna yang senada dengan
kandungan ayat di atas terdapat pada QS. Ah
'ImrAn [3]: rt0. * Ahmad Saiful Anam ea

ARABTY (A;f I
Kata'arabiy (A;;) nisbah kepada 'arab (.,j,)
yang terambil dari akar kata yang terdiri atas
tiga huruf, yartu'dn - rd - bA. Akar kata tersebut
menunjuk pada makna dasar 'jelas'. Dari situ
lahir istilah i'rdb ( qtfL) yang berarti 'men-
jelaskan'. Wanita yang penuh cinta kasih
terhadap suaminya, disebut 'arifu ( .,j'y ) karena
ia menjelaskan atau menyatakan kasih sayang-
nya-yang merupakan sifat dasar bagi wanita-
kepada suaminya.
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Di samping makna tersebut di atas, kata
'arabiy juga dipakai sebagai nama bangs4 yaitu
bangsa Arab (keturunan Nabi Ismail as.).

Menurut sebagian pakar, kata 'arabiy yang
dipakai sebagai nama bangs4 termasuk mashdar

yang tidak memilikiy''/. Latar belakang penama-

an tersebut diperselisihkan oleh para pakar. Ada
yang mengatakan bahwa narna itu di-nisb ah-karr

kepada orang yang pertama-tama ditakdirkan
oleh Allah swt. memakai bahasa Arab yang
bernama Ya'rub bin QahthAn (..rU!-i U,+';-).
Ada yang mengatakan, bahasa Arab itu adalah
peralihan dari bahasa Suryani yang dilakukan
oleh Ya'rub yang merupakan nenek moyang
bangsa Yaman dan mereka inilah yang disebut
di dalam sejarah sebagai 'arab aI-'6ribah
(d)t1Jt +'S),bangsa Arab asli. Kemudian, Nabi
Ismail bin Ibrahim as. datang dan hidup bersama
mereka serta memakai bahasa mereka sehingga

Nabi Ismail dan semua keturunannya disebut
'arab al-musta'ribah (ilJl ,?), bangsa Arab
yang awalnya bukan Arab. Sebagian lagi
berpendapat, bahwa nama itu dinisbahkan
kepada daerah Arabah yang terletak di wilayah
Tihamah. Hal itu karena keturunan Nabi Ismail
as. pada awalnya hidup dan berkembang di
daerah ini; setelah jumlah mereka banyak, baru
kemudian menyebar ke daerah-daerah se-

kitarnya.
Bangsa Arab terkadang dibedakan menjadi

dua kelompok: Arab Badui, yaitu orang Arab
yang tinggal di padang pasir dan hidup ber-
pindah-pindah dan ada Arab Hadhari (perkota-
an), yaitu mereka yang hidup menetap pada
suatu tempat. Untuk membedakan keduanya
maka orang Arab Badui disebut a'rdb ( *t'fi =

Arab Badui), sedangkan Arab perkotaan disebut
'arab ( .r j, = Arab perkotaan).

|ika kata 'arab (,aj,) dan a'rhb (-.1?i)
dipakai untuk menunjuk pada satu orang atau
mufrad maka ditambah y6' nisbah ( {-!r "q ) 

di
akhirnya sehingga dikatakan 'arabiy ( U;;. =

seorang Arab perkotaan) dan a'rdbiy ( "g.t]\ =

seorang Arab Badui). jika dipakai untuk me-
nunjukkan banyak orang atau jamak maka
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dikatakan 'arabu ( q j -- orang-orang Arab
perkotaan) dan a'rdbu ( +t'-bi-- orang-orang Arab
Badui).

Di dalam Al-Qur'an kata 'arab dan yang
seakar dengannya berulang sebanyak 22 kali
dengan menggunakan 3 macam bentuk kata.

Pertama, bentuk 'urub (.+p ) ditemukan hanya

satu kali, yaitu pada QS. Al-WAqiah [55]: 37.

Kedua, bentuk 'arabiy (Af ) ditemukan se-

banyak 11 kali, yaitu pada QS. Y0suf [12]: ] QS.
Ar-Ra'd [1.3]: 37, QS. An-Nahl [16]: 103, dan
sebagainya. Ketiga, bentuk a'rdbun ( -,tyi );
bentuk ini ditemukan sebanyak 10 kali, yaitu
pada QS. At-Taubah [9]: 90, 97, 98, 99, dan 101,

QS. Al-AhzAb [33]: 20, serta lain-lain.
Penggunaan bentuk 'urub ( q? ) yan9

merupakan jarrak dari 'arfib (q:f ) berkaitan
dengan nikmat yang diterima oleh penghuni
surga ashhdb al-yamin ( 4 gi = golongan
kanan); di antaranya disiapkan baginya bi-
dadari-bidadari yang melayaninya setiap saat.

Bidadari-bidadari tersebut sebagaimana dijelas-

kalrr, "Sesungguhnya Kami ciptakan mereka dengan

langsung, dnn Knni j adikfrn muekn gadis-gadb puawan,
' ur ub ( e'j = p enuh cint a) I agi s eb ay a umumy a" (QS.

Al-WAqi'ah [56]: 35-37). Ada juga yang mengata-

kan bahwa yang dimaksud di situ adalah wanita
yang masuk surga dijadikan muda atau gadis

perawan meskipun di dunia telah mengalami
usia tua.

Ada beberapa penafsiran terhadap kata
'urub ( q? ), yang terdapat di dalam ayat
tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu
Katsir dan Al-Quthubi di dalam tafsirnya. Ibnu
Abbas, Mujahid, Qatadah, dan Ikrimah menafsir-

kannya dengan 'wanita yang penuh cinta kasih

terhadap suaminya', 'Ikrimah menambahkan, di
samping makna tersebut, juga menunjukkan
makna 'genit'. Adapun Zaidbin Aslam dan
anaknya, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam
menafsirkannya dengan 'cara bicaranya baik
dan sopan'. Kemudian, Ibnu Abi Khatim me-

nafsirkannya dengan 'bahasa yang dipakai
adalah bahasa Arab'.

Selanjutnya, penggunaan bentuk'arabiy
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(U:; ) yang ditemukan sebanyak 11 kali,
semuanya menjadi keterangan terhadap Al-
Qur'an dengan redaksi yang bermacarn-macarn,
seperti qur'6nan 'arabiyyan (tt;; C,"+), bilisdnin
'arabiyyin ( -*S y4.), hukman 'arabiyyan

G_* G, ). Umumnya mufasir mengartikan
'arabiy (U;;) pada ayat-ayat tersebut sebagai
'yang berbahasa Arab'. Ini menunjukkan bahwa
Al-Qur'an itu berbahasa Arab dan jika bahasa-
nya diubah kepada bahasa lain, bahkan kepada
bahasa Arab yang sinonim sekalipun, itu tidak
dapat lagi dinamai AlQur'an. Di samping itu,
ada juga yang menafsirkan kata 'arabiyyun,
khususnya pada ungkapan hukman 'arabiyyan

G/, G, ) sebagai mufshihan (C*:J= yang
menjelaskan); maksudnya Al-Qur'an itu men-
jelaskan atau menyatakan kebenaran dan
meruntuhkan kebatilan.

Adapun penggunaan bentuk a'rdb ( -,,t?i)
yang berulang di dalam AlQur'an sebanyak 10

kali, semuanya menunjuk pada'orang-orang
Arab Badui'. Di dalam ayat-ayat tersebut
umumnya disebutkan sifat-sifat buruk yang
dimiliki oleh mereka, yaitu kekafiran dan
kemunafikannya yang keterlaluan, tidak tahu
dan tidak peduli terhadap hukum-hukum Allah,
suka mencari-cari alasan untuk tidak ikut
berperang menganggap berinfak sebagai suatu
kerugian, menantikan datangnya musibah
menimpa Nabi dan lain-lain. Hanya satu di
antara sepuluh ayat tersebut yang menyebutkan
bahwa di antara mereka ada juga yang beriman
kepada Allah dan hari akhirat serta menganggap
perbuatan menginfakkan harta sebagai jalan
untuk mendekatkan diri kepada Allah swt., yaitu
pada QS. At-Taubah [9]:99.Itu menunjukkan
bahwa Al-Qur'an itu bukan hanya ditujukan
kepada orang Arab karena tak satu pun ayat yang
ditujukan kepada orang Arab secara umum.
q Muhammad Wardah Aqil +

ARAFAT ( o(t? I
Yang dimaksud dari penyebutan kata'arafit
(e6'; ) dalam Al-Qur'an adalah nama tempat
berupa padang pasir di dekat kota Mekah, yaitu

'ArafAt

Di Padang Arafah manusia iliharapkan lebih mengenal
Tuhannya melalui zikir, doa, dan ibadah lainnya.

sekitar 25 km dari Mekah. Kata 'arafdt (o67)
yang merupakan bentuk jarork dari kata 'arafah

(,ip1berasal dari fi'l midlti (kata kerja lampau)
'arrafa (JT) yang berarti "memperkenalkan".
Akar katanya adalah 'arafa (J'f ) yang artinya
"mengenal" atau "mengetahul", dan dari sini
terbentuk banyak kata lainnya, seperti kata'drif
(o)G = orang yang bijaksana), ma'rfif ( *':V =

kebajikan), ma'rifuh Cni = pengetahuan yang
mendalam tentang Tuh an), t a' 6ruf ( i'.,C = saling
mengenal), dan kata 'urf ( J';= adat kebiasaan).

Kata'arafah (d7) dan kata bentukannya
di dalam Al-Qur'an ditemukan sebanyak 7lkali,
sedangkan kata'arafdt (o6S ) sendiri hanya
ditemukan satu kali, yaitu di dalam QS. al-
Baqarah [2]: 198.

Secara kebahasaan 'arafah (d?) berarti
"mengenal". Ada tiga versi pendapat mengapa
tempat wuquf orang yang melakukan ibadah
haji dinamai Arafah. Pertama, karena tempat itu
merupakan tempat pertemuan kembali di antara
Adam dan Hawa setelah terpisah sekian lama
sejak keduanya terusir dari surga. Di tempat ini
mereka kembali saling mengenal. Kedua karena
di tempat ini manusia diharapkan lebih banyak
mengenal Tuhannya melalui zikir, doa, dan
berbagai ibadah. Ketig+ karena di tempat ini
manusia dari berbagai penjuru dunia ber-
kumpul di dalam rangka ibadah haji dan di sana
mereka saling mengenal satu sama lain.

Secara geografis, Arafah berada di atas
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ketinggian 750 kaki dari permukaan laut, terdiri
dari padang pasir yang gersang dan tandus. Akan

tetapi, beberapa tahun terakhir ini pemerintah
Arab Saudi telah mencoba menghijaukannya
melalui penanaman pohon-pohon pelindung
untuk mengurangi panas udarayang menyengat

dan untukmemberi kenyarnanan kepada jemaah

haji. Di sana terdapat bukit-bukit kecil, di
antaranya bukit yang bernama ]abal Rahmah
yang konon merupakan tempat bertemunya
Adam dan Hawa sejak keduanya terusir dari
sur8a.

Wukuf di Arafah artinya berdiam sejenak

di Arafah selama waktu yang ditentukan. Semua

imam mazhab sepakat bahwa waktu wukuf
dimulai pada hari ke-9 bulan Dzulhijjah setiap

tahun dan berakhir pada Hari Raya Idul Adha
yang jatuh pada hari ke-10 Dzulhijjah. Para

ulama sepakat mengenai harinya, tetapi mereka

berbeda pendapat tentang waktunya. Imam
Hanafi dan Syafi'i menjelaskan bahwa waktu
wukuf dimulai ketika matahari tergelincir pada

tanggal 9 Dzulhijjah sampai pagi hari raya
tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun menurut Imam
Malik, waktunya dimulai dari tenggelamnya
matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai

terbit fajar pada keesokan harinya. Imam
Hanbali berpendapat bahwa mulainya sejak

fajar tanggal g Dzulhijjah sampai fajar keesokan

harinya yaitu tanggal 10 Dzulhijjah.
* Ahmad Thib Raya €t Ramli o

ARSY (,j'.f I
'Arsy (;p ) adalah bentukmashdnr dari kata kerja

'arasya - ya'risyu -'arsyan (A'r ;* ;'r) yau:r1

berarti;'bangunan','singgasana','istana' atau

'tahta'. Di dalam Al-Qur'an kata'arsy dan kata

yang seasal dengan itu disebut 33 kali. Kata'arsy
memunyai banyak makn+ tetapi pada umum-
nya yang dimaksudkan adalah 'singgasana' atau

'tahta Tuhan'.
Tentang pengertian 'arsy ( ;'j, ), para ulama

memberikan penjelasan yqng berbeda-beda.
Rasyid Ridha misalnya di dalam Tafstr Al-Mandr

menjelaskan bahwa 'arsy (;p ) adalah 'pusat

3l

'Arsy

pengendalian segala persoalan makhluk Allah
svvt. di alam semesta'. Penjelasan Rasyid Ridha

itu, antara lain didasarkan pada QS. Y0nus [10]:
3, "kemudian Dia bersemayam di atas 'arsy ( .i-f =

sin g g as ana) untuk mot gatur s e g al a urus an. "

]alaluddin As-Suyuthi (pengarang t afsir Ad-

D u r r ul - Man t sfi r fi Taf sir bil - M a' t sir) menjel askan,

berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh
Ibnu Abi Hatim dari Wahhab ibnu Munabbih
bahwa Allah swt. menciptakan 'arsy (;'j,) dalrr

kzrs? (kedudukan) dari cahaya-Nya.'Arsy ( jf )

itu melekat pada kursi. Para malaikat berada di
tengah-tengah kursi tersebut. 'Arsy ( ,i'f )

dikelilingi oleh empat buah sungai, yaitu L)

sungai yang berisi cahaya yang berkilauan; 2)

sungai yang bermuatan salju putih berkilauan;
3) sungai yang penuh dengan air; dan 4) sungai

yang berisi api yang menyala kemerahan. Para

malaikat berdiri di setiap sungai tersebut sambil

bertasbih kepada Allah swt. Di'arsy ( j'f )i"gu
terdapat lisdn (bahasa) sebanyak bahasa makh-
luk di alam semesta. Setiap lisdnbertasbih kepada

Allah swt. berdasarkan bahasa masing-masing'
Berbeda dengan pendapat As-Suyuthi di

atas, Abu Asy-Syaikh berpendapat bahwa'arsy
( ;'f ) itu diciptakan dari permata zamrud hijaq
sedangkan tiang-tiang penoPangnya dibuat dari
permata yakut merah. Ar 'arsy ( ;'f ) terdapat
ribuan lisdn (bahasa), sementara di bumi Allah
menciptakan ribuan umat. Setiap umat ber-
tasbih kepada Allah dengan bahasa 'arsy ( ;j,).
Pendapat ini berdasarkan hadits Rasulullah saw.

yang diterima Abu Asy-Syaikh dari Hammad.
Lebih lanjut tentang asal-usul penciptaan

'arsy (;';), Abu Asy-Syaikh juga meriwayat-
kan hadits dari Asy-Sya'bi yang menerangkan

bahwa Rasulullah saw. bersabda, "'Arsy (;'f )

itu terbuat dari batu permata yakut merah'
Kemudian, satu malaikat memandang kepada
'arsy (;S) dengan segala keagungan yang
dimilikinya''. LaIu Allah swt. berfirman kepada

malaikat tersebut, "Sesungguhnya Aku telah
menjadikan Engkau memiliki kekuatan yang

sebanding dengan kekuatan 7.000 malaikat.
Malaikat itu dianugerahi 70.000 sayap. Ke-
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mudian, Allah menyuruh malaikat itu terbang.
Malaikat itu pun terbang dengan kekuatan dan
sayap yang diberikan Allah ke arah mana saja

yang dikehendaki Allah. Sesudah itu, malaikat
tersebut berhenti dan memandang ke Nah'arsy
( ;'f ). Akan tetapi, ia merasakan seolah-olah ia

tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya
terbang semula. Hal ini memperlihatkan betapa
besar dan luasnya 'arsy (;'j, ) Allah itu."

Gambaran fislk'arsy ( ;'f ) merupakan hal
yang gaib, yang tak seorang pun marnpu menge-
tahuinya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu
Abbas di dalam riwayat Ibnu Abi Hatim. Ibnu
Abbas berkata, "Tidak akan ada yang mampu
mengetahui berapa besar ukuran 'arsy ( JT),
kecuali penciptanya semata-mata. Langit yang
luas ini jika dibandingkan dengan luas 'arsy

( ;'f ) sama dengan perbandingan di antara luas
sebuah kubah dan luas padang sahara."

Di dalam perbincangan ulama kalam
(teolog) persoalan 'arsy (;'S ) merupakan topik
yang kontroversial. Para ulama tersebut
memperdebatkan apakah' arsy ( jj, ) itu sesuatu

yang bersifat immaterial (nonfisik) atau bersifat
material (fisik). Dalam hal ini terdapat tiga
pendapat. Pertama, golongan Mu'tazilah ber-
pendapat bahwa kata 'arsy ( ;'f ) di dalam Al-
Qur'an harus ditakwilkan atau dipahami sebagai

makna metaforis (majazi). |ika dikatakan Tuhan
bersemayam di ' arsy ( 

"? 
f ) maka arti ' arsy ( j'f )

di sini adalah kemahakuasaan Tuhan. Tuhan
merupakan zat yang immaterial; karenanya,
mustahil Dia berada pada tempat yang bersifat
material. Kedua golongan Mujassimah atau
golongan yang berpaham antropomorfisme.
Pendapat golongan ini bertolak belakang dengan
pendapat pertama. Menurut mereka, kata'arsy
( ;'r ) harus dipahami sebagaimana adanya.
Karena itu, mereka mengartikan 'arsy (;'f )

sebagai sesuatu yang yang bersifat fisik atau
material. Ketiga pendapat yang menyatakan
bahwa 'arsy ( j;) di dalam arti tahta atau
singgasana harus diyakini keberadaannya
karena Al-Qur'an sendiri mengartikan demikian.
Akan tetapi, bagaimana wujud tahta atau

'AshA

singgasana Tuhan itu hanya Tuhan sendiri yang
tahu. AkaI manusia memiliki keterbatasan untuk
mengetahuinya. Pendapat ini diyakini oleh
golongan Asy'ariyah. * Musda Mulia +

ASHA (Qb I
Kata 'ashd (W ) secara literal memunyai arti
'mengumpulkan'. Makna ini menunjukkan
bahwa 'ashd ( t1.; ) mengandung pengertian
adanya persatuan dan kekompakan yang pada
gilirannya dapat melahirkan kekuatan sekaligus
dapat menjaga dan memeliharanya dari ber-
bagai macam bahaya. Di dalam konteks inilah
maka 'ashd (W) diartikan 'tongkat'. Dinamai
demikian karena tangan dan jari-jari secara
bersama-sama berpegang kepadany4 dengan
maksud agar orang yang menggunakannya
dapat berdiri tegak atau minimal agar tongkat
tersebut menjadi tempat berpegang supaya
tidak terjatuh. Karena itulah rnaka'ashd (W)
digunakan pula untuk menunjuk kepada jamaah
yang sekaligus menunjukkan adanya kekuatan,
baik di dalam merealisasi suatu progriun mau-
pun untuk menanggulangi dan menjaga diri dan
kelompok dari hal-hal yang berbahaya.

Kata 'ash6 (W) di dalam Al-Qur'an yang
menunjuk kepada pengertian'tongkat' disebut-
kan sebanyak 12 kali. Di dalam bentuk tunggal
ditemukan sebanyak 10 kali, semuanya berbicara
tentang tongkat Nabi Musa as. dengan segala

fungsi dan kegunaannya. Sebelum Nabi Musa as.

menjadi rasuf tongkat itu digunakannya untuk

tempat berpegang dan untuk berbagai

tl
Tongkat (' ashd) sebagai

keperluan lainnya.

Hrr
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berbagai macam keperluan, seperti bertelekan dan
memukul daun-daun pohon untuk makanan
kambing gembalaannya (QS. Thaha [20]: 18).

Setelah Nabi Musa diangkat menjadi rasul,
tongkat tersebut lebih banyak berfungsi sebagai

mukjizat yang mengokohkan kerasulan beliau,
baikdi dalam mengokohkan keyakinan pengikut-
nya maupun di dalam menghadapi dan me-
melihara diri dari musuh-musuhnya terutama
Firaun. Sebagai mu'jizat, tongkat Nabi Musa
dapat berubah menjadi ular yang memusnahkan
ular hasil sihir tukang sihir Firaun. Ketika Nabi
Musa dan pengikutnya dikejar Firaun, dengan
memukulkan tongkatnya ke laut, tiba-tiba ter-
bentanglah jalan yang menyelamatkan beliau dan
para pengikutnya. Dengan tongkat itu pula,
dipukul lagi jalanan yang tadinya terbentang di
laut, kembali seperti semula sehingga Firaun pun
tenggelam (QS. Al-A'rin l7l 177 dan QS. Asy-
Syu'arA' l2Q: a5 dan 63).

Dengan tongkat itu pula Nabi Musa dapat
memperlihatkan kemahabesaran Allah yang
dapat mengeluarkan air dari celah-celah batu
(QS. Al-Baqarah [2]: 60).

Adapun di dalam bentuk plural 'ishiyy
(",*), ditemukan sebanyak 2 kali (QS. Thaha

[20]: 66 dan QS. Asy-Syu'arfl {261: M), masing-
masing berkaitan dengan tongkat-tongkat yang
digunakan ahli sihir Firaun untuk menghadapi
Nabi Musa. * M. Galib Matola E

ASHF (,-ibt I
'Ashf (,-brL) adalah bentuk mashdar dari kata
Y,erja ' ashafa-y a' shifu ( '-) 4i;--'-r2, ), tersusun dari
huruf-huruf 'ain, shdd, dan f6', yang memunyai
makna denotatif, yaitu'ringan' dan'cepat'. Dari
makna dasar berkembang artinya menjadi
antara lain: 'kencang/ribut' (angin) karena ia
dengan ringan bergerak cepat; 'jerami' karena
buahnya sudah tiada sehingga menjadi ringan.
Menurut Ibnu A'rabi, 'ashf juga berarti'daun';
an-nilqatu al-'ashifah (2^;,-CSr i56r) yang berarti
'(unta) yang lincah' karena dapat membawa
orang yang mengendarainya berlari dengan
cepat; 'giat' karena dengan ringan ia lakukan

33

/\SNI

pekerjaan; 'ashafat al-harbu bil-qaum (;J;
iF\ -'r-St ) artinya 'binasa' karena perang
seakan-akan hilang diterpah angin, seperti di
dalam ungkapan.

Kata 'ashf dan pecahannya terulang tujuh
kali dan 'ashf sendiri terulang tiga kali (QS. Ar-
RahmAn [55]: 12, QS. Al-Mursalilt l77l:2, dan

QS. Al-Fil [105]: 5), empat lainnya di dalam
bentukismf?'ll, dua kali di dalam bentuk tunggal
mudzakkar, 'Ashif ( ,4G ) (QS. Y0nus [10]: 22 dan

QS. IbrAhim [14]: 18), sekali di dalam bentuk
tungal muannats,' 1shifah ( +v ) (QS. Al-Anbiyfl
[2L]: 8L), dan di dalam bentuk ja-ak muannlts,
'Ashifdt (:.qG ) (QS. Al-Mursaldt[77]:2).

Di dalam QS. Ar-RahmAn [55]: 12 dan QS.
Al-Fil [105]: 5, kata 'ashf diperselisihkan makna-
nya oleh para ulama. Al-Hasan mengartikannya
dengan'jerami'. Mujahid mengatakan artinya
adalah 'daun dari pohon dan tanaman yang
diterbangkan angin' atau'pucuk tanaman yang

masih hijau yang dipotong kemudian menjadi
kering'. Al-Farra' dan Said bin ]ubair mengata-
kan 'tunas tanaman yang baru tumbuh'. As-
Suyuthi mengartikannya dengan'buah tin'. Kata
'ashf, di dalam QS. Ar-RahmAn [55]: 1] diguna-
kan berkaitan dengan nikmat yang Allah berikan
kepada manusia, berupa, antara lain bumi yang
di dalamnya tumbuh pepohonan yang meng-
hasilkan buah dan biji-bijian yang memunyai
jerami. Di dalam QS. Al-Fil [105]: 5, digunakan
berkaitan dengan suatu peristiwa di Mekah,
ketika Abrahah, gubernur Yaman, bersama
pasukannya yang mengendarai gajah hendak
menghancurkan Ka'bah, lalu Allah menghancur-
kan mereka dengan mengirimkan burung Ababil
yang melempari mereka dengan batuyangpanas,
sehingga membuat mereka hancur bagaikan
dedaunan yang telah dimakan ulat. Sementara
itu, kata 'ashf di dalam QS. Al-Mursaldt l77l: 2
berarti'kencang', yaifu Allah bersumpah dengan
(angin atau malaikat) yang kencang.

Adapun kata'6shif (,+C ) di dalam QS.
Yffnus ll0): 22 dan QS. IbrAhim [14]: 18 atau
'6shifah(+G ) di dalamQS. Al-Anbiyd' l2rl:8r,
para ulama sepakat mengartikan dengan
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'kencang' atau 'keras,' yaitu angin yang bertiup
kencang atau keras. Di dalam QS. Yffnus, kata
'dshif (,aG ) digunakanberkaitan dengan tabiat
manusia di mana apabila ditimpa kesenangan,

ia lupa bahwa nikmat itu datangnya dari Allah,
tetapi jika ditimpa kesusahan, seperti bila di
dalam perahu tiba-tiba datang angin kencang
iasegeramemohon kepada Allah agar diselamat-
kan dari kesulitan itu. Pada QS. Al-Anbiyd' l21l:
81, digunakan berkaitan dengan mukjizat Nabi
Sulaiman as. yang dapat memerintahkan angin
untuk dijadikan kendaraan dan sebagainya.
Sementara itu, kata Ashif di dalam QS. IbrAhim

[14]: 1.8, digunakan di dalam kaitan dengan orang
kafir, yang amal perbuatan mereka diumpama-
kan seperti debu yang diterpa angin kencang
pada suatu hari, yaum'1shifun (i4C i! ='frarl
yang kencang anginnya').

Kata'6shifit (LtlpG ) di dalam QS. Al-
MursalAt l77l: 2, para ulama mengartikannya
dengan'angin', yaitu angin yang menerbangkan
dedaunan. Pendapat ini diperkuat oleh Ibnu
Mas'ud. Di samping itu, menurut Al-Qurthubi,
ada pula yang menafsirkannya dengan 'ma-
laikat', yaitu malaikat yang bertugas membawa
angin, atau malaikat yang mencabut nyawa
orang kafir. Kata '6shif6t di dalam ayat ini
digunakan sebagai sumpah Allah bahwa Dia
tidak akan menyalahi janji-Nya dan pasti akan
menghukum orang-orang kafir kelak.

Dari pemaparan kata 'ashf danpecahannya
di dalam ayat-ayat tersebut di atas menunjukkan
bahwa penggunaannya, meskipun di dalam
berbagai konteks, tidak terlepas dari makna
denotatifnya yaitu'ringan' atau'cepat'. Misal-
nya diartikan dengan 'daun' karena daun itu
ringan, sehingga dapat diterbangkan angin
dengan cepat;'kencang' karena sesuatu yang
kencang itu sifatnya ringan dan cepat.

o Zubair Ahmad +

ASHR ( _pl
Kata'ashr ( ;.1) berasal dNi'ashara - ya'shiru -

'ashran (tF 4-}* ).Di dalam berbagai
bentuknya-baik di dalam bentuk kata kerja

'Ashr

maupun di dalam bentuk kata benda-di dalam
Al-Qur'an kata itu disebut lima kali, tersebar di
dalam empat surah (tiga swahMakiyah dan satu

surah Madaniyah), dan 5 ayat.

Dari segi kebahasaan, Ibnu Faris menjelas-
kan bahwa kata al-'ashr ( .,:";,:i ) memunyai tiga
makna, yaitu: 1) ad-dahr ( j,iJr = masa), 2.) al-
'usharah ( ;rii = perahan) dan 3) al-malja' (fL;[.Jli
= tempat berlindung).

Al-Ashfahani menyebutkan bahwa kata
' ashr ( )a3. ) adalah mashdnr dari' ashnra ('F ). Al
ma'shfir ( )'hti ) artinya 'sesuatu yang di-
ringkas', sedangkan al-'usharah (;;li ) adalah
'sari dari sesuatu yang diperas'. Makna itu
terdapat misalnya di dalam QS. Yfisuf [2]:36
dan 49.

Kata al-i'tishdr ( rrbl Yr) berarti 'ditekan
sampai keluar/tampak yang paling di dalam/
terssmbunyi' . Al-'ashr ( ;.;:i ) dan al-'ishr ( Hi I
berarti ad-dahr (j'iJt = masa) dan jamaknya al-
'ushitr ( ,'r:.li ), misalnya di dalam QS. Al-Ashr
[103]: 1.

Dengan demikian, ada tiga makn a dari' ashr

( -b ), yaitu'perasan','masa', dan'waktu sore'.
Udara yang tekanannya demikian keras dan
memporak-porandakan segala sesuatu sehingga
tampak/keluar bagian-bagian yang tersembunyi
dinamai 'ishir ( _,(": ) (QS.Al-Baqarah [2]:266).

Waktu tertentu, yaitu tatkala perjalanan
matahari telah melampaui pertengahan dan
telah menuju kepada terbenarnnya dinanat' ashr

( F) atau waktu Ashar. Penamaan ini karena

Waktu ('Ashr) adalah sesuatu yang harus diperas untuk hal-
hal yang produktif

I

I
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manusia sejak pagi telah memeras tenaganya
sehingga diharapkan telah mendapatkan hasil
usahanya.

Awan yang mengandung butir-butir air
kemudian berhimpun dan karena beratnya ia
menjadi hujan. Awan yang demikian itu disebut
al-mu'shirdt (Lralli ), sebagaimana disebut di
dalam QS. An-Naba' l78l:1.4.

Tentang kata al-'ashr ( ;";:i ) yang terdapat
di dalam QS. Al-Ashr [103]: L, ulama sepakat
mengartikannya sebagai waktu.

QS. Al-Ashr [103], urutan penulisannya di
dalam Al-Qur'an terletak pada urutan ke-103

setelah QS. At-Takatsur [102] dan sebelum QS.
Al-Humazah [104]. + Afraniati Affan e2

ASYIRAH {a:}:,b y

kata 'asyirah (6:#- ) berarti 'suku, keluarga,
sahabat, teman'. Kata ini berasal dari kata'asyara
(';r,), yang menurut Ibnu Faris memunyai dua
arti asal, yaitu 'jumlah bilangan tertentu' dan
'bergaul atau bercampur'. Karena itu, keluarg4
kerabat, suami atau istri disebut 'asyirah (;:;+)
karena mereka antara satu dengan yang lain
saling mengenal dan bergabung di dalam satu
rumah tangga. Kata lain yang seasal dengan
'asytrah ({# ) adalah al-ma'syar ('.fiii ) ya.g
berarti'jamaah, perkumpulan, atau kelompok'.
Bentuk jamaknya ma'6syir ( .iw ). Al-'isydr
('.,tli ) berarti 'unta yang bunting L0 bulan',
ndqah mi'syar ('#.iii6 ) berarti'unta yang
banyak air susunya', al-'isyfir ('r'Aai ) berarti
'hari kesepuluh bulan Muharam', 'asyitrd
(6:'* ) dengan arti 'seniacam makanan yang
terbuat dari tepung gandum yang diberi susu",
dan biasanya dibuat pada tanggal 10 Muharam,
yang populer dengan nama bubur 'asyfir6. Al-
'usyar ( l;:^Ji ) uerarti 'tumbuh-tumbuhan'.

Kata'asyirah ({# ) disebut tiga kali di
dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam QS. At-Taubah

l9l: 24, QS. Asy-Syu'ard' 126l: 21.4, dan QS. Al-
MujAdilah l58l:22,kata al-'asyir ( ;it ) disebut
satu kali, yaitu di dalam QS. Al-Hajj l22l:13,kata
al-'isydr ('.,t4i ) satu kali, katama'syar ( ;Z) tiga
kali,kalami'sydr ( ,t1L. ) satu kali, kata'asyr ( p)
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tujuh kali, kata' asy r ah ( ; * ) tiga kali, kata' asy ar a

('r.r") empat kali, kata 'asyarah (;#) dua kali,
kata'isyrfina ('otl-b ) satu kali, dan di dalam
benlr;kfi'l amrkataitu disebut satu kali.

Kata'asyirah (;'43 ) di dalam QS. At-
Taubah l9l: 24 berkaitan dengan pernyataan
Tuhan bahwa orang yang lebih mencintai nenek
moyang, anak-anaknya, saudara, istri, dan
keluarganya, serta harta yang diusahakannya,
daripada mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka
tunggulah saatnya Allah mendatangkan ke-
putusan/siksa-Nya.

Kata'asyirah ({# ) di dalam QS. Asy-
Syu'arA' 126l: 21,4 disebut di dalam konteks
perintah Tuhan kepada Nabi (termasuk umat-
nya), supaya memberi peringatan kepada
keluarga dan kerabat yang dekat.

Kata'asyirah ({-i> ) di dalam QS. Al-
MujAdilah l58l: 22 berkaitan dengan pernyataan
Tuhan, bahwa orang yang beriman pada Allah
dan Hari Akhir, tidak saling berkasih sayang
dengan orang-orang yang menentang Allah dan
Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu nenek
moyang, anak-anak, saudara-saudara, atau
keluarga mereka. *Hasan Zaini*

,ArtD ( +, )
Kata 'atid ( U* ) merupakan kata benda yang
mengandung arti pelaku (ism f6'il) berasal dari
'atuda - ya'tudu 'atadan wa 'itadatan
(i+j - t:rL -'rX- -'rL ) yang berarti 'tabayya'a

wahadhma' (;bi "tfi = siap, sedia dan hadir atau

berada di tempat). A l-'atid ( !|ii ; Uerarti 'pelaku
yang selalu siap, selalu sedia, selalu berada di
tempat'. Bentuk jamaknya 'at6'id ( -rifi ). Ibnu
Zakaria, pengarang Mu'jam Maqiyis al-Lughah

menulis bahwa kata 'atad ( ti ) menunjuk kepada

arti'al-budhfr wa al-qurb' ( -'itt 'r:*!i = hadir/
berada di tempat dan dekat), sedangkan al-'atid
( iii ) berarti 'at-hadhir wa al-mu'addu' ( >tii
'r;-St, = yang hadir [yang berada] di tempat) dan
yang disiapkan). Al-Ashfahani menulis, al-'atad
( iiji ) berarti' iddikhdr asy-syai' qabla al-hijati ilaih
( ly,*t;t ,F ,jrlt'rGiL = menabung/menyiap-
kan sesuatu sebelum dibutuhkan).
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Al-'atidt tli I di dalam Al-Qur'an disebut
dua kali, yaitu pada QS.Qaf [50]: 18 dan23.'Atid
( t* ) pada Ayat 18 yang dirangkaikan dengan
kata raqib ( *.'r) yang mengandung makna 'al-

hilfizh, at-hiris, al-muntazhir' ('b/ir1 ,;aft ilat
= penjaga atau pengawas). Dengan demikian,
raqib 'atid ( + *4, ) berarti 'penjagalpengawas

yang selalu hadir (berada di tempat) dan siap
sedia'.

Pada ayat sebelumnya, racfb 'atid(V ;rl
ditampilkan dengan istilah al-mutalaqqiyan
( orjrAi ), yaitu dua malaikat yang bertugas
untuk mencatat semua amal perbuatan manusia
yang berada di bawah pengawasannya. Salah

satu dari kedua malaikat tersebut berada di
sebelahkanan, 'anial-yamin( 4t q ),yaituyang
bertugas mencatat amal baik, dan yang lain
berada di sebelah kirinya, 'ani asy-syimdl
( lfl' f ), yarlru yang bertugas mencatat amal
buruknya. Menurut suatu pendapat, malaikat
yang berada di sebelah kanan dinamakNr raq?b

( +j ) dan yang di sebelah kiri dinamakan'afrd
( +).Menurut Mujahid, malaikat pengawas
bagi setiap manusia itu ada empat, dua bertugas
di siang hari dan dua lainnya bertugas di malam
harinya.

Malaikat pencatat amal kebaikan dinama-
kan raqib ( jj) karena kesesuaian di antara
maknanya dengan tugas yang diembannya,
yakni mencatat amal baik orang-yang seolah-
olah-agar tidak sampai terabaikan sehingga
tidak diberikan balasan. Demikian juga halnya
dengan malaikat pencatat amal jahat dinamakan
'atid (4e ). Namanya sesuai dengan tugasny4
yakni untuk menjalankan tugasnya itu dia harus
senantiasa hadir (berada di tempat) di tempat
orang yang diawasinya. Dia pun harus senan-
tiasa siap sedia untuk mencatat setiap kejahatan
yang dilakukannya sebab perbuatan-perbuatan
buruk dimaksud dapat saja terjadi setiap saat

dan secara tiba-tiba.
'Atid( tA ) padaQS. QAf [50]:23 memunyai

dua kemungkinan makna. Pertama, apabila
diartikan dengan malaikat, maka maknahddzd
md ladnyy a' afrd ('ty'Ls:n 6 i^ ) adalah'(malaikat

'Ariq

berkata:) ini catatan amalnya ada (hadir)
bersamaku'. Kedua, apabila diartikan setan,
maka akan mengandung arti 'inilah azab yang
disediakan/didatangkan bagiku sebagai akibat
dari kesalahanku'. Keberadaan kedua malaikat
ini sesungguhnya hanya sebagai alat bukti di
akhirat kelak bahwa apa-apa yang didakwakan
adalah benar adanya. Oleh karena itu, adanya
kedua malaikat ini tidak memberikan pengertian
bahwa Allah lemah atau tidak mampu untuk
mengawasi seluruh kegiatan hamba-Nya.

Kata turunan dari 'atuda ( ,xL ) yang
terdapat di dalam Al-Qur'an disebut L4 kali,
tersebar pada sembilan surat dan 14 ayat.
Kesemua kata tersebut muncul di dalam bentuk
kata kerja lampau fi'l mkdkn. Satu di antaranya
dengan pelaku orang ketigaperempuan tunggal,
sedangkan tigabelas yang lain dikaitkan dengan
Allah sebagai subjeknya. Kesemua ayat tersebut
berbicara di dalam konteks negatif, yaitu
berkaitan dengan siksaan atau neraka, kecuali
di dalam QS. Y0suf ILZI: 3L, yang merupakan
bagian dari rangkaian kisah Zulaikha dan Nabi
Yusuf dan di dalam QS. Al-AhzAb [33]: 31., yrrg
berbicara mengenai balasan berupa pahala dan
rezeki yang akan diberikan oleh Allah swt.
kepada istri-istri Nabi. .r Chotidi +

'ArlQ ( #)
Kata'atiq ( J*) merupakan kata benda yang
berfungsi sebagai sifat bagi pelaku atau subjek
(ism fd'il). Kata 'atiq (,*i) ini termasuk kata
turunan dari'ataqa - ya'tiqu - 'itqan wa 'atqan wa
'atdqan wa 'athqatan wa 'utitqan.lsm f6'il-nya ada
dua macam, yaitu 'atiq wa 'Afiq (by't,j?i).
Bentuk yang pertama 'atiq ( J;: ) merupakan
bentuk perubahan yang tidak beraturan (irregular

= Inggris atausim6l = Arab). |adi, bukan sebagai

bentuk shi gah al -mub 6l aghah (strperlatif ) yang
mengandung arti 'maha'. Bentuk ini pada
umumnya yang digunakan oleh orang-orang
Arab dalam percakapan mereka sehari-hari dan
Al-Qur'an pun memilih bentuk ini. Adapun
bentukyang kedua' Atiq ( 69. ) merupakan bentuk
standar reguler (baca: qiydsi).
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Di dalam Al-Qur'an kata al-'atiq hanya
disebut dua kali, yaitu dalam QS. Al-Hajj [22]:
29 darr 33. Keduanya dirangkaikan dengan kata
al-bait ( L;i ) dalam fungsi sebagai keterangan
(baca: shifat).

Menurut lbnu Zakaria dan Al-Ashfahani
kata'atiq(;4 ) memunyai arti dasar (arti denotatif
atau arti generik), yakni 1) al-karam( i-,(i= mulia;,
baik karena kejadian (fisik) maupun karena akhlak
atau perilakunya (mental), dan 2) al-qidam(iiii=
terdahulu atau terkemuka), baik dari segi umur,
tempat, maupun martabatnya. Adapun Ibnu
Manzhur di dalam Lisanul-Arab-nya menjelaskan
bahwa di samping arti al-karam (i,,Sii = mulia),
'atiq ( ,fr ) merupakan antonim dari riqq ("6, =

budak). Iadi, menurutny a, hurru al-' atiq ( 4t ? I
berarti'merdeka' atau'bebas'. Arti ini merupakan
pengembangan dari arti denotatif menjadi arti
konotatif. Arti konotatif lainnya adalah 'antik' atau
'trta' .

Di dalam berbagai hal, di antara arti
denotatif dan konotatif tersebut terdapat ke-
terkaitan yang erat. Yang tua dihormati atau
dimuliakan, yang bernilai antik dihargai tinggi,
yang terkemuka biasanya dihormati dan sesuatu

yang dihormati adalah yang mulia dan ter-
kemuka. Dan secara faktual orang yang merdeka
lebih dihormati dibanding hamba sahaya. Kata
'atiq ( ;g ) di dalam Al-Qur'an digunakan untuk
menunjuk arti 'bebas', 'trta', 'mulia' dan 'di-
hormati'.

Sebagaimana disebutkan di atas, Al-Qur'an
merangkai kata al-'atiq (',Hi ) dengan al-bait
('.4i ) sebagaimana terdapat di dalam QS. Al-
Hajj l22l: 29 dan 33 di dalam arti'Ka'bah' (bait
Alldh). Ka'bah adalah suatu bangunan yang
berbentuk kubus (mukk'ab)- Ukuran panjang sisi

Ka'bah yang sebelah utara adalah 9,29 m darr
sisinya sebelah selatan 10,5 m. Pada sudutnya
sebelah selatan terletak hajar aswad.

Ka'bah-sebagai yang dikutip oleh Ibnu
Zakaria-diseb ut al-bait al-' atiq (,i;lt {ji ) t *".ru
ada beberapa kemungkinan: 1) menurut Al-Halil,
Ka'bah merupakan rumah (bangunan) yang
pertama yang diperuntukkan bagi manusia
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untuk beribadah. Ini dapat dilihat di dalam QS.
Ali 'ImrAn [3]: 96. Untuk itu at-'atiq ('6:i )
diartikan al-qaffim ( ;rrili = sudah ada sejak lama)
karena pembangunannya yang pertama dilaku-
kan oleh Nabi Adam as. dan dipugar oleh Nabi
Ibrahim dan Isma'il as.;2) menurut pendapat lain,
karena Ka'bah terbebas (selamat) dari tenggelam
dalam peristiwa badai topan yang melandanya;
3) karena Ka'bah terbebas dari serangan tentara
bergajah yang dipimpim oleh Abrahah;4) karena
Ka'bah bebas dari klaim seseorang atau pihak-
pihak tertentu sebagai miliknya (Ka'bah semata-

mata milik Allah); 5) karena Allah swt. telah
membebaskannya dari tangan-tangan yang
tidak bertanggung jawab hljabdbirah); 6) karena
Allah akan membebaskan orang-orang yang
thawaf di sekeliling Ka'bah dari dosa-dos.rnya.
Semua pendapat tersebut dapat diterima.

Ada dua pandangan tentang maksud al-bait

al-'atiq t',*tt 4i ) dalam S. Al-Itajj l22l 33;
pertama, Ka'bah, dan kedua, seluruh tanah
haram.

Kedua ayat yang di dalamnya terdapat
kata al-'atiq (:#i ) berbicara dalam konteks
ibadah haji. Salah satu dari manasik haji adalah
thawaf di sekeliling al-bait al-'atiq (Ka'bah).
* Cholid.i +

AZAMA t {*t
Kata 'azama (ii ) adalah kata kerja bentuk
lampau fi'l mddhD dari bentuk mashdar al-'azm

( ir,i l. Kata itu dengan segala bentuk turunan-
nya di dalam Al-Qur'an disebut sembilan kali,
tiga kali di dalam bentuk kata kerja lampau, satu
kali di dalam bentuk kata kerja masa kini dan
mendatang (fi'l mudhkri'), dan lima kali di dalam
bentuk kata dasar. Tiga ayat di antaranya
tergolong ayat-ayat Makkiyah, dan sisanya
adalahMadaniyah.

Makna dasar al-'azm (i'.;)i ) adalah al-qath'
wa ash-shdrimah ( L;2trp,;ji = putus atau
ketegasan). Selain makna denotatif, kata itu juga
memiliki makna konotatif, yattu' aqd al-qalbi' ald

imdhi'i al-om, ( ;<)i t6L,* rj.ijr i;; = t eyati"an
atau keteguhan hati untuk melakukan dan
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menyelesaikan suatu pekerjaan). Ibnu Abbas
mengatakan al-'azm (i';,:i I juga berarti al-hazm
(iFi = kokoh/tegar), sedangkan Ad-Dahhak
memasukkan 'agung' atau 'penting' dan 'sabar'
sebagai salah satu arti al-'azm ( i';i l.

Ada kaitan di antara makna denotatif dan
konotatif tersebut, yaitu keyakinan atau ke-
teguhan hati untuk melakukan dan menyelesai-
kan sesuatu yang muncul setelah adanya sebuah
keputusan. Seorang yang agung dan sabar
adalah orang yang mampu memutuskan sesuatu
dan memiliki keteguhan hati. Penggunaan
makna-makna tersebut disesuaikan dengan
konteks pembicaraan.

Makna-makna denotatif maupun konotatif
tersebut dapat ditemukan di dalam Al-Qur'an.
Makna'memutuskan' atau'keyakinan hati untuk
melakukan sesuatu dan menyelesaikannya'
disebut di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 227 dxt235,
QS. Ali'Imrdn [3]: 159, sertaQS. Muhammad [4fl:
21. Makna'agung' dan'kokoh' disebut pada QS.
Al-Ahqdf 146l: 35, sedangkan makna 'besar'
disebutpadaQS. Ah'Imr6n [3]:186, QS. LuqmAn

[31]:17, dan QS. Asy-Sy0rA [42]: a3.

Ayalayat yang di dalamnya terdapat kata
'azm ( ii ) atau turunannya yang berarti
keyakinan atau keputusan hati untuk melakukan
dan menyelesaikan sesuatu umunya berbicara
mengenai persoalan keluarga, nikah (QS. Al-
Baqarah l2l:235) dan talak (QS. Al-Baqarah [2]:
227), etika dan strategi (Rasulullah) bergaul dan
berdakwah (QS. Ali 'ImrAn [3]: 159). Kesemua
persoalan yang dibicarakan itu termasuk di
dalam kategori persoalan besar dan memunyai
pengaruh besar pula di dalam hidup dan
kehidupan, bukan hanya bagi pelakunya tetapi
juga bagi orang lain yang memiliki keterkaitan.
Talak akan berakibat pada anak dan keturunan,
nikah akan menghasilkan susunan dan tatanan
nasab yang teratur dan terjamin, serta strategi
dan etika dakwah dan bergaul sesama manusia
akan menentukan hasil yang akan diperoleh.

Ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kata
'azm (iy) atau turunannya yang bermakna
'besar', 'agung' atau 'penting' berbicara tentang

'Azama

kebesaran jiwa di dalam menghadapi ujian
Tuhan, dan perlakuan lalim dari pihak lain,
sedangkan QS. Al-AhqAf [a6,]: 35 berbicara
mengenai peringkat rasul-rasul tertentu. Pe-
ringkat yang disebut ulul-'azmi, yaitu peringkat
tertentu yang dimiliki oleh rasul-rasul tertentu,
yakni merekayang memunyai syariat baru dan
membatalkan syariat sebelumnya.

Mengenai siapa-siapa di antara rasul-rasul
Allah yang termasuk kategori ulul-'azmi terdapat
perbedaan pendapat ulama. Menurut Ibnu Zaid
yang diikuti oleh Imam Fakhrur Razi, semua
rasul Allah adalah ulul-'azmi. Allah swt. tidak
pernah mengangkat seseorang menjadi rasul
kecuali pada diri orang tersebut terdapat
kebesaran, kemuliaan, serta pemikiran yang
sempurna. Pendapat lain mengat akan ulul-' azmi
adalah Muhammad saw. dan para rasul Allah
yang namanya disebut di dalam QS. Al-An'Am
[6], yaitu Ishaq as., Ya'qub as., Nuh as., Daud as.,

Sulaiman as., Ayyub as., Yusuf as., Musa as.,
Harun as-, Zakariaas., Yahya as., Isa as., Ilyas as.,

Ismail as., Ilyasa'as., Yunus as., dan Luth as. Hal
ini berdasarkan ungkapan dan pernyataan yang
terdapat pada QS. Al-An'Am [6] : 90, " Mereka itulah
orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah swt.;
makn, ikutilah petunjuk mueka. Katakanlalt,' Aku tidnk
minta upah kepadamu di dalam menyampaikan [Al-
Qur' ml " . Al-Qur' an itu tidak lain hnny alah peringatmr

untuk segala umat"' .

Menurut Al-Kalbi, para rasul ulul:azmi ada
enam oran& yaitu Nuh as., Hud as., Shalih as.,

Luth as., Syu'aib as., dan Musa as. Mereka
dikatakan ulul-' azmi karena kisah mereka disebut-
kan secara berurutan di dalam QS. Asy-Syu'arA'

[26] dan QS. Al-A'r6f [7]. Menurut Muqatif rasul
ulul-' mmi ada enaln. Mereka adalah Nuh as. karena
beliau sabar atas siksaan yang dilancarkan oleh
kaumnya; Ibrahim as. karena sabar menghadapi
Namrud, penguasa pada masanya yffig mem-
buat api untuk membakarnya; Ishaq as. karena
sabar menerimapufusan akan disembelih; Ya'qub
as. karena sabar ketika kehilangan putranya,
Yusuf as. dan kehilangan penglihatannya (buta);

. Yusuf as. karena sabar ketika ia dibuang oleh
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saudara-saudaranya ke dalam sumur dan men-
dekam di dalam penjara; Ayyub as. karena sabar
atas penyakit yang menyerangnya.

Pendapat di atas menyebut Ishaq sebagi
nabi yang disembelih. Pendapat ini lemah karena
sekian banyak argumentasi membuktikan
bahwa putra Nabi Ibrahim yang disembelih
adalah Ismail, bukan Ishaq.

Menurut pendapat Ibnu Abbas dan
Qatadah para rasul yang tergolong ulul-'azmi
adalah Nuh as., Ibrahim as., Musa as., Isa as., dan
Muhammad saw. Nama mereka sectua khusus
disebutkan Allah swt. di dalam QS. Al-AhzAb

l33l:7.
Ada beberapa hal yang dapat dipetik dari

kumpulan ayat-ayat yang di dalamnya terdapat
kata'azm ( if ) dan turunannya, yaitu L) etika
sesama manusia, baik kawan maupun lawan,
harus tetap dipelihara dan kebiasaan berbuat
baik harus tetap dipertahankan; 2) cobaan harus
dihadapai dengan kesabaran dan ketakwaan;3)
menghadapi pekerjaan besar harus dengan sikap
tegar dan percaya diri serta tawakkal. ;: Cholidi c:

'AZHL}./., Ar- ( rglti I
Kata al-'azhim ( 

r-]g1Jt ) terambil dari akar kata
yang terdiri dari huruf 'ain, zh6', dNr mim yang
menunjuk kepada makna agung dan besarnya

sesuatu. Kalau yang ditunjuk itu materi, maka ia
berarti besar panjang, lebar, lagi tinggi, atau dalam
j an gkau ol eh p an dan gan m at a.

Yang agung ada yang terjangkau seluruh-
nya oleh pandangan mata, ada juga yang hanya
sedikit bagiannya yang dapat dilihat. Gunung
atau gajah dapat ditunjuk dengan menggunakan
kata'azhim, saat ia dibanding dengan makhluk
atau binatang lain, walau buat gajah dan
gunun& seluruh tubuh/bagiannya dapat terlihat,
berbeda dengan langit, hanya sebagian yang
terlihat mata.

Kata ini juga dapat menjadi sifat suatu
immaterial yang jangkauannya dapat berbeda-
beda. Ada sesuatu yang agung dalam pandangan
akal, dan akal itu juga dapat memahami hakikat-
nya. Ada lagi immaterial yang agung namun
hanya sedikit hakikatnya yang terjangkau oleh
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akal. Ada lagi yang agun& bahkan Mahaagung
yang hakikatnya sama sekali tidak terjangkau
oleh akal. Dia adalah Allah swt.

Allah Mahaagung, karena mata tidak
mampu memandang-Nya dan akal tidak dapat
menjangkau hakikat wujud-Nya.

Allah Mahaagun& karena Dia adalah yang
wajib wujud-Nya, langgeng eksistensinya untuk
selama-lamanya. Dia Yang Awal Dia pula Yang
Akhir, sedang wujud selain-Nya hanya sebuah
kemungkinan, bisa wujud atau tak wujud, atau
saja sekali wujudnya mustahil, seperti ke-
mustahilan penggabungan dua hal yang ber-
tolak belakang.

Allah Mahaagun& karena keagungan-Nya
melebihi keagungan segala yang agun& bahkan
keagungan segala yang agung adalah berkat
anugerah-Nya. Dia Mahaagung, karena ke-
agungan-Nya tidak bertepi dan tidak pula dapat
diukur.

Allah Mahaagun& karena akal berlutut di
hadapan-Nya dan jiwa gemetar menghadapi-
Nya, serta larut di dalam cinta-Nya. Semua
wujud kecil di hadirat-Nya butuh pertolongan-
Nya dan punah atas ketetapan-Nya.

Lebih dari 100 kali kata 'azlim ditemukan
dalam Al-Qur'an. Ada yang menyifati AlQur'an,
'Arsy (singgasana Tuhan dan singgasana Ratu
Saba'), kekuasaan-Nyu, sumpah, kerajaan,
ucapan, siks4 ganjaran, dos4 anugerah berita hari
Kemudian, korban, kemenangan, sihir Firaun,
tipu daya wanita, keresahan, kebohongan/fitnah,
gunun& harta kekayaan Qarun, penganiayaan,
syirik, dan lain-lain termasuk juga menyifati
akhlak Rasulullah Muhammad saw.

Kata al-' Azhim y angmenjadi sifat Allah ada

yangberdiri sendiri dan ada jugayang dirangkai-
kan dengan al-'Aliyy (Mahatinggi), seperti pada
akhir kalimat ayat al-Kursiy (QS. al-Baqarah [2]:
255).

Perangkaian Yang Mahatinggi dengan
Mahaagung (al -' Aliy y al -' Azhim) untuk memberi
isyarat bahwa keagungan-Nya itu adalah
keagungan yang berkaitan dengan ketinggian
tingkat/derajat serta kejauhan-Nya untuk diraih
oleh pemahaman akal. fuga karena ketinggian
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mengandun g malaa kej el asan, sedanrkeagungan
sering kali diliputi oleh ketidakjelasan, akibat
ketidakmampuan menjangkaunya sama sekali.
Rasul saw. menjelaskan bahwa Allah befirman:
al-Kibriy6'u ridil wa al-'Azhhmatu izdri (KebesNan
adalah selendang-Ku dan Keagungan adalah
pakaian [kain]-Ku). Selendang adalah sesuatu
yang diletakkan di atas pakaian yang nampak
jelas, sedang kain adalah yang menutup bagian
dalam dan bawah. Ini berarti bahwa di langit
kebesaran-Nya di bumi keagungan-Nya di ,4rsy

ketinggian-Nya. Dengan demikian, keagungan-
Nya merupakan sesuatu yang sangat ter-
sembunyi ditinjau dari rinciannya, sedang
kebesaran dan ketinggian-Nya, merupakan
sesuatu yang jelas dibandingkan dengan ketidak-
jelasan yang lain. Begitu al-Biqa'i dalam tafsirnya
Nazhm adh-Dhurdr ketika menjelaskan ayat al-
Kursiy. Demikian wa AilAh A'lam.
c2 M. Quraish Shihab E

,Aziz t ir I
Kata al-'mii t i-itl terambil dari akar kata yang
terdiri dari huruf-huruf 'ain dartzai, yang makna-
ny a kekukuhnn, kekuatan, dmr knnantapan. Dari sini,
kemudian maknanya berkembang sesuai dengan
konteks serta bentuk dasar mudhdri'-nya (kata
kerja masa kininya). |ika bentuknya ya'uzzu ( ty, 

),

maka ia berarti mengalal*nn jika berbenhtkya' izzu
(tv), malra maknanya yang sangat jarang atau
sedikit, bahkan tidak ada samanya. Sedangkan bila
bentuk katanya ya'azzu maka ini berarti mmguat-
knn sehingga tidak dnpat dibendung atau diraih. Ketiga
makna di atas, dapat menyifati Allah svvt.

Kata al-' aziz < i- it I dan' miz ( j- i )terulang
dalam Al-Qur'an sebanyak 99 kali, antara lain
bermakna; angkuh, tidak terbendung, kasar, keras,

dukungan, semangat, dan mernbangknng.

Allah adalah al-'Aziz, yakni Yang Maha
mmgalahkan siapa pun yang melawan-Nya dm. tidak

terkalahknn olehsiapapun Dia juga tidak ada sama-

Nya, serta tidak pula dapat dibendung kekuatan-Ny a

atau diraih kedudukan-Nya. Dia begitu tinggi
sehingga tidak dapat disentuh oleh keburukan
dan kehinaan. Dari sini kata al-'Aziz biasa

'Az.iz.

diartikan dengan Yang Mulia. .

'lzzah(;"y ) (sifatyang disandang oleh Yang
'Aziz), menjadikan Dia bebas dari segala cela dan
kerendahan yang mengurangi kehormatan-Nya.

Imam al-Ghazali menetapkan tiga syarat
yang harus terpenuhi untuk dapat menyandang
sifat tersebut, yaitu: a) Peranan yang sangat pmting
lagi sedikit sekali wujud yang sama dengannya, b)
Sangat dibutuhkan dan c) Sulit untuk diraihldisentuh.

Tanpa berkumpulnya tiga hal tersebut, maka
sesuatu tidak wajar dinamai 'aziz. Tulis al-
Chazali, "ada saja sesuatu yang jarang wujud-
nya, tetapi tidak memiliki peranan yang penting,
dan tidak pula banyak manfaatnya, maka ia
bukanlah sesuatu yNrg'aziz. Demikian juga ada

saja yang besar peranannya, banyak manfaat-
nya, jarang s:unanya, tetapi tidak sulit meraih-
nya, maka ia pun tidak dinamai 'aziz." Al-Ghazali
memberi contoh matahari, yang dalam tata
surya kita tidak ada bandingannya, manfaatnya
pun banyak bagi setiap yang hidup, kebutuhan
terhadapnya sangat besar, namun ia tidak dapat
dinamai 'aziz, kNena tidak sulit bagi siapa pun
untuk menyaksikannya.

Setiap unsur dari ketiga syarat di atas,
memunyai kesempurnaan dan kekurangan.
Kesempurnaan menyangkut sedikitnya unsur
sesuatu seperti keesaan, karena tidak ada yang
lebih sedikit dari satu. Allah swt. dalam hal ini
adalah wujud yang paling 'AzizlMulia karena
sedikit wujud yang sama dengan-Nya, "Yang

serupa doqmt xrupa-Nya pun tak ada" , sesuai firman-
Nya: "Laisa Kamitslihi Syai'un," barkdalam benak
atau khayalan, apalagi dalam kenyataan.
Adapun dalam hal kebutuhan pihak lain kepada-
nya, maka kesempurnaannya terletak pada
kebutuhan kepadanya oleh segala sesuatu dan
dalam segala hal, termasuk dalam hal wujud,
kesinambungan eksistensi, dan sifat-sifat.
Sesuatu yang sifatnya seperti itu, hanya wujud
pada Allah swt. Sedangkan kesempurnaan dalam
hal kesulitan untuk diraih, juga hanya disandang
oleh Allah swt., karena bukankah "Tidak ada
yang mengenal Allah kecuali Allah sendiri?"
Bukankah Dia yang mengherankan jika dibahas
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Dzat-Nya serta mengagurhkan jika dianalisis
perbuatan-Nya? Dari sini dapat dimengerti
mengapaAl-Qur'an menyatakan bahwa ('oi ;
6; abi 4g rA L-j) "earang siapa yang meng-

hendaki al-' lzzah kemuliaan) makn kemuliann seluruh-

nya hanya milik Allah" (QS. d-Fathir [35]: 10).

Nabi saw. bersabda: "sesuigguhnya Tuhan

kalian berfirman setiap hari; Akulah al-'Aziz (Yang

Mahsmulia), siopa y ong menghendaki kemuliaan dunia

dan akhir at, hen dakl ah di a t aat kE ada al -' Aziz. "

|ika kemuliaan adalah milik Allah, maka
Allah pula yang menganugerahkannya kepada
siapa yang dikehendakiny+ dan dalam konteks
ini Allah menegaskan bahwa kemuliaan itu
dianugerahkan-Nya kepada Rasul dan orang-
orang Mukmin sebagaimana firman-Nya dalam

QS. al-Mun6fiq0n [63]: 8.

Ini berarti bahwa kemuliaan manusia tidak
terletak pada kekayaan atau kedudukan sosial-
nya, tetapi pada nilai hubungannya dengan
Allah swt. Siapa yang menghendaki kemuliaan,
maka hendaklah dia menghubungkan diri
dengan Allah dan tidak mengandalkan manusia
guna meraihnya, karena; "Siapa yang mencari

kemuliaan melalui suatu knum, Allah akm menghinmry a

melaluimereka."
'lzzah (;! ) (kemuliaan) bagi manusia

berbeda dengan keangkuhan, karena kemuliaan
merupakan cermin pengetahuan manusia ten-
tang diri dan kedudukannya sehingga dia
menempatkan dirinya pada tempat yang se-

wajarnya. Sedangkan keangkuhan adalah cermin
dari ketidaktahuan manusia akan diri dan ke-
dudukannya sehingga dia menempatkan diri di
atas kedudukan yang sebenarnya. Agaknya
inilah yang menjadi sebab sehingga pada
umumnya-dalam Al-Qur'an-kata'Aziz yang
menjadi sifat Allah, sering kali disusul oleh kata

Hal6m ( 6:-), yang mengandung makna mem-
perlakukan sesuatu dengan bijaksana sehingga
dengannya diraih manfaat atau ditampik
mudharat. Bahkan dalam Al-Qur'an tidak
ditemukan kata 'Aziz ( ji ) yang menjadi sifat
Allah, kecuali digandengkan dengan salah satu-
Nya yang lain yang dipilih-Nya sesuai dengan
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konteks pembicaraan, seperti al-Qawiyy ( q{t),
ar-Rahim ( 6')t), at-Hamid ( *#-jr ), al-Giaffilr
( ;ultr ), al-Ghafilr ( ,-;lt), Dzuniiqdm ( cu;j! tl ),

"Sifat 'aziz yang merupakan sifat Nabi
Muhammad saw. pun dirangkaikan dengan sifat
Ra'itf ar-Rahim (sangat penyantun lagi pe-
nyayang) (QS. at-Taubah [9]: 128). Kata 'aziz-
dalam Al-Qur'an-yang tidak disertai dengan
sifat lain hanya tertuju kepada manusi4 yakni
yang diucapkan putra-putra Nabi Ya'qub as.

ketika mereka datang menemui penguasa Mesir
untuk memohon agar saudara mereka yang
ditangkap dapat dilepaskan (QS. Ytsuf l12l:78).
Demikian Wa All6h A'lam. * M. Quraish Shihab +

'AZZArd. ( t7 |
Kata 'azzar ( ,!y ) aslinya azzara ( ,i ), fi'l mddhi

yang terambil dari akar kata yang terdiri atas

tiga huruf, yaitlu, 'ain - zai - darr 16'. Perubahan
keadaan huruf 16' dari fathah menjadi sukun
terjadi karena bertemunya kata kerja itu dengan
kata ganti bersambung (dhamir muttashiD yang
berkedudukan sebagai subjek. Di antara artinya
adalah ar-radd wal man' u( ;rllrl 3!r = -""olak atau

mencegah). Dari arti ini kemudian lahir istilah
ta'zir ( ;-f ),yaitu hukuman yang tidak ter-
masuk hadd ('i- ) karena tujuannya mencegah
pelaku kejahatan tersebut agar tidak mengulangi
kejahatan yang telah dilakukannya.

Kata 'azzara juga dipakai di dalam arti
'menolong' dan 'menghormati' karena orang
yang menolong dan menghormati seseorang
pasti mencegah kejahatan atau hal-hal yang
tidak baik, sehingga tidak menimpa orang
tersebut, baik dari musuh-musuhnya maupun
dari yang lainnya. Ada juga yang berpendapat
bahwa makna dasar dari kata tersebut justru
'menolong' dan'menghormati'. Berdasarkan arti
ini, ta'zir ( ;-f ) dinamai demikian karena
mengandung arti 'menolong pelaku kejahatan
tersebut agar tidak berlarut-larut di dalam
kejahatannya'.

Di dalam Al-Qur'an kata'azzara ( ,?) detr,

yang seakar dengannya berulang sebanyak
empat kali, yaitu padaQS. al-Ma'idah [5]: 12; QS.
al-A'rAf l7l:157; QS. al-Fath [48]: 8; dan QS. At-
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Taubah [9]: 30.

Pada QS. al-Ma'idah [5]: 12 tersebut, kata
'azzara ( ,:y ) dipa*.ai di dalam arti 'mendukung'
dan'membela rasul-rasul Allah'. Pada ayat itu,
disebutkan mengenai janji Allah terhadap Bani

Israil berupa ampunan dan surga bagi yang
beriman kepada rasul-rasul-Nya, lalu men-
dukungnya serta mendirikan shalat dan me-
nunaikan zakat.

Demikian pula pada QS. al-A'rAf [7]:157,
kata'azzara ( _,7) juga mengandung arti 'men-
dukung' dan 'membela' rasul Allah yang di
dalam ayat ini khusus ditujukan kepada Nabi
Muhammad saw di mana ditegaskan bahwa
pendukung-pendukung Nabi Muhammad
benar-benar termasuk orang yang beruntung.

Adapun pada QS. al-Fath [48]: 9, kata
'azzarA ( ,!y) digunakan dengan makna 'meng-
agungkan Allah' di dalam arti menguatkan
agama-Nya. Ayat ini berbicara tentang fungsi
kerasulan Nabi sebagai saksi, pembawa berita
gembira dan pemberi peringatan. Dengan ter-
laksananya fungsi tersebut maka nyatalah siapa
yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya,
menguatkan agama-Nya, bertasbih dan meng-
agungkan-Nya, baik di waktu pagi maupun
waktu petang.

Selanjutnya, pada QS. at-Taubah [9]: 30,

kata itu menunjuk pada nama 'Uzair ( ;-?).Di
dalam ayat itu, disinggung mengenai keyakinan
yang sesat dari orang Yahudi dan Nasrani. Orang
Yahudi mengatakan bahwa 'Uzair itu adalah
putra Allah; sedangkan, orang Nasrani mengata-
kan bahwa al-Masih (Nabi Isa) itu putra Allah.
* Muhammad Wardah Akil +

A'MA ( ;i.i )
Kata ini bentuk tunggal dari'umyunl'umydn
(I,QJU ) yalg merupakan shigat al-
mubilaghah ( dUlir '*= bentuk kata di dalam
bahasa Arab mengandung makna'sangat') yang
menggunakan bentuk ism at-tafdhi,l 1 JbA 4 =

superlatif) yang berarti fA'il ( Jru = pelaku) dan
berbentuk mudzakkar ( ;i = jenis laki-laki).
Bentuk muannats ( r::i = jenis perempuan)-nya

Kebutaan yang sesungguhnya bukanlah pada mata, tetapi di
hati

adalah 'umy6'l'umyah (z*Llr{3 l. Kata ini
terbentuk dari huruf-huruf 'ain, mim, dNtmu'tal,
yang berarti'menutup' dan'memberi tabir'. Dari
akar kata itu terbentuk antara lain al-'amd ( #, )
yang berarti 'kebutaan'; al-a'mh ( ,rJ!t ) berarti
'yar.g buta' karena seakan-akan ada yang
menutup matanya sehingga tidak dapat melihaU
'yang bodoh' karena seakan-akan ada yang
menutup hati dan pikirannya sehingga tidak
dapat berpikir; al-'umiyyah ( 1#.)\ ) berarti
'kesesatan' karena kebenaran itu tertutup; al-
'ummiyyah ( 4#)\ ) berarti 'kesombongan' karena
buta akan hakikat diri; al-'amd' (cl1Jt ) berarti
' awan' karena menufu p langit; af a a' miy ah ( e, # | )

berarti 'kamuflase' atau 'penyamaran' karena
tertutup dari yang sebenarnya; dan al-mu'ammi
( #t ) berarti 'teka-teki' karena maksudnya
tersembunyi. Kata al-'amh ( #l ) atau al-a'md
( 

"nitrr) 
berarti 'dzihdbu al-bashar' ( A i',)=

hilangnya penglihatan, buta). Manurut Al-Laits,
kata itu tidak digunakan untuk sifat orang yang
hanyabuta sebelah. Menurut Ibnu Manzhur, juga
digunakan pada orang yang buta mata hatinya

Kaiian Kosakata 42

A'mA



I

A'rni

yaitu bodoh.
Kataa'm6( &i )dan pecahannya di dalam

Al-Qur'an terulang 33 kali.

1. DenganbentuktunggaT, a'm6(.rJf ) terulang
empat belas kali, digunakan di dalam kaitan
dengan: a) tuntunan di dalam menghadapi
masyarakat bahwa orang yang buta tidak
sama dengan orang yang melihat (QS. al-
An'Am [6]: 50); b) tidak adanya orang yang
menanggung dosa orang lain karena Allah
telah mengirimkan rasul yang membawa
kebenaran dan manusia bebas untuk meng-
ikutinya. Karena itulah, manusia terbagi du4
yaitu yang dapat melihat kebenaran dan yang
buta terhadapnya (QS. FAthir [35]: 19); c)

perumpamaan orang kafir dan orang ber-
iman, yaitu orang kafir bagaikan orang buta
dan tuli terhadap kebenaran dan orang
Mukmin melihat dan mendengar kebenaran
(QS. HOd l11l:24 QS. Ar-Ra'd [13]: 19, dan

QS. Al-Mu'min [40]: 58). Itu menunjukkan
bahwa istilah ini digunakan untuk orang
yang buta hatinya karena tidak dapat
menerima kebenaran; d) mereka yang tidak
dapat memerhatikan tanda-tanda keesaan
dan kekuasaan Allah srart. sehingga dinama-
kan orang buta hatinya (QS. Ar-Ra'd [13]: 16);

e) fakta bahwa orang yang buta atas peringat-
an dan petunjuk Allah di dunia pasti di
akhirat kelak juga buta (QS. Al-IsrA' l17l:72
dan QS. Thaha [20]: r24); f) salah satu
pertanyaan orang kafir di akhirat, mengapa
mata mereka buta (QS. Thaha [20]: 125); g)
pedoman pergaulan terhadap orang buta,
pincang dan sakit (QS. An-N0r l24l: 61), yartu
dengan mengajak mereka makan bersama di
dalam lingkungan keluarga, kerabat, dan
kawan-kawan; h) kebolehan orang yang buta
(mata) untuk tidak ikut berperang (QS. Al-
Fath [48]: 17); i) teguran Allah kepada Nabi
saw. yang tidak menghiraukan kedatangan
Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang
but4 yang ingin bertanya kepadanya tentang
Islam (QS. Abasa [80]:2).

2. Denganbentukjamak, 'umyun( p )berulang
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delapan kali digunakanberkaitan dengan: a)

orang munafik, yakni mereka memunyai
matatetapi ia tidak dapat menerima kebenar-
an sehingga dinamakan orang buta (QS. Al-
Baqarah [2]: 18); b) orang kafir yang di-
umpamakan seperti gembala, hanya men-
dengar panggilan dan seruan tuannya tetapi
tidak mengerti dan buta terhadap seruan itu
(QS. Al-Baqarah [2]: 171); c)hamba Allah yang
mendapat kemuliaan, yakni bahwa jika ia
diseru oleh Tuhanny4 ia tidak seperti orang
yang buta dan tuli (QS. Al-FurqAn [25]: 73); d)
keterbatasan Nabi saw. memalingkan umat-
nya dari kesesatan dan kebutaan terhadap
petunjuk yang dibawanya (QS. Y0nus [10]:
43, QS. An-Naml l27l:81., QS. Ar-R0m [30]:
53, dan QS. Az-Zukhruf [tl3]:4,0).
Dengan bentuk mashdar, al-'ami ( ,r3t I ter-
ulang dua kali, digunakan di dalam konteks
latar belakang kehancuran kaum Tsamud,
yaitu mereka lebih memilih kebutaan dari-
pada hidayuh y*g diberikan Allah kepada
mereka (QS. FushshilAt [41]: 17) dan di dalam
konteks orang kafir yang buta hatiny4 yakni
bahwa Al-Qur'an tidak memberi petunjuk
kepada mereka (QS. Fushshilat [a1]: tl4).

Dengan bentuk kata kerja lampau: a) bentuk
tunggal intransitif, 'mniyat (qi ) digunakan
di dalam konteks orang yang tidak melihat
kebenaran sehingga ia akan mendapatkan
balasan dari perbuatannya itu (QS. Al-An'Am

[6]: 10a) dan permintaan pertanggungjawaban
orang-orang musyrik di akhirat (QS. Al-
Qashash [28]: 66); b) bentuk tunggal transitif,
a'mA ( ur*f ) digunakan di dalam kaitan dengan

laknat Allah terhadap orang munafik dan
murtad yang dibutakan hatinya (QS.

Muhammad lUl:23); c) bentuk tunggal pasif
wanita 'ummiyat ( L'ri; ) berulang satu kali,
digunakan berkaitan dengan kaum Nuh as.,

yakni mereka buta terhadap rahmat yang
dibawa oleh Nabi Nuh as. berupa petunjuk,
tetapi mereka mendustakan dan menghinanya
(QS. H0d [11]: 28); d) bentukjamak,' wnfi (t * )
berulang tiga kali, digunakan di dalam konteks

3.

4.
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dakwah Nabi saw., yakni bahwa mereka yang
tidak menerima dakwahnya adalah buta (QS.

Al-Mflidah [5]: 71) dan kesombongan orang
kafir, padahal mereka tidak mengetahui atau

buta tentang hari akhirat karena hanya Allah
srvt. yang mengetahui perkara gaib (QS. An-
Naml [27]:66).

5. Dengan bentuk kata kerja bentuk sekarang
(mudhdri'), ta'mh (,r^li ) terulang dua kali,
digunakan di dalam kaitan dengan orang
musyrik yang mendustakan seruan Nabi
saw. sehingga Allah menegaskan bahwa yang

buta dari mereka bukan matanya melainkan
hatinya, seperti yang dilakukan oleh kaum
Nutu Ad, Tsamud,Ibrahim, Luth, penduduk
Madyan, dan Musa as. (QS. Al-Hajj l22l: a$.

6. Dengan bentuk sifat, 'amin (;ai ) digunakan
di dalam konteks kaum Nuh as. yang men-
dustakan nabinya yakni mereka buta (mata
hatinya) atas kebenaran yang disampaikan
oleh Nabi Nuh as. (QS. Al-A'rAf [7]:6\.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bah-
wa kata al-a'mi (,3trr) dan pecahannya lebih
banyak digunakan untuk mereka yang buta
mata hatinya karena tidak dapat menerima
kebenaran yang disampaikan oleh rasul-rasul
Allah swt. Mereka itu adalah orang kafir, munafik,
musyrik, dan mereka yang tidak dapat menge-

tahui atau menerima kebenaran meskipun mata
mereka melihat. Di dalam hal itu tepat pem-
bagian Al-Ashfahani bahwa al-a'md ( ,,jtrr I
terbagi atas dua bagian, yaitu 1) iftiqAd albashar
( At ,u)\_ ) berarti 'buta matanya' dan iftiqdd al-
bashirah (e.b)t rUl! ) berarti 'buta hatinya'.
Maknayang kedua kata Al-Ashfahani, merupa-
kan kebutaan yang sangat dikecam oleh Al-
Qur'an (QS. Al-Baqarah [2]: 18); bahkan, Al-
Qur'an tidak menganggap buta orang yang
kehilangan mat4 tetapi buta pada hakikatnya
adalah kehilangan penglihatan hati (QS. Al-Hajj

l22l: 46). Az-Zajjaj juga menyebutkan bahwa
orang kafir,dikatakan al-a'mi( ;.ttrr ) atau'buta'
karena mereka tidak dapat melihat dan me-
nerima kebenarErn dan orang Mukmin dikatakan
al-bashir ( ;4t ) atau 'melihat' karena dapat

A'rib

melihat dan menerima kebenaran serta men-
dapat bimbingan dari Allah swt. Menurut
Mujahid, al-a'md ( 

"itrr) 
berarti'bodoh', yakni

buta dari hujah. Menurut Naqtawaih, kata itu
berarti 'buta dari bimbingan dan jalan untuk
mendapatkan bimbingan' sehingga mereka tidak
dapat mengerjakan perbuatan baik atau ke-
benaran. + Arifuddin Ahmad I Ahmad Rofiq o

A'RAB ( -rr'-!( )
_.J

A'rhb ( -'t?l ) ialah orang-orang Arab Badui yang
bertempat tinggal di pedesaan di luar kota. Kata
ini seasal dengan kata'Arab( qf )yxr9merujuk
pada suatu golongan etnik dari ras Semit yang
berasal dari keturunan Nabi Ismail as. dan
daerah asalnya adalah Semenanjung Arabia.
Menurut Ar-Raghib Al-Ashfahani, A'rdb ( -,tVf )
pada mulanya merupakan jamak dari 'Arab
( qf ), kemudian dipergunakan di dalam
pergaulan sebagai sebutan bagi penduduk Arab
yang tinggal di pedalaman. Kata 'Arab (,+f )

menjadi narna generik bagi semua orang Arab,
dan kadang kala menunjukkan pada orang-orang
Arab yang tinggal di perkotaan.

Kata'Arab ( -,f ) memunyai tiga arti pokok.
Pertama,'kejelasan dan kefasihan' ; misalny a a' rab

ar-rajul 'an nafsih ( )rf * y'St;?i = lelaki itu
menjelaskan identitasnya); kedua'keaktifan dan
keceriaan' ; mi s alny a al -m ar' ah al-' arfib (,a, ;t ii' ;t
= wanita yang ceria menyenangkan suaminya);
ketiga makna'rusak' seperti pada' aribat ma' idatuh

(Ua- Uf = rusak lambungnya).
Di dalam Al-Qur'an kata A'rAb ( -,t7i )

disebut sepuluh kali, yaitu di dalam QS. At-
Taubah [9]:90, 97,98,101, dan 120, QS. Al-AhzAb

[33]: 20, QS. Al-Fath [48]: 11, 1.6, serta QS. Al-
HujurAt l49l:1,4.

Penyebutan A'rdb ( -.tli ) di dalam Al-
Qur'an merujuk pada orang-orang Badui di
dalam pergaulannya dengan Nabi Muhammad
saw.; ada yang negatif, tetapi ada pula yang
positif. Sikap mereka yang negatif misalnya
mencari-cari uzur agar diizinkan tidak ikut
berjihad (QS. At-Taubah [9]: 90), kaku dan
menganggap infak di jalan Allah sebagai ke-
rugian (QS. At-Taubah [9]: 98). Kekafiran dan
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kemunafikan mereka menurut Thabarsi, lebih
hebat daripada orang-orang kota yang kafir
karena tabiat mereka yang kasar, jauh dari
tempat ilmu pengetahuan, tidak mendengar
wahyu dan perintah Rasul, tidak menyaksikan
mukjizat dan berkat wahyu.Orang-orang Arab
Badui dimaksud bertempat tinggal di sekitar
Madinah, terdiri dari penduduk |uhaina,
Muzayyanah, Aslam, Asyja', dan Gifar.

Al-Qur'an juga menunjukkan perilaku se-

bagian A'rdb yang positif, yaitu ada yang benar-
benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,
Nabi Muhammad saw., serta memandang infak
pada jalan Allah $aAiliilih) sebagat jalan men-
dekatkan diri padaAllah (QS. At-Taubah l9l:99);
ada pula yang sudah masuk Islam tetapi ke-
islamannya itu perlu pembuktian iman dengan
tidak ragu-ragu berjuang pada jalan Allah
@aAiliildh) dengan mengorbankan harta dan jiwa
(QS. Al-HujurAt [49]: 14). * M. Rusydi Khatid *

A,fJDzu tt:';i I
Kata a'fidzu (i';i ) adalah salah satu bentuk kata
kerja yang menunjuk waktu sekarang dan/atau
yang.akan datang (al-fi'l al-.mudhdri'

1rt!.lr ,tlijl ) dari kata dasar 'frdza( :G) -ya'fidzu
(t:;-) - 'audzan (\'t're), 'iyddzan (t\t+r), aan

ma' ddzan ( 116 ). Kata a' fidzu ( i";( ) dan kata lain
yang seasal dengan kata itu di dalam Al-Qur'an
disebut 17kati, dengan rincian 'udztu(oii ) aua
kali, a'fidzu ti'fli I tujuh kali, yafidzfrna ( J')i:;;)
dNru'idzu ( &i ) masing-masing satu kali, ista'idz

( qr, ; empa[tai, dNrma'6ilz( !t11 ) satu kali.
Arti dasar dari al-'audz { irjr) ialah "ber-

Iindung pada sesuatu" (al-iltij6' il6 asy-syai' =

#l J!"qyl). Sementara itu ada pula yang
inengartilan isil'Adza ( ilti:"r) sebagai istidf|' aL

adng bi al-a'16 'al6 waih al-khudlttt' wa at-tadzallul

t Jb,j {.L)r +t ,P.*trq plritii-{"r =

permohonan dari pihak yang lebih rendah
kepada pihak yang lebih tinggi dengan penuh
ketundukan hati dan kerendahan hati [agar
diselamatkanl) atau thnlab al-i'tishnm min syarri asy-

syai' (,ujilt / ,y fq)i lJ = memohon per-
lindungan dari kejahatan sesuatu). Dengan
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demikian, inti dari permohonan perlindungan
ialah permohonan agar dihindarkan dari ke-
jahatan sesuatu.

Al-Qur'an setidak-tidaknya berbicara ten-
tang lima hal di dalam konteks permohonan
kepada Allah swt., yaitu a) semua kesulitan yang
ditimbulkan oleh orang-orang kafir dan orang-
orang yang takabbur (QS. GhAfir lAOl27 dan 56);

b) semua bentuk godaan manusia, jin, dan setan
(QS. Al-Mu'minffn [23]:97 dan QS. An-NAs [1L4]:
1-6); c) semua akibat kejahilan/ketidaktahuan
(QS. Hffd [1,\: a7); d) semua akibat keza]iman
(QS. Al-Mu'min0n [23] : 98 dan QS. Al-Falaq [113] :

1-5); dan e) semua bujuk rayu wanita yang akan
membawa kepada keruntuhan moral (QS. Yffsuf

l12l:23).
Permohonan perlindungan kepada Allah

swt. tidak hanya untuk diri yang bersangkutan
sendiri, tetapi dapat pula untuk orang lain
sebagaimana yang dilakukan oleh istri Imran
untuk anakny4 Maryam, dan kefurunannya (QS.

Ali'Imran [3]:36).
Allah swt. menurunkan dua buah surat

pendek-masing-masing terdiri dari lima dan
enam ayat pendek-yaitu QS. Al-Falaq [113) dan

QS. An-NAs [114). Kedua surat tersebut dinama-
kan juga strat al-mu'awwidzatain I GtAt l.

QS. Al-Falaq [113) berisikan perinfafr rcpada
manusia agar memohon perlindungan kepada
Allah swt. dari segala macam kejahatan, baikyang
menyangkut jasmani maupun akal pikiran (jiwa),

dan secara khusus menyangkut kejahatan orang-
orang yang membawa berita bohong untuk
memutuskan hubungan persahabatan di antara
sesama manusia. Ada juga ulama yang me-
mahami QS. Al-Falaq [113] sebagai permohonan
berlindung dari kejahatan para penyihir yang
membaca mantra-mantra tertentu.

QS. An-NAs [11a] mengandung perintah
yang ditujukan kepada manusia agar memohon
perlindungan kepada Allah dari kejahatan atau

bencana besar yang lebih khusus, yaitu kejahatan

yang menyangkut kejiwaan yang diciptakan dan
dihembuskan oleh jin dan manusia. Kejahatan

dimaksud adalah kejahatan yang secara lahiriah
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mirip dengan kebahagiaan dan kegembiraan.
Kemiripannya dengan kebahagiaan dan ke-
gembiraan membuat orang tidak menyadari
bahwa dia sesungguhnya berada di dalam
kesesatan atau kejahatan, dia merasa berada
pada garis kebenaran. Oleh karena itu ia tidak
berusaha untuk keluar dari kejahatan tersebut.

Secara khusus di dalam QS. An-Nahl [16]:
98 Allah svvt. memerintahkan umat Islam agar

memohon perlindungan kepada-Nya ketika akan
memulai membaca AlQur'an, terutama ketika
akan mengkaji dan mengamalkan isi dan
kandungannya. Demikian itu karena sebagai
manusia biasa yang mungkin juga keliru di
dalam memahami maksud Allah swt. melalui
kalam-Nya. Atau, justru ada pemaksaan di
dalam menakwilkan ayat. Hal semacam ini dapat
saja terjadi karena gangguan setan yang mem-
buat pembaca {l-Qur'an merasa ragu-ragu
tentang makna suatu kata. Dengan gangguan
tersebut, orang yang bersangkutan tidak mampu
menarik kesimpulan yang bersih. Kekeliruan
semac;un ini besar kemungkinan akan menyesat-
kan, baik diri sendiri maupun orang lain.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa
membaca ta'awwudz (t?) dilakukan sebelum
membaca ayat Al-Qur'an, baik di dalam maupun
di luar sembahyang. Pendapat lain mengatakan,
membaca ta'awwudz tlfil dilakukan sesudah
selesai membaca Al-Qur'an dengan alasan ayat

di dalam QS. An-Nahl [16]: 98 yang meng-
gunakan kata kerja bentuk lampau yang berarti
"setelah". Akan tetapi, kelompok jumhur menga-
takan-bahwa yang dimaksud oleh kata idzd qara'ta

(ii7 t!| ) tersebut adalah idzi aradt al-qir6'ah
(;rt7t .>\ri tit, ) sebagaimana pada ayat idzd
qumtum itA ash-*dAh ( {Ui J) ;l:3 ts) )ber arn idzd

aradtum al-qiy6m il6' ash-shnl6h. ( J) lat !'tl $t

t,J5il.
Mengenai status hukum membaca

ta'awwudz l;fi), jumhur ulama mengatakan-
nya sunah. Demikian itu karena peintah (amr)

yang terdapat pada QS. An-Nahl [16]: 98 bersifat
anjuran, bukan kewajiban. Adapun kelompo(
lain yang di antaranya, diwakili oleh Ata'tetap

Aba

mengatakannya sebagai perintah yang bersifat
wajib sebagaimana bunyi lahir dari ayat
tersebut.

Para pemuka (imam) qira'at berbeda pen-
dapat mengenai bentuk ta'awwudz ( :l; ) r"-
belum membaca tasmiyah (za#= basmalah)
pada QS. Al-Fatihah [1). Menurut Imam Ibnu
Katsir, Asim, dan Abu Amru lafadz ta'fuswudz

tersebut iaJah a' ftdzu bil.l 6hi, minasy - sy aithhnir -r ajim
(g1r 6rl:ilr i g\'t'yi l. Nu?i', rbnu Amir,
dan Al-Kisa'i, di samping bentuk Ibnu Kasir di
atas, memberikan tambahan pada bagian akhir
sehingga menjadi a' itdzu bill 6hi minasy -sy aithknir-

rajim. lnnahfi huwas-sami'ut-'Alim ( y\';'*l
firir i+ r 'i'i;te'St,iti.li.lri 

). Sementara itu,
Hamzah memberikan tambahan di tengah-
tengah sehingga menjadi a' ftdzu bill6his-sami'ul-
'alim minasy-syaithinir-rajim ( r#t rl3 iU\'ii
g:) 9tl:!t:t;4 ).Imam Syafi'i aun.{u., Hanifah
memilih bentuk pertama, Imam Ahmad meng-
anggap bentuk kedua lebih baik sedangkan Ats-
Tsauri dan Al-Auza'i menganjurkan bentuk yang
ketiga.

Adapun topik-topik atau konteks pem-
bicaraan dari ayat-ayat yang di dalamnya
terdapat kat a a' fidzu ( iii )dengan segala bentuk
turunannya adalah tentang a) salah satu
pengikat tali keluarga adalah agiilna (QS. H0d
[L1]: 47; b) pokok-pokok akhlak mulia dan godaan
moral (QS. Ah'ImrAn [3]: 36, QS. Al-A'rAf [7]:
200, QS. An-Nahl [16]: 98, QS. Maryam [19]: 18,

dan QS. Fushshilat [a\:36); c) berbagai mala-
petaka dangodaanyang mungkin akan menimpa
orang-orang Mukmin, termasuk para nabi (QS.

Al-Falaq [113]: 1-s dan QS. An-NAs 111.41:1,-4);
dan d) di antara sikap orang terhadap ajaran
Islam dan kebenaran akan siksaan dari Allah
swt. (QS. Al-Baqarah l2l: 67 dan QS. Al-
Mu'min0n [23]:97\. Kesemua topik ini tercakup
di bawah tema Iman dan Etika. €, Cholidi +

ABA((sii )

Kala ab6( ,rf ) ua*fr kata kerja bentuk lampau/
tunggal. B6ntuk waktu kininya ya'b6( ;li l, a*
kata benda abstrak (mashdar\nya ib6'. Kata abd
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( J ) terairi atas tiga huruf, yaltu hamzah, bd',

dm y6'.Ibnu Faris berpendapat bahwa huruf
hamzah, b6', dan y6'menunjukkan arti 'imtin6"
( 7$l= e"g1ar). Al-lbd' (eti.)l ) atau al -uUa' ( ,g.\i )

adalah keadaan Anda menawarkan sesuatu hal
kepada seseorang, lalu ia menolak tawaran Anda
tersebut. Kata abi ( ;,il ) j"gu dapat diterapkan
untuk arti 'rewel' atau 'binal', seperti unta atau
kuda; 'mengeluarkan kembali (makanan yang
dimasukkan ke dalam mulut)', dan'belum
membuahi atau menghamili'. Karena itu, seekor
unta betina yang sudah kawin, tetapi belum
pernah hamil disebut awabi.

Ibnu Manzhur di dalam Lisin Al-'Arab me-

ngatakan guhyu kata abd ( J ) U".*ti imtin6' au

kariha (;f "t\ 
LqL= enggan atau membenci);

namun, kata ibd ( J ) teUih berat dan tegas
daripada imtin6' (t$t ). Pendapat ini sejalan
dengan pendapat yang diberikan oleh Al-
Ashfahani, yakni al-ib6'( c6.)t I berarti syiddah al-
imtin6', fakullu ib6' imtin6' walaisakullu imtind' ib6'

1"u)y$t ,F itLVt;tt',F ,9.)t iL,, = u',g-
gan atau penolakan keras. Maka, setiap ibA'l r\!l
ilu imtin6' l,L$l.l, dan sebaliknya tidak setiap
imtind' ltgtlitu.ib6't 

"tr! 
I).

Oi dalam Al-Qur'an, kata abd ( ,rif ) utu,
yang seasal dengan itu disebut tiga belas kali. Di
datam bentuk tunggalnya aaA ( J ) digunakan
7 kali, di dalam bentuk jamak orang ketiga
disebut zkali, yutu abau ( rf.1 ai dalam QS. Al-
Kahfi [18]: 77, dan abaina(';t ) di dalam QS. Al-
AhzAb l33l:72. Selain itu, kata tersebut diguna-
kan di dalam bentuk mudhiri'(kini dan akan

datang) tunggal empat kali. + Ahmad Asymuni q

ABADAN ( rif )
Abadan adalah keterangan waktu untuk me-
nunjukkan masayang akan datang bentukplural-
nya adalah AbAd (3uf ) dan abfid (3f ) artinya
dahrun ( F3 = selama-lamanya, kekal, terus
menerus, masa yang tidak putus).

Kataabad di dalam Al-Qur'an ditampilkan
di dalam beberapa variasi. Pada umumnya ber-
fungsi sebagai taukid ( €V = penguatan) dari
katakhilifrn ( ;zJli = kekal) dan beberapa bentuk
kalimat negatif yang menggunakan huruf nafi'

47

Abadan

(negasil: lau, 16, dan mh ( 1,,), = tidak) dan
bentuk negatif yang menggunakan b entuk 16 nkhi
( ) = jangan;.

Penguatan makna yang dikombinasikan
dengan kata khdlidin dijumpai di dalam dua
kondisi, kekekalan para penghuni surga dan
kekekalan para penghuni neraka. Karakteristik
kekekalan penghuni surga adalah: (1.) orang-
orang yangberiman kepada ayat-ayat Allah baik
yangmatluw ( '*= yang tersurat) maupun yang
ghairu matluw ( "rU ;=yarrg tersirat); (2) orang-
orang beramal saleh, masing-masing seperti
yang terdapat di dalam QS. An-Nisd' l4l:57; Al-
Kahfi [18]: 3; dan Ath-ThaghAbun [64]: 9; (3)

orang-orang jujur akan mendapat surga yang
kekal (QS. Al-Ma'idah [s]: 119); (4) orang-orang
yang hijrah; (5) orang-orang yang berjihad di
jalan Allah dengan harta dan jiwa, sebagaimana
di dalam QS. At-Taubah [9]: 22; (6\ kelompok as-

sdbiqfin al-awwalfin ('o;'r('ii*rrli = orang-
orang yang mula-mula masuk Islam) dari
golongan Muhajirin dan Anshar dan pengikut-
nya seperti di dalam QS. At-Taubah [9]: 100; (7)

orang-orang yang berakal dan beriman; dan (8)

orang-orang yang sebagai makhluk terbaik,
yaitu orang-orang yang beriman dan beramal
saleh sebagai imbangan dari orang-orang ahli
kitab, yang mengetahui kebenaran Nabi
Muhammad saw. dengan kitab Al-Qur'an, tetapi
mereka mendustakannya karena kedengkian,
dan orang-orang |ahiliyah penyembah berhala.

Mereka yang kafir ini disebut sebagai makhluk
terburuk, sementara yang beriman disebut
makhluk terbaik. Balasan untuk mereka adalah

surga Aden dari ridha Allah svvt.

Sementara itu, karakteristik penghuni
neraka yang kekal: (1) orang yang ingkar kepada

Allah dan rasul-Nya (QS. An-Nisd' $l:169); (2)

orang yang merintangi arah kepada jalan Allah
(QS. An-NisA' [4]:1,69); (3) orang yang melakukan
kezaliman (QS. An-Nisii l4l:L69); (4) orang yang

bertaklid kepada pemimpin yang salah (QS. Al-
AhzAb [33]: 65); (5) orang yang tidak berakal
sehingga tidak menghargai hidayah Allah (QS. Al-
Kahfi [18]:57); dan (6) orangyang durhakakepada
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Allah dan Rasul-Nya (QS. Al-Iinn l72l:23).
Keingkaran kepada Allah dan rasul-Nya,

kemudian melakukan kedurhakaan, baik karena
menyesatkan orang dari petunjuk maupun
menzalimi diri sendiri, hukuman mereka adalah
neraka jahanam. Orang yang bertaklid kepada
pemimpin yang mernbuat mereka jadi sesat

hukuman unfuk mereka adalah nerakasa'ir,kekal
mereka di dalamnya.

Di dalam versi yang lain Allah juga meng-
gunakan kata abad membantah klaim orang
Yahudi terhadap status kewalian dan surga (QS.

Al-Baqarah [2]: 95). Di dalam ayat tersebut
digunakan kalimat lan-nafiyah (.;[tr ,l = huruf
yang berarti tidak), sebab substansi bantahan-
nya terhadap klaim surga, sedangkan pada QS.
Al-|umu'ah 162l:7 digunakan kalimat la ndfiyah

1ii6r ..i ) karena bantahannya terhadap klaim
kewalian. Ketidakyakinan mereka akan surga
disebabkan olah mereka banyak berbuat dur-
haka kepada Allah dan mengingkari kebenaran

Nabi Muhammad saw. yang mereka ketahui.
Kata abad yang diucapkan oleh manusia

misalnya di dalam kisah-kisah seperti:
1. Keengganan umat Nabi Musa as. memasuki

daerah Syam setelah mereka selamat dari
kerajaan Firaun. Ketika itu, penduduk Syam

adalah orang yang ahli di dalam berperang
dan menyembah berhala. Umat manusia
tidak mau masuk selama-lamanya, selagi
manusia pangan itu masih di sana. Mereka
menyarank.rn agar Musa as. dengan Harun
as. berdua saja yang masuk dan berperang
sementara mereka menonton dari jauh.
Keberhasilan memasuki Syam setelah Nabi
Musa dan generasi tua di kalangan umatnya
wafat berganti dengan generasi baru yang
beriman (QS. Al-Ma'idah [5]:2a).

2. Nasihat ashhdbul-kahfi ( -bi(Ji tt .>f= peng-
huni gua) kepada temannya supaya berhati-
hati di dalam melangkah agar tidak tercium
spionase raja Diqyanus. Apabila mereka
tertangkap tidak akan ada keuntungan
selama-lamanya. Sebab mereka akan mati
dibunuh atau dipaksa meninggalkan ke-

Abadan

benaran. Kiranya pada waktu itu raja yang
memerintah adalah raja yang saleh (QS. Al-
Kahfi [18]:20).

Di samping kisah-kisah tersebut, peng-
gunaan abad jugadigunakan di dalam kisah Nabi
memboikot orang yang munafik dan tidak akan
mengikutsertakan mereka di dalam peperangan

bersamanya selama-lamanya (QS. At-Taubah [9]:
83 dan QS. Al-Fath l48l:12); |anji orang munafik
kepada orang Yahudi Madinah untuk membantu
dan tidak akan meninggalkan mereka selama-
lamanya (QS. Al-Hasyr [59]: 11); Orang yang
cinta dunia, tidak percaya akan baharunya alam,
seperti seorang pemilik kebun yang mengira
kesuburan kebunnya tidak akan hilang selama-
lamanya (QS. Al-Kahfi [18]: 35). Sikap Nabi
Ibrahim as. dan pengikutnya memusuhi ke-
musyrikan selama-lamanya adalah suatu ke-

teladanan. Sebab Ibrahim memerangi ke-
musyrikan tanpa penolong. Akan tetapi, ada hal
yang dikecualikan dari keteladanan tersebut
yaitu Ibrahim as. mendoakan ayahnya, Azar
yang musyrik (QS. Al-Mumtahanah [60]:  ).

Di samping penggunaan kataabad di dalam
kalimat khabariyah di atas, ada juga yang di-
gunakan pada kalimat insyd'iyah di dalam bentuk
nafi. Penggtnaan bentuk ini berkaitan dengan
beberapa hukum furfi' (cabang), seperti: larangan
menyembahyangkan jenazah orang munafik
selamanya (QS. At-Taubah [9]: 84); larangan
shalat di masjid Dhirar selamanya (QS. At-
Taubah [9]: 108); larangan melakukan qadzaf dan
larangan menerima persaksian orang yang
melakukannya selama-lamanya. (QS. An-N0r
l24l: 4,21); dan halangan menikah dengan istri
Nabi selamanya, karena mereka adalah ibunya
orang Mukmin (Ummul Mu'minin) sekalipun
setelah wafatnya Rasulullah saw. (QS. Al-AhzAb

[33]: s3).

Dari beberapa variasi bentuk kalimat di atas,

kata abad yang disebutkan sebanyak 28 kali
dipahami di dalam dua m alcna" eternalifas (kekekal-

an) yang permanen dan kekekalan yang terbatas.

Eternalitas ke depan yang permanen adalah
pengekalan yang baharu di akhirat untuk selama-
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lamanya. Kekekalan sectra esensial seperti zat
Allah disebut Baqi. + Ahmad Sudirman Abbas *

esAniQ r 4-lrif I
Abdriq adalah Sentuk jarnak dari ibfrq tU-).t1,
merupakan furunan dari kata baraqa - yabruqu -
barqan (G'; - b; - A j. \ yane secara harfiah
berarti'bercahaya' atau'cahaya','berkilat' atau

'kilat' dan 'mengancam'. Selain baraqa (yarrg'ain

f il-nya fatbah), ada juga kata kerja lampau dari
abifiq, juga dtjumpai pula kat ak erlabaiqa - y abr aqu

- baraqan 13; - b; - o j. ) yanekasrah pada' ain

fi'il-nya yang berarti' al-' ain al-munfatihah
(z;*itilr= mata terbelalak), seperti di dalam

QS. Al-Qiyamah [75]: 7. Mata yang terbelalak
pada ayat ini terang bagai cahaya disebabkan
keheranan dan ketakutan dari apa yang
disaksikan. Barq juga terkadang berarti tahnyyara

(k = heran). Makna lain dari kata barq adalah
tahaddada wa tawa" ada ( i'; j 3'-ra5 = mengancam).

Pengertian yang demikian mengingatkan orang
seseorang yang melihat kilat seakan-akan
terancam siksaan sebagaimana halnya kilat
mengancarn akan turun huj an. Kata al-buraq ( iitlt
= binatang yang ditunggangi Nabi saw. pada
malam isra mikraj), juga terbentuk dari akar kata
yang sama. Dsebut demiki m kar ena sy iddah b qfi qihi

wa sur'atu harakatihi ( f';'*') 't 
9-; i* =

sangat cepat kalau bergerak).
Dengan derivasinya, kata abifiq di dalam

Al-Qur'an disebutkan sebanyak sebelas kali.
Penggunaannya sebagian besar di dalam bentuk
kata benda, kecuali QS. Al-QiyAmah [75]: 7 di
atas. Kata tersebut antara lain terdapat di dalam

QS. Al-Baqarah [2]: 19, 20, QS. Ar-Ra'd [13]: 12,

dan QS. Ar-R0m [30]:24.
Barq yang berarti al-lam'u wa at-tala'lu'

('i\,6\i5r = berkilat atau kilat) disebutkan di
dalam QS. Al-Baqarah [2]: 19 dan 20, QS. Ar-Ra'd

ll3l:12, serta QS. Ar-R0m [30]: 24. Kelima ayat
tersebut menggambarkan kilat sebagai sesuatu

yang dapat menimbulkan ketakutan dan harap-
an sebagai tanda kekuasaan Allah.

Barq yang berarti al-'ain al-munfatihah di-
sebutkan di dalam QS. AlQiyamah [75]:7. Ayat
ini berkaitan dengan kekuasaan Tuhan meng-
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hidupkan kembali manusia di akhirat, seperti
halnya menghidupkan mereka ketika di dunia.

Dua bentuk kata yang tampaknya berasal
dari akar kataba-ra-qa, yaitu abdiiq dan istibraq
('Ar!t.) diperselisihkan maknanya oleh para
ahli bahasa. Ada yang berpendapat bahwa kata

tersebut berasal dari akar kataba-ra-qa, sedang-

kan yang lain berpendapat bahwa keduanya
berasal dari bahasa asing yang dengan sendiri-
nya tidak berakar dari kata ba-ra-qa, sehingga
pengertian bahasanya sulit ditemukan per-
sesuaiannya dengan kata sebelum ny a. Al-Ab kriq,

menurut Ats-Tsa'labi, Ar-Razi, Ibnu Manzhur,
dan Ismail Haqi berasal dari bahasa Persia 6bfiz

(\;i = cerek, kendi). Demikian juga dengan
istabraq, berasal dari bahasa Persia, yang diarab-
kan dengan memiliki arti ad-dibdj al-galizh
( qJCql, = sutra tebal/kasar). Namun, jika
dilihat dari arti kata tersebut, yakni cerek kendi
dan sutra, dapat dikatakan bahwa keduanya
terkait dengan barq (j'j.=krlat), mengingat cerek
atau piala yang digunakan di surga terbuat dari
emas murni, yang berkilat, dan bercahaya.
Demikian pula halnya dengan kain sutra yang
digunakan oleh penghuni surga di akhirat.

Abdriq yang bermakna cerek atau piala
disebutkan di dalam QS. Al-WAqi'ah [56]: 17. Di
dalam konteks ayat ini disebutkan bahwa
pelayan-pelayan di surga berkeliling di sekitar
mereka dengan membawa tempat minuman
yang sempurn4 yang terdiri atas berbagai gelas,

kendi, pial4 serta khamar yang mengalir dari
sumber-sumbernya dan tidak perlu diperas lagi.

|adi, khamar itu adalah khamar yang jernih,
bersih, dan tidak terputus untuk selama-
lamanya. Mereka boleh meminta sekehendak
hati dan tidak pening karena meminumnya dan
tidak pula menghilangkan akal sebagaimana
khamar di dunia.

lstabraq yang bermakna sutra tebal disebut-
kan di dalam QS. Al-Kahfi [18]: 3L, QS. Ar-
RahmAn [55]:54, QS. Al-InsAn 176l:21,. Ayat-ayat
tersebut menggambarkan balasan Allah kepada

orang-orang yang bertakwa dan yang berbuat
kebaikan kelak di akhirat. + Kamaluddin Abunawas q
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ABQA t ei t
Kata abqd ( .*i I adalah bentuk ismut-tafdhil,
superlatiae, yang berarti 'lebih kekal'. Kata kekal
di dalam bahasa Indonesia berarti 'tetapnya
sesuatu atas keadaan semula'. Lawannya ialah

OrA ( ,ti = lenyap, musnah). Dari kata turunan-
nya timbul beberapa pengertian, seperti 'sisa'
(QS. Al-Baqarah [2]: 278 dan 248), bhqinlfrlit
baqiyyah ( i;J,r; I # tfti = orang yang memunyai
keutamaan) (QS. HOd [1 1] : 1 L6), dan'orang-orang
yang melanjutkan keturunan' (QS. Ash-ShAffAt

l37l:77); narnun, arti ini pada dasarnya masih
bersumber pada arti'kekal'.

Di dalam AlQur'an, kata ini dan yang seakar

dengannya, ditemukan sebanyak 2\ kali yang
tersebar di dalam 15 surat. Dari 2L kali tersebuL
hanya sekali diperuntukkan bagi Allah swt. dan
20 kali bagi selain Allah swt. Adapun yang satu
itu disebut di dalam QS. tu-Rahman l55l:27,yang
memberi penjelasan tentang kekekalan zat Allah.
Kata ini bila diperuntukkan bagi zat Allah
menunjukkan bahwa kekekalan zat Allah itu
bukanlah dikekalkan, melainkan kekal dengan
sendirinya dan selama-lamanya serta tidak
mungkin terkandung di dalamnya sifat kefanaan,

kehancuran, dan perubahan. Adapun selain
kepada Allah ditujukan pada riba (QS. Al-Baqarah

l2l:278), yang menginformasikan bahwa sisa dari
praktik riba tidaklah boleh diterima lagi; ke-
hancuran kaum Tsamud (QS. An-Najm [53]: 51

dan QS. Al-HAqqah [69]: 8); kekejaman siksaan

Fir'aun (QS. Thaha l20l:71); kehancuran orang
yang tidak ikut kapal Nabi Nuh dan orang yang
bersama beliau selamat dan dapat melanjutkan
keturunan (QS. Asy-Syu'ard' 126l:120 dan QS.
Ash-ShffiAt [37]:77); Nabi Ibrahim yang menjadi-
kan kalimat tauhid sebagai pegangan yang kekal

atau abadi bagi keturunannya (QS. Az-Zukhruf

[a3]: 28); tabut sisa peninggalan Nabi Musa (QS.

Al-Baqarah l2l: 248); orang yang memunyai
kemuliaan (QS. H0d [11]: 116); akhirat yang
disebutkan lebih baik dan lebih kekal (QS. Al-A'la
[87]: L7); azab Tuhan di akhirat lebih kekal dan
juga neraka Saqar tidak akan ada yang tersisa
darinya satu pun (QS. ThAhA [20]: 73 dan127, serta

AclhA'ir

QS. Al-Muddatstsir lTal28); karuni4 dan apa-

apayang di sisiRllah adalah kekal,baqin(QS. An-
Nahl [16]:96) dan lebih V-ekal, abq6(QS. ThAhA [20]:
131, QS. Al-Qashash l28l:60, dan QS. Asy-Sy0rA

$21: 36); orang yang menyempurnakan takaran,
sisa, atau keuntungan dari Allah lebih baik
baginya (QS. Hffd [11]:86); amal-amal yang kekal
lagi saleh (al-bdqiydt ash-shdlihdt) lebih baik
pahalanya di sisi Allah (QS. Al-Kahfi [18]: M dart

QS. Maryam {191:76).
Berbeda penerapannya pada Allah, kata

abqk (jf I aan yang seakar dengannya, bila
diterapkan pada sesuatu selain Allah, seperti
akhirat, surga, dan neraka. Umpamanya, ia
tidaklah kekal dengan sendirinya, tetapi dikekal-
kan Allah dan dapat hancur, musnah, dan
berubah. Adapun masa kekekalannya ter-
gantung menurut undang-undang aturan yang
ditetapkan Allah sendiri terhadapnya. Karena
itu kekekalan selain Allah harus diartikan masa
yang sangat lama. o Siraiuddin Zar +

ADHA'O 1$;wll
Kata adh6'tt (ffi2i ) adalah kata kerja lamplu
plural. Bentukiunggalnya adalah adhd'a((Ai y

f il mildhi mazid (bertarrbahan huruf ). Terbentuk
dari proses penambahan huruf hamzah ( i ) di
awal kata dh6'a (Lb ) y*g tersusun dari huruf
dhdd, y6', daurr'ain. Makna dasar dh6'a (LAl
adalah'hilang','rusak'. Penambahan itu sendiri
berfungsi untuk mengubah kata kerja tersebut
dari intransitif menjadi transitif. Dengan demi-
kian, adh6'a ((Ai Tberarti "menghilangkan" atat
"merusak". Selanjutnya, dari makna dasar
tersebut, kemudian muncul makna-makna
'membuang' karena sesuatu yang dibuang akan
hilang;'mengabaikan' atau'menelantarkan'
karena akibatnya akan hilang; 'memboroskan'
karena harta akan hilang percuma; 'menyia-
nyiakan' karena akibatnya akan menghilangkan;
'semerbak' (baunya) karena akan menghilangkan
bau yang lain. Adapun kata dhai'ah (z* =

perabot), meskipun seakar dengan dh6'a ( 7A ),

menurut Ibnu Faris, bukan asli, tetapi bahasa
muhdatsah ( 

":.t 
1= baru) sehingga tidak dapat

dikategorikan sebagai turunannya.
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Di dalam Al-Qur'an, kata adh6'it (fl$i )

dan kata-kata yang seakar dengannya terulang
10 kali; semuanya dalam bentuk kata kerja; sekali
di dalam bentuk lampau dan sembilan kali di
dalam bentuk kata kerja masa kini atau men-
datang (mudhdri'). Semua kata itu digunakan
berkaitan dengan perbuatan Allah, kecuali pada

QS. Maryam ll9l: 59, yaitu berkaitan dengan
perbuatan manusia.

Pada QS. Maryam [19]:59, adh6'a diartikan
dengan'menyia-nyiakan (shalat)'. Para ulama
berbeda pendapat tentang adhi'tt ash-shalih
( ribi li*i = menyia-nyiakan shalat) di dalam
ayat tersebut. Ibnu |arir dan Ibnu Ka'ab Al-
Qurazi menafsirkannya dengan'meninggalkan
shalat secara keseluruhan'. fadi, orang yang
melakukan hal yang demikian berarti kafir,
sebagaimana terdapat pada hadits yang me-
nyatakan, " Yang membedaknn di ant ar a hamba Q ang

beriman) dmgan syirik adalah mainggalkan shalat" ,

atau di dalam hadits lain, "Perbuatan yang mem-

bedaknn kita brang lslam) dengan mereka (orang kafir)

adalah sh.alat dnn barang siapa yang meninggalkannya

sungguh telah menj adi knfir " . Akantetapi, menurut
Ibnu Mas'ud y*g didukung oleh Al-Qurthubi,
maksudnya adalah menyia-nyiakan waktu,
rukun-rukun, syarat-syarat shalaf sehingga
pelaksanaannya tidak sempurna. Alasan mereka
didasarkan pada QS. Al-MA'0n [107]:5, "(yaitu)
olang-orang yang lalai di dalam shalatnya" ; QS. Al-
Mu'min0n [23]: 9, " Dan orang-ormg ymg memlihnra

shalatnya" ; QS. Al-Ma'Arij [70]: 23, "yang mereka

itu tetap mengerjakan shalatnya". Ayat ini sangat
mengecam orang yang meninggalkan shalat
karena perbuatan tersebut merupakan salah
satu dosa besar; bahkan, di dalam riwayat Umar
ra., semua amal pahala ibadah yang lain akan
sia-sia bila orang tidak menunaikan shalat.Ularra
juga berbeda pendapat tentang siapa saja yang
dimaksudkan dengan "kelompok yang datang
kemudian" yang menyia-nyiakan shalat didalam
ayat itu. Menurut Mujahid, yang datang ke-

mudian adalah Nasrani, yaitu sesudah Yahudi,

tetapi menurut Al-Qarazi, Ata', dan Mujahid
sendiri di dalam riwayatnya yang lain, yang
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dimaksud dengan yang datang kemudian itu
ialah golongan umat Muhammad di akhir zaman.

Adapun penggunaan adh6'a yang merupa-
kan perbuatan Tuhan, yaitu bahwa Allah tidak
akan menyia-nyiakan:

1. Iman hamba-Nya (QS. Al-Baqarah [2]: 1t[3).

Yang dimaksud "iman" di dalam QS. Al-
Baqarah l2l:143 adalah amal ibadah, khusus-
nya (shalat) yang dilakukan oleh para sahabat

yang meninggal sebelum turun ayat yang
memerintahkarr shalat diamalkan menghadap
ke Ka'bah. Ayat ini turun berkenaan dengan
pertanyaan sahabat tentang pahala shalat
mereka karena datangnya perubahan arah
kiblat. Allah menurunkan ayat ini sebagai
jaminan bahwa pahala mereka itu tetap
tercatat dan akan dibalas oleh Allah kelak.

2. Pahala dari amal perbuatan hamba-Nya
yang beriman (QS. AH'Im.atr [3]: 171), yaitu
orang-orang yang mati syahid karena mem-
bela agama Allah;

3. Pahala ulul albdb, baik laki-laki maupun
perempuan (QS. Ali 'ImrAn [3]: 195), yaitu
yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk
dan berbaring; memikirkan bagaimana
penciptaan langit dan bumi dan mengakui
keagungan Allah; beriman ketika mendengar-
kan seruan kepada iman ifu; dan selalu berdoa
kepada Allah;

4. Pahala orang yang berbuat amal saleh/
perbaikan (QS. Al-A'rdf l7l: 170), yaitu
perbuatan umat Nabi Musa as. yang ber-
takwa, memegan teguh Kitab Taurat, dan
mendirikan shalat;

Pahala orang yang berbuat ihsan, yaitu
beriman dan beramal saleh (QS. Al-Kahf [18]: 30);

membunuh musuh dalam peperangan membela

agama Allah (QS. at-Taubah [9]:120); sabar QS.
H0d [11]: 115); perbuatan Yusuf as. membantu
orang mengartikan mimpi raja Mesir, menangani
masalah logistik kerajaannya (QS. Y0suf l12l: 56),

membantu saudaranya yang telah berbuat jahat
terhadapnya dan tidak mendendam kepada
mereka (QS. Y0suf 112l:56 dan 90). * zubairAhmad +
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ADHA'A (;b1I
Kata adhd a adalah kata kerja bentuk lampau yang
mendapat tambahan huruf altf (i ) pada kata
kerja dasarnya; dhh'a (;V), yang tersusun dari
huruf-huruf dh1d, wdw, dan hamzah, berarti
'bersinar' atau 'ber.cahaya'. Dari bentuk dasar
itu terbentuk antara larn dlaw' - dhit' - dhiy6' -

dhiw6' ( )f - rQ - r\U - e'y.b= cehayasinar);
tadlawwa'a (W = berada di tempat yang gelap
untuk melihat yang ada di tempat terang);
istailfi'a ( ,tJz!-t = mencari cahaya). Menurut Az-
Zajjaj, dltfr'a (;ta) dm adhk'a (!i;i) memunyai
arti sama, yaitu 'bersinar' (bentuk intransitif).

Adhi'a dan pecahannya di dalamAl-Qur'an
terulang enam kali darr adhk'a sendiri terulang
tiga kali, dua kali di dalam bentuk lampau (QS.

Al-Baqarah [2]:17 dan 20) dan sekali di dalam
bentuk sekarang (S. An-Nffr [24]: 35). Kata
lainnya yang berbentuk mashdar terdapat pada

QS. Y0nus [10]: 5, Al-AnbiyA' [21]: 48, dan Al-
Qashash l28l:71,.

Kataadhk'a di dalam QS. Al-Baqarah[2]:17
dan 20 berarti 'menyinari' (transitif), tetapi
menurut Az-Zajjaz dan Al-Farra', berarti
'bersinar' (intransitif). Kata di dalam dua ayat
tersebut digunakan berkaitan dengan orang
munafik. Pada Ayat 17, Allah mengumpamakan
orang munafik sebagai orang yang menyalakan
api di dalam kegelapan, lalu Allah memadamkan
cahaya api itu sehingga mereka tetap di dalam
kegelapan. Artinya, mereka telah mendapatkan
cahaya, yaitu dengan pura-pura masuk Islam,
tetapi karena mereka tidak beriman maka Islam
itu tidak ada manfaatnya bagi mereka sehingga
tetap di dalam kesesatan (kegelapan). Mereka di-
perumpamakan, sebagaimana di dalam Ayat2},
sebagai orang yang berjalan di dalam gelap
gulitayang disertai hujan lebat, guruh, dan kilat,
lalu mereka melangkah ketika kilat menyinari
jalan yang mereka lalui. Artinya, menurut Ibnu
Abbas, jika Al-Qur'an menguntungkan, mereka
mengikutinya tetapi jika tidak, mereka berpaling
dari padanya dan kembali kepada kesesatan dan
kemunalikan.

Adapun katayudfr'u (bentuk mudhhri' dari

Adn6

adhk'a) yang terdapat di dalam QS. An-N0r [24]:
35, diartikan dengan 'menyinari' atau 'me-
nyalahi'. Di dalam ayat itu, yudli'u digunakan
berkaitan dengan pencerminan ayat-ayat Allah
sebagai nitr llahi pada langit dan bumi, yaitu
diumpamakan sebagai pelita dan Nabi
Muhammad saw. diumpamakan sebagai
minyaknya yang hampir menyinari karena
begitu jelasnya dirinya sebagai Nabi/Rasul
dengan kebenaran yang dibawanya.

Kata lain yang seakar dengan adhi'a yang
digunakan Al-Qur'an adalah dltiyd' ( "Q ) yane
berarti 'cahaya, penerang'. Kata tersebut ter-
ulang tiga kali, masing-masing digunakan
berkaitan dengan matahari yang bersinar
sebagai bukti kekuasaan Allah (QS. Y0nus [10]:
5); Nabi Musa dan Harun as., yaitu keduanya
telah diberi Al-Furqdn (Kitab Taurat) sebagai

dhiy6' (penerangan) serta pengajaran bagi orang-
orang yang bertakwa (QS. Al-AnbiyA' [21]:  8).

. Dhiyd' di dalam ayat tersebut dimaksudkan
sebagai petunjuk dan pedoman hidup (serta
sinar terang yang datang setelah berlalunya
malam) kepada manusia hingga kiamat sebagai

bukti kebenaran Allah (QS. AlQashash [28]: 71).

Dari pemaparan ayat-ayat di atas, tampak-
nyakataadhi'a dan pecahannya digunakan untuk
hal yang konkret yang menggunakan makna
denotatif (QS. Y0nus [10]:5 dan AlQashash [28):
71) danhal yang abstrak dengan makna konotatif,
yaitu sebagai petunjuk (QS. Al-Anbiya [21]:  8).
Di samping itu, juga digunakan dengan makna
denotatif, tetapi di dalam ungkapan metaforis
sehingga maknanya sepadan dengan Al-Qur'an
atau petunjuk (QS.Al-Baqarah l2l:17 dan20 serta

QS. An-N0r [2a]: 35). +Zubair Ahmad +

ADNA t.riif I
Kata adnh merupakan bentuk superlatif yang
mudzakkar (digunakan untuk menunjukkan laki-
laki) dan bentuk muannats-nya adalah dunyd
( 61). Kata adn6, menurut Ibnu Faris dan Al-

Qurthubi, turunan dari kata dasar dand - yadnft -

dunuwwanldandutah ( U, - ';i-- tti$t::, ) yang
tersusun dari huruf-huruf dAL ntrn, dan huruf
mu'tal yang berarti 'dekat', atau dari danu'a -
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yadnu'u - dani'atan ('ir-Ti"-;rul) yang ter-
susun dari huruf-hvuf dkl, nitn, darrhamzah,yarrg
jugaberarti'dekat'. Dari kata dasar itu terbentuk
kat4 antara larn: dani ( €,t = yang dekat); dunyi
( (i3 = dunia/bumi) karena bumi adalah tempat
yang dekat dengan manusia dibandingkan langit
dan akhirat; serta as-sam6'a ad-dunyd ( rJlr itSr
= langit yang terdekat).

Kata adnd dan pecahannya di dalam Al-
Qur'an terulang sebanyak 133 kali dan adnd

sendiri terulang 12 kali. Kata yang merupakan
pecahan dariadnd yang digunakan di dalam Al-
Qur'an adalah: dunyd ( 61 = dunia/bumi) yang
terulang 115 kali, ddniyah (A.tt = yang dekat/
rendah) tiga kali, yudnin (;i- = mengulurkan)
sekali, ddn (,stl> = yang dekat/rendah) sekali, dan
dand ( L;i = mendekat) juga sekali. Kata-kata
tersebut akan dibahas pada tempat lain.

Adnd dtgunakan di dalam AlQur'an dengan

berbagai makna sesuai dengan konteksnya
masing-masing pada:

1. QS.Al-Baqarah 12l:61, menurut Az-Zajjaj di
dalam Tafsir Al-Qurthuh, adnfr berarti'lebih
sedikit nilainya'. Di dalam ayat ini, adni
digunakan berkaitan dengan jawaban Nabi
Musa as. kepada Bani Israil yang meminta
agar makanan yang selalu mereka makan
yang merupakan pemberian dari Allah, yaitu
mannd dNtsalwd diganti dengan sayur-mayur/
ketimun, bawang putih, kacang adas, dan
bawang merah. Musa menjawab, "Maukah

kamu mmgambil y ang lebih rendah nilainy a sebagai

pengganti yang lebih baik? " ;

2. QS. Al-Baqarah l2l: 282, berarti 'lepih dekat'
(kepada menghilangkan keraguan) dan di-
gunakan berkaitan dengan perlunya pen-
catatan di dalam bertransaksi karena hal itu
akan dijadikan bukti yang kuat jika di
kemudian hari terjadi masalah;

3. QS. An-Nisd' [4]: 3, berarti'sekurang-kurang-
nya', yang digunakan berkaitan dengan
jumlah maksimal wanita yang boleh di-
nikahi. ]ika merasa tidak mampu berlaku adil
kepada mereka, baik dari segi material
maupun spiritual, maka seseorang menikahi
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satu saja atau menikahi hamba yang dimiliki
agar tidak banyak tanggungan yang me-
nyebabkan sulit berbuat adil. Demikian Asy-
Syafi'i dan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya.
Arti yang sama digunakan di dalam QS.
AhzAb [33]: 51, yang digunakan berkaitan
dengan Nabi dan istrinya, beliau bebas
menentukan untuk memilih salah satu dari
mereka, khususnya yang pernah dipisah
karena hal itu sekurang-kurangnya dapat
memberikan ketetapan hati, tidak sedih, dan
kerelaan mereka;

QS. Al-A'rAf l7l: 1.69, berarti 'kesenangan
dunia', digunakan berkaitan dengan suatu
kaum yang jahat lagi rakus terhadap ke-
senangan dunia; padahal, mereka itu me-
warisi kitab Taurat;

QS. Ar-R0m [30]: 3, disebutkan adnal-ardh
( et\ jli) yang berarti 'daerah yang lebih
adUf . Para ulama berbeda pendapat tentang
maksud ayat ini; ada yang menafsirkan
kalimat tersebut dengan daerah Syam.
Menurut Mujahid, yang dimaksud adalah Al-
lazirah, suatu daerah di antara Irak dan
Syam. Ikrimah berpendapat, Azra'at, suatu
daerah di antara Syam dan negara Arab. Ibnu
Atiyah menyimpulkan bahwa jika yang
dimaksud adalah Azra'at maka daerah ini
lebih dekat ke Mekah; jika disebut Al-fazirah,
itu lebih dekat kepada Kisra, daerah Persia;

dan jika yang dimaksud adalah Yordania, ia
lebih dekat kepada Romawi. Ayat ini ber-
kaitan dengan Kerajaan Romawi yang akan
mendapat kekalahan pada suatu daerah
yang disebul adnal-ardh dan setelah itu mereka
juga akan memperoleh kemenangan di ke-

mudian hari;

QS. As-Sajadah [32]: 21, disebutkan al-'adzdb

al-adn6( $V yr *Ji ) yang berarti'si-ksa yang
dekat/kecil/tidak lama lagi'. Para ulama juga

bervariasi di dalam memberikan tafsiranadnfr
ayat ini. Menurut lalalain, yang dimaksud
adalah pembunuhan, penawanan, paceklik,
dan penyakit. Ibnu Abbas berpendapat
bahwa yang dimaksud adalah semua bentuk

4.

5.

6.
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cobaan yang ditimpakan Allah kepada
manusia di dunia dan juga berarti hukuman
di dalam setiap pelanggaran hudud. Mujahid
mengatakan bahwa yang dimaksud adalah
siksa kubur. Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa
yang dimaksud adalah pembunuhan dengan
pedang pada perang Badr; demikian juga di
dalam riwayat Bukhari, Muslim, dan Malik.
Ayat ini berkaitan dengan peringatan Allah
kepada orang-orang fasik bahwa mereka akan
mendapat siksaan yang dekat (di dunia) agar
mereka dapat sadar sebelum datangnya
siksaan yang lebih besar di akhirat;

7. QS. Al-AhzAb [33]: 59, diartikan dengan
'lebih mudah', digunakan berkaitan dengan
keharusan jilbab bagi wanita Muslim karena
hal itu akan lebih mudah dikenal sebagai
pakaian orang baik-baik;

8. QS. An-Najm [53]: 9 dan Ar-RahmAn [55]: 54,

diartikan dengan'lebih dekat'. Y*g pertama
berkaitan dengan malaikat |ibril yang mem-
bawa wahyu kepada Nabi Muhammad di
dalam posisi yang lebih dekat kepadanya dan
yang kedua berkaitan dengan buah di surga
yang mudah dipetik karena sangat deka|

9. QS. Al-MujAdilah [58]:7, diartikan 'kurang/
sedikit', digunakan berkaitan dengan orang
yang mengadakan perundingan rahasia, dan
Allah selalu menyertai mereka. ]ika jumlah-
nya tiga oran& Allah yang keempatnya dan
jika lima orang, Allah yang keenamnya.
Kurang atau lebih dari jumlah itu Allah selalu
besertamereka di manapun berada. Di dalam
QS. Al-Muzammil l73l: 20, juga diartikan
sam4 yaitu berkaitan dengan kebiasaan Nabi
saw. melakukan shalat malam pada saat-saat
kurang dari dua pertiga malam.

Meskipun digunakan dengan arti yang
berbeda, arti-arti itu tidak terlepas dari makna
denotatif kata adnd ltu sendiri, yaitu'dekat'. Kata
itu tidak hanya berlaku untuk menyatakan
keadaan tempat/jarak, seperti pada QS. An-Najm
[53]: 9, Ar-RahmAn [55]:5{ dan Ar-R0m [30]: 3,

tetapi juga dapat digunakan berkaitan dengan
jumlah (sebagai jumlah minimal) seperti di

Adzd 'Cr

dalam QS. Al-MujAdilah [58]: 7, Al-Mluzzammll

[73]:20, dan An-NisA [4]: 3, keadaan (yang
mendekati) seperti pada QS. Al-Baqarah l2l:282
dan Al-AhzAb [33]: 59, nilai seperti di dalam QS.
Al-Baqarah [2]: 61., dan waktu (yang tidak lama
lagi) seperti pada QS. As-Sajadah [32]: 21.
Bahkan, digunakan sebagai bentuk metaforis,
yaitu kehidupan dunia, seperti pada QS. Al-
A'rdf l7l: 169 di atas. o Zubair Ahmad +

ADZA'0 lrri;sll
Kata adz6'fi (fu',r;i ) yang merupakan bentukf 'l
mhdhi (katakerja lampau) dengan pelaku banyak
berasal dari kata adza'a - yudzi u - idzd'atan
('zotit- EtJ.- 1lf ). Adz6'a ( lrif I sendiri me-
rupakan f il mddhi mazid (bertarnbahan), yakni
mengandung huruf tambahan, yaitu hamzah ( f )
di awalnya. Kata dasarnya adalah dz6'a (7t\);
terdiri dari huruf dzdl, y6', dan 'ain. Dalam Al-
Qur'an, adz6'fr (frA;i) disebutkan sekali, yakni
pada QS. An-NisA' [a]: 83.

Ibnu Faris menyebutkan bahwa kata yang
terdiri dari huruf dzal, ya, darr'ain menunjuk arti
'tampaknya sesuatu dan menyebarnya'. Dari
akar kata ini lahir ungkapan, dz6'al-khabaru

1 T1 4; = berita itu menyebar); rajulun midzy|'un
( LU+ ,yt = seseorang yang tidak menutupi
rahasia). Bentuk jamaknya, al-madzayi'u1 n usi 1.

Selanjutny a, adz6'tt ( frLt;i ) dise-but di
dalam konteks pelukisan karakteristik orang-
orang munafik yang apabila mendengar berita
kemenangan orang-orang beriman, mereka
berubah menjadi dengki; dan apabila men-
dengar berita ketakutan (kekalahan), mereka
'menyebarkannya'. Selanjutnya, ditegaskan
bahwa apabila berita ini diserahkan kepada
Rasul dan para ulil amri di antara orang-orang
beriman, tentulah orang-orang yang ingin
mengetahui kebenaran akan dapat mengetahui-
nya dari mereka (Rasul darr ulil amri). Sungguh
kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah
kepadamu, niscaya kamu sekalian akan meng-
ikuti setan (menjadi penyebar berita-berita yang
tidak jelas kebenarannya), kecuali sedikit di
antara kamu (yang tidak menyebarkan kecuali
kebaikan). * Salahuddin *

I
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AFADHA ( ;r.6i )
Kata affrdha ( ;vi 1 adalahfi'il mddLi mazid (verba

lampau bertambahan huruf). Mashdar-nya
adalah ifddhah ('u,vr,). Sedang akar katanya
adalah fddha (,rti,) ymrg secara harfiah diarti-
kan dengan'melimpah'. Misalnya dikatakm fddh
al-m6'u (L(lt ;u= air melimpah). Selain itu, kata

tersebut diartikan juga dengan ash-shabbu ( !3t
= pencurahan atau penuangan) atau ijrfr' al-m6'
min 'uluww (t A rtlt'rtvy= mengalirkan atau
mencurahkar, ait dari atas). Air yang tercurah
disebut juga melimpah. Apabila digunakan
untuk kata yang menunjukkan perjalanan, maka
kata fddha berarti 'bertolak atau berangkat
dengan cepat'.

Kala afddha ( ,?tJf ) dan semua kata yang
seakar dengannya dijumpai pada sembilan
tempat, yaitu lafal tafidhu( W ) di dalam QS.AI-
Ma'idah [5]: 83 dan di dalam QS.At-Taubah [9]:
92;lafal rfAdha (,piil di dalam QS. Al-Baqarah

l2l: 19e; rafat afaihtu* t'#i ) di dalam QS.AI-
Baqarah [2]:198 dan di dalam QS. An-N0r [24]:
M;lrtad tufidhitna ('b'W ) di dalam QS. Y0nus

[10]: 61 dan QS. Al-AhqAf 146l: 8; sertalafal afidhfr

(f$i ) di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 199 dan di
dalam QS. Al-A'rAf [7]: 50.

Kata ifhdhah ('+syl populer digunakan
berkaitan dengan ibahah haji, yakni Thawhf al-

ifidhah (*6i) Jt-* ), yang merupakan salah

satu di antara enam rukun ibadah haji. Dinamai-
nya tawaf ini dengan iffrdhah (AQ )karena para
jamaah haji dapat melakukannya setelah
bertolak dari Arafah.

Semua kata jadian dari akar kata fhdha
( 2v)-afaqhtum ('r!ii 1, afidhtt (f$i ), dan
afddha ( ;zvi )-ymrg terdapat di dalam QS' Al-
Baqarah [2] pada ayat-ayat yang telah disebut-
kan di atas, menunjuk kepada pembahasan pe-

laksanaan ibadah haji. Lafal afadhtum ( ljf 1ai
dalam QS. Al-Baqarah [2]: 198, diartikan dengan

bertolak, yakni bertolak dari Arafah setelah
menunaikan wukuf sebagai puncak pelaksanaan

ibadah haji. Pada saat itu, para jamaah haji
berbondong-bondong meninggalkan tempat
tersebut bagaikan air yang melimpah karena
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sedemikian banyaknya orang.
Kata afidhtt ( f$i ) di dalam QS. Al-

Baqarah l2l: 1.99 adalah bentuk kata kerja
perintah, yakni perintah untuk bertolak. Ayat
ini tidak menyebut dari tempat mana perintah
bertolak itu dilakukan. Dalam hal ini, ada dua
penafsiran terhadap 'tempat bertolak' yang
dimaksud. Pertama yang dimaksud dengan ayat

tersebut adalah bertolak dari Arafah. Hal ini
ditujukan kepada orang-orang Quraisy dan
warga sekitarnya karena mereka tidak wukuf di
Arafah bersama dengan manusia (para jamaah

haji yang lain) dan tidak bertolak dari tempat
itu. Mereka berkata, "Kami penduduk tanah
haram, kami tidak keluar dari tempat ini".
Mereka yang tinggal di Muzdalifah maka Allah
perintahkan kepada mereka untuk berwukuf di
Arafah dan bertolak dari tempat wukuf itu
sebagaimana manusia (jamaah haji lainnya)
bertolak dari tempat itu juga.

Kedua, bahwa tempat yang dimaksud
dalam perintah bertolak sebagaimana disebut-
kan di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 199 adalah dari
Muzdalifah menuju ke Mina unfuk melempar dan

berkurban sebelum terbit matahari. Pendapat
yang terakhir ini dikemukakan oleh Al-|ubba'i.
Ia berargumentasi bahwa perintah untuk
bertolak, tsumma afidhfi (1r24i, = kemudian
bertolaklah) disebutkan setelah ayat, "fa idzh

afadhtum min'Arafdt' ( *; j 5il1$= Maka

apabila kamu bertolak dari Arafah). Namun, ia
juga mengakui bahwa ifidhah baik dari Arafah
maupun dari Muzdalifah, kedua-duanya wajib.

Katatafidhu( W ) ya"g dikaitkan dengan

kata ad-dam'u ( g:$= air mata) diartikan dengan
'bercucuran'. Perangkaian kedua kata tersebut

ditemukan di dalam Al-Qur'an pada dua tempat,

yakni QS. Al-Ma'idah [5]:83 dan QS. At-Taubah

[9]:92. Redaksi ayat pada surat yang disebutkan
pertama ini menggambarkan adanya kerinduan
seseorang terhadap kebenaran, dan perjuangan
untuk menegakkan kebenaran. Menurut Ibnu
Katsir di dalam kitab taf sirny a, y trtg disebutkan
di dalam ayat ini adalah kurrdain ya'ni fallibin
('G<b G* ;\'.1 = kaum lemah dari petani),
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mereka tiba di tempat fa'far bin Abi Thalib,
sepupu Nabi saw. datang dari negeri Habsyiah
(sekarang = Ethiopia). Ketika Nabi saw. membaca
ayat-ayat Al-Qur'an, mereka lalu beriman dan
bercucuran air mata mereka (karena kerinduan-
nya kepada kebenaran). Setelah itu, Nabi saw.

berkata kepada mereka, "La'allakum idzh raja'tum
ilA ardhikum intaqaltum ilA dinikum"
( &; ;L#''&,i iy'*'r11ijfi = Boreh
jadi jika kalian kembali ke kampung halamary
kalian berpindah agama). Mereka serentak
menjawab, "Kami tidak akan berpindah kepada

agama kami semula". Lalu, turunlah ayat
menyambut ucapan mereka,

Vi. oi &i*i ir uG 13 *u, ui { a ui

;dlai4ii ii q;
(Wa mh lanfr 16 nu'minu biruAhi wa mh j6'and minal-

haqq wa nathma'u an yudkhiland rabbund ma'al-
qaumish-shfrlihin)

" Mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan

kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal

knmi sangat ingin agar Tuhan knmi memasukkan kami

ke dalam golongan orang-orang yang saleh."

Adapun redaksi QS. At-Taubah [9]: 92-
yang di dalamnya terdapat kala tafidhu yang
dikaitkan dengan kata ad-dam'u -menyebutkan
penyesalan orang yang tidak memunyai ke-
m.unpuan (fasilitas kendaraan) yang ketika itu
kepadanya diminta untuk membawa orang-
orang yang akan berangkat ke medan perang.
Dengan demikian, bercucuran air matanya
karena bersedih hati lantaran tidak dapat
memenuhi permintaan itu dan khawatir jangart

sampai berdosa karena tidak ada kontribusinya
di dalam perjuangan. Namun, Allah swt.
memberi keringanan kepada orang seperti itu
sebagaimana keringanan yang diberikan kepada

orang-orang yang lemah, orang-orang yang
sakit, dan orang-orang yang tidak memperoleh
apa yang akan mereka nafkahkan. (QS. At-
Taubah [9]: 91).

Kataafidhi (frrii ) yang terdapat di dalam

QS. Al-A'rdf [7]:50 mengisyaratkan adanya
permintaan penghuni neraka kepada penghuni

Afaq

surga agar dilimpahkan sebagian rezeki Allah
kepada mereka berupa air atau makanan untuk
menghilangkan rasa haus atau untuk meredam
panasnya api neraka. Namun, permintaan
mereka tidak dikabulkan. Penghuni surga
berkata bahwa Allah mengharamkan kedua
rezeki itu atas orang kafir.

Kata tufidhirna (A'):blj ) yang terdapat di
dalam QS. Y0nus [10]:6,1 dan QS. Al-AhqAf [46]:
8 diartikan dengan keterlibatan, baik dalam
perbuatan atau perkataan. Kata tufidhfina
(d'# ) yang terdapat di dalam kedua ayat
tersebut dikaitkan pula dengan persoalan saksi,

yakni Allah swt. menjadi saksi atas segala
aktivitas manusia, baik berupa perbuatan
maupun perkataan. Demikian pulakata afadhtum
(#i ) di dalam QS. An-N0r 124):14 dapat
diartikan dengan 'keterlibatan' karena kata
afadhtum ('&i ) di dalam kitab tafsir pada ayat
dan surat tersebut diartikan dengan khudhtum
( # = masuk, mencarnpuri, dan menyelam).
Katerlibatan yang dibicarakan di dalam ayat ini
adalah keterlibatan sahabat peristiwa ,ft (*tl
= tuduhan kepada istri Rasulullah, Aisyah ra.).

Namun, dengan karunia dan rahmat Allah,
sahabat yang terlibat dalam tuduhan itu tidak
ditimpa siksaan. * Mujahid a

ArAq ( duT )
Katadfdq.(Jdi I adalah jamak dariufq(;f ) utu,
ufuq ( Ai ). Kata ini disebut tiga kali di dalam Al-
Qur'an, satu kali di dalam bentuk jarnak, 6fdq

( O6{fi ), terdapat di dalam QS. Fushshilat [41]:
53, dan dua kali di dalam benikmuftad (tunggal),

ufuq (jf ) n uring-masing di dalam QS. An-
Najm [53]: 7 dan QS. At-Takwir [81]: 23.

At-ufq t 6iir ) atau at-ufuq t jli I berarti
'cakrawala' atau 'kaki langit'. Dapat juga
diartikan sebagai 'daerah atau wilayah' atau
'arah angin berhembus', yaitu al-janitb ( *'_ilt =

angin selatan), asy-syimdl ( Jfilr = angin utara),
ad-dabirr (;itr = angin barat), dan ash-shabA ( rAt
= angin timur). Kata itu dapat pula merujuk pada
'ruang atau jarakyang ada di antara sisi sesuatu'.

Di dalam rangkaian dfiq as-samd' ( bVl
;At ), kata itu berarti 'daerah atau kawasan
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yang paling jauh di langit' karena langit tidak lain
daribatas pemandangan pada daerahyang paling
jauh. |adi, yang dimaksud dengan Afdq ( Aul )
adalah batas pemandangan pada pertemuan di
antara kaki langit dan permukaan bumi.Kata ffi
(.rUt 1 dapat bersambung dengan kata al-ardh
(;"r\t = penjuru bumi) untuk menunjukkan
seluruh kawasan sampai pada titik terjauh di
bumi atau yang dikenal dengan istilah penjuru
bumi. Dari kata afiqa ( 4( ) terUen tuk ism fA' il, 6fiq

( ,,,ri = seorang yang mencapai kemuliaan). Disebut

demikian karena orang tersebut memiliki prestasi

tertinggi di dalam bidangnya sehingga ia men-
dapat kemuliaan.

Arnka,r. dfdq( iul l yang terdapat di dalam

QS. Fushshilat [41]: 53 adalah 'wilayah yang
ditaklukkan umat Islam' . Sementara i tu, kata ufuq

t$(1, di dalam QS. An-Najm dan At-Takwir
berarti 'tempat malaikat ]ibril bertemu dengan

Nabi Muhammad saw.' Pada QS. An-Najm
disebutkan bahwa Malaikat |ibril mengajarkan
Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad saw, ketika
jibril berada padaal-ufuq al-a'ld(.rBtrr .;ifr= "f"t
tertinggi). Yang dimaksudkan dengan al-ufuq al
a'M ( ;L\1r.1(jr = "r* tertinggi) adalah ufuk yang
mengatasi seluruh ufuk dunia, yaitu malaikat.
Ada juga yang mengartikannya sebagai bentuk
asli dari malaikat |ibril yang tampak oleh Nabi
Muhammad saw. ketika matahari terbit di
sebelah timur. Maksud al-ufuq t, jXl l pada QS.
At-Takwir adalah alufuq al-a'la(-*\tj$r ) fa"e
ditunjuk oleh QS. An-Najm itu.

Dengan demikian, maksud 
"fuq( ;i ), pada

dua tempat tersebut menyangkut dunia ma-
laikat, apakah itu malaikat di dalam bentuk
aslinyayang tampak pada alam lahiriah ataukah

pada alam di luar alam lahiriah . + A. Rahim Yunus q

AFLAHA tgl t
Kata aflaha adalah bentukf'l mddlfr ( e6 b= $ta
kerja berbentuk lampau) dri kata fahh ( a>\t ).

Kata faldh sendiri terambil dari kata falaha -
vaflfhu ^- falhan wa falilhatan (-'C"--.-"
z*ry j(J),y*rgberakar pada huruf -iurutf6'
( ctt ), l6m ( gY ) dan ha' ( lL ). Rangkaian huruf-

F7
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huruf ini diartikan sebagai'hasil baik', 'sukses',

atau 'memperoleh apa yang dikehendaki'. Dari
sini, kata fald& seringkali diterjemahkan dengan
'beruntung','berbahagia','memperoleh ke-
menangan','memperoleh keselamatan', dan
sejenisnya.

Al-Ashfahani dr dalmn Al-Mufraddt fi Gharibil

Qur' 6n membagi fahi& di dalam arti'kebahagiaan'
menjadi duabagian, yakni duniawi dan ukhrawi.
Kebahagiaan duniawi mencakup usia panjanp
kekayaan, dan kemuliaan, sedangkan kebahagia-

an ukhrawi mencakup kekekalan tanpa ke-
punahan, kekayaan tanpa kebutuhan, kemuliaan
tanpa kehinaan, dan pengetahuan tanpa ke-

bodohan. Akan tetapi, M. Quraish Shihab
mengakui bahwa memahami kata fal6h seperti

yang dirinci oleh Al-Ashfahani merupakan
pembatasan makna yang tidak sejalan dengan
penggunaan Al-Qur'an.

Di dalam AlQur'an, kataaflahn y.angberdiri
sendiri di dalam safu redaksi terulang sebanyak

empat kali, yakni pada QS. Thaha l20l:64 QS. Al-
Mu'minfin l23l 1., QS. Al-A'h 184:1,4 dan QS.
Asy-Syams [91]: 9. Keempatnya didahului oleh

kata qad( 16 ), yang Uerarti 'sesungguhnya', yakni
menunjukkan makna kepastian.

Kataaflafu padaQS. Thaha 120l:64, diguna-
kan di dalam konteks pembicaraan tentang
ucapan Firaun ketika akan te{adi pertandingan
sihir antara Nabi Musa as. dan ahli-ahli sihir
Firaun. Al-Maraghi menjelaskan bahwa Nabi
Musa dan Firaun telah menyepakati waktu
pertemuan mereka, yaitu Hari Raya mereka.
Karena itu Firaun mengadakan persiapan untuk
menghadapi hari itu dengan mengumpulkan
para tukang sihir dengan segala perlengkapan
sihirnya. Para tukang sihir menjelaskan apa

yang harus mereka lakukan untuk menghadapi
bahaya dan bencana yang bakal datang. Mereka
(Firaun dan para tukang sihir) berkat4 "Bawa-
lah seluruh tipu-daya kalian; jangan ada sedikit
pun yang tertinggal. Kemudian datanglah
dengan berbaris dan lemparkanlah apa yang ada

di tangan kalian secara serentak, agar mata
orang-orang yang menyaksikan pemandangan
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ini menjadi terbelalak, dan wibawa kalian
menjadi agung di mata mereka. Sungguh, orang
yang menang di antara kita akan beruntung
mendapat apa yang diingininya. Adapun kita
telah dijanjikan akan mendapat pemberian yang
banyak dan dijadikan orang-orang yang dekat
dengan raja". |adi perkataan mereka itu tidak lain
hanya dimaksudkan untuk mengukuhkan tekad
dan sebagai motivasi untuk mengerahkan segala

kemampuan guna meraih aflaha, di dalam arti
'memperoleh kemenangan' atau'keberuntung-
an'yang dikehendaki.

Penggunaan kata aflaha pada QS. Al-
Mu'min0n l23l: L, adalah di dalam konteks
pembicaraan tentang penegasan Allah swt.
bahwa orang-orang Mukmin pasti memperoleh
keberuntungan. Hal ini ditegaskan di dalam
firman-Nya, "Qad aflah al-mu'minirn" ( iii fr
A;A = Sesungguhnya beruntunglah oiang-
orangyangberiman). Oleh karenaitu pada ayat-
ayat berikutnya (2-9) dikemukakan tujuh sifat
orang-orang Mukmin. Ketujuh sifat tersebut
mencerminkan pula usaha-usaha mereka yang
pada akhirnya dapat dinilai sebagai upaya
penyucian diri. Usaha-usaha dimaksud adalah:
(L) khusyuk di dalam shala| (2) menjauhkan diri
dari perbuatan dan perkataan yang tiada
berguna (sia-sia); (3) menunaikan zakat; (4)

menjaga kemaluannya yakni tidak mengguna-
kan alat kelaminnya kecuali secara sah, (5)

memelihara amanah; (6) memelihara atau
menepati janji; dan (7) memelihara waktu-waktu
shalat. Mereka itulah yang meraih aflaba, yakni
keberuntungan atau kebahagiaan yang akan
mewarisi surga Firdaus.

Di dalam pada itu, kataaflahayang terdapat
di dalam QS. Al-A'la l87l: 1.4, menunjukkan
makna'keberuntungan yang akan diperoleh bagi
orang yang membersihkan atau menyucikan
diri', yakni terkait dengan perintah untuk
bertasbih dan menyucikan nama Tuhan Yang

Mahatinggi. Firman-Nya, "Qad aflaha man

tazakk6" ( 5i u iii fr = Sesungguhnya ber-
untunglah orang yang membersihkan diri
[dengan beriman]). Menurut Muhammad

Aflaha

Abduh bahwa yang dimaksud dengan "tazakk6"

adalah membersihkan diri dari hal-hal yang
hina, yang berpangkal pada keingkaran dan
kekerasan hati. Adapun "al-falfrh" adalah keber-
untungan atau kebahagiaan di dua alam ke-
hidupan, yang hanya dapat diraih oleh orang
yang bersih jiwanya dan jernih hatinya.

Pendapat senada ditegaskan oleh M.

Quraish Shihab bahwa tazalcki adalah 'men1ruci-

kan diri', bukan 'mengeluarkan zakat' sebagai-

mana yang dipahami oleh sementara mufasir.
Alasannya, karena ayat selanjutnya berbicara
tentang shalaL "Dan ia ingat namaTuhnnnya,lalu ia

shalat". Lebih lanjut, pakar tafsir Al-Qur'an ini
menjelaskan bahwa penegasan Al-Qur'an yang
berbicara tentang orang yang memperoleh keber-

untungan, ditemukan bahwa sifat (usaha) yang
harus dilakukan adalah usaha yang tidak ringan.

]adi, sungguh tidak sebanding dengan sekedar
mengeluark Nr zakat, misalnya dengan membayar
zakat fitriah, seseor;rng telah dijanjikan meraih
aflaba, keberuntungan atau kebahagiaan.

Demikian pula kata aflaha yang termuat
pada QS. Asy-Syams [91]: 9, juga merupakan
penegasan Allah swt. di dalam kaitannya
dengan keberuntunganyang akan diperoleh bagi
orang yang menyucikan jiwa. Firman-Ny a, " Qad
aflahamnnzakkAhA" (1;j; ei -ri= Sesungguh-
nya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa
itu). Ayat sebelumnya (8) menjelaskan bahwa
"Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan)

kefasikan dan ketakwaznnyt". Itu berarti, jalan
(perbuatan-perbuatan) yang mencelakakan jiwa
telah diketahui umum, begitu juga halnya
perbuatan-perbuatan yang membawa keber-
untungan atau kebahagiaan. Allah memberi
bekal kepada jiwa itu suatu kemampuan untuk
membedakan sebagaimana Dia membekalinya
kemampuan untuk menentukan pilihan se-

hingga siapa yang menempuh jalan kebaikan
(ketakwaan) maka ia akan beruntung, dan siapa
yang menempuh jalan kejahatan (kefasikan)
maka ia akan merugi. Oleh karena itu, setelah

menyebutkan pemberian ilham, Allah menjelas-
kan bahwa sungguh beruntung dan bahagialah
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orang yang dapat membersihkan jiwanya,
meningkatkan, dan meninggikan hingga titik
kesempurnaan potensi akal dan amaliahnya,
serta memberi hasil yang positif baginya dan
bagi masyarakat sekelilingnya.

Dari uraian di atas, dapat ditegaskan
bahwa kata aflaha ( Ai I yang disebutkan
sebanyak empat kali di dalam Al-Qur'an,
kesemuanya bermakna'beruntung'. Namun,
kiranya tidak salah bila diterjemahkan dengan
makna sejenisnya, seperti 'memperoleh ke-
menangan' atau'berbah agia' . Peyq9unaan kata

qad (.ti ) sebelum kata aflaha ( Cli I merupakan
"penguat" , di dalam arti bahwa keberuntungan
atau kebahagiaan yang dijanjikan mengandung
kepastian. * Muhammadiyah Amin o

AFSHAH tii tv
Kata afshah ( &l ) adalah ism tafdhil yang
terambil dari akar kata yang terdiri atas tiga
huruf, yutuf6- shkd- &d. Menurut Ibnu Faris akar

kata tersebut menunjuk arti pokok 'bebas dan
bersih dari noda'. Dari situ bahasa yang lancar
dan bahasa yang benar disebut faslih(#)
kemudian berkembang, kata tersebut dipakai
untuk menunjukkan pada bahasa Arab. Begitu

pula susu yang murni dan bersih dari busa
disebut labanun mufshih( C*,; ;. Siur,g y*g
cerah, tanpa awan, disebut yafimun mufshih
( C*, i! ;, aan uita cahaya pada pagi hari telah
tampak jelas maka dikatakan afshah ash-shubbu

t#,'&it.
Bentuk kata yang digunakan di dalam Al-

Qur'an dari akar kata tersebu.t hanya satu, yaitu
bentuk ism tafdhil, afshah( ei ) dan juga hanya

terdapat satu kali, yaitu di dalam QS. Al-
Qashash l28l: 34. Kata tersebut dirangkaikan
dengan kata lisdn, ofshnh" lisdnan (6U,Ui )
yang mengandung makna 'orang yang lebih
lancar bahasanya', di dalam hal ini ditujukan
kepada'Harun', saudara Nabi Musa.

Ayat tersebut berbicara mengenai kisah
Nabi Musa yang kaku lidahnya bila ia berbicara
sehingga ia khawatir apa yang disampaikan
tidak dipahami oleh orang lain. Konon lidah Nabi
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Musa kaku disebabkan karena di waktu kecil,
semasa dia masih di bawah asuhan keluarga
Firaun, dia pernah menarik jenggot Firaun yang

membuatnya marah dan mau membunuhny4
tetapi Masitha (istri Firaun) membelanya dan
mengatakanbahwa diamelakukan hal itu karena

dia masih belum mengerti yang baik dan yang
buruk dan untuk membuktikan hal itu, Musa
kemudian disuruh memilih antara bara api
dengan kurma atau batu permata. Saat itu, Allah
membuat Musa memilih bara api dan memasuk-
kannya ke mulutnya sehingga dia terhindar dari
hukuman mati yang hendak dijatuhkan oleh
Firaun kepadanya. Akan tetapi, kejadian itu
membuat lidah Nabi Musakaku dalam berbicara

sehingga disebutkan pada akhir salah satu doa

Nabi Musa dalam QS. Thaha l20l:27-28, wahlul
'uqdatan mil-lisfrni yafqattfi qaitli ( nA. ,y {in 'J!;i3

J?1;4 = dan lepaskanlah kekakuan dari
lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku).
Pendapat lain menyatakan bahwa ketidak-
fasihan Nabi Musa disebabkan karena dia
dibesarkan di dalam istana Firaun yang meng-

gunakan bahasa Qibti, sedangkan masyarakat
Bani Israil menggunakan bahasa Ibrani. Hal
itulah yang membuat Nabi Musa ketika diutus
sebagai Rasul kepada Bani Israil memohon
kepada Allah agar saudaranya Harun dapat
diutus untuk membantu dan mendampinginya
karena saudaranya itu lebih fasih daripada
dirinya. Bahkan, dalam Tafir Al-Qurthubi dtsebut-

kan bahwa di samping Harun lebih fasih
bicaranyo fisiknya juga lebih berisi dan lebih
tinggi serta lebih putih. ., Muhammad Wardah Aqil +

AGHNIYA, ( "Til I
Kata aghniy6' ( ,Gi ) adalah bentuk jamak
(plural)dtighani(V),yxr1^erupak'anbmf 6'il
d.ari ghaniya, yaghnd, ghindn ( ,;, ,r*- ,f ).
Menurut Ibnu Faris, kata ghindn(,rg ) memunyai
dua arti asal. Pertama, yadullu 'al6 al-kifdyah
( i$t & J:.J-= menunjukkan cukup). Kedua
shaut (o't*, = suara). Contoh pemakaian yang

pertama uiarr, ganiya ful6n, ( i# 6l) dengan
afti katsura mdluhfi { tV 5 = banyak hartanya).
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Al-g,h"6ni ( e' I berarti shhhib al-mdl al-katsir
( ;gt JIU"JI Gva=orang yang memunyai harta
banyak). Di dalam bahasa Indonesia, kata ghani
(',"f ) biasa diartikan. sebagai 'orang kaya' ,

jamaknya aghniyd' ( r$i = orang-orang kaya).

Contoh pemakaian yang kedua adalah taghannh

( e )dengan arti tarannama ( { i = iuh"rnyanyr).
Al-Ghani ( .',;iJ' I adalah salah satu nama dan sifat
Allah (al - asm 6' ul -hu sn 6), berarti Allah tidak butuh
kepada siapa pun, sedangkan yang lain butuh
kepada-Nya.

Kata aghniyd' ( 
"V( ) di dalam Al-Qur'an

disebut empat kali, yaitu di dalam QS. Al-
Baqarah l2l:273, QS. Ali'Imr6n [3]: L81, QS. At-
Taubah l9l:93, dan QS. Al-Hasyr [59]: 7. Kata
ghani (i/ ) disebut 20 kali. Di dalam benttkfi'l
mddlfi kata itu disebut L6 kali, di dalam bentuk

fi'l mudh6ri'disebut 31 kali, dan di dalam bentuk
ismmaf itl disebut dua kali.

Kata aghniyA' ( ,V( ) di dalam QS. Al-
Baqarah l2l:273 disebut di dalam konteks
pembicaraan tentang orang-orang yang berhak
diberi infak dan sedekah, antara lain orang
miskin, orang yang terikat oleh jihad di jalan
Allah sehingga mereka tidak dapat berusaha.
Karena mereka mencegah diri dari meminta-
minta maka ada orang mengira bahwa mereka

orang kaya.
Kata aghniy6' ( r$i ) di dalam QS. Ah'Imran

[3]: 181 disebut di dalam konteks pernyataan
Allah, bahwa Ia mendengar ucapan orang yang
mengatakan, 'Allah fakir dan kami kaya." "Kami
akan menuliskan apayang mereka ucapkan itu,"
demikian firman-Nya.

Kata aghniya' ( ,*i ) di dalam QS. At-
Taubah [9]: 93 berkaitan dengan masalah jihad
dan peperangan. Ada orang-orang kaya yang
memunyai harta dan kendaraan untuk ikut ber-
perang/ tetapi mereka tidak mau berjihad;
bahkan, lebih suka tinggal bersama orang-orang
yang memang tidak mungkin berjihad karena
tidak ada harta dan kendaraan. Sikap orang-
orang kaya seperti ini tidak disukai Allah dan
Allah mengunci hati mereka.

Kataaghniy|'( r$i ) di dalamQS. Al-Hasyr

Ahad

[59]: 7 berhubungan dengan masalah pembagian
harta rampasan. Rampasan tersebut adalah
untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabatnya,
anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan
orang-orang yang di dalam perjalanan agar
harta rampasan tersebut tidak hanya beredar
di kalangan orang-orang kaya.

Sementara itu, kata ghani ('r:f ) f ang
disebut di dalam Al-Qur'an pada umumnya
merupakan sifat dan nama Allah, kecuali kata
ghaniyyan (V\ymgtersebut di dalam QS. An-
Nisil [4]: 6 dan 135. Kata ghnniyy an ( W ) di dalam
Ayat6 berkaitan dengan wali anak yatim. Kalau
ia kaya hendaklah ia menahan diri dari me-
makan harta anak yatim itu. Akan tetapi, kalau
ia miskin maka ia boleh memakan harta itu
menurut yang patut (sesuai dengan upah
kerjanya). Kata ghaniyyo, (V ) pada Ayat 135

di dalam konteks keharusan berlaku adil. Setiap

orang dituntut untuk menegakkan keadilan dan
kesaksian karena Allah, walaupun terhadap diri
sendiri ibubapak, atau karib kerabat, baikorang
yang terdakwa/tergugat itu kaya maupun
miskin, karena Allah lebih tahu kemaslahatan
keduanya. cs Hasan Zaini +

AHAD ( rri )
Kata Ahad ( .rlf ) biasa diterjemahkan dengan
"Esa". Kata ini ditemukan dalam Al-Qur'an
sebanyak 53 kali, tetapi hanya sekali digunakan
sebagai sifat Allah. Ini mengandung isyarat
tentang keesan-Nya yang sedemikian murni,
hingga sif.al Ahad yang menunjuk, kepada-Nya
hanya sekali dalam Al-Qur'an, dan hanya
ditujukan kepada-Nya semata, yaitu pada QS.
al-IkhlAsh [112].

Kala Abad dalam QS. al-Ikhhsh [112] itu,
mengandung arti bahwa Allah swt. memiliki
sifat-sifat tersendiri yang tidak dimiliki oleh
selain-Nya.

Dari segi bahasa, kata ahad walaupun
berakar sama dengan whhid, tetapi masing-
masing memiliki makna dan penggunaan ter-
sendiri. Kata ahad hanya digunakan untuk
sesuatu yang tidak dapat menerima penambah-
an, baik dalam benak apalagi dalam kenyataan,
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karena itu kata ini ketika berfungsi sebagai sifat,

tidak termasuk dalam rentetan bilangan, ber-
beda halnya dengan wihid (satu). Anda dapat
menambahnya sehingga menjadi dua, tig+ dan
seterusnya, walau penambahan itu hanya dalam
benak pengucap atau pendengarnya.

Allah memang disifati juga dengan kata
Wdhid, seperti antara lain dalam firman-Nya:

)n')i Fli i 1l;u)1"b,i1jli;{"iy
"Tuhan-Mu adalahTuhan yang Wahid tiadaTuhan

selain Dia, Dia Yang Maha Pengasih lagi Maha

Poryayang" (QS. al-Baqarah [2]: 163).

Sementara ulama berpendapat bahwa kata

WAhid dalam ayat ini menunjuk kepada keesaan

Zat-Nya disertai dengan keragaman sifat-sifat-
Nya. Bukankah Dia Maha Pengasih, Maha
Penyayang Mahakuat, Mahatahu, dan sebagai-

nya sedang kata Ahad dalam QS. al-Ikhhs [112]
mengacu kepada keesaan Zat-Nya saia tanpa
memerhatikan keragaman sifat-sifat tersebut.

Apa perbedaan antara Wdbid dm Abad? lika
Anda berkata: "Tidak seorang pun yang datanp"
maka kata "satu orang pun" dalam bahasa Arab
dilukiskan dengan kata abad. |ika Anda berkata
"Tidak satu orang yang d atang" maka kata "satu

orang" dilukiskan dengan kata wdhid. Kini
perhatikan perbedaan maknanya:

Kalimat pertama menunjukkan bahwa
sama sekali tidak ada yang datang, walau
seoran& sedang kalimat kedu+ dapat dipahami
sebagai makna pertama, tetapi dapat juga
berarti tidak satu orang yang datang tetapi bisa
juga dua atau tiga orang, atau berapa saja.

Demikian perbedaan antara makna dan peng-

Bunaan wdbid dan ahad.

Terlepas dari setuju atau tidak dengan
pembedaan-pembedaan yang dikemukakan di
atas, namun yang jelas bahwa Allah Maha Esa.

Keesaan itu mencakup Keesaan Zat, Keesaan

Sifat, Keesaan Perbuatan, serta Keesaan dalam
beribadah kepada-Nya.

Keesaan Zat mengandung pengertian
bahwa Allah swt. tidak terdiri dari unsur-unsur
atau bagian-bagian, karena bila Zat Yang

6l

Ahacl

Mahakuasa itu terdiri dari dua unsur atau
lebih-betapapun kecilnya unsur atau bagian
itu-maka ini berarti Dia membutuhkan unsur
atau bagian itu, atau dengan kata lain unsur/
bagian itu merupakan syarat bagi wujud-Nya.
Al-Qur'an menegaskan bahwa:

bi qi:i "€.;i ; S ,G \r't<fii,>''tai pu

'tS -*.s ,i " * ii'.,L-" q'i:i *\ii

" Tidak ada sesuatu pun y ang seperti drngan-Ny a, dan

Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat"
(QS. asy-Sy0rd 142\: 11).

Keragaman dan bilangan lebih dari satu

adalah substansi setiap makhluk, bukan ciri
Khdliq. Itulah sebagian makna keesaan dalam zat-

Nya.
Adapun keesaan sifat-Ny+ maka itu antara

lain berarti bahwa Allah memiliki sifat yang tidak
sama dalam substansi dan kapasitasnya dengan

sifat makhluk, walaupun dari segi bahasa kata

yang digunakan untuk menunjuk sifat tersebut

sama. Hal ini secara panjang lebar telah diurai-
kan pada awal uraian tentangAsm6' al-Husn6.

Sementara ulama memahami lebih jauh
keesaan sifat-Nya itu dalam arti bahwa zat-Nya
sendiri merupakan sifat-Nya. Demikian mereka

memahami keesaan secara amat murni. Mereka
menolak adanya "sifat" bagi Allah, walaupun
mereka tetap yakin dan percaya bahwa Allah
Maha Mengetahui, Maha Pengampun, Maha
Penyantun, dan lainJain, yang secara umum
dikenal ada sembilan puluh sembilan itu. Para

ulama itu yakin tentang hal tersbut, tetapi
mereka menolak menamainya sifat-sifat. Lebih
jauh, penganut paham ini berpendapat bahwa
"sifat-Nya" merupakan satu kesatuan, sehingga

kalau dengan tauhid zat, dinafikan segala unsur
keterbilangan pada zat-Nya, betapapun kecilnya
unsur itu, maka dengan tauhid sifat, dinafikan
segala macam dan bentuk ketersusunan dan
keterbilangan bagi sifat-sifat Allah.

Bagian ketiga dari keesaan Allah adalah
keesaan dalam perbuatan-Nya. Ini mengandung

9't
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arti bahwa segala sesuatu yang berada di alam
raya ini, baik sistem kerjanya, maupun sebab

dan wujudnya, kesemuanya adalah hasil per-
buatan Allah swt. semata. Apa yang dike-
hendaki-Nya terjadi, dan apa yang tidak di-
kehendakiNya tidak akan terjadi. Tidak ada

daya untuk memperoleh manfaat, tidak pula
kekuatan untuk menolak madharat kecuali ber-
sumber dari Allah swt. Tetapi ini bukan berarti
bahwa Allah berlaku sewenang-wenang, atau
"bekerja" tanpa sistem yang ditetapkan-Nya.
Keesaan perbuatan-Nya dikaitkan dengan
hukum-hukum, takdir atau sunnatull1h yang
ditetapkan-Nya.

Keesaan keempat, adalah keesaan ber-
ibadah. Kalau ketiga keesaan sebelumnya,
merupakan hal-hal yang harus diketahui dan
diyakini, maka keesaan keempat ini merupakan
perwujudan dari makna ketiga keesaan di atas.

Ibadah beraneka ragam dan bertingkat-
tingkat. Salah satu ragarnnya yang paling jelas

adalah amalan tertentu yang ditetapkan cara
dan/atau kadarnya langsung oleh Allah melalui
Rasul-Nya, dan yang secara populer dikenal
dengan istilah ibadah mahdhahlibadah murni.

Ibadah dalam pengertiannya yang umum
mencakup segala macEun aktivitas yang dilaku-
kan demi/karenaAllah. Mengesakan Allah dalam
beribadah menuntut manusia untuk melaksana-
kan segala sesuatu demi/karena Allah, baik
sesuatu itu dalam bentuk ibadah mahdlah, maupun
selainnya. Walhasil, keesaan Allah dalam
beribadah adalah dengan melaksanakan apa
yang tergambar dalam firman-Nya:

'tti,,;si ,t: & lr:-i AVi ,*"5 e'l*'orc
Kat akanlalt: " S esun gguhny a shnlatku, ib adahku, hidup

dan matiku, kaemuony a demi knrma Allah, P emelihara

seluruh alam " (QS. al-An'im 16l: 162).

Demikian, wa Allah A lam. (Lihat juga entri
Wahid). + M. Quraish Shihab o

AHL ( lif )9
Kata ahl ( J^f I memunyai dua akar kata dengan
pengertian yang jauh berbeda. Akar kata yang

Ahl

pertama adalah ihhlah 1 aitil ) yang secara
etimologis berarti 'lemak yang diiris dan
dipotong-potong menjadi kecil'. Adapun akar
kata yang kedua adalah kat a aht ( )af ) itu sendiri,
yang baru bisa dipahami pengertiannya setelah

dirangkaikan dengan kata lain sehingga mem-
bentuk suatu kata majemuk. Kata ahl ( J^i I
dengan pengertian kedua inilah yang disebutkan
di dalam Al-Qur'an. Bentuk jamaknya adalah
ahtfin( r';Li ).

Katahtut-kitdb ( ?;1i ;1ii ) yang aisebut
di dalam Al-Qur'an 30 kali berarti'orang-orang
yang menganut agama samawi yang diturunkan
untuk mereka'. Sebutan ahl ut-krtdb (, J-?ii'J7i )
itu digunakan secara khusus untuk penganut
ag,una Yahudi dan Nasrani. Kata anl ( )ai ) yang
dirangkaikan dengan nama tempat tertentu
berarti 'penghuni atau penduduk yang ber-
mukim di tempat-tempat tersebtt', seperti ahli

Madyan ( 5-L .)71 7, anta-qurA ( gjfi 'J,,i ), atta
qaryah (;j $i\, ahtat-bait (,#i j;i ), ahtut-
uifrnani*ptfif 1, aan amin-nai (16r Ji,i1.
Kata ahlal-bait ( oJi Jii ) digunakan secara
khusus untuk menyebut keluarga Nabi saw.

Kata ahl ( J"f ), yang dirangkaikan dengan
kata ganti; kata ganti orang pertam4 kedua, atau
ketig4 berarti keluarga dari orang yang disebut
oleh kata ganti itu, sepert i ahtuka (',li;i '1, ahlikum
( jlif '1, ahtand ( r:1if ), ahlahfi ( .ii( ), ahlahd

I 'iiif ), 
ahlihim ('*fil), ahlihinna (',t*l ), ahli

( #f ), ahtihim ( 1,;;f ), ahtikum ( ;<$f ), dan
ahlfind ( UFi ). Tiga kata yang disebut terakhir
ini, yaitu'ottirri* ( foJif ), ahlikum ( is,if ), dan

ahlfina \rf itL( ), adalah bentuk ja*ak dari kata
ahl ( Sai ) yang kemudian dirangkaikan dengan
kata ganti orang ketiga orang kedua dan orang
pertama. Kata ahladz-dzikr t j.ai jil,i 1, yang
disebut di dalam QS. An-Nahl [16]:43 dan QS.
Al-AnbiyA' l21l:7 berarti 'orang-orang yang
memunyai ilmu pengetahuan'. Adapun kata
ahlut-taqw|( a'frr ,!i \, danahlul-maghfirah( J^i
g';].Jr ), yang disebut di dalam QS. Al-
Muddatstsir l74l:56 berarti 'zat yang paling
pantas menerima sikap takwa dan paling
berwenang mengabulkan permohonan .ilnpun-

!
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an dari para hamba-Nya yaitu Allah swt.' Kata

aht ( S,^i yang sudah dirangkaikan dengan kata
lain, seperti yang dikemukakan di atas, di dalam
Al-Qur'an disebut 126 kdi. o Zutfikri +

AHt BAIr( # Jif )
Kata ahl bait teidiridari kata ant ( )af = keluarga)

dan bait ( !! = rumah). Ketika diterjemahkan
kedua kata itu tidak secara perkata karena
merupakan kata majemuk. Al-Ashfahani di
dalam kitabny a Mu' j om Mufrad.dt Alfhzh Al-Qur' dn,

mengemukakan dengan ungkapan Ahlu bait ar-

rajuli liman yajma'uhit wa iyyihum nasab

(|; ,^t:.'t'.i;;- A,y:St # &i = keluarga
rumah [tangga] seseoiang adalah orang yang
diikat dengan tali keturunan).

Di dalam Al-Qur'an, kata ahl bait diulang
sebanyak tiga kali, yakni terdapat di dalam QS.
H0d [11]: 73, QS. AlQashash l28l:12, dan QS.
Al-AhzAb [33]: 33. Dua kali disebutkan dengan

bentuk kata benda definit, ahlal-bait ( .-li JLi ),

yakni terdapat pada surah yang disebutkan
pertama dan ketiga, serta satu kali disebutkan
dengan bentuk kata benda indefinit, ahli baitin
( t* Fi).

Di dalam struktur kalimaL kedudukan kata
ahlil-bait yang terdapat di dalam QS. Hffd [11]:
73 adalah yang diseru atau yang di panggil. Yang

dimaksudkan adalah keluarga Nabi Ibrahim as.

Keluarga ini diseru karena mereka memperoleh
rahmat Allah dan keberkatan, sebagaimana
dinyatakan di dalam Al-Qur'an, Rahmatulldhi wa

barakdtuhfi 'alaikum ahlal-bait ( ,:K;J fi 3:
o;ii jhi f.-t" = Rahmat Allah dan [eberkatan-
Nya dicurahkan atas kamu hai ahlulbait). Al-
Maraghi menyebut rahmat dan keberkatan yang

dicurahkan kepada keluarga Nabi Ibrahim as.

itu adalah kenabian yang diwariskan kepada
anak keturunannya hingga Hari Kiamat; di
samping itu, Allah telah menyelamatkan dari api
neraka orang-orang teraniaya; dan Allah
melindunginya (ketika pergi) ke suatu negeri
(Mekah) yang terdapat berkat di dalamnya bagi
alam semesta.

Kata ahlal-bait di dalam QS. Al-AhzAb [33] :

33 ditujukan kepada keluarga Nabi Muhammad
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saw. Ulama tafsir sepakat dengan penafsiran
tersebut. Namun, mereka berbeda pendapat
siapa yang termasuk keluarga Nabi saw. itu,
demikian keterangan Ath-Thabarsi di dalam
kitabnya, Majma'ul-Baydn fi Tafs?ril-Qur' 6n.

Ikrimah, ulama tafsir pada masa tabi'in, berkata
bahwa yang dimaksudkan adalah para istri Nabi
karena di depan ayat itu menyebut istri-istri
NgbL y 6 nishin-nabiyyi lastunna ka-ahndin minan-nis6'

(-,4i G ,",tL';i ;;ti;t-*!i = Hai istri-
istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita
yang lain).

Lain halnya pendapat Abu Sa'id Al-Khudri,
Anas bin Malik, Wasilah bin Al-Asqa', Aisyah,
dan Ummu Salamah. Mereka mengatakan bahwa
yang dimaksud kata ahlal-bait di dalam ayat itu
adalah dikhususkan kepada Rasulullah saw., Ali,
Fatimah, Hasan, dan Husain. Pendapat yang
terakhir ini mengemukakan beberapa hadits
Nabi saw. sebagai argumentasinya, antara lain
adalah hadits yang diriwayatkan dengan sanad

dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi saw., beliau
bersabda:

,*: ,',* ei ,g :-^I1* e Clt ,b U;
'+(,) r,fri

( N az al at hddzihil- 6y at fi khams ah: fi y y a, w a fi ' Al iy y,

w a Has an, w a Hus ayn, w a F 6thimah)

Ayat ini turun pada lima orang, yakni kepadaku

Muhammad saw., kEada Ali, Hasan, Husain, dan

Fatimah

Hadits lain yang mendukung pendapat tersebut

adalah yang diriwayatkan oleh |abir dari Nabi
saw., beliau bersabda:

a .>,\'&i *'at .v 6t * T;t e;^ Ji
W:'rflt'd"e'G..itj'o;Jt 4v lt ,*r
,yi ';Lt '& qq.'ar i.j. tn iil'-at gt

&t t'l's, ;li' ;.i *'*t & t;t 5aQflt
(N azalat hddzihil-iy at' al6n-N abiyy shall6ll6hu
' alaihi wa sallam wa laisat fil-baiti ill6 F dthimah, wal-

Hasmt wal-Husain' alaihimus-salfun, wa' Aliyy' alaihis-

sal6mGnnmndyuridullilhuliyudzhiba'ankumur-ri jsa

ahlal-baiil fa qklan-Nabiyyu shallilldhu 'alaih wa

ENsrrlopsorn Al-Qun'n N
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sallam " Allilhumma hdul6' i ahli " )
Ayat ini turun pada N abi saw. dm ketika itu y mtg berada

di rumah hanya Fatimah, Hasan, Husain, dan Ali
Gesun gguhny a All ah bermaksu d hendak m en ghil an g-
kan dosa dari kamu, hai ahlulbait); maka Nabi saw.

bersabda "Ya Allah, mereka itu keluargaku

Adapun kata ahli-baitin yang terdapat di
dalam QS. Al-Qashash [28]: L2 ditujukan kepada
keluarga [Nabi] Musa, khususnya kepada
ibunya, yang datang untuk menyusui, setelah
saudara perempuan Musa mengusulkan kepada
Firaun untuk itu. Karena sebelumnya, atas
petunjuk Allah swt., Musa menolak menyusu
kepada wanita-wanita penyusu yang disiapkan
oleh Firaun, sebagimana dikemukakan oleh ayat
tersebut,

-<'lei,:.i "et #i,Xji<, *,ri
(Wa harramnd' alaihil-marddhi' min qabl, faqdlat hal

adullukum ' al6 ahla baitin yakfulfinahu lakum wa hum

lahunishihitn)
Dan Kmni cegah Musa dai mmyusu kepada puempuan-

peremwan y arug mau menyusuifuy a) sebelum itu; makn

berkat alalt saudnra Musa, " Mfruknlt knnu aku tunjukkmt

kepadamu ahlulbait yang aknn memeliharanya untulcrnu

dan mereka dnpat berlakubaikkepadnnya? "

Al-Maraghi, seorang ahli tafsir kontem-
porer, mengutip sebuah riwayat yang disampai-
kan oleh Ibnu Abbas bahwa Firaun masih
diliputi rasa keraguan walaupun ia telah
menerima usulan saudara Musa. Oleh karena itu,
ia bertanya kepadanya mengenai apa gerangan
yang menyebabkan ahl bait itu berbaik hati dan
merasa kasihan kepada sang anak (Musa).
Saudara Musa menjawab: "Mereka hanya ingin
memenuhi rasa kegembiraan raja dan uluran
tangan baginda". Dengan demikian, selamatlah
keluarga Musa dari kesewenang-wenangan
Firaun, Musa dikembalikan ke ibunya, dan ia
pun mulai menyusu pada sang ibu; oleh karena
itu, kegirangan meliputi keluarga yang pernah
dilanda duka itu. Tak lama kemudian, seorang
datang ke keluarga raja menyampaikan berita

Ahlim

gembira perkembangan Musa.
Di samping berbuat baik kepada ibu Musa

dengan mengirimkan sejumlah hadiah, sang
permaisuri meminta agar dapat memenuhi
ajakannya untuk tinggal bersama-sama di
sisinya. Namun, permintaan itu ditolak oleh ibu
Musa dengan alasan bahwa ia punya suami dan
sejumlah anak. Akan tetapi, kata ibu Mus4 "]ika
baginda senang saya menyusui anak ini di rumah
sendiri, niscaya hal itu saya lakukan". Selain
permintaan itu dikabulkan, kepada ibu Musa
juga dikirimkan nafkah, hadiah, pakaian, dan
beberapa pemberian lainnya. * Mujahid *

ArrrAM r pdli I
Kata ablfrm ( t).!f ) adalah ben tuk jamak dari balm
( d- ) hutm'( p ), n u*( d- ) danbitm( dr ).
Asalnya, menurut Ibnu Faris, adalah halama
('& ) yang memunyai tiga arti. Pertama,
'meninggalkan dengan tergesa-gesa'. Kedua,
'lubang pada sesuatu'. Ketiga, 'mimpi'. Contoh
pemakaian yang pertama adalah huwa halim
(V '$ = dia penyantun), yaitu tidak segera
marah. Contoh pe_makaian yang kedua adalah
halima al-adim ( fi;lt fl; = telah berlubang kulit
itu), yaitu bila ulat masuk ke dalamnya sehingga
menjadi rusak. Contoh pemakaian yang ketiga
adalah halamaf naumih (y; J'& = iu mimpi
ketika tidur). Bila dibaca hitm ( ,1, ) maka artinya
ada tiga: 'mampu menahan marah', 'pemaaf',
dan 'akal'. Bila dibaca hulm (,& ) utuu hulum
( # ) maka artinya'mimpi, dan bila dib acahalm
( ,J- ) artinya 'lubang'. Kata lain yang seasal

dengan kata ini adalah halam ( ili- ), yang berarti
'kera jantan' yang besar ataupun kecil, sedangkan
untuk sebutan kera betina dipakai katahalamah.
Kala halim ( f=f ) di dalam ben nk ism f6' il dengan
shigat mubdlaghah, yang di dalam bahasa
Indonesia diartikan sebagai'Maha Penyantun'
adalah salah satu nama Allah.

Kata abl6m ( f)ulf ) disebut empat kali di
dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam QS. Y0suf [12]:
M(2kal1); QS. Al-Anbiyi' l21l:5, dan QS. Ath-
Th0r [52]: 32.Katabutu* ( * ) disebut dua kali,
yaitu di dalam QS. An-Nffr [24]: 58 dan 59. Kata
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halim ( tj,l; ) diulang sebanyak l2kali,katahalimd
(ta)? ) disebut tiga kali, sedangkan katahilm
( dr ) di dalam bentuk mashdar tidak disebut di
dalam Al-Qur'an.

Kataabldm( pl&f ) di dalam QS. Y0suf [12]:
44 disebut di dalam konteks pembicaraan
mengenai kisah Yusuf: Raja Mesir bermimpi dan
tnenanyakan takwilnya kepada orang-orang
terkemuka di kalangan mereka. Namurl mereka
tidak dapat mengetahui takwilnya, malah
mengatakan bahwa mimpi itu adalah mimpi
kosong.

Kataahldrn( pl-f ) di dalam QS. Al-AnbiyA'

[21]: 5 berkaitan dengan ocehan orang-orang
musyrik yang menuduh bahwa Al-Qur'an itu
hanyalah mimpi-mimpi yang kalut dan
Muhammad seorang penyair.

Kataabl6m ( f)r;f ) di dalam QS. Ath-Th0r

ls2l:32berkaitan dengan jawaban dan bantahan
Tuhan terhadap orang musyrik yang menuduh
Nabi tukang tenunp orang gila, dan penyair.
Tuhan menegaskan di dalam ayat ini bahwa
tuduhan-tuduhan itu berdasarkan pendapat
mereka sendiri dan mereka orang yang me-
lampaui batas. Kata abl6m (,J;f ) di dalam ayat
ini bukan bentuk jarnak dari hulm( aL) dengan
makna'mimpi', tetapi dari katahilm ( y'r ) fanS
di antara artinya adalah 'akal dan pikiran'.

Katahulum( ,3 ) ai a*am QS.An-N0r [24]:
58 dan 59 berkaitan dengan pedoman pergaulan
di dalam rumah tangga. Hamba sahaya anak-
anak yang belum mehiliki kedewasaan berpikir
(baligh), dan anak sendiri yang sudah baligh, di
dalam tiga waktu perlu minta izin bila akan
memasuki kamar tidur orang dewasa, yaitu
sebelum sembahyang subuh, ketika menanggal-
kan pakaian luar di tengah hari, dan sesudah
sembahyang Isya. Biasanya di waktu-waktu
itulah badan banyak terbuka.

Sementara itu, kata halim ( f5 ) yang
terdapat di dalam Al-Qur'an pada umumnya
merupakan salah satu. sifat dan nama Allah (al-

asm6'ul-husnd).Katahalim( Flt ) di dalamQS. At-
Taubah [9]: 114 dan QS. HOd [11]: 75 adalah sifat
Nabi Ibrahim yang penyantun,katahalim( #)
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di dalam QS. HOd lltl:87 merupakan sifat Nabi
Syu'aib, dankata halim ( # ) di dalam QS. Ash-
Shaffat l37l:101. merupakan sifat Nabi Ismail
yang amat penyabar. + Hasan Zaini +

AHMAD Ti;iI
Ahmad ( r;i ) adalah ism 'atam ( * ?\ ) yang
diambil dari bentuk superlatif atau ism tafdhil
( Nr i-l ) yu"S berbentuk mudzakkar ( f i)
dari hamida-yahmadu-hamdan ( - L; -'*
1i:; ) yang tersusun dari huruf &a', mim, dan ddl.

Bentuk muannats (r::i )-nya adalah humdd
(,si* ). Kata hamida sendiri hanya memunyai
satu makna dasar, yattu madaha ( ri = memuji)
lawan dari kata dzamma( i; = *"i."la). Semua

kata yang menjadi turunan dari kata tersebut
tidak terlepas dari makna dasarnya. Kualitas
makna hamida-leblh tinggi daripada madaha
karena madaha hanya digunakan untuk manusia
dan tidak pernah digunakan untuk Tuhan,
sedagkqp hamida, di samping digunakan untuk
memuji manusia yang memang memilliki sifat-
sifat terpuji, juga digunakan untuk memuji
Tuhan (Allah).

Kata ahmad dan kata lain yang seakar
dengannya disebutkan sebanyak68 kdi di dalam
Al-Qur'an di berbagai surah dan ayat: satu kali
di dalam benfi*fi'il (kata kerja), 43 kali di dalam
bentuk ismma'rifah, sembilan belas kali di dalam
bentuk sifat, dan lima kali di dalam bentuk nama
orang. Kata ahmad sendiri hanya disebutkan
sekali saj+ yaitu pada QS. Ash-Shaff 161l:6.

Kata ahmad di dalam QS. Ash-Shaff l6Ll: 6
tersebut merupakan salah satu nama Nabi
Muhammad saw. Beliau sendiri pernah ber-
sabda, seperti diriwayatkan oleh Bukhari,
bahwa beliau memunyai lima nama, yaitu
Muhamma4 Ahmad, Al-Mahi (karena melalui
beliaulah, Allah menghilangkan kekufuran), Al-
Hasyir (karena orang selalu berkumpul di
sekeliling beliau), Al-Aqib (penghabisan/terakhir
karena beliau nabi terakhir). Di riwayat lain,
Muslim menambahkan narna Al-Muqaffa (pem-
bawa rahmat, pembawa tobat, dan pembawa
perbaikan). Lebih jauh, Nabi saw. juga pernah
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bersabda, "Namaku di dalam kitab Taurat
adalah Ahid karena aku menyelamatkan umatku
dari api neraka; di dalam kitab Zabur, saya diberi
nama Al-Mahi karena melalui saya meng-
hapuskan berhala; dan di dalam kitab Injif saya

bernama Ahmad sedangkan di dalam Al-Qur'an
saya bernama Muhammad karena saya adalah

orang yang selalu dipuji oleh para penghuni
langit dan bumi". Menurut catatan sejarah, ketika
Abd Al-Muththallib-kakek Rasulullah saw.-
ditanya tentang nama Muhammad untuk cucu-
nya, beliau menjawab, "Supaya dia dipuji oleh
segenap orang di semua penjuru dunia".

Sungguhpun Nabi Muhammad saw. me-

munyai banyak nama dan julukan, yang paling
populer adalahMuhamma{ seperti di dalamQS.
Ali'tmran Pl 1.U, Al-Ahzab [33] : 40, Muhammad

[Ml: 2, Al-Fath l48l: 29, kemudian Ahmad sebagai

yang terdapat di dalam QS. Ash-Shaff [61]:6.
Di dalam ayat tersebut, selain menjelaskan

posisinya sebagai rasul dan pembenaran ter-
hadap ajaran yang terdapat di dalam kitab
Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa as., Nabi
Isa as. juga menjelaskan kedudukannya sebagai

pembawa berita gembira dengan akan diutus-
nya seorang nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi
sepeninggalnya yang bernama Ahmad. Ahmad
(orang yang paling terpuji) melebihi pujian yang
dimiliki Nabi Isa as. sendiri dan para nabi-nabi
sebelumnya, baik dari segi nama, perbuatan,
maupun akhlaknya. Di dalam ayat tersebut,
adanya Ahmad merupakan berita gembira yang
dibawa Nabi Isa as. kepada umat manusia
karena ia memiliki segala sifat-sifat terpuji yang
akan membimbing manusia ke jalan yang benar

dan memberikan keselamatan kepada mereka.
Di dalam Perjanjian Baru (Injil), kitab

Yohannes, Pasal 14 disebutkan bahwa Yesus

(Nabi Isa as.) bersabda kepadamurid-muridnya
"Aku bermohon kepada Bapa agar memberikan kalian

Fasqalit (Penghibur) yang akan bersama kalian
selamanya. Fasqalit itu adalahRuhQudus." D dalam
Pasal L5 disebutkan, "Fasqalit itu adalah Ruh Qudus,
la diutus Bapa atas namaku. la akan mengajari kalian

dan memberikan sesuatu kepada kalian. Dia yang

AhshA

mrngingatkan kalian tentang apa yang telah Aku
ajarkan kEada kalian." Di dalam pasal itu juga
disebutkan, "Hal ini Aku sampaikm kepadnkalian agar

ia datmg, kalian akan memercayainya. " D dalam pasal

berikutnya (Pasal 16), Yesus bersabda "Akan

tetapi, sekarang Aku kntakan kepada kalian dengan

sebenamya bahwa Aku pergi dari kalian adalah lebih

baik l ikn,Aku tidak pergt lepada B opa dan meninggalknt

kalian, Fasqalit @enghibur) tidak akan datangkepada

kalian. lika Aku pergi, Aku akan mmgirim dia kEada
knlian. Apabila telah datang, maka ia akm memberiknn

manfaat kEada ahli ilmu, menyertai mereka di dalam

kesalahan dan kebaikm serta agama." Selanjutnya
juga disebutkan, "Aku memunyai banyak hal yang

akan Aku sampaikan. Aku ingin mengatakan kEada
kalian, tetapi kalian tidak akan mampu menerima dan

manjaganya. Akan tetapi, apabila Ruh Qudus telah

datrng ia akan mmgajai kalim dan mmguatkm knlimt

dengan segala kebenaran karena ia tidak akan

men gat aknn sau afu y mg b u das arkmt hmn a n afsuny a."

Ada yang berpendapat b ahwaFasqallf itu adalah
Yesus atau Nabi Isa as. Akan tetapi, menurut Ar-
Razi, pada bagian akhir Perjanjian Baru (kitab
wahyu) disebutkan bahwa pada kedatangan
Yesus untuk kedua kalinya (setelah ia disalib)
tidak akan mengajarkan syariat dan hukum-
hukum; kedatangannya hanya sebentar dan ia
tidak banyak bicara. Paling-paling ia mengata-
l<an, 'Aku ini adalahAlmasih. longanmenganggop Aku

t el ah m en in g gal, t et api Aku dis el am atkan All ah B ap a

dan selalu memerhatikan kalian." )adi, tampaknya
Fasqalit (Penghibur) itu adalah Nabi Muhammad
saw. sebagaimana dijanjikan Nabi Isa as. di
dalam QS. Ash-Shafif 161l: 6. + Zubair Ahmad +

AHSHA (,#il
Kata ahsha ( Al ) terdiri dai huruf-hurtf ha,

shad, danya', mengandung tigamakna asal, yaitu,
(a) menghalangilmelarang, (b) menghitung ( dengan

teliti) dan mamry. Dari sini lahir malaa mengetahui,

mencatat dmr memelihnra, (c) sesuatu y ang mmtpakmt

bagian dari tanah, dari sini lahir kata &ashA ( ;a, )
yang bermaknabatu.

Ayat yang menggunakan kata kerja ini, jika
pelakunya manusia dikemukakan dalam bentuk
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negasi. Perhatikan ayat-ayat (QS. IbrAhim [14]:
34, an-Nahl [L6]:18, dan al-Muzzammil l73l:20).

Hanya satu ayat yang memerintahkan
untuk melakukan ihshd (perhltungan) dengan
menggunakan akar kata di atas, yakni dalam
konteks perintah menghitung masa'iddah dalam
konteks perceraian.

Salah satu dauri Asm6' al-Husna adalah al-
Muhshi ( #L"!i ). Kata/nama ini tidak ditemu-
kan dalam Al-Qur'an, tetapi kata kerja yang
menggunakan rangkaian huruf-hurufnya di-
temukan sebanyak 11 kali, beberapa di antara-
nya menunjuk Allah sebagai pelaku, seperti
firman-Nya dalam QS. al-MujAdalah [58]:6 dan

QS. YAsin [36,]: 12).

Allah swt. sebagai MuhsLti dipahami oleh
banyak ulama sebagai: "Dia yang mengetahui
kadar setiap peristiwa dan rinciannya, apayan9
terjangkau oleh makhluk, serta yang tidak
terjangkau oleh mereka, seperti embusan nafas,

rincian perolehan rezeki dan kadarnya untuk
masa kini dan mendatang."

Alhasil, jika kata tersebut menunjuk Allah
sebagai pelakunya maka itu berarti bahwa Dia
mengetahui dengan sangat teliti rincian segala

sesuatu dari segi jumlah dan kadarnya, panjang
dan lebarny4 jauh dan dekatnya tempat dan
waktunya, terang dan gelapny+ sebelum, ketika,

dan saat wujudnya, dan lain sebagainya.
Imam Ghazali mengartikan al-Muhshi

( ,Ferli ) sebagai al-'Alim ( ,-Fl ), yakni Yang

Maha Mengetahui, hanya saja-tulisnya-
apabila pengetahuan itu menyangkut hal-hal
yang berupa atau dari himpunan dan bilangan-
nya, maka jangkauan pengetahuan itu dinamai
lhsh6 dm pelakunya dinamai Muhshi. Karena itu
hanya Allah yang menyandang sifat ini secara

mutlak sebab hanya Dia yang menjangkau segala

sesuatu, termasuk dari segi bilangan atau jumlah
serta kadarnya. Manusia tidak akan mampu
mengetahui sedetail mungkin segala sesuatu,
Kendati ada sesuatu yang dapat dijangkaunya
narnun jangkauan ilmunya itu tidak akan men-
capai rincian kadar dari jumlah sesuatu itu. Dari
sini dapat dipahami mengapa ayat yang meng-
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gunakan ketiga rangkaian huruf itu dikemukakan
Al-Qur'an dalam bentuk negasi, apalagi objek
pengetahuan yang dinegasinya itu adalah hat-hal

yang mustahil dapat diketahui secara rinci. Siapa

yang dapat mengetahui secararinci apayang akan

terjadi setiap detik? hnTubhithu(L;i j tta u

sekali-kali tidak dapat menghitungnya, (QS. al-
Muzzammil l73l:20), yakni tidak dapat menge-

tahui kadar dan peristiwa yang terjadi ketika itu.
Siapa jugayang dapat mengetahui berapabanyak
nikmat Allah yang telah dan akan diperolehnya?
U Tubhfihn ( 6 Pi )lknnu tidak drpat mmghitung

dan mengetahui rinciannya, (QS. IbrAhim [14]: 34 dan

an-Nahl [16]: 18).

Hanya sekali Allah memerintahkan me-
lakukan ihshd sebagarmana dikemukakan di atas,

yakni firman-Nya dalam konteks menghitung
'iddah (masa tunggu perempuan yang dicerai)
dalam QS. ath-ThalAq [65]: 1).

Anda boleh bertanya mengapa dalam ayat
ini, menggunakan kata Ubhtt al-'lddatal hitunglah
waktu iddah secara teliti, padahal kata ini memberi
kesan ketidakmampuan manusia melakukan-
nya. Hemat penulis, itu karena pernikahan, lebih
khusus lagi hubungan seksual, adalah sesuatu
yang sangat suci, tidakboleh dikotori sedikit pun
oleh noda, bahkan kesalahan. Rincian yang
disajikan Al-Qur'an menyangkut pernikahan
bukan saja tentang siapa yang dapat dinikahi,
tetapi juga syarat-syarat sah pernikahan sampai
kepada kata-kata yang diucapkan ketika akad
nikah. |ika demikian, karena perceraian dapat
menimbulkan penyesalan, di sisi lain, kesalahan

dalam menghitung 'iddah dapat mengakibatkan
kekaburan keturunan akibat menyangka istri
telah bersih padahal dia mengandung benih
suami yang akan menceraikannya maka Allah
menggunakan kata itu untuk mengisyaratkan
perlunya perhitungan yang sangat teliti, sekan-

akan karena telitinya menjadikan al-hashd (batu-
batu) di bumi dapat terhitung. Di samping itu,
perhitungan yang amat teliti pun dibutuhkan
karena bila terjadi perceraian, tidak serta merta
sang istri yang ditalak dapat menikah kembali
dengan orang lain kecuali setelah 'iddah (masa
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tunggu)nyaberlalu, tidak juga suami memunyai
hak untuk rujuk kepada istri setelah masa'iddah
berlalu, karena itu lakukan perhitungan yang
sangat teliti, sampai batas terakhir kemampuan.
Demikian, wa Allah A'lam. + M. Quraish shihab q

^ ..1
AIMAN ( Or^tt I
Kata aimfut ( ,#1 ) adalah bentuk jamak dari kata

yamin (,e- ).Kata tersebut dapat dijadikan
bentuk jamak dengan pengertian yang berbeda-
bed4 namun tetap di dalam bingkai pengertian

yang satu, seprti- y wnin ( ;# ), aimu" ( ;;-f ), aimfut

( #i ) yang berarti 'sebelah kanai', 'tangan
t<iran ; atau yamin ( ,#\, aimun ( ;i-i ), ,ima,
( or;i )yangberarti'sumpah'; atauyamin( #-),
aimhn (o{i ) yang berarti'berkat', 'kekuatan'.

MEnurut Ibnu Faris, kata aimdn t o-ji I
berakar padakatay?(4), mim ( C ) dan nttn ( 3)
yang menunjuk pada'tangan kanan'. Pengertian
pokok tersebut (tangan kanan) dapat di-
kembangkan kepada pengertian lain dengan
tetap berkias padanya, yaitu bermakna al-
quwwah (;;St= kekuatan) karena tangan kanan
lebih kuat dari tangan kiri pada biasanya; al-
barakah (aS'St= berkat) karena pada sisi kanan
mengandung berkah( oW) ; dm al-balif ( -,llt-t
= sumpah) karena kedua orang yang bersumpah
itu salah satu dari keduanya mengangkat tangan
kanannya untuk memberikan jabat-tangan
kepada yang lain.

Menurut Al-Ashfahani, kata yamin (,ry-)
pengertian pokoknya adalah'anggota badan' dan
adakalanya digunakan untuk:
1. Menyifati Allah, seperti firman Allah QS. Az-

Ztrmar [39]: 67. Ayat ini menggambarkan
kekuasaan Tuhan dengan kiasan tangan
kanan-Nya;

2. Menyatakan suatu kebenaran, seperti firman
Allah swt. padaQS. Ash-ShAffAt l37l:28. Ayat
ini mengisahkan tingkah laku kaum musyrik
yang saling tuduh-menuduh dan saling
bantah-membantah di hadapan Allah di hari
kemudian. Di antara mereka ada yang berkata
bahwa kamulah (pemimpin-pemimpin) yang
mendatangi kami dengan membawa tipu

AimAn

muslihat yang mengikat hati. Di situlah
Tuhan menampakkan kebenaran agama yang
dibawa oleh nabi-Nya. Kemudian Tuhan
menindak mereka, sebagaimana firman-Nya
pada QS. Al-HAqqah 169l:4s;

3. Menyatakan kemuliaan, sebagaimana firman
Allah swt. di dalam QS. Al-WAql'ah [56]:27.
Yang dimaksudkan adalah golongan yang
berbahagi4 dNral-mayfrmin( 6,tJ;t ) jamakdari
al-maimanah ( adll) bersesuaian pengertian
manusia di dalam ungkapan ayat tersebut,
yang dapat diartikan'berkah',' kebahagiaan',
dan' kesej ahteraan'. Sebaliknya, al -masy 6' imu
bisy-syimdli( Jfiit, !r {r = rcmaangan di sisi

kiri). Kata it-yo*iii,fr = tangan kanan)
dipinjamkan bagi at-taimin ( Pt = yang
memiliki tangan kanan) danas-sa'idah (;;t;at
= kebahagiaan dan keselamatan), yang demi-
kian itu disebutkan di dalam firman Allah QS.
Al-WAqi'ah 156l: 9O-91;

4. Menyatakan sumpah; merupakan konotatif
dari'tangan kanan' sebagai perumpamaan
apa yang diperbuat oleh orang yang berjanji,
orang yang bersumpah, dan lain sebagainya,

sebagaimana firman Allah swt. di dalam QS.
Al-Qalam [68]:39 dan QS. Al-An'Am 16l:109;

5. Ungkapan perjanjian yang terjadi antara
tuan dengan hambanya. Perkataan tersebut
menyatakan tebusan hamba yang ada di
dalam genggamannya (kekuasaannya), se-

perti firman Allah swt. QS. An-N0r [24]:33.
6. Mengandung arti berkah, dikatakan huwa

maimilnun-naqibah (#t'O'r:i, e = dia yang
diberkati), dan al-maimanah (+.i\t ) diartikan
'sisi kanan'.

Kata aimdn dengan derivasinya disebutkan
di dalam AlQur'an sebanyak TLkali, yaitu antara
lain di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 224,225, QS. Ah
'Imr6n l3l:77, QS. An-NisA' [al2\25,33,36, dan
sebagainya. Kata-kata yang terdapat di dalam
ayat-ayat di atas,47 di antaranyayang dikemuka-
kan di dalam bentuk j*ak. Kata-kata tersebut
dikemukakan di dalam persoalan, pengertian, dan
penafsiran yang bermacarn-macam, antara lain

QS. An-NisA' f4l:3,2+25, dan 36 diungkapkan di
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dalam hubungan perkawinan, kemerdekaan, dan
kebolehan hubungan seksual (tanpa nikah)
dengan hamba yang dimiliki.

Kata aimdn ( Fi ) di dalam posisi di atas

senantiasa didahul-ui oleh kata malakat (".Sl,l
yang diartikan 'hamba sahaya' seperti firman
Allah di dalam QS. An-NisA' l4l:24. Menurut Al-
Ashfahani, pemaknaan kata tersebut dinisbah-
kan pada keadaan hamba di dalam status
penguasaan tuannya. Di dalam hal ini, hamba
tidak memiliki kehendak sendiri melainkan
kehendak tuannya. Pemaknaan ini sejalan
pemaknaan Ibnu Faris dari sisi al-quwwah (;r;Sl=
kekuatan); artinya seorang hamba (aspek non-
materi) tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan

untuk berbuat, tetapi segalanya bergantung
pada tuannya. Bisa juga dipahami (aspek materi)
bahwa seorang hamba tidak memiliki apa-apa
termasuk dirinya, sehingga kebutuhan-kebutuh-
annya pun dijamin oleh tuannya.

Menurut Tafsrr Al-Marighi bahwa kata " A'u

md malakat aimfrnukum" ( 6fii -31, Cli I ai-
maksudkan adalah memiliki budak-budak
lantaran mereka tertawan di dalam peperangan

agama, sedangkan suami mereka berada di
negeri kafir, sehingga terputuslah nikah mereka
dan halal untuk dikawini, dengan ketentuan
adalah wanita yang hamil setelah melahirkan
anaknya dan yang haid setelah suci. Ditegaskan
pula bahwa kata itu mengharamkan mengawini
wanita-wanita yang bersuami, kecuali wanita-
wanita yang menjadi budak karena ditawan di
dalam peperangan agama, sedangkan suami-
suami mereka adalah kafir dan berada di negeri
kafir. Dengan demikian, terputuslah ikatan
perkawinan mereka dan halal dikawini.

Menurut Tafsir lbnu Katsir bahwa yang
dimaksudkan Allah mengharamkan wanita
asing yang bersuami untuk dikawininya kecuali
yang kamu kuasai atau miliki (hamba). Imam
Ahmad meriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri
bahwa " Kami memenj ar akan perempum y ang busuami

di Autas, maka kmni membenci y ang mendeknti bagi y ang

mereka mernuny ai suami, lalu kmni menany aknr kzpada

N abi smu. kernudian turunlah ay at ini y mg memberikmr
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isy ar at kehnlalan untuk memperistriknnnya. " (HR. At-
Tirmidzi).

Kataaimhn ( Fi ) ya.g terdapat di dalam

QS. Al-Baqarah [2]: 224 dan225 mengungkapkan
tentang pokok-pokok hukum perkawinan, per-
ceraian, dan penyusuan. Salah satu di antaranya
adalah kebolehan membatalkan sumpah demi
kebaikan, kemaslahatan, dan ketakwaan (QS. Al-
Baqarahl2l:224\..MenurutTafarAl-Mardglibahwa
kata aimdn ( o*ri ) dimaksudkan adalah segala hal

yang dijadikan bahan sumpahan. Menurut
penjelasan Al-Qur' m dm Terjemahny a yang diterbit-
kan Departemen Agama RI., yaitu ayat tersebut
melarang bersumpah dengan nama Allah untuk
tidak mengerjakan yang baik, seperti, 'Demi Allah,
saya tidak akan membantu anak yatim". Akan
tetapi, apabila sumpah itu telah terucapkan, maka
haruslah dilanggar dengan membayar kifarat.

Menurut Tafsir AlQuthuffi bahwa kata al-

aimdn ( {J:;.rt ) di dalam ayat tersebut mengan-

dung persoalan berikut ini:
1. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, An-

Nakhai, Mujahid, Rabi', dan lain-lainnya,
bahwa mak std.kata al- aimn ( i,-t1'rfi ) adalah

seseorang yang bersumpah yang tidak
mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan
di antara sesama manusia. Sebagian ahli
takwil berkata bahwa makna kata itu adalah
janganlah bersumpah dengan nama Allah
disertai dengan kebohongan, apabila mereka
hendak berbuat baik, takwa, dan islah, maka
tidaklah dibutuhkan kata 'tidak' sesudah
'akan (melakukan)'.

2. Turunnya ayat ini berkaitan dengan sumpah
yang diucapkan oleh Abu Bakar untuk tidak
memberi nafkah lagi kepada Misthah setelah

ia terlibat di dalam masalah haditsul-ifti
dengan melemparkan tuduhan terhadap
Aisyah ra. Peristiwa ini menyebabkan turun-
nya ayat tersebut.

fudangkan menurut Tafsir lbnu Katsir, kata
al-aimfut( ,{V ) dimaksudkan adalah larangan

untuk menjadikan sumpah dengan Allah yang
menghalangi untuk berbuat kebajikan dan
memutuskan hubungan silaturrahim (QS. An-
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N0r [24]:22).
fadi, pada intinya ayat dan penjelasan tafsir

di atas menyatakan kebolehan melanggar
sumpah demi kebaikan, kemaslahatan, dan
ketakwaan dengan cara menebus sumpah yang
telah diucapkan.

Kata aimdn ( #i ) juga digunakan di dalam
Al-Qur'an dengan pengertian'sebelah kanan',
antara lain QS. Al-Hadid l57l: 12 dan QS. At-
Tahrim [66]: 8. Kedua ayat ini mengungkapkan
balasan orang-orang yang telah berbuat kebaik-
an, sehingga mereka merasa puas dan bahagia
atas balasan Allah.

Menurut Adh-Dhahhak di dalam Tafsir lbnu
Katsir b ahwa yang dimaksud kata aimdn ( 6i =

sebelah kanan) di dalam QS. Al-I{adid 157):12
adalah surat yang mereka terima dengan tangan
kanan, sebagaimana firman Allah di dalam QS.
Al-IsrA' [17]:7L.

Menurut Al-Farra' di dalam Tafsir Al-
Qurthuffi bahwa huruf bo ( q ) ya.g dirangkai
dengan aimdnihim t'#l) diartikan,fi ( J = di),
yarlnt.fi aimdnihim (&i., = di tangan mereka),
yakni mereka berbahagia karena iman dan amal
saleh mereka, dan tangan kanan merekalah
menerima surat amal. Ataubi ( ., ) bermakna'an

ff= aari1, 'an aimhnihim ('ir;i r! = dari arah
kanan), berarti mereka tidak di dalam posisi
berdiri menerima surat amal mereka, tetapi
datang dari arah kanan. Sahl bin Sa'ad As-
Sa'idah dan Abu Haiwah membaca hamzah ( f )-
nya dengan kasrah, maka yang dimaksudkan
adalah iman, kebalikan dari kafir. Sedangkan
menurut Al-Maraghi bahwa kata aimhn ( o[:i)
itu menjelaskan keadaan sebelah kanan mereka

terdapat buku-buku catatan amal, sebagaimana
firman Allah QS. Al-InsyiqAq lSal7-9.

fadi, kata aimdn ( #i) yang terdapat di
dalam Al-Qur'an mencakup berbagai pengertian,
yakni 'tangan kanan', 'kekuatan', 'berkat',
'kebahagiaan', dan 'kesejahteraan' di dalam
pengungkapan yang berbeda-beda. 4 Abustani lly as q

AILrB ( L-Ef )
Kataajlib (*bi ) merupakan bentukfi't amr (kata
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kerja perintah) dari kata kerja lampau (fi"l mhdhi)
jalab (.J-l.Kata ini dan turunannya hanya
ditemukan di dalam Al-Qur'an dua kali, yaitu
ajlib ('-Li ) di dalam QS. Al-IsrA' l17l:6\ darr
j al1ffib ( +.1; ) yang merupakan jamak darr jilbilb

(qez )di dalam QS. Al-Ahznb [33]:59.
Kata yang berakar dari huruf /',16', darrbd'

ini mengandung beberapa pengertian, di antara-
nya 'menutupkan sesuatu di atas sesuatu yang
lain sehingga tidak dapat terlihat'. Pengertian asal

itu kemudian berkembang dan diartikan dengan
'pakaian' karena menutupi badan seseorang
dengan baik dan tidak memperlihatkan lekukan
tubuh pemakainya. |uga bisa bermakna'kulit yag
dijadikan mantel'. Menurut Ibnu Umar, jalbdh

( ijL ) bermakna 'awan tebal yang menjulang
tinggi' bagaikan gunung sehingga menutup
jatuhnya sinar matahari ke bumi.

Kata ini di dalam Al-Qur'an paling tidak
memunyai dua pengertian, yaitu
1. mengerahkan (QS. Al-IsrA' llTl: 64). "Dan

hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara

muekn dengan ajakmmu, dan keral*frnlah terhadop

merekn pasuknn berkuda dm pasakm y ang berj almt

knki dfrn berserikntlah dengan merekn padn hnrta dan

anak-anak dnnberi janjilahmerekn...." Ayat di atas

pada dasarnya memerintahkan kepada iblis,
bila mampu, unfuk merayu atau mengancarn
manusia dengan berbagai cara; misalnya
dengan mengerahkan pasukan sebanyak-
banyaknya, seolah-olah menutup apa saja

selain mereka karena banyaknya pasukan
yang dikerahkan itu.

2. pakaian (gamis) (QS. Al-AhzAb [33]:59). Ayat
tersebut memerintahkNt, "Hai Nabi, katakan-

lah kepada istri-istrimu anak-anak perempuan, dan

istri-istri orant yang beriman, hendaklah mereka

mengulurkan jilbab Qamisnya) ke seluruhtubuh-
nya...." Penggunaan kata jilbab di dalam ayat
ini bermakna pakaian yang longgar yang
menutupi seluruh badan perempuan se-

hingga lekuk dan bentuk tubuhnya tidak
kelihatan (tidak transparan).

Katakerjalampau(fi'lmddhi) jalab ( tj; ) di
dalam kedua ayat itu mengandung pengertian
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'menutup sesuatu dengan benda lain sehingga
tidak kelihatan lagi'. e Ahmad Husein Ritonga *

AIrvuIoR r.,jii\;f I
Kataajrlujfir( ,r:,\;f ) disebut 108 kali di dalam
Al-Qur'an, di antaranya di dalam QS. Yffnus [10]:
72,Q5. Y0suf l12l:rcaa dan QS. Al-Qashash [28]:
26,27.

ei, ( ri ) bermakna 'sesuatu imbalan
pekerjaan yang dilakukan oleh seseoranp baik
imbalan itu bersifat materi keduniaan maupun
yang bersifat immateri, bersifat pahala dan
surga'. Pada hakikatnya upah di dalam berbagai
transaksi yang dilakukan oleh manusia hanya
diberikan terhadap suatu usahayang membawa
pada kebaikan. Maka, bila usaha yang dilakukan
bersifat merusak dan tidak menguntungkan,
tidak akan ada upahnya. Malah di dalam
beberapa kasus yang bersangkutan diwajibkan
membayar. Namun, di dalam kaitannya dengan
upah atau balasan yang bersifat immateri,
seperti pahala dan surga, Al-Qur'an meng-
gunakan kata ajrlujitr ( ,-rl\r*( ) dan tidak
pernah ditemukan kataajr ( ;i ) yangbermakna
'siksa atau neraka'.

Oleh karena itu, pembicaraan Al-Qur'an
tentang ajr secaragaris besar paling tidak dapat
dibedakan atas dua mactun. Pertam+ ajr ( r( )

yang bersifat keduniaan, di antaranya bisa
dirujuk di dalam QS. Al-Qashash [28]: 26 darr

QS. Asy-Syu'au:Oi 126l:41. Kedua, ajr ( rf ) yang
bersifat immateri. Para nabi di dalam menjalan-
kan dakwah risalahnya tidak pernah meng-
harapkan upah yang bersifat materi dari orang
lain (QS. Y0nus l10l:72, QS. Y0suf [12]:104, dan
Iain lain).

Ka,ta ujftr ( r;( ) juga digunakan dengan
pengertian metaforis di dalam beberapa ayat
yang berbicara tentang maskawin/mahar,
misalnya di dalam QS. An-Nist l4l:23-24, dan
L52, E Ahmad Husein Ritonga +

ArHmas (aii )

Kata frkhirah (;7i ) disebut 115 kali di dalam Al-

Qur'an. Kata ini selalu disebut secara tersendiri,

7l

Akhirah

di samping dihubungkan dengan kata dfrr ( ,ti:)
atau n asy' ah( ;[:i ). Selain kata 6khir ah ( ; ?1 ), Al-

Q,rtF ju.ga menggunakan kata al-yaum al-6khir
(;!t ipt) untuk menunjuk pengertian yang
sam4 dan ini terulang sebanyak 26 kali. Asal kata

6khir ah ( ;V\ ) adalah al-6khir ( ;V t ) yang berarti
lawan dari al-awwal ( Jilr ) atau 'yang terdahulu'.
Kata itu juga berarti 'ujung dari sesuatu' (QS.

Y0nus [L0]: 1.0), yang biasanya menunjuk pada
jangka waktu (QS. Al-Hadid [57]: 3).

Kata 1khirah (;;1) juga ditemukan di
dalam perbendaharaan bahasa Indonesia dengan
pengertian yang lebih kurang sama.

Penggunaan kata ilkhirah (;7i ) di dalam
Al-Qur'an menunjuk pada pengertian alam yang
akan terjadi setelah berakhirnya alam dunia.
Dengan kata lain, katadkhirah(;V\ ) merupakan
antonim dari kata dunia (misalnya di dalam QS.
Al-Baqarah l2l:201. dan QS. Ah'Imran [3]: 152).

Sejalan dengan pengertian asli kata akhirah
(;'i1), yang merupakan lawan dari yang awal,
Al-Qur'an juga menggunakan kata al-itld t 3;!r
= yang pertama) untuk menunjuk pengertian
dunia (di dalam QS. An-Najm [53]:25, QS. Al-
Lail [92]: 13 dan QS. Adh-DhuhA [93]: a).

Al-Qur'an menggunakan pula istilah atau
kata lain untuk menunjuk peristiwa alam
akhirat, antara larn y aum al - qiy 6m ah ( \:.4i ii- :
hari kebangkitan) di dalam QS. Al-Qashash [28]:
42; yaum ad-frn (J;1Jl i; = hari pembalasan) pada

QS. Al-Fatihah [il: 4; as-s6'ah( ai(lr= waktu) di
dalam QS. Al-Kahfi [18]: 21; yaum al-fashl

l,F i'y- =nari keputusan) di dalam QS. Al-
MursalAt l77l: 14; y aum al-hisdb (-, ujr i! = trari
perhitungan) di dalam QS. GhAfir [4JJl:27; yaum

al-fath( Pt 'r;-=hari kemenangan) di dalam QS.
As-Sajadah [32]:29;yaumal-jam'i ( 6,*.lt 6I =hari
pengumpul ar) dNryaum atlaghhbin { ;it;Jrt iV=
hari pengungkapan kesalahan) pldZr QS. et-
TaghAbun [64]:9; yaum al-khulftd ( 2'JAt i; =trari
kekekalan) pada QS. QAf [50]: 34; yaum al-khurLj
( r\iFt ir- =nri keluar) pada QS. Q6f [s0]: 42;

yium 'azhim ( # ii"=nari yang besar) di dalam

QS. Al-An'Am [6]: 15; yaum kabir 1 S ir- =naLri

yang besar) di dalam QS. H0d [1U:3; yaum alim
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t $ ;;= hari yang menyedihkan) di dalam QS.
H0d [11]: 26; yaum mubith ( 4 p! = hari yang
membinasakan) pada QS. H0d [11]:84; yaum al-

h.asrah ( il*-Jt ili = h*i p"r'ryesalan) di dalam QS.
Maryam lleli 39; yaum 'aqim ( & i;- = hari
siksaan) d,i dalam QS. Al-Hajj l22l:55; yaum azh-

zhullah (Mt l';- = hari naungan) di dalam QS.
Asy-Syu'arA' jZOy tAO; yaum al-ba'ts ( It i"i =

hari kebangkitan) di dalam QS. Ar-R0m [30]: 56;

yaum at-talilq ( ,:llt iri = hari pertemuan) di
dalam QS. Al-Mu'min [40]: 15; yaum al-izifah

1i;\t i! = hari yang dekat) di dalam QS. Al-
Mu'min [rt0]: 18; yaum at-tandd ( >6t i; = hari
panggil-memanggil) di dalam al-Mu'min, N:32;
al-whqi'ah ( ail Jr = yang pasti terjadi) dan yaum

ma'lfim ( ijj,, i|= nari yang dikenal) di dalam

QS. Al-Waqi'ah [56]: 1 dan 50; yaum al-haqq

(';-Jt i';- = hari kebenaran) di dalam QS. An-
Naba' l78l: 39; al-yaum al-mau'ftd ('r'rL'r-lt i";t =

hari yang dijanjikan) pada QS. Al-Burffj [85]: 2;

al-qhr i' ah ('as- rtat 
: bencana yang menggetarkan)

di datam Qs.'Al-Qari'ah [L01]: 7 dan at-ghdsyiyah

(i+tllt = pembalasan) di dalam QS. Al-
GhAsyiyah [88]: 1. Nama-nama lain dari hari
ikhirah (;71) di atas pada umumnya meng-
gambarkan keadaan peristiwa yang terjadi di
alam itu.

Dengan memerhatikan QS. At-Takwir [81]:
1-14 seolah-olah berbagai peristiwa alam kkhirah

(;'t\ ) terjadi di dalam waktu yang sam4 tetapi
jika diperhatikan beberapa hadits Nabi saw. dan

banyaknya peristiwa yang terjadi pada masa itu
maka dapat dipahami bahwa peristiwa-peris-
tiwa yang terjadi di ilkhirah (;7i ) mengalami
proses mulai dari berakhirnya kehidupan di
dunia, yaitu binasanya semua makhluk yang
hidup, baikyang di langit maupunyang di bumi
selain makhluk-makhluk yang dikecualikan
Allah (di dalam QS. Az-Zumar [39]: 68). Ke-

mudian benda-benda langit seperti matahari
menjadi padam, bintang-bintang berjatuhan,
gunung-gunung dan bumi serta segala isinya
dihancurkan pula (di dalam QS. At-Takwir [81]:
1-4), lalu disusul dengan kebangkitan kembali
makhluk-makhluk yang telah dimatikan itu (di

Akhiralr

dalam QS. Az-Zumer [39]: 68). Api neraka pun
dinyalakan dan surga didekatkan (di dalam QS.
At-Takwir [81]: 12-13). Pengadilan dan peng-
hitungan dilakukan terhadap amal yang telah
dikerjakan dan barulah terjadi pembalasan atau

ganjaran (di dalam QS. An-Naba' l78l:21,-37\.
Al-Qur'an menegaskan bahwa hari Akhirah
(;71) atau Hari Kiamat itu datangnya tiba-tiba
dan hanya Allah yang mengetahui kapan
datangnya. Nabi Muhammad sendiri pun tidak
diberi tahu tentang hal itu (di dalam QS. Al-A'r6f

l7l:187). Yang jelas, Hari Kiamat, ikhirah (;7i )

itu pasti tiba (di dalam QS. Al-Hijr [15]: 85), tiada
keraguan tentang kedatangannya (di dalam QS.
GhAfir [40]: 59) dan telah dekat waktunya (di
dalam QS. Al-Qamar [54]: 1).

Selain tergambar dari nama-nama hari
Akhirah (a7\ ) di atas, suasana yang terjadi pada

masa itu juga digambarkan pada ayat-ayat yang
lain. Di antaranya ialah yang berikut: pada
waktu itu sekiranya manusia yang berdosa
dapat menebus kebebasannya dari siksa neraka

dengan emas sebesar dunia, mereka akan
melakukannya tetapi itupun tidak diterima (di
dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 36), orang akan lari
menghindar dari saudar4 ibu, ayah, teman, dan

anak-anaknya karena masing-masing disibuk-
kan dengan uru$mnya sendiri-sendiri (di dalam

QS. Abasa [80]: 34-37 dan QS. Al-Ma'Arij [70]:
LL-18), anak dan harta tak ada lagi gunanya (di
dalam QS. Asy-Syu'arA' 126l:88), tidak ada lagi
urusan jual-beli dan persahabatan yang akrab
(di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 254), orang tak
dapat lagi memberikan bantuan atau mencelaka-

kan orang lain (QS. Ad-Dukhdn [44]: 41), tidak
ada orang yang berbicara kecuali atas izin Allah
(di dalam QS. H0d [11]: 105), lidah, tangan, dan
kaki mereka menjadi saksi atas perbuatan yang
mereka lakukan di dunia (di dalam QS. An-N0r

[24]:24), sementara mulut ditutup (di dalam QS.
YAsin [36]: 65), dan tidak ada seorang pun yang

dirugikan karena masing-masing mendapat
balasan atas apa yang telah dilakukannya (di
dalam QS. YAsin [36]: 5a). Karena dahsyatnya
suasana itu, orang-orang kafir dan yang men-
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durhakai Rasul berharap agar diratakan saja

dengan tanah karena mereka tidak dapat
menyembunyikan kejahatan dari Allah (di
dalam QS. An-NisA' $l: a\ betapa pun kecilnya.

Mereka berangan-angan agar dijadikan tanah
(QS. An-Nab a' l78l: 4o).

Percaya atau beriman kepada adanya alam

ikhirah(;'tl ) merupakan ajaran pokok di dalam
Islam. Sedemikian pentingnya keyakinan tentang

adanya alarn ilkhirah(;VT ) itu dapat dilihat dari

banyaknya ayat Al-Qur'Nr (26 ayat) yang hanya

menyebutkan beriman kepada hari Akhirah
(;'i1) dan kepada Allah saja tanpa menyebut
pokok-pokok keimanan lainnya; misalnya di
dalam QS. Al-Baqarah [2]: 8, 62, 126, 177 darr QS.
At-Taubah [9]: 18, 29, M,45, dan 99.

Keimanan terhadap alam dkhirah (;'i1)
menjadi begitu penting di dalam ajaran Islam
karena itulah tujuan hidup manusia. Bahkan
dapat dikatakan, inti ajakan para nabi dan rasul

setelah kewajiban percaya pada Allah adalah
kewajiban percaya akan adanya kehidupan
akhirat. Al-Qur'an menegaskan bahwa secara

sadar atau tidak manusia bertujuan untuk
menghadap Tuhan (di dalam QS. Al-InsyiqAq

[8a]: 6). Tujuan ini tidak akan tercapai selama

manusia ada di dalam kehidupan di dunia.
Hanya di akhiratlah manusia dapat mencapai
tingkatan itu. Menurut Al-Qur'an, orang-orang
yang mendustakan ikhirah (;71) sama dengan

orang-orang yang mengingkari pertemuannya
dengan Tuhan (di dalam QS. As-Sajadah [32]: 10).

Pengingkaran itu terjadi karena mereka tertipu
dan merasa puas oleh kesenangan dunia (di
dalam QS. an'ImrAn [3]: 185) sehingga mereka

dilalaikan oleh kesenangan itu (di dalam QS. Ar-
ROm [30]: 7). Tujuan akhir manusia tidaklah
terbatas pada kehidupan di dunia (yang akar
katanya berarti dekat dan rendah) ini, tetapi
manusia memiliki tujuan jangka panjang yang
jauh lebih mulia dan berharga dan merupakan
tujuan akhia yaitu kehidupan di akhirat.

Keimanan terhadap hari ilkhirah (e?\ )

menjadi sangat penting dengan melihatnya dari
segi moral dan keadilan. Keadilan (mutlak)
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sebenarnya hanya akan dapat dicapai di ilkhirah

(;Vl ) dan tidak ada jaminan untuk mencapai-

nya di dunia. Al-Qur'an berkali-kali menegaskan

bahwa balasan baik atau buruk, tegasnya,
neraka atau surga, yang akan diterima setiap

orang di dkhirah (;7i ) nanti merupakan hasil

dari perbuatannya pada masa hidup di dunia
(misalnya di dalam QS. Al-Baqarah [2]:281) dan
hanya dua tempat itu saja yang disediakan (di
dalam QS. Asy-Sy0rA [tt2]: 7). Pada waktu itu
hanya amal perbuatan manusialah yang me-
nentukan nasib yang akan diterimanya, yang
semuanya tertulis di dalam buku catatan amal

masing-masing (di dalam QS. Al-Mu'minffn [23]:
52) dan mereka diperintahkan untuk membaca-

nya. Orang yang beriman dengan hari ikhirah
(;7i ) tentu akan bertindak sesuai dengan
petunjuk dan aturan-aturan moral dan keadilan,

melakukan kebajikan yang diajarkan Allah, dan
tidak menyekutukan Tuhan dengan apa pun/
karena ia berharap akan bertemu dengan
Tuhannya di akhirat nanti (di dalam QS. Al-Kahfi

[18]: 110). o Abd. Rahman Dahlan *

AKHLASH t t'uiVi I
Kata akhlasha adalah bentuk kata kerja lampau
transitif yang diambil dari kata kerja intransitif
khalasha ( 

'# ) dengan menambahkan satu
huruf 'alif ( i ). Bentuk rnudhiri' (sekrmg) akhlasha

(',rAri ) adalah yukhlishu (W-) danmashdar-

nya ikhlfrsh ( ,f*\ ). Kata tersebut tersusun dari
h:lrtf khi', l6m, dan shid yang berarti, 'murni',
'bersih','jernih','tanpa campuran'. Maknanya
kemudian berkembang menjadi antara lain;
'tulus' karena perbuatannya murni dari pe-
ngaruh yang lain;'memilih' karena mengambil
sesuatu yang tidak bercampur dengan hal yang
tidak dikehendaki; 'bebas' karena terlepas dari
campuran atau pengaruh yang lain; 'menyendiri'
karena melepaskan. diri dari orang banyak;
'ikhlas' karena memurnikan perbuatan hanya
untuk Allah dan terlepas dari tujuan-tujuan lain;
'khusus' karena murni kepada yang ditujukan.

Kata ikhlish (bentuk mashdar akhlashd)

memunyai beberapa pengertian. Menurut Al-
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Qurthubi, ikhlish pada dasarnya berarti 'me-
murnikan perbuatan dari pengaruh-pengaruh
makhluk'. Ar-Ruwaim mendefinisikannya
dengan'tidak adanya keinginan dari pelakunya
terhadap imbalan dan pahala di dunia dan di
akhirat'. Al-Junaid mengartikannya sebagai
'rahasia di antara hamba dan Allah, tidak
diketahui oleh para malaikat lalu mencatatnya,

setan juga tidak mengetahuinya sehingga tidak
dapat merusaknya dan hawa nafsu pun tidak
mengenalinla, lalu condong kepadanya'. Sejalan

dengan Al-fuwaini, Abu Al-Qasim Al-Qasyairi
mengemukakan arti ikhlas dengan menampilkan
sebuah riwayat dari Nabi saw.; beliau bersabda
'Aku pernah bertanya kepada jibril tentang
ikhlas. Lalu )ibril berkata, 'Aku telah menanya-

kan hal itu kepada Allah," lalu Allah berfirman,
"(Ikhlas) adalah salah satu dari rahasiaku yang
Aku berikan ke dalam hati orang-orang yang
kucintai dari kalangan hamba-hamba-Ku."
Pengertian yang demikian dapat dijumpai di
dalam QS. Al-Ins6n [76]:9, "Sesungguhnya kami

memberi makan kepadmnu hnny a untuk menghar apknn

keridaan All ah, kami tidnk menghar apkan balasan dari

kamu don tidak pula ucapan tuima knsih. "
Akhlasha dan pecahannya di dalam Al-

Qur'an terulang 31 kali dan akhlasha sendiri
terulang dua kali dengan pelaku yang berbeda.
Bentuk lain yang terdapat di dalam Al-Qur'an
adalah: bentuk ism fd'il dari akhlasha, yaitu
mukhlishlmukhlishitnlmukhlishin ( I rAy,

.c, .t .. tJ>* I J\aH = orang/orang-orang yang
ikhlas), terulang 20 kali. Sebagian dari kata
tersebut ada ulama yang membacanya sebagai

bentuk ism maf'ttl sehingga menjadi mukhlashl
mukhtashinlmukhlashfin ( AX I 4X I o r:"te =

orang /orang-orang yang terpilih); bentuk kata

kerja intransltif, khalasha ( ual" = menyendiri),
sekali, bentuk ism f6' il-nya, khdlishlkhdlishah
( .Cwla-Sv = yang murni, yang khusus), tujuh
kali, dan bentuk kata kerja sekarang (mudhdri'),

astakhlish(JAX\ = aku memilih), satu kali.
Kata akhlasha ytrrg terdapat di dalam QS.

An-NisA' [4]:1.M diartikan dengan 'memurni-
kan', yaitu memurnikan ibadah dan ketaatan

Akhlaslra

kepada Allah dari ria dan syirik. Ayat ini
berkaitan dengan orang-orang yang tidak
termasuk munafik yang akan disiksa kelak di
dalam neraka yang paling rendah, yaitu orang-
orang yang bertobat, dan berpegang teguh pada

agarna Allah dan memurnikan ibadahnya hanya

kepada Allah. Akhlasha di dalam QS. ShAd [38]:
46, diartikan dengan menyucikan atau menjadi-
kan tulus. Atha' dan Malik bin Dinar mengarti-
kannya dengan 'menyucikan', yaitu Allah
menyucikan hati mereka (Ibrahim, Ishaq, dan
Ya'qub as.) dari mencintai dunia. Adapun
Mujahid mengartikannya dengan'menjadikan
mereka tulus melakukan perbuatan untuk dan
mengingatkan manusia tentang kehidupan
akhirat.'

Orang yang melakukan perbuatan 'ikhlas'
disebut mukhlish ("A! ). Di dalam Al-Qur'an
kata'uAL) dan jamaknya J)bil;ry;)i, ada
yang dapat dibaca dengan dua cara, yaitu
mukhlish atau mukhlishitn I mukhl ishin (benhtk ism

f6' il) atau mukhl Ash atau mukhlashttnl mukhl ashin

(bentukismmaf 'dtl),sepernyangterdapatdidalam

QS. Y0suf l12l:2a+ Maryam [19]:51, Ash-ShAffAt

137): 40, 74, 128, 160, dan 169, serta ShAd [38]: 83.

Bila dibaca mukhlish maka maknanya adalah
'orang yang tulus atau ikhlas kepada Allah',
tetapi jika dibaca mukhldsh maka maknanya
adalah 'orang pilihan (Allah).' Kedua makna
tersebut dapat digunakan untuk menerangkan
orang yang disebut di dalam ayat yang di-
maksud. Kata tersebut digunakan berkaitan
dengan Nabi Musa as. (QS. Maryaro [19]: 51);

Nabi Yusuf as. (QS. Yfisuf ILZI 24); orang-orang
yang akan mendapatkan kenikmatan di surga
(QS. Ash-Shaffat p7l: a0); orang yang tidak
termasuk golongan yang sesat yang akan diazab
di akhira| padahal, telah datang kepada mereka

pemberi peringatan (QS. Ash-Shirtf* p7l:74);
Nabi Ilyas as. dan umatnyayang tidak termasuk
penyembah Ba'l dan akan masuk neraka (QS.

Ash-ShAffAt l37l: L28); jin yang tidak termasuk
penghuni neraka (QS. Ash-Shaffat p7l: 1,60);

orang musyrikin yang seandainya mendapat
kitab dari Allah tentulah mereka akan termasuk
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orang yang ikhlas (QS. Ash-Sh6ffAt 137l:169); dan

orang yang akan selamat dari godaan iblis yang
telah bersumpah kepada Allah akan menggoda
segenap anak Adam (QS. Shad [38]: 83).

Di samping itu, ada yang hanya dibaca
dengan mukhlish dan jamaknya mukhlishinl
mukhlishftn. Bacaan yang demikian selalu dikait-
kan dengan kataad-ffin ( ;,:ilt I kecuali pada QS.

Al-Baqarah [2]: 139. Kata ad'frn, menurut para

ahli tafsir, berarti'ibadah' atau'ketaatan kepada

Allah'. HaI ini berarti bahwa penggunaan kata

mukhlish ( :p.y, ) selalu diartikan dengan'orang
yang melakukan perbuatan (ibadah atau ke-

taatan) yang tulus kepada Allah dan terlepas dari
pengaruh makhluk yang terwujud di dalam ria
dan syirik'. Penggunaan kata yang demikian
berkaitan dengan perintah menyembah kepada

Allah dengan penuh keihlasan (QS. Al-A'rAf [7]:
29, Az-Zumar [39]: 2,1'1., dmr14 sertaAl-Mu'min

[ O]: 14 dan 65); tabiat manusia yang jika dalam
kesulitan pasti akan memohon dengan sejernih

hati (ikhlas) hanya kepada-Nya (QS. Y0nus [10]:
22, Al-'Ankab0t [29]: 65, Luqm6n [31]: 32); Ahli
Kitab yang diperintah hanya menyembah
dengan ikhlas kepada Allah, tetapi mereka
mengkhianatinya (QS. Al-Bayyinah [98]: 5); dan
pertentangan orang beriman dengan orang
Nasrani dan Yahudi, sedangkan orang beriman
adalah yang lebih tulus menyembah kepada

Allah (QS. Al-Baqarah [2]: L39). q Zubair Ahmad *

ALLAH ( .lt)
AilAh ( irr) adalah nama Tuhan yang paling
populer. Para ulama berbeda pendapat me-
nyangkut lafal mulia ini, apakah ia termasuk al-

Asm6' al-Husnh atautidak. Yang tidak memasuk-

kannya beralasan bahwa al-Asm6' al-Husnd
adalah nama/sifat Allah. Bukankah Yang Maha

Mulia itu sendiri menyatakan dalam Kitab-Nya

bahwa, ( gi t?.i 1; ) Wa tillihi Asm6' al-

Husndlmilik Allah nama-nama Yang tuindahT karena

Asm6' Husnd nama/sifat Allah, maka tentu saja

kata " All6h" bukan termasuk di dalamnya. Tetapi

ulama lain berpendapat bahwa kata tersebut
sedemikian agung/ bahkan yang teragung,
sehingga tidaklah wajar jika ia tidak termasuk

Allah

Asm6' al-Husrd. Menurut mereka yang memasuk-

kan lafal ini dalam Asm6' al-Husni mengatakan,

menjadikan lafal AilAh sebagai salah satu Asm6'

al-HusnL,bukankah Allah juga merupakan ntuna-

Nya yang indah? Bahkan apabila Anda berkata
All6h, maka apa yang Anda ucapkan itu telah

mencakup semua nama-nama-Nya yang lain.

Sedangkan bila Anda mengucapkan nama-
nama-Nya yang lain-misalnya ar-Rahm6n, al-

Malik, dan sebagainya-maka ia hanya menS-

gambarkan sifat Rahmat atau sifat Kepemilikan-
Nya saja. Di sisi lain, tidak satu pun-selain yang
Mahaesa itu-yang dapat dinamai Allah, baik
secara hakikat maupun majazi, berbeda dengan

nama-narna-Nya yang lain, yang sec;ua umum
dapat dikatakan bisa disandang oleh makhluk-
makhluk-Nya. Bukankah kita dapat menamai si

Ali yang pengasih sebagai raffim, atau Ahmad
yang berpengetahuan seb agar' alim?

Betapapun pendapat itu, yang jelas bahwa
kata ini terulang dalam Al-Qur'an sebanyak
2.698 kali. Secara tegas Tuhan Yang Mahaesa itu
sendiri yang menamai dirinya Allah,

Gf yiitL:i 4i' a+Gbi.llQi ii ei qr
" S esungguhny a Aku adalah Allah, tiada Tuhan selain

Aku, maknsembahlaltAku" (QS. Thaha [20]: 14). Dia
juga dalam Al-Qur'an yang bertanya: Hal Ta'lamu

Lahu Samiyyr" (QS. Marya* [19]: 6s). Ayat ini,
dipahami oleh pakar-pakar Al-Qur'an ber-
makn+ "Apakah Engkau mmgetahuai ada sesuatu

y ang bernnna xperti nmna ini? ", alau " Apakah Engknu

mengetahui ada sesuatu yang berhak memperoleh

keagungan dan kesonpumaan sebagaimana P emilik

nama itu (Allalt)? " , atau bermakn a, " Apakoh Engknu

mengetahui ada nmna y ang lebih agung dai nmna ini? ",

juga dapat berarti, "Apakahkamu mengetahui ada

souatu y ang sema d*tgan Dia Q ang patut disembab? "

Pertanyaan-pertanyaan yang mengan-
dung makna sanggahan ini, kesemuanya benar,

karena hanya Tuhan Yang Mahaesa yang wajib

wujud-Nya itu yang berhak menyandang nalna

tersebut, selain-Nya tidak ada bahkan tidak
boleh. Hanya Dia juga yang berhak memperoleh
keagungan dan kesempurnaan mutlak, sebagai-

mana tidak ada nama yang lebih agung dari
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nama-Nya itu.
Para ulama dan pakar bahasa mendiskusi-

kan kata tersebut antara lain apakah ia memiliki
akar kata atau tidak. Sekian banyak ulama yang
berpendapat bahwa kata AilAh fidak terambil
dari satu akar kata tertentu, tetapi ia adalah
nama yang menunjuk kepada Dzat yang wajib
wujud-Nya, yang menguasai seluruh hidup dan
kehidupan, yang kepada-Nya seharusnya
seluruh makhluk mengabdi dan memohon. Tetapi
banyak ulama berpendapat bahwa kata All6h
asalnya adalah ilAh (dl) yang dibubuhi huruf
alif danlam, dengan demikian All6h merupakan
nama khusus yang tidak dikenal bentuk jamak-
nya. Sedangkan ll6h adalah nama yang bersifat
umum dan yang dapat berbentuk jamak (plural)
Atinan ( ai, ). Dalam bahasa Inggris baik yang
besifat umum maupun khusus, keduanya di-
terjemahkan dengan god. Demikian juga dalam
bahasa Indonesia, keduanya dapat diterjemah-
kan dengan tuhan, tetapi cara penulisannya
dibedakan. Yang bersifat umum ditulis dengan
huruf kecil go dltuhnn, dan yang bermakna khusus
ditulis dengan huruf besar GodlTuhan.

Alif dan lam yang dibubuhkan pada kata
ll6h berfungsi menunjukkan bahwa kata yang
dibubuhi itu (dalam hal ini katalldh) merupakan
sesuatu yang telah dikenal dalam benak. Kedua
huruf tersebut sama dengan the dalam bahasa
Inggris. Kedua huruf tambahan itu menjadikan
kata yang dibubuhi menjadi ma'rifut atau definite
(diketahui/dikenal). Pengguna bahasa Arab
mengakui bahwaTuhan yang dikenal oleh benak
mereka adalah Tuhan Pencipt4 berbeda dengan
tuh an-tuh an 6l ihah (b entuk j amak dar i ll 6h) y mg
lain. Selanjutnya dalam perkembangan lebih
jauh dan dengan alasan mempermudahhamzah
yang berada antara dualam yang dibaca (i) pada
kata al-ll6h, tidak dibaca lagi sehingga berbunyi
All6h dan sejak itulah kata ini seakan-akan telah
merupakan kata baru yang tidak memiliki akar
kat4 sekaligus sejak itu pula kata All6h menjadi
nama khusus bagi Pencipta dan Pengatur alam
raya yang wajib wujud-Nya.

Sementara ulama berpendapat bahwa kata

Allah

ll6h y angberbentuk kata All6h, berakar dari kata
al-ttihah ( aj)1.), al-ttlfihah ( Ujlr ), dan al-
Lllirhiyah ( +j!r ) yang kesemuinya menurut
mereka bermakna ibadahl pary embahan, sehingga
All6h secNa harfiah bermakna Yang disembah.
Ada juga yang berpendapat bahwa kata tersebut
berakar dari kata alalta dalam arti mengheranknn

atau menakjubkan, karena segala perbuatan/
ciptaan-Nya menakjubkan atau karena bila
dibahas hakikat-Nya, akan mengherankan
akibat ketidaktahuan makhluk tentang hakikat
Dzat Yang Mahaagung itu. Apa pun yang
terlintas di dalam benak menyangkut hakikat
Dzat Allah, maka Allah tidak demikian. Itu
sebabnya ditemukan riwayat yang menyatakan,
" B erp ikirl ah t ent an g m akhkluk-m akhluk All ah dan

j angan berpikir tentang Dzat-N y a. "
Ada juga yang berpendapat bahwa kata

All6h lerarrbil dari akar kata aliha-ya'lahu yang
berarti tenang, karena hati menjadi tenang
bersama-Nya, atau dalam hati "menuju" dan
"memohon", karena harapan seluruh makhluk
tertuju kepada-Nya, dan kepada-Nya juga
makhlukmemohon.

Memang setiap yang dipertuhan pasti
disembah, dan kepadanya tertuju harapan dan
permohonan, lagi menakjubkan ciptaannya.
Tetapi apakah itu berarti bahwa kata ll6h-dan
juga All1h-secara harfiah bermakna demikian?
Benar juga bahwa kamus-kamus bahasa sering
kali memberi arti yang bermacam-macam
terhadap makna satu kata sesuai pemakaian para
penggunanya-karena bahasa mengalami per-
kembangan dalam pengertian-pengertiannya-
tetapi makna-makna itu belum tentu merupakan
makna asal yang ditetapkan oleh bahasa. Kata
"sujud" misalnya, pada awalnya digunakan oleh
bahasa dalam arti "ketaatan, ketundukan,
kerendahan, atau kehinaan." Meletakkan dahi di
lantai adalah sujud,karena itu pertanda kepatuh-
an dan kerendahan. Manusia atau binatang
apabila menganggukkan kepala juga dinamai
sujud. Mengarahkan pandangan secara ber-
sinambung/lama kepada sesuatu jika disertai
dengan kerendahan hati, juga dinamai sujud.
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Bahkan ada jenis uang logam tertentu yang
dinamai isjdd, yang terambil dari kata sujud,

karena pada uang logam itu terdapat gambar
penguasa yang bila dilihat oleh rakyatnya
mereka "sujud." Demikian terlihat dari makna

satu kata bisa beraneka rag;un, selama masih ada

benang merah yang mengaitkannya dengan
makna asal.

Kembali kepada kata ll6h yang beraneka
ragarn maknanya seperti dikemukakan di atas,

dapat dipertanyakan apakah bahasa atau Al-

Qur'an menggunakannya untuk makna "yang
disembah?"

Para ulama mengartikan ll6h dengan yang

disembah, menegaskan bahwa lldh adalah segala

sesuatu yang disembah, baik penyembahan itu
tidak dibenarkan oleh agama Islam; seperti
terhadap matahari, bintang, bulan, manusia,
atau berhala; maupun yang dibenarkan dan
diperintahkan oleh Islam, yakni Dzat yang wajib
wujud-Nya, Allah swt. Karena itu, jika seorang

Muslim mengucapkan Ld ll6halll6Alldh maka dia
telah menafikan segala tuhan, kecuali Tuhan
yang nama-Nya'All6h."

Alasan yang digunakan memperkuat
makna ini adalah alasan kebahasaan yang
dikemukakan di atas, ditunjang pula dengan ayat

dari satu qira'at (bacaan) tidak populer (syadz),

yakni QS. al-A'rAf [7]:127 yang dibaca, "Wa

Yadzaraka wa llihataka. " Kata Ildhataka dalam
bacaan ini adalah kata ganti dari kata Atihataka

yang berarti sesembahan, dan yang merupakan

bacaan yang sah dan populer. Kata lldhataka di
sini berarti ibadah.llka demikian, menurut mereka

ll6h berrti yang disembah, atau yang kepadanya

ibadah tertuju. |ika demikian, Ld ll6ha 1116 Alldh

1 ar !1 11 y ) berarti tidak ada yang disembah kecuali

Allah. Pernyataan ini tidak lurus menurut
sementara ulama, karena dalam kenyataan
terlihat dan diketahui sekian banyak zat selain

Allah yang disembah. Bukankah ada yang
menyembah matahari, bulan, bintang, dan lain-

lain? Keberatan mereka ini dijawab dengan
menyatakan bahwa pada kalimat syahadat itu
ada sisipan antara kata ll6ha dan llld yang harus
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tersirat ketika mengucapkannya, yutu bi haqql

y ang hak sehingga makn a M ll6ha 1116 All6h adalah

"Tidak ada tuhan yangberhak disembah kecuali
Allah." Sisipan ini tidak wajar dan tidak perlu
menurut mereka yang menolak mengartikrrllih
dengan yang disembaft. Memang ada semacam

kaidah yang dirumuskan oleh pakar-pakar
bahasa yang menyatakan bahwa penyisipan
satu kata tidak digunakan apabila redaksi
kalimatnya dapat dipahami secara lurus tanpa
penyisipan itu. Menurut mereka, kata ll6h pada
mulanya diletakkan dalam arti "Pencipta,
Pengatur, Penguasa alam raya, yang di dalam
genggaman-Nya segala sesuatu." Sekian banyak
ayat Al-Qur'an yang mereka paparkan untuk
mendukung pandangan mereka. Misalnya
firman Allah dalam surah al-Anbiyd' [21]:22,
" S eandainy a di I an git dan di bumi ada ll 6h-Il frh kecuali

Allah, niscay a keduany a akan binasa. "

Pembuktian kebenaran kenyataan ayat di
atas, baru dapat dipahami secara benar apabila

Il6h diartikmr sebagai Pengatur serta Pengusa alam

raya, yang di dalam genggaman tangan-Nya segala

sesuatu. Kalau kita artikan ll6h dengan Yang

disembah, walaupun dengan penyisipan kata
"yang hak" maka pembuktian kebenaran per-
nyataan itu, menjadi terlalu panjang, bahkan
boleh jadi tidak relevan sama sekali.

Demikian juga dengan firman-Nya dalam
(QS. al-Mu'minfin [23]:91) dan (QS. al-IsrA' [17]:
42).

Kalau diperhatikan semua katall6h dalam
Al-Qur'an, niscaya akan ditemukan bahwa kata

itu lebih dekat untuk dipahami sebagai penguasa,

pengatur alam raya atau Siapa yang dalmn genggmnan

tangan-Nya segala sesuatu, walaupun tentunya
yang meyakini demikian, ada yang salah pilih
ll6h-nya. Bahkan seperti dikemukakan sebelum

ini, kata llkh berslfal umum, sedang kata All6h

bersifat khusus bagi penguasa sesungguhnya.

Betapapun terjadi perbedaan pendapat itu
namun agaknya dapat disepakati bahwa kata

Alldh memunyai kekhususan yang tidak dimiliki
oleh kata lain selain-Nya; ia adalah kata yang
sempurna huruf-hurufnya, sempurna makna-
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ny4 serta memiliki kekhususan berkaitan dengan
rahasianya, sehingga sementara ulama me-
nyatakan bahwa kata itulah yang dinamai
lsmullih al-A'zham (nama Allah yang paling mulia),
yang bila diucapkan dalam doa, Allah akan
mengabulkannya.

Dari segi lafal, terlihat keistimewaannya
ketika dihapus huruf-hurufnya. Bacalah kat a All6h
dengan menghapus huruf awalnya maka akan
berbunyi Lillih yang artinya miliklbagi Allah;
kemudian hapus kata awal dari Lill6h, itu akan
terbaca Lahu ymrg berarti bagi-Nya. Selanjutnya
hapus lagi huruf awal dari lahu, akarr terdengar
dalam ucapan Hu y angber arfr, Dia (menunjuk Allah),

dan bila ini pun dipersingkat akan dapat ter-
dengar suar aAhymrgsepintas atau pada lahirnya
mengandung makna keluhan, tetapi pada hakikat-
nya adalah seruan permohonan kepada Allah.
Karena ifu pula sementara ulama berkata bahwa
kataAlldh terucapkan oleh manusia sengaja atau

tidak sengaja suka atau tidak. Itulah salah satu

bukti adanya fitrah dalam diri manusi4 sebagai-

mana diuraikan pada bagran awal tulisan ini. Al-
Qur'an juga menegaskan bahwa sikap orang-
orangTysyrtk"( g'r{ri c,"t-.ui'j)L ,i .aC ,i,:
'fi gtU ) "Apabila kmnu butmya kepada mererta

siap a y ang mencipt akan I an gtt dan bumi, p ast il ah mo ekn

berkata Allah" (QS. az-Zumar [39]: 38).

Dari segi makna dapat dikemukakan bahwa
kata AllAh mencakup segala sifat-sifat-Nya,
bahkan Dialah yang menyandang sifat-sifat
tersebut. Karena ifu, jika Anda berkata, " Y 6 Allilh"
maka semua nama-nama/sifat-sifat-Nya telah
dicakup oleh kata tersebut. Di sisi lain, jika Anda
berkata ar-Rahim (e:)t [Yang Maha Pengasih]),

maka sesungguhnya yang Anda maksud adalah
Allah. Demikian juga jika Anda berkata al-
Muntaqim (Yang Membalas Kesalahan). Namun
kandungan m ak-na ar-Rnffim (Yang Maha Pengasih)

tidak mencakup pembalasan-Nya atau sifat-sifat-
Nya yang lain. Ihrlah salah satu sebab mengapa

dalam syahadat seseorang harus menggunakan
kata AllAh ketika mengucapkan: Asyhadu mtldilAhn
iltA AllAh f .i,r i1i.lf .j if '#i\, dan tidak dibenar-
kan mengganti kata AllAh dengan narna-ntuna-

Alldhumma

Nya yang lain, seperti Asyhadu an 16ll6ha ill6 ar
Rnhmdn atau ar-Rabim. a M. Quraish shihab q

ALLAHUMMA ( H' I
Kata Allihumma (HIt) berasat dari perpaduan
huruf nidh' ( ,t:r;,), yA' ( rti- 1, dan aty( Jlj ) a""g*
kata All6h ( irr ). Huruf y6' ( e6- ) dan alif (-j I ai
dalam ungkapan YA Aildh ( ;ul q ) itu diganti
dengan dua buah huruf mim ( & ) dan di-
tempatkan di gjung kata itu sehingga menjgdi
Attilhummat [iifr ) Ungkapan A llilhumma( -rr,' I
digunakan khusus untuk memohon doa kepada
Allah dan berarti 'YA AUAV ummani bi khair'
( ;n ei.lr ( = Ya Allah bimbinglah kami
d6ng'an cara yang sebaik-baiknya). Ungkapan ini
di dalam Al-Qur'an disebut lima kali, yaitu di
dalam QS. Ah'ImrAn l3l:26, QS. Al-Milidah [5]:
114 QS.AI-AnfAl [8]:32 QS. Y0nus [L0]:10, dan

QS. Az-Zumar [39]: 116. Adapun kataAll6h( &t)
digunakan secara khusus untuk menyebut
nama Tuhan Yang Mahatinggi. Demikian pula
kata ildh ( ig ), asa kata dari kata Allitt ( Jrr ) itu,
yang dirangkaikan dengan kata sifat wihid
( +!) sehingga menjadi ililh wdhid ( i.ri ir1 I
Rangkaian kedua kata ini juga mengacu kepada
pengertian khusus, yaitu Allah Yang Mahaesa.

Penyebutan seperti ini, misalny4 dapat dilihat
di dalam QS. Al-Baqarah [2]:163.

Di dalam QS. Ati'ImrAn 13l:26, ditegaskan
bahwa manusia wajib mengakui kemahakuasa-
an Allah dan tunduk kepada-Nya. Dialah yang
dapat memberikan kekuasaan kepada seseorang

atau mencabut kekuasaan itu. Dia juga yang
menguasai segala bentuk kebaikan secara
mutlak. Di sini terkandung pengertian bahwa
ketika berdo4 seseorang harus bersikap tawddhu'
( &t; ). Demikian pula pengertian yang ter-
kandung di dalam QS. Y0nus [10]: 10 dan QS.
Az-Zumar [39]: 46. QS. Al-Mfl idah [5] : 114 meng-

ungkapkan kembali doa Nabi Isa supaya Allah
memberikan rezeki yang baik kepada umatnya.

Akan tetapi, QS. Al-Anf6l [8]: 32 menyebut-
kan tantangan yang diajukan orang-orang kafir
dan musyrik yang tidak mau mengakui dan
menerima dakwah yang disampaikan oleh
Rasulullah saw. Mereka menantang supaya Allah
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menimpakan azab kepada mereka sebagai bukti
kebenaran pernyataan bahwa Al-Qur'an itu
benar-benar merupakan wahyu Allah. Tantang-

an ini muncul dari sikap takabur merek4 dan
doa yang mereka ucapkan itu sebenarnya
merupakan ejekan dan memperlihatkan sikap
menantang terhadap kebenaran dakwah yang
disampaikan oleh Rasulullah saw. o Zulfikri o

ALSINAH t AiJf I
Kata alsinah (.i,jf ) uaa*, bentuk jamak dari HsAn

( O,-.:- ) yang berarti'lidah'. Kata ini berasal dari
katalasina ('# )yang berarti fasmh(gl1, = fasit
dan lancar). Kata lisin (,rU, ) memunyai dua
bentuk ja-ak dengan pengertian yang berbeda.

Bentuk pertama adalah alsun ( o;il; kata tbdn

( ut:-1. ) di sini dipandang sebagai mu'annlts
(,Ji ) yang berarti 'kata' dan 'sebutan'. sedang-

kan Lentuk kedua adalah alsinah ( 4i ) dan kata

lisfrn ( o(..J.) di sini dipandang sebagai mudzakknr

( ;i) yang berarti'bahasa' atau 'pembicaraan'.

Kataliskn ( uf.l, ) di dalam bentuk tunggal-
nya di dalam Al-Qur'an disebut 15 kali, seperti

di dalam QS. Al-Mflidah l5l:78, QS. Ibr6him [14]:

4 QS.An-Nahl [16]: 103, QS. Maryam [19]:50,
dan QS. Asy-Syu'arA' 126l:84, dan 195. Adapun
bentuk jamaknya alsinah G4f ) di dalam Al-
Qur'an disebut sepuluh kali, seperti di dalam QS.
Ali'Imran [3]:78, QS. An-NisX [4]:46, QS. An-
Nahl [16]: 62, dNt 116. Bentuk ja-ak yang lain,
alsun ( ;jl l, tidak disebut di dalam Al-Qur'an.

rGtutitfin( or-1. ) danalsinaht if I diguna-
kan oleh Al-Qur'an untuk beberapa pengertian,

yaitu 'nama bagi salah satu pancaindra', 'sebut-

an', dan 'bahasa'. Sebagai bagian dari salah satu

pancaindra, yaitu lidah, kata lisin (.rtJ- ) itu
disebut setelah penyebutan kata'ainaini ( #)
yang berarti 'dua mata', dan 9iiringi pula oleh
penyebutan katasyafataini (6# ) yang berarti
'duabibir'. Lidah, sesuai dengan fungsiny+ dapat

digunakan sebagai alat untuk berbicara, me-
ngecap, dan menelan makanan. Adapun dua
bibir, selain berfungsi sebagai pelindung gigi dan
lidah, juga menambah kerapian penampilan
seseorang. Dengan penyebutan ketiga macam
nikmat ini, tersirat suafu pesan supaya manusia
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bersyukur kepada Allah. Penegasan ini dapat
dilihat di dalam QS. Al-BaIad [90]:9.Kata'lisdn
( ot-^1, ) yang disebutkan di dalam QS. Al-
QiyAmah [7 5l: 1.6 diawali dengan kata 16 tuharrik
(!"f I ) yang berarti 'jangan Engkau gerak-
gerakkan'. Dengan demikian, katalishn ( dt*l, ) di
sini juga berarti 'lidah'. Melalui ayat ini Allah
memperingatkan supaya Nabi saw. tidak
terburu-buru di dalam membaca Al-Qur'an
ketika malaikat |ibril sedang menyampaikannya
kepada beliau.

Katalisfut ( ot*l- ) dengan pengertian'sebut-
an' atau'sanjungan' dapat dilihat di dalam QS.

Maryar. [19]:50 danQS. Asy-Syu'arfl l26l:M.A
sini, kata lisdn ( o(,)) dirangkaikan dengan kata

shidq sehingga menjadi lisdna shidqin ( 6+ Jq )
yang berarti 'pujian', atau 'sebutan yang baik'.
Kedua ayat ini mengungkapkan kembali nikmat
Allah kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya.

QS. Asy-Syd ard' [26]: 84 memuat doa yang
diucapkan Nabi Ibrahim dan beberapa puhanya
seperti Ishaq dan Ya'kub, sebagai rasulnya.

Katalisdn ( ,rLJ ) yang berarti'bahasa' atau

'dialek' dapat dilihat antara lain di dalam QS.

Thaha l20l:27, QS. Asy-Syu'ar;?i 126l:13 dan QS.

Al-Qashash [28]: 34. Ketiga ayat ini meng-
ungkapkan kembali doa Nabi Musa supaya Nabi
Harun, yang tutur kata dan bahasanya lebih
fasih, diutus bersamanya untuk menghadapi
Firaun. Katalishn ( ot-:. ) yang diiringi oleh kata

sifat 'arabi sehingga menjadi lisdn 'arabi

( 6rS otl. ) mengandung Pengertian khusus,
yaitu 'bahasa Al-Qur'an'. Pengertian ini dapat
ditemukan, antara lain, di dalam QS. An-Nahl

[15]: 103, QS. Asy-Syu'ari' 126l:195, dan QS. Al-
AhqAf 146l:12. Di dalam QS. Al-Ma:idah [s]:78
dan QS. Ibr6him P,al4 ditegaskan bahwa para
rasul itu diutus Allah dengan menggunakan
bahasa umat mereka sendiri suPaya ajaran-
ajaran yang disampaikannya dapat dipahami
dengan mudah.

Di dalam QS. Ar-R0m l30l: 22 dijelaskan
bahwa barbeda-bedanya bahasa yang diguna-
kan oleh setiap suku bangsa manusiamerupakan
sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah.
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Sedangkan di dalam QS. Ai'Imr6n [3]: 78, QS.
An-NisA' [4]: 46, QS. An-Nahl11.61:11.6, QS. An-
Nffr [24]: 15, dan QS. Al-Fath [a8]: 11 Allah
memperingatkan bahwa manusia sering me-
mutarbalikkan ucapan-ucapanya sehingga
berani melanggar ketentuan-ketentuan yang
telah digariskan-Nya. Di sini, juga tersirat pesan
supaya manusia berhati-hati di dalam bertutur
kata, memutuskan suatu perkara, memberi
fatwa, atau mengemukakan pendapatnya. QS.
An-N0r l24l:24 memperingatkan bahwa pada
Hari Kiamat nanti perbuatan dan ucapan se-

seorang di dalam kehidupan di dunia ini akan
dituturkan oleh lidah, tangan, dan kaki mereka
sendiri. * Zulfkri +

ALWAH T,rJi I
Kata alwdht i'rif I merupakan bentuk jamak dari
lauh ( {} 1 aan lta lfrh ( g.'} ) ya"g berasal dari
liha.Katalauh( {} ) memunyai duapengertian,
yaitu 'kepingan atau lembaran besar yang
terbuat dari kayu, batu, atau tulang baik untuk
menuliskan sesuatu maupun tidak' dan'tempat
khusus yang dipakai untuk menyimpan sesuatu
yang berharga', seperti tulisan. Katalfih ( 6) )

berarti 'haus', atau 'udara yang terdapat di
antara langit dan bumi'. Kata lauh ( 6! ) fa.S
bentuk jamaknyaalwdh( aUl ) disebut di dalam

QS. Al-A'r6f l7l:145,750,154, dan QS. Al-Qamar

[54]: 13.

. Di dalam QS. Al-Bur0j l85l: 22, kata lauh
( 6) ) dirangkaikan dpngan kata sifat (keterang-

an), y attu ma@zh ( yW ) sehingga m eryadr lauh

mabfuzh ( b'F g) ). Rangkaian kedua kata ini
mengandung pengertian khusus. Syaikh
Muhammad Abduh, ketika menafsirkan ayat ini,
berpendapat bahwa lauh mabfizh ( t"r;., a"r) )

itu adalah sesuatu yang dikatakan oleh Allah
kepada kita sebagai tempat menyimpan *ahyu-
Nya. Akan tetapi, Allah tidak menjelaskan hakikat
lauhmabfuzh ( b"F C) ) itu kepada kita. Oleh
sebab itu, kata Abduh selanjutnya, kita wajib
memercayai bahwa lauh mahfitzh ( t"r;; a") )

adalah sesuatu yang benar-benar ada dan bahwa
Allah menyimpan wahyu-Nya di sana. Keiman-
an kepada adanya lauhmabfizh(b'F C! ) itu

\hvdh

termasuk di dalam kategori "keimanan kepada
sesuatu yang galb". Muhammad Abduh juga
mengkritik pendapat sebagian ulama yang
mengatakan bahwa lauh maffizh ( b"F C) ) itu
adalah suatu benda atau materi khusus yang
terletak di suatu langit tertentu. Pendapat-
pendapat seperti itu, katany4 tidak didasarkan
kepada hadits mutawdtir, dan tidak pantas
dipercayai oleh orang-orang yang beriman
sebagai suatu akidah.

Ada beberapa pendapat mengenai pengerti-
an lauh mafifizh ( b"F C,) ) itu. Nafi', yang
membaca katamaW'izh ( y';X ) itu dengan kata
depmmabfuzhun ( $'il= iengan bari s dhmnmah,

berbunyi /u/), memandangnya sebagai keterang-
an bagi kata Al-Qur'an dan memahami bahwa
Al-Qur'an itu terpelihara dari segala bentuk
perubahan, penggantian, pengurangan, dan
penambahan. Adapun ulama yang membacanya
sebagai mabftrzhin ( Y'H = dengan baris kasrah,

yang berbunyi lil) memandan6nya sebagai
keterangan bagi kata lauhin (S') I yang juga
berbaris kasrah, berbunyi lil), dm mengartikan
bahwa Al-Qur'an itu tersimpan di suatu tempat
khusus yang hanya diketahui oleh malaikat.

xata ilwkh ( 47f ) di dalam QS. Al-A'rAf

[7]: 145, 150, dan 154 berarti 'lembaran atau
kepingan yang terbuat dari kayu, batu, atau
tulang yang digunakan sebagai tempat penulis-
an ayat-ayat kitab suci Taurat yang diturunkan
kepada Nabi Musa. Ayat-ayat itu berisi petunjuk
dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang
harus selalu dipegang teguh dan dipedomani
oleh Nabi Musa dan umatnya di.dalam ke-

hidupan sehari-hari. Kataalwdh( 6t1i ldi dalam

QS. Al-Qamar [54]: 13 jugaberarti kepingan atau

lembaran kayu. Ayat ini mengungkapkan
kembali siksaan yang menimpa kaum Nabi Nuh
karena selalu menentang dakwah yang di-
sampaikannya, yaitu musibah banjir. Setelah
banjir itu semakin besar dan meluas, Allah me-

merintahkan Nabi Nuh supaya naik ke atas

kapal (bahtera) yang dibuatnya dengan meng-
gunakan bahan berupa kayu dan dirapikannya
dengan paku.

1

Kajian Kosakata 80



Aiyasa

Kata lain seasal dengan tauh ( 7"j ) dan
atuah ( Ct')i I ini adalah taiwdhnh C;V ) yang
disebutkan di dalam QS. Al-Muddatstsir l74l:29.
Kata ini merupakan bentuk mubdbghah (super-

latif) dari kata l6ha ( ty ), dan berarti 'sangat

panas serta memancarkan sinar yang sangat
kuat'. Ayat ini menyatakan bahwa api neraka
saqar itu sangat panas sehingga dapat meng-
hancurkan dan menghanguskan kulit para
penghuninya. + Zutfikri +

ALYASA', t !{r1
Alyasa'adalah nama salah seorang Nabi Allah
yang diutus kepada Bani Israil. Ia adalah anak
dari Akhtub bin Al-Ajuz. Di dalam Al-Qur'an
namaalyasa'ini terdapat pada dua tempat yaitu:
pada QS. Al-An'Am [5]: 85 dan QS. Shad [38]: 48.

Di dalam QS. Al-An'am [6]: 85 disebutkan bahwa
Nabi Alyasa' as. (di samping Nabi Ismail Yunus,

dan Luth) diberi kelebihan oleh Allah dibanding
dengan yang lain di masanya.

Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Bisyr bin
Abu Hudzaifah dari Said dari Qatadah dari
Hasan, bahwasanya dia mengatakan, "Setelah

Nabi IlyAs, datang Nabi Alyasa' as. Dia pun
berdiam di bumi selama waktu yang dikehendaki
oleh Allah, untuk mengajak kaumnya kepada
Allah berdasarkan syariat Nabi IlyAs as. hingga
wafat. Sepeninggalnya, datanglah penerus yang
tidak berbudi, kesalahan banyak diperbuat,
banyak penguasa otoriter dan suka membunuh
para nabi."

Tentang narnanya, Muhammad bin Ishaq

mengatakan, "Dia adalah Alyasa'bin Akhthub."
Sedang, Abul Qasim bin AsAkir mengatakan
dalam Y-rtab Tdrikh-ny+ "Aa adalah AsbAth bin
Adiy bin Sy0tlem bin AfrAtsim bin Yffsuf bin
Ya'qub bin IshAq bin Ibr6him sang kekasih Allah."
Konon dia adalah saudara sepupu Nabi Ily6s as.;

dan pernah bersembunyi dengannya di gunung

Qasiy0n untuk menghindar dari raja Baalbek.

Setelah Nabi IlyAs meninggal, Nabi Alyasa'
meneruskan misinya untuk membimbing Bani

lsr ael. (lbnu Katir, Qashash al-Anbiy 6' ).

Di kalangan masyarakat Arab, nama

8t

Alyasa'

Alyasa' tergolong nama yang unik dan meng-
undang banyak perdebatan di antara mereka di
dalam membacanya. Di dalampengamatan Ath-
Thabari bahwa pada umumnya para ahli qiraat
(qurr6') mengikuti bacaan ulama Hijaz dan Irak,

yaitu dengan menambahkan satu l6m tipis darr

alif (aly asa' I $l ). Penambahan satu huruf, l6rn

dm alif ini, menurut sebagian ulam4 memang
jarang terjadi di dalam masyarakat Arab kecuali
jika benar-benar diperlukan.

Adapun menurut ulama Kufah, nama
Alyasa' dibaca dengan Al-Laisa' ( g:-l.l ), yakni
dengan menambahkan duahuruf lfrm dm t asy frd.
Alasan mereka, jika dibaca dengan Alyasa' akmr

terdengar asing di telinga masyarakat Arab,
sedangkan orang Arab sendiri hampir tidak
pernah menambahkan huruf alif dan l6m pada
sebuah n€una.

Perbedaan pendapat di dalam membaca
kala alyasa' di atas terletak pada pemahaman
mereka terhadap asal kata nama tersebut.
Menurut sebagian ulama, kata tersebut berasal

dari bahasa Ibrani, yaltu Yfisya' ( 8;- ) atau
Yasytt' ( LH- ),yang menurut pendapat Zardbin
Aslam bahwa ia adalah anak dari seseorangyang

bernama Nun. Di dalam catatan Al-Ma'luf,
Yasyu' bin Nun termasuk keturunan suku
Afraim. Kata ini jika ditransiliterasikan ke dalam
bahasa Arab (untuk dicari akar katanya) akan

mengalami dua kali perubahan, pertama dengan

dihilangkan ny ahrruf w au menjadi y asy a' ( d" ),

dan kedua dengan mengganti huruf sin tebal
dengan sln tipis menjadi yasa' ( # ). Iitu
dijadikan bentuk definitif (ma'rifah) yang di-
t arrb ah al if I 6m p ad a aw alny a m a' rirf , seperti kata

Al-Yazid di atas, akan menjaOl o1'-y*i'( i;' l.
Pendapat ini juga dipegang oleh Rasyid Ridha.

Menurut Al-Baghdadi, kata tersebut me-

mang berasal dari bahasa Arab, yaitu wasi'a-
yasa'u ( C - 'C:: 

), y*rg ditambah al if dm tdm

pada awalnya menjadi al-yasa'( #'). Adapun
Ath-Thabari menyatakan bahwa asal kata dari
nama tersebut adalah laisa' ( i) ), yang jika
dijadikan ma'rifah dengan ditambah alif darrlkm
pada awalnya menjadi al-laisa'( j-lUt1.
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Betapapun perbedaan pendapat terjadi di
kalangan para ulama, tetapi jumhur ulama
menggunakan bacaanyang dipegang oleh ulama
Hijaz dan Iraq, yaitu Alyasa'. + sudirman +

AM'A' ( orr.f I
Kataam'6' ( rt;i 7 adalah bentuk jamak darima'y
( .f ) yang terambil dari akar kata yang terdiri
atas tiga huruf, yaltu mim - 'ain - wauu) yang
kemudian berubah menjadi yd. Menurut Ibnu
Faris, akar kata tersebut mengandung tiga
makna dasar yang berbeda. Pertama menunjuk
makna'ruthab (?L)= buah kurma)'. Kedua,
menunjuk pada makna 'usus perut'. Ketiga
menunjuk pada makna'saluran/sungai'.

Di dalam Al-Qur'an bentuk kata yang di-
gunakan dari akar kata ini hanya bentuk am'd'
(,C)11, ja-ak dari ma'y ( ri;) yang menunjuk
pada arti 'usus perut'. Kata ini juga hanya
ditemukan satu kali yaitu pada QS. Muhammad

[47]:15.
Penggunaan kata am'i'(,l;lf ) di situ me-

nunjuk pada siksaan yang akan diterima oleh
penghuni neraka, yaitu diberi minuman dengan
air yang mendidih sehingga am'd'-nya (usus-
ususnya) terpotong-potong; gambaran itu di-
sebutkan setelah Allah mengemukakan nikmat
yang akan diterima oleh penghuni surga yang
dijanjikan kepada orang-orang yang bertakw4
yaitu di dalam surga tersebut ada sungai-sungai
dari air yang tidak berubah rasa dan baunya juga
sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah
rasanya, begitu pula sungai-sungai dari khamar
(arak) yang lezat rasanya bagi peminumnya, serta

sungai-sungai dari madu yang disaring, dan
mereka memperoleh di dalamnya segala mac€un

buah-buahan serta ampunan dari Allah swt.
Kedua perumpamaan itu disebutkan untuk
dipikirkan apakah keduanya sama. Tentunya
pertanyaan itu tidak betul-betul bertanya tetapi
hanya mengingatkan agar manusia berusaha
semaksimal mungkin agar dapat dimasukkan ke

dalam surga dan dijauhkan dari neraka dengan
melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah
dan menjauhi segala larangan-Nya (menjadi
orang yang muttaqin) karena betapa besar

Anrad

perbedaan di antara orang yang dimasukkan ke

dalam surga dengan orang yang dimasukkan
dalam neraka. Dengan kata lain, pertanyaan
tersebut telah keluar dari makna asliny+ yaitu

dari bertanya yang menuntut jawaban kepada
makna an-nafy ( ,/i ), yang berarti bahwa kedua

hal tersebut tidak sama; bahkan, jauh berbeda.

o Muhammad Wardah Aqil a

AMAD t.r;f I
Kata amad ( -rif ) merupakan bentuk kata benda

yang berarti 'mas4 jarak, jangka waktu', atau

'akhir dari sesuatu'. Kata lain yang digunakgn
untuk menunjukkan waktu adalah abad (.:.'1 ).

Akan tetapi, kata abad (41 ; *engacu kepada
pengertian 'masa yang tidak memunyai batas

yang jelas dan tidak pula ditentukan batasnya

dengan menyebutkan kata yang lain', sedangkan

kata amad ( -rii ) digunakan untuk 'masa yang
memunyai batas yang tidak diketahui apabila

tidak dirangkaikan dengan kata lain sebagai

pembatasnya'. Kata lain yang hampir sama

pengertiannya dengan kala amad ( -t,i ) aaAafr
zamkn (JV)). Perbedaannya adalah, kata amad

( -r.1i ) digunakan untuk menyebut akhir suatu

masa, sedangkan kata zamdn (.lUi I digunakan
untuk menyebut suatu masa yang memunyai
awal dan akhir.

Kata mnad (-rJf ) ai aaa* AlQur'an disebut

empat kali, yaitu di dalam QS. Ali'ImrAn [3]:30,

QS. Al-Kahfi [18]:1] QS. Al-Hadid [57]:16, dan

QS. Al-]inn 17 2l: 25. Sedan gkan kata ab ad diseb ut
28 kali, dankalazamriz tidak disebutkan di dalam
Al-Qur'an. Di dalam QS. Ah'ImrAn [3]:30, kata

amadan tV-il dirangkaikan dengan kata sifat
ba'idan sehingga menjadi amadan ba'idan
(t:;a. fil ), dan berarti 'masa yang jauh', atau
'masayang paniang'. Di dalam ayat ini dijelaskan
bahwa orang-orang yang berdosa, setelah nanti
mengetahui azab yang mesti diterimanya,
menginginkan supaya ada masa atau jangka
waktu yang panjang di antara mereka dengan

hari dimulainya pelaksanaan azab itu. Di dalam

QS. Al-Hadid [57]: 16, kata amad(.r-lf ) berfungsi
sebagai subjek kata kerla thdla ( J Ul ) yang berarti
'panjang'. Dengan demikian, kataamad di dalam

,i
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ayat ini juga mengacu pada'jangka waktu yang
panjang'. Ayat ini berbicara mengenai golongan
ahli kitab yang terjerumus ke jurang kesesatan

karena berlalunya masa yang panjang pada
mereka.

Kata amadan (l*i I yang disebut di dalam

QS. Al-Kahfi [18]: 12 dan QS. Al-]inn l72l:25 tidak
dirangkaikan dengan kata lain sebagai pembatas
atau penjelas. QS. Al-Kahfi [18]: 12 berbicara
mengenai para pemuda beriman yang ditidur-
kan oleh Allah di dalam gua selama beberapa
tahun, kemudian dibangunkan-Nya kembali
supaya mereka menyadari kekuasaan dan
kebesaran-Nya. Mereka memperkirakan bahwa
mereka tidur hanya selama satu atau setengah

hari walaupun sebenarnya mereka telah tidur
di gua itu selama 309 tahun. Penjelasan mengenai
jangka waktu yang dimaksud oleh kata amad

( -r,.i I tersebut baru dapat diketahui setelah
membaca QS. Al-Kahfi [18) itu sampai dengan
Ayat 25. Kata amadan ( tLi ) yang disebutkan di
dalam QS. Al-linn [72]:25, di samping tidak
dirangkaikan dengan kata yang lain sebagai
pembatas, juga tidak dibatasi oleh keterangan
di dalam ayat-ayat selanjutnya. Dengan demi-
kian, masa kedatangan azab itu mungkin sudah
dekat, dan mungkin pula masih jauh. + Zutfkri *

AMANAH ( x6i 
'Kata aminah (dtti ) adalah bentuk mashdar dari

katakerja amina - ya'manu - amnan - wa amdnatan
, -r-('ut;i't - rii - JV- Ui ). Kata kerja ini berakar

huruf-huruf bamzah ({F),mim (ft), dannftn
( o'j ), yang bermakna pokok'aman', 'tenteram',
'tenang', dan 'hilangnya rasa takut'. Pakar
bahasa, Ibrahim Musthafa menjelaskan bahwa
amknah mengandung arti 'pelunasan' dan 'titip-
an'. Di dalam bahasa Indonesia, amanah berarti
'yang dipercayakan (dititipkan) kepada orang',
'keamanan atau ketenteraman', dan 'dapat
(boleh) dipercaya atau setia'.

Kata amdnah (dtti ), baik di dalam bentuk
mufrad maupun jamak disebutkan sebanyak

enam kali di dalam Al-Qur'an. Kata amdnah di
dalam bentuk mufrad ditemukan pada QS. Al-
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Baqarah l2l: 283 dan QS. Al-AhzAb l33l: 72,

sedangkan di dalam bentuk jamak ditemukan
pada QS. An-NisA' [4]: 58, QS. Al-AnfAl l8l:27,
QS. Al-Mu'min0n [23]:8, dan QS. Al-Ma'Arijl70l:
32.

Al-Qur'an menggunakan kata amdnah
( ;J[i )-ben tuk mufrad-antara lain di dalam
konteks pembicaraan tentang perdagangan
berupa jaminan yang harus dipegang oleh orang
yang amanah (jujur). Hal ini ditegaskan di dalam

QS. Al-Baqarah [2]: 283. Menurut Al-Maraghi
bahwa apabila kalian saling memercayai karena
kebaikan dugaan bahwa masing-masing di-
mungkinkan tidak akan berkhianat atau meng-
ingkari hak-hak yang sebenarnya maka pemilik
uang boleh memberikan utang kepadanya.
Setelah itu, orang yang berutang hendaklah bisa
menjaga kepercayaan ini dan takutlah kepada
Allah serta jangan sekali-kali mengkhianati
amanah yang diterimanya. Utang dikatakan
sebagai amanah karena orang yang memberi
utang percaya padanya tanpa mengambil
sesuatu pun sebagai jaminan. |adi, kata amfrnah

di sini mengacu pada pengertian khusus di dalam

bidang muamalah, yakni kewajiban seseorang
berlaku jujur di dalam membayar utangnya.

Penggunaan kataamdnah lainnya adalah di
dalam konteks pembicaraan tentang kesediaan
manusia melaksanakan amanah yang ditawar-
kan oleh Allah swt. setelah sebelumnya tidak
satu pun makhluk yang sanggup memikulnya.
Hal ini dinyatakan di dalam QS. Al-AhzAb [33]:
72. lbnu Katsir menjelaskan bahwa yang di-
maksud dengan kataal-amdnah(tt1ii ) di dalam
ayat ini adalah 'ath-th6'ah' (zLt$i = ketaatan atau
kepatuhan) ya^g ditawarkan Allah kepada
langit, bumi, dan gunung-gunung sebelum
ditawarkan kepada bapak manusia, Adam as.

Langit dengan segala hormatnya menolak
tawaran itu karena sangat beratnya. Bumi dan
gunung-gunung pun menyatakan keengganan-
nya. Akan tetapi, manusia siap menerima dan
memelihara amanah itu dengan sebaik-baiknya.
Al-Fakhrur Razi di dalam Tafsir Al-Kabir menge-

mukakan bahwa kata al-amdnah (tr1ii ) di sini
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bermakna 'at-taklif ( -{fti = pembebanan)
karena orang yang tidak sanggup memenuhinya
berarti membuat utang atas dirinya. Adapun
orang yang melaksanakannya akan memperoleh
kemuliaan. Di dalam kaitan itu, Abdullah Yusuf
Ali menyatakan bahwa kata-kata langit, bumi,
dan gunung-gunung pada ayat tersebut me-
ngandung makna simbolik. Maksudnya untuk
membayangkan bahwa amanah itu sedemikian
berat sehingga benda-benda yang sedemikian
berat seperti langit, bumi, dan gunung-gunung
yang cukup kuat serta teguh sekalipun, tidak
sanggup menanggung dan memikulnya.

Kata al-aminAt ( *a\fi )-bentuk jamak-
digunakan oleh Al-Qur'an antata lain di dalam
konteks pembicaraan tentang perintah Allah
agar manusia menunaikan amanah kepada
pemiliknya. Allah berfirman di dalam QS. An-
NisA' [4]:58. Rasyid Ridha menegaskan bahwa
al-amdndt ( 1:i\rt ) di sini digunakan sebagai ism

maf'ttl ( [ya it ), yut "i kata sifat selaku objek
dengan pengertian'segala sesuatu yang di-
percayakan seseorang kepadaorang lain dengan

rasa aman'. Menurut Ath-Thabari bahwa ayat

ini ditujukan kepada para pemimpin (penguasa)

agar mereka menunaikan hak-hak umat Islam,

seperti penyelesaian perkara rakyat yang
diserahkan kepada mereka untuk ditangani
dengan baik dan adil. M. Quraish Shihab men-
jelaskan bahwa al-amdndt dimaksudkan ber-
kaitan dengan banyak hal, salah satu di antara-

nya adalah perlakuan adil. Keadilan yang
dituntut ini bukan hanya terhadap kelompok,
golongan, atau kaum Muslim saja, melainkan
mencakup semua manusia, bahkan seluruh
makhluk. Oleh karenaitu, berdampingan dengan

amanah yang dibebankan kepada para penguasa

maka ditekankan kewajiban rakyat taat terhadap
mereka. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-
Maraghi, yang mengklasifikasi amanah atas: (1)

tanggung jawab manusia kepada Tuhan; (2)

tanggung jawab manusia kepada sesamanya;

dan (3) tanggung jawab manusia kepada dirinya
sendiri. Sementara itu, Thanthawi fauhari ketika
menafsirkan ayat di atas, merumuskan cakupan

Aminalr

makna kata al-nndnit ( ,>;1,1i ) yang cukup luas,

yaitu segala yang dipercayakan orang berupa
perkataan, perbuatan, harta, dan pengetahuan;

atau segala nikmat yang ada pada manusia yang

berguna bagi dirinya dan orang lain. |adi, kalau

Al-Maraghi melihat term amanah dari sudut
kepada siapa amanah harus dipertanggung-
jawabkan maka Thanthawi merumuskan lebih

abstrak lagi karena tidak saja berdasarkan
pertanggungjawaban, tetapi juga kegunaan yang

terkandung di dalam amanah itu.
Pada sisi lain, ditemukan pula penggunaan

kata amdndtikum ( "$r;i ) yang disandarkan
kepada manusia yang beriman, yakni di dalam

QS. Al-AnfAl [8]: 27. Menurut Asy-Syaukani,
ayat ini melarang orang-orang beriman meng-

khianati Allah dan Rasul-Nya dan mengkhianati
amanah sesama manusia. Dengan begitu, ada

dua jenis amanah. Pertamo amanah Tuhan dan

Rasul-Nya berupa aturan-aturan dan ajaran-

ajaran ag.una yang harus dilaksanakan. Kedua
amanah manusia berupa sesuatu, materiil atau

non-materiil yang dipercayakan seseorang
kepada orang lain dengan maksud tertenfu sesuai

ajaran agarna.

Dua kata amdndt (.-ii ) sisanya-di dalam

bentuk jamak-walaupun ditemukan di tempat
yang berbeda namun redaksinya sama, yaitu
padaQS. Al-Mu'min0n [23]:8 dan QS. Al-Ma'Arij

l70l:3l.Untuk katali-amdndtihim ('6\ ) pada

ayat yang disebutkan pertama digunakan di
dalam konteks pembicaraan tentang salah satu

(di antara tujuh) sifat yang membuat orang-

orang beriman beruntung adalah menjaga
amanah. Karena itu, Al-Maraghi mengaitkan
amanah di sini dengan sesuatu yang dipercaya-
kan kepada manusia, baik yang berasal dari
Allah swt., seperti tugas-tugas keagamaan
maupun oleh sesama manusia, seperti perikatan

dan sebagainya. Adapun penggunaan katayang
sama pada ayat yang disebutkan kedua adalah

di dalam konteks pembicaraan tentang salah

satu cara yang bisa membebaskan manusia dari
rasa keluh kesah dan sifat kikir ialah dengan
memelihara amanah. |adi, amanah yang di-

:
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kehendaki di sini adalah pemenuhan hak-hak
manusi4 baik terhadap dirinya sendiri, orang
lain maupun kepada Allah, dan bertanggung
jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya
untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dengan demikian, kata amdnah ( d6f ) di
dalam Al-Qur'an mencakup amanah kepada
Tuhan, sesarna murnusia, dan kepada diri sendiri.
Amanah kepada Tuhan dan sesama manusia
dapat dinyatakan sebagai amanah Allah dan
Rasul-Nya berupa aturan dan ajaran-ajaran
agama yang harus dilaksanakan. Amanah
kepada sesama manusia dapat pula berupa
sesuatu, baik materiil maupun non-materiil
yang dipercayakan seseorang kepada orang lain
dengan rasa aman dan tenteram. Adapun
amanah kepada diri sendiri berupa segala
nikmat yang ada pada manusia yang berguna
bagi dirinya, sehingga yang bersangkutan
memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya.
* Muhammadiyah Amin e:

Atttltt ( gaT )
Kata 6min ( ;,.T ) adalah bentuk ism f6'il dri amina

( i) - ya'manu (';t) - amnan (&1), amanan

(A1 ), amanatan (L\ ).Kataiminun ( bi ), berarti
'orang yang arnan atau sesuatu yang aman,
selamat, sejahtera, tenteram'. Menurut Ibrahim
Anis,kata 6min ( ;,\ ), omin ( il ) dan 6min ( iei )

memunyai makna yang sama, yattu ithma'anna

w a I am y akhaf ('-b;- l', i'(.ti1 = tenteram dan tidak
merasa takut). Amina at-balad (,t:)t'Ui ) berarti
'negeri yang penduduknya merasa aman tinggal
di dalamnya' (ithma'annafihahluh= nei yLIuLt ).

Menurut Farid Wajdi, kata amina ( 'ai )
memunyai dua asal: pertam4 al-amdnah ( at6lt)
lawan al-khiyinah ( a;q;ir ), dengan arti sukfin al-
qalb (,);fi'iP = ketenteraman jiwa); kedua
tashffiq ( 6j-r,L! =membenarkan, percaya). Kadang-
kadang kala 6min (;i1I ) dimaksudkan sebagai

doa dengan makna 'perkenankanlah' ( l-*llt =

istajib). Namun, kata 6min ( JII ) yang satu ini
bukanlah ism fk'il, melainkan ism fi'l amar (yaitt
kata yang berbentuk kata benda, tetapi me-
ngandung pengertian kata kerja perintah atau
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kalimat perintah). Bentuk penulisannya selalu
dengan fathah nun, yart:u amina ( 'n|1, brisnya
tidak pernah mengalami perubahan; lain halnya
dengan ismf6'il yang bisa mengalami perubahan
sesuai dengan kedudukannya di dalam kalimat.

Kata 6min ( !,T ) di dalam bentuk mufrad
(tunggal) disebut 6 kali di dalam Al-Qur'an, yaitu
di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 126,Q5. Ah'ImrAn
l3l:97, QS.Ibr6him [L4]:35, QS. Al-Qashash [28]:
57, QS. Al-Ankab0t l29l:67, dan QS. Fushshilat

l4ll: 40, sedangkan di dalam bentuk jamak
disebutkan 10 kali.

Kata 6min ( J,T ) di dalam QS. Al-Baqarah

l2l: 1.26 dan QS. IbrAhim [14]: 35 termasuk di
dalam rangkaian doa Nabi Ibrahim as. Ahmad
Musthafa Al-Maraghi menafsirkan ayat ini
dengan mengatakan, "Nabi Ibrahim berdoa
semoga Allah menjadikan negeri Mekah alnan/

terhindar dari tangan-tangan jahil yang ingin
merusaknya, dan terjauh dari siksaan Allah
sebagaimana terjadi di negeri-negeri lain berupa
gempa bumi, bencana, banjir besar dan sebagai-

nya. Ternyata doa Ibrahim tersebut dikabulkan
oleh Allah swt. sehingganegeri Mekah lebih aman

dan makmur dari negeri-negeri lain di dunia."
Katafunin( J,I ) di dalam QS. Ah'Imr6n [3]:

97 merupakan jaminan keamanan yang diberi-
kan Tuhan kepada orang-orang yang memasuki
Masjid Haram di Mekah atau jaminan keamanan

tanah suci, sementara manusia yang berada di
daerah luar itu melakukan tindakan kejahatan,

seperti merampok.
Kata 6min ( J,T ) di dalam QS. Al-Qashash

l28l:57 merupakan "pertanyaan" Tuhan kepada
penduduk Mekah yang merasa khawatir, bila
mereka mengikuti petunjuk Muhammad,
niscaya mereka akan terusir/diusir dari negeri
Mekah. Lalu Tuhan bertanya, 'Apakah Kami
tidakmengukuhkan kedudukan mereka di dalam
negeri Haram yang aman?"

Katafrmin( ;ai )didalamQS. Fushshilat [41]:
40 adalah rahmat keamanan yang diberikan
Tuhan kepada orang-orang yang beriman dan
beramal saleh.

Semua kata 6min ( J,I ) di dalam ayat-ayat
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Al-Qur'an bermakna'aman sentosa, selamat,

sejahtera', baik di dalam konteks kehidupan di
dunia maupun di dalam konteks kehidupan di
akhirat. ee Hasan Zaini +

AMiN ( *i).
Kata amin t ;i I berasal dari kata al-amn ( onlr ),

yang merupakan bentuk mashdar dari amina ( ni )

- ya'm$nu ( ) ;Y ) - a*nm ( t\i ), amhnanl tiUi ;, dan

amhnatan t'Jvi l. Atau dari mnuna ( r1i ) - y a' munu

( ;1V ) - amnatan ('dr1i ). Ar-Raghib Al-Ashfahani
mingartikan kala amn ( ;ii ) dengan'ketenteram-
an jiwa' (thuma'ninatun-nafs= r-At 

-4-6 
), sedang-

kan kata amdnkadang-kadang diartikan sebagai

'suatu keadaan tempat manusia berada', dan
kadang-kadang diartikan sebagai'suatu ke-
percayaan yang diberikan kepada manusia'. Arti
yang terakhir itu hampir sama dengan yang
dikemukakan Ibnu Faris, yaitu memberikan
amanah (i' thd' ul- amdnah ='it1\t ;rtst ).

Berangkat dari pengertiartkalaamn di atas,

dapat pula diberikan pengertian k ata amin ( ;i ),

y:rng menurut bahasa berarti 'orang yang setia,
jtrjtrr', atau'orangyzulg arnarn, yang selamat', dan
'yang diperc ay at' (al-ma'mfin ats-tsiqah, al-mu' tmnin

wal-mu'taman).Kataamin ( ;i ) sering dihubung-
kan dengan kata lain, umpamanya aminush-
shunditq (,e'r\*:r oi :uasi), mninul-mAl ( JtJt ro.i
: bendahara), iminul-makhzan ( yVJt ;2i =

penjaga gud ang), dan aminul-maktabah ( i(-rt oai
= penjaga pustaka).

Sejalan dengan pengertian amin ( *i )
menurut bahasa tersebut, Ibrahim Anis meng-

artikan amin (orf ) menurut istilah sebagai

"^l;t;)t ,i ,;t z;.u, !;-V't ir'rlllt t ,1;t t^lJt
/ y /er-eJ J rr, 

{,

hl-hdfizhul-hdris wa al-ma'mttn wa man yatawalld

riqdbah sy ai' awil-muhdfazhah' alaih)

orang yang menjaga, memelihara, dipercayai, dan

benlenang mengawasi sesuatu atau memeliharany a

Selain itu, Al-Farisi, sebagaimana dikutip
Ibnu Manzhur, mengatakan bahwa adakataamin
( ;i ) dengan qashr (pendek) hamzah atau dmin

( ;f ) dengan madd (p anjang) hnmzah y arrg berarti

An'6m

Alldhumma istajib li ( j.-*Lt'rai:r = Ya Allahl
Perkenankanlah bagiku); kata amin ( o.ri ) ini
dipandangnya sebagai kalimat yang terdiri dari

f i' I dan ism (ism f i' l). Kata amin ( *i I itu bias anya

diucapkan pada akhir doa atau diucapkan oleh

makmum pada akhir bacaan Al-Fatihah imam.
D dalam AlQur'an, lcataamin( ;ai ) disebut

14 kali, yaitu di dalam QS. Al-A'rAf [7]: 68, QS.

Y0suf ll2l:54, QS. Asy-Syu'Ni' 126l: 107,125,
'J.43,162,178, dan 193, QS. An-Naml l27l:39,Q5.
Al-Qashash l28l: 26, QS. Ad-DukhAn [44]: 18, 51,

QS. At-Takwir [81]: 2L, serta QS. At-Tin [95]: 3.

Kara amin ( ;i I di dalam QS. Al-A'rAf [7]:
68 serta QS. Asy-Syu'ard' f26l:107,125, L43,162,

dan L78 bermakna 'dipercayai' (ism f6'il dengan

makna ism maf'ftl), dan kata itu merupakan
pernyataan para rasul kepada kaumnya bahwa
mereka adalah rasul yang dipercayai (rasftl amin

='*i 3;:). Adapun kata amin ( ;i ) di dalam
Ayat 193 dari Surat yang sarna adalah di dalam
konteks pembicaraan turunnya Al-Qur'an dari
Allah dan dibawanya oleh malaikat )ibril yang

disebut a/-R fih al-Amin( d)e,it L:ji 1
Pengungkapankataamin ( ;i ) di ddamQs.

Y0suf 11.21: 54, QS. An-Naml [27]:39, QS. Al-

Qashash [28]:26, dan QS. Ad-DukhAn [ a]: 18

semuanya dengan makna'yang terpercaya'.
Kataamin( ;f l ai aaam QS. At-Takwtr [81]:

21 berkaitan dengan sifat fibril sebagai pembawa
wahyu; ia memunyai kedudukan tinggi serta

terpercaya.
Kataamin ( ;i ) di dalam QS. At-Tin [95]:3

berhubungan dengan sifat dan keadaan negeri

Mekah. Negeri Mekah disebut al-amin (;ra!r)
karena seharusnya negeri itu aman dari segala

bentuk gangguan dan permusuhan, seperti
pencurian dan perampokan. + Hasan Zaini q

AN'AM t puJf I
An'frm adalah bentuk jamak darina'm ( r- ) yang

bermakna'unta'. Namun, makna an'6m sendiri
tidak terbatas pada makna tunggalnya saja;

tetapi meluas, hingga mencakup'hewan-hewan
berkaki empat' seperti unt4 sapi, dan kambing.
Hewan-hewan itu disebut dengan na'm karena
mendatangkan nikmat.

Kajian Kosakata 86



An'drn

Katasn'Amdtblbuhialif lfrm, al-an'fun( CCli l
adalah nama surah yang ketujuh dari Al-Qur'an.
Surah itu terdiri dari 155 ayat dan turun di
Mekah. Nama ini diambil dari beberapa ayal
yang menggunakan kata tersebut.

Kata an'6m digunakan Al-Qur'an di dalam
hal-hal sebagai berikut:
1,. An'6m sebagai harta benda yang digembala-

kan, posisinya sebagaimana emas, perak,
kebun, sawah, dan kuda tunggangan. An'6m
berfungsi sebagai alat angkutan/ susunya
dapat diminum, dagingnya dimakan, bulu-
nya sebagai hiasan dan pakaian, kulitnyabisa
dibuat tenda (QS. Ah'Imran [3]:L4, An-Nahl

[16]: 5 dan 80, Al-Mu'min l4O):75, dan QS.
Az-Zukhruf [43]: 12).

2. An'6m sebagai bandingan identik dengan buat
manusia. An' 6m hidup berpasang-pasangan
karena berkembang-biak melalui perkawinan
(QS. Asy-Syird l42l: 11). Kehidupannya
bertumpu pada air dan tumbuh-tumbuhan,
jenis dan warna kulitnya bermacam-macam
(QS. FAthir [35]:28).

3. An'dm dijadikan contoh yang buruk bagi
manusia yang cinta dunia (QS. Asy-Syu'arA'

126l: 133), bagi manusia yang mempunyai
hati, mata, dan telinga tetapi tidak meng-
gunakannya untuk memperoleh petunjuk
(QS. Al-A'rOLf l7l: \79), bagi manusia yang
menganggap dunia ini tempat bersenang,
tempat melampiaskan nafsu seksual dan
nafsu perut (QS. Muhammad {471: l2).

4. An'6m di dalam keyakinan Arab |ahiliyah
yaitu tradisi memberi sajian kepada berhala
berupa binatang dan tumbuhan, demikian
juga untuk Allah. Unta yang mereka pilih
disebut s6'ibah, hdm, dan bahirah. Sebagai

tanda, kupingnya mereka potong, unta
tersebut tidak boleh dimakan oleh watrittr dart

orang sembarangan, hanya boleh untuk
orang-orang tertentu dan khadim berhala.
Sekiranya unta ini beranak, anaknya tidak
boleh dimakan wanit4 kecuali kalau anaknya

yang lahir itu mati. Unta betina yang sudah

ditetapkan sebagai kurban itu tidak boleh
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ditunggangi, tidak boleh membawa beban
dan susunya dipersembahkan untuk berhala
(QS. An-Nis d', l4l; 1 19, QS. Al-An' Am, 16l: 1,36

dan 138). Ibnu Abbas menyatakan, kalau
ingin mengetahui kebodohan orang Arab
dahulu, bacalah QS. Al-An'Am dari Ayat 130

ke atas.

An'6m di dalam konteks hukum:
Pada bulan haji bagi orang yang ihram
dilarang berburu dan membunuh an'dm.

Apabila hal itu terjadi maka harus mem-
bayar denda dengan menyembelih bi-
natang seharga dengan yang dibunuh, lalu
memberikannya kepada fakir miskin.
Sekiranya tidak dapat dilakukan hal itu,
maka memberi makan orang miskin se-

harga binatang yang dibunuh, atau puasa

beberapa hari menurut takaran makanan

yang harus dikeluarkan (QS. Al-Ma'idah

[5]: 1).

An'6m yang dihalalkan seperti kambing
biri-biri, lembu, dan unta (QS. Al-Ma'idah

[5]:1 dan Al-An'Am [6]:1,a\.
An'am yang diharamkan, yaitu yang tidak
disembelih, yang matinya tercekik, di-
pukul, jatuh, ditanduk, diterkam binatang
buas (kecuali yang sempat disembelih),
yang disembelih atas nama selain Allah
(QS. Al-Ma'idah [5]:1dan3, Al-An'Am [6]:
L38 dan 42, serta QS. Al-Hajj l22l:30).
An'km yang menjadi kurban adalah unta,
lembu, dan kambing dilakukan pada hari
raya Idul Adha pada setiap tanggal 10

Zulhijjah (QS. Al-Hajj l22l:34, An-NisA'

l4l 119, dan QS. Al-An'Am [6]: 136)

An'Am adalah ciptaan Allah yang unik dan
harus disyukuri, sebab Dialah yang men-
jinakkannya dan menciptakan air susu

yang bersih, sedangkan posisinya berada

antara darah dan tahi (QS. An-Nahl [16]:
66\.

Dari keseluruhan ayat yang menggunakan
kata an'am pengertiannya sesuai dengan makna
lughawi, yaitu unta, sapi, dan kambing. Untuk
binatang-binatang yang lain disebut dengan

b.

d.
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AnA'a

nama, seperti khail (;;.s = kuda), khinzir ( ;f =

babi), naml ( J- = semut), dan lain sebagainya.

+ Ahmad Sudirman Abbas eo

AUA'R (;tit;l
Kata 6nd'a (;t:t;) berasal dari anawa ( j) utuu

and ( J) - ya'ni t O'U I - ina ( ;y), yang terdiri
dari tiga huruf yang masing-masing dilambang-
kan dengan alif ( -il! ), nfin (..r; ), dan wiw ( 1t ).

Kata dasar yang terdiri dari huruf alif (,ill) dmt
nfin (c; ) dan seterusnya (apa pun huruf yang
ketiga) memunyai empat arti pokok, yaitul) al'
buth'u (iL}= lambat lamban) dan sejenisny4
2) s6'ah minaz-zamdn ( lu")t'U'tA = suatu saat

tertentu dari bentangan waktu), 3) idrdk asy-syai

(,pt 'ltt:tt = persepsi terhadap sesuatu), dan 4)

zharf minazh-zhurfif ( )\$t'u3'f = satu dari
beberapa kondisi). Kata 6ru6'a (;6t; ) yang berarti
'waktu' merupakan bentuk j*uk dari bentuk
tunggal al-anh ( .,1lr I atau al-ind ( ;)l ), yang
berarti 'suatu saat dari waktu malam'. Ibnu
Arabi berpendapat bahwa bentuk jarork dari, al-

and ( ;\1) atau.al-ind (;)t) adalah 6nd'a (irltl")
atau uniy (.ei ), sedangkan Ar-Raghib Al-
Ashfahani berpendapat bahwa bentuk tunggal
dNi6n|'a( lUrl )adalah al-an6( ;\), al-ind(;'1t7,
atau al-uni ( jir ) yang berarti 'waktu' secara

global dan tidak terikat dengan siang atau
malam.

Di dalam Al-Qur'an, kataini'a ( ltitl ) hanya

ditemukan tiga kali, yakni di dalam QS. Ali
'ImrAn [3]:113, QS. Thaha [20]:130, dan QS. Az-
Ztmar [39]: 9. Adapun di dalam bentuk
tunggalnya, yakniind ( jl ), (di dalam ayatghaira

ndzhirinhinihu=4t-F}i ), disebut satu kali,
yaitu di dalam surat al-Ahzdb, 33:53.

An6'a(;ul; ) di dalamQS. Ah'Imran [3]:113
disebut di dalam konteks tidak semua ahlul-kitdb
itu buruk. Di antara mereka terdapat golongan

yang berlaku lurus (ummah q6'imah = 413Xi)-
menurut sebagian ahli tafsir, mereka adalah
gologan ahlul-kitdb yang telah masuk Islam-
mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa
waktu di malam hari, dan mereka juga bersujud
(bersembahyang).

Anshitir

Di dalam QS. Thaha [20]: 130, kata 6nfr'a

( rytit;) digunakan di dalam konteks peringatan

dan anjuran Allah kepada Nabi Muhammad
agar tabah di dalam berdakwah menghadapi
kaum musyirik Mekah.

Di dalam QS. Az-Zumar [39]: 9, kata frn6'a

(;-ut; ) digunakan di dalam konteks bantahan

terhadap orang musyrik yang merasa lebih
beruntung dengan memiliki harta kekayaan.

Adapun kata in6 ( .,,l ) sebagai bentuk
tunggal dari 6n6'a(;tit;) di dalam QS. Al-AhzAb

[33]: 53, disebut di dalam konteks adab dan

sopan santun di dalam rumah tangga Nabi saw.

Di dalam tiga ayat pertama, kala dn6'a

(;-rit;) tetap di dalam bentuk jamak dan di-
gunakan di dalam konteks ibadah atau pen-

dekatan spiritual dengan Allah, sedangkan pada

ayat keempat, yakni di dalam bentuk tunggalnya
ind ( ril ), berkaitan dengan muamalah, adab

sopan santun, atau di dalam urusan duniawi
belaka. Di dalam keseluruhannya kata 6n6'a

(;tit;) maupun inA(;\) memunyai arti'waktu'
Secafa UmUm. * Ahmad Asymuni cc

ANSHrro (fb)it
Kata anshithtt ( f ;11 ) adalah ben ttuk f il amr y ang

ditujukan kepada banyak mukhkthab ( -bA=
objek). Berasal dari anshata - yunshitu - inshfrtan

(GbL-i4"-'&:i ). Kata tersebut terulang
dua kali, yaitu di dalam QS. Al-A'rAf l7l:2}Adan
Al-AhqAf 146l:29. Keduanya menunjuk makna

diam untuk mendengar dan memerhatikan Al-

Qur'an ketika dibacakan.
Di dalam QS. Al-A'rAf l7l:20a disebutkan,

"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarknnlah

baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agarkamu

mendapat rahmAt". Ayat ini menurut sebagian

ulama berlaku pada saat melaksanakan shalat

wajib ketika imam mengeraskan bacaannya. Di
dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh

Muslim dari Abu Musa Al-Asyari disebutkan
inn am 6 j u' il al - im 6mu I iy u' t amm a b ihi f a' i dzd kabb ar a

fakabbirfi wa'idzd qara'a fanshitit ( iUyt ,*Ct
54:uij$gtrl$; istiV, r'€il. = sesungguh-
nya imam itu hanyalah untuk diikuti, oleh
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Arrshit[r

karena itu jika ia takbir maka takbirlah dan jika
ia membaca (ayat) maka diamlah. Pendapat ini
disandarkan kepada Ibnu Mas'ud, Abu
Hurairah, labir, Az-Zuhri, Abdullah bin Umar,
Atha bin Abi Rabah, dan Said bin Musayyab.
Selanjutnya Said mengatakan bila Rasulullah
shalat, orang-orang musyrik saling menganjur-
kan agar tidak mendengar dan memerhatikan
Al-Qur'an yang dibaca oleh Muhammad, lalu
turunlah ayat ini sebagai jawabannya.

Ada juga pendapat yang disandarkan
kepada Said bin Iubair, Mujahid, Atha, Umar bin
Dinar, Zaid bin Aslam, Al-Qasim bin Al-
Mukhaemirah, Muslim bin Yassar, Syahr bin
Hausyab, dan Abdullah bin Al-Mubarak yang
mengatakan bahwa ayat ini berlaku pada saat

khutbah dibacakan, tetapi pendapat ini di-
lemahkan oleh sebagian ulam4 misalnya Ibnu
Al-Arabi mengatakan, di dalam khutbah tidak
semua isinya adalah ayat, padahal seruan ayat

itu khusus ketika ayat Al-Qur'an dibacakan.
Sedangkan keharusan diam pada saat khutbah
bukan hanya pada saat ada ayat yang dibacakan,

tetapi pada semua khutbah itu. Kemudian An-
Nuqasy menambahkan bahwa ayat itu adalah

ayat Makkiyah dmr saat itu belum ada khutbah
atau shalat ]umat.

Pendapat yang lain, sebagaimana di-
sebutkan oleh Ath-Thabari yang juga dari Said

bin ]ubair mengatakan bahwa ayat ini berlaku
umum yang meliputi hari Idul Fitri, Idul Adha
dan hari |umat serta ketika imam membaca ayat

secara jahar (keras). Pendapat inilah yang
didukung oleh Al-Qurthubi karena cakupannya
lebih luas sebagaimana tuntutan zhahir ayat.
Selanjutnya An-Nuqasy mengatakan, para
mufasir sepakat bahwa diam untuk mendengar
dan memerhatikan Al-Qur'an yang sedang
dibaca bukan hanya berlaku pada shalat wajib
saja tetapi juga berlaku pada shalat lainnya.

Adapun penggunaan kata anshit di dalam

QS. Al-Ahqdf [a6l:29, berkaitan dengan pe-
nyiaran Al-Qur'an pada makhluk jin: "Dan
(ingatlah) ketika kami hadapkan serombongan jin
kepadnnu y mg mendengarknn Al-Qur' m makn tatknla

8g

Aqfal

mu eka mm ghndii p emb ac aon( ny d I alu mu ekn b erknt a,

"Diamlah kamu funtuk mmdengarkannya)" . Ketika

p emb acaan t el ah sel e ai mer eka kemb al i kep ada knumny a

untuk memberi peringatnn". Menvrut sebagian

riwayat, hal itu terjadi ketika Nabi saw. shalat

Subuh bersama sahabatnya di Nakhlah. Pada

saat itu ada sekelompok bangsa jin mendekati-
nya jumlah mereka ada 9 jin, di antaranya ada

yang bernama Zauba'ah. Misi mereka adalah
untuk mencari tahu mengapa mereka tidak bisa

lagi mendengar berita langit tentang kejadian-
kejadian yang terjadi di bumi sebagaimana
sebelumnya bahkan kalau mereka naik ke langit
di tempat yang biasanya mereka tempati untuk
mendengar berita tersebut, mereka dilempar
dengan bunga api.

Setelah mereka mengadukan hal tersebut

kepada iblis, iblis berkata bahwa pasti ada
peristiwa besar di atas bumi yang membuat hal
itu terjadi. Maka, dikirimlah bala tentaranya ke

berbagai penjuru dunia dan kelompok Zauba'ah
tersebutlah yang kebetulan mendekati Nabi dan
saat mereka mendengar Nabi membaca ayat-

ayat Al-Qur'an, ada di antaranya yang menyeru
kepada yang lainnya agar diam dan memerhati-
kan bacaan tersebut dan mereka yakin bahwa
hal itulah yang menyebabkan mereka tidak bisa

lagi mendengarkan berita langit, kemudian
turunlah ayat tersebut di atas.

Para mufasir mengatakan bahwa kejadian
tersebut tidak disadari dan tidak diketahui oleh

Nabi sebelum turunnya ayat tersebut. Nanti
setelah kelompok Zauba'ah itu kembali kepada

kaumnya dan mengingatkan akan kebenaran
ayat-ayat Al-Qur'an tersebut baru kemudian
dikirim kelompok demi kelompok untuk me-

nemui Nabi dan belajar secara khusus kepada-

nya dan saat itulah baru terjadi komunikasi
lansung antara mereka dengan Nabi saw.

+ Muhammad Wardah Aqil o

AeFAL 1,;ui( I
Kata aqfdl ( luii ) adalah bentuk jar.uk dari kata

qufl ( ,F ). Kata ini terambil dari akar kata yang
terdiri atas tiga huruf, yaLtu qif - fd - ldm yang
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berkisar pada dua makna pokok. Pertama,
'kembali dari perjalanan', misalnya kembali dari
pertempuran dan sebagainya. Kedua, makna
'keras', seperti kayu yang kering dan keras
disebut qAfl ( Ji6 ). 'Gembok' yang dipakai
mengunci pintu disebut qufl (,p ) kur"r,u di situ
terkandung makna keras di dalam arti orang,
sulit masuk dan keluar pada pintu yang telah
digembok, ada juga mengatakan gembok itu
terambil dari makna dasar yang pertama yakni
'kembali atau pulang' karena di dalam ke-
pulangan itu terkandung makna keamanan bagi
keluarga saat mereka pulang sebagaimana
rumah yang digembok membuat perasaan aman
bagi penghuninya. Dari sini, orang bakhil disebut
muqfalut-yadaini ( u-')r j,# = terkunci tangannya)
karena tidak mau mengulurkan tangannya
untuk membantu orang lain, seolah-olah tangan-
nya terkunci.

Di dalam Al-Qur'an, aqfdl (Jrjii), hanya
ditemukan pada satu tempat, yaitu di dalam QS.
Muhammad [47]:24.

Penggunaan kataaqffrl ( luif ) di dalam ayat
tersebut menunjuk pada orang yang tidak mau
menerima kebenaran, seolah-olah di dalam
hatinya ada kunci yang membuatnya tertutup
dan tidak bisa menerima kebenaran tersebut.
Orang yang dimaksud, sebagaimana diisyarat-
kan pada ayat-ayat sebelumnya, adalah orang-
orang yang terdapat di dalam hatinya penyakit
yang, ketika ditetapkan kewajiban berperang,
mereka memandang Nabi saw. seperti orang
yang mau pingsan karena takut mati dan
disebutkan juga bahwa seandainya mereka
berkuasa, mereka akan melakukan kerusakan
dan memutuskan silaturrahmi, maka Allah
berfirman "Apakah mereka tidak memerhatikan Al-
Qur' an at aukah hnti mer ekn terkunci" .

Di dalam Al-Qur'an, hati yang tidak mau
menerima kebenaran agarna yang dibawa oleh
Nabi Muhammad saw. dinyatakan dengan tiga
mac;un bentuk kata benda di samping sejumlah
kata kerja. Kata benda tersebut adalah aqfdl

( Ju;i ), gttutf ( Ji ), dan akinnah ( '^gf ) Kata ghulf
dipakai pada dua tempat, yaitu pada QS. Al-

AoshA

Baqarah [2]:88 dan An-NisA' [4]: 155, semuanya
menunjuk pada pernyataan orang-orang yang
menolak kebenaran tersebut sambil mengatakan

bahwa hati mereka telah tertutup. Kemudian
kala akinnah ('^gi ) ya.g dipakai pada empat
tempat yaitu di dalam QS. Al-An'Am [6]: 25; QS.

Al-IsrA' [17]: 46; QS. Al-Kahfi [18]: 57; dan QS.

Fushshilat [41]: 5, menunjuk kepada orang-orang
yang telah mendengarkan ajaran yang disampai-
kan Nabi saw. narnun kemudian berpaling dan

menolaknya. Dengan demikian, tingkatan yang
paling tinggi di antara ketiga bentuk tersebut
adalah ghulf (menolak disertai pernyataan
bahwa hatinya telah tertutup), kemudian akinnah

(menolak dan berpaling, tanpa menyatakan
bahwa hatinya telah tertutup), baru aqfdl

(menolak secara diam-diam atau dalam hati dan

berusaha untuk tidak menampakkannya).
* Muhammad Wardah Aqil o

^ -.€
AQSHA ( L;it )
Kata aqshd (ai l disebut tiga kali di dalam Al-

Qur'an, yakni di dalam QS. Al-IsrA' [17]: 1, QS.
Al-Qashash l28l:20 dan QS. YAsin [36]: 20.

Dari segi bahasa (etimologi), kata tersebut
merupakan turunan dari kata qashd ( 

"i;) 
yang

berarti'jauh'. Bentuk superlatif (ism t afdhil)-ny a

dengan bentuk mudzakkar ialah aqsh6( uii ) aa"
muannats-nya ialah qushwi ( a# ) ya.g artinya
'yang terjauh'. Arti kebahasaan ini memberi
kesan adanya dua sisi/arah ya.g terintegrasi di
dalam penggunaan kata ini, arah yang satu
memunyai jarak yang paling jauh dari arah yang
lain. Istilah 'terjauh' bersifat relatif, tergantung
kepada sisi tempat kita melihat atau mem-
bandingkan jarak tersebut.

Ayat yang menggunakan kata aqshA l*ii )

menunjukkan bahwa kata itu digunakan untuk
menggambarkan 'jarak yang terjauh secara fisik
di antara satu tempat dengan tempat yang lain'.

Di antara surah dan ayat yang menyebut
kataaqsh6(*ii ) it" ialahQS. Al-Isril [17]: 1. Kata

aqsh6(;.ii ) ai dalam ayat ini digunakan sebagai

sifat bagi arah masjid yang ada di Palestina,
(maksudnya ialah masjid Haikal yang dibangun
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Masjid Al-Aqshd; salah satu masjid yang sangat dianiurkan oleh

oleh Nabi Sulaiman pada abad ke-10 sebelum

Masehi, tetapi kemudian dihancurkan oleh
tentera Romawi ketika mereka memadamkan
pemberontakan orang-orang Yahudi, dan puing-
puingnya dijadikan tempat pembuangan stun-

pah. Sejak tahun 123 H, ketika pecah lagi
pemberontakan kaum Yahudi yang juga dapat
dipadamkan tentera Romawi, puing-puing
masjid Haikal lenyap tertimbun sampah/tanah).

Tempat ini disebut sebagai masjid Aqshd ( 6if 1

karena merupakan tempat sujud Nabi yang
paling jauh dari Mekah selama perjalanan
Isra'nya di bumi.

QS. YAsin 136l: 20 memberi keterangan
tentang seseorang yang datang dengan tergesa-

gesa dari negerinya yang jauh dan menyeru
kaumnya agar mengikuti seruan Rasul Allah.
Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa negeri

yang dimaksud adalah Antiochie (Antiokhia),

9l

Aqshir

Rasulullah saw. untuk dikunjungi.

termasuk wilayah Turki, tetapi setelah Perang

Dunia I, negeri itu termasuk wilayah Suriah.
Demikian Al-Qur'an menggunakan kata

aqshd ( uif ) untuk menggambarkan jarak
terjauh di antara dua tempat secara fisik dan
tidak untuk menggambarkan jarak dua arah
yang bersifat nonfisik, seperti jarak waktu,
hubungan, dan kepangkatan. Di sinilah per-
bedaan kata itu dengan kata lain yang berasal

dari kata ba'uda ( ,.i ) ya"S secara etimologis juga

berarti 'jauh'. Kata ba'id ( q. ), bentuk sifat
musyabbahah dari kata ba'uda ( -r-lj ) digunakan
untuk arti fisik seperti di dalam QS. H0d [11]: 89,

...Wa md qaumu Lfrthin minkum bi ba'id
( )4r. €; *; ii 4 '..=... sedanskan kaum
Luth itu tidak jauh tempatnya dari kamu), dapat
juga digunakan untuk arti nonfisik (tidak dapat
diukur dengan alat-alat ukur) seperti di dalam

QS. An-Nisd' l4l:60, ... Yuiduasy-syaithdnu an
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Arada

yudhillahum dlntillan baldi ('eU- oi }i"Jri'u-i . . .

(4 W = ...setan itu bermaksud menyesafkan
mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauh-
nya). + A. Rahman Ritonga a

ARADA (stri )

Kila arlda ( it;i ) dan derivasinya disebut di dalam
Alqur'an sebanyak 148 kali. Kata yang hampir
semakna dengan kata itu, riwada - yurhwidu
(\t;"'r'tt, ) disebut delapan kali, tujuh kali di
dalam QS. Y0suf $21:23,26, 30,32, dan 51., satu
kali di dalam QS. al-Qamar [54]: 37. Di dalam
bentuk lain lagi ruwaidd (r:.lJ-:lr) disebut satu kali,
yaitu di dalam QS. Ath-ThAriq [85]: 17. Bentuk
mashdar dari kata ini adalah irddah ( aA 1l ).

Menurut Ibnu Manzhur irddah berarti
'menghendaki'. Sa'lab mengatakan, kata iridah
ada kalanya digunakan di dalam arti meng-
hendaki yang disertai rasa senang, dan ada
kalanya tidak disertai rasa senang. Sementara
menurut Sibawaitu irddah berarti al-qashd ( :x*;it
= tujuan). Adapun irddahyang subjeknya benda,
iabermakna majazi (bukan hakiki).

Al-Ashfahani menjelaskan, irddah dari ar-

raud ( irlr ) artinya 'bolak-balik mencari sesuatu
dengan perlahanJahan'. Namun, kata itu dapat
diasalkan pada kata rdda - yarirdu ('r\i;-;r, ) yang
artinya 'berjalan mencari sesuatu'. lrddah pada
dasarnya adalah kekuatan yang timbul dari
sy ahwat ( ;ra+ = keinginN), bijat ( L6 = kebutuh-
an), dan amal (pf = angan-angan). Kata itu
kemudian dijadikan nama (lsz) untuk mencapai

sesuatu dengan ketentuan bahwa sesuatu itu
seyogianya dilakukan atau tidak dilakukan.
Kadang-kadang kata itu digunakan pada per-
mulaannya (al-mabda') untuk mencapai sesuatu,

dan kadang digunakan hanya pada bagian
terakhirnya. Apabila dikaitkan dengan Allah,
maksudnya untuk terakhirnya (al-muntahd)
bukan permulaannya. Demikian itu karena Allah
Mahatinggi dari pencapaian sesuatu.

Kata ardda - yuridu kadang-kadang diguna-
kan untuk perintah (amr).lni terutama di dalam
kaitan taklif (pembebanan) melalui syariat yang

Ardda

diturunkan Allah kepada hamba-Nya, yan9
pada hakikatnya Allah lebih menekankan
kemudahan, bukan kesulitan (QS. Al-Baqarah

[2]:185). h1dah digunakan di dalam arti'tujuan'
(QS. AlQashash [28]:83). DidalamQS. Al-Ahzab

[33]: 33 dijelaskan 'Allah bermaksud hendak
menghilangkan dosa dari kamu hai ahlul-bait dan
membersihkan kamu sebersih-bersihnya''. Ayat
ini diturunkan berkaitan dengan lima orang,
yaitu Nabi Muhammad saw., Ali, Hasan, Husairy

dan Fatimah. Menurut Ibnu Abbas, ayat ini
diturunkan berkaitan dengan istri-istri Nabi
saw

lrddah dapat juga berarti'mengharap', yaitu
menjelaskan orang-orang yang mengharap
keridhaan Allah, dengan memperbanyak ibadah

dan memanjatkan doa kepada-Nya (QS. Al-
An'Am [5]:52).

Irddah menurut Al-Asfahani, ada dua
macam, yattu irddah dengan kekuatan taskhiriah

(ditundukkan) dan hissiah (indriawi). Ini dijelas-
kan di dalam sikap dan perilaku kaum kafir yang
memilih berhakim kepada Thdghfit; padahal,
mereka telah diperintah untuk mengingkarinya.
Sikap dan tindakan mereka tersebut karena
pengaruh setan yang bermaksud menyesatkan

mereka (QS. an-NisA' [4]:60).
Kala rdwada - muriwadahberarti'membujuk

atau menggoda'. Tetapi di dalam pengertian
bahasa, kata itu berarti'membelokkan pendapat
orang lain agar mau mengikuti pendapatnya
atau kehendaknya'. Di dalam hal berkaitan inilah
kata iridah alau ardda dmr rdwada. Arhda artinya
'menghendfii', sementara riw ada'menghendaki
agar orang lain-dibujuk-mengikuti kehendak-
nya'.

Kata yang semakna dengan ardda - yuridu
adalah sy6'a - yasyd'u ('rt:"-;t3 ). Kata itu selalu

digunakan seluruhnya di dalam bentuk kata
kerja (fi'l\ sebanyak 236 kali. Kata itu berarti
'menghendaki', seperti Allah memberi ampun
kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan
menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya pula. (QS.

Al'Imran [3]: 129).

Istilah irddah biasa digunakan di dalam
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kajian teologi (ilmu kalam), yaitu pembicaraan

tentang masalah perbuatan manusia, kekuasan,

dan kehendak mutlak Tuhan. Selain itu, di
kalangan Asy'ariah, irildah diken;rl sebagai salah

satu sifat wajib bagi Allah. Artinya Allah
Menghendaki, dan di dalam bentukmurid - atau

kaunuht mufidan- sebagai sifat wajib yang ke-L5,

artinya Allah Maha Menghendaki. Itu berbeda

dengan Mu'tazilah yang meniadakan sifat-sifat

Tuhan dengan tujuan menghindari ta'addudul-

qudam6' (berbilangnya Yang Qadim).
Menurut paham Asy'ariah, kekuasan dan

kehendak Tuhan bersifat mutlak. Tuhan tidak
tunduk kepada siapa pun. Di atas Tuhan tidak
ada suatu zat lain yang dapat membuat hukum
dan dapat menentukan apa yang boleh dibuat

dan apa yang tidak boleh dibuat Tuhan. IrAdah

dan kekuasan Tuhan bersifat absolut. Misalnya,

Allah menghendaki kesesatan seseorang maka

siapa pun tidak akan marnPu menolak sesuatu

yang datang daripada-Nya (QS. al-MA'idah [5]:
41). Demikian juga, jika Allah menghendaki
kebaikan kepada kamu maka tidak ada yang

dapat menolak karunia-Nya karena Dia memberi

kebaikan kepada siapa saja yang dikehendaki-
Nya (QS. Ytnus l10l:107, QS. Al-Baqarah [2]:
253, QS. H0d [11]: 107 dan QS. Al-Hajj l22l:M\

Bagi Mu'tazilah, kekuasan dan irkdah Allah
pada hakikatnya tidak lagi bersifat mutlak
semutlak-mutlaknya. Kekuasaan dm ir 6dah-Ny a

dibatasi oleh kebebasan yang telah diberikan
kepada manusia di dalam menentukan kemauan

dan perbuatannya dan norma-norma keadilan

yang apabila dilanggar menjadikan Tuhan tidak
adil. Kekuasan dan irfrdah-Nya dibatasi pula oleh

hukum alam (sunnah Allah) yang tidak mengalami

perubahan (QS. Al-Ahzdb [33]: 62,Q5. FAthir [35]:
43, QS. Al-Fath [48] : 23). Karena itu seseorang yang

menghendaki pahala dunia, Allah akan mem-

berikan kepadanya pahala dunia itu, dan siapa

yang menghendaki pahala akhirat, Allah akan

memberikan pula kepadanya pahala akhirat (QS.

Ali 'Imr6n [3]: 1a5). Kepada orang yang di-
kehendaki mendapat petunjuk-Nya, Dia me-

lapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam.

ArbAb

Sebaliknya, orang yang dikehendaki kesesat-

annya, Allah menjadikan dadanya sesak dan

sempit, smlah-olah ia sedang mendaki langit (QS.

Ah 'Imran [3]: 125). o Ahmad Rofi.q c;

^ ,..
ARBAB ( ..r!.lt )
Kata arbib ( *e.,1 ) adalah bentuk jamak dri rabb

(+'.,).Kata arbib (*fri ) di dalam Al-Qur'an
disebut 4 kali dan kata rabb ( 4 t ) disebut 969 kali
dan tersebar di dalam berbagai surat dan ayat.

Katarabb ( i, ) berasat dari akar kata yang sama

dengan t arbiy ah ( y ; ) y Nrgberarti' pendidikan' .

Muhammad Ismail Ibrahim di dalam buku
Mu' j amul - Alf frzh-w al -A' I 6mil - Qu r' 6n iy y ah

menyebutkan bahwa terdapat beberapa arti kata

rabb ("-,.,), di antaranya rabbal-watad ( :,Jit.lt iar)
artinya 'memelihara anak dengan memberi
makan dan mengasuhnya', rabbasy-syai' ('"+i

,'.iil ), 'mengxmPulkan dan memilikinya', serta

rabbal amr 1 1\r 'ii )'memperbaikinya-. Adapun
ar-rabb (L,1iI uaaaf,Tuhan danmerupakan salah

satu dari nama Allah yang jamaknya arbdb

( ..6f ).

Dari keterangan di atas disimpulkan bah-

wa kata rabb ('.-', ) maknanya berkaitan dengan

kepengasuhan, dan kemudian berkembang
menjadi'memiliki','memperbaiki','mendidir",
dan juga'Tuhan'.

Katarabb ( i+, ) yang terdapat di dalam Al-

Qur'an kebanyakan menggambarkan sifat-sifat

Tuhan yang dapat menyentuh makhluk-
makhluk-Nya (silat-sifatf 'l-Nya).Diarabbun ( !+ .t),
artinya Dia'yang mendidik dan memelihara'.

Pendidikan dan pemeliharaan yang dimaksud

antara lain menganugerahkan rezeki, men-
curahkan rahmat, mengampuni dosa; namun/
juga sekaligus menyiksa di dalam rangka pe-

meliharaan dan pendidikan-Nya. Misalnya
firman Allah pada QS. Al-Mu'min0n l23l:76
tentang orang-orang yang durhaka yang disiksa

karena tidak tunduk kepada Allah. )uga padaQS.

GhAfir [40]: 6 tentang kaum kafir yang men-

dustakan Rasul. Sebaliknya orang-orang yang

beriman, beramal saleh, melakukan shalat, dan

menunaikan pembayaran zakat, Allah men-
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janjikan pahala buat mereka (QS. Al-Baqarah [2]:
277).

Adapun kata rabb ('q:) yang dikaitkan
dengan al-'6lamin ( ;'j6i' ) terdapat 42 kali
pengulangan .Al-'6lamin( jjUjr ) di dalam bentuk
jarruk berarti terdapat banyak alam. Kita tidak
dapat memastikan berapa banyaknya alam itu.
Hanya beberapa nama alam yang sudah di-
ketahui seperti alam manusia, alam tumbuh-
tumbuhan, alam binatang alam dunia, dan alam

akhirat. Sementara itu, masih ada alam-alam
lain yang tidak atau belum terjangkau oleh
manusia (QS. An-Nahl [16]:8).

Kata rabbuka (,!:j) dan rabbika ( $'.,) di
dalam Al-Qur'an disebut 242 kali. Setelah di-
telusuri, rabbukn ('C. r) dan rabbika (3.Li.i ) ternyata
menyangkut bermacam-maciln hal. Di antara-
ny4 1) masalah rezeki (QS. Al-IsrA' [17]: 30 dan

QS. Al-Mu'min0n l23l:72),2) pencipta;rn ma-
nusia (QS. Maryam [19]:9 dan QS. Al-Hijr [15]:
28), 3) curahan rahmat (QS. Al-An'Am [6]: 133),

4) keutamaan/kelebihan manusia (QS. An-Naml

l27l:73 danQS. Ad-Dukhan [44]:57),5) ampunan
(QS. Al-A'r6f l7l: L53),5) Allah pemberi hikmah
(QS. Al-IsrA' llTl:39), dan 7) pengutusan Rasul
(QS. Thaha pOl: a7).

Kata arbdb ( *e.,i ) yang disebut 4 kali di
dalam Al-Qur'an menyangkut 1) seruan kepada

ahli kitab agar menyembah Allah dan tidak
menyekutukan-Nya dengan arb|b ( -6f )

(tuhan-tuhan selain-Nya) (QS. Ati'Imr6n [3[: 64),

2) orang-orang musyrikyang mengangkat rahib-
rahib sebagai Tuhan dan mempertuhankan Al-
Masih, Putra Maryam (QS. At-Taubah [9]:31),3)
penegasan bahwa Nabi tidak akan menyuruh
manusia mengangkat malaikat-malaikat dan
nabi-nabi menjadi Tuhan (QS. Ah'ImrAn [3]: 80),

dan 4) pernyataan Nabi Yusuf as. kepada
temannya tentang mana yang lebih baik tuhan
yang bermacam-macam atau Tuhan Yang
Mahaesa lagi Perkasa? (QS. Y0sut l12l:39\.

Dengan demikian, kata arbdb (.rrif ) ai-
gunakan untuk kepercayaan orang-orang musy-
rik yang memercayai manusia, nabi, malaikat,
dan rahib-rahib sebagai Tuhan.

Ardh

Di sisi lain, kata rabb ('-,'1) juga mengacu

kepada gagasan pemilikan, seperti pemilikan
keturunan oleh orang tuanya. Kepemilikan di
dalam jenis ini hanya kepemilikan relasional
karena kepemilikan yang sebenarnya hanya milik
Allah semata. D dalam kalim at rabbirhmnhumk knni
r abb ay 6ni sha glr A g;ra A.U!.t Ci t:iri rj = Wahai

Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagai-

mana mereka mendidik aku dari kecil) (QS. Al-
IsrA' [17]: 24). Kata rabbaydni (4F) ) berarti
'pemeliharaan yang diberikan oleh kedua orang-

tua pada anak-anaknya seperti memberi makan,

pakaian, kasih sayang, dan tempat berteduh'.
Tindakan Tuhan memelihara, memberi, menjaga

dan sebagainya itu yang menyebabkan Tuhan

disebut ar-rabb (t+')t). Tindakan itu merupakan

rahmat dan kasih sayang Allah swt. |ika manusia

melakukan tindakan-tindakan seperti itu kepada

keturunannya maka secara analogis tindakan
tersebut merupakan tindakan rabmah juga.

]adi, dapatlah disimpulkan bahwa kataar-
rabb di dalam bentuk tunggal pada umumnya
digunakan dengan arti 'Tuhan yang dihubung-
kan dengan sifatf'il-Nya'. Adapun kala arbdb

( *fri ) menunjukkan adanya manusia yang
menyekutukan Allah dengan makhluk-Nya.
q Afraniati Affan e;

ARDH (,-f':i.l
Kata ardh ( ,r'r\ ) yang ada di dalam Al-Qur'an
biasa diartikan sebagai'bumi'. Akan tetapi, tidak
semua kata itu diartikan sebagai 'bumi', karena

ada juga yang digunakan untuk menginformasi-
kan penciptaan alam semesta dengan sistem tata

surya (solar system) belum terbentuk seperti
sekarang. Ayat dimaksud ialah QS. H0d 111):7,

QS. Al-Anbiyd' [21]:30, QS. As-Sajadah [32]: \
QS. Fushshilat [41]: 9-L2, dan QS. Ath-ThalAq

165l: 12. Kata ardh ( *'ri ).di dalam ayat-ayat ini
lebih tepat dipahami sebagai'materi', yakni cikal

bakal bumi. Ia telah ada sesaat setelah Allah swt.

menciptakan jagad raya, alam semesta. Sebab,

menurut penelitian ilmuwan, bumi baru ter-

bentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu dan

tanah di planet bumi kita ini baru terjadi sekitar
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3 miliar tahun yang lalu sebagai kerak di atas.

ma8ma.

Berbeda dengan as-sam6' ( 
"t1,-1Jt 

= langit),

kala ardh ( ;ri ) di dalam Al-Qur'an sebanyak

461 kali di dalam 80 surah hanya disebut di
dalam bentuk mufrad (tunggal) saja dan tidak
pernah muncul di dalam bentuk jamak. Ini
dimaksudkan agar manusia tidak tercengang dan

tidak menuntut kepada Rasulullah saw. untuk
menunjukkan bumi yang lain. Bila ardh ( ;'ri =

bumi) disebutkan secara eksplisit berjumlah
tujuh, tentu saja bertentangan dengan aqayang
mereka saksikan setiap hari karena mereka hidup
di bumi. Oleh sebab itu, penyebutannya secara

Bumi; dihamparkan dan dikukuhkan agar dapat dihuni oleh

manusia dengan tenang dan tenteram tanpa gangguan dan

ketakutan.

eksplisit hanya satu, sangat sesuai dengan daya

nalar manusia. Penyebutannya secara implisit
berjumlah tujuh (QS. Ath-ThalAq 165l:1.2),
ditujukan khusus kepada para pakar dan kaum

intelektual yang dapat mengetahuinya setelah

melakukan penelitian dan penganalisisan.

Adapun bilangan tujuh yang dihubungkan
dengan ardh ( ;'ri = bumi)-juga samd' ( ,ti* )-
hanya merupakan angka simbolik yang berarti

banyak. Penggunaan bilangan tujuh di dalam

arti bairyak bukan hanya dilakukan oleh orang
Arab, melainkan juga oleh orang-orang Yahudi

dan Romawi. Dengan demikian, maksud tujuh
bumi adalah banyak bumi yang tidak bisa
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ditentukan secara pasti berapa jumlahnya.
Dengan kata lain, pada alam semesta ini tidak
hanya ada satu bumi, tetapi ada bumi lain selain

dari bumi kita ini. Keterangan ini sejalan dengan

temuan ilmuwan, yakni selama proses evolusi
ketika berlangsungnya Proses penciptaan alam

semesta, mungkin muncul beberapa alam
beserta hukum masing-masing. Namun kosmo-

log tidak dapat memastikan secuua tepat berapa
jumlahnya yang pasti karena materi dari energi

yang tersedia yang akhirnya berakibat ter-
hentinya evolusi tak terjadi secara serentak.
Maka, di lokasi-lokasi tertentu terdapat kon-
sentrasi materi yang merupakan benih galaksi-

galaksi yang tersebar di seluruh alam.

Al-Qur'an juga mengisyaratkan stabilitas

umum permukaan bumi, ia diciptakan di dalam

bentuk hamparan (QS. Al-Baqarah [2]: 22, QS.
Ar-Ra'd [13]: 3, dan QS. Thaha [20]: 53-54). Ini
dimaksudkan agar bumi dapat dijadikan tempat

tinggal oleh manusia. Dengan bersifat hamparan

itu juga manusia mendapatkan berbagai ke-

mudahan hidup di bumi (QS. Al-Mulk [67]: 1s).

Agar bumi yang terhampar ini tidak terguncang
dan tergulung maka Allah swt. melengkapinya
dengan gunung-gunung. Gunung inilah yang

berfungsi sebagai pasak yang mengukuhkan
bumi dan menarik hujan serta mengatur suhu

udara dan aliran air (QS. An-Nahl [16]: 15 dan

QS. An-Naba' l78l:6-7). Dengan mantap dan

stabilnya bumi, manusia dapat hidup di atasnya

dengan tenang dan tenteram tanpa 8an88uan
dan ketakutan (QS. An-Naml 127):61).

Al-Qur'an juga menegaskan bahwa bumi
diciptakan Allah untuk kepentingan manusia
(QS. Al-Baqarah [2]: 29 dan QS. An-Nahl [16]:
12). Karena itu, segala keperluan manusia
disediakan Allah swt. di bumi, di antaranya

adanya penyediaan air (QS. Al-AnbiyA' [21]: 30),

aneka tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan (QS.

Al-An'Am 16l: 14L, QS. An-Nahl [16]: L1, QS'
Fushshilat l41l: 39, dan QS. QAf [50]: 9-11),

bergantinya siang dan malam, hewan, angin,

awan (QS. Al-Baqarah [2]:22 dan 164, dan QS.

An-Nahl [16]:5+).
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Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa proses

penciptaan manusia dari bumi (tanah). Adam
diciptakan Allah swt. dari tanah (QS. Al-An'Am

[6]: 2, QS. Al-A'rAf l7l:12, serta QS. Al-Hijr [15]:
26, 28, dan 33), sedangkan keturunannya dari
sari atau ekstrak yang berasal dari tanah (QS.

Al-Mu'min0n [23]: 12), tanah liat (QS. Ar-
RahmAn [55]: a) dan lain-lainnya. Pada dasarnya

semua itu berasal dari tanah bumi ini. Hasil
penelitian sains membuktikan bahwa jasad

manusia tersusun dari sel-sel yang terbentuk
dari bagian-bagian yang disebut organel yang
tersusun dari molekul-molekul senyawa
kimiawi yang terdapat di bumi. o siraiuddin Zar ec

ASFAL (.Jiri )
Asfal (..pl"i ) adalah af'al tafdhil (bentuk superlatif )

dri safala, yasfulu (W- .W ), atau safila, yasfalu

(W",V; ), atau safula, yasfulu, suflan, siflan, wa

safatan (fiibj# W"'y: ). Menurut Ar-
Raghib Al-Ashfahani, Ibnu Faris, dan Ibnu
Manzhur, asfal ( JLi = paling rendah) adalah
lawan dari a'\fr (;ti = paling tinggi). S"ft (;L=
rendah) lawan dari'uluw ( ji: tinggll.

Kata asfat ( .11lf I (di dalam bentuk mufrad)

disebut 4 kali di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam

QS. An-NisA' f4l:145, QS. Al-AnfAl [8]:42, QS. Al-
Ahzab [33]: 10, dan QS. At-fin [95]:5. Di dalam
bentuk jamak kata itu disebut 2 kali, yaitu di
dalam QS. Ash-Sh6ffAt [37]: 98 dan QS. Fushshilat

l41l: 29. Di dalam bentuk suftd (.ril ) disebut
satu kali, yaitu di dalam QS. At-Taubah [9]: 4O,

sedangkan di dalam bentuk ismf6'il, sAfl ( )iu)
disebut 3 kali, yaitu di dalam QS. H0d [1U: 82;

QS. Al-Hijr l15l:74, dan QS. At-Tin [9s]:5.
Kataasfal ( JA,i ) di dalamQS. An-NisA' [4]:

145 berkaitan dengan tempat orang munafik
padaHari Kiamat. Merekaakan ditempatkan oleh
Tuhan di neraka pada tingkatan yang paling
bawah. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa mak-
sud ayat ini ialah orang munafik akan ditempat-
kan oleh Tuhan di dalam neraka hhwiyah, yarrg
merupakan tingkatan yang paling bawah. Ia juga
mengemukakan macam-macam tingkatan
neraka tersebut, yang paling tinggi jahannam,

Ashhdb

kemudian lazh6, huthamah, sa'ir, saqar, jabim, dan
terakhir hdwiyah. Ibnu Mas'ud, sebagaimana
dikutip Al-Qurthubi, menakwilkan ay at fi d darkil

asfali minan nhr ( 1!i b 4** $ii j) dengan

'kamar-kamar besi yang berapi dan terkunci'.
Asfal (y:"i1 ai dalam QS. Al-AnfAl l8l: a2

berhubungan dengan situasi perang Badar,

sewaktu pasukan kaum Muslim berada di pinggir
lembah yang dekaf dan pasukan musuh berada

di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah
musuh berada di bawah pasukan kaum Muslim,
yaitu di tepi pantai kira-kira 5 mil dari Badar.

Kataasfal ( 
"pa:"f 

1ai aaam QS. Al-AhzAb [33]:
L0 berkaitan dengan peperangan Ahzab: musuh-
musuh kaum Muslim datang dari arah atas dan

bawah - wa min asfala minku* (& Fi u:).
Waktu itu kaum Muslim merasa takut dan
khawatir; namun, Allah menolong mereka
dengan bantuan tentara yang tidak kelihatan
(malaikat).

Adapun kataasfat ( Jl,i) di dalam QS. At-
fin [95]: 5 berhubungan dengan masalah ma-

nusia. Pada ayat sebelumnya (Ayat  ) Tuhan
menyatakan bahwa Ia telah menciptakan
manusia di dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Di dalam ayat ini Tuhan menyatakan, kemudian
manusia itu dikembalikan oleh-Nya ke asfala

shfilin (!^W jhi : tempat yang serendah-
rendahnya).

Di kalangan ulama terdapat perbedaan
pendapat di dalam menafsirkan ayal asfala sdfilin

(: tr,- jhi = tempat yang serendah-rendah-
nya). Menurut Asy-Syanqithi, maksud kata itu
ialah 'neraka' dan makna ini menurutnya lebih
kuat dari makna'tua bangka' atau 'usia lanjut'
yang dikemukakan oleh sebagian ulama.

]adi, Al-Qur'an telah menggunakan kata

asfat ( trLi ) di dalam berbagai konteks. Namun,

tetap mengacu kepada makna asal, yaitu paling
rendah, di bawah, baik di dalam kehidupan di
dunia maupun di akhirat nanti. + Hasan Zaini +

ASHHAB < u*l t
Ashhdb adalah bentuk jamak dari shihib ( *zW =

kawan, teman, sahabat, penghuni, dan pen-
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duduk). Kata tersebut berasal dari shahiba -
yashhabu - shuhbatan ('a3* - U*;- -'*.2 )

yang secara harfiah memunyai beberapa makna.

Di antaranya terekam di dalam Al-Qur'an,
seperti ashhdb yangberarti murdfiq: shdhib fis-safar
( tt e !-7W :6.t1= teman di dalam perjalan-
an), mu' 6sy ir : shihib fisy -sy iddati w ar-r akhd'
( ,t;t; i ,:4t d. -w 

, it; = bergaul di dalam
susah dan senang), milik ( -W.), qhim 'al6 syai'
( * *i;6 = penjaga), muattif ( 4:i = P"-
nyusun), tdbi' au qaum ( ii'j eE = pengikut atau

kaum), al-mutarjim ('e'Ar = penerjemah), dan

sebagai laqabun tasyrtfiy ( i-f 5 = gelar ke-

hormatan).
Kata ashhhb dengan segala derivasinya

disebutkan sebanyak 97 kali di dalam Al-Qur'an
yang tersebar di 46 surah dengan makna-makna
yang berbeda seperti disebutkan di atas. Peng-

gunaannya sebagian besar (94 kali) di dalam
bentuk isru (kata benda). Dari 94 kali tersebut, 78

kali di antaranya disebutkan di dalam bentuk
ja ak (ashhdb),14 kali di dalam bentuk tunggal
(shihib), dan hanya dua kali di dalam bentuk
mutsannd ( ,- = kata benda yang menunjukkan
dua) yaitu di dalam QS. Y0suf l12l:39 dan 41.

Ashhib y angbermakna'penghuni' disebut-
kan di dalam beberapa ayat, terutama yang
mudhdf ( it21= disandarkan) kepada kataan-ndr
( ]rir= neraka), al-jaltim ('&;.:t = neraka ]ahim),
as-sa1r ( ;Jt=neraka Sair), dan al-jannah (|&t=
surga), seperti yang terdapat di dalam QS. Al-
Baqarah l2l: 39, QS. Al-Ma'idah [5]: 10, QS. Al-
Mulk [67]: 10, dan QS. Al-Baqarah [2]:82.

Ashhib yang bermakna 'penduduk' juga
disebutkan di dalam beberapa ayat, terutama
yang mudhdf kepada nama kampung atau me-

nyebut secara langsung kampung itu sendiri,
seperti Madyan, Aikah, Rass, dan Qaryah, seperti

pada QS. At-Taubah l9l:70, QS. YAsin 136l:13,
QS. Al-FurqAn [25]:38. Ayat pertama dan kedua
menggambarkan ancaman Tuhan kepada orang-
orang yang mendustakan Allah dan rasul-Nya
bahwa mereka disediakan azab yang pedih dan
akan dimasukkan ke dalam neraka sebagaimana

umat-umat sebelum mereka, seperti umat Nabi
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Nuh, kaum 'Ad, kaum Tsamud, penduduk
Madyan, dan penduduk Aikah yang selalu
mendustakan rasul-rasul yang diutus kepada
mereka. Ayat ketiga berkaitan dengan kisah
penduduk suatu kota yang bisa menjadi pelajar-
an bagi penduduk Mekah, yakni Allah mengutus

kepada penduduk kota tersebut tiga orang
utusan tetapi mereka tetap mendustkannya.

Ashhkb yang bermakna'mdlik' (pemilik)
disebutkan antara lain di dalam QS. Al-Fil [105]:
L. Ini digunakan di dalam kaitan azab Allah
kepada tentara bergajah yang akan meng-
hancurkan Ka'bah. Mereka dipimpin Abrahah,
gubernur Yaman. Sebelum masuk kota Mekah,

tentara diserang burung-burung yang me-
lemparinya dengan batu-batu kecil hingga
mereka musnah.

Ashhkb yang bermaY*ra'qdim 'al6sy syai"

11,*:lt * g,u = penjaga) disebutkan antara lain
di dalam QS. Al-Muddatstsir [74]:3'l..Ini diguna-
kan di dalam kaitan neraka Saqar yang dijaga
oleh banyak malaikat.

Ashhdb yang berm akna thbi' au qaum
( iy ti gti = pengikut atau kaum) disebutkan di
dalam beberapa ayaL di antaranya di dalam QS.
Asy-Syu'arA' 126l:61. Ini digunakan di dalam
kaitan perintah Tuhan kepada Musa as. untuk
menyelamatkan Bani Israil dari Firaun sekaligus
perintah untuk membinasakan Firaun beserta

pengikut-pengikutnya.
Pecahan kata ashhib yang bermakna

'murdfiq: shhhib fis-safar' (menemani di dalam
perjalanan) disebut di dalam QS. Al-Kahf [18]:
76.Ini digunakan di dalam kaitan kisah per-
temuan Musa dan Khidr as. ketika Musa dilarang
untuk bertanya tentang apa yang dilakukan oleh
Khidr apabila ia masih ingin diikutsertakan di
dalam perjalanan.

Pecahan kala ashhdb yang bermakna
'mu'6syir' (menggauli) disebutkan di dalam QS.
LuqmAn [31]: 15. Dan pecahan lainnya yang
bermakna'teman','kawan', dan'sahabat' dapat
dilihat di dalam kisah hijrah Nabi saw. bersama

Abu Bakar ra. yang terekam di dalam QS. At-
Taubah [9]: tl0. * Kamaluddin Abunawas +

ENsrxr-opeote Ai- Qun'aN
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ASHIL t lbi t
Ashil (..1r.ri ) adalah bentuk tunggal dafi ushul -
ashAl --*iait t JtGi - JAi -..pf ) turunan dari
huruf hamzah, shdd, dan l6m. Kata yang berakar
huruf-huruf demikian memunyai tiga makna
denotatif yang berbeda. Pertam a, ashl ( pi =

dasar sesuatu) bentuk jamaknya adalah ushCtl

( J'r,f ). Makna ini berkembang menjadi 'ber-
akar' karena akar dasar tumbuhan; 'jernih'
(pikiran) karena berasal dari dasarnya; 'men-
cabut' karena mengambil dasarnya; 'nasab'
karena merupakan dasar dari keturunan;
'kaidah' karena merupakan dasar pemikiran, dan

seterusnya. Kedua ashnlah ( ai*i = A4i yang besar)

seperti yang terdapat di dalam hadits yang
menggambarkan tentang Dajjal yang disebut
sebagai ka'anna ra'sahu ashalah ('d;i L|,"ok =

kepalanya bagaikan biji besar). Keliga, ashil
( ki = waktu sore hari).

Kata ashil dan pecahannya di dalam Al-
Qur'an terulang L0 kali. Ashil ("["7i ) sendiri dan

bentuk jamaknya terulang sebanyak tujuh kali,
seperti yang terdapat di dalam QS. Ar-Ra'd [13]:
15; QS. An-N0r l24l:36; QS. Al-Furq6n [25]: 5;

QS. Al-AhzAb [33]: 42, dan sebagainya. Kata
lainnya: ashl ( Sei = akar, dasar, asal, asas) dan
bentuk jamakny a, ushftl ( J'r-f ) terulang tiga kali
(QS. IbrAhim 11.41: 24; QS. Ash-Shirtfil [37]: 64;

dan QS. Al-Hasyr [59]: 5). Kala ashil selalu
dikontraskan dengan kata bukrah (;F. = waktu
pagi) dan bentuk jamaknya (6shil\ selalu di-
kontraskan dengan kata ghuduw ("ri = waktu

Pagi).
Kata ashil ( J>i ) yang terdapat di dalam

QS. Al-FurqAn [25]: 5, digunakan berkaitan
dengan pernyataan orang-orang kafir bahwa
Muhammad saw. hanya menyampaikan do-
ngeng yang ia telah pelajari setiap pagi dan
petang. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini men-
jelaskan tentang kebohongan orang kafir dengan
pernyataannya itu karena mereka telah tahu
persis siapa itu Muhammad sejak kecil hingga
dewasa, bahkan mereka telah memberinya gelar

al-anfin,lalu ia menuduhnya telah belajar dongeng
setiap pagi dan sore hari.

\shlih

Di dalam QS. Al-AhzAb l33l:42, QS. Al-Fath

[48]:9, dan QS. Al-InsAn 176l: 25, kata ashil

digunakan berkaitan dengan anjuran untuk
selalu berzikir kepada Allah di waktu pagi dan
petang. Adanya anjuran ini disebabkan karena:

Allah yang telah mengeluarkan manusia dari
kegelapan dengan rahmat-Nya dan malaikat
selalu berdoa untuk orang yang beriman (QS. Al-
AhzAb l33l: 42-43); Allah yang telah mengutus
Muhammad sebagai rasul, pembawa berita
gembir4 dan pemberi peringatan (QS. Al-Fath

[a8]: 8-9); dan kerena Allah yang telah menurun-
kan kitab kepada Nabi Muhammad saw. untuk
diamalkan (QS. Al-InsAn 176l:25). Hal ini senada

dengan firman Allah swt. di dalam QS. Ar-R0m

[30]: 17.

Penggunaan Ashhl (bentuk jamak ashil)

digunakan berkaitan dengan:
1. Adab membaca dan mendengarkan Al-

Qur'an, yaitu diam ketika ada yang mem-
bacanya, selalu berzikir di dalam hati dengan
penuh kerendahan dan rasa takut kepada-
Nya, dan dilakukan pada waktu pagi dan
petang (QS. Al-A'rAf l7l:205).

2. Seluruh makhluk beserta bayangannya yang
ada di langit dan di bumi bersujud dan
tunduk kepada Allah, baik dengan rela
maupun enggan, pada waktu pagi dan petang
hari (QS. Ar-Ra'd [13]: 15). Menurut Al-
Qurthubi, di dalam ayat ini disebutkan pagi
dan petang karena bayangan sesuatu hanya
muncul pada kedua waktu tersebut. Mujahid
menambahkan bahwa bayangan orang
beriman tunduk kepada Allah dengan rela,

sedangkan bayangal orang kafirjuga tunduk,
tetapi enggan karena demikianlah sifat orang
kafir.

3. Kebolehan melakukan zikir di masjid-masjid,
baik di waktu pagi maupun waktu petang
(QS. An-N0r l24l: 36). * Zubair Ahmad +

ASHLIH t 4;.ri I
Kata ashlih ( LPi I adalah kata seru yang berasal
dari ashlahi - yushlihu - ishl6ha" (-*i
L*t- e ) dan merupakan kata turunan
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dari shaluha - y.ashluhu.('C5- - 'gk 
7 utu, shalaha

- yashluhu ('jA.-'Cr\ atauihntabn - yashlabu

('#"-'* ) dengan kata dasar (mashdar)
shalihan wa shulfihan wa shalihiyatan
( +)ei t'i;*t r!); ). shatdh ( ctu ) dalam
arti denotatif adalah dhiddut fashd ( :d,'+ =

lawan kata atau antonim dari kata rusak).
Di dalam buku Al-Mu' jamul Wasith disebut-

kan shalih ( Cfu ) berarti zdla 'anhul fasdd
( 1f;ir '& Jt)= hilang kerusakannya). Berdasar-
kan pengertian ini didapatkan kesan bahwa
shalilh ( afu) berarti 'perbaikan', yakni setelah

mengalami kerusakan. Sementara itu,
Thabathabai mengartikan fashd ( ,Li ) dengan
taghayyurusy-syai"an muqtadhal-ashli ( r"irt #
*\\ ,"fiif = perubahan dari bentuk asli-
yaitu bentuk sebagaimana tujuan penciptaan-
nya ke bentuk lain), sedangkan ishlkh ( Cd.al)
adalah kaunuhfi ' ald muqtadhal-ashli ( ;.b* k if
*'it = suatu keadaan yang tetap pada bentuk
aslinya). Di dalam pengertian yang dikemukakan
oleh Thabathabai ini tidak tertutup kemungkin-
an shaldh(Cfu ) tidak mengalami kerusakan
terlebih dahulu sehingga maknanya di dalam
bahasa Indonesia adalah 'baik'. Meskipun
demikian, untuk mengungkapkan makna'baik'
pada umumnya digunakarr pola (wazrz) tiga huruf
tanpa tambaharr (tsulitsl mujarrad), yaitu shnluhn

('&) atau shalaho ( * ), sedangkan untuk
makna'memperbaiki setelah terj adinya kerusak-
an' biasanya digunakan pola dengan penambah-
an dari tiga huruf aslinya (tsulitslmazidfih),yailu
ashlaha - yuslitut - ishlilh ( a<bt - e- -'i*i l.

Tampaknya, di dalam AlQur' an, kata ashliU

ishthh ( atblf*i ) kadang-kadang dihadapkan
dengankata al-fasdd( l:Ji ), seperti di dalam QS.
Al-A'rAf l7l:56 dan kadang-kadang dikaitkan
dengan kata as-sayyi'ah ('z#t ) seperti di dalam

QS. At-Taubah [9]: 102. Akan tetapi, sebagai-
mana yang ditemukan di dalam Al-Qur'an,
banyak di antara kata ashliUashlibfrlishlilh ( [Cbi
Ct\>lf;J>i ) y*g berarti 'memperbaiki', 'men-
damaikan', atau 'berdamal', yffiB justru mem-
beri kesan terjadi setelah adanya kerusakan.
Mendamaikan atau berdamai, misalnya tentu-
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lah terjadi setelah rusaknya suatu hubungan di
antara pihak-pihak yang terkait. Begitu pula
berbuat baik setelah melakukan kesalahan-
kesalahan berarti terjadi setelah mengalami
kerusakan, yaitu kerusakan moral. Begitu juga
berbuat baik kepada anak yatim berarti mem-
perbaiki keadaan mereka setelah rusak akibat
ditinggal oleh orang tuanya (QS. Al-Baqarah [2]:
220).

Di dalam Al-Qur'an kata asllih( !!ri I aan
segala bentuk turunannya disebut 180 kali.
Makna-makna kata shalh(e! ) a* turunannya
tersebut mencakup a)'baik', seperti di dalam QS.
Ar-Ra'd [13]: 23 dan QS. ChAfir [t1()]: 8. Untuk
mengekspresikan makna ini pada umumnya Al-
Qur'an memilih bentuk shalaha t'!*l Al
'memperbaikf (QS. Al-Baqarah l2l:1.60, QS. Al-
Ma'idah [5]: 39, QS. Al-An'Am [6]:tE dan 54, QS.
Al-ArAf l7):35), atau 'menjadikan baik' (QS. Al-
AhqAf [a6]: 15) atau 'berbuat baik' (QS. Asy-
Sy0rA l42l: 40\, atau 'menetapkan sebagai
sesuatu yang baik' seperti di dalam QS. Al-Ahzdb

l33l: 71,. Untuk makna-makna tersebut Al-
Qur'an memakai wazn isltlilh ( C*t) di dalam
bentuk kata kerja lampau ashlahnl ashlahil ashlahit

(frJ>i^ J>it'jUi I dan kata kerja di dalam
bentuk sekarang atau yang akan datang yusLrlibu

('#"). c)'mendamaikan', seperti di dalam QS.
Al-Baqarah {2): 1.82, atau berdamai seperti di
dalam QS. Al-Baqarah [2]: 224. Untuk meng-
ekspresikan kedua makna tersebut; pada umum-
nya, digunakan bentuk ishlilh ( afut),baik di
dalam bentuk kata seru (fi'l amr) ashlibfi 1fr-tbi ),

kata kerja bentuk lampau (fi'l mddhi) ashlaba

('*i.), maupun kata dasar (masdar) ash-shuth

( gtzitl'
Mufasir Thabathabai di dalam Mizdn-nya

menyebutkan dua kemungkinan makna untuk
kata shfrlihlshhliWtnlshitiLin ( iHVl ;;t:.:;;l Cp ),

yaitu pertam4 yang dikaitkan dengan manusia-
nya seperti di dalam QS. An-N0r [24]:3] dan
yang kedua, dikaitkan dengan perbuatan
seseoran& seperti terlihat di dalam QS. Al-Kahfi

[18]: 110. Dengan kata lain, kata shilihlshilihfinl
shilhhin (:-,;plt't*::;lCp ) dapat berfungsi

ENsrrcr-oppnrn Ar- Qun'nN
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sebagai sifat bagi subje( seperti rabbi hab li minash

shdlihin ('u4,'Ai A Jc; r, t = ya Tuhanku,
anugerahkanlah kepadaku keturunan yang
saleh) (QS. Ash-ShaffAt [37]: 100); dan dapat pula
berfungsi sebagai sifat bagi objek, seperti man

'amila shklihan fa li nafsih... ( );+ ry Ji ; =

barangsiapa yang melakukan perbuatan baik,
maka hasilnya akan terpulang kepada dirinya
sendiri) (QS. Fushshilat [41]: 46).

Sementara itu, Ath-Thabarsi di dalam
tafsirnya, Majma'ul-Bayhn, mengartlkan al-
'amalush shhlih ( 4iJl S:ai ) sebagai 'melakukan

semua (apa saja) yang diperintahkan Allah swt.',
baik bersifat aktif hl-fi'U maupun yang bersifat
pasif (al-kaff). Perbuatan baik tersebut dapat
menyangkut hubungan di antara manusia
dengan makhluk lainnya dan dapat pula
menyangkut hubungan di antara manusia
dengan Tuhannya.

Kiat untuk mewujudkan perdamaian di
antara orang-orang atau pihak-pihak yang
bersengketa dilakukan dengan cara menghenti-
kan kelaliman-yang pada umumnya dilakukan
oleh pihak yang kuat-dan membantu mengem-

balikan dan/atau memulihkan hak-hak yang
telah terlanggar-yang biasanya ada pada orang
atau pihakyang lemah atau-di dalam versi Ath-
Thabari dikatakan, "Tekanlah pihak yang
melakukan kecurangan atau kesalahan agar ia
kembali ke ialan yang benar dan setelah ia sadar

dan kembali, maka lanjutkan proses perdamai-
annya."

Ayat-ayat yang mengandung kata shahh
( Cfu ) dan turunannya berbicara mengenai
'sikap, perilaku, dan tindakan'. Persoalan yang
besar ini terpecah menjadi beberapa persoalan

kecil di antaranya: a) hubungan di antara Allah
dan manusia dan di antara manusia dengan
sesama makhluk, ganjaran amal saleh berupa
pertama, ketenangan selama hidup di dunia
dengan rezeki yang memadai (QS. Al-Hajj [22]:
50) serta rahmat dan hidayah dari Allah surt.

(QS. Ath-ThalAq [65]: 11), dan kedu4 ketenangan

di akhirat dengan pahala dan ampun Allah srvt.

(QS. Fathir l35l:7 dan QS. Al-InsyiqAq [84]: 25).

Asrnd' Al-Husni

b) tobat yang dimohonkan oleh seorang hamba
atas kesalahannya. Kesalahan itu akan diampuni
Allah swt. dengan syarat setelah melakukan
perbuatan salah, ia melakukan perbuatan baik
(QS. Al-Ma'idah [5]: 39). +chotidi+

ASMA' AL-HUSNA t .ri;jr ir.j"'lr )

Dalam Al-Qur'an terdapat empat ayat yang
menggunakan redaksi al-Asm6' al-Husnd
(.iljr iu.:"trr) yaitu QS. al-A'rAf [7]: 180, Q.S.

al-IsrA' [17]: 110 QS. Thaha [20]: 8, dan QS. al-

Hasyr l59l:2a)
Kataal-Asmd'( ou-!r ) adalahbentuk jamak

darikataal-ism ( {\t ) yang biasa diterjemahkan
dengan nama. Ia berakar dari kata as-sumuww
( -l') ya.g berarti ketinggian, atau as-simah

( u;Jt ) yang berarti tanda. Memang nama
merupakan tanda bagi sesuatu, sekaligus harus

dijunjung tinggi.
Apakah nama sama dengan apa yang

dinamai, atau tidak bukan di sini tempatnya
diuraikan perbedaan pendapat ulama yang
berkepanjangan, melelahkan dan menyita energi

itu. Namunyang jelasbahwaAllah memiliki apa

yang dinamai-Nya sendiri dengan al-Asmfr' dan
bahwa al-Asm6' itu berarti Husnh ( 

",iJjr1.Kata al-husni adalah bentuk mu'annatsl
feminin dari kata ahsan yang berarti terbaik.

Penyifatan n€una-narna Allah dengan kata yang

berbentuk superlatif ini, menunjukkan bahwa
n;una-nruna tersebut bukan sajabaik, tetapi juga

y ang terbaikjika dibandingkan dengan yang baik
lainnya, apakah yang baik dari selain-Nya itu
wajar disandang-Nya atau tidak. Sifat pengasih

- misalnya - adalah baik. Ia dapat disandang
oleh makhluldmanusia, tetapi karena namabagi
Allah nama yang terbaik, maka pastilah sifat
kasih-Nya melebihi sifat kasih makhluk, dalam
kapasitas kasih maupun substansinya.

Nama/sifat-sifat yang disandang-Nya itu,
terambil dari bahasa manusia, nrunun kata yang
digunakan saat disandang manusia, pasti selalu

mengandung makna kebutuhan serta kekurang-
an, walaupun ada di antaranya yang tidak dapat
dipisahkan dari kekurangan tersebut dan ada
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pula yang dapat dipisahkan. Keberadaan pada
satu tempat atau arah, tidak mungkin dapat
dipisahkan dari manusia. Ini merupakan ke-
niscayaan sekaligus kebutuhan bagi manusia,
dengan demikian ia tidak disandangkan kepada
Tuhan, karena kemustahilan pemisahannya itu.
Ini berbeda dengan kata "kuat." Bagi manusi4
kekuatan diperoleh melalui sesuatu yang bersifat
materi, yakni adanya otot-otot yang berfungsi
baik dalam arti kita membutuhkan hal tersebut
untuk memiliki kekuatan. Kebutuhan tersebut
tentunya tudak sesuai dengan kebesaran Allah,
sehingga sifat kuat buat Tuhan hanya dapat
dipahami hanya dengan menyingkirkan dari
nama/sifat tersebut hal-hal yang mengundang
makna kekurangan dan atau kebutuhan itu.

Dua dari keempat ayat yang berbicara
tentang al-AsmA' al-HusnA di atas, pada intinya
mengaitkannya dengan doa/ibadah. Perhatikan
firman-Nya : ( u"'r9 iti ) " Maka bermohontah kepada-

Nya dengannya (menyebut al-Asmd' al-Husnd itD"
(QS. Al-A'rAf [7]: 180).

;-L:iV '41 \;i ( €1-;rSi lrft
'J5

" S erulah Allah atau smtlah ar-Rahmfrn. Dengan nama

yangmana sajakamu seru, Diamempunyai Asm6' al-
Husn6" (QS. Al-IsrA' l17l:110), sedang dua ayat
lainnya (QS. Al-Hasyr [59]:24 dan QS. ThAhA [10]:
8) hanya menekankan bahwa dia mempunyai
al-Asm6' al-Husnd.

Ayat-ayat di atas mengajak manusia untuk
berdoa/menyeru-Nya dengan sifat/nama-nama
yang terbaik itu, dalam arti mengajak untuk
menyesuaikan kandungan permohonan dengan
sifat yang disandang Allah, sehingga jika
seseorang memohon rezeki, ia menyeru Allah
dengan sifat ar-Razzri4 (Pemberi rezeki) misalnya
dengan kata: "Waltni Allah Yang Maha Pemberi ra,ekL

anugrahilah kami rezeki," jika ampunan yang
dimohonkan-Nya, maka sifat al-Ghffir (Peng-
ampun) yang ditonjolkannya, "Wahai AllahYang
Maha P mgmnpun, mnpunilah dosa-dasaku, " demikian
seterusnya. Dengan menyebut sifat-sifat yang
sesuai, bukan saja dapat menjadi penyebab
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dikabulkannya do4 tetapi juga akan memberi
optimisme dalam jiwa si pemohon, karena
permohonan itu lahir dari keyakinan bahwa ia
bermohon kepadaTuhan yang memiliki apayang
dimohonkannya.

Bilangan Al-AsmA'Al- al Husni
Sangat populer berbagai riwayat yang

menyatakan bahwa jumlah al-AsmA' IIusnA
adalah sembilan puluh sembilan. Salah satu
riwayat tersebut berbunyi: " S esungguhny a All ah

memiliki smbilmt puluh sembilan nama - sratus kurong

satu - siapa yang' ahshdhfr (mmgetahuilmenghitungl

memeliharmya), makn dia masuk ke surga. Allah ganjil
(Esd senmtgpadayang ganjil" (HR. Bukhari, Muslim,
at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain).

Bermacam-mactun penafsiran ulama dari
kata ahshdh6, antara lain dalam arti memahami
maknanya dan memercayainya atau mampu
melaksanakan kandungan-Nya (berakhlak
dengan nama-nama itu).

Ibnu Katsir di dalam tafsirnya setelah
mengutip hadits di atas dari berbagai sumber
berkata: At-Tirmidzi dalam susunannya me-
nambahkan setelah kalimat, "Allah ganjil Gsa)
senang pada yang ganjil." Nama-nama Allah itu,

oi ai i;ti g

adalah
1) .i,r

2) #')r
3) e")t
4) Lu^ir
5) o\i'r:t
2t itl/) cFl8) 6\5te) 'i-lt
1o) lfir
LL) 'f;".)t
tz) 'os.t4t

B) is)Al
t+) "r:r2!t

15) '.,i;at

16) '.*at
tz) -.6jt
L8) j(;St

AIah
Ar-RahmAn
Ar-Rahim
Al-Malik
Al-Quddffs
As-SalAm
Al-Mu'min
Al-Muhaimin
Al:Aziz
Al-|abbAr
Al-Mutakabbir
Al-KhAliq
Al-BAri'
Al-Mushawwir
Al-GhaffAr
Al-QahhAr
Al-WahhAb
Ar-Razzdq
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Al-IIayy
Al-Qayyffm
Al-waiid
Al-Majid
Al-wahid
Al-Ahad1
Ash-Shamad
Al-QAdir
Al-Muqtadir
Al-Muqaddim
Al-Muakhkhir
Al-Awwal
Al-Akhir
Al-ZhAhir
Al-BAthin
Al-WAliy
Al-Muta'Al
Al-Barr
At-Tawwdb
Al-Muntaqim
Al-Afuww
Ar-Ra'0f
Malikal-Mulk
Dzu al-|alil wa al-IkrAm
Al-Muqsith
Al-|Ami'
Al-Ghaniyy
Al-Mughni
Al-Mani'
Adh-DhArr
An-NAfi'
An-N0r
Al-HAdiy
Al-Badi'
Al-BAqiy
Al-WArits
Ar-Rasyid
Ash-Shab0r

1e)

20)
21)
22)
23)
24)
2s)
26)
27)
28)

2e)
30)

31)

32)
33)

34)
3s)

36)
37)
38)

3e)

40)

41)

42)

43)

M)
45)

M)
47)

48)

4e)

50)

51)

52)
s3)

s4)

55)

56)

57)
s8)

5e)

60)

61)

62)

, a'?
-udtL^
i:rljr
I aat
l-at
edl
irl Jl

';,t
it.ijir

ci*Jt
'c -i,
--A)t

"sA,
J&Jl
ijir
,r.-i,
J-i

nJ-Jl

Pir
)J'd\

"'3jr2 t'lt

,]KJI

t... i.
-b-nx)l

Al-FattAh
Al-Alim
Al-Qabidh
Al-BAsith
Al-Khafidh
Ar-RAfi'
Al-Mu'iz
Al-Mudzil
As-Sami'
Al-Bashir
Al-Hakam
Al-Adl
Al-Lathif
Al-Khabir
Al-Halim
Al-Azhim
Al-Ghaf0r
Asy-Syak0r
Al-Aliyy
Al-Kabir
Al-Hafizh
Al-Muqit
Al-Hasib
Al-lalil
Al-Karim
Ar-Raqib
Al-Mujib
Al-WAsi'
Al-Hakim
Al-Wad0d
Al-Majid
Al-BA',its
Asy-Syadid
Al-Haqq
Al-Wakil
Al-Qawiyy
Al-Matin
Al-Waliyy
Al-Hamid
Al-Muhshi
Al-Mubdi'
Al-Mu'id
Al-Muhyi
Al-Mumit

63) tGA\

e+7 i,$t
65) lerjr
66) ,air
0z) i4trlt
68) Llj
6e) 3,3l
Z0) 'r>t-a\t

zt)'rl4t
72) lt'it
73) '),i".jlt
7g )"\jt
zs) >itrQ ;rbt
77) *at7$ 1t)t
7e) -sr;at

80) ,'il
81) -.t':lrt
SZ) 'r;Iit
es) ,it
s+) r';)t
85) eli!"rr-.uu
aot ir'5y1 i Jj;ir ,1

87) 
'i.ii;

aa) lijr
8e) fir
e0) ,irr
ery [uir
ez) \lat
os) i9tltt
s+) 'r'rlt
95) .err1'ir
e6) /.rt
gzt -;71

' e.' .
98) ,>rflt
ss) i*,|t
too)"'ft:t

At-Tirmidzi setelah mengemukakan nalna-
nama diatas menyatakan bahwa: Hadits ini
adalah hadits " gharib" (hanya diriwayatkan oleh
seorang perawi) dan diriwayatkan dari berbagai

sumber melalui Abu Hurairah. Kami tidak
tahu-tulis Ibnu Katsir selanjutnya-dalam
banyak riwayat yang lain ada disebutkan nama-
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nama itu, bahkan ada riwayat lain yang juga
berakhir pada Abu Hurairah yang menguraikan
narna-n€una tersebut dengan penambahan atau
pengurangan. Yang dikukuhkan oleh sekian
banyak pakar adalah bahwa penyebutan nclrna-

nama tersebut dalam hadits di atas adalah
sisipan dan bahwa itu dilakukan oleh sementara
ulama setelah menghimpunnya dari al-Qur'an.
Karena itu - tulis Ibnu Katsir lebih lanjut:
"Ketahuilah bahwa al-Asm6' al-Husnk tidak
terbatas pada sembilan puluh sembilan nama."

Memang para ulamayang merujuk kepada
al-Qur'an mempunyai hitungan yang berbeda-
beda, Thabathaba'i dalam tafsirnya al-Mizdn
misalnya menyatakan bahwa jumlah al-Asm6' al-

Husnd sebanyak 127, ini belum lagi bila
dilengkapi dengan hadits-hadist yang juga
menguraikan ntuna-n;una tersebut. Ibnu Barjam
al-Andalusi (wafat 536 H) dalam karyanyaSyarh
al-Asm6' al-Husnd menghimpun 132 nama populer
yang termasuk dalam al-Asm6' al-Husn6. Al-

Qurthubi dalam tafsirnya mengemukakan
bahwa ia telah menghimpun dalam bukunya al-
Kitdb al-Asnd Fi Syarh al-Asmfr' al-Husn6, narna-
nama Tuhan yang disepakati dan yang
diperselisihkan dan yang bersumber dari para
ulama sebelumnya, keseluruhannya melebihi
200 nama. Bahkan Abu Bakar Ibnu al-Arabi
salah seorang ulama bermazhab Maliki - seperti
dikutib oleh Ibnu Katsir - menyebutkan bahwa
sebagian ulama telah menghimpun n;una-narna
Tuhan dari al-Qur'an dan as-Sunnah sebanyak
seribu nam4 seperti antara lain M ut immu N itr ihi,

Khair al-W 6ritsln, Khnir al- Mikirin.
Memang jika merujuk kepada al-Qur'an

dan Sunnah ditemukan sekian banyak kata/
nama yang dapat dinilai sebagai al-AsmA' al-

Husni walau tidak disebut dalam riwayat di
atas, misalnya: al-Mauli, an-Nashir, al-Ghklib, ar-

Rnbb, Sayyid al:lqdb, Qdbil at-Tsubi , Chffir adz-Dzanb,

Mfiliju al-Laili f an-N ahdr wa Mftliju an-N ahdra fi al-

I^ail, Mukhrij al-Hayyamin al-Mayyiti wa Mukhrij al-

Mayyita min al-Hayy, dan sebagainya.

Dari as-Sunnah ditemukan juga nama-
nama antara larn:. as-Sayyid, ad-Dayy 6n, al-Hanndn,
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al-Manndn, dan masih banyak yang lain. ]ika
demikian jelas, bahwa ntuna-n;una Allah tidak
terbatas pada sembilan puluh sembilan nama.
Demikian, wa All6h A'lam. * M. Quraish shihab *

ASRA t ,s-;;i )
Kata asrd yusti ( G f - a ri ) y angbermashdar isr6'

( rl?\-), secara etimologis berarti 'berjalan pada
malam hari', atau 'membawa berjalan pada
waktu malam'. Kataasr6 sendiri adalah mazidbi
harf ( -.to, \i) Uata kerja yang sudah meng-
alami penambahan satu huruf, yattu hamzahlalif
di awalnya. Dengan demikian, asrhberasal dari
sard yasri sary an wa sirayatan ('t-t t ) V; + /- e ).
Menurut Ibnu Manzhur, di dalam kamusnya
Lisdnul-'Arab, kedua kata tersebut (asrh dan sard)

memunyai arti yang sam4 yaitu: 'berjalan pada
malam hari'. Menurutny4 penambahan hamzah

pada kata asrd itu adalah menurut bahasa
penduduk Hijaz, dan sebagai buktinya Al-
Qur'an menggunakan kedua kata tersebut
dengan arti yang sama. Misalnya, di dalam QS.
Al-Isri' [17]: 1, digunakan kata asrd dan QS. Al-
Fajr [89]: 4yaorr9 menggunakan kata sard yasi .

Menurut Abu Ishaq makna kedua kata tersebut
adalah'perjalanan yang dilakukan pada malam
hari'. Hanya saj4 pada QS. Al-IsrA' [17]: 1, Allah
swt. memperkuat atau ta'lcid ( itit = memper-
kuat) kata asrh dengan al-lail (]$r = malam).
Pendapat lain, seperti yang dikutip oleh Ar-
Raghib Al-Ashfahani di dalam Mu'jam Mufradilt
li Awhil-Qur' dn dan Al-Muft adit fi Gharibil-Qur' 6n,

menyebutkan bahwa kata asrd tidak berasal dari
kata s ar 6 y as ri ( q f" a 1-" ), tetapi dN i kata as- s ar 6h

( it -tt ), y attu al - [ r t if a' w a al -' ul uw A (]Af r L,r, ), =
kenaikan dan ketinggian) yang kata dasarnya
berasal dari saruwa sarlDan wa sarhwatan
(i'tt; t 6'; t? ), yaitu huruf waw padalamfi'l-
nya yang berarti shdhibul-murititah was-sakhd'

()At;:,\)t'*w = yang berperadaban dan
memunyai sifat pemurah). Di samping itu, kata

as-sardh juga berarti 'ardh wdsi'ah' (!4L?ri =

bumi yang luas), sehingga makna firman Allah
di dalam QS. Al-IsrA' l17l:'1. adalah "Mahasuci
Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya
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di tanah yang luas pada malam hari".
Dari perbedaan di atas, tampaknya tepat

apayang dikemukakan oleh Ibnu Faris di dalam
Maqayisil Lughah bahwa kata yang berakar dari
huruf sin, 16', dan mu'tal pada lam fi'l-nya
memunyai makna ganda (bercampur-baur),
sehingga tidak jarang dua kata bersatu di dalam
satu kias.

Kata isr6' dalam bentuk mashdar tidak
ditemukan di dalam Al-Qur'an, tetapi derivasi-
nya disebutkan sebanyak delapan kali. Peng-

gunaannya sebagian besar di dalam bentuk kata

kerja, yaitu sebanyak tujuh kali, dan sekali di
dalam bentuk ism atau kata benda. Kata-kata
tersebut terdapat di dalam QS. Al-Fajr [891: 4;

QS. Al-IsrA' l17l:1,; QS. H0d [1U:18; QS. Al-Hijr

[15]:65; QS. Thaha [20]:77; QS. Asy-Syu'ard' 126l:
52;QS. Ad-Dukhan l4l:23; danQS. Maryam [19]:
24. Tujuh kata tersebut dibagi menjadi tiga
bentuk, yaitr yasri (qf- = bentukf 'l mudhdri')

asri ( -i = bentuk fi'l amr), dm asr 6 (.sr-f = betttuk

filmad!fr).
Bentuk kata kerja pertama, yaitu yasri,

terdapat di dalam QS. Al-Fajr l89l:4, hanya saja

di dalam ayat tersebut huruf y6' padakata yasri

dibuang karena merupakan ra's ( ulr= pangkal)
ayat. Ayat ini masih terkait dengan sumpah
Tuhan sebelumnya, yaitu sumpahnya tentang
al-fajr ( r.-At = waktu fajar). Akan tetapi, jika
diteliti secara keseluruhan rangkaian ayat-ayat

yang terdapat sesudahny4 maka sumpah Tuhan

di dalam ayat ini berhubungan dengan peringat-
an Tuhan kepada orang-orang yang menentang

Nabi Muhammad saw. yang pasti akan binasa

seperti halnya umat-umat terdahulu yang
menentang rasul-rasul-Nya. Khusus ayat ini,
Allah menggunakan katayasii untuk menerang-

kan sifat malam tersebut.
Kata kerja asri ( ,i ) disebutkan di dalam

lima ayat dan di dalam surat yang berbeda.
Kelima ayat tersebut, dua di antaranya yaitu QS.
H0d [11]: 81 dan QS. Al-Hijr [15]: 65 berbicara
tentang kisah Nabi Luth as. Kedua ayat itu berisi
perintah kepadanya untuk meninggalkan kaum-
nya dengan membawa keluarga dan pengikut-

.\su aq

pengikutnya di akhir malam. Tiga ayat yang lain,

yaitu QS. Thaha llDl:77; QS. As-Syu'arA' 126l:
52; dan QS. Ad-Dukhan [Ml: 23 berbicara tentang

kisah Nabi Musa as. Ketiga ayat tersebut juga

berisi perintah kepada Nabi Musa as. untuk
menyelamatkan kaumnya, Bani Israil, dari
Firaun dan sekaligus membinasakannya. Pe-

rintah tersebut berisi pesan agar Musa mem-
bawa kaumnya pada malam hari agar tidak
diketahui oleh Firaun.

Bentuk kata kerja ketiga yutu asriyusri isrk'
( it -t 6 .*- ,s ri ) terdapat di dalam sebuah ayat,

yaitu QS. Al-IsrA' [17]: l, yang berisi tentang
perjalanan Nabi Muhammad pada suatu malam
dari Masjid Haram di Mekah ke Masjid Aqsa di
Palestina. Ketiga bentuk kata kerja di atas yang
memunyai akar kata yang sama semuanya
berkaitan dengan perjalanan dan perpindahan
yang dilakukan pada malam hari.Istilah isr6' di
dalam kajian sejarah Islam berarti perjalanan
peribadi Nabi Muhammad saw. pada malam
hari di dalam waktu yang amat singkat dari
Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Karena peristiwa
ini bersamaan dengan peristiwa mi'rij, maka
kedua kata itu senantiasa digabung penggunaan-

nya menjadi isr6'- mi'rdj .

Peristiwa isrd'-mi'rhj yang terjadi kira-kira
satu tahun menjelang Nabi Muhammad saw.

hijrah dari Mekah ke Madinah merupakan
peristiwa sangat penting. Di antara indikasinya,
Allah swt. mengabadikan peristiwa isr6'-mi' rkj
dengan menjadikannya salah satu surah di
dalam Al-Qur'an, yakni surat ke 17 yang juga
dinamakan surat Bani IsrAil ( U.t;\..ry = anak

cucu Israil).
Di dalam surat ini, yakni ayat pertama,

Allah swt. menerangkan peristiwa isr6'. Adapun
perihal mi'rdj terdapat di dalam QS. An-Najm

[53]: 1-8. Ayat-ayat tersebut menjelaskan perihal
isrk'-mi'rdj sectua garis besar, sedangkan infor-
masi lebih rinci dijelaskan di dalam beberapa

hadits yang panjarrg. + Kamaluddin Abunawas +

ASWAQ { st:fiit
Aswdq adalah bentuk jamak dari kata sitq ( A'-)
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Pasar (aswiq); salah satu ujian Allah bagi hamba-hamba-
Nya, siapa yang berbuat adil dan siapa yang berbuat lalim.

berasal dari kata sdqa-yastrqu-sauqan ( -OC
6';-'ri;- ) yang berakar h.uruf sin, loall, dan qAf

yang berarti 'menghalau'. Oleh karena itu,
dinamakan 'pasar' karena seakan menghalau
manusia untuk berkumpul di suatu tempat
tertentu. Dari makna dasar itu berkembang
menjadi beberapa pengertian, antara larn: shqal-

hndits (.j+l'-.iL = menyebutkan perkataan)
karena seakan-akan menghalau atau menggiring
suatu pembicaraan pada satu tltlk fokus; sdqa

ilaihil-mhl ( afir .:ir iiL = mengirimkan barang)
karena seperti menggiring barang kepada
seseorang; as-sdqah ( iifur= rombongan orang di
dalam perjalanan) karena seperti digiring ke
suatu tempat.

Kala aswdq dan pecahannya di dalam Al-
Qur'an terulang 17 kali dan kata aswdq sendiri
hanya disebutkan dua kali (QS. Al-FurqAn [25]:
7 darr 20). Penggunaan kata aswdq di dalam Al-
Qur'an adalah untuk menjelaskan bahwa rasul-
rasul Allah berasal dari kalangan manusia biasa.

Di dalam QS. Al-FurqAn [25]: 7, dinyatakan
bahwa orang-orang kafir heran karena rasul-
rasul yang diutus makan dan berjalan di pasar-
pasar (asw64) sebagaimana manusia lainnya.
Mereka (orang kafir) mempertanyakan mengapa
rasul itu tidak ditemani malaikat agar dapat
bersama-sama memberikan peringatan; atau
mengapa tidak diturunkan kepadanya per-
bendaharaan harta; atau ada kebun baginya
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yang dia dapat makan dari hasilnya. Sesungguh-
nya keheran;rn or;rng-orang kafir itu tidak lain
hanyalah sikap kesombongan dan kelaliman
mereka yang menuduh Rasul saw. sebagai
seorang lelaki yang terkena sihir. Menurut Ibnu
Katsir, ayat itu memberi petunjuk atas sifat-sifat
orang kafir atas keengganan. Bahkan, mendusta-
kan kebenaran tanpa ada alasan yang kuat.
Mereka bertanya, kalau ia (Muhammad) seorang
rasul, mengapa memakan makanan dan berjalan
di pasar-pasar. Bukankah hal itu, tiada mem-
bedakan dengan manusia lainnya yang mem-
butuhkan makanan, sehingga ia harus berusaha
dan berdagang?

Kalau Ayat 7 dari QS. Al-Furqin di atas

khusus berkenaan dengan Nabi Muhammad
saw. sebagai seor.rng rasul dari manusia biasa
maka pada Ayat20 Allah memberitakan bahwa
rasul-rasul sebelum Muhammad saw. juga dari
manusia biasa makan dan berjalan di pasar-
pasar (mencari kehidupan dunia). Pemberitaan
itu, kata Al-Qurthubi, dimaksudkan untuk
mengobati kesedihan hati Nabi saw. dari celaan

orang-orang kafir Quraisy sebelumnya (QS. Al-
FurqAn l25l:7) dan sekaligus menjadi cobaan bagi
setiap umatnya. Di dalam riwayat Ibnu Ishaq
diceritakan bahwa QS. Al-FurqAn [25]: 20 turun
berkenaan dengan orang-orang Quraisy, Utbah
bin Rabiah dan kawan-kawannya, menawarkan
kepada Nabi saw. jabatan, harta, dan wanita,
tetapi beliau menolaknya. Mereka (orang-orang

Quraisy) merasa heran, mengapa menolak
sementara Nabi saw. sendiri membutuhkan hal
itu, memakan makanan dan berjalan di pasar-
pasat berusaha untuk mencari nafkah. Maka
Allah menurunkan ayat tersebut, " Dan Kami tidak

mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka

makan dan berjalan di pasar-pasar. Dan Kami jadikan

sebagian kamu cobaan bagi sebagian y ang lain . " Ay at

ini juga menepis pendapat Ibnu Arabi dari
gurunya yang mengatakan bahwa tidak boleh
masuk pasar kecuali pasar kitab dan senjata.
Pendapat itu didasarkan pada pemahaman
tekstual terhadap hadits Nabi saw. dari Abu
Hurairah ra. yang diriwayatkan oleh Muslim,
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berbunyi, Ahabbul bilAd ilA Allah masijiduhd wa

abghadhul bildd ild All6h aswdquhd ( )\t t;i
Api ir JL.\tJb1;Lt +t; )t Jt = rempat
yang aku senangi karena Allah adalah masjid
dan tempat yang aku tidak senangi karena Allah
adalah pasar). Memang diakui bahwa masjid
adalah tempat orang-orang yang beribadah,
sedangkan pasar adalah tempat seseorang bisa

berbuat lalim. Namun, pasar sangat dibutuhkan
untuk mencari kehidupan dunia. Karena itu,
pasar merupakan salah satu ujian Allah bagi
hamba-hamba-Nya, siapa yang dapat berbuat
adil dan siapa yang berbuat lalim.

Adapun penggunaan bentuk yang lain,
seperti katasfiq, jamak dari katasdq ( 116 ) adalah:
(1) berkaitan dengan ujian Tuhan terhadap Nabi
Sulaiman as. (QS. ShAd [38]: 33). Allah memberi-
kan kuda-kuda pilihan kepada Nabi Sulaiman
as. yang membuatnya lalai mengingat Tuhan.

Kelalaian itu menyebabkan Nabi Sulaimtln as.

memotong kaki (sil4) dan leher kuda itu dengan
pedang. Ulama berbeda pendapat atas tindakan
Nabi Sulaiman as. itu, sebagian mengatakan
bahwa tindakan itu merupakan penghormatan
atas kuda tersebut, sebagian yang lain ber-
pendapat bahwa tindakan itu merupakan
sesuatu yang jd'iz (boleh); (2) berkaitan dengan

sifat-sifat Nabi saw. dan para sahabatnya serta

umatnya di dalam kitab Taurat dan Injil (QS. Al-
Fath [48]: 29). Sifat-sifat itu seperti tanaman
yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu
menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi
besarlah dia dan tegak lurus di atas pokok (sil4)-

nya, tanaman itu menyenangkan hati penanam-

penanarnnya karena Allah hendak menjengkel-
kan hati orang-orang kafir. Yakni, menyeru
berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa
penggunaan kata aswdq di dalam Al-Qur'an
berarti'pasar-pasar', sedangkan penggunaan
dengan bentuk yang lain, seperti kata sfiq dapat
berarti 'kaki' atau 'pokok'. * Arifuddin Ahmad *

ATSAR ( Jil )

Kata atsar ( ;il ai dalam bentuk tunggal hanya

Atsar

disebut dua kali di dalam Al-Qur'an, yaitu pada

QS. Thaha l20l:96 dan QS. Al-Fath [a8l 29.

Bentuk lain kata itu disebut \7 kali, yaitu pada

QS. Al-Ma'idah [5]: 46,QS.Y0suf lL2l:91., QS. Al-
Kahfi [18]: 6 dan 64, QS. Ar-R0m [30]: 50, QS.
YAsin [36]:12 QS.Ash-ShAffAt [37]:70, QS. GhAfir

l40l: 2l dan 82, QS. Az-Zukhruf [tB]: 22 dan 23,

QS. Al-Ahqirt $Q: 4 QS. Al-Hadid l57l: 27, QS.
Al-Hasyr [59] : 9, QS. Al-Muddatstsir 17 4): 24, QS.
An-NAzi'At l79l:38, dan QS. Al-A'la p7l1,6.

Menurut Ibnu Faris, kata atsar ( / ) mula-
nya memunyai tiga pengertian. Pertama,
' taqdimusy-syai" ( irllt'iF = mengutamakan
atau memilih sesuatu), dengan arti, memutuskan
mengambil sesuatu dari beberapa pilihan yang
ada. Mengambil salah satu dari sekian banyak
pilihan, menyiratkan bahwa pertimbangan yang
matang telah dilakukan terlebih dahulu. Hasil-
nya disebut pilihan. Demikian juga pengertian
kata tersebut dalam QS. Al-A'la l87l: 16, bal

tu'tsirilnal-haydtad-dunyd (6ti t A1'or|:i A =

mereka utamakan kehidupan dunia). Pilihan
jatuh pada kehidupan dunia karena menurut
mereka kehidupan dunia lebih utama daripada
kehidupan lain. Kedua'bekas-bekas peninggal-
an lama'. Bekas-bekas dimaksud dapat mem-
buktikan bahwa dahulu pernah ada pemiliknya.
Misalnya, bekas-bekas rumah disebut afsa rul -b ait
(;)t';i ) karena ia dapat membuktikan bahwa
dahulu pernah ada rumah tersebut. Demikian
juga atsaruth thaiiq ( ,r-Pt ji ;, aiartitan sebagai

bekas-bekas jalan karena bekas itu membuktikan
bahwa di situ pernah ada orang lewat. Ketiga
berarti 'berita yang disampaikan'. Hadits Nabi
saw. disebut atsar karena ia merupakan berita
yang disampaikan kepada orang lain.

Dari beberapa ayat yang menyebut kata
atsar (j ) au" yang seasal dengan itu, dapat
dipahami bahwa Al-Qur'an menggunakan kata
tersebut dengan ketiga arti di atas. Misalnya,
untuk arti 'keutamaan' atau 'pilihan' dapat
dilihat di dalam QS. Y0suf l12l:91., yang meng-
gunakan kata atsar ( f ) u"tut menggambarkan
kelebihan dan keutamaan yang diberikan Allah
kepada Yusuf berupa ketampanan, keimanan,
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kejujuran, dan sebagainya. QS. Al-A'la l87l:16,
menggunakannya untuk menggambarkan sikap
orang musyrik yang mengutamakan kehidupan
dunia.

Untuk arti'bekas' atau 'jejak' yang mem-
buktikan bahwa sesuatu yang meninggalkan
bekas itu pernah ada, misalnya, QS. Ghffir [tl0]:
21. yang menggambarkan bekas-bekas orang
terdahulu, berupa bangunan, perlengkapan,
benteng-benteng pertahanan, istan4 dan sebagai-

nya. Unfuk arti'menyampaikan sesuatu' ditemu-
kan, misalnya di dalam QS. Al-Muddatststir [74]:
24, yang menggambarkan penyampaian sihir
orang-orang dahulu kepada Nabi Muhammad.
* A. Rahman Ritonga o

AWWAB ( -,t\i I
Kata awwdb ( orli ) berasal dari kata awb ( -,'rl ),

yang makna asalnya menurut Ibnu Faris adalah
ar-rujfi' ( titsi = kembali). Menurut Ibrahim
Anis, adabeberapaarti kataal-awb ( *r$i ), yaitu
as-sur'ah ( z''J;rt = segera), ar-iih ( g1)t = bau), as-

sahib ( -,Gji : awar), jamd'atun nihl 1 tr*t 'nC;
= kumpulan lebah), al-qashd ( .r-c;Jt = sengaja),

istiqdmah ( tqL= tetap pendiriarl, thariq ( ,r-*=
metode/jalan), ,i-'a*n liiuji = t eUia saan), dan al-
jihah wan nilhiyah ( a-rlt:, a$i = arah). Menurut
Ar-Raghib Al-Ashfahani, kata al-awb ( .-]{i )

hanya dipergunakan untuk hewan yang me-
munyai kemauan dan kehendak, sedangkan kata
rujf.r' (t\*)) untuk hewan dan lainnya. Kata
awwdb ( -,fti ) adalah shighah mubdlaghah dati awb

( ,+'1i ), yang menurut Ibnu Manzhur dan
Muhammad Ismail Ibrahim berarti /or.rng yang
bertobat serta banyak kembali kepada Tuhan-
nya'. Menurut Ar-Raghib Al-Ashfahani, kata
awwhb ( -,$i ) sama dengan tawwdb ( +tT ), yaitu
orang yang kembali kepada Allah dengan
meninggalkan maksiat dan menjadi taat. Se-

mentara itu, Ibnu Manzhur juga mengemukakan
beberapa pendapat ulama sekitar makna awwdb

-ti ).Pertama awwilb ( -,6i ) berarti ar-rahim

e?t= orang yang Penyayang)' Kedu4 at16'ib

*.t6t = orang yang bertobat). Ketiga menurut
Sa'id bin Jubair, awwdb ialah musabbih ( €? =

AwwAb

orang yang bertasbih). Keempat, menurut Ibnu
Musayyab, awwdb ( -,ti ) ialah orang yang
berbuat dosa kemudian bertobat, kemudian
berbuat dosa lagi, lalu bertobat lagi. Kelima,
menurut Qatadah, awwib ( -fri ) ialah al-mutli'u
( !:Sji= orang yang patuh). keenam, menurut
Ubaid ibnu Umatr, auntsdb ( vrii ) Uafr orang yang
mengingat dosanya waktu sepi, lalu ia minta
ampun kepada Allah atas dosanya itu. Ketuiuh,
menurut ahli bahasa awwdb ( -,$i ) ialah orang
yang kembali kepada ketaatan. Demikian be-
berapa pengertian kata awb ( -ii ) dan awwdb

(,-t\i )'
Kata awwdb ( -,t\i ) di dalam bentuk mufrad

(tunggal) disebut 5 kali di dalam Al-Qur'an, yaitu
di dalam QS. Shad [38]:17,19,30, 44dNrQS.Qaf

[50]: 32. Di dalam bentuk jamak disebut satu kali,

yaitu di dalam QS. Al-Isril l17l:25. Adapun kata
ma'6b (.rL ) diulang sebanyak 9 kali, yaitu di
dalam QS. Ai 'ImrAn [3]:14, QS. Ar-Ra'd [13]:
29,36, QS. Shad [38]: 25, N, 49, dan 55, serta QS.
An-Naba' l78l:22,39.

Kata awwkb ( -,$1) di dalam QS. ShAd [38]:
17, 19 berkaitan dengan kisah Nabi Daud as.

Allah menyatakan bahwa Daud adalah hamba-

Nya yang awwdb ( qLi = sangat kuat dan amat
taat). Kata awwib ( -l\i ) pada Ayat 30 surat ini
mengenai jati diri Nabi Sulaiman, yakni beliau
adalah sebaik-baik hamba-Nya dan awwdb ( -,r\i
= amat taat kepada Allah). Sementara itu, kata

awwdb ( -,r]i) di dalam Ayal M berhubungan
dengan kisah Nabi Ayyub as. yang mendapat
cobaan cukup berat, tetapi tetap sabar; lalu, Allah
menyatakan bahwa Ayyub adalah sebaik-baik
hamba-Nya, penyabar, dan amat taat.

Kata awwhb ( -,t\i) di dalam QS. Q6f [50]:
32 diungkapkan di dalam konteks janji Allah bagi

orang yang takwa dan orang yang kembali
kepada Allah serta memelihara peraturan-Nya
bahwa surga akan didekatkan kepada mereka.

Demikian Al-Qur'an menggunakan kata
awwdb ( -,t\i ) di dalam beberapa ayat, dan
semuanya berarti orang yang taat, bertobat, dan
kembali kepada Allah. ct Hasan Zaini et
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AWWAL ( l:ri)
Menurut Muhammad Ismail Ibrahim, awwal
( Jif ) adatah lawan dari 6khir ( rI ), bentuk
miannats-ny a al-fi16 (ji{ii 1, ;u-ut "y 

a al-awwalitn

ft'ji\i). Awwal (.1'ri) dari nama Allah dengan
makna azali ( Uri ), tidak berawal dan tidak
berakhir bagi-Nya secara mutlak. Menurut Ibnu
Faris, asal makna kata apwal ( )\l ) ada dua yaitu
permulaan sesuatu dan kesudahannya. Menurut
Ibnu Arabi sebagaimana yang dikutip Ibnu
F ar is, aw w al u - aww al ( J"1\i t S'ri ) m aks u d nya i al ah

qabla kulli syai' ( ,,,? iF;5 = sebelum segala
sesuatu). Ibrahim Anis menulis,kataawwal ( J3( )
berasal dmi awila ( Jrf ) atau 6la, ya'fi\u, aulan wa

ma'Alan ( lt;j !]f Ji:t- J1), dengan makna sabaqa

( *= dahulu). Ar-Raghib Al-Ashfahani menge-
mukakan beberapa arti kata awwal ( J':( ), yartu
'dahulu (al-mutaqaddim\ darisegi waktu','dahulu
dari segi jabatan', 'dahulu ddri segi letak', dan
'dahulu dari segi sistem pembuatannya'. Lebih
lanjut ditambahkannya bila dikatakan Allah
adalah awwal ( ;\i )' maka maksudnya ialah
'tidak ada sesuatu yang mendahului-Nya pada
wujfid'. Bila dikatakan 'aku awwal ( .1li ) orang
Islam dan awwal ( Jji ) orang beriman' maka
'maksudnya ialah aku menjadi ikutan di dalam
Islam dan iman'.

Kata lain yang seasal dengan kata awwal
( l'rf .) iaan auld ( Sti = lebih utama), fi\fi atatAh
t jrilrj'ti = yan1irlmunyai), dmt ta'uil (..t,,k I
sebagai mashdar dri awwala ( l'rf ) Varrg berarti
memalingkan atau mengembalikan.

Di dalam Al-Qur'an kala awwal (.tii ) ai
dalam bentuk muftad disebut 23 kali, antara lain
di dalam QS. Al-Baqarah [2]:41, QS. Ali'Imran
[3):96, QS. Al-An'Am 16\:'1.4,94,110,163, QS. Al-
A'rAf l7l:143, QS. At-Taubah [9]:13,83, L08, dan

QS. Al-IsrA' l17l:7,5L. Di dalam bentuk ja*ak
awwalftn, awwalin {;)f p'j\i ) disebut 38 kali,
antara lain di dalam QS. Al-An'Am [6]: 25, QS.
Al-AnfAl [8]: 31 dan 38, QS. AlTaubah [9]: 100,

QS. Al-Hijr [15]:10,13, QS. An-Nahl 116l:2a,QS.
Al-IsrA' l17l:59, serta QS. Al-Kahfi [18]: 55. Kata
ilA ( ;)i - bentuk mu'annats) disebut 17 kali,
antara lain di dalam QS. Thaha [20]:21,,51.,133,

A$,wal Al-Akhir, Al-

QS. Al-Qashash [28]: 43,70, QS. Al-AhzAb [33]:
33, dan QS. Ash-Shaffdtl3Tl:59.

Kata awwal ( .t\f I ai dalam QS. Al-Baqarah

l2l 41 disebut di dalam konteks peringatan
Tuhan kepada Bani Israil, di situ mereka di-
perintahkan untuk beriman kepada Al-Qur'an
karena Al-Qur'an itu sendiri membenarkan kitab
yang ada di tangan mereka (Taurat), dan mereka

dilarang menjadi orang yang pertama kafir
terhadap kitab itu (AlQur'an).

Kata awwal ( lif I ai dalam QS. Ati 'ImrAn

[3]:96 adalah pernyataan Tuhan bahwa rumah
yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah
bagi manusia ialah Baitulldh yang ada diBakkah
(Mekah), yang diberkahi dan menjadi petunjuk
bagi semua manusia.

Kata awwal ( ltif I ai dalam QS. Al-An'Am

16l:1.4,163 termasuk di dalam rangkaian perintah
Tuhan kepadaNabi Muhammad, agar menyata-

kan dengan tegas bahwa beliau diperintahkan
untuk menjadi orang Islam pertama atau orang
yang tampil paling depan di dalam berserah diri
kepada Allah, dan tidak boleh menjadi orang
musyrik. Kata awwal ( J1i ) paaa Ayat 94 dari
surat tersebut berkaitan dengan pernyataan
Tuhan bahwa manusia akan datang kepada-Nya
sendiri-sendiri sebagaimana Tuhan menciptakan
mereka pada mulanya. Kata awwal ( Jif ) pada
Ayat 110 dari surat yang sama berhubungan
dengan pernyataan Tuhan bahwa Ia memaling-
kan hati dan penglihatan manusia seperti
sewaktu mereka belum beriman kepada Al-
Qur'an, dan Allah membiarkan mereka ber-
gelimang di dalam kesesatan. Begitulah seterus-

nya pemakaian kata awwal ( lif I ai dalam ayat-

ayat yang lain sesuai dengan konteks masing-
masing. + Hasan Zaini .,

AI^/WAL AL.AKHIR, AL- I i5Ir ,)I:\i I
Kala awwal ( J'rl ), terambil dari akar kata yang
terdiri dari huruf-hurrf alif, u)auu), danl6m. Salah
satu maknanya adalah permulaan atau antonim
dariakhir

Kata awwal ditemukan dalam Al-Qur'an
sebanyak 23 kali, hanya sekali yang dihiasi
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dengan alif dan hm, yakni yang menunjuk kepada
Alah swt. dalam firman-Nya: "HuuJa al-Awwal
wa al-Akhir ( ;$ii 'i;rli i) DiaYang Pertama dan

Dia pula Yang terakhir" (QS. al-Hadid [57]: 3).

Sedang selebihnyaberaneka ragam yang menjadi
objek sifatny4 seperti penciptaan pertama kali,
tempat peribadatan pertama buat manusia
(Ka'bah), hari pertama pembangunan masjid

Quba', dan sebagainya.

Sedang kata akhir terulartg sebanyak 28 kali,
27 di Nrtarunya tanpa dihiasi oleh alif dan l6m

hanya sekali yang dikaitkan dengan do4 yakni
" 6khir da'wdhum" ( iitii,S ';r;i ) akhir doamereka"

(QS. Y0nus [10]: 10); duapuluh enam sisanya
menunjuk kepada Hari Akhir atau Kiamat.

Kata awwal yang menunjuk kepada ma-
nusia ditemukan dalam konteks larangan, yaitu
firman-Nya , (*-, s{ Jii litt" l: ) "ianganlah
knmu menj adi orang pertama y ang knfir tuhadap-N y a"

(QS. al-Baqarah [2]: 41); atar perintah untuk
menyatakin bahwa, < $i SAi oi a2i i1
fri J ) "sesungguhnya aku diperintah supaya aki
mmjadi orang y ang pertama seknli berserah diri kepada

Allah)" (QS. al-An'Am [6]: 1.4), pernyataan bahwa

l'*l:*J[tJliUii)"AkuadalahorangMuslimpertama"
(QS.al-An'Am[6]:1,63),serta(3y"i,i.J^ri)'.'lryg
Mukmin pertama" (QS. al-A'rAf l7l7a$; ( i+g:
i"; J"i irus r' ,- '.t2-j,i 

) " Masuk maslid pertama

kali" (QS. al-IsrA' l17l:7); ( A4t lJt ) "Orang
pertama beribadah" (QS. az-Zukhruf [43] : 81).

Imam Ghazali menjelaskan bahwa yang
awwal menjadi awal bila dibandingkan dengan
selainnya, demikian juga yang 6khir menjadi
terakhir saat dibandingkan dengan selainya.
Awal dan akhir bertolak belakang sehingga tidak
mungkin sesuatu menjadi awal dan akhir dalam
saat yang sama jika dibandingkan dengan suatu
hal yang sama. ]ika Anda memandang kepada

yang maujud, maka pada hakikat-Nya Allah saat

dibandingkan dengannya adalah yang Awwal,
karena wujud semua yang maujud itu ber-
sumber dari-Nya. Adapun Allah, wujud-Nya
dengan zat-Nya, bukannya memperoleh wujud
dari selain-Nya. Selanjutnya tulis al-Ghazali,

"|ika Anda memerhatikan perurutan

r09

A,r.,ah

suluk-tata cara berjalan menuju Allah-
dan memerhatikan peringkat para
penelusur jalan itu, Anda temukan bahwa
akhir peringkat yang dituju oleh orang-
orang arif adalah ma'rifah (pengenalan)
Allah. Semua makrifah yang diraih se-

belum makrifah Allah adalah tangga
menuju makrifah-Nya. Itulah peringkat
terakhir jika ditinjau dari sisi suluk.Dengan.
demikian, Allah adalah yang awal dari segi

wujud, dan Dia adalah akhir dari segi suluk.

Dia pangkalan tempat bertolak dan
pelabuhan tempat bersauh."

Sayyidna Ali kw. pernah melukiskan
makna kedua sifat ini, yaitu bahwa, "DiayNrg
Awwal yang bagi-Nya tiada sebelum, sehingga
mustahil ada sesuatu sebelum-Ny4 Dia yang
Atcltir yang bagi-Nya tiada sesudah sehingga
mustahil ada sesuatu sesudah-Nya. Dia tidak
berada di satu tempat sehingga mustahil Dia
berpindah dari satu tempat ke tempat yang
lain." Demiki alr't, wa Allah a'lam. + M. Quraish shihab *

AyaH ( tu-'i )
Kata ayah ( ,fl ) adalah bentuk tunggal dari kata

Wkt ( o6 ). Menurut pengertian etimologi kata
itu dapat diartikan sebagai mu' jizah ( e7- =

mukjizat),' al drnah ( I,L = tanda), atau' ibrah ( ; p
= pelajaran). Selain di dalam arti itu, Ayah ( ait )
dapat diartikan pula sebagai al-amrul-'ajib
( Ljiti|\ii = sesuutu yang menakjubkan) dan
j am6' ah (LU,; = kelompok, masyar akat), al-burhknl

ad-dalil ( Sl"lt 1'ou'ji = keterangan/penjelasan). ]ika
dikaitkan dengan istilah Al-Qur'an, 6yah ( ^,1)
berarti huruf-huruf hijaiyah atau sekelompok
kata yang terdapat di dalam suatu surat Al-
Qur'an yang memunyai awal dan memunyai
akhir yang ditandai dengan nomor ayat.

Di dalam bentuk tunggal kataayah ( arl ) di
dalam Al-Qur'an disebut 84 kali seperti di dalam

QS. Al-Baqarah [2]: 105; di dalambent.tkmutsanni
(dua), 6yatai" ( fi ) disebut satu kali, yaitu di
dalam QS. Al-IsrA' l17l:12, sedangkan di dalam
bentuk jamak, dydt ( c,ti ) disebut 295 kali, seperti
di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 61 dan QS. Al-
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An'Am [6]:  . Di dalam bentuk tunggal, kata 6yah

( qI ) paling banyak disebut di dalam QS. Al-
Baqarah [2], QS.AI-An'Am [6], dan QS. An-Nahl

[16] masing-masing tujuh kali, sedangkan di
dalam bentuk ja*ak kata itu banyak disebut: di
dalam QS. Ati'Imr6n [3] sebanyak 18 kali, QS.
Al-An'Am [6] sebanyak 25 kali, dan QS. Al-A'rAf
[7] sebanyak 24 kali.

Semua pengertian 6yah ( q1 ) yang di-
kemukakan di atas digunakan oleh Al-Qur'an.
Kata itu di dalam Al-Qur'an disebut di dalam
berbagai konteks pembicaraan. Kata ayah ({t)
yang disebut di dalam QS. Al-Baqarah l2):106;
misalnya disebut di dalam kaitan dengan pem-
bicaraan ayat di dalam pengertian ayat-ayat Al-
Qur'an, yang berhubungan dengan persoalan
nasakh di dalam Al-Qur'an. Di dalam ayat itu
dinyatakan bahwa suatu ayat yang di-nasakh

Ayali

akan digantikan dengan ayat lain yang lebih baik
daripada itu, atau yang sarna dengan itu. Ayat
ini dijadikan dasar oleh sebagian ulama untuk
menyatakan bahwa di dalam Al-Qur'an ter-
dapat ayat-ayat yan9 me-nasakh dan ayat-ayat
yNrgdi-mansfikh.

Dari penggunaannya di dalam Al-Qur'an
dapat disimpulkan bahwa pengertian kata 6yah

( a/ ) dapat diartikan dengan 'ayat-ayat yang
berkaitan dengan kitab suci dan Al-Qur'an'
apabila di dalam ayat itu kata tersebut dikaitkan
dengan kata-kata nazala ( J; = turun) dan kata-
kata lain yang seasal dengan itu atau adanya
tantangan yang ditujukan kepada orang-orang
untuk membuat sesuatuyang sama dengan ayat-
ayat Al-Qur'an. Apabila kata ayat dikaitkan
dengan kata AilAh ( 

"lr ) 
dan segala kata ganti yang

berkaitan dengan-Nya maka kata itu dapat

Hamparan laut yang luas, salah satu tanda (dyah) kekuasaan Allah swt
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diartikan dengan dua pengertian, yaitu pertama
dengan 'ayat-ayat Al-Qur'an' dan dapat pula
dengan 'sesuatu yang menunjuk kepada ke-
besaran dan kekuasaan Allah'. likakatadyah( it)
yang dihubungkan dengan ungkapan-ungkapan
li qaumin yatafakkarftn ( i:'lfJi- /A), ya'qilfin
( 'c')rX- ), yasma'fin ('J';X" ), yadzdzakarfin

6\7"i;) atau yang semakna dengan itu maka
kata itu diartikan sebagai'tanda-tanda kebesar-

an Allah swt.'. Ayat di dalam pengertian ini
cukup banyak diungkapkan di dalam Al-Qur'an,
antara lain di dalam QS. Al-Hijr lLSl:77, QS. An-
Nahl [16]: 11, dan QS. Al-Anbiyd' [21]:91.

Dilihat dari jumlah ayat yang terdapat di
dalam Al-Qur'an, para ulama memunyai per-
bedaan pendapat. Abu Abdurrahman As-
Sulami, salah seorang ulama Kufah, menyebut-
kan bahwa ayal-ayat Al-Qur'an berjumlah
6.236 ay at. |alaluddin As-Suyuthi, seorang ulama
tafsir dan fikih, menyebutkan 6.000 ayat. Imam
Al-Alusi, salah seorang ahli Tafsir menyebutkan
6.516 ayat. Perbedaan pandangan mereka di
dalam hal ini tidak disebabkan oleh karena
perbedaan mereka menyangkut ay at- ay atny a,

tetapi disebabkan oleh perbedaan cara mereka
menghitungnya. Apakah basmalah pada setiap
surat masing-masing dihitung atau dihitung
satu saja. Apakah setiap tempat berhenti merupa-
kan satu ayat atau bagian dari ayat. Apakah
huruf-huruf hijaiyah pada awal surat merupa-
kan ayat yang berdiri sendiri atau digabung
dengan ayat sesudahnya. Demikian seterusnya
sehingga timbul perbedaan di kalangan ulama.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dimulai dari
ayat pertama surah pertama (QS. Al-FAtihah)
sampai dengan ayat terakhir surat terakhir (QS.

An-NAs) disusun secara tauqifi y artu berdasarkan
petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah
dan Rasulullah saw. tidak berdasarkan ijtihad
para sahabat. Pengelompokan Al-Qur'an ber-
dasarkan ayat-ayat mengandung beberapa
hikmah. Di antara hikmah-hikmah itu ialah 1)

untuk memudahkan mengatur hafalan dan
mengatur wakaf (berhenti) berdasarkan batas-
batas ayat; dan 2) untuk memudahkan peng-
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hitungan jumlah ayat yang dibaca pada saat
melakukan shalat atau khutbah.

Dilihat dari periode turunnya, ayat-ayat
Al-Qur'an oleh para ulama dikelompokkan atas

ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Terdapat tiga
pendapat para ulama di dalam memberikan
pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Pendapat
pertama mengatakan bahwa yang dimaksud
dengan ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat
yang turun di Mekah dan sekitarnya, walaupun
sesudah hijrah, dan Madaniyah ialah ayat-ayat
yang turun di Madinah. Pendapat kedua me-
nyatakan bahwa yang dimaksud dengan
Makkiyah ialah ayat-ayat yang ditujukan kepada
masyarakat Mekah yang antara lain ditandai
dengan ungkapan y 6 ayyuhan-nfrs ( )6rrfi I aan
yang Madaniyah ialah ayat-ayat yang turun
untuk ditujukan kepada masyarakat Madinah
yang sudah beriman, yang antara lain ditandai
dengan ungkapan yd ayyuhal-ladzina dmantt
(fr-l uit +1 tr l. Pendapat ketig4 merupakan
pendapat yang populer, menyatakan bahwa ayat

Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun sebelum
Nabi Muhammad saw. berhijrah ke Madinah
walaupun turunnya di tempat selain Mekah,
sedangkan ayat-ayat Madaniyah ialah ayat-ayat
yang turun sesudah hijrah walaupun turun di
Mekah.

Dilihat dari segi jumlahnya, ayat-ayat
Makkiyah lebih banyak dibandingkan dengan
ayat-ayat Madaniyah. Dari ayat-ayat Al-Qur'an
yang berjumlah 6-236 itu, ayat-ayat Makkiyah
berjumlah 4.726 buah, sedangkan ayat-ayat
Madaniyah berjumlah 1.510 buah. Ini berarti
bahwa tiga perempat dari jumlah ayat-ayat Al-
Qur'an adalah Makkiyah.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang secara lengkap
sampai kepada kita saat kini tidak diturunkan
sekaligus, tetapi diturunkan secara berangsur-
angsur sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan
kaum Muslim pada awal Islam itu. Ini berarti
bahwa di antara ayat-ayat itu ada yang turun
pertama sekali, ada yang turun terakhir sekali,

dan ada pula yang turun pada periode-periode
di antara keduanya. Di dalam hal ini ada empat
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pendapat para ulama. Pertama, ulama yang
mengatakan bahwa ayat yang pertama turun
adalah Ayat 1-5 QS. Al-Alaq [96] berdasarkan,
antara lain, hadits yang diriwayatkan oleh
Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah ra. yang
menceriterakan kejadian yang dialami Nabi
ketika menerima wahyu itu. Kedua ulamayang
menyatakan bahwa ayat yang pertama turun
adalah Ayat 1-5 QS. Al-Muddatstsir 1741, ber-
dasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari
dan Muslim dari Abi Salmah ibnu Abdur
Rahman bin Auf. Ketiga, ulama yang ber-
pendapat bahwa ayat yang pertama turun
adalah QS. Al-Fatihah [1], berdasarkan hadits
yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu
Maisarah 'IJmar bin Syurahbil. Adapun yang
keempat menyatakan ayat yang pertama turun
ialah b ismill 6hir - r ahm 6nir -r ahim, berdasarkan hadits

yang diriwayatkan oleh Al-Wahidi dari Ikrimah
dan Al-Hasan.

Mayoritas ulama menyatakan bahwa
pendapat yang paling kuat adalah pendapat
pertama. Ayat 1-5 QS. Al-Alaq [96] merupakan
wahyu pertama yang diterima oleh Nabi
Muhammad saw., dan tidak satu pun wahyu
yang turun sebelum itu. Tiga pendapat lainnya
oleh Al-Zarqani dikompromikan sebagai berikut.
Ayat L-5 QS. Al-Muddatstsir [74] merupakan
ayat-ayat yang turun pertama kali setelah
beberapa saat lamanya terjadi kekosongan
turunnya wahyu setelah turunnya Ayat 1-5 QS.
Al-Alaq [95]. Ayat-ayat di dalam QS. Al-Fatihah

[1] mungkin dapat dipandang sebagai surat Al-
Qur'an yang diturunkan pertama kali secara
lengkap mulai dari ayat pertama sampai dengan
ayat terakhir. QS. Al-FAtihah [1] itu turun
beberapa saat lamanya setelah Muhammad
diangkat sebagai Nabi.

Mengenai ayat-ayat yang terakhir turun
juga terdapat perbedaan pendapat para ulama.
Menurut Al-Zarqani, terdapat 10 pendapat
ulama. 1) Ayat yang terakhir turun adalah Ayat
281 QS. Al-Baqarah [2], berdasarkan hadits
riwayat Al-Nasa'i melalui Ikrimah dari Ibnu
Abbas dan riwayat Ibnu Abi Hatim. 2) Ayat278

A.r vanr

QS. Al-Baqarah l2l adalah ayat terakhir turun,
berdasarkan hadits riwayat Bukhari dari Ibnu
Abbas dan riwayat Baihaqi dari Ibnu Umar. 3)

Yang terakhir turun adalah Ayat 282 QS. Al-
Baqarah [2], berdasarkan hadits riwayat Ibnu

|arir dari Sa'id bin Al-Musayyib dan riwayat
Abu Ubaid dari Ibnu Syihab. Pendapat lainnya
menyatakan bahwa yang terakhir turun adalah
Ayat 195 QS. Ali'ImrAn [3], Ayat 94QS. An-NisA'

[4], Ayat 176 QS. An-NisA' [4], Ayat 3 QS. Al-
MA'idah [5], Ayat 128 QS. At-Taubah 191,9, Ayat
110 QS. Al-Kahfi [18], dan ayat-ayat QS. An-
Nashr [110], yang semuanya berdasarkan
riwayat. Perbedaan pendapat ini timbul karena
perbedaan masa para sahabat mendengarkan
ayat yang disampaikan Nabi. Menurut Az-
Zarqani dan Subhi Ash-Shalih, ayat-ayat yang
terakhir turun adalah Ayat 281 QS. Al-Baqarah

f2l. * Ahmad Thib Raya *

AYYAM t el, I
Kata ayyfrm ( 36 ) aaaan bentuk jamak (plural) dari
kata yaum ( f..lr- ). Kata ini di dalam Al-Qur'an
disebut sebmryak27 kali dan tidak pernah berdiri
sendiri. Kata tersebut selalu berada di dalam
rangkaian kata-kata lainnya yang mengacu pada
pengertian yang bermacarn-macarn. Empat kali
di antaranya dihubungkan dengan kala tsalitsun
( e,.ir: ) sehingga membentuk kalimat tsalitsatu
nyy Am ( 1lf'ifrJ ) yang berarti'tiga hari'. Rangkaian
kata ini selanjutnya digunakan untuk menyebut-
kan bilangan hari berpuasa sebagai kafarat bagi
orang yang melakukan pelanggaran (QS. Al-
Baqarah l2l:196).

Ada pula kata ayydm ( pu-'f ) frr,e didahului
oleh kata slf f atun (i!., ) sehingga membentuk frasa

sittatu ayydrn ( c(: 4 ). Kata ini di dalam AlQur'an
diulang sebanyak 7 kali dan selalu digunakan
untuk menerangkan bilangan masa atau periode
penciptaan langit dan bumi beserta isinya. (QS.

Al-A'rAf 14:54, QS. Y0nus [10]:3, QS. HOd llLl:7,
QS. Al-Furq6n [25]:59, QS.As-Sajadah [32]: { QS.

QAf [50]:38, dan QS. Al-Hadid l57l: \.Kataayyhm
( 36 ) fr"e didahului oleh kata sittatun ( i1., ) itu
tidak diartikan'beberapa hari', tetapi diartikan
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'periode' atau 'masa', yaitu masa atau periode
penciptaan langit dan bumi beserta isinya.

Selain itu, ada pula kata ayyAm ( pt1) f*S
didahului oleh kata arba'ah ( r$f ) sehingga
susunan frasanya menjadi arba'atu ayydm

l1:Xu;ti ) yang artinya'empat hari'. Di dalam
Al-Qur'an kata tersebut hanya disebut sekali dan
digunakan untuk menyebutkan bilangan hari di
dalam menentukan kadar makanan. (QS.
Fushshilat [41]: 10).

Pada bagian lain, terdapat pula kata ayydm

( p6 ) f*g aidahului olehkata tsamdniy ah ('z;t J ),

sehingga susunan frasanya menjadi tsamdniy atu

ayyhm ( /t|i1*r3 ) yang berarti 'delapan hari'.
Kata ini hanya disebut sekali di dalam Al-Qur'an
dan digunakan untuk menerangkan bilangan
hari (lamanya angin topan yang menimpa kaum
Ad) (QS. Al-HAqqah [6el:7\.

Selanjutnya terdapat pulakataayyirn ( 1(1 )
yang dihubungkan dengan kata All6h ( at)
sehingga me nj adi ay y 6muil Ah ( {t ir,"'f ). f ata yan g
artinya'hari-hari Allah' ini disebut dua kali dan
digunakan untuk menerangkan peristiwa yang
terjadi pada kaum dahulu baik yang berupa
siksaan maupun anugerah dan penurunan
nikmat (QS. Al-jAtsiyah [tl5]: L4 dan QS. Ibr6him

[14]: 5).

Selain itu, masih terdapat kata ayyfun ( $1 )

yang diberi sifat bermaciln-macam. Misalnya
ayydmim ma'litmdtin (*jil r$-i 1 yNrg berarti
'beberapa hari yang ditentukan'. Kata ini disebut
sekali dan digunakan untuk menerangkan
bilangan hari untuk berzikir kepada Allah svvt.

Selanjutnya ada pula kata ayydm ( rrrl ) yu"g
diikuti oleh kata ukhar ( ;f ) yu"g artinya
'beberapa hari dari hari lainnya'. Kata ini di
dalam Al-Qur'an hanya disebut dua kali dan
digunakan u ntuk meng- q adhi' (memb ayar utan g)

puasa yang ditinggalkan oleh orang-orang yang
mendapat uzur syar'i di dalam bulan Ramadan
(QS. Al-Baqarah [2]: 184 dan 185).

Selanjutnya, ada pula kata ayydm ( 1,41)
yang dihubungkan dengan kata al-ladzina khalau

min qablihim ( )4? or lt O"iit ) artinya'(yang
sama) dengan kejadian-kejadian yang menimpa
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orang sebelum mereka'. Kata ini digunakan
untuk menerangkan sifat bencana yang me-
nimpa orang-orang yang durhaka. (QS. Y0nus

[10]: 102).

Selain itu, ada pula yang dihubungkan
dengan kata al-khdliyah ('altit ) sehingga susun-
annya menjadi ayydmul-khiliyah ( i-6i *\fi )

yang berarti'hari-hari yang telah berlalu'. Kata
ini di dalam Al-Qur'an digunakan untuk me-
nerangkan hari yang dilalui oleh para penghuni
surga sewaktu berada atau hidup di alam dunia
(QS. Al-Haq qah l6el: 2\ -

Bentuk tungg al darikata oyy 6* ( C(: ) adalah
y aum ( pri ) yang berarti'hari'. Kata y aum ( f y- ) di
dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 375 kali. Kata
ini dalam Al-Qur'an kadang-kadang digunakan
untuk menerangkan perjalanan waktu mulai
dari terbit matahari sampai terbenamnya dan
kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan
zaman, mas4 atau periode.

Sama halnya dengan kataayyilrn( 
;u.1 ), tutu

yaum ( g;r ) pun penggunaannya selalu dirangkai-
kan dengan kata lain di dalam Al-Qur'an.
Misalnya dirangkaikan dengan kata al-6khir
( ;'jf ) sehingga susunannya menjadi al-yaumul-
6khir ( ;,ir'iSi ), yan1 digunakan untuk me-
nerangkan saat mana tidak ada hari lain setelah

hari akhirtersebut. Adapulakatayoum ( C-r, )y*g
dirangkaikan dengan kataad-ffin ( ,!t ) sehingga
menjadi yaumud-frn ( ]J.-lt i';-),yarrgdigunakan
untuk menerangkan hari ketika segala amal
perbuatan manusia sewaktu hidup di dunia
diperhitungkan.

Selain itu, kata tersebut ada yang dihubung-
kan dengan kata al-hiskb ( JAi ) sehingga
menjadi yaumul-hisdb ( -r*.|i! 1. fata ini
digunakan untuk menerangkan hari ketika
manusia diperhitungkan segala amal perbuatan-
nya yang dilakukan sewaktu hidup di dunia.

Di samping itu, kata yaum ( py ) ada yang
dihubungkan dengan kata at-tald4 ( a'J'it 1,

sehingga menj adiyaumut-talaq ( O>tfu i! ). rcata ini
digunakan untuk menerangkan keadaan ma-
nusia yang dipertemukan di antara satu dan
lainnya oleh Tuhan. Selanjutnya, ada pula kata
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yaum ( ?'t") y{LB dihubungkan dengan kata al-

khulftd ( 1'Jili) sehingga menjadi yaumul-khulttd
( ljJ' 'r';-l Vu"g berarti 'hari yang kekal'. Kata
ini digunakan untuk menerangkan sifat hari
akhirat sebagai hari yang kekal.

Selanjutnya, kata yaum (;ji ) ada yang
dihubungkan dengan kata al-khurti (L't.i,.=
keluar), al-ba'ts ( .iji= bangkit), al-dzifah ( ai;lt =
mendekat), dan at:taghdbun ('JlAi = terbuka).
Semua kata yang berada di belakang katayaum
( l:i ) tersebut menunjukkan sifat atau keadaan

yang terjadi pada hari kiamat. Pada hari itu
manusia dikeluarkan dari kubur, kemudian
dibangkitkan, dikumpulkan, mendekat pada
Tuhan, dan dibuka atau diperiksa segala amal

ibadahnya.
Yang terakhir,katayrum ( CI ) dihubungkan

dengan kata kdna mikdiruhtr khamsina alfa sanah

('#'$i|$,i'rt''i, !( = ukurannya lima puluh
ribu tahun). Kata ini digunakan untuk menerang-

kan ukuran hari yang digunakan oleh Tuhan di
dalam menciptakan langit dan bumi.
e* Abuddin Nata ec

AYYOB ( .,"J ).J-._

Kata ayyttb ( *'6 ) di dalam Al-Qur'an disebut
empat kali, yaitu pada QS. An-Nisfl [4]: 153, QS.
Al-An'Am [6]:84, QS. Al-AnbiyA' [21]: 83, dan

QS. Shad [38]:41.
Ayyirb ( *r,5) adalah nama salah seorang

nabi dan rasul yang diutus Allah untuk Bani
Israil. Beliau adalah keturunan Ishaqbin Ibrahim
yang lahir dan hidup di Negeri Romawi, tetapi
ada yang mengatakan bahwa beliau tinggal di
Negeri Syam. As-Suyuthi di dalam Al-ltqdn
mengemukakan beberapa komentar ahli sejarah

tentang keturunan Ayyub, di antaranya Ibnu
Ishaq yang mengatakan bahwa Ayyub yang
dimaksud di dalam Al-Qur'an ialah Ayyub yang

berasal dari keturunan bangsa Israil. Ibnu ]arir
berkata bahwa ia adalah anak Musya bin Ruh
bin Iyas bin Ishaq. Ibunya adalah seorang wanita
keturunan Nabi Luth, dan ayahnya keturunan
Ibrahim yang beriman kepada Nabi Ibrahim.
Ayyub wafat di dalam usia 93 tahun.

Azar

Nabi Ayyub terkenal sebagai seorang yang
kaya raya, memiliki banyak ternak dan kebun,

serta beberapa orang puha dan putri. Ia diuji Allah
dengan kehilangan hhrta dan jiwa putra putrinya
(QS. Al-Baqarah [2]: 155). Dengan iman yang kuaL

Ayyub menghadapi ujian itu dengan penuh
ketabahan dan kesabaran. Di dalam sakitnya ia
berkata "Kami ini adalahkepunyam Allah dan akan

kemb al i kep adn-N y a " (QS. Al-Baqarah [2] : 156).

Setelah kehilangan harta benda dan putra-
putrinya, ia diuji lagi dengan penyakit keras.

Ketika itu ia berusia 70 tahun. Lamanya men-
derita akibat penyakit tersebut, menurut
sebagian ahli sejarah, adalah 13 tahuru menurut
pendapat yang lain 7 tahun, dan ada pula yang
mengatakan 3 tahun. Menghadapi ujian ini beliau

selalu berdoa kepada Allah agar disembuhkan
dari penyakitnya. Di dalam doanya ia berkata,
"Ya Tuhanku! Saya telah ditimpa kemelaratan, dan

Engkaulah yang lebih paryasih dari segala pmgasih

(QS. Al-Anbiyd' l2Ll:83)." Doanya diterima Allah,
penyakitnya menjadi sembuh, harta bendanya
yang telah hilang diganti Allah dengan berlipat
ganda (QS. Al-Anbiyil l21l:84).

Karena mengalami penyakit berat dan di
dalam waktu yang lam4 istrinya sempat merasa

bosan merawatnya. Ketika itu setan berhasil
mengajaknya untuk mengabaikan suaminya
yang sedang sakit. Melihat sikap istriny+ Ayyub
berjanji kepada dirinya sendiri akan memukul
istrinya seratus kali jika nanti dia sembuh.
Setelah sembuh, Allah tidak membolehkan ia
melaksanakan janjinya. Untuk itu Allah meme-

rintahkannya agar mengambil seikat lidi kecil
berjumlah seratus dan memukulkannya kepada

istrinya sekali saja (QS. Shad [38]:  a). Dengan

sekali pukulan itu, nazar AWub telah terbayar.

* A. Rahman Ritonga o

Azen ( .,lt; )
Kata 6zar l rjti) adalah sebutan Allah terhadap
orang tua Nabi Ibrahim as. yang tertera di dalam
Al-Qur'an QS. Al-An'Am [6]: 74. Dia juga di-
bicarakan di dalam QS. At-Taubah [9]: 114 QS.
Maqyam 119la2, QS. Al-Anbiyil l21l:5] QS. Asy-
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Syu' arA' 126l: 7 O, QS. Ash-ShAffA t l37l: 85, eS. Az-
Zukhruf l43l:26, dan QS. Al-Mumtahanah [60]:
4 tanpa disebut namanya, tetapi ditunjuk dengan
kata abihi ( ii = ayahnya). Ungkapan Nabi
Ibrahim kepada ayahnya yang berbunyi y6 abati
( e-;tt = wahai ayahku) juga ditemui di dalam
QS. Maryam l79l: 42-45. Ditemukan pula kata
dzar ( ,;ti ) di dalam QS. Al-Fath [rE]: 29, tetapi
berfungsi sebagai kata kerja, dengan arti
'menolong atau memperkuat/memperkokoh' dan
tidak ada kaitannya dengan kisah Nabi Ibrahim
as. dengan ayahnya.

Di dalam beberapa kitab tafsir dijumpai
keterangan adanya perbedaan pendapat tentang
6zar ( ,;ri ). Apakah 6zar ( ,;ti ) merupakan nama
ayah Nabi Ibrahim as. atau sekadar julukan
(laqab), dan apakah 6zar ( ,;tt, ) ayah kandung atau
paman Nabi Ibrahim. Mujahid, misalnya,
berpendapat bahwa dzar ( r;r, ) bukan nama ayah
Nabi Ibrahim as., melainkan nama berhala.
Sementara itu, Ibnu Ishaq berpendapat bahwa
6zar ( r;t" ) bukan nama berhala melainkan
julukan (laqab) y angberarti'bengkok'. Ar-Raghib
Al-Ashfahani memberi arti sebagai 'perkataan
yang sesat'. Secara sederhana dapat diambil
pengertian bahwa ayah atau paman Ibrahim
memperoleh julukan yang jelek karena me-
nyembah berhala/patung.

Muhammad Rasyid Ridha di dalam Tafsir
Al-Mandr menyatakan bahwa mayoritas mufasir,
sejarawan, dan ahli bahasa lebih cenderung
berpendapat bahwa ayah Nabi Ibrahim as.
adalah Tarakh. Akan tetapi, di dalam hal ini
masih juga terdapat perbedaan pendapat
menyangkut huruf akhir yang digunakan, antara
Tarakh (dengan kh) dan Tarah (dengan &).

Ayah Nabi Ibrahim as. memang dikenal di
dalam sejarah sebagai pemahat, penjual, dan
sekaligus penyembah patung. Ayat-ayat di dalam
Al-Qur'an yang disebut di atas membicarakan
hubungan Nabi Ibrahim as. dengan ayahnya dan
dengan orang lain menyangkut persoalan pe-
nyembahan terhadap patung. Nabi Ibrahim as.
berupaya membuka kesadaran mereka dengan
beberapa ungkapan. Misalnya mengapa patung-
patung tersebut kalian sembah; padahal, mereka

Azifah

tidak mendengar, tidak dapat melihaf dan tidak
pula dapat memberi pertolongan sedikit pun?
Pantaskah mereka itu kalian anggap sebagai
Tuhan? Tidak cukup dengan pernyataan dan
pertanyaan saja" Nabi Ibrahim as. pun meng-
hancurkan patung-patung sesembahan mereka
kecuali yang terbesar, agar mereka sadar bahwa
yang mereka lakukan itu tidak masuk akal.
Ibrahim mempersilakan orang-orang bertanya
kepada patung terbesar itu kalau memang ia bisa
berbicara. Walau mereka sadar bahwa patung itu
tidak bisa berbicar4 Ibrahim tetap dihukum (QS.
Al-AnbiyA' [21]:58,63, dan 68).

Ayat-ayat yang disebut di atas juga men-
jelaskan bahwa Nabi Ibrahim pernah berjanji
akan memintakan ampun kepada Allah swt. atas
kesesatan ayahnya (QS. At-Taubah [9]: 114 dan
QS. Al-Mumtahanah [60]:  ). ]anji itu ia tepati
dengan memohon agar Allah mengampuni
ay ahy a (QS. Asy-Syu' N d' 126l: 86). Namun, Allah
menegurnya karena seorang nabi sekalipun,
kalau menyekutukan Allah (musyrik), tidak akan
diampuninya kecuali jika ia sudah bertobat.
Allah menyatakan bahwa nabi dan orang yang
beriman tidak patut memintakan ampun atas
kesalahan orang-orang musyrik walau mereka
masih ada hubungan keluarga (QS. An-NisA' [4]:
48 dan QS. At-Taubah [9]: 113). .l suwito *

Azrau r ai)T I
Katadzifuhl al;i ; aaaafr bentuk ismf6'ilmuannats
(katayang menunjukkan pelaku dari jenis wanita)
dari azifa,_ ya'zafu, 

^azafan 
dan azufan, serta azifun

l"t;i) tl;i, i;i i:;i;- t:;i ). AsaI makna kata azifa
( -';i ) menurut Ibnu Faris, Muhammad Ismail
Ibrahim, dan Ibrahin Anis adalah ad-dunuww wa
al-muqdrabah ('a...S-it, ].ifur.= dekat dan hampir).
Makna lain dari azifu (J;i ) adalah 'ajila ( S*L =
tergesa-gesa), indamala ( ,f,-r.il = sembuh), dan qalla
( ili = sedikit). Kata lain yang seasal dengNr izifah
( ii;i ) adalah al-azaf ( :;;$i ) yang berarti ,ke-

sempitan' dm al-azfu ( 3l$i ) yang berarti'cepat',
'ketangkasan' dan 'kesiagaan'. Al-lzifat 1;.1;V )
juga berarti 'kiamat'. Kiamat dinamai afaiifatt
1ai;li ), kata Al-Ashfahani, karena dekat waktu-
nv;.
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Kata ilzifah (ii - bentuk ism f6'il) disebut
dua kali di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam QS.
GhAfir [ O]: 18 dan QS. An-Najm [53]: 57. Kata

azifu (J;i - dengan benfitkfi'l mddhi ataukata
kerja bentuk lampau) disebut satu kali, yaitu di
dalam QS. An-Najm [53]:57.

Kata azifatil-Arrfah ('i ;$ i ;i ) di dalam QS.
An-Najm [53]: 57 disebut di dalam konteks
pembicaraan tentang kiamat, yaitu bahwa hari
kiamat itu telah dekat. Menurut Muhammad
Husain Ath-Thabathabai, al-6zifah( ai;yj ) adalah

salah satu nama dan sifat kiamat,yilrg waktu-
nya dekat. Menurut Al-Qurthubi, dinamai

Azifah

kiamat dengan al-ilzifah ( al;yl ) karena dekat
waktunya pada sisi Allah. Menurut pendapat
lain, karena kiamat itu sebenarnya dekat bagi
manusia. Oleh karena itu, hendaklah mereka
menyiapkan diri menghadapinya; tiap-tiap yang
akan datang pasti dekat.

Kata at-ilzifah ( ai;Vi ) di dalam QS. GhAfir

[40]: 18 disebut di dalam konteks perintah Tuhan

kepada Nabi, agar beliau memberi peringatan
kepada mereka tentang peristiwa yang dekat
(hari kiamat), yaitu ketika hati menyesak sampai

di kerongkongan karena menahan kesedihan.
E Hasan Zaini +
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sAnr(et U)
Bdbil adalah nama suatu daerah yang terletak
pada posisi 320 30'40" bujur timur dan M023'30
lintang utara. Tempatnya adalah di lembah
Mesopotamia (antara dua sungai), yaitu sungai
Efrat dan Tigris. Babil berbatasan dengan
Tsa'labiah di sebelah barat, yaitu perhentian
pertama jalan dari Irak menuju Mekah. Sebelah
timur dengan sungai Balk. Sebelah utara dengan
Anjar dan sebelah selatan dengan pantai
Manshurah di negeri Sand.Katabdbil hanya sekali
disebut di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam QS.
Al-Baqarah l2l:102.

Ibnu Mas'ud menerangkan bahwabdbil y arg
dimaksud oleh ayat ini adalah kota Kufah, Irak.
Para ahli sejarah mencatat bahwa Adam as.,

setelah keluar dari surga-demikian juga anak-
anaknya Habil dan Qabil*dimakamkan diBabil,
tempatnya di daerah Fusthath. Menurut Al-
Qur'an, Nabi Nuh as., setelah surutnya banjir
besar yang menghanyutkan umatnya yang
durhaka, berlabuh di bukit )udi (QS. Hffd llLl: M\
Para ulama memahami bahwa bukit tersebut ter-
letak di daerah Armenia sebelah selatan yang ber-
batasan dengan Babil. Menurut AlQurthubi, kota
ini dinamakan dengan Babil berasal dari kata,
tabalbulut alsinah ( ili JL ) utu, terpencarnya
bahasa. Manurut riwayat, setelah Nabi Nuh as.

turun dari kapalnya beliau membangun sebuah
perkampungan yang dihuni oleh delapan puluh
suku bangsa. Masing-masing suku bangsa ini
memiliki bahasa sendiri-sendiri dan tidak me-
ngerti bahasa suku bangsa lainnya. Salah satu

tt7

bahasa tersebut adalah bahasa Arab. ]adi, Babil
merupakan pusat berkembangnya berbagai
mactun bahasa manusia.

Daerah Babil (Babilonia Kuno) merupakan
tempat berawalnya fajar peradaban umat
manusia. Di dalam bahasa Arab, kawasan yang
membentang antara lembah sungai Nil melintasi
Mesopotamia hingga ke sungai Xus disebut
dengan ad-dd'iratu al-mu'mirah (i;:ii i1$St) atau
daerah berperadaban. Orang-orang Babil atau
Babilonia Kuno biasa disebut juga dengan
bangsa Kildan.

Ibnu Faqih menjelaskan bahwa Babil
merupakan kota kedua yang dibangun di dalam
sejarah peradaban manusia setelah kota Harran.
Orang yang membangunnya adalah Namruz bin
Kan'an. Ia juga merupakan raja yang pertama di
bumi ini. Pada masa Raja Namruz inilah, Nabi
Ibrahim as. hidup. Mereka diperkirakan hidup
pada abad ke-18 sebelum Masehi. Nabi Ibrahim
as. sendiri sebenarnya lahir di Harran. Lalu,
ketika masih kecil dia dibawa oleh ayahnya ke
Babil. Di kota inilah Nabi Ibrahim as./ tinggal.
Setelah menikah barulah Ibrahim as. meninggal-
kan Babil.

Sebagai pusat dan permulaan peradaban
manusia, Babil merupakan kota ilmu penge-
tahuan. Di Babil, telah dikenal teknologi pem-
buatan bendungan. Di samping itu, di Babil juga
telah berkembang berbagai cabang dan disiplin
ilmu pengetahuan, terutama ilmu perbintangan
(astronomi). Al-Qur'an berbicara tentang Babil
di dalam konteks perkembangan ilmu penge-
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tahuan tersebut yang diajarkan oleh dua orang
"malaikat" yang bernama Harut dan Marut.
Kedua "malaikat" ini mengajarkan ilmu sihir
kepada masyarakat Babil. Namun, mereka
berdua memperingatkan bahwa ilmu yang
mereka ajarkan adalah cobaan dan jangan
disalahgunakan. Menurut Yusuf Ali, Harut dan
Marut tidak pernah menyembunyikan ilmunya.
Namun, mereka berdua tidak pernah mengajari
orang lain tanpa menjelaskan dan memperingat-
kan sifat fitnah (cobaan) dan godaan ilmu
tersebut bila berada di tangan orang-orang jahat.

Akan tetapi, manusia tidak mendengar peringat-
an mereka dan mempergunakan ilmunya itu
untuk kejahatan. Di dalam QS. Al-Baqarah [2]:
102, Al-Qur'an mengungkapkan bahwa mereka

menggunakan ilmu yang diajarkan oleh Harut
dan Marut tersebut untuk memisahkan suami-

istri.
Sebagian ulama memandang Harut dan

Marut yang hidup di Babil tersebut sebenarnya

bukanlah malaikat, melainkan manusia biasa.

Namun, karena kesalehan dan ketinggian ilmu-
nya yang melebihi orang-orang lainnya maka
masyarakat Babil menganggapnya sebagai
malaikat. Pendapat ini berasal dari Ibnu Abbas

dan dianut antara lain oleh Al-Baidhawi, Yusuf
Ali, dan A. Hasan. )adi "malaikat" di dalam ayat

ini hanyalah merupakan arti kiasan figuratif,
bukan arti yang sebenarnya. Mereka ber-
pandangan bahwa malaikat adalah makhluk
suci yang tidak pernah mengajarkan sihir.

Bad'

Pendapat ini sejalan dengan ungkapan Al-
Qur'an sendiri di dalam QS. Y0suf l12l:31',yang
menjelaskan tentang kesempurnaan Nabi Yusuf
as., sehingga mencengangkan para wanita Mesir
yang melihatnya dan berkomentar bahwa Yusuf
bukanlah manusia, melainkan malaikat.
* Muhammad lqbal tc

BAD' ( 
".ti 

)
Katabad' ( "ii ) berarti'permulaan, pertama kali',
dan 'yang paling awal melakukan suatu per-
buatan'. Al-Mubdi' (|;"$i ), salah satu nama
Allah, diambil dari kata ini. At-Mubdi' ('g,a:li )

berarti'menciptakan sesuatu sejak awal', tidak
ada contoh sebelumnya.

Di dalamAl-Qur'an, katabad' ( 'ij ) disebut
sebanyak 15 kali di dalam sebelas surah. Antara
lain pada QS. Al-A'r6f l7l:29, QS. AFTaubah [9]:
13, QS. Y0nus [10]:4 34 QS.AI-AnbiyA' 121\:10\
QS. An-Naml l27l:64, QS. Al-Ankab0t [29]: 19

dan 20, QS. Ar-R0m [30]: 11 dan 27, QS. As-
Sajadah l32l:7, QS. SabA' l34l: 49, dan QS. Al-
Burffj [85]: 13.

Dari 15 kali pengulangNrkatabad' ( 
"ii. ),12

kali di antaranya ditujukan khusus kepadaAllah.
Tiga yang lain dipakai untuk selain Allah, yaitu
pada QS. Y0suf 112l:76 yang dipakai untuk Nabi
Yusuf; QS. At-Taubah [9]:13 yang dipakai untuk
orang-orang musyrik Mekah; dan QS. SabA' [34]:
49 yang digunakan untuk hal yang tidak benar
(batill: Katakanlah, "Kebenaran telah datang dan yang

batil itu tidak akan memulai dan tidak (puld akan

mmgulang." (QS. SabA' Pa| a9).

Adapun di antara 12 pengulangan lain,
yang dipakai untuk Allah, adalah di dalam QS.
Al-Ankab0t l29l:19 yang artinya "Dan apakah

mer *n tidnk memerhatiknn bagaimwa All ah menctpt akan

(manusid dari permulannny a. . . " dm QS. Al-AnbiyA'

[21]: 104yang artinya "Yaitupadahari Kami gulung

I an git s eb ag ai m en g gulun g I emb ar an -l emb ar an ker t as.

Bagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama

b e gitul ah Kami akan m en gul an giny a. "
Dari 1,2 kali pengulangan yang dikaitkan

dengan Allah itu, sepuluh kali di antaranya
diiringi dengan kata i'Adah (atvl) yang berarti

Babilonia, tempat berawalnya fajar peradaban manusia
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'kebangkitan'. Dua kali yang lain diiringi dengan
kata yang lain, tetapi memunyai maksud yang
sama. Keduanyaialah di dalam QS. Al-Ankab0t
l29l: 19 dan QS. As-Sajadah [32]: 7. Kata bad' di
dalam QS. Al-Ankab0t [29]: 19langsung diiringi
dengan ungkapan yang menunjukkan adanya
kebangkitan, yaitu tsummallihu yunsyi'un-
nasy'atal- ilkhirah ( i..<rt 6Wi U" A I = u"-
mudian Allah menjadikannya sekali lagi). Pada

QS. As-Sajadah [32] katabad' (,1i ) terdapat pada
Ayat7. Adapun ungkapan yang mengisyaratkan
adanya kebangkitan kembali terdapat pada Ayat
11, yaitu

'E; ul , '€: Sj ,sii ?';i Lrt 8'; a
<rrL.:;

qul y at aw aff 6kum m al akul -m rut il -l adzi wukkil a b ikum

t summ a il 6 r abbikum turj a' fin
Katakanlah: malaikat maut yang diserahi tugas untuk
kmnu akm mernatikm kmnu; kernudim kepadn Tuhanmu

en gkau s ekal i an aknn kemb ali

Sekalipun sebagian besar kata bad' (,|.lJ. )
yang diperuntukkan bagi Allah diiringi dengan
kata i' 6dah ( 6:16l ), penekanan dari tiap-tiap ayat
itu tidak sama. Misalnya, QS. Al-A'rAf [7]: 29

menekankan pada larangan untuk berbuat keji
dan perintah menjalankan keadilan dan ikhlas
di dalam beribadah. QS. Y0nus [10]: 4 meng-
gambarkan kemahakuasaan Allah yang mampu
menciptakan alam semesta, mampu menurun-
kan wahyu, dan memberi syafaat. QS. Al-AnbiyA'

l21l: 104 memperlihatkan kekuasaan Allah
sebagai penguasa tunggal di jagat raya dan
memperingatkan kekeliruan bagi yang me-
nyembah selain-Nya. Walaupun demikian,
perbedaan itu bermuara pada satu tujuan, yaitu
memperingatkan manusia bahwa setelah hari
kematian, manusia akan dihidupkan kembali
dan masing-masing akan menuai hasil kehidup-
annya di dunia.

Di sisi lain, semua kata bad' ( "+ ) yang
bersubjek Allah ternyata hanya digunakan
untuk penciptaan manusia. Hal ini menunjukkan
bahwa Allah adalah penciptanya yang pertama
dan bentuk yang diciptakan itu sama sekali baru,
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bukan tiruan dari yang ada sebelumnya. Adapun
pengiringan dengan kata i'6dah (;iGl ) tampak-
nya untuk memberi informasi atas kepastian
hari kebangkitan dengan menggambarkan
bahwa penciptaan kembali itu lebih mudah dari
penciptaan pertama. Penciptaan kembali me-
rupakan awal kehidupan akhirat, sebagaimana
penciptaan pertama adalah awal kehidupan
dunia.

Pengulangan bad' (rlJ.) dm i'6dah (;3Gl)
menunjukkan bahwa persoalan kebangkitan
kembali ini penting karena persoalan kebangkit-
an kembali hanya dapat diterima melalui wahyu
dan manusia tidak mungkin menyaksikan serta

menelitinya. Namun, Allah tetap memanggil
daya nalar manusia untuk mengamati dan
meneliti penciptaan manusia pertama sebagai

perbandingan untuk menggambarkan kepastian
kebangkitan kembali 7ttr. * sirajuddin Zar &

BADI' { g{ )
Kata baffi' ( e{ ) terambil dari akar kata yang
terdiri dari rangkaian huruf ba', dal, dan'ain.
Maknanya berkisar pada dua hal. Pertama,
memulai sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya.Kedu4

keterputusan sesuatu dan kepunahanlketumpulanny a.

Dari makna pertama, lahir kata bid'ah yang
merupakan amalan yang tidak dicontohkan oleh
Nabi saw. Sementara pakar bahasa menambah-
kan bahwa kata ini mengandung makna ke-
kaguman, sehingga bila sesuatu yang dihasilkan
tidak disertai dengan kekaguman maka ia tidak
wajar dinamai badi'. Dari sini, kata ini juga
bermakna indah. Karena itu, ilmu yang mem-
bantu memperindah susunan kalimat dinamai
'llmal-Bafr'( e,t & ), danseorangyangmelaku-
kan pekerjaannya dengan baik, dilukiskan
dengan kata abda'a, dan sesuatu yang menakjub-
kan atau mengherankan dinamai bid'u ( t+_).

Dalam Al-Qur'an, kata yang terangkai
dengan ketiga huruf di atas, hanya ditemukan
tiga kali, dua menunjuk kepada Allah sebagai

Baffi'(QS. Al-Baqarah l2l:117 dan Al-An'am [6]:
101), dan sekali dengan kata bid'an ( G! ) yang
merupakan perintah Allah kepada Nabi
Muhammad saw. untuk mengucapkan bahwa
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beliau bukanlah orang pertama yang menjadi
rasul (QS. Al-Ahq6f [46]:9).

Imam Ghazali memahami kata B afr ', dalam
arti "Dia yang tidak ada sebelumnya yang sama
dengan-Nya." Apabila yang bersangkutan tidak
ada samanya dalam zat, sifat, dan perbuatan-
nya, serta segala sesuatu yang berkaitan
dengannya maka Dialah Bafr' ymg mutlak. *dang
apabila ada sesuatu dalam hal-hal di atas, yang
sudah pernah ada samanya sebelumn/a, maka
dia bukanlah Bafr' yang mutlak. Tidak ada yang
wajar menyandang sifat ini kecuali Allah swt.,
karena Dia tidak memiliki masa sebelum, sehingga
tidak mungkin ada sesuatu sebelum-Nya yang
sama dengan-Nya, sedang seluruh yang wujud
sesudah-Nya diwujudkan oleh-Nya, dan tidak
sedikit pun pers.unaannya dengan-Nya. Karena
itu Allah adalah Baffi' sejak dahulu hingga tidak
berakhir.

Merujuk kepada al-Qur'an ditemukan
bahwa Allah menyebut sifat ini dalam konteks

penciptaan langit dan bumi. Perhatikan QS. Al-
Baqarah l2l:117 dan . Al-An'Am [6]: 101.

Atas dasar ini, tanpa menolak pandangan
al-Ghazali di atas, dapat juga dipahami bahwa
kata Badi' yang merupakan sifat Allah, me-
ngandung juga arti bahwa Dia adalah Pencipta

langit dan bumi serta segala isinya tanpa ada

contoh sebelumnya. Dia Yang menciptakan
manusia pertama tanpa contoh sebelumnya Dia
juga yang menciptakan sistem reproduksi
manusia tanpa ada samanya sebelumnya, Dia
menciptakan jenis-jenis makhluk tanpa ada
makhluk serupa sebelumnya. Demikian se-

terusnya. Wa All6h A'lam. * M. Quraish shihab +

BADR ( Jli )

Kalabadr ( r'ri ) di dalam bahasa Arab berasal dari
kata b adar a-y ab duru-b adr an w a b i ddr an ( -'r!fr- -'rl;.
r1.,t4 t tiri ).IbnuFaris, di dalamMu'jamMaqdyisil
Lughah, mengatakan bahwa kata badr memiliki
dua makna asal, yaitu 'kesempurnaan sesuatu'
dan'kesegeraan' atau'tergesa-gesa'. Pengertian

yang kedua ini dapat ditemukan di dalam firman
Allah swt. di dalam QS. An-NisA' [4]:6.

Badr

Katabadrharrya sekali disebutkan di dalam
Al-Qur'an, yakni di dalam QS. Ati'ImrAn [3]: 123.

Hanya saja tidak lagi digunakan di dalam arti
kebahasaannya. Kata itu dimaksudkan oleh
Allah untuk menyebut nama suatu peristiwa pe-
perangan besar yang pertama kali terjadi antara
umat Islam yang dipimpin langsung oleh Nabi
Muhammad saw. melawan golongan kafir
Quraisy; umat Islam ketika itu memperoleh
kemenangan yang gemilang. Peperangan ter-
sebut terjadi di suatu tempat atau kawasan yang
bernama Badr, sebuah kawasan yang terletak di
antara kota Madinah dan kota Mekah.

Ada dua versi yang berlainan tentang latar
belakang penamaan tempat tersebut dengan
nama Badr. Versi pertama, Badr pada mulanya
adalah nama seseorang yang memiliki sebuah
sumur di kawasan itu. Kemudian, sumur ter-
sebut disebut dengan nama pemiliknya. Sumur
itu begitu terkenal namanya, sehingga menjadi
ciri khusus kawasan itu, bahkan akhirnya
mencakup kawasan itu tersendiri. Demikian
menurut pendapat Asy-Sya'bi, seorang mufasir
dari generasi Tabi'in. Versi kedua menyebutkan
bahwa sejak semula Badr adalah nama sebuah

sumur di sebuah tempat yang terletak di antara

Madinah dan Mekah, sebagaimana tempat di
mana sumur itu berada juga disebut dengan
namaBadr. Demikian menurut pendapat mufasir
kenamaan lainnya, yaitu Al-Waqidi.

Peristiwa perang Badr merupakan mo-
mentumyang amat penting di dalam perjuangan
umat Islam dan dakwah islamiah yang di-
sampaikan Nabi Muhammad saw. kepada umat
manusia, khususnya bangsa Arab. Sebab, di
dalam peperangan inilah Allah memberikan
pertolongan, sehingga balatentara kaum Muslim
yang jauh lebih kecil jumlahnya dan lebih lemah
dan serta sama sekali tidak dipersiapkan untuk
sebuah peperangan mampu mengalahkan
golongan kaum Quraisy yang memiliki jumlah
balatentara yang jauh lebih besar dan kekuatan

yang secara lahiriyah sangat kuat.
Peperangan ini merupakan reaksi Nabi

saw. dan para pengikutnya yang selama ini
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mendapat perlakuan yang zalim dari golongan
kaum Quraisy di dalam menyampaikan dan me-
laksanakan ajaran Islam, sehingga mereka terusir
dari tanah kelahirannnya Mekah. Dengan seizin
Allah swt. mereka hijrah ke Madinah sebagai
basis perjuangannya menegakkan Islam atas
undangan para pengikutnya dari golongan
Anshar. Allah mengizinkan Nabi saw. untuk
memerangi mereka setelah beliau hijrah ke
Madinah. Perpindahan tempat ini menguntung-
kan kaum muslimin karena suku Quraisy yang
senantiasa berdagang dengan membawa kafilah
yang besar menuju Syam harus melalui daerah
sekitar Madinah. |alur inilah yang terbaik dan
terdekat. Oleh karena itu, Nabi saw. mendengar
berita bahwa kafilah atau rombongan pedagang

Quraisy akan kembali dari Syam, maka beliau
mempersiapkan para sahabatnya untuk men-
cegah kafilah itu di kawasan Badr. Dengan
merampas dan menjarah barang-barang
dagangan mereka maka umat Islam akan
menjadi kaya dan golongan kafir Quraisy akan
mengalami kehancuran ekonomi. Begitu men-
dengar berita bahwa Rasulullah saw. keluar
untuk mencegat mereka, Abu Sufyan yang
memimpin kafilah itu, menyewa seorang pe-
nunggang kuda untuk membawa kabar buruk
tersebut ke Mekah. Selanjutnya, di dalam
menyelamatkan sekian banyak komoditas
dagangan yang sedemikian besar jumlahnya dan
menjadi tulang punggung perekonomian se-

genap masyarakat Mekah dan sekitarnya, pra
pemuka Quraisy segera menghimpun kekuatan
untuk menggempur kekuatan pasukan Islam.
Mereka segera berangkat menuju kawasan Badr.
Sementara itu, demi menyelamatkan kafilahnya,
Abu Sufyan dan rombongan kafilahnyatidakjadi
melalui kawasan Badr dan mengalihkan rute
perjalanannya melalui jalur tepi pantai dengan
menempuh jarak yang terlalu jauh.

Setelah rombongan pedagang itu selamat,
ia mengirim kabar kepada tentara Quraisy dan
menyarankan mereka kembali ke Mekah tanpa
terlibat peperangan dengan pasukan Islam. Akan
tetapi, Abu ]ahal dengan kesombongannya
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mengatakan bahwa kami tidak akan kembali
sampai kami tiba di Badr beristirahat tiga hari
sampai berpesta menyembelih unta, makan
daging dan minum khamar, sehingga seluruh
bangsa Arab tahu dan merasa takut kepada
mereka selamalamanya. Namury sebagian dari
mereka ada yang pulang sebelum terjadi pepe-
rangan/ antara lain: Bani Zuhrah dan Bani Adi.

Perang Badr pun terjadi tanpa terelakkan.
Kekuatan yang tidak berimbang ini tidak
meruntuhkan semangat jihad kaum muslimin
yang berjuang unfuk menegakkan kebenaran dan
memerangi kebatilan. Berbekal dengan se-
mangat takwa dan tawakal kepada Allah,
akhirnya umat Islam mampu mengalahkan
musuh utamanya berkat pertolongan dan
bantuan Allah yang menurunkan bala bantuan
ribuan malaikat. Bantuan malaikat inilah yang
akhirnya membuat nyali orang-orang kafir
Quraisy jatuh dan mereka lari tunggang lang-
gang meninggalkan arena peperangan.

Adapun kata lain yang memunyai derivasi
yang sama dengan kata badr hanya sekali
disebutkan di dalam AlQur'an, yaitu kat a bidfrr an

( tlt+ ) di dalam QS. An-Nis6i l4l: 6. Kata yang
berarti'tergesa-gesa' ini dipergunakan Allah
untuk memperingatkan para wali anak-anak
yatim agar tidak tergesa-gesa memakan atau
membelanjakan harta anak yatim sebelum
mereka menginjak dewasa. Perbuatan ini
merupakan tindakan yang tidak terpuji dan
cenderung menzalimi hak-hak anak yatim.
Sebisa mungkin seorang wali menjauhkan diri
dari memakan harta anak yatim yang berada di
dalam asuhannya, kecuali ia benar-benar di
dalam keadaan fakir. Dengan kondisi kefakiran
semacEun ini, seorang wali anak yatim diboleh-
kan oleh syariat Islam untuk memakan sebagian
harta anak yatim itu sekedarnya sesuai dengan
kebutuhannya. Dengan demikian, pembolehan
ini bersifat pengecualian saja. ," Muharumad Qarib ct

BAGHTAH ( ;iL'1 )
Kata baghtah ('€r. ) berarti al-faj6'ah (;idi =

mendadak atau tiba-tiba). Al-Raghib Al-
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Ashfahani dan Ibnu Faris mengartikm baghtah

(.ii ) dengan mufdja'atusy syai' min haitsu lk
yuhtasabu ( l-:SJ..i L:; b ;ulrst iew = sesuatu
yang terjadi secara tiba-tiba, tidak diduga s;una
sekali).

Di dalam Al-Qur'an kata baghtah ('**. )

disebut 13 kali, yaitu di dalam QS. Al-An'Am [6]:
31., M, dan47, QS. Al-A'rAf [7]:95,187, QS. Y0suf

[72]:107, QS. Al-Anbiyd' l21l:40, QS. Al-Hajjlz2):
55, QS. Asy-Syu'arA' 126l:202, QS. Al-Ankab0t
l29l:53, QS. Az-Zumar [39]:55, QS. Az-Zukhruf

l43l:66, dan QS. Muhammad $71:18.
Katabaghtah ( 4 ) ai dalam QS. Al-An'Am

[6]: 31, QS. Al-A'rAf l7l: 187, QS. Yfisuf 112): 107,

QS. Al-Hajj l22l:55, QS. Az-Zukhruf [tl3]: 66, dan

QS. Muhammad [47]: 18 berkaitan dengan
masalah Hari Kiamat yang datang dengan tiba-
tiba. Muhammad Baqir An-Nasiri menjelaskan
bahwa kiamat datang kepada mereka secara
mendadak sehingga mereka tidak mengetahui
kapan terjadinya kiamat tersebut.

Katabaghtah ( *i ) pada QS. Al-An'Am [6]:
M,47, QS. Al-A'rAf [7]:95, QS. Al-AnbiyA' f21):40,
QS. Asy-Syu'ard' 126l:202, QS. Al-'Ankabfft [29]:
53, dan QS. Az-Zttmar [39]: 55 berhubungan
dengan siksaan Tuhan terhadap orang yang
melupakan nikmat-Nya. Tuhan menyiksa mereka
secara mendadak di saat mereka bergembira ria
dengan nikmat tersebut dan akhirnya mereka
berdiam serta berpufus asa.

Menurut Al-Qurthubi, pengertian men-
dadak di sini ialah tanpa didahului oleh tanda-
tanda, sementara mereka waktu itu berada di
dalam keadaan terlena dan lalai. Azab atau
siksaan Tuhan di dunia kadang-kadang di dalam
bentuk gempa bumi, petir, angin topan, atau
badai yang dahsyat. Kadang-kadang juga dalam
bentuk kelaparan, kemarau panjang, dan
sebagainya. b Hasan Zaini t

BAGHY (l.#i ) ..
Kata baghylal-baghy ( 

"+' 
) berasal dari baghd

( .,ii ) yang pada mulanya berarti 'menghendaki',
tetapi seringkali digunakan untuk sesuatu yang
negatif sehingga biasanya berarti 'durhaka'. Di

Baghv

dalam Al-Qur'an, kata tersebut diulang
sebanyak 13 kali dan diberi arti bermacam-
macam sesuai dengan konteksnya. Kata itu
digunakan untuk menunjukkan orang yang
melanggar hak, melakukan perbuatan yang
dapat menimbulkan permusuhan, menganiaya
dan merugikan orang lain, menjual diri kepada
kekafiran karena rasa benci terhadap ajaran Al-
Qur'an serta sikap dengki dan benci terhadap
keterangan yang dibawa oleh para Rasul, dan
orang yang berbuat zina atau melacur (QS. Al-
Baqarah [2]: 90, QS. Ati 'ImrAn [3]: 19, QS. Al-
A'rAf l7l:33, QS. An-Nahl 11,61:90, QS. Maryam

[19]:20, dan QS. Asy-Sy0rA $2}39).
Kala al-baghy (,lt ) di dalam arti yang

melampaui batas dapat dipahami dari kata
baghal-jarh ( 1.'r-St.,ii ) yang artinya 'luka itu
meluas dan melebar sehingga lama sembuhnya'.
Kata al-baghy ( ,,.1i I di dalam arti 'berbuat zina
atau lacur'dapat dipahami dari kasus Maryam
yang mengandung (hamil) Nabi Is4 sedangkan
Maryam sendiri belum menikah dan belum
pernah disentuh atau digauli pria. Maryam di
dalam kasus ini menyatakan dirinya tidak
termasuk al-baghy (orang yang melacurkan diri/
zina).

Selanjutnya, karena perbuatan al-baghyu

tersebut dapat menimbulkan kerusakan, pada
ayat lain kata al-baghv ( lt ) sering digunakan
untuk menjelaskan suatu bencana yang me-
nimpa seseorang yang berbuat durhaka (al-
bAghi). (Lihat QS. Y0nus [10]:23).

Selain itu, di dalam Al-Qur'an terdapat pula
kata bkghin ( fU ) yang digunakan untuk me-
nunjukkan pelaku perbuatan yang tidak terpuji.
Namun, perbuatan tersebut dilakukan dengan
sangat terpaks4 di dalam keadaan darurat, atau
tidak berniat melanggar. Terhadap orang yang
demikian itu Allah memaafkan, dan perbuat-
annya tidak dianggap dosa (QS. Al-Baqarah [2]:
173 dan QS. Al-An'Am [6]: 1a5).

Selanjutnya di dalam Al-Qur'an juga ter-
dapat kata al-bigh|' (,qi ). Kata ini oleh Al-
Qur'an digunakan sebagai larangan untuk
memaksa para wanita melakukan perbuatan
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zina (QS. An-N0r pal33). Sebagai bentuk jamak
dari al-bighA' (,qi ) adalah al-bughht ( ;di ).
Namun, kata yang disebut terakhir ini tidak
digunakan di dalam Al-Qur'an. Kata al-bughdt
(;di) biasanya digunakan oleh para ahli fiqih
(hukum Islam) untuk menerangkan sekelompok
orang yang menentang pemerintah yang sah
dengan menggunakan kekerasan atau kekuatan
senjata. ee Abuddin Nata ee

BAH|RAH ( A:;,J.|
Bahirah ( i;4 ) adalah unta betina yang dibelah
telinganya. Kata ini akar katanyab-h-r, merujuk
pada makna'keluasan' dan 'kelapangan'. Dari
akar kata tersebut timbul kata bahr ( f.) yang
bermakna'laut dan sungai-sungu besar'. Bahr
( ;:. ) dengan kata kerja babartu 'udzunan-nilqah

( ;itrit o\l L';; = saya belah telinga unta betina
itu dengan lebar).

Kata bahirah ({H.) di dalam Al-Qur'an
disebut satu kali, yaitu di dalam QS. Al-Ma'idah

[5]: 103, berkaitan dengan tradisi orang-orang
Arab ]ahiliyah yang mengharamkan makan
daging wtabahirah (eH. ), unta sd'ibah (*.L=
unta betina yang dibiarkan pergi ke mana saja

karena suatu nazar), domba washilah (*:=
domba betina melahirkan anak kembar yag
terdiri dari jantan dan betina, maka yang jantan
disebut washilah, tidak disembelih dan di-
serahkan kepada berhala), dan unta fuArr, (iC =

unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat
karena telah dapat menghamili unta betina
sepuluh kali). Ada beberapa pendapat yang
berbeda mengenai tntababirah (;:b:. ):

Pertama pendapat Az-Zajjaj, bahirah ( {b: )

adalah unta betina yang telah beranak lima kali
dan anak yang kelima itu jantan, lalu unta betina
itu dibelah telinganya, dilepaskan merumput
dan mencari air, tidak boleh ditunggangi, tidak
boleh diambil air susunya dan tidak boleh
disembelih. Kedua menurut Ahmad bin Faris
bin Zakariya dan Ar-Raghib Al-Ashfahani,
bahirah ({;4 ) adalah unta betina yang dibelah
telinganya bila telah melahirkan 10 anak unta,
tidak boleh ditunggangi, tidak boleh membawa
barang, dan dibiarkan bebas ke mana saja.

t23
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Ketiga menurut Ibnu Abbas, bila unta betina
melahirkan lima anak, anak kelimanya diperiksa;
bila jantan, anak unta itu disembelih dan
dagingnya boleh dimakan bersama kaum lelaki
dan perempuan. Bila anak kelima itu betina, lalu
dibelah telinganya dan inilah yang dinamakan
bahirah ({H.), yang tidak boleh ditunggangi,
tidak boleh dibebani dengan barang di atas
punggungnya, serta tidak boleh diminum air
susunya oleh kaum wanita. Unta ini dibiarkan
pergi sesukanya sampai mati sendiri, dan bila
mati, boleh dimakan oleh kaum lelaki dan kaum
perempuan bersama-sama. Keempaf menurut
Ahmad bin Ishaq, bahirah (;:H ) adalah anak
betina unta s6'ibah ( *.L ). S6'ibah (' .L ) adalah
unta betina yang beranak sepuluh dan kesemua
anaknya betina; maka, dibiarkan berkeliaran
semaunya, tidak dikendarai, tidak dicukur
bulunya, tidak diminum susunya kecuali oleh
tamu. Bila unta s6'ibah ( *.L ) ini melahirkan lagi
seekor anak betina maka anak betina ini dibelah
telinganya dan dilepas sebagai bahirah ( 6:H.)
bersama induknya.

Secara tersirat bahirah (;H.) juga disebut
pada QS. Al-An'Am 16l 139, berkenaan dengan
anggapan orang-orang Arab )ahiliyah yang
mengkhususkan air susr bahirah (;a1. ) dan
sk' ib ah ( uL ) serta janin b abir ah ( ; ra,. ) dan s6' ib ah

( qU" ) fang lahir di dalam keadaan hidup, untuk
kaum lelaki dan terlarang bagi kaum perempuan;
bila janin itu lahir mati, dapat dimakan bersama
oleh kaum lelaki dan perempuan.
* M.Rusydi Khalid +

BAI' ( Gi )
Kata bai' ( C,{ ) adalah bentuk mashdar dari kata
b6' a - y a6'u - bai' an darrl mabi' an ( qj q. U- tt l.
Dalam Al-Qur'an, bai' dan kata-kata turunannya
tersebut 15 kali, tersebar dalam delapan surah
dan sebelas ayat.

Bai'( g. ) memunyai makna dasar'i'th6'ul-
mutsman wa al<hdzuts-tsamrn' (';3t *i i a-Uit l6,'y=
menyerahkan suatu barang atau benda yang
telah ditentukap harganya dan menerima
pembayarannya). Dengan demikian, bai' ( g. )

merupakan lawan dari asy-syird' ( Lt'At =

ENsrrlopsnra Ar- Qun aN



Bai'

menyerahkan sesuatu yang dijadikan pem-
bayaran dan menerima barang atau benda yang
telah ditentukan harganya). Al-Baghawi di
dalam Ma'1limut Tanzil ketlka menafsirkan bai'
pada td bofr'un fihi wal6 khullah tiV'li xp.*l
yang terdapat di dalam QS. Al-Baqarah l2l:25a
denganfidi'( ,t4 = tebusan), sebab pada hari itu
seseorang tidak mungkin dapat menebus dirinya
dari Allah, karena Allah tidak akan menjual
ketentuan-Nya dengan harga apa pun.

Pada hakikatny+ bai' ( A. ) dan syir6' ( )V )

adalah kegiatan tukar menukar. Bai' ( Ci.) dan
syird'( l;)yangbiasanya dirangkum di dalam
istilah at-tij 6r ah ( iit;jrt = jual-beli/perdagangan)
merupakan kegiatan di bidang mu'6mal6t
(ol-l; ). Adapun pengertian bai' (g. ) secara

istilah yang sudah bersifat teknis adalah
mubddalatul-mdlil-mutaqawwami bil-mdlil-
mut aq aww imi ( e"#t )au, eifit lt:lt'i;ri = kegiat-
an menukarkan harta yang telah ditetapkan
harganya dengan harta yang juga telah ditetap-
kan harganya).

Apabila kata itu diubah wazan (bentuk)-
nya menjadi bhya'a - yubhyi'u - mubhya'atan
( z;-ti i-ti- p-ti ) atau al-bai'ah (Indonesia: baiat)\ - U'z-g'/

maka pengertiannya menj adinafi'un minal mitsdqi

bibadztithth6'ah(*6, )5, g$t i 1r= salah satu

dari bentuk perjanjian yang pada intinya
menyatakan kesediaan untukberlaku patuh dan
setia), demikian Ath-Thabathabai merumuskan
di dalam tafsirnya Al-Mizdn fi Taffir Al-Qur'6n.
Namun, dilihat dari bentuk katanya, yang di
dalam hal ini menggunakanwazzn (pola) muf6'al

( 
"Pd.) 

maka kata itu mengandung pengertian
saling sehingga baik yang membaiat maupun
yang dibaiat harus secara timbal balik berjanji
setia untuk melakukan kewajiban masing-
masing (QS. Al-Fath [,18]: 10, 18 dan QS. Al-
Mumtahanah [60]: 12); apabila bentuknya sudah
menjadi al-bi'ah ( 4, ) maka maknanya pun
berubah menjadi 'tempat ibadahnya orang-
orang Nasrani dan Yahudi'(QS. Al-Hajjlz2l:  $.

Apabila makna-makna tersebut diperhati-
kan, terlihat adanya keterkaitan di antara yang
satu dengan yang lain. ]anji setia dinamakan

Bait

bai'ahkarena di dalam janji setia itu sesungguh-
nya terjadi pertukaran kepentingan: yang
dibaiat menjual kepatuhsetiaannya kepada yang
membaiat dan yang membaiat memberikan
perlindungannya kepada yang dibaiat sebagai

ganti (tukaran) kepatuhsetiaan itu. Tempat
ibadah orang-orang Nasrani dan Yahudi disebut
al-bi'ah ( ii!') karena di dalamnya sering terjadi
kegiatan ibadah sebagai manifestasi dari ke-
patuhsetiaan pelakunya terhadap Tuhannya. Itu
berarti telah terjadi penyerahan diri dan jiwa
oleh yang menyembah kepada yang disembah
dan pemberian karunia dari yang disembah.

Menurut penelitian ini, makna yang ter-
kandung di dalam kata bai' dan turunannya di
dalam Al-Qur'an mencakup jual, perjanjian
(baiat), dan tempat ibadah bagi orang-orang
Nasrani dan Yahudi. Pembicaraan ayat-ayat
yang di dalamnya terdapat kata bai' dan
turunannya berkisar tentang 1) penghargaan
Allah swt. kepada para pelaku kebaikan dan para
syuhad6' (QS. At-Taubah [9]: 111);2) tata cara ber-
muamalah yang baik dan aman (QS. Al-Baqarah

[2]: 275, 282\; 3) peringatan Allah swt. kepada
manusia agar berbuat kebaikan selagi ada
kesempatan (QS. Al-Baqarah [2]: 254 dan QS.
IbrAhim [1a]: 31);4) orang yang tetap melakukan
ibadah di tangah-tengah godaan akan mendapat
rahmat dan karunia dari Allah swt. (QS. An-N0r
[24):37 dan QS. Al-fumu'ah [62]:9);5) setiap janji
setia (baca: baiat) harus dihormati dan dihargai
oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya (QS.

Al-Fath [tt8]: 10, 18 dan QS. Al-Mumtahanah [60]:
12); dan 6) Allah swt. tidak merestui keganasan

suatu golongan atas golongan lainnya (QS. Al-
Hajj l22l: 4O). + chotidi +

BAIT ( CJ )
Katabait ( 4 ) berarti'rumah' dan berasal dari
kata bdta ( ir( ). Di dalam Al-Qur'an, kala bdta

( ir( ) dengan segala derivasinya disebut 73 kali
dan tersebar di dalam 28 surah. Lima kali di
dalam bentuk kata kerja tiga kali di dalam bentuk
mashdar, dan 55 kali di dalam bentuk katabenda.
Yang terakhir ini dapat dibagi lagi menjadi dua;
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28 kali di antaranya di dalam bentuk kata benda
tunggal (mufradlsingular), yartn bait ( c) ), dar"t

sisanya, 37 kali, di dalam bentuk kata benda
jamak(jama'lplural), yartubuyftt ( o'i. ).

Di dalam bentuk kata kerja, kata ini ber-
kaitan dengan waktu malam hari. Bita ( lrq )
termasuk al- af ' dlul -khamsah, seperti shdr a y ang
berarti 'menjadi'. Kata ini juga berarti 'berada
pada waktu malam'. Kata turunannya yang
masih di dalam bentuk kata kerja, sepertibayyata
( 4. ), tetap berkaitan dengan 'waktu malam
hari'. Kata-kata seperti itu biasanya bermakna
'bekerja pada malam hari'. Adapun pekerjaan-
nya sendiri biasanya dikaitkan dengan pelaku,
seperti bayyatal-amra ('t\it ,*. ) yung berarti
'mengerjakan sesuatu di malam hari', dan
bayyatal-'aduwwa ('r"it 4 ) ya.g berarti 'me-
nyergap musuh di malam hari'.

Adapun kata benda bait (4. ) memunyai
dua arti. Pertama, 'tempat tinggal', sepadan
dengan kata lainnya al-manzil ( J;:lt ), al-maskan

( 

"ili 
),dNral-ma'wa( 6riii ).Didalamhalini,

pengertian al-bait ( -ti) tidak perlu dibatasi
dengan waktu malam, sesuai dengan pengertian
asalnya. Bait (,-+. = tempat tinggal) ini, bagai-
mzrnapun, memang pada mulanya berhubungan
dengan malam hari karena fungsi utama tempat
tinggal adalah tempat tidur di malam hari.
Apalagi, di masa lalu banyak penduduk Arab
hidup secara nomaden, berpindah dari satu
tempat ke tempat lain. Di dalam keadaan seperti
itu, fungsi tempat tinggal memang terutama
untuk tidur. Akan tetapi, di dalam perjalanan
waktu, kata itu menjadi berarti'tempat tinggal'
atau rumah. Kedua at-bait( -:ii ) uiu aihubung-
kan dengan syair berarti-seperti sudah menjadi
bahasa Indonesia-bait atau kuplet syair. Di-
namakan demikian karena bait syair itu meng-
himpun huruf-huruf dan kata-kata, sebagai-
mana di dalam rumah terhimpun anggota
keluarga. ]amak (plural) dari kata bait ( cJ. )

dengan pengertian tempat tinggal atau rumah
adalah buyitt ( o';.),sedangkan j*uk dari kata
bait (,+. ) dengan pengertian syat adalah abydt

( -Gi).
Katabait ( -i ) di dalam Al-Qur'an sering
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dinisbahkan kepada Allah, baitullilh ( ir, Lj =

rumah Allah, yaitu Ka'bah), yang sering juga
disebut dengan nama lain, seperti baitul-hardm
( dit i^.l = rumah suci) dan al-baitul-muharram

I'r:;lt'*1; = rumah yang disucikar), al-baitul-
'atiq ( fiit'Ai = rumah kuno). Dinamakan al-
baitul-harkm (rumah suci) dan al-baitul-mubarram
(rumah yang disucikan) karena Allah meng-
haramkan kepada orang-orang musyrik untuk
memasuki rumah itu; sedangkan dinamakan
dengan al-baitul-'atiq, karena rumah ini merupa-
kan rumah ibadah pertama yang didirikan di
atas dunia. Adapun latar belakang dinamakan
Ka'bah adalah karena bentuknya yang me-
nyerupai kubus (Ar.: al-ka'b = kubus).

Sejak semula baitullih (Ka'bah) itu di-
maksudkan sebagai tempat ibadah, tempat orang
shalat, tawaf, iktikaf, dan sujud (QS. Al-Baqarah

[2]:125,158, QS. Al-AnfAl [8]:35, danQS. Al-Hajj

[22]:29). Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail merupa-
kan ahlul-bait; maka, Allah memerintahkan
mereka untuk membersihkan rumah Allah itu
untuk keperluan tersebut (QS. Al-Baqarah [2]:
125 dan QS. Al-Hajj [22]:26). Di samping itu, doa
Nabi Ibrahim dikabulkan Allah dengan men-
jadikan baitullih itu tempat suci yang selalu
diziarahi orang dalam rangka melaksanakan haji
dan umrah (QS. Al-Baqarah [2]: 158 dan QS. Ah
' Imr An l3l: 97 ), serta berkorb an (QS. Al-Hajj l22l:
33) sehingga hati manusia tertambat kepadanya

dan rezeki Tuhan mengalir ke sana. Allah
menyebutkan juga bahwa rumah-Nya juga
berfungsi sebagai tempat berkumpul bagi
manusia dan merupakan tempat yang aman (QS.

Al-Baqarah l2l:125).
Di dalam Al-Qur'an juga terdapatkata al-

baitul ma'mfi, ('.,':i1;r l+i I tqS. Ath-Thor [52]: a)

yang secara semantik berarti'rumah yang ramai
dikunjungi'. Sebagian penafsir berpendapat,
yang dimaksudkan dengan al-baitul ma'mfir
('r';Jlt Lji ) ua*n baitullilh, Ka'bah, karena ia
selalu dikunjungi orang. Sebagian lagi ber-
pendapat, yang dimaksudkan dengan al-baitul-
ma'mir ('r'iJjlt Lii) it" adalah sebuah rumah 

'

di langit yang ketujuh.
Umumnya baitullilh, seperti terlihat di atas,
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Bait

disebut di dalam bentuk tunggal, yang berarti
'Ka'bah'. Apabila terdapat di dalam bentuk jamak

sehingga menj adr buytttull 6h (rumah-rumah Allah);

mak4 yang dimaksudkan adalah masjid-masjid
(QS. An-Nfir [24]: 36) dan bertungsi sebagai tempat

beribadah, bertasbih dan berzikir pada waktu pagi

dan sore hari. Di dalam hal ini, di antara para
mufasir ada yang berpendapat bahwa yang
dimaksudkan'rumah-rumah Allah' itu adalah
masjid-masjid pada umumnya, sementara sebagi-

an mufasir lainnya menyatakan hanya merujuk
kepada empat buah masjid, yaitu masjid-masjid
yang dibangun oleh para nabi Al-Masjidil-Hardrn,

dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail;
Masjid Al-Baitul Muqaddas di Yerussalem, ymg
dibangun oleh Nabi Sulaiman; Masjid Nabawi dan
Masjid Quba, keduanya dibangun oleh Nabi
Muhammad.

Di dalam pengertian 'tempat tinggal/
rumah', bait di dalamAl-Qur'an bisa dinisbahkan
kepada manusia dan kepada binatang bahkan
kepada Hari Akhir. Di antara bfrt yangdinisbah-
kan kepada binatang adalah baitul 'ankabfit
( olKAt Lj = tempat tinggal laba-laba) (QS. Al-
Ankab0t l29l: a\ dan rumah lebah di gunung-
gunun& bukit, pohon, dan tempat-tempat yang

dibikin manusia (QS. An-Nahl [16]: 68). Adapun
rumah yang dinisbahkan kepada Hari Akhir
adalah rumah di surga (QS. At-Tahrim [66]: 1L).

Di dalam Al-Qur'an, al-bait berarti tempat
tinggal di dalam pengertian umum. Al-bait tidak
harus bersifat permanen, kemah-kemah yang
terbuat dari kulit yang dibawa berpindah-
pindah, di dalam Al-Qur'an, juga disebut dengan
kata buy itt (rumah-rumah) (QS. An-Nahl [15] : 80).

Rumah itu bisa juga di dalam bentuk gunung
yang dipahat (QS. Al-A'rAf l7l:74, QS. Al-Hijr
[15]:82, dan QS. Asy-Syu'arA' [26]:149). Bahkan,

bukan tidak mungkin rumah terbuat dari emas

(QS. Al-IsrA' l17l: 93).

Di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang
menunjukkan fungsi rumah, seperti sebagai
tempat tinggal (QS. An-Natrl [16]: 80) dan tempat
menyimpan barang (QS. Ah'ImrAn [3]: 49). Di
samping fungsi umum ini, juga disebutkan agar

Bakkah

rumah difungsikan sebagai tempat salat dan
berdakwah (QS. Y0nus [10]: 87), serta tempat
membaca Al-Qur'an (QS. Al-AhzAb [33]: 3 ).
Akan tetapi, kebanyakan ayat Al-Qur'an yang
menyebut rumah sebagai tempat tinggal
manusia, berhubungan dengan persoalan-
persoalan ajaran etika di dalam Islam (QS. An-
NOr [24]: 27, 6'1., dan lain-lain).

Rumah juga berfungsi sebagai'kurungan'
bagi wanita pezina (QS. An-NisA' [4]: 1.5),

sebagaimana ada juga ajaran etika berkenaan
dengan rumah Nabi Muhammad saw. (QS. Al-
AhzAb [33]: 53). oe Badri Yatim +

BAKKAH ( Ki )

Bakkah adalah sebuah kota di Saudi Arabia yang
merupakan salah satu kota suci umat Islam. Di
kota ini terdapat Masjid Haram dan Ka'bah.

Kata bakkah ( & ) berasal dari kata bakka

( gt, ) yang berarti'meremukkan' dan'berdesak-
desakan'. Di dalam pemakaiann/4 kata bakkah

( & ) beruUah menjadi makkah (k) karena
kebiasaan orang Arab mengubah huruf Da

menjadi mim, rnisalnya kata lAzib (,?r\ ) diubah
menjadi l6zim(71i).

Di dalam Al-Qur'an kata ini disebutkan
sekali, yaitu pada QS. Ali 'ImrAn [3]: 96,
"Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun

untuk (tempat beribadaD manusia ialah Baitullah di

Bakkah, sebutan lain bagi kota suci umat Islam, Mekah.
Gambar di atas adalah sebuah gerbang kota yang menjadi
landmark kota Mekah.
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Bakkalr

Bakkah (Mekah) yang diberknhi dan menjadi petunjuk

bagi sernuamanusia."

Ayat ini disebut di dalam konteks pem-

bicaraan tentang bantahan Allah terhadap
pengakuan Ahlul Kitab mengenai rumah ibadah

yang pertama. Menurut keyakinan Ahlul Kitab,

rumah ibadah yang pertama dibangun adalah

Baitul Maqdis yang terletak di Yerussalem. Sebagai

bantahannya Allah swt. menurunkan ayat ini.
Ada dua pendapat tentang sebab kota ini

dinamai Bakkah atau Mekah. Pertama karena

tempat ini selalu ramai diziarahi pengunjung dari
berbagai penjuru dunia untuk melaksanakan

tawaf, khususnya di musim haji. Orang-orang di
dalamnya sering berdesak-desakan, sebagai

diisyaratkan di dalam QS. Al-Hajj [22]:27. Kedua
ia dinamai Mekah karena oranS-orang yang
berbuat aniaya di dalamnya akan diremukkan
atau dibinasakan oleh Allah swt., seperti dinyata-

kan di dalam firman-Nya, QS. Al-Hajj l22l:25.
Kota Bakkah atau Mekah di dalam Al-

Qur'an disebut juga dengan narna "Umm al-Qura",

antara lain di dalam QS. Al-An'Am [5]: 92 dan

QS. Asy-Syurd' l42l:7.
Kota Mekah terletak di suatu lembah kering

dan tandus yang dikelilingi gunung-Sunung
karang. Lembah itu membujur dari barat ke timur
sepanjang kurang lebih 3 km, dan lebarnya dari

utara ke selatan sekitar L,5 km, terletak sekitar

330 meter di atas permukaan laut. Di sebelah

timur lembah itu dibatasi oleh Gunung Abu

Qubais, di sebelah utara oleh Gunung Kada,

Gunung Al-Falj, Gunung Hin4i, Gunung Qaiqa'an,
dan Gunung Lu'lu, sedangkan di sebelah selatan

oleh Gunung Kudai dan Gunung Khundamah.

Adapun di sebelah barat lembah itu berbatasan

dengan Laut Merah.
Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa

kota ini sudah dikenal sejak masa Nabi Ibrahim
as. Ibrahim bersama istrinya, Haiar, dan anak

mereka, Ismail, datang ke tempat ini untuk
menetap dan mencari kehidupan baru. Ke-

datangan Ibrahim dan keluarganya ke Mekah

diabadikan di dalam QS. IbrAhim l14l:37.
Menjelang kedatangan Islam sampai pada

1?7

Bal

masa-masa awal kerasulan Muhammad saw.

kota Mekah berada di dalam kekuasaan suku-

suku Quraisy yang musyrik.
Mekah dikuasai umat Islam padatahun 8 H

melalui suafu penaklukan yang dikenal dengan

namaFathMakknh di bawah pimpinan Rasulullah

saw. Sejak itu kota ini sepenuhnya berada di dalam

kekuasaan kaum muslimin. Sejak tahun 9 H kaum

nonmuslim tidak diperkenankan lagi menetap di
kota ini, berdasarkan wahyu di dalam QS. At-
Taubah l9lt28. Sampai sekarang kota Mekah dan

daerah-daerah sekitarnya dinyatakan terlarang

bagi non-Muslim.
Sebagai kota suci, Bakkah (Mekah) me-

munyai banyak keutamaan, antara lain dapat

disebutkan sebagai berikut. 1) Kota yang aman

sentosa dan penduduknya dianugerahi rezeki

berupa buah-buahan sesuai dengan doa Nabi
Ibrahim as. di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 126.2)

Kota yang di dalamnya terletak Masjid Haram

dan Ka'bah, tempat umat Islam melaksanakan

ibadah haji dan umrah. 3) Kotayang di dalamnya

dijumpai beberapa peninggalan Nabi Ibrahim
dan putranya, Ismail, bertpa maqdmlbtahlm, hijr
Ismail, sumur zamzam.4) Kota tempat Al-

Qur'an pertama kali diwahyukan. 5) Kota
kelahiran Nabi Muhammad saw.6) Kotatempat
Nabi saw memulai perjalanan Isra dan Mikraj.
7) Kota yang paling banyak dikunjungi manusia

setiap tahunnya sehingga ada yang menyebut-

nya sebagai kota wisata terkemuka di dunia.
ee Ahmad.Thib Raya e:

BAL(Js)
Bal ( )a = bahkan, sebenarnya) adalah salah satu

huruf ma'6ni yang berfungsi membatalkan
hukumbagian pertama dan menetapkan hukum
bagian kedua. Bal adakalanya diikuti olehiumlah
( ai.3 = susunan kalimat yang sudah sempurna)

dan adakalanya hanya diikuti olehmufrad('i--
hanya satu kata). Apabila diikuti oleh muftadrnaka

ia berfungsi sebagai huruf 'athf (,-bL, i'; =

penghubung) dengan syarat didahului oleh ij Ab,

amr (perintah), nafy (peniadaan), dan nahy

(larangan). ]ika diikuti oleh jumlah(kalimat) maka
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Bal

ia bermakna'meninggalkan yang pertama atau
membatalkannya'. Bal dalam bentuk seperti itu
disebut sebagai huruf ibtid6' ( rti.ttt = 'mengawali
persoalan/hukum lain'). Sebagai contoh, firman
Allah di dalam QS. Al-Anbiyd' l21l:26 yang
artinya "Dan mereka berkata, 'Tuhan Yang Maha
Pemurah telah mengambil anak,' Mahasuci Allah.
S eben amy a ( m al aikat -mal aiknt ) itu adnl alx hnmb a-hnmb a

yang dimuli*kan". Kata bal di dalam ayat ini
diterjemahkan dengan'sebenarnya' . ladi, hukum
kalimat yang pertama yang menganggap Tuhan
itu memunyai anak, tidak berlaku lagi karena di
antarai oleh bal ( Ji = sebenarnya), dan me-
netapkan hukum kalimat yang kedua, yaitu
kalimat setelah bal, yang menetapkan bahwa
malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba
Allahyang dimuliakan. Begitu pula di dalamQS.
Al- Mu'min0n [23]: T0yangartinya, "Atau mereka

buknta: P adnny a ada peny akit gila. Sebenarny a dia telah

membawa kebenaran...". Ini digunakan berkaitan
dengan tuduhan orang-orang musyrik yang
menganggap bahwa Muhammad saw. gila. Akan
tetapi, tanggapan orang-orang musyrik tersebut
dianulir oleh Allah swt. bahwa Muhammad saw.

itu justru membawa kebenaran kepada mereka,
tetapi pada umumnya mereka benci terhadap
kebenaran yang dibawa oleh beliau.

Di samping ltu, bal berfungsi mengalihkan
satu pembicaraan kepada pembicaraan yang
lain, dan atau meninggalkan satu kisah yang lain
tanpa kembali kepada yang pertama 'athf, seperti
di dalam QS. Al-Kahf [18]: t18 yrrgNtinya, "Dan

mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan

berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada Kami
seb agaimon a Kami mmcipt akm knnu p adn knl i p u t arn a;

bahkan knmu mengatakan bahwa Kami sekali-kali tidak
akan menetapkm bagi knmu waktu perjanjian" . Bal ('J,.
= bahkan) di dalam ayat itu berfungsi mengubah
dan atau memindahkan satu pembicaraan ke
pembicaraan yang lebih penting. Pembicaraan
yang pertama, Allah menjelaskan situasi di Hari
Kiamat di mana manusia akan kembali kepada
Tuhan, sebagaimana awal mereka diciptakan.
Pembicaraan berikutnya, Tuhan menjelaskan
pembicaraan yang lebih penting, yaitu peng-

Baliglr

ingkaran sebagai manusia tentang hari yang
dijanjikan itu, yaitu Hari Kiamat. Begitu pula di
dalam QS. As-Sajadah [32]: 3 di mana pada
pembicaraan pertama orang-orang kafir meng-
anggap Al-Qur'an itu sebagai sesuatu hal yang
mengada-ad a y{rgdiciptakan oleh Muhammad
saw, sedangkan di dalam pembicaraan selanjut-
nya Allah menegaskan bahwa Al-Qur'an itu
adalah kebenaran yang datang dari Tuhan. Pada

kedua persoalan ini di antarai oleh &a/. Contoh
lain, di dalam QS. Al-A'la l87l:1.*16 dan QS. Al-
Mu'min0n l23l:62-63.

Pendapat lain menyebutkan bahwa bal

terkadang tidak berfungsi intiqil ( J$t = ber-
pindah), tetapi menunjukkan bahwa orang-
orang tersebut memiliki sifat yang disebutkan,
baik sebelum bal maupun sesudahnya seperti di
dalam QS. Al-A'rAf l7l:81., QS. Asy-Syu'ard' 126l:
166; QS. An-Naml [27]:55 dm 65-66. Maksud-
nya, mengungkap berbagai dosa-dosa mereka,
seperti sifat-sifat yang dijelaskan di dalam ayat
ini. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Malik dan
Ibnul Hajib. Bahkan, menurut mereka, fungsi
seperti ini yang terdapat di dalam Al-Qur'an.
Menurutnya, bal yang berfungsi membatalkan
yang pertama dan menetapkan yang kedua atau
ibthdlu md lil-awwali wa itsbituhfi litstsdni
( ,til.'n$s )\tJ.6 J;at I adalah tidak benar,
maka tidakterdapat di dalamAl-Qur'an dan juga
di dalam bahasa yang fasih.
:e Kamaluddin Abunawas c+

BALAGH t 1)ti )
Baligh adalah bentuk mashdar dari kata balagha -

yablaghu - balighan( G)tt - U - e ) yang berarti
'menyampaikan'. Menurut bahasa, kata baldgh

memunyai beberapa makna. Makna-makna
tersebut sebagian besar terekam di dalam Al-
Qur'an, seperti baligh yang bermakn a at-tablighl
allshhl ( Jt d)l\&[3r= menyampaikan), at-kifayah
( iiutr= cukup), bayhnun yudz6'li ghardhin minal
aghrddh 1 ;r;\ q i'A gti-36. = penjelasan
yang disampaikirr untuk mencapai suatu
tujuan), sinnul bulitgh ( 7'$t t1 = masa baligh),
haddasy-sy ai' wa nihdyatuhtt (',e-W.'t,&, L :
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Baiigh

batas akhir sesuatu), shdra fashihan (AA ,w =

menjadi fasih), washala ilaih ( lr.ki = sampai

kepadanya) atstsara t a' tfir an sy afrdan ( fi-* ql: ;i
= memberikan bekas yang sangat kuat), dan
sebagainya. Makna-makna tersebut sekalipun
tampaknya berbeda, tetapi memiliki hakikat
yang sama, yaitu menunjukkan tujuan akhir
sesuatu, karena kata yang berakar pada ba, lam,

ghain menunjukkan makna yang demikian.
Kata baligh dengan segala derivasinya

disebutkan sebanyak 77 kali di dalam Al-Qur'an,
yang tersebar di dalam 35 surah dengan makna-
makna yang berbeda seperti yang disebutkan di
atas. Penggunaannya sebagian besar (51 kali) di
dalam bentukf'l (kata kerja), yaitu antara lain
di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 231.,232,234\ 235,

dan196; QS. Ai'Imr6n [3]:40; dan QS. Al-Nis6i

[4] : 6, sedangkan di dalam bentuk lsru (kata benda)

disebutkan sebanyak 26 kali, yaitu antara lain
di dalam QS. Ai'Imr6n [3]:20; QS. An-Nisil [4]:
63; dan QS. Al-Milidah [5]: 95,92, dan 99.

Baligh yang bermakna al-ishdl ( J(al)t =

menyampaikan) disebutkan di dalam sejumlah

ayat antara lain QS. Al-NCrr [2al54 dan QS. Al-
Ankab0t l29l: 18. Ayat ini berkaitan dengan
tugas seorang rasul, yaitu menyampaikan
risalah/agama Allah kepada kaumnya. Seorang

rasul tidak wajib mengubah kaumnya dari tidak
beriman menjadi beriman terhadap risalah
Tuhan; karena yang wajib bagi rasul hanyalah
menyampaikan risalah tersebut. Di sini terletak
salah satu dari kewajiban rasul Tuhan adalah

at-t abti gh t &F' = menyampaikan).
Balagh yang bermakna al-kifdyah ( 

""rq 
=

cukup) disebutkan di dalam sejumlah ayat, di
antaranya QS. Al-Anbiy6t' [21]:106. Ayat ini
berkenaan dengan peringatan Allah kepada
orang-orang beriman, khususnya umat
Muhammad saw., bahwa kisah para nabi yang

dijelaskan oleh Allah di dalam beberapa ayat di
dalam surah ini bisa menjadi peringatan yang
sangat bermanfaat, mengingat di dalamnya
dapat ditarik nasihat-nasihat.

Baligh yang bermakna sinnul bultrgh

ti'fii.1- = -uru baligh) disebutkan di dalam',., ".
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beberapa ayat, di antaranya QS. An-N0r l24l:
59. Ini dipergunakan berkaitan dengan pedoman
pergaulan di dalam rumah tangg4 yaitu apabila
anak-anak telah memasuki umur baligh maka
tidak diperkenankan masuk ke dalam kamar
orang tuanya tanpa meminta izin terlebih
dahulu, seperti yang dijelaskan Allah di dalam

QS. An-N0r l24l:59.
Baldgh yang bermakna haddusy-syai' wa

nihayatuh (U4. , *t L = batas akhir sesuatu)

disebutkan di dalam QS. An-Najm [53]:30. Ini
adalah rangkaian ayat yang memberikan
peringatan kepada Nabi saw. agar berpaling dari
orang-orang yang berpaling dari peringatan
Tuhan, yaitu orang-orang musyrik karena
pengetahuan siapayang mendapat petunjuk dan

siapa yang tersesat di jalan Tuhan, hanya Dialah
yang tahu. Pengetahuan nabi tentang hal
tersebut ada batas dan akhirnya.

Baligh yang bermakna atstsara ta'tsiran
syaffidan ( fi"* qy ;i = memberikan bekas yang

sangat kuat) terekam di dalam QS. An-NisA' [4]:
63, sedangkan baligh yang bermakna washala

ilaihi ( 4y S-i = sampai kepadanya) disebutkan
di dalam QS. Al-Kahfi [18]: 61. Ayat terakhir ini
memberikan gambaran tentang perjalanan Musa
as. untuk menemui Khidr as., yang oleh Allah
memberikan tanda di mana Khidr berad4 yaitu
pertemuan dua buah laut. Namun, pada saat

Musa as. telah melewati tempat tersebut Musa
lupa tanda yang telah disampaikan oleh Allah.
E Kamaluddin Abunawas et

BARA',AH (all.t
Kata ini disebut dua kali di dalam Al-Qur'an,
yaitu pada QS. At-Taubah [9]: 1 dan QS. Al-
Qamar [54]: 43. Kata yang seakar dengannya
dengan preposisi yang sesuai dengan PenS-
gunaannya ditemukan sebanyak 27 kali dan
tersebar di dalam berbagai surah, yang terdiri
dari kata ubarri'u ('U;i), tabarra'a (i7), bar6'att

(a;\a.), natabarra'u ("n, bari' ( r,5i.), bura'6'u

li1; ), dm al-bdri' ( a :Qt ).

Menurut bahasa, kata Ar-Raghib Al-
Ashfahani, bar6'ah (al,lr[) berarti 'menjauhi
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Bard'ah

sesuatu yang keberadaannya tidak disukai'. Kata

bar6'ah (a;\a) di dalam QS. At-Taubah [9]: 1,

berarti'pemutusan hubungan Allah dan rasul-

Nya dari kaum musyrikin, merupakan upaya
menjauhi mereka karena hubungan itu tidak
disukai keberadaannya' . Bar6'ah ( a;lj ) di dalam

QS. Al-Qamar [54]: 43, yang berarti 'jaminan
pembebasan dari azab, merupakan upaya
menjauhkan azab sebagai sesuatu yang tidak
disukai'. Kalaubri'u ('U;.i) di dalam QS. Ali
'ImrAn l3l:49 dNrtubri'u(El aidalam QS. Al-
Ma'idah [5]: L10, yang berarti'menyembuhkan'
bermakna'menjauhkan penyakit sebagai se-

suatu yang tidak disukai'. Selanjutnya, kata al-

bdri' ( is _,rli ) di dalam QS. Al-Baqarah [2]: s4 y mg
dinisbahkan kepada Allah swt. adalah di dalam
konteks bahwa Dialah yang menjadikan ma-
nusia bebas dan jauh dari kekurangan dan hal-
hal negatif sebagaimana dialami oleh Bani Israil
yang menyembah lembu; dengan tobat bunuh
diri, Allah membebaskan dan menjauhkan
mereka dari kezaliman yang mereka perbuat
selama ini.

Adapun latar belakang turunnya ayat-ayat
yang berkenaan dengan pemutusan hubungan
dengan kaum musyrikin ialah seringnya mereka

melanggar perjanjian yang mereka buat dengan
Rasulullah saw. yang selama ini dihadapi dengan
pasif oleh beliau. Hal ini tentu saja merugikan
beliau dan umat Islam. Oleh karena itu, turun
beberapa ayat tentang bar6'ah ( a;i1) yang
merupakan jawaban Allah di dalam meng-
hadapi kondisi negatif ini.

Rasulullah saw. telah menyampaikan
langsung pengumuman tentang pemutusan
hubungan tersebut kepada kaum musyrikin di
Mekah, tetapi beliau meminta Abu Bakar ra..

untuk mewakilinya di dalam menyampaikan
pengumuman itu sekaligus sebagai amirul-hajj.
Namun, belum begitu lama Abu Bakar ber-
angkat, Nabi saw. memerintahkan Ali bin Abi
Thalib ra.. untuk menyusulnya dan mengganti-
kan Abu Bakar di dalam tugas yang dilimpahkan
kepadanya. Abu Bakar merasa kecewa dengan

tindakan beliau yang mencabut tugas itu.

BarA'ah

Menyadari kekecewaan sahabatnya, Rasulullah
saw. menjelaskan bahwa malaikat jibril telah
datang kepadanya dan mengatakan, "Maklumat
tentang bar6'ah (rl7) harus Engkau sampaikan
sendiri atau disampaikan oleh seseorang dari
keluargamu." fawaban itu membuat Abu Bakar

merasa puas dan berbesar hati kembali.
Adapun isi maklumat bar6'ah (alG) yang

disampaikan Ali bin Abi Talib sebagai berikut.
Pertama, perjanjian yang telah disepakati di
antara Nabi dan kaum musyrikin Mekah selama
ini tetap berlaku sampai batas waktunya
berakhir. Perjanjian yang tidak ada batas
waktunya ditentukan batasnya sampai empat
bulan lagi. Bila tidak ada perjanjian baru maka
hubungan dibatasi sampai akhir bulan
Muharram. Di dalam masa empat bulan itu,
kaum musyrikin diberi kesempatan untuk pergi
ke mana saja, tanpa diganggu, di dalam rangka
mempersiapkan peperangan yang bakal terjadi
setelah berakhirnya batas waktu tersebut.
Sesudah itu, Nabi saw. dan para sahabatnya siap
menyerbu dan menyerang mereka. Dengan kata
lain, beliau tidak lagi menunggu adanya ser:rng-

an lebih dahulu; akan tetapi, beliau dapat
mengambil inisiatif untuk memulai peperangan.
Kedua, bahwa tawaf di Baitulharam tanpa
busana tidak diperbolehkan. Ketiga, setelah

tahun penyampaian maklumat ini, orang-orang
musyrik tidak diperbolehkan lagi bertawaf di
Baitulharam dan tidak diperbolehkan me-
laksanakan ibadah haji. Keempat, dinyatakan
bahwa tidak ada yang akan masuk surga kecuali
orang yang beriman.

Adapun masa empat bulan yang di-
maksudkan, dihitung mulai hari penyampaian
maklumat itu atau dengan kata lain, dengan
hitungan 20 hari di dalam bulan Dzulhijjah,
selama bulan Muharram, Shafar, Rabiul Awal,
dan 10 hari pertama bulan Rabiul Akhir, sesuai

dengan makna yang terkandung di dalam ayat-
ayat itu.

Tentang tidak adanya penyebutan basmalah

pada awal surahbard'ah( a;1a) ini, itu merupakan
tauqifi ( 4:'; ) karena demikianlah yang di-
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sampaikan Rasulullah saw. kepada para sahabat-

nya. Kendati demikian, ada ulamayang mencoba
mencari penjelasan mengenai alasan dari "ke-
tidakbiasaan" ini. Alasan tersebut antara lain
sebagai berikut. 1) Menurut tradisi bangsa Arab,
di dalam pembatalan perjanjian tidak dituliskan
basmalah di dalam surah pembatalan itu. Oleh
karena itu, Ali bin Abi Talib membacakannya
tanpa basmalah sebagaimana tradisi mereka. 2)

Basmalah merupakan ciri kedamaian, sementara
maklumat bar 6' ah ( a;11.'1 bermakna kekerasan. 3)

QS. BarA'ah QS. At-Taubah l9l termasuk surah
yang terakhir diturunkan dari Al-Qur'an di
Madinah. Isinya mirip dengan QS. Al-Anf6I [8]
yang turun pertama kali di Madinah. Hanya saja,

Rasulullah saw. wafat sebelum sempat men-
jelaskannya. Oleh karena itu, keduanya digabung-
kan dan antara keduanya tidak dituliskan
basmalah, serta diletakkan pada tujuh surah yang
panian& meskipun keduanya tetap merupakan
dua surah. e: Ahmad Qoib ee

BARAKAT { ors;.1
Kata bardkat (,>ts'j ) adalah bentuk jamak dari
kala barkah (a<T ), mashdar (infinitif) dari kata
baraka - yabriku - barkan - barkatan ( -'!; - !;
{;.3 C'; ). Di dalam Al-Qur'an, kata barkkat
( og'j ) dan kata-kata yang seakar dengannya
terulang sebanyak 32 kali.

Secara bahasa, kata barkah ( S; ) berarti (a)

' an-namfr' IDaz ziy 6dah' ( .ltt;')t t'rrli( = tumbuh dan
bertambah), seperti: barraktu'alaihi tabrikan
(6:"; *!31= saya ucapkan semoga tAllahl
memberinya tambahan [berkah]); (b) 'tetapnya
sesuatu, kemudian ia bercaban& dan satu sama

lain saling berdekatan'; (c) sebagaimana diartikan
oleh al-Ashfahani dan Ibnu Faris, arti asalnya
'dada atau punggung unta yang menonjol'. Ini
ada kaitannya dengan arti 'tumbuh dan ber-
tambah', sebab salah satu dari anggota tubuh
unta itu menonjol dari tubuhnya yang lain.

Secara terminologis, kata barkah ( rE7 )

berarti 'kebaikan yang bersumber dari Allah
yang ditetapkan terhadap sesuatu sebagaimana
mestinya'. Tetapnya kebaikan ini diibaratkan

r3r

Barakit

seumpama tetapnya air di dalam telaga. Firman
Allah di dalam QS. Al-A'rAf [7]:96 menyatakan
bahwa akan turun limpahan keberkatan dari
langit dan dari bumi kalau penduduk suatu
negeri beriman kepada Allah. Umat Nabi Syu'aib
mendapat malapetaka dan jauh dari keberkatan
karena tidak beriman kepada Allah. Bani Israil,
karena kesabaran yang mereka miliki dari
penindasan Firaun, diberi oleh Allah keberkatan
berupa daerah-daerah yang subur, yang se-

belumnya pernah mereka kuasai (QS. Al-A'rAf
l7l:137).

Menurut Ath-Thabathab at, al-khairul-ililhiyy
( "ti: ;;if = kebaikan yang bersumber dari
Allah) itu muncul tanpa diduga, 16 yuhtasab
('-3:n ) dan tak terhitung pada semua segi

kehidupan, baik yang bersifat materi maupun
yang nonmateri. Keberkatan yang bersifat materi
itu pun nanti akan bermuara juga kepada
keberkatan nonmateri dan kehidupan akhirat.

Thabathabai merinci bentuk keberkatan
pada semua segi kehidupan. Pertama, keberkatan
di dalam berketurunan dengan munculnya
generasi-generasi yang kuat di segala bidang dan
harta benda yang melimpah ruah. Semuanya
kalau diberkati oleh Allah, dijadikan indah bagi
manusia. Sarah, istri Nabi Ibrahim as.. hampir
putus asa akan memperoleh keturunan, karena
telah tua. Akan tetapi, karena rahmat dan
keberkatan Allah, akhirnya ia memperoleh
keturunan seorang putera bernama Ishaq as.

Ibrahim menjadibahagia dan tenteram (QS. H0d

[11]: 73). Karena itu, tidak ada alasan bagi
manusia untuk tidak beriman dan tidak ber-
terima kasih kepada Allah (QS. Ah'ImrAn [3]: 14

dan QS. An-Nahl [1.6]:72). Kedua keberkatan di
dalam soal makanan seperti mendatangkan
kekenyangan. Kita dibolehkan menikmati
makanan, tetapi dibatasi untuk tidak melampaui
batas (QS. Al-A'rAf l7l:7: 31). Makanan yang
dinikmati itu haruslah yang halal dan bergizi
agar berkah bagi tubuh, kesehatan, dan ke-
cerdasan (QS. Al-Baqarah l2l: 1.68, QS. Al-
MA'idah [5]: 88, dan sebagainya). Ketiga, ke-

berkatan di dalam hal waktu, seperti banyak-
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nya waktu yang disediakan oleh Allah untuk
berusaha memenuhi kebutuhan hidup dan
mengembangkan ilmu pengetahuan. Allah
berjanji akan memberi balasan yang baik dan
kemudahan-kemudahan (berkah) bagi yang
dapat mempergunakan waktu untuk berusaha

serta memberikan sebagian penghasilannya di
jalan Allah (QS. Al-Lail l92l:47). Karena itu,
wajar kalau Allah pada umumnya mengungkap-
kan kata berkah di dalam Al-Qur'an di dalam
bentuk jamak (plural); keberkatan terdapat di
dalam berbagai aspek kehidupan dan berkaitan
dengan kepuasan hati di dalam menerima dan
memanfaatkan nikmat Allah.

Bentuk keberkatan lain yang diungkapkan
oleh Allah adalah keberkatan terhadap dua
masjid yang penuh dengan nilai-nilai sejarah dan
keagamaan. Masjid Aqsa sebagai tempat per-
singgahan Nabi Muhammad saw. saat Isra dan
Mikraj diberkati kesuciannya dan lingkungan-
nyaoleh Allah karena mengandung nilai sejarah.

Keberkatan juga diperoleh bagi yang me-
ngunjungi dan beribadah di dalamnya (QS. Al-
lsrA' [17]:1). Demikian juga Masjid Haram yang
memunyai berkah secara timbal balik. Keber-
adaannya dapat dijadikan tempat ibadah haji
oleh umat Islam dari seluruh penjuru dunia serta

mengandung nilai sejarah, baik tentang Nabi
Ibrahim as. maupun oleh Nabi Muhammad saw.

(QS. Ah'ImrAn [3]:96).
Akar kata lain dari barkah ({7),yakni

tabirakn('!r\:j ), menurut Ibnu Faris berarntubmid

wa tajlil (.Wj ry = pujian dan keagungan
atau maha banyak kebajikan yang dianugerah-
kan-Nya). Kata ini ditafsirkan sebagai kemaha-

tinggian Allah, ta'6tall6hu ( firr jf ). Keberkatan

itu merupakan kabaikan yang dianugerahkan
oleh Allah kepada manusia; setiap kebaikan dari-
Nya dipandang suci dan bersih. Dari sini kata

tabdraka (l!rt; ) yang ditujukan kepada Allah,
sumber pemberi berkah, dapat juga mengan-
dung arti Mahasuci (lihat QS. Al-FurqAn l25l:1.,
QS. Al-A'r6f l7l:54, QS. Az-Zukhruf [43]:85, dan
sebagainya). ce Yaswirman &

Barq

BARQ ( 67.)
Kata barq ( .r! ) adalah mashdar ( ):r21) yang
berasal dari kata baraqa ( A; I - yabruqu ('O;l -
barqan (6;). Katainiberakar pada huruf b6(,a ),

ra ( s ), dan qaf (.e ) yang memiliki dua pengertian
pokok, yaitu: (1) berarti'sesuatu (yang mengilat)',
dan (2) 'kumpulan antara yang hitam dan yang
putih pada sesuatu'. Pada pengertian pertam4
menurut Al-Khalil, al-barq ( ,;7r l adalah bidhash-

sahdb (.7t-llJt 'Jz+;= awarr putih). Ketika'awan
menggumpal, langit tampak kegelapan (kehitam-
hitaman), ketika itu muncul warna putih,
sehingga terjadi penggabungan antara hitam
dan putih. Kondisi seperti itu lazimnya disebut

o'r! yang diartikan 'kilat', seperti dikatakan
baraqas sahdb barqan wa bariqan 1lt;lt ,51.

6. ji C';. = awan berkilat). Dan jika kilat itu hanya
terjadi sekali disebutbarqatan ('i'; ).

Katabaraqa ( G j. ) dapat pula berarti ' thala'a'

('*= terbit, muncul). Kondisi ini menerangkan
suasana malam yang gelap dan bintang me-
mancarkan cahaya yang menerangi. Sama
halnya jika dikatakan atdnd 'inda mabraqish-shubh

( #t 9;'t:t uuf = ia telah datang kepada kami
ketika terbit subuh), Ntinya'linabaraqa' ( ,t;.;
= ketika terbit). Al-Khalil berpendapat bahwa
awan yang berkilat memunyai kilat, dan segala

sesuatu yang warnanya berkilauan. Bisa juga
kata tersebut berarti lama'a ( E = mengkilat),
sebagaimana dikatakan Al-Asmui, "Abraqa

Orang-orang munafk seperti mendengar kilat (barq) ketika
mendengar ay dt-ayat tentang peringatan
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fuldnun bi saifihi ibrdqan" (Gt]1 *,3x a}.l = Si

Fulan bersinar pedangnya),-atau dikatakan,
"ra'aitu al-bdriqata" ('i.tQt Ul, = saya melihat
sesuatu yang bersinar); maksudnya adalah
pedang, karena sifat pedang memancarkan
kilatan.

Pada pengertian berikutnya dapat dilihat
pendapat Al-Khalil bahwa mata dinamaibarqdu
(;6'; 7 karena pada mata terdapat dua warna,
hitam dan putih secara terpisah dalam suatu
benda.

Kata barq ( O; ) ai dalam Al-Qur'an dan
segala bentuk perubahannya dikemukakan
sebanyak 11 kali. Sepuluh kali diungkapkan
dalam bentuk ism, yang antara lain terdapat
di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 19, 2O; QS. Ar-
Ra'd [13]: L2; dan QS. Ar-R0m [30]: 24, dan
satu kali di dalam bentuk fi'il, sebagaimana
yang terdapat pada QS. Al-QiyAmah l75l:7.
Kesebelas ayat di atas dapat dikelompokkan
pada dua bahagian.

Pertama, mengungkapkan keesaan, ke-
kuasaan, dan kebesaran Allah swt. Ungkapan ini
umumnya ditujukan kepada orang-orang yang
tidak beriman kepada-Nya.Katabarq ( A'j. )yarrg
mengungkap persoalan tersebut terdapat antara
lain di dalam QS. Ar-Ra'd l13l: L2; QS.AI-R0m
lsol: 2\ QS. Al-QiyAm ah [75]: 7.

Katabarq ( A't )yan9 terdapat di dalam QS.

Al-Baqarah [2]: 19 dan 20, mengungkapkan tamsil
yang ditujukan kepada tingkah laku orang-orang
munafik. Tamsil itu dimaksudkan agar mereka
menyadari betapa besar kekuasaan Allah.

Menurut Al-Maraghi bahwa yang di-
maksud barq ( 6'1) adalah cahaya yang dahsyat
yang menyinari awan, dan kadangkala terletak
di ufuk ketika tidak ada awan. Cahaya ini
menghasilkan energi listrik karena bergabung-
nya antara positif dan negatif. Kondisi seperti
ini tentunya menakutkan; bahkan, kilatannya
yang mengandung aliran listrik dapat membawa
kematian, sehingga orang-orang yang menyaksi-
kannya berusaha mencari perlindungan dengan
berbagai cara.

Menurut Tafsir Departemen Agama bahwa
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keadaan seperti di atas menggambarkan keadaan
orang-orang munafik ketika mendengar ayat-
ayat yang mengandung peringatan. Mereka me-
nyumbat telinganya karena tidak sanggup men-
dengar peringatan-peringatan Al-Qur'an. Di
dalam ilmu balaghah, ungkapan seperti ini
masuk bahasan tasybih, yakni orang-orang
munafik seperti mendengar kilat ketika men-
dengar ay at- ay at tentang peringatan.

Kedua, mengungkapkan balasan yang
diterima oleh orang-orang yang beriman,
bertakwa dan yang berbuat kebajikan.

Ungkapan kedua ini, kata yang mengacu
kepada huruf ba, ra, dan qaf telah mengalami
perubahan bentuk, istabraq ('t_bt ). Menurut
aturan bahas+ kata yang mengalami perubahan
bentuk berarti terjadi perubahan makna. Kata
istabraq ( OS,t ) diartikan ad-dibdjul ghalizh

t Ji lt L{9lt = sutra berat). Biasanya, kain itu
tidak memancarkan cahaya. Akan tetapi, setelah

dicampuri dengan emas, barulah menampakkan
kilauannya. Kata semacam ini diungkapkan
berkenaan dengan balasan kenikmatan yang
diperoleh orang-orang yang beriman, sebagai-

mana terlihat di dalam firman Allah swt. di
dalam QS. Al-Kahfi [18]: 31.

Menurut Ibnu Kasir, kata istabraq ( O j,,t 1

berarti 'kain sutra berat' yang di dalamnya
terdapat bafiq ( ,ij = kilauan). Senada penafsiran
itu, At-Tabarsi mengemukakan tiga pengertian,
yaitu: (1) sutra berat dengan lembu! (2) kata
istabraq ( A j; ) berasal dari bahasa Persia
kemudian diarabkan, yang asalnya istabrahtt
( O|bt ); d* (3) sutra yang ditenun dari emas.

Sementara Al-Maraghi mengungkapkan bahwa
kataistabraq ( O.rit ) adalah penjelasan dari janji
kenikmatan yang ditujukan kepada orang-orang
yang beriman dan telah beramal saleh. Salah satu
di antaranya ialah " wa y albastrna tsry hban khudhran

min sundusin wa istabraqin" ( t:F, f);. lr'-;*- i
o'F{: u,:& ja = Dan mereka memakai pakaian,-Y
hijau dari sutra halus dan sutra berat). Yang di-
maksudkannya adalah pakaian sutra halus dan
sutra berat yang ditenun dari emas, dan ini
merupakan pakaian yang mewah di dunia, dan
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akhirnya dinikmati oleh orang-orang masuk
surga. Pakaian yang indah ini dipilihkan warna
hijau karena bermanfaat pada penglihatan,
sebagaimana warna ini diberikan pada tumbuh-
an dan pepohonan. ee Abustani llyas &

BARR (; )

Katabarr ( ! ) di dalam al-Qur'an di dalam segala

bentuknya disebut 3Zkali, di antaranya di dalam

QS. al-Baqarah [2]: M,177,189,224 dan QS. Ah
'ImrAn [3]: 193, 198.

Di dalam tulisan, katabarr ( i ) terdiri dari
huruf ba dan dua ra, barra, yabirru, barran

tt'; - 
ti 

- i. ) Kata barr ( f, ) lebih di dalam
maknanya daripadabdrr ( )ti ). barr ( ! ) merupa-
kan bentuk tunggal dan bentuk j amaknyabarfir ah

(ar'ji.).Kata itu memiliki banyak makna, di
antaranya yang berikut.

L. Makna asal kata ini adalah daratan, sebagai

lawan dari lautan, seperti di dalam QS. Al-
MA'idah [5]: 96. Kondisi di daratan lebih
menguntungkan, bahkan lebih leluasa untuk
bergerak daripada di lautan. Namun, Allah
telah menciptakan berbagai bentuk kehidup-
an buat manusia, baik di darat maupun di
laut, (QS. Al-IsrA' lLTl:70.)

2. Bermakna perbuatan benar, ash-shidq ( .i:*li )

atau berbakti. Termasuk ke dalam pengertian
ini, seseorang yang melakukan perbuatan taat
kepada Allah swt. karena untuk melakukan
perbuatan taat, seseorang merasa bebas
(tanpa harus menyembunyikan diri dari
orang lain). Demikian juga orang yang taat

terhadap orang tua. (QS. Maryam l19l:1{ 32).

3. Burbur ( ;;. ) sebagai suara kambing yang
masih kecil.

4. Burr ( ! ) bermakna gandum. Penamaan biji-
bijian gandum dengan burr ( ! ) karena
gandum merupakan kebutuhan mayoritas
umat manusia (biasa mereka konsumsi) dan
tidak sulit untuk memperolehnya.

Bila kata barr ("j. ) dihubungkan di dalam
konteks pembicaran di dalam Al-Qur'an maka
akan ditemukan dua pengertian:
a. Sesuai dengan makna aslinya 'daratan',

Barr

Penggunaan kata ini untuk menunjukkan
kekuasaan Allah dan limpahan karunia-Nya
kepada umat manusia dan sekaligus me-
nunjukkan kemahakuasaan-Nya terhadap
semua yang gaib, yang hanya diketahui oleh
Allah sendiri (QS. Al-An'Am [6]: 59). Di
antaranya, Allah menyelamatkan manusia
dari bencana di daratan dan di lautan,
disediakan bintang-gemintang untuk me-
nerangi daratan dan lautan, juga ditiupkan
angin barat dan angin laut. Semua itu ber-
tujuan agar umat manusia dapat menikmati-
nya dan mensyukurinya (QS. Y0nus l10l:22).
Selain itu, kata al-barr ( ji ) yang berarti
'daratan', digunakan di dalam menggambar-
kan keserakahan manusia di muka bumi ini
yang secara berlebih-lebihan mengeksploitasi
lingkungannya, dan pada akhirnya justru
menjadi bencanabagi diri mereka sendiri (QS.

Ar-R0m [30]: a1).

b. Pemberi kebaikan yang merupakan salah

satu dari sifat Allah swt. (QS. At-Th0r [52]:
28). Yang Maha Pemberi kebaikan terhadap
semua makhluk-Nya, tanpa membeda-
bedakan ras dan warna kulit, juga tanpa
membedakan apakah seseorang itu mukmin
atau kafir. Allah adalah sumber dari segala

kebaikan. Termasuk di dalam kategori per-
tama ini segala bentuk kebaikan yang di-
lakukan oleh manusia, seperti di dalam QS.

al-Baqarah l2l: M,189 dan 224 serta QS. Al-
Mumtahanah [6,0]:8.

Bila diperhatikan penggunaannya di dalam
Al-Qur'an maka makna yang paling dominan
adalah kebaikan, atau pelaku kebaikan. Pe-

ngertian kedua tersebut di atas sebenarnya dekat

sekali dengan pengertian asli dari katabarr (i. ),

yaitu 'daratan'. Bagaimanapun, seorang yang
senantiasa melakukan kebaikan akan merasa

bahwa bumi Allah itu luas dan ia akan lebih
leluasa bergerak ke mana saja ia ingin pergi. Itu
berbeda halnya dengan orang yang melakukan
kejahatan. Ia akan merasakan dunia ini sempit
dan sulit untuk bergerak karena ia berhadapan
dengan kejahatan yang dilakukannya. Di sisi lain
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ia akan senantiasa berusaha untuk menghindar
agar jangan diketahui atau dilihat oleh orang lain.

Dari sisi untuk melakukannya ia dibatasi, tidak
bebas, di sisi lain kalau orang lain sudah tahu
maka ia merasakan dunia sempit dan takut
keluar. Akhirnya duniayang luas ini bagi pelaku
kejahatan menjadi sempit.
ce Ahmad Husein Ritonga I Ahmad Roliq *

BARR, AL- ( ijr )

Kata al-barr ( t'r) terambil dari akar kata yang
terdiri dari huruf-huruf ba' dan ra'. Terdapat
empat makna yang dikandung oleh rangkaian
huruf-huruf ini, pertama; kebenaran, dari sini lahir
makna ketaatan, karena yang taat membenarkan
yang memerintahnya dengan tingkah laku;
menepati janji, karena yang menepati janjinya,
membenarkan ucapannya; jugamakna kejujur an

dalam cinta. Kedua; daratan, dari sini lahir kata
b ar iy y ah ( 4 t ) y N.gb er afti p adan g p asi r, I u as, darr

masy ar akat manusia, karena daratan/padang pasir
sedemikian luas, dan karena masyarakat ma-
nusia pada umumnya hidup di daratan. Ketiga;
jmis tumbuhan. Dan keempat; meniru suara. Se-

seorang yang suaranya keras dan banyak bicara
tanpa dipahami dinamai barbarah, dari sini lahir
istilahBarbar.

Dalam AlQur'an, kata barr yang dihiasai
dengan alif danl6m, al-barr ( t'r ) hanya ditemukan
sekali, yaitu firman-Nyayang menunjuk kepada

sifat Allah. Sifat ini dibarengi dengan kata ar-

Rahim (6|t ) dan merupakan ucapan hamba-

hamba Allah yang taat di kemudian hari (QS.

Ath-Th0r lszl:26-28).
Yang menunjuk sifat manusia ditemukan

dua kali, tetapi tanpa dihiasi oleh alif dan Mrn.

Pertama adalah firman-Nya yang menguraikan
anugerah-Nya kepada Nabi Yahya as. dan sifat

beliau, antara lain: ( ;iJ ;:i iq'rfiS 4 i*
G t:t* = "Dia adalah smrang ymgbertalaaa, barranl

berbaktikepadakedua orang tuanya dan bukanlah dia

o r an g y ang somb on g I agi durhaka" (QS. Maryam [1 9] :

13-1,4)

Dan yang kedua firman-Nya yang
membenarkan sekaligus mengabadikan ucaPan
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Nabi Isa as. yang antara lain menyatakan:

"l't C4'i l'vs $ ,,.3 v iglt ,.ibt 4:i;
$" rrt! 4;a

" Dia 6llah) memerintal*on kepadaku mendiikon shalat,

menunaikan zakat selama aku hidup dan barr(an)
berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku

seorangyangsombong dan celakn" (QS. Maryam [19]:
3L-32\.

Dari kedua ayat Al-Qur'an yang meng-
gunakan kata barr di atas, yang pelakunya
manusia terbaca bahwa sifat tersebut pertama
kali tertuju oleh anak kepada orang tua, sehingga

tidak mungkin seseorang dapat menyandang
sifat ini, kecuali jika dia terlebih dahulu berbakti
kepada orang tuanya.

Allah al-Barr ( ,;jlr) dipahami oleh banyak
ulama sebagai Dia menganugerahkan aneka

anugerah untuk kemaslahatan makhluk-Nya,
anugerah yang sangat luas dan tidak terhingga,
yang tidak jrang dihadapi oleh makhluk-Nya
dengan kedurhakaan, tetapi kendati demikian
Dia tetap melimpahkan-Nya.

Ada juga yang memahami sifat Allah ini
dalam arti Dia yang menepati janji-Nya, dan Dia
yang selalu menghendaki kebaikan untuk
hamba-hamba-Nya, serta kemudahan buat
mereka.

Pengganden gm.sifat al-Barr ( jt ) dengan ar-

Rabim ( 6)t ), untuk mengisyaratkan bahwa
aneka anugerah itu, diberikan oleh Allah atas

kasih sayang-Nya semata, bukan didorong oleh
tujuan apa pun. Tidak seperti manusia, yang
tidak jarang memberi kebaikan guna
memperoleh manfaat dari yang diberi, atau
nama baik karena pemberian, dan/atau untuk
menghindar dari kecaman. Demikkian, wa Allah
A'lam. * M. Quraish Shihab ee

BARZAKH ( U';.',)
Katabarzakh ( C'ij. ) hanya tiga kali ditemukan di
dalam Al-Qur'an, yaitu pada QS. Al-Mu'min0n

[23]: 100, QS. Ar-RahmAn [55]: 20 dan QS. Al-
FurqAn [25]: 53. Menurut Ibnu Manzh0r,

-ENSTKLoPEDIa 

Al-Qun aN



Barzakh

pengarang ki tab Lisdnul-' Ar ab, Pen$er,tian b arzakh

adalah mh baina kulli syai'aini ( # ",y ';6 =

sesuatu yang terdapat di antara dua hal) dan al-

hdjizu baina asy-syai'aini ( pt i .zQt =

pembatas atau penghalang antara dua hal)'
B ar ilzikhul - im 6n ( ;:t--'.ir d lt ;. I diartikan' s eb agai

pembatas antara keraguan dan keyakinan'.
Barzakhjuga berarti 'alam yang dilalui manusia

setelah kehidupan di dunia menjelang akhirat

kelak', yaitu alam kubur sebelum manusia akan

dihimpun kelak di hari berbangkit. Orang yang

telah meninggal dikatakan berada di alanbarzakh

karena ia terhalang untuk kembali ke dunia dan

belum sampai pada alam akhirat.
Kedua pengertian di atas sama-sama

tercakup di dalamAlQur'an. PadaQS. Al-FurqAn

[25]: 53 dan QS. Ar-RahmAn [55]: 20, katabarzakh

dipakai untuk pengertian 'dinding pembatas'.
Kedua ayat ini menerangkan bahwa Allah
membiarkan dua buah laut bertemu. Namun,
pertemuan kedua buah laut tersebut tidak
membawa percampuran pada airnya. Rasa air

laut juga tidak berubah dan bercampur oleh

pertemuan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari
pertemuan hulu sungai dengan laut lepas. Air
sungai (yang juga tercakup di dalam kata al-bahr)

tetap segar dan tawar, sedangkan air laut tetap

asin dan pahit. Tidak terjadinya Perc,unPuran
ini karena adanya dinding pembatas (barzakh)

yang menghalangi keduanya. Barzakh ini ber-

fungsi sebagai penghalang bagi kedua air
tersebut sehingga tidak satu pun dari keduanya

yang dapat menghapus sama sekali ciri-cirinya.
Ayat ini menarik perhatian para pakar

kelautan. Pada tahun 1873, beberapa ilmuwan
dengan menggunakan kapal Challmger berhasil
menemukan ciriciri laut dari segi kadar S;uam/
temperatur, jenis ikan atau binatang, dan
sebagainya. Kemudian, padatahun 1948 ditemu-
kan bahwa perbedaan sifat-sifat di atas menjadi-
kan setiap jenis air berkelompok dengan sendiri-
nya di dalam bentuk tertentu yang terpisah dari
jenis air lain, betapapun ia mengalir jauh.
Penemuan para ahli juga menunjukkan adanya

batas-batas air di Laut Tengah yang panas dan

Barzakh

sangat asin dan di Samudera Atlantik yang
temperatur airnya lebih dingin serta kadar
garamnya lebih rendah. Batas-batas ini juga

terlihat di Laut Merah dan Teluk Aden.
Muhammad Ibnu Ibrahim As-Sumaih,

seorang guru besar Ilmu Kelautan pada
Universitas Qatar, melakukan penelitian di Teluk

Oman dan Teluk Persia pada tahun 198+L988.

Di dalam penelitiannya yang menggunakan
sebuah kapal canggih, ia menemukan adanya

perbedaan rinci di kedua teluk tersebut. Pe-

nelitiannya juga menemukan adanya daerah di
antara kedua teluk tersebut yang dinamai
dengan mixed water area atau daerah barzakh

(dengan istilah Al-Qur'an). Selain itu, peneliti-
annya juga menemukan tingkat air pada area

tersebut. Pertama, tingkat permukaan yang
bersumber dari Teluk Oman, dan kedua tingkat
bawah yang berasal dari Teluk Persia. Adapun
area yang jauh dari mixed water area itu tingkatan

airnya seragam.
Terhalangnya percampuran antara kedua

laut tersebut disebabkan oleh kestabilan daya

tarik (graaitational stabilitfl yang terdapat pada

kedua tingkat tersebut.
Abdullah Yusuf Ali, penyusun The Holy

Quran, Text. Translation and Commentary, tne-

nafsirkan al-barzakh secclra kiasan. Menurutny4
al-barzakh di dalam kedua ayat di atas adalah
pembatas antara kebaikan dan keburukan di
dalam diri manusia. Rasa segar dan tawar di
dalam kedua ayat ini diartikannya sebagai
kebaikan, kebenaran, dan keadilan yang sesuai

dengan fitrah manusia, sedangkan rasa asin

dipahaminya sebagai kejahatan, kelaliman,
ambisi, dan sifat-sifat buruk lainnya yang
bertentangan dengan fitrah manusia. Kedua sifat

ini tidak mungkin pernah bertemu karena Allah
telah membatasinya.

Di dalam QS. Al-Mu'min0n [23]: 100, Al-

Qur'an membicarakan penyesalan oranS-orang

kafir ketika menghadapi kematian. Mereka
memohon agar dikembalikan ke dunia suPaya

dapat berbuat baik. Namun, semua hanya
perkataan mereka karena di hadapan mereka
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terdapat dinding (yaitu alam barzakh) yang tidak
mungkin mereka tembus. Inilah yang meng-
halangi mereka untuk kembali ke dunia hingga
kelak mereka dibangkitkan kembali pada hari
kiamat nanti. + Muhammad lqbal c+

BASH1R ( _#- |
Kata al-bashir ( retri ) terambil dari akar kata
bashnra, yang tersusun dari huruf-huruf ba', shad,

dmr ra', yang dasarnya mengandung dua makna.

Makna pertama, ilmu atau pmgetahuan tentang

sauatu. Dari segi bahasa kata 'ilm-dalanberbagai
bentuknya mengandung m aknakejelasan. Itu juga

sebabnya kata bashirah y*B tersusun dari akar

kata yang sama diartikan dengan bukti y ang sangat

jelas dannyata.Makna kedua, adalah knsar, seperti

kala bashr ah ( ;'F. ) yang berarti tanah y ang kasar,

atau juga berarti batu, tetapi yang lunak dan
mengandung warna keputih-putihan. Salah satu

kota besar di Irak dinamai Bashrah karena sifat

tanah dan batu-batuannya demikian. Begitu
keterangan al-Munjid.

Di dalam Al-Qur'an katabashir ( ,"a-) daurl.

bashiran ( rp- ) terulang sebanyak 51 kali,
sebagian di antaranya merupakan sifat manusia.

Pada umumnya objek dari kata bashiran yang
menunjuk sifat Allah adalah "apa yang kamu

kerjakan", tetapi ada juga yang objeknya adalah

segala sesuatu. Di sisi lain, sifat Allah ini pada
umunya dikaitkan dan didahului oleh kata as-

Sami' (6r.1.Jt I (Maha Mendengar), dan-ada juga

yang didahului oleh sifat al-Khaffir ( -#t ).

Di atas dikemukakan bahwa akar katabaslfir

mengandung makna pengetahuan, karena itu
sebagian ulama menyatakan bahwa sifat Maha
Mendengar dan Melihat Allah adalah dua sifat

yang identik dengan ilmu. Tetapi ada juga yakni
kelompok Ahlus Sunnah menyatakan bahwa
keduanya Maha Mendengar dan Melihat adalah

dua sifat yang masing-masing berdiri sendiri,
dan tidak menyatu dengan sifat Maha
Mengetahui. Penganut pendapat pertam4 yakni
kelompok Mu'tazilah, menyatakan bahwa ilmu
memunyai dua kaitan. Kaitan pertama dari sisi

yang didengar dan dilihat, sebelum wujudnya;
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dan kaitan kedua setelah wujudnya.
Sementara ulama menjelaskan makna sifat

yang disandang Allah ini bahwa Dia yang
menyaksikan segala sesuatu lahir dan batinny+
besar dan kecilnya, sehingga apa yang ter-
sembunyi di bawah dasar lautan pun dijangkau-
Nya (QS. Y0nus [10]:61).

Tetapi, Allah melihat bukan dengan indra
mata-sebagaimana halnya makhluk-karena itu,
Maha Melihat bagi Allah dipahami dalam arti
sifat azali dengan terungkap bagi-Nya segala

sesuatu.
Al-Qur'an menegaskan bahwa,

,'t"fvi is''#rrt 3)ri k 'rtii 'Lri I
'*t

"Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang

Dia dapat menjangkau segala prnglihatan dan Dialah

Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui" (QS. Al-
An'Am [6,]:103).

Pernyataan ayat di atas bahwa "Dia dapat

m mj an gkau s e g al a p en gl ih at an, " mernberi isyarat

bahwa makhluk-Nya tidak demikian, bahkan
tidak keliru jika dikatakan bahwa hakikat
penglihatan pun tidak diketahui dan dilihat
secara sempurna oleh manusia, walaupun dia
mampu melihatnya. Demikian, wa All6h A'lam.
rc M. Quraish Shihab ee

BASYAR ( rt.)
Katabasyarberakar dengan huruf-huruf b6' ( 

"6. 
),

syin ( ;*), dan 16' ( ot,t), yalrrg bermakna pokok
'tampaknya sesuatu dengan baik dan indah'. Dari
makna ini terbentuk kata kerjabasyara ( * ) yxrg
berarti'bergembira','menggembirakan', dan
'menguliti' (misalnya buah); dapat pula berarti
'memerhatikan' dan'mengurus sesuatu'.
Menurut Al-Ashf ahani, kata b asy ar adalahj a-ak
dari kata basyarah ({A) yang berarti 'kulit'.
Manusia disebut basyar karena kulit manusia
tampak jelas dan berbeda dibanding dengan
kulit hewan lainnya. Oleh karena itu, kata basyar

di dalam Al-Qur'an secara khusus merujuk
kepada tubuh dan lahiriah manusia.
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Al-Qur'an menggunakan kata basyar se-

banyak 37 kali, yakni 36 kali di dalam bentuk
mufrad dalrr sekali di dalam bentuk mutsannd untuk
menunjuk manusia dari sudut lahiriahnya serta

persarnaannya dengan manusia seluruhnya. Di
dalam pengertian ini, kata basyar ditemukan di
dalam QS. Al-Kahfi [18]: 110, tepatnya ketika
Nabi Muhammad saw. diperintahkan untuk
menyampaikan, " lnnlmd and basy arun mitslukum

yfrhhilayya" (el Uifu "asi 
a1=Sesungguh-

nya aku ini hanya seorang manusia lbasyarl
seperti kamu, yang diberi wahyu kepadaku).

Di dalam pada itu, diamati bahwa Al-
Qur'an menggunakan kata basyar yang
mengisyaratkan bahwa proses kejadian
manusia sebagai basyar melalui tahap-tahap
sehingga mencapai tahap kedewasazrn. Hal ini
ditegaskan di dalam QS. Ar-Rffm [30]: 20,

3;,^*:y;iti1x ytj; f'tL si -:i".t; 6:
" W a min ay 6tihi an khalaqakum min turdbin tsumma

idzd antum basyarun tantasyirirn"
D an di sntara tandalanda kekuasam-N y a [Allah] ial ah

Dia mmciptakmt kmnu dai ttnalt, kemudian ketikn kamu

menj adi b asy ar kmnu b u t eb ar an.

M. Quraish Shihab mengartikan "bertebar-

an" di sini dengan berkembang biak akibat
hubungan seksual dan bertebaran mencari
rezeki. Hal ini tidak dilakukan manusia kecuali
oleh mereka yang memiliki kedewasaan dan
tanggung jawab.

Abd. Muin Salim menjelaskan bahwa ayat

di atas menunjukkan adanya perkembangan
kehidupan manusia karena di dalamnya ter-
dapat kata min ( a) yang bermakna'mulai dari'
dan kata tsumma (f ) yang bermakna'perurutan
dan perselangan waktu'. Dengan begitu, dapat
dipahami bahwa kejadian manusia diawali dari
tanah dan secara berangsur mencapai ke-
sempurnaan kejadiannya ketika mereka telah
menjadi dewasa.

Sejalan dengan kualitas tersebut, Marya-
mengungkapkan keheranannya betapa mungkin
ia dapat memperoleh anak padahal ia belum
pernah "disentuh" oleh basyar, yakni manusia

Basvit'

dewasa yang mampu melakukan hubungan
seksual. Hal ini ditegaskan di dalam QS. Ah
'ImrAn l3l:47, Qalat rabbi annd yakitnu li waladun

wa-lam yamsasni basyarun ( J.Lr<, ii,>1,1G
"6 O:-;ii t:i = Ia [Maryam] berkata, "Ya

Tuhanku, betapa mungkin aku memunyai anak,
padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang

manusia laki-laki lbasy arl)" .

Di samping itu, ditemukan pula kata
blsyirihunna ( t,f;$. ), yang juga berakar dari kata

basyara ( *.) dengan arti 'hubungan seksual'.
Kata bdsyirihunna dimaksud disebutkan dua kali
di dalam satu ayat, yakni QS. Al-Baqarah l2l:187.

Dengan demikian, tampak bahwa kata
basyar dikaitkan dengan kedewasaan di dalam
kehidupan manusia, yang menjadikannya
mampu memikul tanggung jawab. Selain itu,
basyar juga memunyai kemampuan reproduksi
seksual. Hal ini menurut Abd. Muin Salim, sudah
merupakan fenomena alami dan dapat diketahui
dari pengetahuan biologi. Kenyataan alami
menunjukkan bahwa reproduksi jenis manusia
hanyalah dapat terjadi ketika manusia sudah
dewas4 suatu taraf di dalam kehidupan manusia
dengan kemampuan fisik dan psikis yang siap
menerima beban keagamaan. |adi, konsep yang

terkandung di dalam katabasyar adalah manusia
dewasa dan memasuki kehidupan bertanggung
jawab. * Muhammadiyah Amin te

BASYIR ( -Ld.l
Di dalam Al-Qur'an, katabasyir ( H. ) dijumpai
sebanyak 85 kali, dan paling banyak disebutkan
di dalam QS. Al-Baqarah (sebanyak delapan kali),

kemudian disusul QS. Ah ImrAn dan At-Taubah,

masing-masing enam kali, dan pada QS. Al-Hijr
sebanyak lima kali.

Secara harfiah, makna asli katabasyir ( )x. )

adalah 'pemunculan sesuatu yang baik dan
indah sebagai gambaran dari keadaan batin'.
Biasany4 kondisi tersebut tampak pada kulit,
khususnya pada air muka manusia. Adapun
pada hewan tidak dijumpai keadaan tersebut
karena adanya bulu yang membalut tubuh atau
karena kekenyalan kulitnya, sehingga tidak
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apresiatif jika terjadi perubahan yang di-
akibatkan oleh sesuatu yang dialaminya. Apa-
lagi hewan tidak memunyai perasaan senang

atau sedih sebagaimana halnya manusi4 paling
karena rasa takutnya, seperti berlari. Dari
pengertian tersebut, lantas dipahami bahwa
basyir ( fi ) adalah'berita gembira' karena orang

yang menerima berita gembira, biasanya
tampak di wajahnya keceriaan yang berseri-seri.

Al-Qur'an mengemukakan kata basyir
( H. ) ini tidak selalu mengandung arti 'berita
gembira'. Tidak kurang sepuluh ayat yang
menyebutkan katabasyir ( H ) tersebut di dalam
arti 'kabar buruk', berupa siksa pedih dan
keadaan tidak seperti yang diharapkan. Peng-

gunaan semac;un ini merupakan sindiran bagi
merekayang menentang ajaran Allah swt. Kabar

buruk di dalam arti siksa pedih, dikaitkan
dengan gambaran keadaan yang akan dialami
oleh mereka yang munafik (QS. An-Nisfl [4] : 138),

kafir (QS. At-Taubah [9]: 3 dan QS. Al-InsyiqAq

[84]: 24), acuh terhadap perintah Allah (QS.

LuqmAn l31l:7), sombong (QS. Al-|Atsiyah [45]:
8), menghalangi orang berbuat adil (QS. Ah
ImrAn [3): 21), tidak mau berinfak (QS. At-Taubah

[e]: 3a).

Makna sindiran 'kabar buruk' dalam arti
keadaan tidak seperti diharapkan adalah sikap
masyarakat Arab |ahiliyah yang musyrik.
Mereka mengatakan bahwa Allah memunyai
anak perempuan, yaitu malaikat-malaikat
karena mereka sangat benci kepada anak
perempuan; sebalikny+ menyenangi anak laki-
laki. Apalagi seseorang dari mereka diberi kabar

dengan kelahiran anak perempuan maka merah
padamlah mukanya dan sangat marah karena

berita buruk tersebut yang dapat menurunkan
derajat mereka ditengah masyarakat. Ayat-ayat
yang membicarakan hal ini dijumpai pada QS.
An-Nahl [16]: 58 dan 59, serta Az-Zukhruf [43]:
17.

Kebalikan dari keadaan tersebut, yaitu
'kabar gembira' akan dialami oleh mereka yang

memunyai kepribadian yang tahan uji oleh
berbagai kekurangan harta dan keadaan yang
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sulit, serta konsekuen dengan keimanan kepada

Allah. Mereka adalah orang yang sabar (QS. Al-
Baqarah [2]: 155), Mukmin (QS. Al-Baqarah [2]:
223, QS. At-Taubah l9l -1.12, 

QS. Y0nus [10]: 2
dan87, QS. Al-Ahzdb l33l:47, QS. Ash-ShAf [61]:
13), hamba yang tunduk dan patuh kepada ajaran

Allah (QS. Al-Hajj [22]:34, QS. Az-Zumar [39]:
17), orangyang gemar berbuat baik (QS. Al-Hajj

l22l:37), Muslim (QS. An-Nahl [16]:89 dan 102),

menegakkan shalat (QS. An-Naml l27l: 2). Mereka

yang memiliki sifat-sifat sebagai disebutkan di
atas, senantiasa berada di dalam kondisi jiwa
yang siap menghadapi segala hal karena per-
tolongan Allah pasti akan datang untuk me-
nentramkan jiwa (QS. Ati Imrdn l3l 126 dan171,,

QS. Al-AnfAl [8]: 10, dan QS. Y0nus [10]:64).
Sejalan dengan itu, informasi yang jelas

yang dapat menggambarkan suatu peristiwa
yang telah, sedang, dan akan terjadi, juga
merupakan suatu 'berita gembira'. Seperti
datangnya angin merupakan isyarat turunnya
huian yang menjadi rahmat bagi semesta alam
(QS. Al-A'rAf l7l:57, QS. Al-FurqAn [25]:48, dan

QS. An-Naml[z7]:63).
Di dalam kaitannya dengan kisah-kisah

para nabi, katabasyir ( )1;. ) dipergunakan untuk
menjelaskan suasana yang dihadapi nabi ter-
sebut di dalam perjuangannya mengemban
risalah kenabian dan keadaan pribadinya
sebagai manusia biasa yang tak luput dari
persoalan umum kemanusiaan, seperti ke-
cemasan akan generasi pelanjut, kekhawatiran
di dalam menghadapi musuh, dan lain-lain. Nabi
Ibrahim as. pada usia lanjutnya diberi kabar
gembira oleh malaikat bahwa ia akan mem-
peroleh anak, yaitu Ishaq yang saleh, seperti di
dalam QS. Al-Hijr [15]: 54 dan 55, serta QS. Ash-
Shaffat p7l:11,2 dan Ismail yang amat sabar (QS.

Ash-ShAffAt l37l: 101). Demikian juga halnya
dengan Zakaria tidak dapat bercakap-cakap
dengan manusia selama tiga hari, padahal ia
sehat ( QS. Ati ImrAn [3]: 39 dan QS. MaryA*
l19l:7). Maryam yang belum pernah bersuami
pun mengalami hal yang sam4 yaitu mendapat
berita gembira dengan kelahiran Isa.
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Kata basyir ( H. ) di dalam Al-Qur'an di-
pergunakan juga untuk menggambarkan ke-

gembiraan manusia di dalam mendapatkan
keberuntungan harta atau pemuasan nafsu. Hal
ini terlihat pada orang yang menemukan Yusuf
ketika menimbanya di dalam sumur yang dapat
dijual sebagai budak (QS. Yfrsuf [12]: L9), dan
umat Nabi Luth as. yang merasa akan dapat
memuaskan homoseksual mereka karena Lut
kedatangan tamu lakilaki yang tampan-tampan
(para malaikat). Karena itu, Allah memerintah-
kan Luth as. untuk pergi meninggalkan kota
Sadon, dekat pantai Laut Tengah, sebelum
Shubuh, yaitu saat akan turunnya azab Allah
kepada kaumnya yang gemar melakukan homo-
seksual itu berupa suara yang mengguntur serta
hujan batu dan tanah (QS. Al-Hijr l15l:67).

Di samping hal yang disebutkan di atas,

secara umurn katabasfir ( rlf ) merupakan berita
gembira menyangkut kehidupan di surga kelak
yang disediakan bagi mereka yang beriman dan
beramal saleh, seperti di dalam At-Taubah [9]:
21 dan QS. Asy-SyurA[42]:22.Berita dimaksud
bersifat imani dan menjadi tugas utama para
nabi untuk menyampaikan kepada umatnya,
sekaligus menjadi motivasi di dalam beramal
dan wujud ke-Mahaadilan Allah swt.
Bersamaan dengan hal itu, para nabi juga
sebagai nadzir, yakni pemberi peringatan kepada
manusia tentang adanya ancaman dari Allah
swt. berupa neraka yang disediakan buat mereka

yang kafir atau yang berbuat jahat di dalam
kehidupan di dunia, seperti di dalam QS. Al-
Ma'idah [5]: 19. Demikian halnya juga dengan
Al-Qur'an dianggap merupakan berita gembira
karena kandungan isinya banyak memberikan
informasi yang memungkinkan manusia
memperoleh kebahagiaan di duniadan di akhirat
( QS. Al-IsrA' lLTl:9 dan QS. Maryar. l19l:97).
tt Hasyimsyah Nasution 4

BATHSYAH ( L.gi )
Kata bathsyah adalah bentuk mashdar dari kata
bathasya, yabthisyu, bathsyan, bathsyatan
('22&.-t,:"$;.- W-# ). Menurut Ibnu Faris,

Bathsyalr

kata tersebut terbentuk dari tiga huruf yalaib6',
thA', dmr sWn ( ; - b -.+ ), yang menunjukkan
arti pokok 'mengambil sesuatu secara paksa
dengan menggunakan segala kekuatan'. funada
dengan itu, Ibnu Manzhur mengatakan bahwa
kata al-bathsy ( jsli ) menggambarkan'genggam-
an (memegang) yang sangat kuat'. Kemudian, kata

ini berkembang maknanya sehingga menunjuk-
kan arti'siksaan','kekuatan', dan'hantaman'.

Di dalam Al-Qur'an, katabathsyah dengan
segala bentuknya terulang sebanyak 10 kali
dengan makna yang beragam, antara lain
'memegang dengan keras';'hantaman/meng-
hantam'; 'azablsiksaan'; dan 'kekuatan yang
besar'. Namun demikian, pada prinsipnya
makna yang beragam itu tidak terlepas dari
makna pokoknya, yakni'kekuatan yang besar'.

Kata bathsyah di dalam arti 'hantaman/
menghantam' -menurut terjemahan Departemen
Agama Rl-ditemuan pada QS. Ad-Dukh6n [ a]:
16. Abu Bakar Al-|azairi mengatakan bahwa kata

al-bathsyah di dalam ayat ini mengandung makna
'hantaman yang kuat, yang ditimpakan oleh
Allah kepada kafir Quraisy pada perang Badar'.

]adi, kata bathsyah di sini mengambarkan bahwa
kedahsyatan pukulan yang dialami oleh orang
kafir Quraisy di dalam perang Badar tidak pemah
mereka alami sebelumnya. Di dalam perang
tersebuf anggota pasukan bahkan para pemimpin
mereka banyak yang tewas dan ditangkap untuk
selanjutnya dijadikan tawanan. Kata bathsyah di
dalam hal ini kesannya tidak sekadar
menggambarkan perasaan sakit (fisik) sebagai

konsekuensinya, tetapi lebih dari itu, juga
memberikan kesan akan adanya konsekuensi
yang lebih buruk yang bersifat psikologis, seperti
trauma, kehilangan percaya diri, dan lain-lain.

Katayang seakar dengan katabathsyah juga
menunjukkan makna'menyiksa, siksaan/azab
yang pedih', seperti yang terdapat pada QS. Asy-
Syu'arA' 126l:130, QS. Al-Qamar [54]:36, dan QS.
Al-Bur0j [85]: 12. Hanya saja konteks ketiga ayat

tersebut berbeda-beda. Ayat pertama berkaitan
dengan kebiasaan umat Nabi Hud yang me-
nyiksa dengan penuh kebengisan. Ayat kedua
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berkaitan dengan azab yang ditimpakan oleh
Allah kepada umat Nabi Luth sebagai akibat dari
moralitas mereka yang bobrok dan bejat.
Kebobrokan moral yang paling fatal terbukti
ketika mereka merayu tamu Nabi Luth untuk
melakuan perbuatan dosa (homoseks); padahal,

mereka itu adalah malaikat-malaikat yang diutus
oleh Allah dalam wujud manusia. Adapun ayat

ketiga berkaitan dengan peringatan Nabi
Muhammad saw. kepada umatnya tentang
siksaan bagi mereka yang tidak beriman kepada-

nya.
Dua dari derivasi kata bathsyah yang

terdapat pada QS. Az-Zukhruf [a3]: 8 dan QS.

QAf [50]: 36, menunjukkan arti'kekuatan yang

besar'. Di dalam dua ayat ini Allah mengisahkan

betapa banyak kaum sebelum Nabi Muhammad
yang telah dibinasakan karena kekafiran dan
pengingkaran mereka terhadap kebenaran. Ini
dimaksudkan sebagai Erncarnan terhadap kaum
kafir Quraisy sekaligus hiburan bagi Nabi saw.

dan pengikut-pengikutnya.
Ibnu Athiyyah menggambarkan bahwa

kekuatan besar yang dimiliki oleh kaum yang

telah dihancurkan itu, bukan terbatas pada
kekuatan (energi) manusiawi semata, melainkan
juga meliputi segala hal-hal yang bersifat
material yang dapat mendukung kekuatan
mereka, seperti harta benda yang banyak,
kekuasaan, dan kesehatan fisik. Mereka yang

telah dibinasakan itu antara lain kaum Nabi
Hud, kaum Nabi Nuh, dan kaum Nabi Luth. Al-
Baghawi menunjukkan bahwa kekuatan mereka
jauh lebih besar dibandingkan dengan kekuatan

yang dimiliki oleh kaum kafir Quraisy Mekah

yang menentang misi Nabi Muhammad saw.

Salah satu hal yang mereka lakukan sebagai bukti
dari kekuatan itu adalah mereka sangguP
menjelajahi berbagai negeri di dalam rangka
mencari tempat yang aman untuk menghindar

dari kematian.
Dua kata selebihnya adalah yabthisyu (fi'l

mudhdri'), yang terdapat pada QS. Al-A'rAf [7]:
195 dan QS. Al-Qashash [28]: 19. Keduanya
menunjukkan arti 'memegang dengan keras'.

t4t

BAya'

Ayat pertama berkaitan dengan berhala-berhala

yang disembah oleh orang-orang musyrik. Di
dalam hal ini Allah menyatakan di dalam bentuk
pertanyaan,'Apakah berhala-berhala memu-
nyai kaki yang dengan itu ia dapat berjalan, atau

memunyai tangan yang dengan itu ia dapat
memegang dengan keras?". Ayat keduaberkaitan
dengan Nabi Musa as. ketika hendak memegang

dengan keras orang yang menjadi musuh dari
dua orang laki-laki yang sedang berkelahi.

Dengan demikian, kata bathsyah dengan

segala bentuknya yang terdapat di dalam Al-

Qur'an mengandung makna yang beragam dan

selalu menunjukkan konotasi negatif. Meski
begitu, makna yang beragam itu tetap mengacu

pada makna pokoknya yakni'melakukan sesuafu

secara paksa dengan menggunakan segala
kekuatan' atau 'kekuatan yang besar'.
ec Abdul Munir :c

BAYA', { g[ )
Kata ( gi( ) adalah verba bentuk lampau dari
bai'ah (i15: baiat). Dalam Al-Qur'an, bdya' darr

bentuk-bentuk lain yang dipergunakan untuk
mengungkapkan makna baiat disebut empat kali.

Sekali dalam bentuk biya'yang bersambungan

dengan kata ganti orang ketiga jarouk bdya'tum

( d;[ ) pada QS. At-Taubah [9]: 111. Tiga kali
dalam bentuk mudhari' tntuk orang ketiga jamak

maskulin yubayi'fin (o'hq- ), yaitu pada QS. Al-
Fath. [48]: 10 dan 18. Sekali dalam bentukfi'il amr

fuAyi' l6tl l) dan sekali dalam bentuk mudhdri'

untuk orang ketiga jamak feminim yubhyi'na

G)$. Keduanya dalam QS. Al-Mumtahanah

160l: 12. Kata bai'ah ( a,.r ) sendiri merupakan

bentuk mashdar hai'ah (4) yang menunjuk
kepada keadaan suatu perbuatan. Dengan
demikian, kata bai'ah ( {qr ) berarti 'salah satu

bentuk perjanjian untuk tunduk dan patuh'.
Berkenaan dengan kata itu, Ar-Raghib Al-
Ashfahani mengatakan, "Seseorang membaiat
Sultan bila ia berikrar untuk mencurahkan
ketaatan dan kepatuhannya kepadanya sebagai

imbalan sesuatu yang diperolehnya." Dengan
pengertian itu, kata bai'ah (al; ) tidak terlepas
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dari makna asalnya, yaitu 'jual-beli'. Sebagai

imbalan ketaatan dan kepatuhan, penguasa
memberikan perlindungan, keamanan, dan hal-
hal lain yang menjadi hak rakyat. Bai'ah ('4,)
merupakan landasan kekuasan di dalam sejarah
Islam ketika seorang khalifah sah berkuasa bila
telah dibaiat.

Baiat biasanya diwakili oleh kelompok
ahlul-halti wal-'aqd ( #t ,F bi = para pemuka
masyarakat, ulama, dan semisalnya). Baiat
dilakukan dengan jabat tangan jika pembaiat
dan yang dibaiat sama jenisnya. ]ika pembaiat
itu perempuan dan yang dibaiat laki-laki maka
tidak diperlukan jabat tangan sebab Rasulullah
saw. tidak berjabat tangan dengan kaum wanita
yang berbaiat kepadanya sebagaimana disebut-
kan tafsir-tafsir yang meriwayatkannya ketika
menjelaskan QS. Al-Mumtahanah 160l: 12 yarrg
membahas hal itu.

Sebelum turunnya ayat-ayat tersebut, baiat
telah dilakukan oleh para sahabat terhadap
Rasulullah saw., seperti ya g dilakukan kaum
Anshar yang membaiat beliau ketika beliau belum
berhijrah ke Madinah. Namun, baiat yang
disebutkan di dalam QS. Al-Fath [48]: 10 dan L8

berkaitan dengan bai' atur-ridhwdn ( ;:fftSt fi. 1

pada tahun 6 Hijrah sebelum terjadinya Perang

Thbuk. Ketika itu Rasulullah saw. bersama kaum
Muslim keluar menuju Hudaibiyah di dalam
rangka pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah.

Tidak ada kesepakatan riwayat mengenai
jumlah kaum Muslim yang turut serta berbaiat
kepada Rasulullah di Hudaibiyah atau pada
bai'atur-ridhwdn (;;fra)\ U ). Menurut riwayat

]abir ra., jumlahnya 1500 orang; ada juga
riwayat dari dia yang mengatakan 14O0 orang.
Ibnu Abu Aufa mengatakan jumlahnya 1300

orang, sementara Ibnu Abbas menyatakan
jumlahnya 1525 orang.

Baiat berisi janji mendengar dan menaati
Rasul baik di dalam keadaan bersemangat
maupun malas, berinfak di dalam keadaan sulit
maupun di dalam keadaan mudah, melaksana-
kan amr ma'rfif nahi munkar, tidak takut celaan

orang karena Allah menolong dan membela

Bi'sa

beliau sebagaimana membela dan menolong
keluarganya sendiri dan imbalannya adalah
sur8a.

Di samping itu, di dalam QS. Al-Fath [48]:
10 dan 18, baiat kepada Rasulullah disamakan
dengan baiat kepada Allah, seakan-akan Allah
langsung terlibat di dalam baiat itu dengan
ungkapan simbolis, "Tangan Allah berada di atas

tangan mereka" ketika baiat itu dilakukan. Hal
ini mengingatkan bahwa ketaatan kepada
Rasulullah berarti ketaatan kepada Allah.

Di samping janji balasan surga pada Hari
Kiamat kelak Allah memberikan imbalan lain
berupa ketenangan, ketenteraman, dan ke-
menangan di dalam waktu dekat. Kemenangan
sesudah bai'atur-ridhwhn ( oti1)r i;i 1 itu adalah
kemenangan di dalam Perang Tabuk.

Setelah bai'atur-ridhwin ( ofra)t i{ ) di-
laksanakan, Utsman ibnu Affan datang dari
Mekah dengan membawa berita perdamaian
yang diajukan oleh kaum Quraisy Mekah. Di
antara isi perjanjian itu yang kemudian disetujui
Rasulullah saw., beliau tidak jadi memasuki kota
Mekah tahun itu, tetapi pada tahun berikutnya
kaum Muslim diperkenankan masuk ke sana.

Selama waktu itu, jika ada orang Mekah yang
melarikan diri ke Madinah, beliau harus me-
mulangkannya. Sebaliknya kaum Muslim yang
melarikan diri ke Mekah tidak akan dipulangkan
oleh kaum Quraisy. te Ahmad Qoib re

BI',SA (',-*, )
Katabi'sa di dalambahasaArab adalahf ilm6dhi
j 6mid ( te i6.J*i = yu"g tl dak adafi' il mudhhri'
dart amar-nya). Kata tersebut terdiri atas huruf
ba', hamzah, dan sin. Menurut Ibnu Faris, semua
kata yang memunyai akar kata demikian
mengandun g arti' asy -syiddah' ( ;i!i = sangat) dan
semacamnya. Ar-Raghib Al-Ashfahani men-
jelaskan, katabi'sa adalah kata yang digunakan
untuk segala yang tercela sebagai lawan kata
ni'ma ('e,) y*rg digunakan untuk segala yang
baik.

Kata bi'sa ('-",) di dalam Al-Qur'an
terdapat 41kali, semua penggunaannya me-
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nuniukkan padahal-hal yang palingburuk. Yang

terbanyak dirangkaikan dengan neraka dan hal-

hal yang terkait dengannya. Neraka sebagai

seburuk-buruk tempat dengan redaksi yang
bermacam-macam, seperti bi'sal mashir
( At ri, ) sebagaimana di dalam QS. Al-
Baqarali 1i1: tzo, QS. Ah 'ImrAn l3l: 1.62, dan

sebagainya; bi'salmihhd( .lti,jr ,j,, ) sebagaimana

di dalam QS. Al-Baqarah [2]:206, QS. Ali'ImrAn
l3l:12, dan sebagainya; bi'sa matswazh zhdlimin

( j;Ui,r 6* e,) sebagaimana di dalam QS. Ali
'ImrAn [3]: 151; bi'sa matswal mutakabbirin
( 4$469 r-1 ) sebagaimana di dalam QS.
An-N ahl 116l: 29 dan QS. Az-Zumar l39l: 7 2; b i' s al

wirdul maurfid(;:lr'-Jlt \'.t)t e,) sebagaimana di
dalam QS. Htd [11]: 98; bi'sar rifdul marffid
( ;;';t :i)t 'A) sebagaimana di dalam QS. Hfid

[1L]: 99; 6i'sal qardr ( j']t .r,) sebagaimana di
dalam QS.IbrAhim 11.41:29 danQS. ShAd [38]:60'
Selanjutnya minuman ahli neraka yang di-
gambarkan seperti besi yang mendidih yang
menghanguskan muka dinyatakan bi'sasy syardb

(q-bt i.i.= seburuk-buruk minuman) sebagai-

mana di dalam QS. Al-Kahfi [18]: 29.

Kata bi'sa ('".t,) selain dirangkaikan
dengan neraka sebagai tempat yang terburuk,
juga dirangkaikan dengan beberapa perbuatan

buruk sebagai celaan terhadap perbuatan
tersebut dan untuk menunjukkan betapa buruk-
nya perbuatan itu. Seperti oranS-orang yang

bersandar pada selain Allah, sandaran mereka

itu dinyatakan mudharatnya lebih banyak dari
pada manfaatnya dan dianggap sebagai sejelek-

jelek penolong dan sejahat-jahat kawan, labi'sal

maul|walabi'sal'asyir ( .#t ,-1: ;t:Jt A )hal
ini dapat dilihat dalam QS. Al-Hajj l22l:13.
Demikian juga celaan yang menggunakan &l'sa

terhadap orang yang menjadikan iblis dan
keturunannya sebagai auliyd ( rt1)i = penolong)

dan menjadikan setan sebagai teman yang
menyertainya, setan itu dinyatak an seb agai bi'sal

qaiin ( at-;/lt''f,= seburuk-buruk teman) celaan

tersebut dapat dilihat pada QS. Al-Kahfi [18]: 50

dan QS. Az-Zulchruf [43]: 38. Celaan lain yang

menggunakan bi'sa didapatkan dalam QS. Al-

r43

Bid'an

Ma'idah [5]: 79 dan 80 yang mencela orang-orang

yang tidak melakukan pencegahan terhadap
perbuatan mungkar yang terjadi di tengah-
tengah mereka. Kemudian QS. Al-Baqarah [2]:
102 mencela orang-orang yang mempelajari dan

mempraktikkan sihir. )uga QS. Al-Baqarah [2]:
90 mencela Bani Israil yang berpaling dari jalan

Allah karena iri pada bangsa Arab, bangsa Nabi

Muhammad, nabi terakhir. Mereka sebelumnya

sangat berharap nabi terakhir itu dari bangsa-

nya sendiri. Demikian juga celaan terhadap
perbuatan Bani Israil yang menyembah anak

sapi dapat dilihat di dalam QS. Al-Baqarah [2]:
93 dan Al-A'rAf [7]: 150. ]uga celaan terhadap

or;rng yang saling mencela dan saling mencari
kekurangan yang perbuatannya seolah-olah
identik dengan kefasikan dinyatakan 9glgul
bi'sal ismul fusitqu ba'dal imin ( O::tSr i-ll.,.!
*i1-r*j = seburuk-buruk nama adalah ke-
fasikan setelah beriman). Redaksi itu dapat
dilihat di dalam QS. Al-HujurAt [49]: 11. Yang

terakhir, orang yang mendustakan ayat-ayat
Allah, mencampakkan dan menjualnya dengan

harga murah dapat dilihat di dalam QS. Ah
'ImrAn [3]: 187 dan QS. Al-]umu'ah l52l:5.
re Muhammad Wardah Aqil ee

BIDAN ( 6.,r I
Katabid'an (Gt) ataubid'ah ( i;r, ) yang sering

dijumpai di dalambidangmuamalah dan akidartu

biasanya diartikan sebagai'menciptakan suatu

perbuatan atau perkara yang tidak pernah ada

sebelumnya'.
Kata bid' anberasal darikata bada' a - y abda'u

- bid'an tO\L+"7+ ) yang pada mulanya
mengandung dua arti. Pertama artr ibtidi'usy-sy d'
(:',jlt Lr4.\ = memulai sesuatu). Artinya, me-

ngerjakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan

sebelumnya, baik oleh diri sendiri maupun oleh

orang lain. Kedua, au:ti al-qath'u( gEiii= terputus)
dmr al-kalillalr ( ajy33t = tidak memunyai hubung-

an ke atas dan ke bawah). Arti kedua ini lebih

luas dibandingkan dengan arti pertama karena

setiap yang memunyai makna terputus dinama-

kanal-bid'u( LUi I
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Di dalam Al-Qur'an kata itu disebut di
dalam tiga bentuk. Di dalam bentukf 'l mddhi (kata
kerja yang menunjuk masa lalu) disebut sekali,
yaitu pada QS. Al-Hadid [57]: 27 yang diper-
gunakan di dalam konteks pembatalan konsep
r ahb 6niy ah (tidak beristri atau tidak bersuami dan
mengurung diri di dalam biara).

Di dalam bentuk ism fd' il (kata sifat) disebut
dua kali, yaitu pada QS. Al-Baqarah [2]: 117 dan

QS. Al-An'Am [6]: 101. Di dalam dua ayat ini kata
tersebut dipergunakan di dalam konteks keesaan

dan kekuasaan Allah menciptakan bumi dan
langit, yattu Al-Bafr' (Yang Mencipatkan segala

sesuatu tanpa contoh sebelumnya). Di dalam
bentuk mashdar (infinitif ) disebut sekali, yaitu di
dalam QS. Al-Ahqirt [46]:9 yalrrg dipergunakan
di dalam konteks bantahan terhadap orang
musyrik yang menuduh Nabi Muhammad saw.

sebagai pengada-ada dan berbuat menurut
hawa nafsu (bid'an min al-rusul). Dalam ayat
tersebut Nabi Muhammad saw. diperintah oleh
Allah untuk mengatakan, sesungguhnya ia
bukanlah seorang Rasul yang berbeda dengan
kebiasaan para rasul sebelumnya, atau ia
bukanlah seorang yang mengada-ada dalam
menyampaikan ajaran, semua itu adalah wahyu
dari Allah swt.

Bill'ah ( 6*, ) dalam pengertian syar'iialah
suatu perbuatan atau perkataan yang ber-
kaitan dengan urusan agama yang tidak
pernah dilakukan di masa Nabi Muhammad
saw. Bid'ah ( ii+ ) lawan dari sunnah (tradisi/
kebiasaan Nabi). Sinonimnya adalah muhdats
( oi- = yang diada-adakan). Kata muhdats

dari hadits Rasulullah saw. yang diriwayat-
kan oleh Ibnu Majah , "waiyyikum wa muhdasdtil-
umftr " ( fi,lir et'tr $*= Hati-hatilah ter-
hadap perbuatan yang aiaaa-adakan).

Menurut Ibnul Asir, bid'ah (6i ) ada dua
macam. Pertama, bid'ah ( ai*, ) yang dapat
ditolerir oleh agama karena tidak bertentangan
dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul serta ada
kesejajarannya dengan usaha melestarikan
maqdshidusy-syafi' ah ( p/t Lv,= tujuan-tujuan

ilighdl

syariat). Misalnya, menghimpun dan me-
ngumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an di dalam satu
mushaf. Hal ini tidak pernah dilakukan di masa
Rasulullah saw. dan tidak ada nas (ayat Al-
Qur'an dan Sunnah Rasul) yang melarang dan
memerintahkannya. Mengumpulkan dan mem-
bukukan Al-Qur'an merupakan usaha positif di
dalam memelihara kelestarian ajaran Islam.
Maka, hal itu dipandang baik. Inilah yang
disebut dengan bid'ah hasanah. Bid'ah ( 6\ )

seperti ini bila dilakukan mendapat balasan
kebaikan, seperti yang dijelaskan di dalam
sebuah hadits riwayat |arir bin Abdillah dan
diriwayatkan pula oleh Muslim, "man slnna
sunnatan hnsmtah kina lahtr ajruhfr wa ajru man 'amila

biha...'Q,';* ,y ??: t^?i )J rts lG * '* U
= orang yang menciptakan sunnah (kebia-saan)

yang bai( ia akan memperoleh pahalanya dan
sejumlah pahala orang yang mengamalkannya).

Kedua, bid'ah (G+) yang tidak ditolerir
oleh agama karena di samping bertentangan
dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.,

juga tidak mendatangkan kemaslahatan bagi ma-
nusia. Inilah yang disebu t bid'ah sayyi'oh (q b\
: bid'ah buruk). Misalnya, meminta keselamatan
ke makam syekh atau ke tempat-tempat yang
dianggap keramat. Bid'ah (-*1) seperti ini
dilarang oleh ajaran agama Islam berdasarkan
penggalan hadis dari |arir ibnu Abdillah yang
disebutkan di atas, "man sanna sunnatan sayyi'atan
'alaihi wizruhd wa wizru man 'amila bihA..."

,c . .. rc ci. a... 7r, ,. . .( W,,-[.e \t ))))ta,t.t2 * a*'4- i U = slaPa
yang menciptakan kebiasaan yang tidak baik, ia
akan memperoleh dosanya dan sejumlah dosa
orang yang mengamalkannya).
te A. Rahman Ritonga te

BIGHAT ( Jti,,, )
Kata bighhl ( Jtt, ) adalah bentuk jamak dari
baghlun ( Ji ), yaitu binatang yang lahir dari
perkawinan antara keledai dengan kuda (perana-

an keledai/kuda). Pemiliknya atau penunggang-
nya disebut baghghdl ( JG, ) Kata tersebut
terambil dari akar kata yang terdiri atas tiga
huruf, yaltu b6, ghain, dan l6m. Menttrut Ibnu
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Faris, kata itu menunjuk pada arti 'kuat (fisik)'.

Menurut sebagian pendapat, dari makna inilah
sehingga bagal dinamai baghlun ( ,l*i ) karena
fisiknya kuat. Pendapat lain mengatakan bahwa
katabaghala ( J^i ) mengandung arti'mengawin-
silangkan' dan'merendahkan anaknya'. Hal itu
karena bagal merupakan hasil perkawinan
silang antara dua jenis binatang yang berbeda
yaitu, kuda jantan dan keledai betina atau
disebabkan karena bagal lebih rendah dari
induknya di dalam hal fisik sebab bagal itu lebih
lemah daripada kuda.

Katabighil ( J,l, I di dalam Al-Qur'an hanya

terdapat satu kali, yaitu pada QS. An-Nahl [16]:
8, " (Allah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai agar

kamu mmungganginya dm fumj adikmny d perhiasan.

D m All ah mencipt akm apa y rng tidak kamu ket ahui"' .

Ayat ini menerangkan fungsi binatang-binatang
tersebut, yaitu sebagai tunggangan dan per-
hiasan. Atas dasar ini maka sebagian mufasir

BighAl, hewan hasil perkawinan silang antara kuda dan

keledai
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menjadikannya dasar untuk mengharamkan
binatang-binatang tersebut untuk dimakan
karena tidak ada disebutkan "untuk dimakan",
tetapi ada juga yang menolaknya sebagai dasar

untuk mengharamkan memakannya karena
ayat itu sekadar menyebutkan sebagian fungsi

utama binatang tersebut.
E Muhammad Wardah Aqib et

BIRR ( ?, )
Birr ber asal dari akar kat a barr a1 abarru4arran wa

birran (tijt';.-k -7. ). oi dalam berbagai
bentuknya, kata ini disebut 32 kali di dalam Al-

Qur'an. Masing-masing di dalam bentuk /i'1,
tabarrft (LF ), disebut dua kali, bentuk isrz disebut

30 kali, yal<rri al-barru ( Ni ) atau barran ( t', ) tiga
kali, al-birru( !l ) delapan kali,bararah(i.,1.'Ssatu
kali, al-barru ( f;i ) la*.an dari al-bahru ('r7r)12
kali, dan al-abrir ('rt r<it )enam kali.

Ibnu Faris di dalam Mu' jnn Moq$rsil-Lughah

menyebutkan bahwa kata yang terdiri dari
rangkaian htrtrf b6' dan 16' bergNrda (al-mud6'aJ)

memiliki empat arti, yaitu: a) Ash'shidq ('O:. 1=

benar, jujur), misalnya di dalam ungkaparr, barrat

y aminuhu ai shadaqat y arninuhit ( U:rb,si'4- -T.
+- = sumpahnya benar). b) hikhyatu shautin

( f'r-i;"t+ = ihwal suara atau pembicaraan),
misalnya ungkapan orang Arab; la ya'rifu hirran

min birr ( \ ,.t t:"e 3;-t = kucing tidak diketahui
dari suara rintihannya). c) Khildful-bahri
( Ht'Jt+ = lawan dari lautan), misalnya di
dalam ungkapan abarrar-rajulu ai shira fil barri

(") A'tc',si y:St'J = orang itu menepi ke

darat). d) Nabtun ( lj = tumbuh-tumbuhan),
misalnya al-burru( f = Ui;i gandum).

Sementara itu, Al-Ashfahani di dalam
Mufradat Alfdzhil Qur'6n hanya menyebutkan
bahwa al-barr (Ni = aalratan) adalah lawan dari
kala al-babr (iJr = lautan), yang menggambarkan

makna at-tawassu' I {}t = keluasan atau ke-

lapangan). Selanjutnya, disebutkan bahwa, jika
dinisbahkan kepada Allah, al-barr ( lji ) berarti
'pahala', dan jika dinisbahkan kepada manusia
(hamba), al-barr berarti 'ketaatan'. Adapau kata

al-birr ( lr ) merupakan pecahan dari al-barr ( Ni )

ENsrxlopppra Ar--Qun'nN
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yang memiliki arti at-tawassu' fi fi'lil-khair
( /t ,y e &At=telapangandidalammenger-
jakan kebaikan). Al-birr, lanjut Al-Ashfahani,
meliputi dua aspek (cakupan arti), yaitu:
Pertama, pekerjaan hati seperti keyakinan
(itikad) yang benar dan niat yang suci. Kedua
pekerjaan anggota badan seperti ibadah kepada

Allah, menginfakkan harta di jalan Allah dan
lain-lain. Misalnya, di dalam ungkapan birrul-
wdlidain t i-4U tt, 

) y 
^gdiartikan 

at-tawassu' fil-
ihsdn itaiiima (tltirr-)i €. &At = keluasan

untukberbuat baik kepada keduanya) mencakup
kedua makn a al-birr tersebut karena &lrrul-wdlidain

selain harus melibatkan aktivitas fisik, juga
melibatkan aktivitas psikologis seperti misalnya
kasih sayang perhatian dan lain-lain.

Kata al-birr di dalam Al-Qur'an terulang
sebanyak delapan kali, yaitu pada QS. Al-Baqarah

[2]: M,177,189; QS. Ai 'ImrAn l3l 92; QS. Al-
Mflidah [5]:2; dan QS. Al-MujAdilah [58]:9.

Di dalam QS. Al-Baqarah [2]: M, al-birr
disebut di dalam konteks celaan terhadap orang-

orang yang menyuruh berbuatbirr, tetapi mereka

sendiri melupakan diri mereka (tidak melaksana-

kan apa yang diserukannya). Ibnu Abbas me-

nyebutkan bahwa ayat ini berkenaan dengan
perilaku para pemimpin Yahudi yang menyuruh
rakyat jelata di kalangan mereka untuk berbuat
blrr (masuk ke dalam agama tauhid dan mengikuti
Muhammad saw.), tetapi mereka sendiri melupa-
kan diri mereka, tidak mengikuti ajaran
Muhammad saw., padahal mereka membacakan

kitab pada mereka (rakyat jelata). Mereka
sungguh tidak berpikir.

Di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 177, al-birr
disebut di dalam konteks penafian Allah swt.

bahwaal-birr bukanlah menghadapkan wajah ke

timur dan ke barat, tetapi al-birr adalah aktivitas
iman kepada Allah, hari akhir, para malaikat,
kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta

yang dicintai kepada kerabat, anak-anak yatim,
orang-orang miskin, musafir yang memerlukan
pertolongan, dan orang-orang yang meminta-
minta; dan memerdekakan hamba sahaya,
mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan

ilirr

orang-orang yang menepati janjinya apabila
berjanji, dan orang-orang yang sabar di dalam
kesempitan, penderitaan, dan di dalam pe-

PeranSan.
Di dalam QS. Al-Baqarah l2l:189, al-birr juga

disebut di dalam konteks penegasan bahwa al-

biru bukanlah memasuki rumah dari belakang
(sebagaimana kebiasaan masyarakat Arab

Iahiliyah ketika mereka sedang melakukan
ihram sebelum kedatangan Islam), tetapi al-birr
itu adalah takwa dan memasuki rumah dari
pintunya sebagaimana biasa yang dilalui keluar
masuk. Ibnu Abbas menafsirkan bahwa yang
dimaksud al-birr di dalam ayat itu adalah
ketaatan dan ketakwaan di dalam berihram.

Di dalam QS. Ali 'ImrAn l3l:92, al-birr
disebut berkaitan dengan penegasan Allah srvt.

bahwa kamu sekali-kali tidak akan mencapai al-

birr, hinggakamu menafkahkan yang kamu cintai
dari sebagian hartamu. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui apa yang kamu nafkahkan.
Ahli-ahli tafsir menyebutkan bahwa yang
dimaksud dengmr al-birr di dalam ayat itu adalah

apa yang ada di sisi Allah berupa pahala,
karamah, dan surga. Ahli tafsir lain mengatakan

bahwa al-birr di dalam ayat adalah penyerahan

diri sepenuhnya dan ketakwaan.

Di dalam QS. Al-Meidah l5l: 2, al-birr drsebut

berkaitan dengan seruan kepada orang-orang
beriman untuk tidak melanggar serangkaian
larangan Allah, berupa syiar-syiar Allah,
kehormatan bulan-bulan haram, tidak meng-
ganggu binatang hadya (binatang-binatang
tertentu seperti unta, biri-biri, lembu, kambing)

dm qaliid (binatang hadyu yang diberi kalung

untuk disembelih di tanah haram dan dagingnya
diperuntukkan bagi fakir miskin di dalam rangka
ibadah haji), orang-orang yang mengunjungi
Baitullah, sedang mereka mencari karunia dan
keridhaan Tuhan, tidak boleh berbuat aniaya
hanya karena rasa benci terhadap suatu kaum.
Lanjutan ayat memerintahkan untuk saling
tolong-menolong di dalam hal al-birr dan takwa
dan melarangnya di dalam hal dosa dan per-
musuhan. Ahli-ahli tafsir mengatakan bahwa al-
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birr didalam ayat itu adalah'ketaatan' dan takwa
adalah 'meninggalkan maksiat'. Demikian pula
di dalam QS. Al-MujAdilah [58]: 9, al-birr disebut
berkaitan dengan seruan kepada orang-orang
beriman untuk tidak saling berpesan di dalam
hal dosa dan permusuhan, serta menyalahi
perintah Rasul. Lanjutan ayat memerintahkan
untuk saling berpesan di dalam mengerjakan al-

birr darr takwa, serta penegasan untuk bertakwa
kepada Allah yang kepada-Nya kita kembali.

Dengan demikian, al-birr di dalam Al-
Qur'an menunjuk kepada semua bentuk aktivitas
kebajikan yang diperintahkan oleh agama yang
terlahir dari kesadaran iman sepenuhnya
kepada Allah swt. ee M. Arif Alim te

BUDzoR ( :st )

Budzfir adalahbentuk jamak katabadzr ( ri ) y*g
berakar dari huruf b6', dz6', dan 16'berarti
'natsrusy-syai' wa tafiquhfr' ('4J ,&t i = me-
naburkan sesuatu dan menghamburkannya).
Dari makna tersebut berkembang menjadi:
'boros' karena menghambur-hamburkan harta,
seperti dikatakan badzrul mdl ( Scl l.i; = boros
harta). Orang yang tidak dapat menjaga rahasia
atau aib orang lain disebut al-budzur ( r1jir ) karena
seperti dinyatakan di dalam hadits Nabi saw.

dari Ali ra., "uliikamashibibud duifr, laistt bil mashkbih

wal6l madzdbi'il budzur" (fA nlst -r;:ld'11
.,.tit y,tl:t \') U,6r, = Mereki itu]-elita ke-
gelapan, bukan penyebar fitnah dan kejahatan,
dan bukan pula orang yang tidak dapat menjaga
rahasia atau aib orang lain). Menurut Al-
Ashfahani, kata badzr berarti 'menaburkan'.
Makna asalnya adalah'menaburkan biji-bijian'.
Selanjutnya, dikonotasikan kepada setiap orang
yang menghambur-hamburkan hartanya; juga
berarti 'tadhyi'u fizh-zhdhir' ( -e'8il,j.'# =

menghilangkan secara lahir), sehingga orang itu
tidak tahu akibat dari perbuatannya.

Kata budzAr ( ,\i:. ) dan pecahannya di
dalam Al-Qur'an disebutkan tiga kali, yakni di
dalam bentuk perintah, tubadzdzir ( rr^; = 'tja"ga"I
menghambur-hamburkan harta') pada QS. Al-
lsrd' 117):26\; di dalam bentuk mashdar, tabdzira
(f;*r ='secara boros') pada QS. Al-IsrA' [17]:26;
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dan di dalam bentuk ism f6'il yang berbentuk
jamak, al-mubadzdzirina ( irijl = 'pemboros-
pemboros') pada QS. Al-IsrA' l17l:27). Di dalam
Al-Qur'an, kata ini digunakan berkaitan dengan
penggunaan harta benda (infak). Kata ini
digunakan beriringan dengan perintah Allah
swt. untuk berinfak kepada keluarga dekat,
orang-orang miskin, dan ibnu sabil (orang yang
berjuang di jalan Allah). Selanjutnya, Allah swt.
melarang manusia untuk berbuat boros. Bahkan,
pada ayat selanjutnya (QS. Al-Isrd' l77l: 27),

Allah menyatakan bahwa pemboros adalah
saudara setan, sebab setan sangat ingkar kepada
(nikmat) Allah swt.

Menurut Al-Himsi dan As-Suyuthi, kata
tabdzir ( ;); ) di dalam ayat di atas berarti
'mengeluarkan harta bukan di dalam rangka
ketaatan kepada Allah swt.' Dengan demikian,
orang yang menafkahkan hartanya karena riya
atau dengan menyampaikan kata-kata yang
menyakitkan, seperti dinyatakan di dalam QS.
Al-Baqarah l2l: 263-264, adalah termasuk
pemboros. Menurut Ibnu Katsir, QS. Al-IsrA' [17]:
26 di atas, menunjukkan bahwa Allah meme-
rintahkan untuk berinfak, tetapi tidak berlebih-
lebihan. HaI itu sejalan dengan firman Allah swt.
di dalam QS. Al-Furq6n [25]: 67, "lam yusriffi walam

yaqturil" (... f|{lt ti'r-;i... : ... tidak ber-
lebihJebihan dan tidak pula kikir). Dan orang-
orangyangboros diserupakan dengan setan (QS.

Al-IsrA' [17]:27).
Menurut Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, at-

tabdzir (';rtlt ) berarti 'menafkahkan harta bukan

pada jalan yang benar'. Dalam pada itu Mujahid
berkata, "f ika seseorang menafkahkan hartanya
di jalan yang benar maka ia tidak disebut
mubadzdzir (pemboros), tetapi jika seseorang
menafkahkan hartanya dengan berlebihan dan
bukan pada jalan yang benar, maka ia disebut
pemboros". Bahkan, Al-Qurthubi berpendapat
bahwa siapa yang menafkahkan hartanya
melebihi kebutuhannya maka ia juga termasuk
mubadzdzir. Akan tetapl orang yang menafkahkan
hartanya untuk memenuhi keinginannya
dengan tetap memelihara modalnya maka ia
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tidak termasuk mubadzdzir. Sementara itu,
Qatadah berpendapat bahwa al-tabdzdzir berarti
memperoleh harta pada jalan yang dibenci oleh
Allah swt., jalan yang tidak benar, dan jalan yang

fasid. Menurut Malik, al-tabdzdzir berarti 'mem-
peroleh harta dengan jalan yang benar, tetapi
menggunakannya pada jalan yang tidak benar

atau secara berlebihan, orang yang melaku-
kannya termasuk saudara setan'. Oleh karena
itu, kata Malik penggunaan harta secara ber-
lebihan hukumnya haram.

Orang yang boros (mubadzdzir) dikatakan
"saudara setan" karena ia mengingkari nikmat
Allah swt., tidak menggunakan harta yang
diberikan kepadanya di dalam rangka ketaatan

kepada-Nya. Bahkan, ia menggunakan hartanya
untuk kemaksiatan, penggunaan harta yang
bertentangan dengan tujuan penciptaan harta
itu sendiri. Menurut Al-Qurthubi, orang yang
mengkonsumsi harta untuk dirinya secara
berlebihan termasuk saudara setan. ,e Arifuddin

Ahmad te

BUHTAN ( ,)Uij )
Kata buhtdn ( oqi ) adalah bentuk mashdar dari
bahata, yabhutu, bahtan, dan buhtdnan
(t:t:+J W. '-l|Laf ). Asal makna kata baht ( 4 )
sama dengan dalsy ( r$'i = tercengmg) danhnirah
(;; = heran). Kata buhtin ( o#. ) berarti
'bohong'. Bohong disebut buhtdn ( oUii ) karena

membuat pendengarnya merasa heran. Ada
beberapa contoh pemakaian kata baht (.# ),

seperti bahata' aduwwahfi bahtan ( €{. i\:tL'-i; ),

maksudnya ialah adhasyahfi wa hayyarahil au

akhadzahfi baghtatan ('^ii i'Jti \i ;?'r'^%"1 = ia
telah membuat musuhnya heran, tercengang
atau menangkapnya secara mendadak), bahatar

rajul ( ,y:St',*. ) berarti ahdna wa tahayyara
(|#j.r6f = sesmranS merasa hina dan heran)'

Menurut Abu Ishaq sebagaimana dikutip
oleh Ibnu Manzhur, buhthn ( .rtfi ) berarti al-bkthil

all adzi y at ahay y aru min butht Anih ('H" 6 it lyQi
D6'u = kebatilan yang mengherankan sese-

orang). Kata al-buht ( t+Ji ) dan bdhitah (4r;. )
diartikan sebagai'dusta atau bohong'. Abu Ishaq

Bukm

menguatkan pendapat itu dengan hadits menge-

nar al-ghibah ('4i = gunjing). Bila mengatakan

sesuafu tentang orang lain; padahal, sebenarnya

tidak terdapat pada orang lain tersebut, berarti

faqad bahattahfi ay kadzabtahu waftaraita 'alaih

( * -r|i'^iir',si ^?i. 
.l.;i = tetatr mengucapkan

kata bohong dan mengada-adakan sesuatu
terhadapnya).

Katabuhtdn ( ouii ) disebut sebanyak enam
kali di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam QS. An-
N0r [24]: 16, QS. Al-Mumtahanah [60]: 1Z QS.
An-NisA' l4l: 20, L12, 156, dan QS. Al-AhzAb [33] :

58. Di dalam bentukfi'il mddhi satu kali, yaitu di
dalam QS. Al-Baqarah [2]: 258 dan di dalam
bentukf'l mudhdri'satu kali, yaitu di dalam QS.
Al-AnbiyA' l2\: A$.

Kata buhit a ( 4 t ai dalam bentuk fi ' I mddli)

pada QS. Al-Baqarah l2l: 256 bukan dengan
makna'dusta atau bohong', melainkan dengan
makna 'heran', yaitu keheranan orang-orang
kafir, terutama Namruz yang mencoba men-
debat Nabi Ibrahim mengenai Tuhan; nalnun/
akhirnya Namruz tidak berdaya dan tidak bisa

menjawab waktu Ibrahim meminta Namruz
untuk menerbitkan matahari dari barat, bukan
dari timur sebagaimana telah diatur oleh Allah.

Kata tabhatu ( 'c-l$/bentuk fi'l mudhdri') di
dalam QS. Al-Anbiyfl l21l:40 jugabukan dengan

arti 'bohong', melainkan lebih tepat berarti 'panik
atau heran', yaitu kepanikan orang-orang kafir
waktu azab datang kepada mereka secara
mendadak, sehingga mereka tidak sanggup me-

nolaknya. et Hasan Zaini +

BUKM t "lj I
Kata bukmi $i I ai aau- AlQur'an disebut enam
kali, di antaranya di dalam QS. Al-Baqarah [2]:
18, 171, QS. An-Nahl 11.61:76, dan QS. Al-AnfAl

l8l:22.
Kata bukrn ( $i ) terdir i dari ba, kaf, dmr mim,

merupakan bentuk jamak dari abkam ( .(1f ),
yang memiliki arti'seorang yang sejak lahir bisu
dan tidak berbicara'. Bila seseorang melakukan
tutup mulut untuk tidak bicara meskipun ia bisa

bicara maka disebut bukmun 'anil kaldm
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( p>t(jr ,f &.). Demikian juga halnya orang
yang berbicara tentang suatu hal yang tidak
sesuai dengan keyakinan yang dianutnya.
Dengan demikian, pengertian kata bukm ( r.! )
lebih luas dari pengertian kata akhras ( u.i ),
pengertian akhras ( cri ) hanya diperuntukkan
bagi seseorang yang bisu sejak ia dilahirkan.
Orang yang tutup mulut atau orang yang
berbicara tidak sesuai dengan keyakinannya
tidak bisa disebut akhras ( ulf l.

Al-Qur'an menggunakan kata bukm ( rK.)
di dalam konteks yang disebut di bawah ini.
1. Sifat orang yang mendustakan ayat-ayat Al-

lah disamakan dengan orang bisu karena
tidak mau menyatakan kebenaran (QS. An-
Nahl [16]: 76) atau tidak mau menerima
kebenaran (QS. Al-An'Am [5]:39).

2. Allah mengemukakan bahwa sifat yang pal-
ing hina di sisi Allah adalah sikap bisu, tidak
mau mengatakan sesuatu yang benar, se-

hingga Allah menyamakannya dengan
hewan (QS. Al-AnfAl [8]:22).

3. Orangyang kafir akan dihalau di hari kiamat
di dalam keadaan bisu. Sebenarnya mereka
ingin melakukan protes; namun, karena
mereka bisu, tentu tidak bisa berkata sepatah
kata pun (QS. Al-IsrA' l17l:97).

Dari contoh yang dikemukakan di atas
dapat dikatakan bahwa penggunaan kala bukm

( fi ) di dalam Al-Qur'an senantiasa merujuk
pada pengertian kebahasaan yang dikemukakan
di atas. * Ahmad Husein Ritonga te

BOR ( rri )

Katabfir ( jjl. ) adalahmashdar (infnltrf)katabmaara
( :i. ) yang terdiri atas tiga huruf, yartub6', waw,

dan 16'; atau bentuk jamak dari b6'ir ( ;.t1. ); ismfd'il
(kata benda pelaku) dari kata tersebut. Menurut
Ibnu Faris, akar kata itu mengandung dua makna
pokok. Pertama, 'kebinasaan' dan 'kerugian'.
Kedua 'mengetes' atau 'menguji'. Dari makna
yang pertama lahir istilah al-bhir ( fii ) yang
bermakna 'barang yang tidak laku dijual'.
Kemudian ardhun bawhr ( j; 

""'ri 
), yaitu 'tanah

yang tidak ada tanamannya atau yang gersang
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dan tidak dapat ditumbuhi tanaman'. Selanjut-
nya, bawhrut ayyim (;iit'lr, ) ya.g bermakna
'tidak mendapat suami'. Kemudian makna yang
kedua (mengetes), awalnya dipakai untuk
mengetes binatang seperti unta, apakah ia dapat
hamil atau menghamilkan, dikatakan bu rtun ndqah

( iitit L'i = saya mengetes unta tersebut), ke-
mudian kata ini dipakai di dalam makna me-
ngetes (percobaan) secara umum.

Di dalam AlQur'an, katabfir ( .,i ) tersebut
dua kali (QS. al-FurqAn [25]: 18, QS. al-Fath [48]:
12), namun karena kedudukannya dalam kalimat,
kata tersebut mendapatkan fathah tanwin di
akhirnya hingga menjadi bfiran ( tlri ). Sedang

kata-kata seakar dengannya, dalam bentuk al-
bawdr (rrrji ) sekali, yaitu di dalam QS. Ibr6him

11,41:28; dalam bentukyabfir ( :i) sekali, yaitu di
dalam QS. Fathir [35]: L0; dan dalam benitktabfir
( rrif ) sekai, yaitu di dalam QS. FAthir [35):29.

Dua kali penggunaan kata bitr seperli
tersebut di atas dirangkaikan dengan kata qafim,

qauman bfir an ( $ ja tlj: Uaumyang binasa/celaka).
Terdapat beberapa penafsiran dari rangkaian
kata tersebut Ibnu Abbas menafsirkan katabfiran
dengan'binasa', al-Hasan menafsirkan dengan
'yang tidak memiliki kebaikan', dan ada lagi yang
menafsirkannya dengan 'yang buta dari ke-
benaran'. Yang jelas, rangkaian kata tersebut
juga ditujukan kepada orang-orang yang akan
dimasukkan ke dalam neraka. PadaQS. al-Furq6n

[25]: 18, ungkapan tersebut ditujukan kepada
orang-orang yang menyekutukan Allah swt.
Yaitu, ketika mereka dikumpulkan bersama-
sama dengan apa yang mereka sembah, seperti
malaikat, Uzair, Nabi Isa as. dan berhala-
berhala. Makhluk-makhluk yang disembah
tersebut ditanya, "apakah engkau yang me-
nyuruh mereka untuk menyekutukan Allah?"
Mereka menjawab bahwa tidaklah patut bagi
kami menyembah selain Allah, apalagi me-
nyuruh orang lain menyembah selain Allah. ]adi,
mereka itu melakukannya atas kemauan sendiri
dan mereka itu adalah orang-orang yang binasa.
Adapun di dalam QS. al-Fath l48l:12, ungkapan
itu ditujukan kepada orang-orang yang takut
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berperang; bahkan, menyangka bahwa Nabi
saw. dan sahabat-sahabatnya tidak akan
kembali lagi berkumpul dengan keluarganya.
Ibnu Abbas dan Mujahid menafsirkan bahwa
mereka itu adalah yang tidak ikut berperang
tanpa alasan, tetapi hanya karena kemunafikan
semata. Sedangkan, Qatadah menafsirkan
bahwa mereka itu adalah orang-oran9 yang
fasik.

Selanjutnya, penggunaan kata bawdr di
dalam QS. IbrAhim fi.al28 tersebut dirangkai-
kan dengan k ata din dhral bru6r ( rt'r) rt 5 = temp al

kebinasaan). Ayat tersebut ditujukan kepada
orang yang tidak mensukuri nikmat Allah (kafir)

dan membawa kaumnya ke tempat kehancuran.

Orang yang dimaksud, menurut riwayat yang
disandarkan kepada Ibnu Abbas ra., ditujukan
kepadakaum kafir Mekah. Di dalam riwayatyang
lain, ditujukan kepada Jibillah bin Aiham serta

pengikut-pengikutnya yang membelot dan
bergabung dengan bangsa Romawi. Menurut
riwayat yang disandarkan kepada Ali ra.. ada

yang mengatakan mereka adalah orang kafir

Quraisy yang terlibat di dalam perang Badr. Di
dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa
mereka adalah Banu Mughirah dan Banu
Umayyah. Disebutkan bahwa Abu jahal, dari
Banul Mugirah, terlibat memimpin pasukan
orang-orang kafir Quraisy di dalam perang
Badar. Abu Sufyan, dari Bani Umayyah, terlibat
memimpin pasukan orang-orang kafir Quraisy
di dalam perang Uhud. Adapun Al-Hasan
mengatakan bahwa ayat itu meliputi semua
orang kafir yang akan dimasukkan ke dalam
neraka. Dengan demikian, rangkaian ddral bawhr

( )tA il5 = tempat kebinasaan) tersebut, ada

yang menafsirkannya dengan perang Badar dan

perang Uhud, ada juga yang menafsirkannya
dengan neraka |ahanam.

Kemudian penggunaan katayabitr ( ,i- ) di
dalam QS. FAthir [35]: 10 berkaitan dengan
orang-orang yang berencana jahat. Di dalam
ayat tersebut, ditegaskan bahwa rencana jahat

tersebut akan hancur. Ada yang mengatakan
bahwa yang dimaksud rencana jahat di situ

Bulfrj

adalah menyekutukan Allah swt. Ada jugayang
mengatakan bahwa yang dimaksud di situ
adalah melakukan perbuatan baik dengan
maksud hanya untuk dipuji dan ia sebenarnya

tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit.
Namun, Ibnu Katsir menegaskan bahwa ayat itu
umum meliputi kedua penafsiran tersebut.

Adapun penggunaan katatabir ( ,'* )yarrg
terdapat di dalam QS. FAthir [25]:29 berkaitan
dengan kata tijarah (l;t*. = perniagaan). Per-

niagaan selalu terkait dengan dua hal, yaitu rugi
atau untung. Di dalam ayat ini, orang-orang yang

selalu membaca kitab Allah, mendirikan shalat,

dan menafkahkan sebagian harta yang di-
anugerahkan Allah kepadanya, baik secara

rahasia maupun secara terang-terangan/ orang-
orang tersebut dianggap orang yang meng-
harapkan perniagaan yang sarna sekali tidak ada

risiko kerugiannya. Ini menjadi penegasan dan
jaminan bahwa meskipun kelihatan orang
tersebut berkurang hartanya karena ia meng-
infakkanny+ tetapi pada hakikatnya tidak sama

sekali. & Muhammad Wardah Aqil :c

BUR0I ( u:;. t
Kala burilj ( Ctl-J. ) dan kata yang lain seasal

dengan kata itu disebut tujuh kali di dalam Al-
Qur'an, lima kali di dalam ben tuk mashdar (empat

kali dengan I alalbumj (Cii ) dan satu kali dengan

lafal tabarruj ( Cti ), satu kali di dalam bentuk
larangan ffi'l mudhdr| yan9 disertai hurnf ld): 16

tabarrajna ( ;';\ ), dan satu kali di dalam bentuk
ism f6' il, mut ab arrij ah C?f ).

Kata burfij ( g'ii. ) sendiri adalah bentuk
jamak dari burj ( C-i ) yang berasal dari baraja,

barjan (U"7.Cj ) ya.B berarti zhahara, zhuhfiran,

( t:r' r* i# ) dan ir t af a' a, ir tif a' an ( G6).1'€.,1 ) y err.r1

di dalam bahasa Indonesia berarti'tampak atau

muncul'. Dari makna inilah kata burj ( q.j ) yang
jamaknya buritj ( A\;. ) diartikan sebagai qashr

( 4 = istana) dan bishn ( h = benteng). Baik

istana maupun benteng, keduanya adalah
bangunan yang dibuat muncul atau tampak di
permukaan bumi. Kata tabarruj (eF ) diartikan
sebagai izhhdrul -m ar' ah m ahdsin ah A ( ;i';t'.,tat1
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Gugus bintang sebagai bukti kecermatan dan ketelitian ciptaan

Tuhan.

Wt; = penampakan kecantikan oleh wanita).
Sesuai dengan konteksnya, makna al-qashr

(';"ai ) atau al-hishn ( ?;i ) digunakan bagi
kata burfij ( C'ij. \ di dalam QS. An-NisA' l4l: 78,

di dalam kalimat walau kuntum fi burttjin
musyayyadah (r'i;..i' g":i G'# 'ft= kendatipun
kamu di dalam bent'eng yang tinggi lagi kokoh).
Demikian itu karena ayat ini ditujukan kepada

orang-orang yang takut mati dalam berperang
melawan musuh Nabi Muhammad saw. Kepada

mereka itu, Allah swt. mengingatkan bahwa
semua manusia pasti akan mati walaupun
berlindung di dalam istana atau benteng yang
kokoh.

Kata burij ( C':i. ) yang terdapat di dalam

QS. Al-Hijr [15]: L6, QS. Al-FurqAn [25]:61, dan

QS. Al-Bur0j [85]: 1 tidak diartikan seperti makna
aslinya, benteng atau istana, sebagaimana
makna yang diberikan pada QS. An-Nisa' [4) di
atas. Demikian itu karen aburfij ( et j. \ pada tiga
surah tersebut adalah burilj( e\ij. )Vxrgterdapat
di langit, bukan di bumi. Oleh sebab itu, adayang
mengartikannya sebagai an-nujfim atau al-kawikib
('*s\-fli li i|3 = bintang-bintang atau planet-
planet), ada yang mengartikannya sebagai
mmoddlti'ul kowikib, atat manhzilusy sy mns wal qamar.

Pemahaman yang terakhir itu didasarkan pada
ilmu astronomi kuno yang mengkhayalkan
adanya dua belas bagian pada bola langit dan
setiap bagian ditandai dengan bintang sebanyak

dua belas bintang. Setiap bintang diberi tanda
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atau lambang. Lambang itu adalah: al-asadlleo

(singa), ats-tsaitr I t aurus (lembu jantan), al- j ady ul
capricornus (anak kamb ing), al-j auz6' I gemini (anak
kembar), al-bam al I ar i es ( domba jant an), al -hit t I p i s c es

(ikan paus), ad-dalwl aquarius (timba), as-sarathdnl

cancer (kepiting), as'sumbulahlair go (may arrg), al-

' aqr ab I scorpio (kalajengking), al- qaus w ar -r ami I
sagitarius (busur dan panah), drr al-mizdnllibra
(timbangan). Matahari dan bulan berjalan
melalui dua belas tempat atau mandzll itu.
Tempat-tempat itulah yang disebut dengan
mmhzilusy sy ms wal-qamar atau mswddhi' ul kmpdkib.

Peralihan makna burfij ( C\;. ) dmi al-qashr

( 'r:aii ) atau at-hishn ('ir;i ) menjadi mandzilusy

sy ams wal-qamar merupakNt isti' 6rah (pinjaman)
karena benteng atau istana adalah mandzil
(tempat) bagi raja atau bagi penghuninya,
seperti halnya burfij (Ltij.l ai langit adalah
manhzil bagi matahari dan bulan. ce A.RahimYunus tc
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DAl { gt3 I
Kata d6' { (gr3 1 adalah ism f6' il (kata yang menujuk
kepada makna pelaku) dari da'6 - yad'tt - da'wan

atau da'watan, du'6'an, dan da'wk ( ':b:i-Gt

6'i,;'1',G\j'.rLt'rt?t ). Asal makna da'd (Gi),
menurut Ibnu Faris, ialah'memalingkan sesuatu

kepada diri kita melalui suara atau pembicaraan'.
Ibrahim Anis mengartikan da'6 (G:> ) sebagai
'menuntut kehadiran sesuatu atau mengharap-
kan kebaikan'. Di dalam bahasa Indonesi4 kata
ini diartikan sebagai 'berseru, menyeru, me-
mohon, atau berdoa'. Memohon sesuatu kepada

Allah disebut doa, sedangkan mengajak orang
kepada kebajikan disebut dakwah. Orang yang
berdoa atau berdakwah disebut di'i (gr; ) atau
ad-dA?(.rrrilr ).

Kata lain yang seasal dengan dA'i ( yr': ) ialah

da'i (yt;), di'6yah ( u-e;), dan ad-d6'iya ad-d6'i

Allah dekat dengan hamba-Nya dan akan mengabulkan
permohonan orang yang berdoa.

( .r;riJr ). Da'iyy ( ll:, ), yaitu anak angkat atau
anak yang nasabnya dinisbahkan kepada orang
selain ayahnya. ]amaknya ialah ad'iy6' ( ,rbii ).

Di'dyah ( t-c;) berarti 'propaganda pada suatu
aliran atau pendapat melalui tulisan atau pem-
bicaraan'. A d-Dd'iyah ( 

^a.tfii ) 
berarti 'motif ' atau

'pendorong'.
Kata dd'i ( gti ) disebut tiga kali di dalam

Al-Qur'an, yaitu di dalam QS. Al-Baqarah [2]:
186, sertaQS. Al-Qamar [54]:6 dan S.Katadd'iya
( 6r;7 disebut empat kali, yaitu di dalam QS.
Thaha [20]: 108, QS. Al-AhzAb [33]: t16, dan QS.
Al-AhqAf 146l: 3l-32. Kata du'd' ( ,vi) disebut
dua puluh kali. Kata da'wah ( a*;) disebut enam
kali. Kata da'wd ( 6113 ) disebut empat kali. Kata
ad'iyn' ( ,Vil )-bentuk jamak-disebut dua kali.
Di dalam benh*fi'l mddlfr (kata kerja lampau) kata
itu disebut 25 kali, sedangkan di dalam bentuk

fi'l mufuilri' (kata kerja masa kini dan akan datang)
disebut 111 kali dan di dalam bentuk fi'l amr
(kalimat perintah) disebut 32 kali.

Kala d6'i ( pti ) yang disebut di dalam QS.
Al-Baqarah l2l: 186 berkaitan dengan pernyata-
an Tuhan bahwa Dia dekat kepada hamba-Nya
dan mengabulkan permohonan orang yang
berdoa. Kata d6'i ( pti ) di dalam QS. Al-Qamar

[54]: 6 dan 8 serta katad6'iya( u"t:7 di dalam QS.
Thaha [20]: 108 berkaitan dengan keadaan Hari
Kiamat. Ketika itu ada malaikat yang menyeru,
lalu mereka mengikuti seruan malaikat tersebut.
Katad6'iya( 6t;1di dalam QS. Al-AhzAb l33l:46
berhubungan dengan misi Nabi, yaitu menyeru
manusia kepada ag.una Allah dengan izin-Nya
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dan untuk menjadi cahaya yang menerangi.
Kata di'iya (fri ) di dalam QS. Al-Ahqaf [46]:

31-32 berkaitan dengan penyiaran Al-Qur'an
kepada golongan jin. Mereka berkata kepada
kaumnya, "Hai kaum kami, perkenankanlah
(seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan

berimanlah kepada-Nya, niscaya Allah akan
mengarnpuni dosa-dosa kamu dan melepaskan
kamu dari azab yang pedih." erHasan Zaini +

DA'IRAH ( ags)
Kata dd'irah ( alti ) jamaknya daw6'ir ( j.tt:'),
berarti 'yan9 berputar', 'yan9 berkeliling',
'yang berulang', kemudian menunjuk kepada
arti d6'irah, 'lingkungan dan bencana yang
terjadi karena perputaran waktu'. Kata kerja
dari dd'irah ( ;;t; ) adalah ddra - yadfiru ( 'rif- it; )

yang berarti'berputar, berulang, berkeliling'.
Penyebutan di dalam bentuk kata kerja dari
kata dasar ddra (',r; ) di dalam Al-Qur'an hanya
dua kali yaitu benttk tadirru ( iifi ) pada
kalimat "yanzhurfina ilaika tadfiru a'yunuhum"
( "#i ,'i 4) o:H = mereka memandang-
mu dengan mata yang berputar-putar (bolak-
balik) (QS. Al-AhzAb [33]: 19) dan tudiritnahk,

fi'il mudhdri'(kata kerja yang menunjuk kepada
masa sekarang) dari addra( rrif ), mengedarkan,
memutar, pada kalimat iilA an takfina tijhratan
hddhiratan tudirilnahd bainakum ( 3;i oi'fi
'4 Aii 1,7Ve ';1a. = kecuali bila [mua-
malahl perdagangan tunai yang kamu edar-
kan di antara kamu) (QS. Al-Baqarahl2l:282).

D6'irah ( a;t;) di dalam bentuk mufrad
disebutkan tiga kali di dalam Al-Qur'an, yaitu
di dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 52, QS. At-
Taubah [9]: 98 dan di dalam QS. Al-Fath [48]:
6, sedangkan di dalam bentuk jamak, dautd'ir
( ;tt;), disebut satu kali, yaitu di dalam QS.
At-Taubah [9]: 98 .

Ketika menyebut kata d6'irah ( zi.t:') juga
dawd'ir ( itt'"), Al-Qur'an khusus menunjuk
pada arti 'bencana yang menimpa manusia
karena peredaran waktu atau berubahnya
keadaan yang menyenangkan menjadi ke-
adaan susah dan kesejahteraan berubah
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menjadi bala bencana'.
Di dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 5] ditemukan

dalih orang-orang munafik yang bersekutu,
bersekongkol dengan orang Yahudi dan Nasrani,

yaitu khawatir akan ditimpa dh'irah ( aLt:, =

bencana). Bencana itu bisa di dalam bentuk
kekalahan di dalam peperangan, atau juga
tiadanya bantuan pangan bagi mereka di saat

peceklik dari orang-orang Yahudi dan Nasrani
yang tidak mereka dukung.

Di dalam QS. At-Taubah [9]:98, dikemuka-
kan bagaimana sikap orang Arab Badui yang
bakhil, yang mengnggap infak pada jalan Allah
(satfilillill) sebagai suatu kerugian sehingga mereka

mengharapkan, menanti-nanti, datangny a daw6' ir
( ;.tt;= bencana-bencana) pada Nabi Muhammad
saw. dan pengikutnya. Berbagai dd'irah ( aLt; =

bencana) yang mereka harapkan menimpa Nabi
berasal dari perputaran waktu dan kejadian-
kejadian sehari-hari dengan akibat-akibat yang
fatal, berupa kematian, kekalahan di dalam
peperangan dan kehancuran. Orang-orang Arab
Badui itu menginginkan kematian Nabi dan
kehancuran umat Islam agar mereka dapat
kembali kepada kepercayaan politeisme (ke-

musyrikan). Namun, di dalam ayat yang sama

ditegaskan merekalah (orang-orang Arab Badui)

yang munafik yang pasti mendapat d6'iratus-sau'

( ,'rlt i;.t:> = bencana yang buruk), yakni bencana

kekalahan di dalam peperangan, azab, dan
malapetaka. Df iratus-sau' ( 4lt ilri = bencana

yang buruk), juga disebut pada QS. Al-Fath [48]:
6, menunjuk padaazab dan kebinasaan yang akan

ditimpakan pada orang-orang munafik lelaki dan

perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki
dan perempuan yang berprasangka buruk ter-
hadap Allah. +u. RusydiKhalid+

pAssaFr t niri I
Kata dibbah ( f.r: ) berasat dari kata dnbba ( 4'>),
yadabbu (4t-), dabban ( (; ) ata, daUiban (q,',),
kemudian dijadikan ismmufrad, dkbbah ( airi ), dan
jamaknyadawdbb( -.t\l> ). Menurutlbnu Faris, kata

dfibbah ( airi ) berat<ar pada huruf dal dm bd yang
memiliki satu pengertian pokok munilfis ( -*:g),
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yaitu 'yang memiliki gerak yang lebih ringan
(halus) dari berjalan'. Seperti dikatakan dabba

( i; ), anmaan ( {)> ) y mgdiartikan' kullu md masy 6

'alal ardhifahuwa dibbah' ( t:; i,?:r'!t .t' A 6 F
= semuayangberjalan di permukaan bumi disebut
dibbah). Daibftb ( -.'frt = pemfitnah), sebagaimana

di dalam hadits dikatakan: "16 yadkhulul jannata

dnibfibun wald qalk'un" ( t>3 i': t'i-;'6il S-.:i S =

tidak masuk surga pemfitnah dan pembohong).
Kata al-daibilb adalah ja*ak dari kata al-dabfrb

( *IiJ' )yangberarti an-namimah( u',ro.tt ) karenasi
pemfitnah itu senantiasa berjalan untuk me-
nyebarkan suatu berita yang tidak benar atau
fitnah. Unta yang gemuk dinamai ndqah dabttb

( *!'fr6 ) apabila tidak dapat berjalan karena
kelebihan daging (gemuk) kecuali merangkak.
Menurut Al-Ashfahani, kata ad-dabbu ( t'lr ) dan
ad-dabib ( +iJr) adalah kata yang umumnya
digunakan pada hewan yang lambat jalannya.

Semua jenis hewan yang ada di muka bumi diberi rezeki oleh

Allah swt.

Di dalam Al-Qur'an, kata ad-ddbbah ( t):nt)
ditemukan sebanyak delapan belas kali, antara
lain di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 164; QS. Al-
An'Am [6]: 38; dan QS. H0d [11]: 6. Ayat-ayat
tersebut 14 kali dikemukakan di dalam bentuk
ism mufrad (dibalr = tt:> ), dan empat kali berbentuk
jama'taktir, ad-dnwwib ( .-r!3r ).

Kata-kata ddbbah atatdawwdb di dalam Al-
Qur'an meliputi tiga cakupan pengertian, yaitu
ditujukan kepada:
(1) Khusus hewan, seperti di dalam QS. Al-

D ib hah

Baqarah [2]: rca. Ayat ini mengungkapkan
betapa besar kekuasaan Tuhan. Kata dhbbah

di dalam ayat di atas diartikan oleh mufasir
sebagai hewan. Hewan tersebut mencakup
semua jenis hewan tanpa terkecuali. Demi-
kian pula di dalam QS. Al-An'Am [6]: 38

adalah ayat yang membicarakan tentang
kesempurnaan ilmu Allah dan buktibukti
kekuasaan-Nya. Menurut Al-Maraghi, kata
dhbbah ( aiti ) adalah semua hewan yang
melata di permukaan bumi ini. Pengertian
kata ini tidak terbatas pada satu jenis hewan
saja. Oleh karena itu, menurutnya, yang
dimaksudkan di dalam ayat adalah tidak
adanya dari salah satu jenis hewan yang
melata di permukaan bumi ini, kecuali
merupakan umat-umat yang sama seperti
manusia. Menurut Ath-Thabarsi, ayat ter-
sebut menggambarkan betapa kekuasaan
dan kesempurnaan Tuhan yang menciptakan
ddbbah di bumi ini. Menurutnya, ddbbah di
ayat ini mencakup semua jenis hewan yang
berjalan di atas dunia ini, baik burung yang
terbang di angkasa dengan kedua sayapnya
maupun ikan-ikan yang berenang di laut.
Kesemuanya itu merupakan suatu kelompok
atau umat yang sama dengan manusia.
Mereka juga membutuhkan makanan, mi-
numan, tempat tinggal, perlindungan se-

bagaimana halnya umat manusia;
(2) Kata dkbbah ( ;Jti ) yang ditujukan kepada

hewan dan manusia, seperti di dalam QS. An-
Nahl [16]: 49. Kata dibbah pada ayat tersebut
diartikan 'yang melata', sehingga cakupan
pengertiannya amat luas. Menurut Ath-
Thabathabai, ayat ini menceritakan segala
yang ada dilangit dan yang ada di bumi
niscaya bersujud kepada Allah swt. Makna
sujud atau hakikat sujud yang dimaksudkan
adalah penghormatan dan ketawaduan yang
merupakan kebalikan kesombongan dan
keangkuhan. Kata ddbbah ( iit3 ) tersebut
meliputi apa yang melata dan bergerak
pindah dari satu tempat ke tempat lain.
Secara umum lafal itu mencakup hewan,
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manusia dan jin karena Allah menyifatkan
perkataannya kepada semua makhluk, ke-
cuali malaikat karena disebutkan secara
ter sendiri (t akhshish); bahkan, tidak dikategori-
kan sebagai makhluk jenis ad-dawdb. Dengan
demikian, yang diisyaratkan perkataan
Tudnan ad-dauxt:6b minad dattb( *Lfu t,f et\:nt )
adalah makhluk yang tampak jelas jika ia
turun dan mendaki, pergi dan pulang, pindah
dan gerak pada suatu tempat, sedangkan
makhluk yang halus (tidak tampak gerakan-
nya) tidak dikategorikan al-dibbah. Al-Maraghi
mengatakan bahwa pengertian kata d 6bbah ini
mencakup semua makhluk yang melata,
merangkak, merayap, baik yang ada di langit
maupun yang ada di bumi yang berjalan di
atasnya, kesemuanya tunduk kepada Allah
swt., dan demikian pula malaikat yang ada

di langit senantiasa tunduk dan menjauhi
kesombongan;

(3) Kata ddbbah yang ditujukan kepada hewan,
manusi4 dan jru seperti firman Allah di dalam

QS. H0d [11]: 5. Kata dfrbbah di dalam ayat
tersebut diungkapkan berkenaan dengan
pemenuhan kebufuhan hidup atau pencarian
rezeki. Departeman Agama menafsirkan
bahwa yang dimaksud dfrbbah adalah 'bina-
tang melata' yang mencakup semua makhluk
yang bernyawa tanpa terkecuali. Menurut Al-
Maraghi, katadilbbah adalah penamaan kepada
semua makhluk hidup yang berjalan di atas

bumi dengan cara merangkak, demikian pula
makhluk jin yang tidak dapat dilihat dengan
mata kepala. Intinya semua makhluk yang
berkaitan dengan kehidupan akan diberikan
cara tersendiri untuk memperoleh rezeki. Dari
pengertian tersebut dipahami bahwa makhluk
dlbbah erat kaitannya dengan pencarian
kehidupan. Artinya, makhluk yang sering
disebut oleh Allah swt. dengan dibbah adalah
makhluk yang berkenaan dengan kehidupan,
baik yang ada di langit, seperti burung,
manusia dan jin di bumi, masing-masing
berusaha mencari kehidupan untuk meng-
hidupi dirinya. Oleh karena itu, Allah mene-
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gaskan bahwa rezeki-rezeki mereka telah
ditentukan oleh-Nya menurut kelebihan-
kelebihan yang telah diberikan kepada mereka.

Malaikat juga makhluk Allah swt., tetapi tidak
berkembanp tidak membutuhkan makanan
dan minuman, tempat tinggal, dan seba-
gainya. ec Abustani llyas ee

oAgR ( yt: I
Katadibir ( rt3 ) digunakan sebagai lambang bagi
arti 'membelakangi'. Artinya, 'tidak mem-
pedulikan sesuatu atau meningg alkanny a' . Dhbir
( ,t3 ) (kata sifat di dalam bentuk tunggal) hanya
ditemukan empat kali di dalam Al-Qur'an, yakni
di dalam QS. Al-An'Am 16l:45, QS. Al-A'rAf [7]:
72, QS. Al-AnfAl [8]: 7, dan QS. Al-Hijr [15]: 56. Di
dalam Al-Qur'an, kata yang berasal dri dabara

seluruhnya disebut sebanyak 45 kali.
Secara etimologis, kata ddbir ( ,ti ) berasal

dari kata dabara ( i'r) yt g pada mulanya berarti
'berakhirnya sesuatu'. Apabila suatu pekerjaan
telah selesai dilakukan, berarti pekerjaan itu akan
ditinggalkan. Meninggalkan suatu pekerjaan
berarti berbalik membelakangi pekerjaannya.
Dari sini arti dabara ( 1i ) berkembang menjadi
'membelakangi'. Kemudian arli dabara (i;)
dengan segala derivasinya itu berkembang
mengikuti perkembangan konteks pemakaiannya.
Misalnya, mengevaluasi kegiatan yang telah lalu
disebut tadabbur ( i'i ).Seseorang yang menukil-
kan berita dari orang lain diungkapkan dengan
redaksi dabbaral-haffifs ( gjj-ir ji ) karena yang
disampaikan itu merupakan ucapan seseorang

yang telah berlalu. Agaknya, itulah sebabnya
pengertian'membelakangi sesuatu' itu disebut
dengan ddbir ( rti ). Ar-Raghib Al-Ashfahani
merinci lebih jauh arti kata d1bir (,,t3 ). Menurut-
ny4 kata tersebut dapat dipakai dengan makna
ismf6'il (kata sifatyang menunjuk kepada pelaku).
Di sini kata tersebut harus diartikan sebagai 'mem-
belakangi', dan bisa dengan makna l'srz maf itl (kata
sifat yang menunjuk kepada objek), di sini kata
tersebut harus diartikan sebagai 'yang di-
belakangi'. Dari segi lain, kata dnbir ( rti ) dapat
diartikan sebagai 'yang membelakangi dari segi
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waktu', 'membelakangi dari segi tempat', atau
'membelakangi dari segi jabatan', martabah.

Namury semuanya itu baru merupakan pemakai-

an bahasa yang selalu berubah dengan berubah-

nya konteks pembicaraan.
Al-Qur'an menggunakan kata itu untuk

melambangkan arti'kezaliman/kekufuran
seseor;u:rg'. Umumnya, kezaliman dan kekufuran
itu timbul karena yang bersangkutan tidak mau
mempedulikan kebenaran ayat-ayat Allah dan
membelakanginya. Dapat ditambahkan bahwa
setiap kaladdbir ( ,ri ) yang disebut di dalam Al-

Qur'an selalu dirangkaikan dengan kata qathn'a

(e ), yaqtha'u ('&. ), d'an maqthfi'un ( L'LL ),
yang pada mulanya berarti 'memutuskan'.
Memutuskan berarti tidak ada lagi hubungan
antara kedua sisi yang telah terputus. Demikian
juga Allah ingin memusnahkan semuakejahatan
yang bersifat pengingkaran/membelakangi ayat-

ayat-Nya. * A. Rahnun Ritonga ce

DAFIQ ( e'1)
Kala difiq ( 4ri ) merupakan kata turunan dari
dafaqa-yadfuqu-dafqan (w; ';i,X-6ii ) atau dafaqa -

yadfiqu - dafqan wa dufqan (ui:', t;i; 'A.':;- :i'' ). Kata
ini, demikian menurut Ibnu Zakafia, mempunyai
satu arti denotatif, yaitu 'mendorong sesuatu

dari belakang'. Al-Ashfahani menyebutkan
makna ddfiq ( 4r3 ) adalah 'mengalir dengan
cepat', sd'ilun bisur'ah (ikjpc 1. fhafathabai
mengartikannya sebagai'meluap dan mengalir-
nya air sekaligus dan secara cepat'. Apabila kata
ini dihubungkan dengan kata yang berarti
berjalan maka ddfiq ( gt3 ) berarti 'cepat', seperti

ba'irun adfaq ( $\i "; = unta yang amat cepat
jalannya).

Di dalam Al-Qur'an, Iafal dAfiq ( 4t3 ) hanya

disebutkan satu kali, yang berbunyi khuliqa mim

m6'in ddfiq ( PtS ;e u,*= manusia diciptakan
dari air yang memancar) di dalam QS. Ath-
ThAriq [86]: 6 yang berbicara tentang masalah

bahan baku kejadian manusia. Kata dAfiq (;rt;)
tersebut dirangkaikan dengan kala m6' ('ti = air)

sehingga menj adi mim m6' in dhfiq ( 9/16 ;e,:; = dari
air yang mengalir secara cepat atau sekaligus dan

Dnfiq

memancar). AlQurthubi memberikan arti kata

tersebut sebagai 'dari air mani (sperma) yang
dicurahkan ke dalam rahim peremPuan (istri)'.

Kata lain yang digunakan oleh Al-Qur'an
untuk menunjuk arti'mengalir' atau'mencurah-
kan' adalah kata shabba - yashubbu - shabban

(t:;" t5- L.- = menuangkan). Namun, istilah
shabb (t ) tidak memberi kesan arti secara cepat,

serentak, atau sekaligus. Sebagai contoh di dalam

QS. Abasa [80]: 25 annd shababnal-md'a shabbd

( e; lli tq; ii = Sesungguhnya Kami benar-
benar telah mencurahkan air/hujan dari langit).
Dengan demikian, jelas berdasarkan fakta yang
dapat disaksikan sehari-hari bahwa air hujan
yang diturunkan Allah swt. dari langit tidak
tercurah sekaligus, tetapi berangsur-angsur,
setetes demi setetes. Diduga keras itulah sebab-

nya ketika membicarakan persoalan bahan
penciptaan manusia Allah svvt. tidak mengguna-
kan istilah shabb (i-b), telapi menggunakan
istilah dAfiq ( g:> ). Dengan menggunakan istilah
dilfiq ( g:> ) akar, terbedakan dari tiga jenis cairan

yang lain-baul (ar seni), mazi (air mazi adalah

suatu cairan yang berkadar tebal/kental dan
jernih yang biasanya keluar setelah seseorang

terangsang cairan ini keluarnya hanya menetes,

tidak memancar seperti sperma), dan wadi (atr

wadi ialah suatu cairan yang bentuk dan
rupanya sama dengan air mazi, namun saat

keluarnya biasanya setelah sseorang melakukan
kerja berat),ytrtg juga keluar melalui saluran
yanS sarna.

Menurut Al-Fatra' dan ulama-ulama Hijaz,
katad6fiq ( 4r3 ) yang terdapat di dalam QS. Ath-
Th6riq [86]: 6 adalah ism fi'il (kata bgnda yang
berarti subjek atau pelaku) yang menyandang
arti ism maf itl (kata benda yang berstatus objek).

Pemakaian kata semacam ini banyak dijumpai
di dalam kalimat bahasa Arab, seperti lailun
n6'imun ( il'j J! ) yang sesungguhnya tidak
berarti malam yang tidur, tetapi'malam sebagai

waktu yang digunakan orang untuk tidur'.
Betapa puo penjelasan yang dikemukakan

oleh Al-Farra' di atas, pemilihanddfiq( e6 ) ya.g
ditampilkan di dalam bentuk kata benda yang
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berstatus sebagai pelaku (ismfd'il), tidak di dalam
bentuk kata benda yang berstatus sebagai objek
penderita (ism maf'ftl), tentunya memiliki tujuan
dan maksud tertentu. Pemilihan kata tersebut,
demikian Mutawally Asy-Sya'rawi, seorang ahli
bahasa dan Al-Qur'an kontemporer, menjelaskan
di dalam tafsirnya, kata itu mengandung arti
bahwa memancar sudah merupakan sifat air itu
sendiri, bukan dipancarkan (madfuq), sehingga
jika seseorang bermaksud menahan pancaran-
nya, niscaya orang tersebut tidak akan marnpu
melakukann! a. ec cholidi rc

DAHR ( Jii )

Katadahr ( j,3 ) di dalam Al-Qur'an menjadi nama
surat ke-75. Surat ini dinamakan juga dengan
nama lain, yartu al-insdn dan al-abr1r. Pokok ajaran

yang terkandung di dalam surat ini berkenaan
dengan penciptaan manusia; petunjuk untuk
mencapai kehidupan yang sempurna dengan
menempuh jalan yang lurus; memenuhi nazar,

memberi makan orang miskin dan anak yatim
serta orang yang ditawan karena Allah; takut
kepada hari kiama! mengerjakan sembahyanp
sembahyang tahajud, dan bersabar di dalam
menjalankan hukum Allah, serta ganjaran
terhadap orang yang menjalankan petunjuk dan
ancclrn€rn terhadap orang yang mengingkarinya.

Hubungan (munfrsabah) antara surat ini dan
surat sebelumnya sangat jelas. Kalau surat
sebelumny4 QS. Al-QiyAmah, menerangkan hari
kiamat disertai dengan keadaan pada hari itu,
maka QS. Al-InsAn (atau Ad-Daha Al-AbrAr) ini
menjelaskan bagaimana kehidupan dunia ini
harus ditempuh agar mencapai kehidupan
bahagia di akhirat (hari kiamat) kelak. Adapun
hubungan (munksabah) dengan surat sesudahny4
yaitu Al-MursalAt, surat yang datang kemudian
ini menerangkan kejadian manusia secara lebih
terinci.

Kata dahr ( ;i = kurun waktu) berasal dari
kata Arab d-h-r = menimpa. Ini hanya dua kali
muncul di dalam Al-Qur'an, keduanya di dalam
bentuktunggal, yaitu QS. Al-|Atsiyah [a5]: 24dan
QS. Al-InsAn 176l:1. Ada beberapa pendapat

r57
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tentang pengertian ad-dahr ( ;iJ( ). Pendapat
pertama mengatakan bahwa ad-dahr ( ;'lf 1

adalah masa sejak sebelum penciptaan. Pendapat
kedua, seperti yang dikatakan oleh Al-Ashfahani,
ad-dahr ( ,"lf ) pada asalnya berarti 'masa yang
dilalui oleh alam, mulai masa penciptaannya
hingga kehancurannya'. Pendapat ketiga seperti
disebutkan oleh Ath-Thabarsi menyatakan
bahwa kata ini berarti waktu berlangsungnya
malam dan siang. )amaknya adalah adhur ( ;:rf )

atauduhilr ( ;i!\.
Perbedaan pendapat tentang pengerttm ad-

dahr ( rii ) terjadi karena adanya perbedaan
pendapat tentang siapa sebenarnya yang di-
maksudkan d engan al-insfrn pada QS. Al-Ins6n [76] :

1. Bagi sementara mufasir, yang dimaksudkan
dengan al-insdn di dalam surat ini adalah Nabi
Adam. Oleh karena itu, b ag;merek4 ad-daltr ( ):r)i )

adalah masa sejak sebelum penciptaan, ketika
belum ada makhluk, karena di dalam ayat itu
disebutkan, masa itu belum ada yang dapat
disebut. Sebutan, menurut golongan ini, muncul
ketika makhluk pertama sudah ada. Termasuk di
dalam golongan ini adalah Al-|uba'i, tokoh
Mu'tazilah, Qatadah, dan Sufyan. Dengan pe-
ngertian ini, mereka ingin menegaskan bahwa ada

suatu masa ketika Allah ada dengan sendirinya
dan Allah menciptakan dari ketiadaan.

Adapun sebagian lain mengatakan bahwa
yang dimaksudkan dengan al-insin adalah setiap
manusia, anak cucu Adam. Menurut mereka, ayat

ini ditafsirkan oleh kalimat berikutnya yang
berarti 'Sesungguhnya Kami telah menciptakan
manusia dari setetes maniyangbercampur...'. Ayat ini
jelas sekali menunjukkan bahwa yang dimaksud-
kan dengan al-insdn, bukan Adam karena Adam
tidak diciptakan dari setetes mani.

Adapun golongan ketiga yang menyatakan
bahwa yang dimaksud dengan ad-dahr ( j''lf )

adalah masa pergantian siang dan malam,
bertolak dari penafsiran QS. Al-|Atsiyah $51:2a
yang artinya 'Dan mereknberknta: Kehidupm ini tidnk

lain hmtyalah kehidupm di dunia saja, kita mati dm kita

hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain ad-

dahr, m er eka sam a sekal i t i dak m empuny ai p en get ahu an
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t oi an g itu, mer ekn t idnk I ain hmty a mmdu ga- du ga s aj a' .

Di dalam menafsirkan ad-dahr ( ,i'fuf ) dalam
ayat ini Ibnu Katsir mengungkapkan hadits Nabi.
Diriwayatkan, masyarakat |ahiliyah berpendapat
bahwa sesungguhnya yang membinasakan
mereka adalah malam dan siang karena malam
dan sianglah yang menghidupkan dan mematikan
mereka. Dengan demikian, mereka lantas "mencaci

maki" masa karena membinasakan mereka.

Tampaknya ketiga pendapat itu tidak perlu
dipertentangkan karena di dalam pendapat
pertama (masa yang panjang sejak sebelum
penciptaan), maka pendapat kedua dan ketiga
termasuk di dalamnya karena ad-dahr ( ,i'ful ) di
dalam pengertian itu berarti masa y.rng sangat
panjang yang dimulai dengan masa sebelum
penciptaan. Di dalam masa yang panjang itu,
tentu saja masa-masa yang lebih singkat seperti
siang dan malam, tercakup di dalamnya. Di
dalam bahasa Arab sendiri, memang dikenal
penggunaan-penggunaan kata itu dengan
pengertian yang lain lagi; misaln/a bila kata itu
dikaitkan dengan manusia, seperti dahru fulin
( Pd ',^;), ad-dahr ( j,ili ) berarti'masa hayatnya'.

Pengertian pertama itu (masa yang paniang
sejak sebelum penciptaan) memang diakui juga
oleh golongan kedua atau ketiga, tetapi, menurut
merek4 pengertian seperti itu muncul kemudian
ketika persoalan-persoalan filsafat mulai men-
jadi bahan perbincangan di kalangan ilmuwan
Muslim. :e Badti Yatim:c

oA'IM ( dri )

D 6' im ( ;t': ) adalah ism f6' il (kata pelaku) dari kata

dhma-y adfimu-dawdman ( tij', - i'ti- - iG ) yang
tersusun dari huruf ddl, waw, dan mim. }i4e-

nunjukkan maksud'kekal selama rentang waktu
yang dilaluinya'; juga, biasa digunakan untuk
menunjukkan maksud 'air yang tidak mengalir'
(al-m6' ud- d6' im | ;fllr lrii 1 1. Dalam pemakaian-
nya, kata ini senantiasa dihubungkan dengan
kata sesudahny4 yang pada umumny4 mem-
berikan batas waktu. Oleh karena itu, tidak sama
dengan abad (;i ) yang pemakaiannya bisa
berdiri sendiri, tanpa disandarkan kepada kata

lli'im

sesudahnya, sehingga memberikan makna'kekal
dan abadi untuk selama-nya', tanpa ada batas
waktu yang akan mengakhirinya.

Di dalam Al-Qur'an, di' im ( dl-, ) dan semua
kata yang seakar dengannya disebutkan sem-
bilan kali, di antaranya di dalam QS. Ah'ImrAn
l3):75 serta QS. Al-Ma'idah lfl:2aa 96, dan117.

Bila kata d6'im (;ti ) dihubungkan dengan
konteks pembicaraan di dalam Al-Qur'an maka
akan ditemukan paling tidak tiga pengertian:
1. Selalu (secara kontinyu). Hal tersebut di-

gambarkan di dalam penagihan utang ter-
hadap orang Yahudi bila diberi amanat untuk
menyimpan atau berutang harta benda (QS.

Ah 'Imran [3]: 75). ]uga berarti kontinyu di
dalam melaksanakan shalat, yang merupakan
salah satu cara agar manusia terhindar dari
sifat-sifat yang tidak terpuji, yang dimurkai
oleh Allah swt. (QS. Al-Ma'6rij l70l:23).

2. Selama. Sebagaimana Allah menggambarkan
sejarah Nabi Isa as. yang berbicara sewaktu
kecil dan berkata, "Saya kelak akan jadi nabi
dan saya akan melaksanakan shalat selama
saya masih hidup" (QS. Maryam [19]: 31). ]uga
larangan untuk melakukan perburuan bi-
natang darat bagi orang yang melakukan
(selama) ihram (QS. Al-Ma'idah [5]:96.

3. Abadi untuk selamanya. Itu digambarkan di
dalam janji dan ancaman Allah di akhirat, baik
terhadap orang Mukmin (QS. Ar-Ra'd [13]: 35)

maupun terhadap orang kafir, dengan siksa

neraka yang abadi (QS. H0d [11]: 107).

Pengertian di dalam ayat-ayat yang dike-
mukakan di atas sebenarnya dapat dikembalikan
pada pengertian aslinya, yakni'tetap dan terus-
menerus'. Di dalam penggunaannya kata itu
tidak dibatasi waktu berakhirnya. HaI itu dapat
diterima karena baik siksa maupun ganjaran di
akhirat itu dipahami sebagai sesuatu yang abadi
karena pembicaraan ayat lain yang menjelas-
kannya (QS. Al-Bayyinah [98]: 6 dan 8). Oleh
karenanya, konteks pembicaraan dari suatu ayat
ikut memengaruhi makna yang terkandung di
dalamnya.

Yang pasti bahwa pengertian kata d6'im
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( dli ) adalah 'suatu waktu yang memunyai
batas, tidak abadi untuk selamanya', berbeda
dengan kalakhdlifrn, atauabadan yang memberi-
kan pengertian'kekal abadi untuk selamanya'.
te Husein Ritonga ce

DAKK ( 3') )
Kata dakk ( 3i ) di dalam Al-Qur'an disebut

tujuh kali, di antaranya di dalam QS. Al-A rAf

l7l:1,43, QS. Al-Kahf [18]: 98, dan QS. Al-HAqqah

169l:1,4.
Kata tersebut terdiri dri dil dan dua huruf

khf. Kata itu pada dasarnya bermakna 'runtuh-
nya suatu bangunan sampai rata dengan bumi'.
Tembok yang hancur akibat suatu gejala alam

dan telah rata dengan tanah disebut dakkal-jidiru
(;r.rrjr 3i ).

Sebagian ahli bahasa mengemukakan
bahwa kata dakk ( 3i ) bisa berasal dari dua
bentuk. Pertama kata dakk( '3! ) yang berasal dari
ddl dan dua kif bermakna 'rata, datar dan
terhampar luas', seperti tanah yang datar tanpa
adagunung. Kedua katadakk ( 3i ) yangberasal
ddl, kif dan qAf @akaqa 1 gf; D. Untuk memudah-

kan membacanyamakahuruf qdf dltukar dengan
hurraf khf, akhirnyamenjadidakk( !1i ). Katayang
kedua ini bermakna'sakit'.

Bila kata dakk ('!); ) dihubungkan dengan

konteks pembicaraan di dalam Al-Qur'an, maka
ditemukan berbagai pengertian seperti berikut
ini:
1. Goncangan dan getaran. HaI tersebut dapat

dirujuk pada kisah yang terjadi pada masa

lalu, berupa gunung Sinai yang bergoncang

tatkala Allah memperlihatkan kebesaran dan
kemahakuasaan-Nya. Gunung itu dijadikan
hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan
(QS. Al-A'rAf [7]:La\. Atau kisahbendungan
yang kokoh dan terbuat dari bajayang dibuat
oleh Zulkarnain. Betapa pun kokohn/a, bila
Allah menghendaki kehancurannya, ben-
dungan itu hancur dan meleleh (QS. Al-Kahf

[18]: e8).

2. Saling berbenturan sehingga hancur berke-

ping-keping. Hal tersebut digambarkan oleh
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Allah di dalam kisah terjadinya Hari Kiamat
di dalam QS. Al-HAqqah [6,9]: 14 dan QS. Al-
Fajr [89]: 12.

Meskipun pengertian kata dakk ( !1i ) berbe-

da-beda, namun masih erat sekali dengan
konteks pembicaraan ayat. Yang jelas, semua
pengertian itu sebenarnya dapat dikembalikan
pada pengertian kebahasaan yang telah dikemu-
kakan. Makna 'goncangan' dan 'getaran' itu
merupakan pertanda, bahwa kalau goncangan

dan getarannya lama akan menjadikannya
hancur dan berserakan. Demikian juga di dalam
pengertian benturan antar planet, bila benturan
tersebut benar-benar terjadi, maka akan meng-

akibatkan hancurnya banyak planet dan tidak
akan ada yang utuh lagi.

Kedua pengertian di atas, baik goncangan

dan getaran, serta berbenturnya benda-benda
angkasa, dapat dikembalikan pada pengertian
asalnya, yakni 'runtuh dan hancurnya suatu
bangunan sampai rata dengan bumi'. Cunung
Sinai, sebagaimana digambarkan dalam ayat di
atas, meleleh dan hancur hingga menjadi rata
dan datar. Demi-kian juga halnya dengan hari
kiamat yang digambarkan di dalam QS. Al-
HAqqah [69] di atas. Karenaberbenturan dengan

sangat kuat, benda-benda angkasa tersebut
hancur, bagian masing-masing bercampur
dengan bagian yang lain.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa
pengertian kata dakk ( 3i ) pada dasarnya
mengacu pada runtuhnya suatu bangunan
sehingga rata dan datar dengan bumi.
et Husein Ritonga ce

pArcHrnON ( Siiri )

Kata ddkhirfire adalah ism fd' il jnna' mudzakkar shlim

dari kata dakhara-yadkharu (';i- ';t ) atau
dakhir a1 adkharu4akhr an w a dukhfir an ( - ? i.- ;''
t:r'.;.\'1y': ) yang berarti 'shagura wa dzalla'
(}t1'k = kecil dan rendah/hina). Kata ini
disebutkan sebanyak empat kali di dalam Al-

Qur'an di dalam dua bentuk; dua kali di dalam
bentuk dhkhiriln (b37t; ) dan dua kali di dalam
bentuk ddkhirin ( ,i-rtt ). Dari empat kali pe-
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nyebutan tersebut, dua kali berkonotasi positif
dan dua lainnya berkonotasi negatif. Yang
berkonotasi positif terdapat di dalam QS. An-
Nahl [16]: 48 dan QS. An-Naml l7l: 87. Ayat 48

QS. An-Nahl [16] berbunyi,

q-ei ,f ,'it+ i'# ;* u'ei 'otr c ,l) rr,, iSi
'o;h, t ;; i; r1].:,r-u;,-tt

(Awalam yarau il6 md khalaqallihu min syai'in
y at af ay y a' u zhil illuhfi ' an il - y amini w asy - sy am k' il i
suj j adm lill 6hi w a hum dkkhirttn)
" Dm apaknh mereka tidak memperhatiknn xgala sesuatu

y m g t el ah dicipt aknn All ah y m g b ay an ganny a b ub ol ak-

baikke knnan dankekiri di dalamkeadaan sujudkepada

Allah, sedangknn mereknberendah diri? "

Kata ddkhirttna ('oi7t'> ) di dalam ayat ini
mengandung arti shighirfina khddhi'fina ( b'tlb
'opc = yang kecil lagi tunduk/merendahkan
diri). Qatadah dan Mujahid mengatakan bahwa
kata tersebut berarti shaghirirna ( J\?W = yang
kecil/hina), sedangkan yang dimaksud dengan
sujjadan tillilhi ( {. t:il = sujud kepada Allah) di
dalam ayat tersebut, menurut Qatadah ialah
bayangan tiap sesuatu sujud kepada-Nya. Adh-
Dhahhak berpendapat, yang dimaksud ialah
sujudnya bayang-bayang adalah sujudnya
pemilik bayang-bayang itu, sedangkan menurut
Al-Hasan dan Mujahid, y*g dimaksud sujud-
nya bayang-bayang adalah seperti sujudnya
seseorang kepada Allah swt. di dalam keadaan
tunduk/patuh.

Teks Ayat 87 QS. An-Naml [27\ialah,

!r1".,t{r 4s.''tAi An d rili A&i;;
t'f;"-ti''St'fri;G;

(Wa yauma yunfakhu fish-shttri fafazi'a man fis-
sam1wdti wa man fil-ardhi ill6 man syd'alldh wa kullun
atauhu ddkhirin)
"Dan [ingatlah] hari [ketika] ditiup sangkakala, maka

terkejutlah segala yang di langit dan yang di bumi,

kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua merekn

dat an g m en ghaday N y a den gan m e r en dnltknn di r i "

Katadkkhirin(U-;6 ) di dalam ayat tersebut
menurut IbnuAbbas dan Qatadah, mengandung

Dalw

arishighir ( /G=kecll), sedangkan menurut As-
Suddi, berarti rdghimin ('Err= hina).

Adapun yang berkonotasi negatif disebut-
kan di dalam Ayat 18 QS. Ash-ShAtfdt 1371, Qul
na'am wa antum dkkhirfin ( 'o\;t; 'e?t 'e .,p = Kata-
kanlah, "Ya", dar. kamu akan terhina) dan Ayat
60 QS. ChAfir [40],

t;iJs" <jifr'r)"ti ,.*i uft 'ra" sst

3;r5 es o*U Ct+;f
(Wa qdla Rabbukum ud' ttni aslajib lakum. lnnalladzina
y ast akbiritn a' an' ib 6dati say adkhulfina I ahann am

dkkhirin)
" D m Tuhmmu Wrman, " B u do al ah kepada-Ku, nix ay a

aknn Kup ukenankm b agimu. S sungguhny a or an g-or sn I
yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan

masuk nerakn jahanmn di dnlam keadnm hina dina"

Kata ddkhirftnlddkhirin 1;-;t;l';t\rti ) di
dalam kedua ayat tersebut bermakna sama,
yaltu ash-shhgiritnadz-dzalililna ( ilp-rJr b\;r:st :
kecil lagi hina dina). * Noorwahidah ee

DALW t ji I
Kata dalw adalah bentuk tunggal kata dal6'unl
dauld'un (i.t'r;'j;yi ) atau bentuk mashdar kata
dali-yadlit (';):i--S:, ), turunan h:uruf dfrl,l6m, darl
h:uruf mu' t al, serta menunjukkan arti'mendekati
sesuatu secara mudah dan pelan'. Kemudian,
artinya berkembang menjadi'mengulurkan atau
menurunkan (timba)', sebab orang yang me-
nurunkan atau mengulurkan sesuatu biasanya
dilakukan secara pelan-pelan mendekati air
yang ingin ditimbanya, seperti dikatakan:
adlaitud-dalwa (')it.lt glif = saya menurunkan
timba) atau mengeluarkan timba dari sumur
karena menarik timba hingga mendekat; 'per-
jalanan santai' karena berjalan santai dilakukan
secara pelan-pelan;'mengemukakan', seperti
dikatakan: adldfulilnunbihujjah ( a:,lJ t')i J3f = si

Fulan mengemukakan alasannya) sebab alasan

biasanya disampaikan secara hati-hati karena
ingin mencapai tujuan tertentu, sedangkan Al-
Ashfahani mengartikan kata dalw dengan
'menurunkan dan mengutus', yakni melepaskan
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secara bertanggungjawab, sedangkan Abu
Mansur di dalam ktab Asy-Sydmil menyatakNr
bahwa kata itu pada dasarnya berarti 'me-
ngulurkan (timba)' kemudian dikonotasikan
kepada semua sarana untuk mencapai sesuatu.

Kata dalw di dalam Al-Qur'an hanya
ditemukan sekali dengan arti'timba', yaitu pada

QS. Y0suf [12]:19- Menurut Al-Himsi, ftase adlfr

dalwahfr (;iS U'ti ) di dalam ayat tersebut
ditafsirkan sebagai mengulurkan timba ke dasar
sumur untuk mengambil air. |adi, adlA diartikarr
dengan' mengulurkan' darr dalw a berarti' timba'.
Kedua kata tersebut digunakan berkaitan dengan
kisah Nabi Y0suf as., yaitu ketika saudaranya
merasa cemburu terhadapnya karena ayah
mereka memperlakukannya sangat istimewa;
mereka mengajak Yusuf untuk mencelakainya.
Lalu mereka membawanya ke suafu tempat yang
jauh dari pengamatan ayahnya. Di tempat itu
Yusuf dibuang ke dalam sumur dengan maksud
jika ada pedagang yang lewat, yar.9 biasanya
singgah di tempat itu untuk mengambil air,
mereka dapat menjual Yusuf. Tatkala ada
pedagang yang mengulurkan timbanya, Yusuf
yang ada di dasar sumur menarik timba itu
untuk naik dari sumur tersebut. Setelah naik,
Yusuf dijual oleh saudaranya kepada sang
pedagang. .e Arifuddin Ahmad ee

DAM(p5 )
Dmn( {> ) adalah sebuah katabendayangberasal
dari damy (,J.i ) atau damay ( 6:') yang berarti
'darah'. Dam (;3 ) di dalam berbagai bentuknya
di dalam Al-Qur'an disebut sepuluh kali, tujuh
kali di dalam bentuk tunggal dnm( i ) dan tiga
kali di dalam bentuk jamak dim6'( SJ> ). Kesepuluh
kata itu tersebar pada tujuh surat, QS. Al-
Baqarah [2]: 30, 84, 173, QS. Al-Ma'idah [5]: 3,

QS. Al-An'Am [6]: 145, QS. Al-A'rAf [7]: 133, QS.
Y0suf l12l:18, QS. An-Nahl[1.6]:66,115, dan QS.
Al-Hajj l22l:37.

Kesemua kata dam ( Ci ) yang terdapat di
dalam ayat-ayat Al-Qur'an mengandung arti
'darah', yaitu suatu cairan merah yang mengalir
di dalam pembuluh darah yang di antara
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fungsinya adalah untuk mengangkut oksigen ke
seluruh tubuh. Namun, ada di antara arti itu
yang lebih dekat kepada hakikat dan ada pula
yang lebih condong kepada pengertian majazi
(metaforis), seperti pada QS. Al-Baqarah [2]: 30

dan 84. Melalui ayat-ayat yang di dalamnya
terdapat dam ( {s ), Allah swt. membicarakan
beberapa hal, antara lain sebagai berikut.

Darah yang mengalir (daman masfffhan) dihara
dimakan.

a) Ibadah kurban (QS. Al-Hajj [22]:37). Di dalam
ayat ini Allah menjelaskan secara filosofis
bahwa yang paling utama dari rangkaian
ibadah kurban adalah motivasi religius yang
melandasinya. Semakin pekat ketakwaan
yang mendasari ibadah kurban, semakin
tinggi pula nilainya di sisi Allah.

b) Makanan yang dilarang untuk dimakan (QS.

Al-Baqarah l2l:173, QS. Al-Ma'idah [5]:3, QS.
An-Nahl 116l:66, dan QS. Al-An'im [6,]: 1tt5).

Di dalam beberapa ayat ini Allah swt. men-
jelaskan beberapa jenis makanan yang di-
haramkan. Di antara makanan yang ter-
larang untuk dimakan tersebut adalah darah.
Ayat-ayat tersebut, kecuali QS. Al-An'Am [6]:
145, membicarakan darah secaraumum. Oleh

\,

&
mkan untuk
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karena itu, mencakup semua mac;lln darah
dan sifatnya. Adapun QS. Al-An'Am [6]: 1tt5

memberikan batasan terhadap keumuman
ayat-ayatyang umum tadi. Di dalam ayat ini
Allah menegaskan bahwa hanya darah yang
mengalir, daman masfithan (v'i; r1:') yang
diharamkan, sedangkan darah yang tidak
mengalir, yaitu darah yang bersatu dengan
daging dan tidak mungkin untuk memisah-
kan/membersihkannya, tidak dilarang (di-
maafkan =ma'fuwwl"fi).
Pada pengujung ayat tersebut, Allah swt.
memberikan suatu kebijakan khusus sebagai

antisipasi jika terjadi keadaan yang memaksa

seseorang untuk makan makanan yang diha-
ramkan. Untuk itu, ditetapkan bahwa barang
siapa di dalam keadaan terpaksa (darurat)
diperkenankan untuk memakan makanan
yang diharamkan sejauh tidak melampaui
batas, ...famanidhthurra ghaira bhghin wald' ddin

fa inna rabbaka ghafurun rahim ( ?n p'*Li *
b1) jp 4J"oy ;v iS). '-
Bencana akibat ulah manusia (QS. Al-Baqarah

[2]: 30). Melalui ayat ini, Allah swt. mencerita-
kan tanggapan para malaikat ketika Allah
swt. akan menciptakan manusia, di dalam hal
ini Adam as. Malaikat berusaha menjelaskan

dengan ungkapan yang seolah-olah meng-
ingatkan bahwa menurut perkiraan para
malaikat manusia akan melakukan kezalim-
an-kezaliman yang di dalam hal ini diungkap-
kan dengan bahasa metaforis dengan meng-

gunakan simbol darah.
Peringatan atau ancaman (QS. Al-A'rAf [7]:
133). Melalui ayat ini dan beberapa ayat
sebelum dan sesudahnya, Allah swt. men-
jelaskan suatu peristiwa yang menimpa
Firaun dan pengikutnya ketika mereka tidak
mau percaya kepada Nabi Musa as. Akhirnya
Allah swt. menimpakan beberapa bencana
sebagai hukuman atas sikap mereka secara

bergantian berupa topan, belalang, kutu,
katak, dan darah sebagai yang disebutkan
oleh QS. Al-A'rAf l7l:733 tersebut.
Usaha pemutarbalikan fakta melalui bukti

I)am'

palsu. Di dalam kisah tragedi Nabi Yusuf as.

disebutkan bahwa setelah saudara-saudara-
nya memasukkannya ke dalam sebuah
sumur, mereka pulang menghadap orang tua
mereka, Nabi Ya'qub as. Mereka menyusun
dan mengungkapkan cerita palsu dengan
didukung oleh bukti palsu pula berupa darah
yang melekat pada kemeja Nabi Yusuf as.

Bukti palsu ini secara khusus disebutkan Al-
lah swt. di dalam firman-Nya (QS. Y0suf [12]:
18). ce Cholidi to

DAM', ( ii )
Kata dam' ( g,i ) disebut dua kali di dalam Al-
Qur'an, yakni di dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 83

dan Surat At-Taubah l9l:92.
Kata dam'( g.i ) terdiri dari hurul dkl, mim

dan'ain. Variasi bentuknya bisa menjadi yadma'u

('(n), dim6'(1t1:), dan dam'Anan (66i,i). Kata

tersebut pada dasarnya bermakna 'nama bagi
sesuatu yang mengalir dari mata (air mata)', baik
karena kegembiraan, terharu, maupun akibat
sakit. Kata yang sama juga bisa memberikan
pengertian sebagai 'sifat dari air yang mengalir
dari mata (bercucuran/melimpah)'. Melimpahnya
air mata dari kelopak mata, disebabkan kelopak
mata sudah tak sanggup men:unpung limpahan
air mata tesebut karena derasnya, sama halnya
dengan meluapnya air sungai dari aliran sungai
yang ada sehingga membanjiri sekelilingnya. Kata

yang sama juga bisa digunakan bagi keadaan

manusia yang serentak berangkat dari Arafah
menuju Mina dengan meluap, bila mereka secara

serentak berangkat dari Arafah. Pengertian kata

dam' (pi ) berbeda dengan tasilu ( F ) yang
memberikan pengertian'mengalir secara terus-
menerus sebagai suatu siklus yang berjalan tanpa
hentinya'. Misalnya mengalirnya air di sungai.

Bila kata tersebut dihubungkan pemakai-
annya di dalamAl-Qur'an makaakan ditemukan
bahwa penggunaannya menyangkut rasa ter-
haru karena mereka sebenarnya jauh sebelum-
nya telah mengetahui-melalui kitab Taurat-
tentang sifat-sifat dan kebenaran kerasulan Nabi
Muhammad saw. Hal tersebut dialami oleh para

c)

d)

e)
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utusan Raja Najasy yang diperintahkan untuk
menghadap Nabi Muhammad. Setelah mereka
melihat dari dekat sifat dan tindakan Rasulullah
mereka menyatakan beriman. Pada waktu itulah
mereka mencucurk;rn air mata yang membasahi
pipi sebagai tanda rasa terharu yang mereka
alami (QS. Al-MA'idah [5]: 83). Kata itu juga
digunakan untuk kesedihan karena harapan
mereka untuk ikut berjihad di jalan Allah tidak
terlaksana dan sewaktu Nabi Muhammad
menginginkan bantuan, mereka tidak bisa
mengabulkannya karena mereka miskin (QS. At-
Taubah [9]:92).

Al-Qur'an menggunakan kata dam' dengan pengertian; air
mata mengalir dengan derasnya karena terharu dan sedih.

Dari apayang dikemukakan di atas terlihat
bahwa Al-Qur'an menggunakan kata dam' ( {': )

dengan pengertian 'mengalir dengan derasnya

air mata karena keadaan terharu dan sedih'.
* Husein Ritonga ee

DAMDAMA ( aii5 )

Kala damdama adalah fi'l mddhi rub6'i mujarrad

dengan TDazan fa'lala-yufa'lilu-fa'lalah
( itldl-';1,,q-;i-; ), yaitu damdama-yudamdimu-
damdamah, dimddman ( tTtixLii - e,ri- - ijl ),
atau mudamdaman (ti:i ) yang mengandung
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beberapa makna: (1) 'menggeram', seperti di
dalam kalimat damdama 'alaih ( W ?i; ) yang
berarti tamtamabi ghadhab ( -2, & =lu meng-
geram karena marah); (2) 'membinasakan',
seperti di dalam kalimat damdamallihu'alaihim
( W +t i-rii ) yang mengandun g arti ahlakahum

('.i<ni= Allah membinasakan mereka); dan (3)

'melekatkan/menempelkan', seperti di dalam
frase damdamasy-syai' (.;utiji ) yang berarti
alzaqahu bil-ardhi ( ;'r\U i)i = melekatkan/
menempelkan pada tanah). Kata ini hanya satu
kali disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu pada

QS. Asy-Syams [91 ] :'1. 4, f akadzdzabfthu f a' aq arithk

fadamdnma' al aihim rabbuhum bidzanbihim fasauxnihfi' 

( Ayr "*,', -#i 4 ij,li t; i,rti ;;3K =

Lalu mereka mendustakannya [Nabi Saleh as.]

dan menyembelih unta itu; mak4 Tuhan mem-
binasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosa
mereka, lalu Allah menyamaratakan mereka

[dengan tanah]).
Ayat di atas menceritakan sikap kaum

Tsamud yang tidak memercayai Nabi Saleh as.

dan membunuh unta betina yang dilarang oleh
Nabi Saleh as. untuk diganggu sebagaimana
digambarkan di dalam ayat sebelumnya (QS.

Asy-Syams [91]:13), faqdla lahum Rasitlullah
ndqataltdh wa suqyahd ( fii iti $i'Jyt"J J*
t;*:"i = lalu Rasul Allah [Saleh] berkata kepada
mereka, ["Biarkanlah] unta betina Allah dan
minumannya."). Meskipun Nabi Saleh as. sudah
melarang dan memberi peringatan bahwa
mereka akan mendapat siksa apabila menganggu

unta tersebut, mereka tetap melakukannya;
bahkan, unta itu dibunuh. Mereka juga men-
dustakan Nabi Saleh. Akibat sikap dan perbuat-
an itu, mereka dihukum oleh Allah dengan
hukuman yang sangat berat, yaitu kehancuran
dan kebinasaan. Kata damdama ( i":1 ) di dalam
ayat ini mengandung arti al-mubdlaghah fil-
'uqfibah wan-nakil ( J(jrt a;;J;$ ; ilir;'-i( = berlebih-
lebihan di dalam hukuman dan siksaan). Kata
tersebut dipertegas lagi oleh Allah swt. dengan

kalimat berikutnya fasawwihi (ut'i =lalu Ia
menyarnaratakannya) yang menunjukkan bah-
wa hukuman itu luar biasa dahsyat dan bersifat
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menyeluruh, baik bagi orang dewasa mauPun
kanak-kanak, baik menyangkut jiwa maupun
harta benda. Mereka semua dihancurbinasakan
sehingga rata dengan tanah, tanpa ada yang
tersisa sedikit pun juga. ec Noorwahidah ee

DAR ( r'i )

Katadhr ( rri ) dan berbagai derivasinya di dalam
Al-Qur'an disebut 55 kali, tersebar di dalam
beberapa ayat dan surat, di antaranya QS. Al-
Baqarah l2l:94, QS. Al-A'rAf [7]:145, dan QS. Al-
An'Am 16l:32.

Kata dkr ( rr3 ) berasal dari dawara ( i'):, ) yang
secara terminologi bermakna 'bergerak dan
kembali pada tempat semula', (istirahat setelah

ia bergerak dan melakukan aktivitasnya).
Pengertian kata ini kemudian meluas pada
pengertian lain, yakni'tempat tinggal/rumah'
karena rumah berfungsi sebagai tempat kembali
manusia setelah melakukan berbagai aktivitas
sehari-hari. ]uga bisa bermakna 'sebuah kamar

di dalam mesjid haram yang dijadikan tempat
istirahat setelah melakukan thawaf keliling
Ka'bah'. Di samping pengertian tersebut di atas,

dir ( ,6 ) bisabermakna'perkampungan' karena

setelah seseorang melakukan berbagai per-
jalanan, dia akan kembali ke kampungnya.
Kemudian' kata ad-dirah ( airS:r ) berarti 'dataran
rendah yang dikelilingi oleh dataran tinggi
(pegunungan)'.

Kata ddr ( rri ) yang dihubungkan dengan

konteks pembicaraan di dalam Al-Qur'an secclra

garis besar dapat dikategorikan menjadi dua,

yaitu yang bersifat keduniaan dan yang bersifat
keakhiratan.

1,. dhr ( rri ) bermakna 'kampung', terdapat di
dalam QS. Al-Baqarah [2]: 85, QS. An-NisA'

l4l:66, QS. Al-AnfAl l8l: 47, dan lain-lain.
2. ddr ( ,ri ) bermakna 'penghidupan di dunia',

terdapat di dalam QS. Al-An'im [6]: 135 dan

QS. Ar-Ra'd lLSl:22.
3. dhr ( iri ) bermakna 'akhirat', terdapat di

dalam QS.AI-An'Am 16l: 32;' ...kampung akhir at

itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa... ." . Hal
yang sama juga ditemukan di dalam berbagai

DarAhirr

surat, yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 94 QS. Al-
An'Am 16l:127, QS. Ytnus [10]:25, QS. Y0suf

l12l: L09, dan lain-lain.

Dari pembicaraan di dalam Al-Qur'an
sebagai diuraikan di atas, tergambar bahwa kata

ddr ( .,r:: ) berarti 'suatu tempat tetap yang
menjadi akhir dari berbagai aktivitas kehidupan
manusia', baik menyangkut kehidupan kedunia-
an maupun kehidupan keakhiratan. Namun,
kebanyakan pembicaraan Al-Qur'an mengenai

dir ( .,t'> ) lebih mengarah pada pembalasan
kehidupan di akhirat, baik berupa balasan baik
dengan surga maupun balasan kejahatan dengan

neraka. 4 Husein Ritonga ee

DARAHIM ( ptli I
Kata dardhim ( s*t.,i I adalah ja*uk dari dirham

( e]; ).Di dalam AlQur'an hanya dijumpai satu

kali, pada QS. Y0suf [12]: 20. Artinya adalah 'mata

uang yang terbuat dari perak'. Kata ini di-
pergunakan di dalam AlQUr'anberkaitan dengan

peristiwa yang dialami oleh Nabi Yusuf pada
masa mudanya yaitu ketika saudara-saudara
Yusuf iri terhadapnya karena merasa bahwa ayah

mereka, Ya'qub, lebih mencintai Yusuf dan
saudara kandungnya Benyamin. Dengan alasan

bermain-main yang dikemukakan kepada ayah

mereka, saudara-saudara Yusuf bersepakat untuk
memasukkan Yusuf ke dalam sumur suPaya

dipungut oleh musafir yang lewat di tempat itu.
Sambil menangis dan menunjukkan baju

gamis Yusuf yang berlumuran darah (palsu),
mereka berbohong kepada Ya'kub bahwa Yusuf
telah dimakan serigala. Sementara itu, se-

kelompok musafir singgah di sumur tersebut
untuk mengambil air. Ketika salah seorang dari
musafir tersebut menurunkan timbanya, Yusuf
berpegang pada timba itu sehingga terangkat ke

permukaan. Alangkah gembiranya anak muda
yang menimba Yusuf tersebut. Para musafir itu
kemudian meneruskan perjalanan ke Mesir dan
menjual Yusuf dengan harga yang murah,
"beberapa dirham", kepada seorang penguasa

Mesir. Dijual dengan harga murah karena
musafir itu tergesa-gesa dan khawatir akan
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mendapat kesulitan sebab Yusuf adalah anak
temuan di tengah perialanan yang boleh jadi
akan diambil oleh pemiliknya. Namury penguasa
itu memerintahkan kepada istrinya, untuk
meperlakukannya dengan baik agar kelak Yusuf
dapat dijadikan anak angkat.

Para mufasir memahami kata dardhim
( 

"4,rt; ) pada ayat tersebut sebagai alat tukar
yang dipergunakan ketika itu.

Kalimat bi tsamanin bakhsin darhhima
ma'itfidatin( i4:; e5i 'J.. -!=denganharga
jual yang murah, bebeiapahirham) menunjuk-
kan relatif murah harga jual Yusuf. Karena kata
bakhsin ( 

"--e 
) biasa dipergunakan oleh orang

Arab untirk menunjukkan sesuatu yang jumlah-
nya kurang dari 40. Di dalam suatu riwayat
disebutkan harga jual Yusuf 25 dirham.

Dirham, mata uang yang pernah digunakan di masa lalu dan
terbuat dari perak

Dirham ( e]. ) diperkirakan masuk ke dunia
Arab klasik dari bangsa Persia Sassanian,
terutama pada masa Yazdagardl (241-226 SM),

Hormoz IV, dan Khusraw II, kata itu berasal dari
drahms. Pada waktu Imperium Byzantium
berhasil mengalahkan Imperium Persia, mata
uang yang terbuat dari perak dengan salah satu
permukaannya bergambar Kaisar Heraklius ini
tetap merupakan alat tukar resmi di wilayah-
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wilayah kekuasaan Byzantium. Satu riwayat
menyebutkan bahwa dirham ( r^l ) yang di-
pergunakan oleh Byzantium ini berasal dari
Yunani, drachma.

Pada masa Rasulullah dan masa Khulafaur
Rasyidin sampai masa pemerintahan Abdul
Malik bin Marwan, Khalifah Umayyah kelima,
semua dirham ( r^]; ) yang beredar di wilayah
kekuasaan Islam berasal dari Persia (Dirham
Kisra). Oleh Abdul Mdik bin Marwan (685-705

M./65+6 H.), mata uNrgdirham ( e]l ) tersebut
diganti modelnya, dari nama Kisra menjadi
niunanya, dan pada bagian belakangnya tertulis
dua kalilmat syahadat. Hal ini dilakukan oleh
Khalifah bersarnaan waktu dengan pembenahan
administrasi pemerintahan. Walaupun demi-
kian, model dirham ( r^l ) yang sudah lebih
dahulu beredar tetap diakui sebagai alat tukar.

|adi, pada waktu itu terdapat tiga macam dirham,

yaitu (1) Dirham Persia (ad-dirham al-baghli atat
dirham Kisr d); (2) Dirham Khalifah (ad- dirham At-
Tibri), dm(3) Dirham Gubernur (Al-Hajj Aj). Yarrg
terakhir itu lebih dikenal dengan namaal-dirham
As-Sumaii.

Harga dirham ( e]: ) pada waktu itu lebih
tinggi daripada mitsqil, dengan perbandingan
10:7. Perdagangan perak bukan saja terdapat di
daerah kekuasaan khalifah di Timur, tetapi juga
di Rusia (Eropa Timur), Skandinavia, daerah
Baltik dan lain-lain; namun, sebagai satuan alat
bayar (currency) dengan sendirinya nilai dirham
selalu mengalami fluktuasi.

Di samping sebagai mata uang, dirham
( e]l ) juga dipergunakan sebagai nama ukuran
berat. Akan tetapi, di antara negeri-negeri yang
mempergunakmr dirham ( e]; ) sebagai ukuran
berat tidak ada kesepakatan tentang besar
satuan beratnya sampai sekarang. Pada zaman
Yazdagard I satuan berat dirham ditetapkan 4,21

gram; narnun, padaYazdagard III turun menjadi
4,10 gram. Pada tahun 1799, ketika Prancis
berkuasa di Kairo, satuan berut dirham ( e]l )
ditetapkan 3,0884 gram. Pada tahun 1845
berubah sedikit menjadi 3,0898 gram. Di Istanbul
dan seluruh wilyaha Turki saat ini, satu dirham
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( e]l ) sarna dengan 3,207 gratn.
Pada zaman Umar, berat satuan dirham

( er: ) ditetapkan 2,97 gram. Penetapanituperlu
karena sifal dirham ( e]: ) sebagai barang
dagangan dan mata uang yang harus dizakati
bila telah sampai nisabnya. Nisab terendah
untuk perak adalah 200 dirham, dengan zakatl.l
40 atau 2,5"/",yal,:niS dirham. Selanjutnya, setiap

40 dirham perak, zakatnya satu dirham. Demi-
kian juga halnya semua jenis perdagangan yang

modalnya dihitung dengan dirham, zakatnya

diperhitungkan seperti di atas.

te Hasuimsyah Nasution ce

DARK ( rlrS )
Secara literal kata ini menunjuk pada makna
'ikutnya sesuatu pada sesuatu yang lain sampai

kepadanya'. Verba yang dibentuk dari kata ini,

antara lain adraka( :lrif = mengetahui, mengikuti,

dan sampai umur [balig]). Misalnya adrakal-amr,

('1\\ a'.,ii: ia mengetahui urusan ltu), adrakasy-

syai' (;AU\ !r\i = ia mengikuti, menyertai se-

suatu), danadrakat-ghutdm(i>rlr :lrif = anak laki-
laki itu sudah balig). lsz (nomina) dari kata d-r-k

adalah dark ( t'rl>) dm darak ( :Jli ). Dark ( t'rl>)

berarti 'kedalaman atau bagian terbawah dari
sesuatu'; darak (:Jr3 ) berarti 'seutas tali yang
diikatkan pada timba dan diikatkan pada tali lain

agar dapat sampai ke dalam air'.
Di dalam Al-Qur'an, kata-kata yang berasal

dari akar kala d-r-k disebut 12 kali, sembilan kali
di dalam bentukfi'l dan tiga kali di dalam bentuk
lsm. Bentuk-bentukl'/ yang termaktub di dalam
Al-Qur'an adalah adraka('trii) (QS. Y0nus [L0]:
90) dan fi'l mudhdri'-nya yudriku ( .:Jri )(QS. Al-
An'Am [6]: 103), tadhraka ( a1,t ) (QS. Al-Qalam

[68]: ae) dan idddraka ( -ti\i ) (QS. An-Naml [27]:
66).

Penyebutan di dalam bentuk ism terdapat
pada tiga ayat, yaitu darak(:il3 ) (QS. ThdhA [20]:
77), dark( Jl1 ) (QS. An-Nisd l4l:1.45) danmudrakfin

(',t'f ,-t, ) (QS. Asy-Syu'ard' [26]:61).
Dari keseluruhan kata-kata yang berasal

dari akar katad-r-k sembilan kali menunjuk pada

makna'mengikuti','men;rusul', dan'mendapati',

I)ass

antaralain di dalamQS. Yffnus [10]:90, QS. YAsin

[36):40, dan QS. An-NisA' [4]: 78 dan 100. Dua kali
menunjuk pada makna'mengetahui','men-
jangkau', seperti yang terdapat di dalam QS. Al-
An'Am [5]: 103, yakni "Tuhan tak dapat diketahui
dan dilihat dari penglihatan manusia, tetaPi Ia

dapat melihat/mengetahui segala penglihatan
mata manusia"; dan sekali menunjuk pada arti
'dasar/bagian bawah api neraka'.

Dark(:lli ) yang disebut sekali di dalam Al-

Qur'an yang ditemukan di dalam QS. An-NisA'

[ ]: 145 menunjuk pada kediaman penghuni
neraka dari kaum munafik. Penyebutan dark
( :lli ) pada ayat tersebut diiringi kata sifatnya
asfal ( ;Li ) yang terbawah sehingga meniadi ad-

darkul-asfal ( j.Lli lrfur = tingkat dasar yang
paling bawah).

Darak ( .:Jr1 ) yang disebut di dalam Al-
Qur'an QS. Thaha l20l: 77 menunjuk pada makna
'menyusul, mengikuti', yang di dalam ayat
tersebut berkaitan dengan Fheraquen, umat
Nabi Musa akan dikejar/disusul oleh Firaun dan
bala tentaranyayang mengejar mereka. Musa
meyakinkan mereka bahwa itu tak mungkin
terjadi karena Tuhan bersamanya.

Dark (:Jr3 ), menurut Ar-Raghib Al-
Ashfahani sama dengan darj ( 6'r'> ), yang berarti
'tingkat, lapisan'. Hanya bedanya dark ( !'r1>)

menunjuk pada tingkat-tingkaf lapisan bawah,

sedangkan darj (g'1; ) menunjuk pada tingkat-
tingkat, lapisan-lapisan atas. Karena itu surga

disebut punya darajdt (,>Gr:> = tingkat-tingkat
surga) dan neraka punyadarakit ( .r6ri = tingkat-
tingkat neraka). ce M. Rusydi Khalid te

DASS ( i! )

Kata dass ( ,i,i ) ai dalam Al-Qur'an disebut satu

kali, yaitu di dalam QS. An-Nahl [L6]: 59. Kata

dass ( j': ) terdiri dari dal, dau.l dua sin. Kata dass

( i', ) berarti 'memasukkan sesuatu ke dalam
perut bumi dengan sengaja dan secara paksa'.

Oleh karenanya, kata tersebut juga digunakan
untuk menyatakan perbuatan 'menanam bibit
ke dalam tanah', dassal-badzra fit-turfrb t t.t b',

"$\ 
G ). Dari akar kata yang sama terdapat
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kata disdsah ( ,*L; ) yang berarti 'cacing yang
berada di perut bumi, yang berjalan di lorong-
lorong yang dibuatnya'. Penggunaan kata
tersebut berbeda dengan kata dafn ( ;i ) fu"g
berarti 'menanam dengan terlebih dahulu
melakukan penggalian'. Kata dafn (ji 1 i"i
sebenarnya lebih bermakna positif dibanding-
kan dengan dass ( j> ) karena dafn ( ;::) me-
ngandung pengertian 'menanam yang ber-
manfaat', atau 'usaha penanaman itu untuk
menjaga agar manusia tidak merasa terusik
dengan keberadaannya'; misalnya penanaman
bangkai atau benda busuk yang lain. Bahkan,
pengertian yang kedua itu juga digunakan untuk
pengertian 'menguburkan manusia yang telah
meninggal' sebagai suatu kewajiban kifayah
(kewajiban kolektif) bagi umat manusia.

Di dalam konteks pembicaraan Al-Qur'an,
kata dass (,_i,i ) mengandung konotasi negatif,
berupa perbuatan durhaka dengan menanarn
anak manusia secara paksa (hidup-hidup).
Tindakan tersebut berkaitan dengan sikap dan
tindakan orang-or:rng ]ahiliyah terhadap anak
wanita yang lahir. Di sisi lain, sesuai dengan
tradisi masyarakat pada waktu itu yang se-

nantiasa merendahkan dan beranggapan bahwa
wanita itu sama dengan benda, wanita di-
pandang tidak punya nilai di mata masyarakat.
Oleh karena wanita itu aib maka mereka
berusaha menghilangkannya dengan mengu-
burkan anak yang baru saja lahir kalau ia
ternyata seoraiig wanita. Di samping itu, pada
masa |ahiliyah wanita amat lemah, tidak bisa
mempertahankan diri, apalagi mempertahankan
keluarga, dengan memanggul senjata untuk
berperang. Padahal, zaman itu adalah zaman
yang sering terjadi pertempuran di antara
berbagai kabilah yang ada, hanya karena
masalah sepele. Agar anak yang baru lahir itu
tidak menjadi beban setelah ia besar, menurut
tradisi yang berlaku, orang harus merelakan
anaknya dikubur secara paksa di dalam keadaan
hidup-hidup.

Kata yang hampir sama dengan kata ter-
sebut adalah kata drf" ( i; ) yang bermakna
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'menanam sesuatu setelah ia mati'. Pengertian
kata ini tampaknya lebih bersifat positif.
cc Husein Ritonga oc

DHAHIK (.,:)*)
Dhabika ( d^-b ) adalahfi'l madhi (verba lampau).
Bentuk mudhdri' (kini/mendatang)-nya adalah
yadhhnku ( tl;.>;- ). Bentuk mashdar adalah dhahik

(l*) dlahk ( ,t:,,1), dhihk ( **), dan dhihik

(,1-; ). Bentuk pelaku tunggalnya adalah dhnhik

(,+u. ) danbentuk jamalayadhahikfin('a j*vz)
untuk jenis laki-laki; sedangkan untuk jenis
perempuan kata dhfihikah (&"w ) untuk bentuk
tunggal dan dhawdbik ( *trz ) untuk bentuk
jamak. Orang yang selalu mendapat tertawaan
diberi gelar denganadh-dhuLknh ( a5i;+lr ), sedang-

kan orang yang selalu menertawakan orang lain
diberi gelar dengan adh-dhuhakah ({S;.>:l).
Adapun orang yang banyak tertawa dipanggil
dengan adh-dhuhukkah ( ii*,;J1), adh-dhafudk
( gC;tr ), adh-dhahfik ( !;*)\ ) dan al-midhhdk
( :lG:blt).

Di dalam Al-Qur'an, kata yang seasal
dengan kata dhahika terdapat di dalam sepuluh
ayat dengan perincian: Dua ayat mengambil
bentuk kata kerja masa lalu, seperti termaktub
di dalam QS. HCrd [11]:71dan An-Najm [53]:43.
Enam ayat mengambil bentuk rzudhari'atau kata
kerja masa kini/depan, seperti terdapat di dalam

QS. At-Taubah [9]: 82. Serta dua ayat lainnya
mengambil bentuk ismf6'il, termaktub di dalam

QS. An-Naml l27l:19 dan QS. Abasa [80]: 39.

Dari sudut tinjauan bahasa menurut Ibnu
Faris, huruf dhdd, hd' dm khf menunjuk kepada
makna'keterbukaan' dan'kelapangan (hati)'.
Dari ketiga huruf tersebut, menurutnya, timbul
kata dltabik yang berarti dhiddu baki ( ,5J'ry =
lawan kata menangis), ats-taqrul abyailr("Crlr jilr
= gigi putih), az-zahru ( )'Jt = bunga&embang),
az-zabad ( -r;!r = hadiah), wasatluth thafiq ( a- $)t L:3
= pemisah jalan) dan al-'asal ( Flt= madu). Di
samping sebagai bentuk pelaku dari kata dllabik,

menurut Ibnu Duraid, dltdhik mempunyai arti
'batu keras (putih) berkilau yang tampak di atas

gunung'.
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Dari sudut tinjauan terminologi/ menurut
Ibnu Manzhv, dlnbik adalah zhuhfiruts tsanayd

minal farh ( Clt tr u-rAt 

";l' 
= penampakkan gigi

di [ketika] kegembiraan). Dia dan Ibnu Faris

mengatakan dhAbik (di dalam bentuk kata pelaku)

adalah'setiap gigi terdepan yang tampak ketika
tertawa'. Adapun Al-Qurthubi melihal adh-

dltabik ( gtrulJr) adalah 'penampakan gigi-gigi'
dan boleh juga tertawa itu sebagai (tanda) wajah
berseri-seri/ceria)'; seperti di dalam ungkapan
kalimat "ra'aita fullnan ddhikan ay musyriqan
(t3F|si Gr: ri>i1 '.it; = engkau melihat sese-

orang tertawa, artinya muka berseri-seri/ceria).

Menurut Al-Ashfahani dan Al-Aby ari, adlt- dlwhik

adalah 'wajah suka cita dan penampakan gigi,
sebagai tanda kebahagiaan jiwa (hati), dan
tampaknya gigi ketika itu'.

Kedua ulama terakhir di atas menambah-
kan makna dari kata dhabik. P ertana, kata dhahik

dapat digunakan untuk menggambarkan as-

sukhriyyah ('f-ffut = ejekan/cacian) dan al-
istihziiyy ah ( +.t:H\t = olok-olokan), seperti
firman Allah di dalam QS. Az-Zukhruf [43]: 47.

Kata yadhakfin (1]<t*; ) pada ayat tersebut
memunyai makna'menertawakan' di dalam arti
mengejek dan mengolok-olok Nabi Musa as.

Kedua kata dlahik digunakan untuk meng-
gambarkan'ketakjuban' atau'keheranan' ter-
hadap sesuatu, sebagaimana dikemukakan Allah
di dalam firman-Nya QS. An-Najm [53]: 43. Di
dalam pengertian ini, kata dlabik dikhususkan
kepada manusia dan tidak terdapat pada
selainnya dari hewan-hewan. Adapun ketiga,
kata dltahik digunakan untuk mengambarkan
'hanya di dalam kegembiraan', seperti firman
Allah di dalam QS. Abasa [80]: 39.

Az-Zuhaili, di dalam menafsirkan kata
dhahik pada QS. An-Naml l27l: 19 menyatakan

bahwa'sen1rum' Nabi SulaimEu:I as. merupakan
ungkapan kegembiraan hatinya ketika ia menge-

tahui pembicaraan semut. Dengan demikian, kata

tabassum ( rli ) diikuti dan dikuatkan lagi dengan

firman-Nya kata dhdhikan ( gr0 ) karena,
menurut Az-Ztharli, kadang-kadang tersenyum
itu tanpa (disertai) tertawa dan kerelaan/

Dhillirn

keikhlasan. Tersenyum disertai tawa hanya
merupakan ungkapan kegembiraan. Dan ke-
gembiraan seorang nabi berkaitan dengan
masalah ukhrawi dan agama, bukan masalah

duniawi.
Adapun menurut Ar-Razi, tawa Nabi

Sulaiman as. yang melewati batas tersenyum
karena dua perkara. Pertama adalah ketakjuban-

nya atas apa yang ditunjukkan oleh pem-
bicaraannya (semut) atas terlihatnya rahmat-
Nya dan rahmat tentaranya dan kemasyhuran
kondisi mereka didalam ketakwaan. Dan kedua
adalah kegembiraan dengan apa yang diberi
Allah berupa pendengarannya (pemahaman-
nya) terhadap pembicaraan semut yang belum
pernah diberikan kepada seorang juapun.

Ada beberapa ciri yang terlihat di dalam
penggunaan kata dhahik di dalam Al-Qur'an.
Pertama, bila kata dlnhik digunakan di dalam
bentuk fi'l mddhi ('cS.>t ) maka makna yang
terkandung padanya di dalam konteks as-surttr

( rs$t = kegembiraan/kebahagiaan). Artinya,
tertawa yang tampak tersebut didasari ke-
gembiraan hati, seperti di dalam QS. Hffd [11]: 71.

Kedu+ bllakaladlwhik digunakan di dalam
benttrk fi'l mudhhri', yadhhakitn (b;StA- ), maka
makna yang terkandung padanya adalah di
dalam konteks as-sukhriyyah ( t frr = celaan/

hinaan) dan al-istihzdiyyah ( *.t'tr:-\t = olok-
olokan). Artinya, tertawayang tampak itu adalah

sebagai hinaan, cacian, sinis, dan olok-olokan
terhadap lawan bicara, seperti firman Allah QS.

Al-Muthaffifin [83]: 29. Adapun ketiga bila kata

ini ditampilkan di dalam bentukismf6'il, dhibiknn

( qb ), maka makna yang terkandung padanya
di dalam konteks at-ta' aj j ub ( -^kitr = ketakjuban /
keheranan) dan as-surfir ( ,slAt = kegembiraan),

seperti QS. An-Namll27l:19 dan QS. Abasa [80]:
39 di atas. + Ris'an Rusli*

DHALLON 10,]ol
Kata dhallfin ( o'j:A ) adalah bentuk f6'il ( J:,1 =

menunjukkan pelaku) dari kata kerja dhalla -
yadhillu - dhatdl wa dhaldlatan ( - ;;- -'p
"{>b't J}1} ). Kata ini terambil dari akar kata
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yang terdiri dari huruf-huruf dhi' ( 
"12 ),\fun ( ?\ ),

danlim ( ;Y ) -tasydid huruf lfim-yNrgmenurut
bahasa bermakna'kehilangan jdan','bingung',
atau 'tidak mengetahui arah'. Makna-makna
tersebut berkembang menjadi 'binasa' atau
'terkubur'. Di dalam konteks immaterial, kata
dhalla ( J3 ) diartikan sebagai 'sesat dari jalan
kebajikan',' meninggalkan jalan kebenaran', atau
'menyimpang dari tuntunan agama', atau lawan
dari kata 'petunjuk'. Mufasir wanita, Aisyah
bintu Asy-Syati' merumuskan makna kaladhalla
( J:; ) sebagai'setiap tindakan atau ucapan yang
tidak menyentuh kebenaran'.

Kata dhallfin ( ;j2 ltepatnya adh-dhdllfin
( o'jttai \S4arlkata adh-dhilUin ( ;l\bi ) ditemukan
sebanyak 13 kali di dalam Al-Qur'an, yakni lima
kali untuk kataadh-dhillfin dan delapan kali untuk
kataadh-dhililin.

Kata adh- dhillfrnl adh-dhdllin memilikii ru-
musan makna yang beragam sesuai konteks
penggunaan kata tersebut di dalam Al-Qur'an.
Akan tetapi, secara umum dapat dinyatakan
bahwa makna-makna yang ada tetap merujuk
kepada makna'orang-orang yang sesat'. Oleh
karena itu, di sini disitir pendapat M. Quraish
Shihab bahwa, paling tidak ada tiga ayat dari
ketiga belas ayat yang memuat kata-kata ter-
sebut, yang secara jelas menggambarkan ciri adh-

dhillfin I adh-dhillin ( Jr(aildJrir'i = orang-orang
yang sesat), yaitu:
1. QS. Ali 'lmran [3]: 90, ... wa utdika humudh-

dhdttitn G;di iup- ,ii = ... dan mereka
itulah orang-orang yang sesat). Ayat ini
menggambarkan bahwa ciri adh-dhhllfin
( oj:Ui ) adalah oranS-orang yang kafir
sesudah beriman dan bertambah kekufuran-
nya.

2. QS. Al-An'Am 16l: 77, ... lain lam y ahdini r abffi la-

akunanna minal-qaumidlt-dhillin ( J; aX- j d'uitAi;;ii b UA\ = ... sesungguhnya
jika Tuhanku tidak memberi petunjuk ke-
padaku, pastilah aku termasuk orang-orang
yang sesat). Ayat ini menuturkan ucapan Nabi
Ibrahim as. di dalam rangka mencari Tuhan
(agama yang hak), yang menggambarkan

r69
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bahwa tipe orang-orang yang dinilai sesat

adalah merekayang tidak mengenal petunjuk
Tuhan atau agama yang benar. Di dalam arti,
mereka tidak mengetahui adanya ajaran
agam4 atau pengetahuannya sangat terbatas
sehingga tidak dapat mengantarnya untuk
berpikir jauh ke depan. Mereka itu pasti tidak
dapat menyentuh kebenaran agarna dan pasti
sesat, paling tidak, kesesatan perjalanan
menuju kebahagiaan ukhrawi.

3. QS. Al-Hijr [15]: 56, Qdla waman yaqnathu min
rahmati rabbihi illadh-dhillitn ('u,a, ii ,St|'

Li - d

3r;Vi 1-*; -5 u = Ibrahim berkata,
"Tidak ada orang yang berputus asa dari
rahmat Tuhanny+ kecuali orang-orang yang
sesat"). Ayat ini juga menuturkan ucapan
Nabi Ibrahim kepada para tamunya, yang
menggambarkan bahwa ciri adh-dhhllfin
adalah orang-orang yang berputus asa dari
rahmat Tuhan. Banyak rag.un dan rangkaian
sikap putus asa, namun kesemuanya ber-
tumpu pada suatu muara, yaitu tidak ber-
prasangka baik terhadap Tuhan, atau meng-
ingkari kebesaran, kemahakuasaan dan
kekayaan-Nya yang mutlak. Pengingkaran ini
mengantar yang bersangkutan menghenti-
kan usaha karena keputusasaannya. Pada
saat itu menjadi sesatlah orang yang ber-
putus asa.

Demikian pulakata adh-dhdllin lainnya juga
diartikan dengan'yang sesat', sebagaimana yang
terdapat pada QS. Al-Fitihah [1]: 7,

'ti :i* **;-.f ;* t .: ],-ai i-in t*
''r$i

Shir ithnl-ladzina an' mnt a' al aihim ghniril-maghdhttbi
' al aihim w a4 6dh- dhilllin

Q aitil jalan orang-orfrng y ang telalt Engkau anugerah-

knn nilonat kEada merekn; bukan $alad yang dimurkni

dan bukan [pula j alanl mereka y ang sesat.

Para ulama berbeda pendapat tentang siapa
yang dimaksudkan dengan adh-dhdllin di dalam
ayat ini. Mayoritas pakar tafsir menetapkan
bahwa yang dimaksud adalah orang-orang
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Nasrani. Penetapan ini didasarkan pada hadits
Nabi saw., "An-nashdrd hum adh-dhillfin"
( o']tZ:; e,str--ti = Nasrani adalah mereka yang
sesat). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud
dan At-Turmuzi yang bersumber dari Adi bin
Hatim. Pendapat ini diikuti oleh Nasruddin di
dalam Tafsir Anwir At-Tanzil. Begitu pula Abd.
Muin Salim menegaskan bahwa "orang-orang

sesat" adalah orang-orang kafir yang sifat-sifat
mereka tampak pada diri orang-orang Nasrani.
Berbeda dengan Muhammad Abduh, yang
berpendapat bahwa adh-dhdllin adalah orang-
orang Yahudi.

Sebagian mufasir menyatakan bahwa adh-

dhdllin adalah orang-orang munafik atau yang
bacaannya tidak berberkah, atau orang-orang
yang tidak memperoleh petunjuk. Menurut Ibnu
Katsir bahwa yang dimaksud dengan "orang-
orang yang sesat" adalah mereka yang tidak
mengetahui kebenaran sehingga mereka teng-
gelam di dalam kejahilan dan tidak memperoleh
hidayah kepada kebenaran.

Untuk kata-kata adh-dhdllfin darr adh-dhdllin

yang terdapat pada QS. Al-WAqi'ah [56]: 51 dan
92 digunakan di dalam konteks pembicaraan
tentang azab atas golongan kiri. Yang pertama,

dia benar-benar akan memakan pohon zakum
karena term as u k a dh- dh 6ll tt n al - muk a dz dzib ttn
(b;#iatit;:i = orang yang sesat lagi men-
dustakan), sedangkan yang kedua, dia akan
mendapat hidangan air yang mendidih dan
dibakar di dalam neraka karena termasuk
golongan al -mukadzdzibin adh- dhd\in ( uy, i(:ii
|djitai = oran8 yang mendustakan lagi iesat).
Begitu pul4 kata dh1ilin ( drdr, ) pada QS. Ash-
Shaffat l37l:69, yang menegaskan bahwa pohon
zakum adalah makanan ahli neraka yang
diperuntukkan bagi orang-oranB yang lalim,
sehingga mereka mendapati bapak-bapak me-

reka di dalam keadaan sesat(dhillin).
Penggunaan kata adh-dhdllin pada QS. Al-

Mu'min0n [23]: 106, mengandung petunjuk
tentang peristiwa-peristiwa pada hari kiamat
dan kedahsyatannya. Pada hari itu orang-orang
kafir baru menyadari kalau mereka adalah

Dlriurir

orang-orang yang sesat, sehingga mereka me-

minta kepada Tuhan agar dikeluarkan dari
neraka jahanam dan dikembalikan ke dunia. Di
dalam ayat tersebut ditegaskan, " Mereka berkata,

'Ya Tuhm knni, kmni telah diktasai oleh kej ahatan kami,

dan adalah kami orang-orang yang sesat"' .

Di sisi lain, adh-dhdllin iuga merupakan
julukan yang diberikan oleh orang-orang yang
berdosa kepada orang-orang yang beriman. Hal
ini dinyatakan di dalam firman Allah pada QS.
Al-Muthaffifin [83] : 32,.Wa-idzh ra'auhum qhli inna

h6'ul6'ila-dhdllfin" 6;A ,'Jy,\ij| 4| riy=
Dan apabila mereka melihat orang-orang muk-
min, mereka mengatakan, "Sesungguhnya
mereka itu benar-benar orang-orang yang
sesat"). Muhammad Abduh di dalam Tafsir luz'
'Amma menulis, 'Apabila orang-orang yang
curang melihat orang-orang yang beriman maka
mereka berkata bahwa orang-orang yang
beriman itu sungguh-sungguh tersesat karena
meninggalkan apa yang diyakini oleh umum
dengan mencela akidah dan acara ritual yang
diwarisi dari nenek moyang mereka".

Dari uraian di atas, dipahami bahwa kata
adh-dhillfinl adh-dhillin ( rJ&lr\;{^tl ) memiliki
rumusan makna yang beragam sesuai konteks
penggunaan kata tersebut di dalam Al-Qur'ary
namun makna-maknayang ada tetap bertumpu
pada arti 'orang-orang yang sesat'. Secara

umum a dh- dhdll itn I adh- dh dlli n adal ah j ulukan
yang diberikan kepada orang-orang yang selain
Mukmin, seperti orang-orang kafir sesudah
beriman dan bertambah kekufurannya; orang-
orang yang tidak mengenal petunjuk Tuhan
atau agama yang benar; dan orang-orang yang
berputus asa dari rahmat Tuhan. Tipe-tipe
orang semacam inilah yang dinilai sebagai
orang sesat, yang dimiliki orang-orang kafir,
termasuk yang tampak pada diri orang-orang
Nasrani. * Muhammadiyah Amin +

DHAMIR ( 'rt;b \
Kata dhdmir ( tb) merupakan kata benda di
dalam bentuk pelaku aktif dari jenis laki-laki.
Kata ini diambil dari kata ke\a dhamara ('1.:>),
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yadhmuru ('P;) dengan bentuk masdarnya
dhumitran ( |,:i:> ) yar,g berarti al-hazl ( J'a;t =

kurus). Adaprn adh-dhkmirah ( ;it-LJr ) merupakan
bentuk jenis perempuan dariadh-dhfrmir ( ;5t).
Bentuk jamaknya adalah dhumurun ( j"b atau
dhawhmir( rW\

Di dalam Al-Qur'an, kata dhdmir ( rA )

terdapat di dalam satu ayat pada QS. Al-Hajj

[22]:27. Di dalam ayat ini Allah membicarakan
kewajiban ibadah haji bagi manusia (ya.g
mampu), dan alat transportasi yar,g berkaitan
dengan pelaksanaannya. Mereka itu datang dari
berbagai penjuru atau pelosok dunia.

Dari pandangan kebahasaan, menurut
Ibnu Faris, katadhdmir ( 1b) yang merupakan
turunan dari huruf dh 6d, mim, dmr 16' menunjuk
kepada dua arti pokok. Pertama, kata ini menun-
jrkpada diqqatunfisy-syai' ( 1,$te ij; = kurus dan
lemah), seperti ungkapan di dalam kalimat
dhamaral farasu ( J.?t|* = kuda kurus) yang
berarti sedikit atau tipisnya daging kuda,
sehingga terlilhat kurus. Kedua, kata ini berarti
ghaibatun wa tasattur ( Fj ti = ghaib, tertutup
dan tersembunyi), seperti di dalam ungkapan
kalimat adhmartu fi dhamiri sy ai'an
(e.: a;* et'*i ) ya.B berarti 'saya me-
nyembunyikan/merahasiakan sesuatu di dalam
hati nurani saya, sehingga tidak diketahui oleh
orang lain'. Menurut Al-Ashfahani dan Al-
Abyari, dhdmir ( tb ) berarti 'sesuatu yang
tersembunyi di dalam hati dan halus di dalam
bersikap dengannya'. Sementara itu, Al-Laits
melihatnya sebagai 'sesuatu yang engkau
sembunyikan di dalam hatimu'.

Adapun secara terminologi, menurut
Ismail Ibrahim, adh-dhdmir ( t6t ) adalah'unta
yang kurus kering karena banyaknya perjalanan'.
Senada dengan pengertian di atas, ulama tafsir
seperti Ar-Razi dan lainJainnya sepakat meng-
artikan kata itu dengan 'unta yang menjadi
kurus kering karena panjangnya perjalanan yang
ditempuh'.

Di dalam perkembangan makn4 katadhfrmir
( tb ) berkembang dan mempunyai arti 'rukbdn'
(oft't = orang yang mengendarai kendaraan)

t7r

l)haraba

untuk menuju Mekah di dalam rangka pe-
laksanaan ibadah haji. Ar-Razi dan Az-Zuhaili
menafsirkan wa'al6kulli dhdmirin ( yA f ,pj)
dengan arti'rukbdn' ( oti)= orang yang mengen-
darai kenderaan). Dengan demikian, alat trans-
portasi atau kendaraan apa saja yang ada pada
masa modern ini dapat digunakan untuk mem-
permudah pelaksanaan ibadah haji sebagai
ibadah yang bersifat moril dan materil kepada
Allah.

Penggunaan kata dhdmir ( tw) di dalam
ayat ini sesuai dengan konteks dan kondisi sosial

masyarakat Arab pada saat ayat diturunkan
Allah kepada Nabi Muhammad saw. Unta
merupakan alat transportasi yang terbaik pada
waktu itu, sehingga masyarakat Arab meng-
gunakan hewan ini untuk mempermudah me-
reka di dalam melaksanakan ibadah haji ke
Mekah, di samping perjalanan dengan berjalan
kaki sendiri, yang sebahagian ulama tafsir
berpendapat lebih utama dari mengendarai
kendaraan lainnya.

Adapun sebab turun ayat wa 'ald kulli
dhdmirin ( *,F ,!.1) diriwayatkan oleh Ibnu

]arir dari Mujahid berkata, "Sesungguhnya
sebahagian mereka tidak mengendarai kendara-
an (unta), sehingga Allah menurunkan ayat
tersebut". Dengan demikian, Allah memerintah-
kan kepada mereka untuk membawa bekal
persiapan di dalam perjalanan dan memberi
kemudahan bagi mereka untuk menggunakan
kendaraan (unta). + Ris'an Rusli te

DHARABA ( Q? )
Wazan kata itu adalah dhar aba - y adhribu - dharb an

((,';b ?H- a? ). Di dalam bentuk kata kerja dan
kata benda kata itu di dalam Al-Qur'an disebut
58 kali, tersebar di dalam 28 surat 15 surah
Makkiyah dan 13 surat Madaniyah) dan 51 ayat.

Menurut Ar-Raghib, kata dharaba ( + * ) berarti
'memukul sesuatu dengan sesuatu yang lain',
misalnya dengan tangan, tongkat atau pedang.
Menurut Muhammad Ismail Ibrahim, kata
dharaba berarti 'menyakiti', baik dengan alat
maupun tidak.
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Pengertian kata dharaba ( c*) kemudian
berkembang, digunakan di dalam pengertian
yang bermacam-macam, di antaranya 1) 'me-
mukul', seperti yang digunakan di dalam QS. An-
Nffr [24]: 31, QS. Al-AnfAl [8]: 50, dan QS.
Muhammad [a7l: 27); 2)'memenggal','mem-
bunuh', seperti yang digunakan di dalam QS. Al-
AnfAl [8]: 12 dan QS. Muhammad [47]: 4;3)
'memotong', 'memufuskan', seperti di dalam QS.
Al-AnfAl [8]: 12;4)'meliputi', seperti di dalam

QS. Al-Baqarah [2]: 61 dan QS. Ali'ImrAn [3]:
112;5) 'bepergian', seperti di dalam QS. An-NisA'

l4l:94 dan 101, QS. Ati 'Imrdn [3]: L56, dan QS.
Al-Muzzammil [73]: 20; 6)'membuat', seperti di
dalam QS. Thaha l20l:77;7) 'menjelaskan',
'memberi perumpamaan', seperti di dalam QS.
An-Nahl 11.61:75 dan 112; serta 8) 'menutupi',
seperti di dalam QS. An-N0r [24]:31, dan QS. Al-
Kahfi [18]: 11.

Dari beberapa pengertian di atas ternyata
bahwa kata dharaba ( + * ) lebih banyak diguna-
kan dengan pengertian'memberi contoh' atau
'perumpamaan', yaitu sebanyak 28 kali. Pe-

makaian arti'bepergian' dan'memukul' 10 kali.
Sedikit sekali kata ini digunakan untuk arti
'membunuh','memenggal','memotong', dan
'menutupi'.

Kendatipun terdapat perbedaan arti pada
kata itu, arti asalnya ialah 'memukul', artinya
melakukan tindakan, baik yang bersifat lunak
maupun keras, dengan alat tertentu. Untuk
tindakan yang lunak, kata dharaba (ap) dapat
diartikan sebagai'menutupi','bepergian',
'memberi contoh', dan lainnya sedangkan untuk
tindakan yang keras, kata itu dapat diartikan
sebagai'mematikan, melukai,' dan'menyakiti'.
Apabila kata dharaba (a? ) diartikan sebagai
'memberi contoh', di dalam Al-Qur'an Allah
mengambil sesuatu yang dijadikan contoh, yaitu
sesuatu yang nyata dan kelihatan, seperti yang
disebut di dalam QS. An-Nahl 116l:75-76. Kata
itu kebanyakan digunakan untuk menyatakan
sesuatu yang dapat diamati dan dilakukan
manusia.

Ath-thabathabai, ketika menjelaskan

Dharri'

firman Allah di dalam QS. Al-Baqarah l2l:273
yang berbunyi: 16 yastathi'fina dharban fil-'ardhi
( 
-y'ttfi iC? 3;1?t1'J 1 -etgutakan

bahwa ayat itu diartikan sebagai 'terbatas, ter-
halang, atau terkurung' atau dapat diartikan
sebagai 'sempit dan sulit'. Mereka yang ter-
masuk di dalam kategori sempit di dalam ayat

di atas ialah orang fakir, miskin, sakit, atau sibuk
karena menuntut ilmu, sehingga mereka tidak
mampu memenuhi kebutuhan hidupnya se-

hingga mereka itu perlu dibantu.
te Afraniati Affan et

DHARRA', ( s.fje I
Dharrk' ( ctor> )berasal darikata dharr ( ? ) yar,g

secara bahasa memunyai tiga arti, yaitu lawan
dari an-naf' ( At = manfaat), ijtim6'usy-syai'
(, :,P\ L 

r=t jni."punan sesuatu), d'arrr al -' u ddah

( ;1IJr= persediaan atau perlengkapan). Di dalam
bacaannya kadang-kadang terdapat perubahan
harkat (baris). Bila dibaca dharr ( p - fathah,
berbunyi lal), maka artinya adalah 'mudarat
atau kerugian'. Bila dibaca dhurr ( "p- dhammah,

berbunyi iul) maka artinya al-huzdl ( Jllt =

kurus). Bila dibaca dhirr ( "p=kasrah,berbtnyri)
maka artinya 'banyak istrl' . Dharrat ( 6,:"rb )
berarti 'perempuan yang dimadu' dan juga
berarti' hajat, kesempitan, dan kesakitan' . Dharir
( j"* ) berarti 'orang buta' . Dharttrat (;j1az )
berarti'keadaan/kebutuhan mendesak', dan
dharfiriy ( ql)-p ) berarti'penting pokok, mesti'.

Menurut Al-Ashfahani, kata dharr ( p )

berarti str'ul hdl t l6l'y= keadaan tidak baik),
baik pada jiwa, seperti kekurangan ilmu, ke-

kurangan wibawa maupun pada badan, seperti
sakit atau kekurangan, maupun keadaan lahir,
seperti kekurangan harta dan jabatan, sedangkan
kala dharr 6' ( ct'p ) adenahlawan dan sarr 6' ( etla )

danna'mi'( rl;X ).

Menurut Ibnul Asir sebagaimana yang
dikutip oleh Ibnu Manzhur, kata dharrd' ( rW)
berarti 'keadaan yang menyusahkan', yaitu
lawan dau'i sarr6' ( cl!, = kesenangan). Lebih lanjut
dikatakannya kita pernah diuji di dalam hidup
ini dengan kefakiran, kesulitan, dan bala; nalnun,
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kita bisa sabar. Sebaliknya, kita juga pernah diuji
dengan kesenangan, berupa kelapangan hidup
di dunia, namun kita tidak sabar, bahkan
takabur. Selain itu, Ibnu Manzhur juga mengutip
pendapat Abu Al-Haisam yang mengartikan
dharr6' ( rW) dengan az-zaminah ( at1'1t= bala
waba). Al-|auhari menyamakan arti ba's6'
( ,ta 

";i, 

) dengan dharr6' ( ,t'r ),yaitu asy-syiddah

( ;,i+^lt= bala, kesemPitan).
Kata dharr6' (rto? ) disebut di dalam Al-

Qur'an sebanyak sembilan kali, yaitu di dalam

QS. Al-Baqarah [2]: 177,2't4, QS. Ali 'ImrAn [3]:
134 QS. Al-An'Am [6]:42, QS. Al-A'r6f l7l:94,95,
QS. Y0nus [10]: 21, QS. Hffd [11]: 10, dan QS.
Fushshilat [41]: 50. Sementara ltu kala dharr
( ? )-ai dalam bentuk masdar-disebut sebnyak
27 kali. Kata dhurr ( p ) disebut dua kali. Kata
dharar ( ;"b ) satu kali. Kata dhdrr ( ? Yai dalam
bentuk ism fl'il-sebanyak dua kali. Kata dhirdr
( -tl-*) disebut dua kali.

Pengungkap ankata dharr6' ( ,t'p ) di dalam

QS. Al-Baqarah [2]: lTTberkaitan dengan pokok-
pokok kebaikan yang dimiliki oleh orang-orang
yang bertakwa, antara lain sabar di dalam ke-

sempitan, penderitaan dan di dalam peperangan/
wash-shilbirina fil b a'sk' i wadh-dharrd' i wa ffinal-ba'si
( q.t)i'w1 ,1fuit ,-61qf a o*.Siil.-- Al-Qurthubi menaf srikan- al-ba's6' (rll1t)
dengan asy-syiddah wal-faqr < iri;3;Jr = Ua4
kefakiran), dan menafsirkan dharr6' ( ,t* I
dengan al-maradh waz-zamdnah (tu:")t *;i =

sakit dan bala). Adapun hinal-ba's ( urVt 3q)
diartikannya sebagai waqtul-harb ( *"At Ui=
waktu peperangan). Ini juga merdpakan pen-
dapat Ibnu Mas'ud.

Di dalam kltab Al-MizhnfiTafsir Al-Qur'6n,
kata al-ba's6' wadh-dharr6' ( rt'"p:f,,[-'er ) ditaf-
sirkan hadits Nabi, yaitu fil jir' wal 'athasy wal
khatrf (""it ;*lft 7'ilt ,-t= kelaparan, ke-

hausan, dan ketakutan). Lebih lanjut di dalam
kitab ini disebutkan bahwa ba's6' (r;'U ) iaafr
bala dan bahaya yang menimpa manusia di luar
dirinya, seperti harta, jabatan/kedudukan,
keluarga, serta keamanan yang diperlukannya
di dalam hid up. Dhar r d' ( ;? ) ialah bala/b ahaya
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yang langsung menimpa diri manusia sendiri,
seperti luka, terbunuh, sakit, dan kegoncangan.

Kata dhnrr6' ( ,t"p ) dt dalam QS. Al-Baqarah

l2l: 21.4 termasuk di dalam rangkaian pertanyaan
Tuhan, apakah seseorang mengira dirinya masuk

surga, padahal ia belum pernah mengalami
kesusahan dan penderitaan sebagaimana yang
dialami umat terdahulu.

Kata dharrd' ( ,t * ldi dalam QS. Ah 'Imran

[3]: 13a berhubungan dengan sifat orang-orang
yang menafkahkan hartanya baik di waktusarri'
( rt7= lapang) maupun di waktu dharr6' ( rti?=
sempit).

Kata dharr6' ( ,t'p ) di dalam QS. Al-An'Am

$): a2 berkaitan dengan siksa yang ditimpakan
Tuhan kepada umat terdahulu, berupa ke-
sengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka
bermohon kepada Tuhan dengan tunduk dan
merendahkan diri.

Katadlnnk' ( ct? ) di dalam QS. Al-A'rAf [7]:
94 merupakan rangkaian pernyataan Tuhan
bahwa Ia telah mengutus nabi atau rasul pada
setiap kota. Kemudian, Allah menyiksa penduduk-
nya dengan kesempitan dan penderitaan akibat
mereka mendustakan para nabi itu. Hal ini
dimaksudkan agar mereka tunduk dan me-
rendahkan diri kepada-Nya.

Katadharri'( )p) didalam QS. Y0nus [10]:
21 berhubungan dengan rahmat yang diberikan
Tuhan kepada manusia sesudah mereka ditimpa
dharr6' ( rl'f = bahaya). Tiba-tiba mereka men8-

adakan tipu daya untuk menentang tanda-tanda
kekuasaan Allah.

Katadharr6' ( rt'p) di dalam QS. HOd [11]:
10 juga berkaitan dengan rahmat yang diberikan
Tuhan kepada manusia setelah mereka ditimpa
bencana. Dengan perasaan gembira dan bangga
mereka berkata, "Telah hilang segala bencana
dari padaku."

Katadharrd'( 
"t'p) 

di dalamQS. Fushshilat

[41]: 50 masih berhubungan dengan sikap
manusiayang mendapat rahmat setelah ditimpa
kesusahan. Dengan rasa bangga mereka berkata,
"Ini adalah hakku dan aku tidak yakin bahwa
hari kiamat akan datang." ,o Hosm Zaini te
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DHIDDAN ( fr-" )
Katadhiddan ( r1+ iadalah katadhidd( i+ ) yang
berharakat fathah-tanwin pada huruf akhirnya.
Secara bahasa berarti'berlawanan, kontradiksi,
bertentangan'. Selain itukata dhidd ('.^+ ) kadang-
kadang berarti al-matsal ( JrJ(= serupa), an-nazhir
( -#i = sebanding), dan al-kuf' ( 

"Li3Ji 
= se-

imbang). Ibrahim Anis, Ar-Raghib Al-Ashfahani,
dan Ibnu Faris mengartikm dhidd ( "u; ) secara
istilah sebagai 'dua hal yang tidak bisa ber-
himpun pada satu jenis di dalam satu waktu',
seperti berhimpun putih dan hitam, siang dan
malam, baik dan jahat. Kalau tidak berada di
dalam satu jenis maka tidak disebut dhiddan
(t'.t+), seperti manis dan gerak.

Ar-Raghib Al-Ashfahani menguraikan
agak lebih rinci bahwa dua hal yang ber-
tentangan adalah karena berbeda zatnya,
masing-masing bertentangan dengan yang lain
dan keduanya tidak dapat berkumpul pada
suatu benda di dalam satu waktu. Bentuknya
ada empat macrun. Pertama, disebut dhiddan
( ti^+ ) seperti putih dan hitam. Kedua,
mutandqidhain ( ;PG ), seperti lemah dan
seperdua. Ketiga wujttd (,ii ) dan 'adam ( 1i ),

seperti melihat dan buta. Keempaf positif dan
negatif di dalam berita, seperti "semua manusia
di sini, dan bukanlah semua manusia di sini".
Para teolog (mutakallimin) dan ahli bahasa
memandang semua yang tersebut itu termasuk
ke dalam hal-hal yang berlawanan (mutadhkddnh).

Allah swt. tidak termasukdhiddun ( ,; ) aan tiaaf
pulaniddun ( s. ) karena niddun berserikat pada
substansi, dan dhiddun ( i; ) teraapat dua hal
yang bertentangan di dalam satu jenis, sedang-
kan Allah Mahasuci dari substansi dan dari
berserikat. Bila dibaca dhdddun (dengan fathah
dhad-nya maka artinya'penuh', seperti dhaddal-
in6' ( Lu\t'.t2 = iamemenuhi bejana).

Kata dhiddan (f+ ) disebut satu kali di
dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam QS. Maryam

[19]: 82. Kata dhiddan (f+) di dalam surat ini
disebut di dalam konteks pembicaraan tentang
penyembahan manusia kepada selain Allah.
Kelak mereka (sembahan-sembahan) itu akan

DhivA'

mengingkari penyembahan pengikut-pengikut-
nya terhadapnya dan mereka (sembahan-
sembahan itu) akan menjadi musuh atau lawan
bagi mereka. ,e Hasan Zaini t:

DHTYA', (*Ql
Kata dhiy6' ( "V ) berasal dari dh6'a - yadhit'u -
dhiyi' ( ,V - i jA- - ;12 ), di dalam berbagai
bentuknya-baik di dalam bentuk kata kerja
maupun di dalam bentuk mashdar-di dalam Al-
Qur'an disebut enam kali yang tersebar di dalam
lima surah (3 surat Makkiyah dan 3 surah
Madaniyah) dan enam ayat.

Di dalam kit ab Al- Mufi adnt f. Ghafibil-Qur' dn

disebutkan bahwa makna kata dhau' ( r'* )

adalah 'sesuatu yang tersebar dari benda-benda
yang bercahaya'.

Di samping kata dhau' (,'la), Allah juga
menggunakankatanfir ( t|) aidalam Al-Qur'an
dengan arti'cahaya'. Penggunaan kedua kata
ini dapat dilihat pada beberapa ayat yang
memuat kata tersebut. Di dalam firman Allah
pada QS. Al-Baqarah [2]: 17,20, dan QS. Y0nus

[10]: 5 terdap atkatadhau' ( ,'3+ )ymgdigunakan
untuk kata ndr ( .,1U 

: api), al-barq ( .rl( = t itat;,
asy-syams ( u.3t = matahari). Api, kilat, dan
matahari adalah benda-benda yang zatnya itu
sendiri bercahaya. Selain itu, Allah juga meng-
gunakan kata dhau' ( r'*) untuk risalah Nabi
Musa as. sebelum disampaikan kepada umatnya.
Itu dianalogikan dengan dhiyd' ( e\j = cahaya)
yang timbul dari sumbernya (QS. Al-AnbiyA'
[21]:  8). Di dalam hal ini ada dua bentuk
penggunaan katadhau' ( e'p ).Pertama di dalam

bentuk hissiy ( (h ), secara indriawi dapat
diketahui bahwa api, kilat dan matahari adalah
benda-benda yang menjadi sumber cahaya.
Kedua di dalam bentuk ma'nawi ataumajdzi.

Katanitr ( J! ) digpnakan Allah di dalam dua
kategori. Pertama nfir hissiy (",h j! ) terdapat
pada QS. Al-Baqarah [2]:17 yang menceritakan
cahaya api yang menerangi orang-orang munafik
yang telah memantulkan cahaya kepada benda
yang tidak bercahaya sehingga orang yang
melihat dapat mengetahuinya. Kemudian, Allah
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menghilangkan cahaya pantulan yang mem-
bantu penglihatan mereka itu; maka cahaya yang

demikian disebut nfir ( rj ). Pada ayat ini Allah
menggunakan kata dhiyA' ( eQV = ce,Jl.aya) untuk
api; dhiyd' ( rV = cahaya) dinamakan nitr ( t|)
tatkala dhAA' ( eLV= cahaya) itu mengenai benda

yang tidak bercahaya sehingga benda yang tidak
bercahaya itu dapat memantulkan cahaya.
Demikian juga halnya dengan firman Allah pada

QS. Y0nus [10]: 5, huwalladzi ja'alasy-syamsa

dhiyd'an wal-qamara nilrd ( lilr ,y ,s;fi i
(,j 'in,i i+=Dtalahyang menjadikan matahari
bersinar dan bulan bercahaya). D dalam konteks

htrkata nfir (1! ) diterapkan V,ep ada al-qmnar ( ji
= bulan) karena bulan bercahaya disebabkan
pantulan cahaya matahari.

Kategori keduo nur ma'nawiy (&fr ;;),
misalnya firman Allah di dalam QS. An-NisA' [4]:
174, yang menyebutkan Al-Qur'an sebagu nitr
karena Al-Qur'an itu tidak diturunkan secara

langsung kepada umat manusia, tetapi lewat
utusan-Nya. Di dalam ayat lain, Allah meng-
gunakan kata nfir ( .,! ) pada kitab Taurat yang

diturunkan kepada Nabi Musa as. setelah di-
sampaikan kepada umatnya (QS. Al-Mflidah [5]:
rl4), sedangkan untuk risalah Nabi Musa as.yang
belum disampaikannya, Allah memakai kata
dhiy6' ( rQ= cahaya) sebagaimana uraian di atas.

Al-Ashfahani menggunakan istllah nfir
ma'qfitiy (",;:F.,i 1 aan nfir mahsfisiy ( -t!
?H ) untuk nfir yangduniawi. Nfir ma'qfiliy

ler;;,j 1 bersumber pada urusan ketuhanan
seperti akal dan Al-Qur'an. Adapun nitr mabsitsi

l6'5:; rl; bersumber pada benda yang
bercahaya seperti bulan. Nr[r ( ] ) y xrgukhrawi
seperti tercantum di dalam QS. Al-Hadid l57l:
12,13.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan
bahwa Al-Qur'an menggunakan kata dhau'
( r*) dan nfir ( ,! ) ai dalam konteks yang
berbeda. Bagi benda yang menjadi sumber
cahaya, Allah memakai kata dhau' ( ,'* ),
sedangkan bagi benda yang bercahaya karena

cahaya pantulan yang bersumber dari yang lain
digunakan-Nya kata nfir ( tti ). oo Afraniati Affan to
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DHUAFA' ( CG6:b')
Kala dhu'af6' ( ,t717 ) merupakan salah satu
bentuk jamak dari mufrad mudzakkar (bentuk
tunggal laki-laki), dha'if ( ;Z* ). Kata dha'if
( -r*? ) memiliki berbagai bentuk jamak, yaitu
dhi' Af ( iq ), dhu' af6' (,ti;b ), dha' afah ( a;;b ),

dan dha'f6' (rv12 ). Bentuk mu'annats (bentuk
perempuan) dafi dha'if (,-ig ) adalah dha'ifah

(r'4t ) dengan bentuk jamak dha'ifht 1c,r7i:';-),
dha' 6' if ( qt;* ), dm dhi' 6f ( iL.b ).

Kata dha'if (,;*) dan dhu'af6' ( ,17;b)
berasal dari kata yang bila ditulis terdiri dari
susunan huruf dhdd, 'ain, dan fd'. Kata itu
mempunyai liga wazn (timbangan). Wazn yang
pertama adalah dha'afa, yadh'ufu, dha'fan wa

dhu'fan (94 Ab'-:5- 3tb).wazn (timba-
ngan) kedua ialah dha'ufa, yadh'ufu dha'frfatan wa

dha'Afiyatan ( yA:'dGA'-i:2:" ;|27. wazn
ketiga adalah dha'afa, yadh'afu, dha'fan
(ea 'JtA-'-itb)-

Kata adh-dhu'af|' ( rr';:-t; rt ) di dalam Al-
Qur'an disebut empat kali, tersebar pada empat
surat dan empat ayat, sedangkah kata turunan-
nya yang lain disebut 48 kali (jumlah seluruhnya
sebanyak 52 kali), tersebar di dalam 22 surat dan
45 ayat.

Bentuk-bentuknya meliputi y''l mddhi (kata
kerja bentuk lampau) sebanyak delapan kali, fi'l
mudhhri' (kata kerja bentuk sekarang dan atau

yang akan datang) sebanyak sebelas kali, dan
yang lain-33 kali-bentukism (kata benda).

Dari segi makna, tampaknya terdapat
perbedaan di antara wazn pertarra dan kedua
dengan wazn ketiga. Pada wazn pertama dan
kedua makna denotatif kata itu adalah khildful-
quwwah1;fit ;>*), dhiddut-quwwah( r:At 

tV)
'lawan dari kuat, lemah, atau tidak ada kekuatan',

seperti di dalam QS. Al-Hajj l22l:73 dan QS. Ah
'ImrAn l3l:1.46. Adapun makna denotallf wazn

yang ketiga ialah yadullu'aI6 an yuzddasy-syai'u

mitsitahfi ('^V r:?t;r j-'t( Ss J! = menunluk-
kan penambahan terhadap sesuatu/asal dengan

sesuatu yang sejenis) sehingga menjadi berlipat
dua atau lebih, atau'berlipat ganda'. Demikian
antara lain Ibnu Faris di dalan Maqiyisul-Lughah.
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Lebih jauh Al-Ashfahani, mengutip pen-
dapat Al-Khalil, menerangkan bahwa-ter-
utama menurut ulama Basrah-adh-dhu'f
(;At )-dengan dhammah pada huruf dhAd-
berarti 'lemah pada badan fisik', sedangkan adh-

dha'f ( ;,)JaSr )-dengan fathah pada hunfi dhdd-
mengandung makna'lemah di dalam segi akal
atau pikiran (mental)'.

Pengarang Lisdnul 'Arab mengatakan adh-

dhi'f ( -tirtl )-dengan kasrah pada huruf dhad-fr
knl6mil-' Arabi ashluhfr al-mitsl il6 md zhdah wa lfrsa bi

maqshirin' ab mitsldn, kata adh-dhi'f( ; 1 i- t1 ) pada
mulanya mengandung arti 'berlipat', yakni
minimal dua kali lipat dan tidak memilki batas

maksimal), kecuali jika konteksnya menunjuk-
kan jumlah atau bilangan tertentu, seperti dhi'fain
(;F9 = dua kali lipat) sebagaimana terdapat
pada QS. Al-Baqarah l2l:265 dan QS. Al-AhzAb

[33]: 30 dan 58.

Kendatipun menampakkan perbedaan
yang cukup jauh, kedua makna tersebut-lemah
dan berlipat ganda-tetap memiliki titik temu,
yaitu yang lemah agar menjadi kuat harus
dilipatgandakan dan yang berlipat ganda
menunjukkan ketergantungan dan ketergan-
tungan menandakan adanyakelemahan di dalam
sisi-sisi tertentu.

Kata adh-dha'f ( O]-aJl ) dan turunannya
yang terdapat di dalam Al-Qur'an mengandung
arti 'lemah' dan pada umumnya dikaitkan
dengan keterbelakangan dan kemunduran,
seperti kemiskinan (QS. An-NisA' l4):9, QS. At-
Tawbah l9l:91), kebodohan (QS. Al-Baqarah [2]:
282),lanjutusia (QS. Al-Baqarah l2l 266, QS. Ar-
R0m [30]:54), dan sakit (QS. At-Tawbah [9]:91).
Bahkan, dha'if (Jib) secara umum mengan-
dung arti 'sakit' (lihat Maqayisul Lugah).

Konteks pembicaraan ayat-ayat yang di
dalamnya terdapat kata adh-dha'f (,;]-at) dan
turunannya mengandung arti 'lemah' secara
umum adalah sebagai berikut. Pertama, mengenai
kejadian dan kelemahan manusia yang justru
harus disadarinya agar tidak merugikan dirinya
sendiri (QS. Ar-R0m [30]: 54). Kedua mengenai
perjuangan umat Islam melawan orang-orang

I) lr rr'afA'

kafir dan munafik di dalam rangka menyebarkan
dan mempertahankan agama Islam atau men-
jelaskan ketertindasan mereka oleh orang-orang
kafir dan munafik tersebut (QS. An-Nisd' [4]:75,
97, dan 98, QS. Al-AnfAl l8l:26 dm 66, serta QS.
Maryar. [19):75). Ketiga mengenai perjuangan
manusia melawan rongrongan hawa nafsu dan
setan (QS. An-NisA' $l:76).

Adapun kata adh-dhr'f ( O;*Sr ) yang
berarti berlipat ganda-baik di dalam hal pahala
maupun siksa-yang ditemukan di dalam Al-
Qur'an, pada umumnya muncul di dalam
konteks pembicaraan mengenai pahala atau
balasan bagi pelaku suatu amal kebaikan dan
dosa atau siksa bagi pelaku amal kejahatan.

Amal perbuatan yang akan membuahkan
pahala dan atau balasan yang berlipat ganda

Qudhi'afl adalah amal perbuatan yang-di
samping berstatus dwifungsi, juga-bernilai
tinggi. Amal perbuatan tersebut dikatakan
bernilai tinggi karena tidak hanya akan me-
nyentuh kepentingan diri pelakunya sendiri,
tetapi juga akan menjangkau kepentingan or:rng
lain serta dilakukan secara serius dan maksimal
serta, tentunya, dilandasi oleh motivasi suci
(baca: ikhlas). Dengan demikian, hasil nyata dari
amal perbuatan tersebut akan membawa man-
faat bagi masyarakat, terutama masyarakat
sekitarnya (QS. Al-Baqarah [2]: 245,261, dan265,

QS. An-Nisd' f4l: 40, QS. Al-Hadid l57l:11 dan
18, serta QS. At-TaghAbun [64]: 17).

Suatu perbuatan dapat dikategorikan
sebagai berstatus dwifungsi-yakni menyangkut
hubungan pelakunya dengan Allah swt. dan
hubungan sesama manusia-apabila perbuatan
tersebut mengandung unsur transendent berupa
bekal untuk akhirat. Oleh karena itu, wajarlah
apabila Allah swt. memberikan balasan kepada
yang bersangkutan berupa balasan kenikmatan
yang berlipat ganda.

Amal perbuatan yang akan mengakibatkan
pelakunya dijatuhi balasan siksa yang berlipat
ganda adalah pertama, amal perbuatanyangbila
dilakukan akan mendatangkan bahaya atau
kerugian yang besar dan luas. Dikatakan demi-
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kian karena akibat nyata dari amal perbuatan
dimaksud tidak hanya akan merugikan diri
pelakunya sendiri, tetapi juga akan melibatkan
orang lain (QS. Ah'Imran [3]: 130, QS. Al-A'rAf
[7]:38, QS. Al-Furq6n [25]:69, QS. Al-AhzAb [33]:
30 dan 68, serta QS. Shad [38]: 6,1). Kedua,
perbuatan yang merupakan suatu usaha untuk
memutarbalikkan petunjuk Allah yang lurus
agar orang tidak mengikutinya (QS. H0d [11]:
20). ,o 67o1;4; ,

DHUHA ( J,,b\
Kata dhub6(;7 ) terambil dari akar kata yang
terdiri atas tiga huruf yaitu dltAd - h6, dan wiw.
Ibnu Manzhur mendefinisikan kata d/z uba ( 

"ft 
)

sebagai'waktu tertentu di siang hari'yaitu waktu
ketika matahari naik sepenggalan di pagi hari
hingga mendekati tengah hari. Dengan itu pula
shalat yang dilakukan pada waktu itu disebut
shalat dhuhd. Begitu pula, hari raya idul adha
dinamai demikian karena binatang kurban pada
hari itu berkumpul untuk disembelih pada waktu
duha. Kurban-kurban itu sendiri dinamai
adhbiy ah ( U' i.i 7 a*, anAUiy oL ( +A ). Kemudian
dari makna yang menunjuk pada waktu dhuhd

tersebut berkembang, kata dhubi juga terkadang
dipakai dengan arti 'yang menunjuk pada sinar
matahari', bahkan terkadang menunjuk pada
'wakfu siang secara keseluruhan'.

Di dalam Al-Qur'an, kata dhuhfr terulang
sebanyak enam kali. Bentuk ini juga dipakai
sebagai nama salah satu surat, yaitu QS. Adh-
Dhuha.

Penggunaan katadhuhfr di dalam Al-Qur'an
ada yang disepakati maknanya oleh para mufasir
seperti yang terdapat pada QS. Thaha [20]: 59 dan

QS. Al-A'r6f [7]:98. Kata dhubi di situ diartikan
sebagai 'waktu ketika matahari naik sepenggalan
di waktu pagi'. Pada QS. Thaha tersebut disebut-
kan tentang kisah Nabi Musa as. yang melakukan
perjanjian dengan Firaun bersama tukang-tukang
sihirnya. Mereka sepakat berhadapan dan ber-
tanding pada hari yang diramaikan di waktu
Dhuh6. Hari yang diramaikan diungkapkan
dengan yaumuz zinah (d-\ti'; ). Muqatil me-
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nafsirkan sebagai hari raya Faeruz. Sa'id bin
|ubair menganggap sebagai hari pasar raya. Ibnu
Abbas menafsirkannya sebagai hari '6syftrd

(tanggal 10 Muharam). Penentuan waktu dhubk

sebagai waktu pertandingan pada hari ifu karena
pada saat itu merupakan waktu yang paling me-
mungkinkan orang berkumpul sebanyak-
banyaknya, sehingga dapat menyaksikan siapa-

kah yang benar antara keduanya apakah Nabi
Musa as. dengan ajaran yang ia bawa ataukah
Firaun bersama pengikut-pengikutnya yang tidak
mau memercayai ajaran yang di bawa oleh Nabi
Musa as.

Di samping itu ada juga penggunaan kata
dhuhd y mgdiperselisihkan maknanya oleh para
mufasir, seperti di dalam QS. Asy-Syams [91]: 1,,

"demi matahari dan dhuh6-nya" . Mujahid dan Al-
Kalbi mengartikan kata dhuhd di situ dengan
'sinar matahari'. Muhammad Abduh meng-
artikan sebagai 'sinar matahari di waktu pagi'.
Sementara itu, Qatadah yang kemudian di-
dukung oleh Al-Farra' dan Ibnu Qutaibah
mengartikannya sebagai 'siang secara ke-
seluruhan'. Muqatil mengartikannya sebagai
'panas teriknya matahari.'

Demikian pula pada QS. Adh-DhuhA [93]:
'1., "Demi adh-dhuh6." Kalaadh-dhuhd di situ, ada

yang mengartikannya sebagai waktu dhuhd (pagi
hari), ada pula yang mengartikannya sebagai
waktu siang secara keseluruhan . Dafi kata dhuhd

yang terdapat pada awal surat ini, yang di-
jadikan sumpah oleh Allah, terambil nama surat
tersebut, yaitu QS. Adh-DhuhA.

QS. Adh-DhuhA ini adalah surat yang ke
93, termasuk golongan surat-surat Makkiyah
tanpa ada pertentangan. Pendapat yang populer
mengatakan bahwa ia adalah surat kesebelas di
dalam urutan turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Ia

turun sesudah QS. Al-Fajr. QS. Adh-DhuhA ini
terdiri atas LL ayat dengan pokok-pokok kan-
dungannya: menegaskan bahwa Allah swt.
sekali-kali tidak akan meninggalkan Nabi
Muhammad saw; isyarat dari Allah swt. bahwa
kehidupan Nabi Muhammad saw. dan dakwah-
nya akan bertambah baik dan berkembang;
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Allah bersumpah dengan waktu dhuha untuk menunjukkan
penting dan besarnya kadar kenikmatan di dalamnya.

larangan menghina anakyatim dan menghardik
orang-orang yang meminta-minta dan perintah
menyebut-nyebut nikmat yang diberikan Allah
sebagai tanda bersyukur.

Para mufasir sepakat bahwa latar belakang
turunnya surat ini adalah keterlambatan turun-
nya wahyu kepada Rasulullah saw. Keadaan ini
dirasakan berat oleh Rasul, sampai-sampai ada
yang mengatakan bahwa Muhammad saw. telah
ditinggalkan oleh Tuhannya dan dibenci-Nya.

Surat ini dimulai dengan qasam ( # )

(sumpah) dengan huruf wdw ( i ) dan dhuhd
( ;L ) sebagai muqsom bih-nya ( t & ) (obyek

yang digunakan untuk bersumpah). Pendapat

yang berlaku di kalangan ulama terdahulu
mengatakan bahwa sumpah Al-Qur'an dengan

lt)ato men9andung makna pengagungan ter-
hadap muqsam bih ( q ;:-l.Ibnu Qayyim Al-
fauziyah mengatakan bahwa sumpah Allah
dengan sebagian makhluk-Nya menunjukkan
bahwa ia termasuk tanda-tanda kekuasaan-Nya

yang besar.

Menurut Muhammad Abduh, sumpah
dengan dhuhd (cahaya matahari diwaktu pagi)
dimaksudkan untuk menunjukkan pentingnya
dan besarnya kadar kenikmatan di dalamnya
sekaligus untuk menarik perhatian kita bahwa
yang demikian termasuk tanda-tanda ke-
kuasaan-Nya yang agung.

Gagasan adanya ta'zhim ( # = peng-
agungan) yang terkandung pada objek atau
makhluk yang digunakan oleh Allah untuk

IlhuhA

bersumpah kurang diterima oleh Aisyah Abdur-
rahman Bintusysyati atau yang populer dengan
nama Bintusysyati, seorang ulam a mutaakhkhirin,

guru besar sastra dan bahasa Arab di Universitas
Ainusy Syams, Kairo-Mesir, di dalam bukunya
At-tafstrul Bay 6ni lil Qur' dnil Karim, halitu karena,

menurutnya, terkadang agak sulit mencari
makna keagungan tersebut pada beberapa objek
yang dijadikan sumpah dengan wilw kecuali
terkesan dipaksakan. Misalnya, sumpah dengan
malam ketika sunyi, mungkin tampak segi
keagungan tersebut ketika mereka melihat
hikmah ilahi yang ada di dalamnya, yaitu
diciptakan-Nya malam sebagai pakaian dan
ketenangan. Akan tetapi, mereka juga melihat-
di dalam QS. Adh-DhuhA tersebut-pengertian
kengerian karena malam adalah waktu duka.
Bahkan, mereka mungkin menakwilkannya
dengan keheningan maut, kegelapan kubur, dan
keterasingan, seperti yang terlihat di dalam tafsir
Ar-Razi-yang di dalamnya tidak tampak makna
keagungan kecuali dipaksakan. Di dalam ke-

banyakan ayat-ayal qasam dengarr wdw, mereka
mencampuradukkan antara keagungan dengan
hikmah yang terdapat pada makhluk yang
digunakan untuk bersumpah tersebut. Padahal,

setiap makhluk Allah, diciptakan karena suatu
hikmah, baik yang tampak maupun yang tersem-
bunyi. Adapun keagungan bukanlah suatu yang
mudah dikatakan semata-mata untuk menje-
laskan suatu aspek karena adanya hikmah yang
tampak di dalam objek sumpah tersebut,
demikian Bintusysyati menjelaskan. Atas alasan

ini, dia beranggapan bahwa mungkin sumpah
ini telah keluar dari prinsip struktur kebaha-

saan, yaitu dari ta'zlfim ke makna bayhni. Seperti,

keluarnya uslub-uslub amar (perintah), nahy
(larangan), dm istifhkm (pertanyaan) dari peng-
gunaan asal yang diperuntukkan baginya ke
makna lain karena pertimbangan keindahan
bahasa. Sebab, wdw ( j ) dalam ungkapan ini
telah menarikperhatian dengan kuat kepada hal-
hal indriawi, konkret yang sama sekali tidak
aneh sebagai gambaran ilustratif bagi hal-hal
maknawi, gaib dan tidak dapat dipahami oleh
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indra. Dan inilah yang dia maksud makna baydni

tersebut.
Terlepas dari perbedaan pendapat para

pakar tersebut, tampaknya mereka sejalan di
dalam hal adanya hikmah dan keterkaitan yang
erat antara muqsam bih ( q & = objek yang
dipakai untuk bersumpah) dengan muqsam'alaih
( {. &= isi sumpah), di dalam hal ini, waktu
dhuhk yang merupakan awal datangnya siang
setelah gelap, kemudian disusul oleh datangnya
malam yang sunyi, dengan penegasan Allah
bahwa Dia tidak meninggalkan Muhammad saw.

dan pernyataan-pernyataan lain yang meneguh-
kan hatinya setelah risau karena terputusnya
wahyu.

Bintusysyati menjelaskan bahwa muqsam bih

di dalam dua ayat pada QS. Adh-DhuhA adalah
gambaran bersifat fisik dan realitas konkret yang
setiap hari disaksikan oleh manusia ketika
cahaya memancar pada dini hari. Kemudian
disusul oleh turunnya malam ketika sunyi dan
hening tanpa mengganggu sistem alam. Itu
merupakan ilustrasi dari terputusnya wahyu
kepada Nabi. Adakah yang lebih merisaukan jika
sesudah wahyu yang menyenangkan dan ca-
hayanya menerangi Nabi, datang saat-saat
kosong, lalu setelah itu terputus, bagaikan
malam sunyi datang sesudah waktu dhuhayang
cahayanya gemerlapan.

Adapun Ar-Razi mengemukakan bahwa
itu merupakan gambaran waktu yang datang
silih berganti antara malam dan siang (dhubi).

Sesekali saat malam bertambah, maka saat siang
pun berkurang dan kali lain terjadi sebaliknya.
Pertambahan itu, bukan karena kemarahan dan
pengurangan itu bukan karena kebencian, tetapi
ada hikmahnya. Maka, demikian pula halnya,
dengan risalah dan penurunan wahyu yang
terjadi sesuai dengan kemaslahatan, sesekali
diturunkan dan pada kali lain ditahan. Pe-

nurunannya bukan karena kemarahan dan
penahanannya bukan karena kebencian.

Pengertian lain adalah seakan-akan Allah
berfirman, "Perhatikanlah (Muhammad) pa-
sangan malam dan siang yang satu tidak pernah
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menyerah kepada yang lain, sesekali malam
menang dan pada kali lain dikalahkan. Maka
bagaimana mungkin Engkau dapat melepaskan
diri dari penciptaan Allah."

Selanjutnya, Ibnu Qayyim Al-|auziyah
menjelaskan bahwa Allah bersumpah dengan
dua tanda kekuasaan yang besar dari tanda-
tanda kekuasaan-Nya yang menunjukkan
rububiyyah-Nla yaitu malam dan siang. Maka,
renungkanlah kesesuaian sumpah, yaitu cahaya
dhuhdymgdatang sesudah gelap malam dengan
muqsam'alaih, yutu cahaya wahyu yang datang
sesudah tertahan. ee Muhammad Wardah Aqil ee

DIHAN ( !,li) )
Menurut Ibnu Firis, asal makna kat a dihin( .rti,; )

adalah 'lunak, licin, mudah, dan sedikit'. Di
antara benda yang bersifat demikian adalah
minyak. Minyak dinamai dihhn (.1!,i: ) karena ia
lunak, licin, dan mudah mengalir. Dihdn ( ou:)
adalah bentuk jamak dali duhn ( ,,o3 ). Ibrahim
Anis mengartikan duhn (j.3 ) sebagai 'materi
yang terdapat pada hewan dan tumbuh-tum-
buhan berupa lemak yang beku di dalam
tingkatan suhu udara yang normal'. Bila ia cair,
disebut minyak. Dahn ( j..r ) berarti'kadar hujan
yang membasahi bumi/tanah'. 'Unta yang sedikit
air susunya' disebut niqatun dahin ( J+t bi ).

Kata dihdn ( .rti,; ) disebut satu kali di dalam
Al-Qur'an, yaitu di dalam QS. Ar-RahmAn [55]:
37. Kata ad-duhn (;ilr) disebut satu kali, yaitu
di dalam QS. Al-Mu'minfin l23l:20. Di dalam
bentukfl'l mudhdri'kata itu disebut dua kali, yaitu
di dalam QS. Al-Qalam [68]: 9 (2 kali) dan di
dalam bentuk ism f6'il ( ;,*.l.i ) disebut satu kali,
yaitu di dalam QS. Al-WAqi'ah [56]:81.

Katadihdn ( u6; ) di dalam QS. Ar-Rahm6n

[55]: 37 disebut di dalam konteks pembicaraan
tentang keadaan Hari Kiamat. Pada saat itu
langit terbelah dan menjadi merah mawar
seperti kilapan minyak. Kata ad-duhn ( iptr) di
dalam QS. Al-Mu'minfin l23l:20 berkaitan
dengan bermacam-macam nikmat yang diberi-
kan Tuhan kepada manusia untuk melanjutkan
hidupnya, antara lain menjadikan pohon zaitun
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yang tumbuh di bukit Tursina, yang meng-
hasilkan minyak dan makanan (lauk pauk) bagi
orang-orang yang memakannya.

Kata tudhinu (',f:n ) dm yudhinfina ( i p $ )

- bentuky''l mudhdri'- di dalam QS. Al-Qalam

[68]: 9 berhubungan dengan larangan menaati
orang-orang yang mendustakan kebenaran.
Mereka menginginkan supaya Nabi bersikap
lunak, lalu mereka bersikap lunak pula.

Kata mudhint 
" 

( t:::+i ) (ism fn' fi di dalam

QS. Al-WAqi'ah [56]: 8 berkaitan dengan sumpah
Allah mengenai kemuliaan Al-Qur'an. Allah
berfirman, " Maka apakah kamu menganggap r emeh

sajaberita(Al-Qur'ad ini?." oo Hasanzaini oe

DIHAQ ( sra; )
Dihhq adalah shigatul mubdlaghah yang berarti
madhfiq (A'Jiri = penuh), turunan kata yang

tersusun dari huruf dAl, hA', dan qdf yang
memunyai makna denotatif 'meluap'. Kemudian
makna itu berkembang menjadi, antara lain
'melimpah', seperti dikat akan dahnqa li minal mdli
dahqatan ( t$i J#l 'A 

:)- e't = 'saya memiliki
harta yang melimpah'). Dikatakan demikian
karena harta yang dimiliki melebihi kebutuhan
yang seharusnya;'berisi penuh' karena sesuatu
yang berisi penuh biasanya isinya meluap,
seperti dikatakan dahaqal haudhu (;'fit 6^; =

'jambang itu penuh').; 'bencana' karena biasanya
bencana datang jika sesuatu melebihi kapasitas-
nya, misalnya bencana banjir, air yang meluap;
dan 'memecahkan' karena sesuatu yang berisi
penuh terkadang pecah tempatnya.

Kata dihhq ( crtr; ) di dalam AlQur'an hanya

disebutkan satu kali, yaitu pada QS. An-NabA'

l78l: 34. Kata itu digunakan untuk meng-
gambarkan gelas yang dipakai oleh penghuni
surga, yaitu orang-orang bertakwa, sebagai-
mana dikomentari oleh Abdullah Yusuf Ali di
dalam The Holy Qur'an: Text, Translation, and

Commentaru bahwa balasan ketiga terhadap
orang-orang bertakwa adalah gelas-gelas yang
berisi penuh, setelah kebun-kebun dan buah
anggur/ dan gadis-gadis remaja yang sebaya.

Ayat tersebut berbunyi: "wa ka'san dihdqan"

Divah

(GCt Ck'r= Dan gelas yang berisi penuh). Al-
Himsi menafsirkan ayat tersebut dengan gelas

yang penuh, berisi khamar dari surga atau, kata
Al-Maraghi, gelas-gelas yang penuh khamar
yang dihidangkan secara terus-menerus kepada
para peminumnya. Menurut Ibnu Abbas, kata
dihhq di dalam ayat itu berarti mamlitatun
mutatdbi'atu" ( 46i;')t;l yang berarti'yxrg
senantiasa berisi penuh terus menerus'. Ikrimah
mengartikan kata itu dengan shdfiyatun ('^4W)
yang berarti 'bening'. Al-Hasan, Qatadah, dan
Ibnu Zaid mengartikan kata dihdq dengan
mutra' atun mamlitatun ( i/p'e,i ) artinya'yang
berisi penuh'. As-Suyuthi menafsirkan ayat
tersebut dengan gelas-gelas dipenuhi khamar,
seperti diisyaratkan di dalam QS. Muhammad

l47l: 15, "anhdrun min khamrin" ( F e ji31 =

Sungai-sungai dari khamar). Dengan demikian,
ka'san dihhqan ( 66i t]ti ) dapat ditafsirkan
dengan gelas yang senantiasa berisi penuh
dengan minuman yang segar dan menyejukkan,
minuman yang tidak akan habis airnya walau-
pun diminum terus-menerus. ee Aifuddin Ahmad te

DIYAH t ai; I
Katadiyah ( +; )berasal dNiwadi-yafr-wadyan
wa diyatan ('t":: - lit) - 6:b- -.5'r-1 ). Bila yang
digunakan rn ashdnr wady an ( (2\ ) )ber arn sdla ( lc
= mengalir) yang sering dikaitkan dengan
lembah, seperti di dalam QS. Thaha [20]: 12. Akan
tetapi, jika yang digunakanmashdar diyatan (i5-;),
berarti 'membayar diat' (harta tebusan karena
membunuh). Bentuk asti diyah( t-t) adalahwidyah

1x"\2) yang dibuang huruf waw-nya. Kata diyah
( ai; ) dan segala bentuk turunannya di dalam
Al-Qur'an disebut lzkali, tersebar di dalam 11

ayat dan L1 surat, empat di antaranya Madaniyah
dan tujuh yang lain Makkiyah. Khusus di dalam
bentuk diyah ( dp ) diulang dua kali, keduanya
disebut di dalam QS. An-Nisil [4]:92 dan berarti
'tebusan, yang diberikan kepada ahli waris
korban'. Di dalam bentuk lainnya, seperti wdd
(:t1 ) yang berarti 'lembah' terdapat di dalam
beberapa surah di antaranya QS. Ibr6him [14]:
37 atau berarti'aliran/mazhab' seperti di dalam
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QS. Asy-Syu' arA' [26]: 225.

Ar-Raghib Al-Ashfahani di dalam buku-
nya Mu' jam Mufradit Alfdzh Al-Qur'6n menyebut-
kan bahwa makna asli al-w1ffi ialah 'tempat air
mengalir'. Kata ini memunyai beberapa arti lain,
seperti'suatu tempat di antara dua gunung atau
bukit (lembah), jalan, cara, metode, mazhab,
nama cairan yang keluar dari kelamin yang
mengiringi air seni atau setelah bekerja berat',
dan 'nama bagi sesuatu yang diberikan karena
membunuh'.

Imam Al-Qurthubi, ketika menjelaskan QS.
An-NisA' [4]:92, mengatakan ad-diyah md yu'td
'iwadhan 'an damil qatili il6 watiyyihi ( Gi- 6'\Ul
* ,)\,F ft'* At = ad-diyah adalah sesu-

atu yang diberikan [si pembunuh] sebagai peng-
ganti/tebusan dari darah orang yang dibunuh
kepada wali [ahli waris] yang dibunuh). Ath-
thabathabai menulis diyah ( ai_r ) ialah mA yu'td
minal-mdli'iwadhan' anin-nafsi awil-'udhwi au

shnirihimd( *5r ,( .it ,f A'y )rAt i G"tiq;":i )iiut ;ai^nsuatu harta yang diberi-
kan sebagai pengganti/tebusan dari jiwa atau
anggota badan atau selain dari keduanya).

Makna-makna tersebut memunyai ke-
terkaitan yang erat antara yang safu dengan yang
lain berupa makna umum, yaifu'mengalir'atau
'berjalan'. Suatu pemberian karena telah terjadi
pembunuhan dinamakan 'diat' karena pemberi-
an itu diadakan akibat mengalirnya darah dari
tubuh korban dan dengan pemberian itu pula
darah pembunuh tidak ditumpahkan/dialirkan.

Diat merupakan sebagian dari hukuman
yang dijatuhkan oleh hakim: 1) Atas orang yang
telah terbukti secara sah menurut hukum
membunuh orang Mukmin karena tidak sengaja.

Namun, apabila ahli waris korban merelakan
diat tersebut, terhukum dan keluarganya tidak
wajib membayar diyat tersebut. 2) Atas orang
yang telah terbukti secara sah menurut hukum
membunuh knfir dzimmiy ( e ) (orang kafir yang
mengadakan perjanjian untuk tidak saling
memerangi dengan orang lslam). 3) Atas orang
yang dijatuhi hukuman karena qishish (,f6.)
(pembunuhan atau pelukaan dengan sengaja),
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tetapi dimaafkan oleh ahli waris korban (QS. Al-
Baqarah l2l:178). Diat dalam arti ketiga ini tidak
dapat dimaafkan, dengan kata lain, harus
dilaksanakan karena ia merupakan hak Allah.

Allah tidakmenjelaskan bentuk dan jumlah
materi diat yang harus dipenuhi oleh seseorang.

Ayat tentang diat hanya memberikan informasi
mengenai kewajiban membayar diat bagi pelaku
tindak pidana tertentu. Penjelasan-penjelasan
tentang itu dapat ditemukan di dalam hadits-
hadits Rasulullah saw. Namun, karena hadits-
hadits tentang hal itu amat beragam, terjadi
perbedaan pendapat tentang jumlah dimaksud
dalam hubungannya dengan status korban.
Penjelasan tentang hal ini dapat dilihat dalam
berbagai riwayat yang ada.

Aththabathabai di dalam Tafsir Al-Mizdn
mengatakan, jika yang terbunuh adalah orang
Mukmin yang merdeka, sedangkan ahli warisnya
kafir, tidak wajib membayar diat karena orang
kafir tidak dapat mewarisi orang Mukmin.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang di dalamnya
terdapat kata diyah ( *-; ) aan turunannya pada
umumnya berbicara tentang 1) kehancuran yang
diderita oleh kaum yang menentang Nabi
mereka; 2) usaha dan doa untuk mencari
keselamatan; 3) pembunuhan yang dilakukan
dengan tidak sengaja; dan 4) ihwal Nabi Musa
as. menerima wahyu dari Allah s!vt. ,, Cholidi ce

DUBUR ( .ii )J'
Duburlal-duUr ( )fu|j.'> ) merupakan bentuk
mashdar (infinitif) dari kata dabara - yadburu -
d ab r an I dub r an I dubu r an I dub fi r an ( f ).'>j t'i.; j'i- ;j
frj'>j t:j\t ). Bentuk jamaknya adalah adbdr
( ,rjif ). Di dalam Al-Qur'an, kata dubr ( j3 ) aan
kata yang seakar dengan itu ditemukan 44 kali.

Secara bahasa kata dubr ( 1'>) berrti al-
khalf (;iiir = belakang) atau naqidhul qubl

l.y.at W = lawan dari depan). Di belakang
scisuatu artinya 'yang mengiringi atau yang
akhir', seperl dub ru u dzun ihi ( ^;\1'1', = at AeJ akang

telinganya) , dubrusy-syahr ( ,At ;." = akhir
bulan). Di dalam Al-Qur'an QS. Muhammad [47]:
27 ditemukan kalimat yadhribfina wujtthahum wa
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adb 6r ahum ( TTlii ri; ;j 3, ;4* = mereka me-

mukul bagian badan mereka sebelah muka dan

belakang). D dalam QS.Qaf [50]:40, ditemukan
wa adbhr as-sujfrd ( *Ai *ii = beberapa akhir dari
shalat). Arti lain dari katayang seakar dengan kata

dubur ( j3 ) semuanya diungkapkan dengan
menggtrnakan fi'l mudhhri' (kata kerja masa kini dan

akan datang) dan satu kali dengan ismfi'il, seperti

dengan makna 'memperhatikan' dan 'mengatur'
(QS. An-NisA' l4l:82, QS. Al-Mu'min0n [23]: 68,

QS. Yfinus [10]: 3, dan sebagainya).

Secara terminologis, kata dubr (j3 ) atau

adbdr ( -,(!f ) berarti 'sesuatu yang berada di
belakang berbentuk fisik; masa atau peristiwa
tertentu, serta akhir dari suatu kegiatan'. Secara

metafora kata dubr ( j3 ) juga diartikan sebagai
'lubang pelepasan (anus)', sebagai lawan dari
kata qubl ( ,f+ = atat kelamin).

Kala dubr ( s.'r) yang diartikan dengan
'belakang' dari segi fisik ditemukan di dalam
beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Umpamanya

QS. Yffsuf l72l: 25, 27 dan 28. Ayat 25 men-
ceritakan bahwa kemeja Yusuf as. robek bagian

belakangnya, sedangkan Ayat 27 dan 28 men-
ceritakan bahwa istri penguasa Mesir, merobek
gamis Yusuf dari belakang.

Kata adbdr ( ,rr:f : bentuk jamak) yang
berarti belakang dari segi fisik ditemukan
misalnya di dalam QS. Ali'ImrAn [3]: 111 dan

QS. Al-AnfAl [8]: 15 serta QS. An-NisA' $l: a7.

Pada ayat-ayat ini, kata adbdr ( Jqif ) diartikan
'berbalik ke belakang', dengan maksud'berubah
dari mendapat petunjuk kepada kehinaan dan
keingkaran'. Pada Ayat 111 QS. Ah 'ImrAn [3]
diceritakan oleh Allah tentang kefaslkan ahlul-

kitAb, yang kalau berperang dengan orang
beriman, akan berbalik ke belakang melarikan
diri. Di dalam ayat 5 QS. Al-AnfAl [8] Allah
melarang orang beriman membelakangi (mun-
dur) kalau orang kafir menyerang mereka. Di
dalam Ayat 47 QS. An-NisA' [4], Allah sendiri
yang menghinakan atau membelokkan muka
orang kafir tersebut.

Kata dubr ( j3 ) atau adbdr ( yr.,if ) Xang
berarti 'akhir dari sesuatu', umpamanya di-

Drrkhin

temukan di dalam QS. Al-Muddatstsir l74l:33
yang berbunyt wal lfrli idz adbara (;.lii1,l;til
Secara kiasan ayat ini dapat diartikan dengan
'apabila kegelapan dari kesesatan telah ber-
akhir'. Maka, pada ayat berikutnya,ditemukan
kalimat wash shubhi idzd asfara 1Fi r;1 g,bii),
yang secara kiasan juga dapat diartikan dengan
'ketika petunjuk ke jalan yang benar telah datang

setelah kegelapan telah berakhir/berlalu'.
Kata tadbir ( l1i ) yang ditemukan di dalam

Al-Qur'an bermakna'memerhatikan' atau
'memikirkan'. Umpamanya di dalam QS. An-
NisA' [4]:82 dan QS. Al-Mu'min0n [23]:68, Allah
memerintahkan kepada manusia untuk me-
merhatikan ayat-ayat Allah yang terdapat di
dalam Al-Qur'an. Bagi yang mengikuti perintah
Allah ini akan berdampak atau berakhir dengan
diberinya petunjuk oleh Allah dan dijanjikan
kebahagiaan di akhirat kelak. Bagi yang tidak
memerhatikan, Allah akan memberikan siksaan-

Nya kepada mereka. Kata tadabbu, ( j'": ) boleh
juga berarti 'memikirkan dampak/akhir dari
sesuatu'. sc Yaszoirman &

DUKHAN ( Ot,! )

Kata dukhdn berasal dari akar kata ddl-kha'-nfin
(.r - C - , ), dan dukh1n adalah 'zat yang
terjadi akibat adanya pembakaran', yang biasa

disebut asap. Dukhdn jluga berarti 'tembakau
rokok' sebab ia dibakar dan asapnya dihisap.
Kata dukhdn juga berarti 'uap' katena bentuknya
yang sarna atau hampir sama dengan asap. fika
kata kerja dakhana ( ;3) diikuti oleh kata 'api'
( ,6r ) sebagai subjek kalimat, seperti dakhanatin-

ndr ( ,tlt 9:r'r), maka berarti 'asap keluar dari
api dan membubung ke atas'.

Kata dukhdn terdapat pada dua tempat di
dalam Al-Qur'an, yakni QS. Fushshilat [41]: 11,

tsumma istaw| il6s-sam6'i wahiya dukhan ( igyi d
"or| ei r-Ai J =kemudian Diamenujulangif
dan langit itu masih merupakan dukhdn), dan QS.
Ad-Dukh6n l44l: 10, fart aqib y auma.ta' tis-sam6' u

bidukhfininmubin( y yLl l13i 
'1G 

i'tr;+tG =

maka tunggulah [datangnya] hari ketika langit
membawa dukhdn yang nyata).
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QS. Fushshilat [41]: 11 itu berbicara tentang
penciptaan bumi dan langit. Di dalam memahami
ayat tersebut, para mufasir berbeda pendapat;
apakah bumi diciptakan lebih dulu daripada
langit atau sebaliknya. Di dalam banyak ayat Al-
Qur'an terkesan bahwa langit diciptakan lebih
dulu daripada bumi. Akan tetapi, jika dilihat di
dalam QS. Fushshilat [41]: 11 ini, dapat dipahami
sebaliknya. Mula-mula Allah menciptakan bumi
di dalam dua hari ( ri;i ,g ) menurut perhitu-
ngan-Nya (Ayat 9), kemudian menciptakan
gunung-gunung sebagai penyeimbang. Selanjut-
nya, Allah memberkatinya dan menetapkan
ukuran-ukuran bagi pemenuhan kebutuhan
penghuninya di dalam empat masa (Ayat 10).

Setelah itu barulah dinyatakan bahwa Allah
menuju ke langit yang pada saat itu masih
berupa asap.

Di dalam bahasa Arab, kata istawd ( ,s'3r-t1
apabila diikuti kata depan 'ali berarli'me-
nguasai' atau'menduduki', seperti ar-rahmdn' al6l-
'arsyi istawd (UFi jrii J" i.ili ), sedangkan
apabila diikuti kata depan ilk berarti'menuju
sampai'. Oleh karena itu, kalimat tsumma istawk

ilds-sam6'i wa hiya dukhdn ( ,-t$i 4e3r1'i
"otbl ei ) pada ayat tersebut menunjukkan
bahwa Allah menuju ke langit dan sampai ke
langit tersebut, yang pada saat itu masih
merupakan dukhdn. Demikian juga interpretasi
yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Al-Qurthubi di dalam tafsirnya menyebut-
kan bahwa menurut ayat tersebut Allah sengaja

hendak menciptanya dan meratakannya. Pe-

ngertian demikian didasarkan pula pada QS. Al-
Baqarah l2l:29, "Dialah yang menciptakan segala

yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak

mrnuju langit lalu menjadikannya tujuh langit" .

|ika pernyataan di atas dipahami sebagai

penciptaan bumi lebih dulu dari penciptaan
langit, maka akan terlihat kontradiktif dengan
pernyataan di dalam QS. An-NAzi'dt 179):27
yang menyatakan bahwa Allah telah mendiri-
kan langit lalu meninggikan dan menyempurna-
kannya (Ayat 28), dan baru setelah itu bumi
dihamparkan (Ayat 30).
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Menurut Ar-Razi di dalam tafsirnya,
sesungguhnya tidak ada kontradiksi di dalam
kedua macam pernyataan Al-Qur'an tersebut.
Dari kedua pernyataan itu dapat ditemukan jalan

kompromi, yaitu bahwa mula-mula Tuhan
menciptakan bumi di dalam tempo'dua hari',
sebagaimana tersebut di dalam QS. Fushshilat

141):9, setelah itu Dia menciptakan langit,
sebagaimana tersebut di dalam QS. Fushshilat

[41]: 11 dan kemudian membuat bumi ter-
hampar (QS. An-NAz i' dt 17 9l: 27 ) agar cocok buat
kehidupan. Dengan demikian, ay at- ay at tersebut
mengisyaratkan bahwa yang terjadi adalah
proses penciptaan.

Pembahasan mengenai penciptaan langit
dan bumi akan melibatkan disiplin ilmu kos-
mologi. Di dalam teori-teori kosmologi tentang
penciptaan alam dinyatakan bahwa langit dan
bumi yang ada saat ini terjadi melalui suatu
proses panjang. Kosmolog yang beriman me-
yakini bahwa Tuhanlah yang membuat proses
itu berlangsung, sedangkan yang tidak beriman
menyatakan bahwa proses tersebut berlangsung
dengan sendirinya secara alami. Mereka me-
'ngetahui proses tersebut, tetapi berbeda pan-
dangan mengenai penyebab proses tersebut.

Bahwa pada saat itu langit masih berupa
dukhdn, adalah benar berdasar teori kosmologi
tersebut. Menurut Achmad Baiquni, fisikawan
pertama Indonesia, pada saat awal penciptaan
itu, atom-atom belum terbentuk karena tem-
peratur alam masih sangat tinggi (diperkirakan
bertriliun-triliun derajat), elektron-elektron
belum dapat ditangkap oleh inti-inti atom,
bahkan inti atom itu sendiri pun belum ter-
bentuk. Berdasar hal itu ia berpendapat bahwa
dukhdn lebih tepat diartikan 'embunan', oleh
karena di dalamnya terkandung asap dan uap,
dan untuk melukiskan gejala yang ditemukan
pada suatu proses pendinginan dari temperatur
yang sangat tinggi (kondensasi).

Memahami dukhhn sebagai semacarn 'asap' ,

'uap', atau'embunan' tersebut lebih mudah,
mengingat langit yang dikenal saat ini merupa-
kan ruang yang berisi zat tertentu tempat
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bertebarnya bintang-bintang dan planet-planet.
Sementara itu, kata dukhdn yang tersebut

di dalam QS. Ad-DukhAn [44]: 10 berbeda
pengertiannya dengan kata yang telah diuraikan
di atas. Di dalam ayat tersebut dinyatakan dan
diminta kepada manusia agar menyadari
sepenuhnya bahwa akan datang suatu hari
ketika langit akan membawa asap atau kabut
yang menimbulkan kegelapan. Pernyataan ayat

tersebut menunjukkan adanya siksaan yang
berat sehingga mereka memohon kepada Allah
agar mereka dilepaskan dari siksaan itu. Mereka
akan menjadi orang-orang yang beriman dengan

sepenuh hati (Ayat 1.2).

Al-Qasimi di dalam tafsirnya menjelaskan

makna ayat yang tersebut di dalam QS. Ad-
DukhAn [Ml: lO: ayat tersebut mengingatkan
Nabi, "Tunggulah, hai Muhammad, apa yang akan

dialami oleh orang-orang kafir itu di saat langit
membawa asap yang nyata." Selanjutnya, Al-
Qasimi menampilkan tiga pendapat mengenai

dukhin (asap) yang tersebut dalam ayat tersebut.
Pertama, menyatakan bahwa asap itu

merupakan salah satu pertanda kiamat, yang
saat ini belum tampak. Asap tersebut akan
memenuhi seluruh ruang antara langit dan
bumi selama empat puluh hari. Namun, asap itu
tidak terasa menyiksa bagi orang beriman,
sedangkan bagi orang kafir hal itu sangat
menyiksa karena keluar dari neraka jahanam.

Kedu+ menyatakan bahwa asap itu adalah

yang pernah menimpa kaum Quraisy di Mekah,

berupa kemarau paniang dan kekeringan yang
mengakibatkan pertanian mereka gagal dan
mereka menderita kelaparan. Azab itu disebab-
kan karena mereka mengingkari Allah dan
menyakiti Nabi dan umatnya. Mereka melihat
seluruh ruang di antara bumi dan langit ber-
kabut tebal. Setelah menyadari azabilu, mereka
memohon ampunan Allah dan perlindungan
dari siksaan tersebut. Allah mengabulkan
permohonan itu, tetapi kemudian mereka
kembali membangkang (Ayat 1a).

Ketiga, menyatakan bahwa dukhdn itu
terjadi saat Mekah ditaklukkan (Fath Makkah),

Dulirk

yaitu ketika pasukan Islam yang berjumlah besar

berhasil memasuki kota tersebut, maka debu
beterbangan seperti asap yang gelap sehingga
langit tampak tertutup oleh debu.

Dengan demikian terdapat perbedaan
pengertian asap yang tersebut pada QS.
Fushshilat [41]: 11 dan QS. Ad-Dukh6n l4l:10.
Berdasar konteksnya, kata dukhdn yang terdapat
pada QS. Fushshilat tersebut mengisyaratkan
keadaan awal kejadian langit meskipun me-
ngenai ayat tersebut kebanyakan mufasir tidak
menjelaskan secara detail pengertian kata dukhdn

yang dipahami sebagai uap atau asap tersebut.

Sementara itu, yang terdapat pada QS. Ad-
DukhAn tidak berbicara di dalam konteks
keadaan langit sebagat dukhhn, tetapi menyata-

kan bahwa langit terliputi asap.
tc Aminullah Elhady o2

DUL0K ( Jri )

Di dalam kit ab Mu' jam Maqayisil-Lugah dtsebutkan

bahwa asal kata dultrk (ll3 ) iaan dahk ( l)l:),
yang terdiri dari tiga huruf: dal,lam, darrkaf,yang
berarti 'tergelincir sesuatu dari sesuatu', dan ini
tidak terjadi kecuali secara halus dan lemah
lembut. Bila dikatakan dalakatisy syams
( ].3t ,3!t) maka artinya zdlat ( iJll = ter-
gelincir matahari). Ada juga orang yang me-
ngartikan dalakat ( 3j; ) dengan ghdbat (:tG=
terbenam/hilang matahari). Dari kata dalak
( eUi ) tersebut terjadi beberapa bentuk per-
ubahan. Umpamanyadaluk(g$3 ; laengan fathah
dal), berrti sesuatu yang digosokkan ke tubuh
berupa harum-haruman dan lain-lain. Dalik
( 4i ) berarti makanan yang berasal dari susu

dan tamar. Madlitk ( !']:i ) ialah unta yang
menderita dan letih di dalam perjalanan.

Kaladutilk ( iJ!3 ) hanya terdapat satu kali
di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam QS. Al-IsrA'

l17l:78. Pengungkapannya di dalam ayat ini
adalah di dalam konteks pembicaraan mengenai

waktu-waktu shalat. Kepada Nabi diperintah-
kan agar melakukan shalat sesudah matahari
tergelincir sampai gelap malam dan waktu
subuh. Matahari tergelincir untuk waktu shalat
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Zhuhur danAshar, gelap malam untuk waktu
Maghrib dan Isya.

Di dalam kitab Lisdnul 'Arab dikemukakan
perbedaan pendapat di dalam menafsirkan kata
dulfikisy syams 1 ,,-iJr )'):t l.Ada yang mengata-
kan, gharabat ( U'f = matahari terbenam dan
lenyap), ada pula yang mengatakNr ashgharat wa

mdlat ( jlJ3 t:;>i = matahari semakin kecil dan
semakin condong).

Al-Qurthubi mengemukakan pendapat
para ulama mengenai pengertian dulttkisy -sy ams

1 "-3r 
O!3 1 ai dalam ayat tersebut, antara lain

sebagai berikut.
1. Menurut IJmat, Ibnu Umar, Abu Hurairah,

Ibnu Abbas, dan satu golongan dari ulama
tabiin, kata dultrkisy-syams 1 "5t 

l!3 I
berarti tergelincirnya matahari dari per-
tengahan langit.

2. Menurut Ali, Ibnu Mas'u4 LIbai bin Ka'ab dan
Abu Ubaid, dulttkisy-syams ( uAr rl!3 I iaafr
terbenamnya matahari.

3. Ibnu Atiyah berpendapaL bertitik tolak dari
pengertian dulttk (.:Jl! ) mer,urut bahasa
yang berarti almfrl ( iliii = condong), awal
dulitk (:il3 ) iaafr z awAl ( )rj;= tergelincirnya
matahari) dan akhirnya ghurfib ( *":j =

terbenannya matahari). Iadi sejak zawdl
sampai ghurfib disebut dulitk (:J!i ) karena
waktu itu matahari sedang condong. Lalu,
Allah menyebutkan macam-macam shalat
waktu dulfrk(:J!3 ) terseUut. Termasukdi da-
lamnya shalat Zhuhur, Ashar, dan Maghrib.
Namun, sebenarnya shalat magrib termasuk
ke dalam ghasaqil ldl ( J$t * = kegelapan
malam).

Di dalam kitab tafsir Fi Zhil6lil-Qur'6n
disebutkan, dulitkisy-syams ( u,3rt:l!1 I iatatr
moiluhi ilal-maghnb ( 

" 
Ft j1.'Q1i = condongnya

matahari ke arah tempat terbenamnya). |uga
disebutkan bahwa sebagian mereka menafsir-
kan dulitkisy-syams 1 ,-3t rl!3 1 dengan
zawiluhi 'an kabidis-sam6" ( o( llt f * Qtt; =

tergelincirnya matahari dari tengah langit). Dan
Ay at aqimish-shalfit a li dulttkisy -sy ams il 6 gasaqil lfrl
(,yt * J\fit a')Js i>'At;f ) berarti pe-

r85

Dzurb

rintah melakukan shalat m A baina mailisy-sy mns lil-
ghu.ritbi w a iqb atil -l ail wa.zhutmihi ( 

"-3 
t,p, ;. i"*; 

,pt jolt y't$ = antarl .o,'io,'sr,yu
mataliari ke barat dan datangnya kegelapan
malam).

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di
dalam memb en arn dal ak ( J)i: ) dan dulttk ( !:]:, ),

baik menurut bahasa maupun menurut pema-
kaian Al-Qur'an; namun ,kata dulitk ( :irll ) fanS
merupakan satu-satunya di dalam Al-Qur'an,
yaitu di dalam QS. Al-IsrA' l'1.71: 78 seperti
tersebut di atas, lebih tepat diartikan zawdl ( )t'13
= tergelincirnya matahari), awal waktu Zhuhur.
Hal ini sesuai dengan konteks ayat, yaitu
membicarakan waktu-waktu shalat. Dulttkisy -

syams ( 
"At:J!3; 

mencakup waktu Zhuhur
dan Ashar. Ghasaqil-lail mencakup waktu
Maghrib dan Isya, sedangkan untuk waktu
Shubuh digunakan kat aqur'ilnal-fajr 1 *i[t ofjl.
Masuknya waktu lohor ditandai dengan ter-
gelincirnya matahari pada tengah hari tepat.
Ilmu falak menggunakan istilah 'matahari
berkulminasi', yaitu bila matahari mencapai
kedudukannya yang tertinggi di langit di dalam
perjalanan hariannya. Di dalam almanak-
almanak ada kalanya digunakan istilah 'meridian

passing = matahari melintasi meridian'.
oe Hasan Zaini ee

DZANB (,-.ri )
Kata dzanb ( .ji ) di dalam Al-Qur'an disebut 39

kali, 11 kali di antaranya disebut di dalam bentuk
tunggal (mufrad), misalnya di dalam QS. Asy-
Syu'arA' 126l:'1.4, QS. Al-Mu'min [4()]: 3 dan 55,

QS. At-Takwir [81]: 9, serta QS. Y0suf l12l:29.
Selebihnya, disebut di dalam bentuk jamak
seperti pada QS.Ali 'Imr6n [3]: 11, 16,31.,93,135,
danl47 serta QS. Al-Ma'idah [5]: 18 dan 49.

Kata dzanb ( -"ji ) berasal dafi dzanaba

( Ji ) yang pada mulanya berarti 'akhir dari
sesuatu' atau 'sesuatu yang ikut'. Dari kata ini
terbentuklah beberapa kata lain yang memiliki
arti yang beraneka ragam. Misalnya, ekor
binatang disebut sebagai dzanab ( .j! ). Disebut
demikian karena ekorriya merupakan akhir dari
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keseluruhan badannya dan selalu ikut ke mana
saja binatang itu pergi. Seseorang yang meng-
ikuti orang lain disebut al-madzdnib (:tU:ir)
karena ia datang terakhir dan mengikuti teman-
temannya. Kata itu juga berarti 'saluran air'
karena airnya mengalir mengikuti saluran
tersebut. Agaknya dari sini pulalah istilah
"dosa" disebut dengan dzanb (oj1 ) karena dosa
itu merupakan akibat yang timbul dari suatu
perbuatan yang melanggar ajaran agama dan
akan mengikuti/menyertai pelakunya hingga
Hari Kiamat.

Ar-Raghib Al-Ashfahani, pakar bahasa Al-
Qur'an, mendefinisikan dosa (dzanb) dengan
"setiap perbuatan yang mengantar pelakunya
menderita karena akibatnya". Ath-Thabathabai
memandang azab atau siksa Tuhan yang di-
tanggung oleh seseorang disebabkan karena
dosa-dosanya (QS. Al-AnfAI [8]: 52). Akan tetapi,
mayoritas ahli tafsir mendefinisikannya sebagai

sesuatu yang tidak baik (jahat), yang diakibatkan
oleh perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan
Allah. Al-Qur'an membagi kejahatan (sayyi'ah)

itu menjadi dua macam, yaltu kejahatan yang
besar dan kejahatan yang kecil (QS. An-NisA' [ ]:
31). Oleh karena itu, para ulama membagi dosa
itu menjadi dosa besar jika kejahatan yang
dilakukan itu besar dan dosa kecil jika kejahatan-
nya kecil. Dosa besar seperti yang diterangkan
Nabi di dalam hadits yang diriwayatkan dari
Ibnu Umar ialah syirik, membunuh yang bukan
hak, menuduh wanita baik-baik berbuat zin4
sumpah palsu, lari dari medan peperangan, sihir,
memakan harta anakyatim, durhaka kepada ibu
bapak, dan berlaku zalim. Pada riwayat lain,
ditambah dengan meminum khamar, sedangkan
dosa kecil ialah setiap perbuatan yang dapat
merusak atau merendahkan muruah (kehormat-
an) seseorang.

Al-Qur'an memberi petunjuk bahwa di
antara perbuatan-perbuatan yang dapat me-
nimbulkan dosa ialah mengingkari ayat-ayat
Allah yang diwahyukan kepada para Nabi dan
Rasul-Nya (QS.Ai'ImrAn [3]: L1), melakukan
perbuatan keji, seperti zina, mencuri, makan

l)zir1a

riba, dan lain-lain (QS.Ali 'ImrAn [3]: 135),
tindakan melampaui batas aturan yang telah
ditetapkan Allah (QS.Ali 'ImrAn l3l: 147),

mencarnpur-baurkan yang baik dan yang buruk
(QS. At-Taubah [9]:102), berlaku zalim terhadap
orang lain dan diri sendiri (QS. Al-Mu'min [40]:
2), dan membunuh tanpa alasan yang di-
benarkan (QS. Y0suf l12l:97).

Al-Qur'an memperingatkan bahwa setiap
perbuatan dosa diancam dengan hukuman yang
diterima di dunia seperti ditimpakan musibah

QS. Al-Ma'idah [5]: 49) dan yang diterima di
akhirat seperti azab yang pedih (QS. Al-AnfAl

[8]: 54),atau neraka (QS.Ali'ImrAn [3]: 16).

Dosa-dosa yang dilakukan seseor;rng dapat
dihapuskan jika ia menyadari dan bertaubat dan
ada juga yang diampuni Allah (QS. Ash-Shaff

[61]:12) karena amal-amal baik yang dilakukan-
nya. .& A. Rahman Ritonga ec

DZAQA { ,3ri )

Kata dziqa ( jti ) aaa- berbagai bentuknya
disebut 63 kali di dalam Al-Qur'an; yaitu 15 kali
di dalam bentuky''l mddhi (dzfrqa, adzdqa);19 kali
di dalam bennkfi'l mudhiri' (yadzitqu, yudziqu),24
kali di dalam bentukfi'l amr (dzuq), dan 5 kali di
dalam bentuk ism f6' il, dziliqah ( Ei ).

Ibnu Faris menyebutkan bahwa kata yang
terdiri darihuruf dzdl, waw, dm qilf , mengandung
arti 'menguji atau mencoba sesuatu dari segi
pengecapan'. Sementara itu, Al-Ashfahani
menyebutkan bahwa Adz-dzauqu ( .-ry".i.fr ) adalah
'mencicipi atau mengecap adanya rasa (me-
rasakan) dengan mulut'. Ini hanya berlaku jika
yang dicicipi itu sedikit karena jika banyak,
n.unanya tidak lagi mencicipi, tetapi makan.

Di samping arti 'mencicipi' (merasakan
dengan mulut), misalnya di dalam QS. Al-A'rAf

l7l:22, AlQur'an juga menggunakan kata ini di
dalam arti'merasakan dengan seluruh totalitas
jiwa raga'. Hal ini terlihat pada beberapa kata
yang menjadi objek dari kata tersebut, yakni:
"amr" (ii= perbuatan/urusan) pada QS. Ath-
Thaldq [65]: 9; Al-Hasyr [59]: 15; At-TaghAbun [64]:
5; "ba'sa" (;i:= siksaan) pada QS. Al-An'Am [6]:
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65; "as-sdt'a" ( rrlt = aPi neraka) pada QS. An-
Nahl [16]: 94; "al-'Adzdb" ( -.,ri3r= azab, siksaan

yang pedih) pada QS. An-NisA' l4l:56; Ah 'Imran

[3]: 106 dan 181; Al-An'Am [6]: 30 dan lain
sebagainya; "tibdsal-jft'i wal-khauf' ( t'jt, ;q.
-;''+ii= kelaparan ketakutan) pada QS. An-Nahl

11,61: 112; "rahmatan" (',3', = rahmat) pada QS.
Y0nus ll0l:21.; H0d [11]: 9; Ar-ROm [30]:36; Al-
maut (;,\t ) pada QS.2li'lmrAn [3]:185; Al-AnbiyA'

[2U: 35; Al-Ankab0t [29]: s7.

Di dalam QS. Al-A'rAf [7]:22, dzdqd (61;=
keduanya mencicipi) disebut di dalam konteks
keberhasilan setan menggoda Adam dan Hawa
untuk mencicipi atau memakan buah pohon
yang menyebabkan aurat keduanya tampak, lalu
keduanya berusaha menutupinya dengan daun-
daun dari surga, yang kemudian diingatkan
kembali oleh Tuhan akan larangan-Nya untuk
tidak mendekati pohon itu dan penegasannya
bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi
mereka berdua.

Di dalam QS. Ath-ThalAq [55]: 9, dziqat
( L-lri : merasakan) disebut dalam konteks
informasi tentang akibat buruk yang dirasakan
oleh penduduk suatu negeri yang mendurhakai
perintah Tuhan dan rasul-rasul-Nya, berupa
kerugian yang besar dan akan mendapat azab

yang pedih.
Di dalam QS. Al-An'Am [6]:1.48, dzAqfr (friti

= mereka merasakan) disebut berkaitan dengan
ucapan orang-orang musyrik yang mengatakan
bahwa seandainya Allah menghendaki, niscaya
mereka tidak akan menyekutukan Allah, tidak
juga bapak-bapak merek4 dan mereka tidak akan
mengharamkan sesuatu. Ucapan mereka ini
sama dengan ucapan umat-umat sebelumnya
yang mendustakan para rasul mereka, sehingga
mereka'merasakan' azab y Nrgditimpakan Allah
kepada mereka. Lanjutan ayat itu menegaskan
bahwa ucapan mereka ini hanyalah dugaan
yang tidak berdasar sama sekali, dan mereka
berdusta dengannya.

Di dalam QS. An-Nahl [16]: 94, tadzftqir
( fri'rX = kamu merasakan) disebut berkaitan
dengan larangan untuk tidak menjadikan
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sumpah sebagai dagelan atau alat penipu yang
menyebabkan kamu tergelincir (dari taat kepada
Allah), sebagaimana tergelincirnya kaki setelah

kukuh pijakannya, dan kamu merasakan azab

yang pedih karena kamu menghalangi manusia
dari jalan Allah.

Di dalam QS. An-Nisa' [4]:56, liyadzirqit
( fj,a. = a1ar mereka merasakan) disebut di
dalam konteks siksaan yang akan ditimpakan
kepada orang-orang kafir kelak di dalam neraka.
Setiap kali kulit mereka hangus terbakar, akan
segera berganti dengan kulit yang baru agar
mereka merasakan azab akibat kekafiran mereka
terhadap ay at-ay at Allah.

Di dalam QS. An-Nahl1161: 112, adzdqa

('Jl!f ) disebut di dalam konteks perumpamaan
Allah tentang keadaan penduduk suatu negeri
yang aman dan tenteram, rezekinya melimpah
ruah berdatangan dari berbagai penjuru. Akan
tetapi, karena mereka kafir (mengingkari
nikmat-nikmat Allah, berupa risalah yang
dibawa utusan Allah kepada mereka), maka
Allah lalu menimpakan siksaan berupa ke-
laparan dan ketakutan kepada mereka akibat apa
yang mereka perbuat tersebut.

Di dalam QS. Y0nus ll0l:21, adzaqnd ( d1f )

disebut berkaitan dengan penggambaran salah

satu sifat dan keadaan manusia, yaitu apabila
diberikan suatu rahmat berupa nikmat sesudah

mereka ditimpa bahaya kesusahan, secara tiba-
tiba mereka kembali memunyai tipu daya untuk
mendustakan ayat-ayat Allah.

Di dalam QS. Ah'ImrAn [3]: 185, dz6'iqah
( aq;) disebut di dalam konteks bahwa setiap
jiwa akan merasakan mati, dan pada Hari
Kiamat nanti setiap amal akan diberikan gan-
jaran. Barangsiapa yang dijauh-kan dari neraka
dan dimasukkan ke dalam surga maka ia
sungguh berun-tung. + salahuddin *

DZARWAN ( rijS )

Kala dzarwan ( $'ri ) terdiri dari huruf dz al ( > ), r d'
( 1 ) dan huruf y6' (,$ ). Dilihat dari bentuk
katanya mak akata dzarwzr merupakan mashdar

dari kata dzar k-y adzrfi -dzanoun $:rt - ri.,!i - t r; )
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yan8 secara umum berarti 'berjalan cepat' atau
'terbang'. Ibnu Faris mengatakan bahwa dzarwun

memunyai dua makna; (1) memuliakan sesuatu

dan melindunginya dan (2) sesuatu yang iatuh
dan terpecah. Selain itu kata tersebut juga bisa
berarti'mengucur','melempar'. Muhammad
Ismail Ibrahim mengartikannya dengan 'ter-
bmtg', 'pecah' dan'hilang'. Dari akar katazar1ini
juga terambllkata dzurriyyah (d-]i = anat< cucu),

Adz-dzdriyilt ( .rtirtjJt = angin) plural d aikataAdz-
dzhriyahl ai-rrir;.'

Kata dzarwun di dalam segala bentuknya
hanya berulang tiga kali di dalam Al-Qur'an,
yang ruengandung dua arti (menerbangkan
angin), satu kali di dalam QS. Al-Kahfi [18]: t15

dan dua kali di dalam QS. Adz-Dz6riyAt [51]: 1.

Makna'angin' dan'terbang' ditemui pada

QS. Adz-Dzdriyat Ayat 1 berbunyi, Wadz-

dzdriydti dzarwan lfjr; Lu..,f:[r,;= Demi angin yang
menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya).
Muhammad Ismail Ibrahim mengatakan bahwa
maksud dari kata Adz-dzdriyaf adalah 'angin
beserta sesuatu yang diterbangkan'. Al-Firra' Al-
Baghawi menafsirkan kata di atas dengan'angin
y:rng menerbangkan debu', dan Ath-Thabatabai
mengatakan 'angin yang membongkar tanah'.
Dari beberapa pandapat di atas dapat di-
simpulkan bahwa Adz-dzariyaf adalah 'angin
dahsyat yang bisa menghancurkan dunia', bukan
angin sepoi-sepoi yang memberikan kesejukan
kepada manusia.

Makna'menerbangkan' lainnya dapat
ditemukan pada QS. Al-Kahfi [18]: 45 yang
berbunyi,

]Ai n ;:1i ;c< qli ,.9 Jf I oris

!::7i t;i 4 &:u ?P9 Lq -y ;,;'-lv
(W adhr ib I ahum matsal al -hay 6tid- duny 6 kam din
anzaln dhu m inas- smndi f a- akht al athn b ihi n ab dtul - ar dhi

fa ashbahn hasyiman t adzarfihur -riy 6h. . ... )
" D an b er il ah p erump am aan kep ada m er ek a, kehi dup an

dunia adalah lakana air hujan yang Kami turunkan
dmi langit maka tumbult-tumbuhan di m*a bumi mmj adi

subur karenany a, kemudian tumbuh-tumbuhan itu
menj adi kering y mg diterbangknn oleh angin. . ... "

[)zit

Dari pemakaian kalimat ) -) -) di atas, dapat
dipahami bahwa makna'terbang' yang terdapat
pada kata ) -_s -s adalah 'bertiup kencang'.
ee Munawaratul Ardi te

DzAr ( crri I
Kala dzdt ( .rr1 ) adalah bentuk perempuan
(muannats) dari kata dzfr ('ri), dzi (t\), atau dzi
(.si ). Bentuk dua (tatsniah)nya adalah dzawdtd

(6tii), dan bentuk jarrak (plural)nya dzdt.Kala
ini di dalam penggunaannya senantiasa di-
rangkaikan (mudhifl pada kata benda yang jelas

(ismzhihir).

Di dalam bentuk dzdt (oti ), kata itu di
dalam Al-Qur'an disebut 30 kali pada 24 surat.
Bentuk dua dzawdth ( Uljl ) disebut satu kali di
dalam QS. Ar-RahmAn [55]:48, bentuk dzawdtai

( ;L'' ) disebut satu kali di dalam QS. SabA' [34]:
16. Bentuk dzfr ('r\) disebut 35 kali, azd (ti) t6
kali, dzi ( ai) 2aka\, dzawi ( r,11 - bentuk dua)

dua kali, dzmtai ('cjt ) satu kali dmt dzawfi ( 3ii )
satu kali. Keseluruhannya L11 kali.

Menurut Al-Ashfahani, dzit (\tr), dzA (i),
dan dzi ( cs; ) ada dua macam. Pertama, di-
hubungkan dengan sifat nama-nama jenis dan
macam dan dirangkaikan dengan kata benda
zhdhir, bukan kata ganti (dhamir). Kata itu selalu
digunakan dengan dirangkaikan dengan se-

suatu, lgperti dzul-qurbd ( i'_lt ,!),"dzut-faAltt
( _L,a;lt 

j; ;, d.an dzfil-maghfirah ( ;, j;it 
"":s 

), dzal-

qirnain( ;i:]t tt),sertaDzitl-'arsy (;';r 65 ).Al-
Ashfahairi lebih lanjut mengatakair bahwi kata

dzit ('rt>), dzd (11 ), dan dzi ( 4;2) oleh ashbdbut-

ma'dni dipinjam untuk menunjukkan benda itu
sendiri ('ainusy-syai') atau sesuatu, baik berupa
j auhar (substansi) atau' ar adh? (benda yang dapat
diindra). Mereka menggunakannya dalam
bentuk tunggal (mufrad) dan dirangkaikan
dengan kata ganti (ism dhamir) dan dianggap
sebagai an-nafs (diri) dan khusus, misalnya
dzdtuhfi ( ij15 ) atau nafsuhit t * l'zat-Nya' atau
'diri-Nya'. Namury menurut Al-Ashfahani, kata
dzdt ini tidak berasal dari perbendaharaan kata

bahasa Arab. Kedua katadzit ('l;), aza( ri ), aart
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dzi ( 6,; ), digunakan seperti pengguna:rn kata al-

ladzi (ism maushfil). dzit ( "ri ) di dalam b entu rafil' ,

dzh (ti ) di dalam bentuk nashb, dan dzi ( cs) ) di
dalam bentuk jarr.Yang terakhir ini memunyai
konotasi atas sesuatu yang rasional atau indria-
wi. Seperti di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 215

y as' alfinaka mi dzd yunfiqfina ( tfu- sC -fir.J4
= mereka bertanya kepadamu tentang apa yang
mereka nafkahkan).

Penggunaan kata dzdt (,>li ) seperti di-
kemukakan di atas adalah di dalam konteks arti
'kepunyaan','terdapat', atau'memunyai'.
Demikian juga penggunaan kata dztt ("lt), ara

(t:r), dzi ( a:), dzawi (tj;), dzawai (,jjt ) dan

dzmaitai(;f:tl.
Kata dzdt ( -rti ) berarti 'segala isi yang

terdapat', maksudnya di dalam kata pasangan-

nya. Di dalam Al-Qur'an kata itu dipasangkan
dengan kataAsh-shudttr ( ,"ltAr ) disebut 11 kali.
Dzdtish-shudfir ( ,'l;2r .:,r; ) artinya segala isi
hati (QS.Ali 'Imian t3li 119 dan 154, QS. Al-
Ma'idah [5]: Z QS. Al-AnfAl [8]:43, dan lain-lain).

Kata dzdt ( or1) artinya 'perhubungan',
sepertt dzdtabainikum ("€,; lr: ) ai dalam QS. Al-
AnfAl [8]: L artinya 'perhubungan di antara

sesamamu'. Kata dzht ( e r; ) juga berarti'sebelah'.
Penggunaannya dirangkaikan dengan kata-kata

yang.menyatakan arah, seperti dzhtul-yamin
( ;,*]t Lt, ; dan dzdtusy-syimAl ( St3lr ir; )
artlnya'sebelah kanan dan sebelah kiri' (S. Al-Kahf

[18]:17 dan 1,8). Selanjutnya kata dzdt ( .rr1 ) juga

berarti'terdapat','memunyai', dan'mengandung,
seperti dzdti haml ( .-|J- 9t; ) berati 'kandungan

segala wanita yang hamil' (QS. Al-Hajj l22l:2), dzhti

qarhr ( 1fS -,t\ ) berarti'terdapat padang rumput'
(QS. Al-Mu'min0n [23]: 50).

Katadzit ( y! ) berarti'memunyai'. Kata itu
dirangkaikan dengan pemberian atau anugerah-

Nya, seperti dzulfadhl 1 ,-[a;Jt 1! ), artinya'(Allah)
memunyai karunia yang besar'(QS. Al-Baqarah

[2]: 105), dzur-rahmah (+']t ji ) artinya'mem-
punyai rahmat' (QS. Al-An'Am [5]: 133), dandzul'
maghfirah (;';1"5t ir ) berarti 'memunyai ampu-
nan'(QS. Ai-f{a'd t13l:6). Katadzit( jl ) adaputa
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yang dirangkaikan dengan pembalasan yang
diberikan Allah kepada manusia yang lalai, (QS.

Al-Ma'idah [5] : 95) berarti memunyai kekuasaan.

Katadzfi( ,1 ) dirangkaikan dengan k".:gu1 tggo
orang seperti, dzil bazhzhin 'azhim l rlL EL 1> 1

berarti'memunyai keberuntun garr' iarrrg besar'
(QS. Al-QashAsh [28] 7e).

Kata dzi ( r, ) jrga menunjukkan arti
'kepunyaan', seperti dzd qurbd ( j; t; ) berarti
'kerabat kepunyaannya' (QS. AI-MA'idah [5]:
1,06), dzal-aid ( $\i r; ) berarti 'mempunyai
kekuatan' (QS. Shad [38]: 17). rcata dzd (ti)
kadang-kadang dipakai untuk niuna seseoran&

seperti nama Nabi dzat-kifti 1)$t r; = NaUl
Zulkifli) (QS. Shad [38]: a8).

Di dalam bentuk dzi ( 6; )j"Su berarti
'memunyai', seperti dzi zhufur ( P u: ) berarti
'mempunyai kuku' (QS. Al-An'Am 16l:146), dzi

fadhlin ( )e ": ) berarti 'mempunyai keutama-

an' (QS. H0d [L1]: 3), dan dzi'ilmin ( * u : ) artinya
/orang yang berpengetahuan' (QS. Yfrsuf llzl: 7 6).

Kata dzawd ( ri1 ) dan dzawai (Uji) berarti
'memiliki', atau'bersifat', seperti dzawi'adlin
( )rt t't ) berarti'memiliki atau bersifat adil' (QS.

Al-Ma'idah [5]: 95). ec Ahmad Rafiq *

DZYB t ut I
Berakar kaia'dza' - hamzah -b6' ( q - e - > ), dzi'b

( L-j: ) yang artinya 'serigala', dan bentuk
jamaknya ialah dzi'6b (iu:,:), dzu'bAn
( JLjjl ), atau dzilbdn ( iUrS ). serigala
adalah binatang liar yang sekerabat dengan
anjing, rubah, dan koyote. Sepintas lalu pe-
nampilannya mirip anjing besar. Tubuhnya
berukuran satu setengah sampai dua meter, ter-
masuk ekor yang panjangnya sekitar lima puluh
sentimeter. Kepalanya besar dengan kuping
berdiri. Lehernya berbulu panjang, lebat, dan
berdiri. Serigala memiliki bulu lebat, panjang,
dan lembut, dengan warna bervariasi dari putih,
cokelat, kemerahan, sampai hitam, namun
kebanyakan kelabu.

Serigala bersifat karnivora atau pemakan
daging. Makanan utamanya tikus, kelinci,
burung besar, sampai binatang herbivora besar,
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seperti rusa, kijang, dan kadanS-kadang me-
nyerang ternak, misalnya, kambing domba dan
babi. Binatang ini biasanya memburu mangsa

yang berada di dalam daerah jelajahannya.
Dengan mengandalkan indra penciuman, pem-
bau, dan penglihatannya, binatang ini mengeta-

hui keberadaan mangsa.

Serigala berkembang biak dengan me-
lahirkan. Setelah masa bunting sembilan minggu,
ia melahirkan 1 - 14 bayr yang masih buta, tuli,
dan tidak berdaya; dan selama tiga minggu bayi
serigala hanya diberi susu induknya. Setelah itu,
baru diberi makan sisa-sisa daging oleh induk-
nya. Tetapi pada umur enam bulan, ia sudah
dapat berburu bersama induknya.

Lafazh dzilbhn digunakan juga untuk
menyebut orang-orang miskin atau para pencuri
bangsa Arab karena sifat dan kelakuan mereka

seperti serigala. Adapun istilah dzi'ilbul-ghadhd
( (alJi *G: ) adalah sebutan yang diberikan
kepadaBani Ka'b bin Malikbin Hanzalah karena

kejelekan dan keahlian mereka di dalamberhilah
dan tipu muslihat.

Dari akar kata tersebut bisa dibentuk kata

kerja ( ,t--r, ), antara lain dza'iba - yadz'abu
('q1{-- ',;_i ), misalnya dza'ibar-raiul
( ,F'St :. ,: = faki-laki itu takut pada serigala),

tetapilalaz dza'iba bisa juga berarti 'takut dari apa

saja'. Ibnu Manzhur menjelaskan lebih lanjut,
apabila kata kerjanya berbunyi dza'uba - yadz'ubu

(."t"i-:" - a'ji) berarti 'bersifat seperti serigala'

karena keburukan dan kecerdikannya, misalnya
dza' ub ar - r aj ut ('F")t qj; = t ato-laki itu sif atnya

seperti serigala). Makna dari kata kerja yang
dibentuk dari akar kata di atas semuanya masih

berhubungan dengan makna asalnya yaitu
serigala.

Di dalam Al-Qur'an, hanya terdapat tiga
ayat saja yang menggunakanlafaz dzi'b ("-ii=
serigala), dan semuanya berada di dalam QS.
Y0suf l12l: 13, yang bercerita tentang keluarga
Ya'qub as.,

oi eH j) Js

Jri,* ^* *is

I)zi'ir

(Qdla'innilayabzununi 'an tadzhabir bilfi wa akhhfu

' an ya'kulahudz-dzi'bu wa antum 'anhu ghifilftn)
" B erkat a Ya' qub, " Sesungguhny a kepergian kamu

bersamaYusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir

kalau-knlau dia dimakan serigala, sedang kamu lmgah

dnipadnrya."

Muhammad Abdul Mun'im ]amal me-
nafsirkan ayat di atas dengan mengatakan
bahwa Ya'qub merasa tidak enak hatinya dan
terganggu tidurnya akibat Yusuf dibawa jauh
dari dirinya, bahkan perpisahannya dengan
Yusuf pun sudah membuatnya sedih sebab ia
takut kalau-kalau Yusuf dimakan serigala ketika
bepergian dengan saudara-saudaranya.

Sebenarnya, larangan Ya'qub kepada para
putranya untuk membawa serta Yusuf , pada
awalnya, bukan karena mereka orang-orang
lemah yang tidak m.unpu melindungi saudara-
nya, tetapi ia takut kalau mereka lengah me-
ngawasinya karena sibuk mengamati binatang
gembalaan sehingga datang serigala menerkam-
nya. Tetapi mereka bersikeras untuk membawa
serta Yusuf dengan mengajukan argumentasi
yang bisa menenteramkan hati ayah mereka.
Mereka mengatakan bahwa mereka adalah
orang-orang kuat dan jumlah mereka banyak,

sehingga mampu melindungi Yusuf secara
bergantian; dan jika Yusuf sampai diterkam
serigala, maka mereka akan merasa rugi dan

Serigala (dzi'b), hewan berjenis karniuora (pemakan daging).
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tidak ada artinya dengan kekuatan dan jumlah

mereka yang banyak itu.
Argumentasi mereka ini dijelaskan oleh QS.

Y0suf l12l:1,4,

b;4i L1(,f i;L es Utti {rLi 4 i}C
(Qdlfi la' in aknlahudz-dzi'bu wa nabnu' ushbatun' inni
'idzanlakhishiritn)

Mereka berkata, " lika ia benar-benar dimakan serigala,

sedangkan kami golongan [y ang kuatl, sesungguhny a

kami kalsu demikian adalah orang-orang y ang mmtgi "'

Maksud dari "merugi" di dalam ayat itu ialah

bahwa mereka adalah orang-orang pengecut

yang hidupnya tidak ada artinya.
Kekhawatiran Ya'qub akhirnya menjadi

kenyataan, walaupun sebenarnya aPa yang
mereka ceritakan itu hanya suatu kebohongan

belaka; sebab sesungguhnya mereka dengan

sengaja menghilangkan Yusuf karena iri hati.

Setelah membuang Yusuf ke dalam sebuah

sumur tu4 mereka kembali ke rumah di kegelap-

an malam. Sambil menangis, mereka bercerita

kepada Ya'qub sebagaimana disinyalir oleh QS.

Yfrsuf 112): L7,

G* *t .irJ- r,a;i ,lr; qt $ UtA $u

G* cL ii 6 **,tiu5'i'ili liLG
( Qdlit y A' ab dn 6' inn 6 dzahabn A n ast ab i qu w a t ar akn d

Yfisufa' inda mat6' ini fa akalahudz-dzi'bu wa mh anta

b i mu' minin I an 6 w a I au kunn 6 shidi cfin )

Mereka berkata, " Wahai ay ah knmi, saungguhny a kmni

pergi berlomba-lomba dm kmni tinggalknn Yusuf di deknt

barang-barang knni, lalu dia dimakm xrigala; dan kmnu

xknli-kali tidak aknt percay a kepada knni xkalipun kmni

adalah o r ang-o r an I y an g b m ar " ).

Di dalam ayat ini, putra-putra Ya'qub me-

laporkan kejadian yang menimpa Yusuf dengan

mengatakan bahwa mereka sedang berlomba
lari dan meninggalkannya di dekat barang-
barang mereka untuk menjaganya, sebab ia
masih kecil dan belum bisa mengikuti lomba.

Tiba-tiba datang serigala memakan Yusuf
padahal mereka sedang berada jauh dari Yusuf,

sehingga tidak bisa mendengar teriakannya
ketika minta pertolongan. Namun, laporan itu

rql
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tidak didengar oleh Ya'qub sehingga mereka

berkata "Engkau niscaya tidak akan memercayai

kami meskipun kami berkata dengan sebenar-

nya karena kecintaanmu yang sangat berlebihan

kepada Yusuf dan karena Engkau meragukan

ucapan kami."
Sebenarnya, Ya'qub mengetahui ke-

tidakbenaran cerita putra-putranya itu; se-

hingga ia tidak mau mendengarkannya. Sebab

ketika mereka mengatakan bahwa Yusuf di-
makan serigala dengan bukti pakaiannya yang

berlumuran darah, maka Ya'qub berkata, seperti

diriwayatkan oleh As-Sauri dari Sammak dari

Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas, "|ika ia
dimakan serigala, mengaPa pakaiannya tidak
koyak?". Karena ketidakpercayaan itulah maka

Ya'qub berkata sebagaimana diceritakan oleh

QS.Yusuf l12l:18,

.u,,j ]* 'p f;i '3*( E {; 'J.iv

r;f, v SL ;:t?iit
(Qdlabalsauwalatlakumanfusakum'nnranf ashabrun

j amil wal-l6hul-musta' 6nu' al6 mi tashifun)

Ya'qub berkata, "Sebenarnya dirimu sutdirilah yang

memandang baik perbuatan Qang burub itu; maka

kesabaran yang baik itulah kesabaranku).Dan Allah

sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa

yangkamu ceritakan" . a Ahmad Saiful Anam '!

DzrKR ( tsi )
Kata dzikr (7r\ adalah 'mengingat-ingat apa

yang telah diketahui sebelumnya (Al-hifzh)';
'memelihara apa yang telah diketahui'; 'meng-

hadirkan (istibdhdr)gambaran sesuatu yang telah

tersimpan di dalam pikiran setelah tenggelam
ke alam bawah sadar', atau 'menghafalnya
setelah hilang dari ingatan, baik melalui hati
maupun melalui lisan'; Kebalikan dzikr adalah

ghaflah (lupa).

Adz-Dzikr ( f lt) merupakan salah satu

nama kitab suci Al-Qur'an, yang berarti 'pe-

ringatan'. Di dalam Al-Qur'an terdapat kata

muddakkir ditulis dengan dal (d), bukan dzal (dz),

yang berarti 'pelajaran'; di dalam Al-Mu'jamul-
Mufahr as li Alffuhil-Qur' An, karangan Fuad Abdul-

-ENSIKLOPEDIA
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Baqi memasukkan katamudakklr ke dalam rum-
ptsnkatadzikr.

Di dalam Al-Qur'an terdapat 267 katayang
merupakan bentuk derivasi dari dzikr.Itu tidak
termasuk 18 kata dzakara yang berarti laki-laki
dan 7 kata muddakkir (dengan memakai dal).

Di antara kata-kata dzikr yang mengandung
arli ilmu, misalnya kata Adz-dzikr pada QS. An-
Nahl [16]: 43. Pengertian serupa dapat dilihat
pada QS. Al-AnbiyA' [21]:2,7, \0,50, dan 105,

QS. Shad [38]: 1, dan lain-lain.
Yang mengandung arli ingat, seperti kata

adzkurahfi (iT\f ) pada QS. Al-Kahf [18]: 63.

Pengertian yang sama dapat dilihat pada QS. Al-
Baqarah l2l: 40, 47, 122, dan 23L, QS.Ali 'ImrAn

[3]: 103, serta QS. Al-A'rAf l7l:86 dan 165, dan
lainlain.

Yang mengandung arti 'ingat di hati dan
lisan', misalnya kata udzkurir dan dzikr pada QS.
Al-Baqarah [2]: 200 dan 203, QS. An-Nisd' [4]:
1.03. Dzikr kepada Allah dengan lisan ini di-
perintahkan Allah di dalam rangka membentuk
kesadaran hati, seperti pada QS. Al-AhzAb [33]:
41 dan QS. Al-fumu'ah [62]: 10.

Di dalam Al-Qur'an terdapat 49 kali
perintah berzikir di dalam bentuk udzkurludzkurft,

tujuh kali di dalam bentuk dzakkir, dua kali di
dalam bentuk liyadzdzakkarit dengan berbagai
konteks dan objeknya.

Dzikr kepada Allah dapat dilakukan dengan
menyebut nama Allah (QS. Al-MuzzanmillTSl:
8; QS. Al-InsAn 176l:25) dengan ingat kepada-
Nya (QS. Al-Kahfi [1.8]: 24), dzikr dilakukan
sebanyak-banyaknya (QS. Al-AhzAb 133): 41,

dan QS. Al-AnfAl [8]: 45), di dalam keadaan
berdiri, duduk, atau berbaring (QS. An-NisA' [4]:
103). Dzikr (ingat) kepada Allah agar Allah dzikr
(ingat) kepada manusia (QS. Al-Baqarah [2]: 152.

Menurut Ath-Thabatabai, dzikr kepada Allah
disesuiakan dengan konteksnya. |ika di dalam
keadaan fakir dengan Yd Ghaniyyu, jika di dalam
kedaan sakit dengan Yd Sy6fi dan seterusnya,
sesuai dengan narna-ntuna-Nya; jika si fakir zikir
dengan yAAllAh, itu jugaberarti YdGhaniyyu.

Cara dzikr menyebut nama Allah dengan

Dzirrr nr:rlr

mengeraskan QS. Al-Baqarah [2]: 220) disebut dzikr
jahr, sedangkan dzikr dengan merendahkan diri
dengan penuh rasa takut dan tidak mengeraskan
suara (QS. Al-A'r6f l7l:205) disebut dzikr khnfiy.

Dzikr kepada Allah dapat menenangkan
hati (QS. Ar-Ra'd l13l: 28, tetapi juga dapat
membuat takut hingga menggigil (QS. Al-AnfAl

[8]: 2 dan QS. Al-Hajj l22l:35). Menurut Ath-
Thabatabai, dzikr menenangkan hati manusia
karena ingat akan rahmat-Nya dan membuat
menggigil karena takut akan siksa-Nya.

Menurut Fakhrur-Razi, dzikr ada tiga
bentuk. (1) Dzikr lisan, yaitu mengucapkanlalaz
penyucian (t asbih., t ahlil), pemujian (tahmid),

pengagungan(takbir,tamiid),(2)Dzikrhah(Al-qalb),
merenungkan, memikirkan sifat-sifat Allah,
dalil-dalil taklifi-Nya, baik perintah maupun
larangan-Nya. (3) Dzikr dengan anggota badan
(al-jawdrih), yaitu melakukan amal saleh.

Di dalam AlQur'an ada isilahAdz-dzikirinal
Adz-dzkkirdti ( ot'ft.ltla-ft:St ) ya.g artinya
'orang-orang (lelaki dan perempuan) yang
senantiasa berzikir' (QS. Al-Ahznb [33]: 35 dan

aq Ffid [11]: 114). Ada juga istilah ahludz-dzikri
( f n\ Jri I tqs. Al-Anbiya' [21]:7) yang arti
harfiahnya juga 'orang yang senantiasa me-
lakukan zikir', tetapi Ath-Thabatabai meng-
artikannya (1) orang yang beriman dan taat
kepada ajaran kitab-kitab samAwi (Taurat, Zabtt,
Injil, dan Al-Qur'an), (2) orang yang menekuni
ilmu karena ilmu diperoleh dengan cara meng-
hafal (tadzakkur), (3) pengikut Al-Qur'an karena
salah satu namanya ialah adz-dzlkr (QS. Al-Hijr
[15]: 9 dan QS. ShAd [38]: 1) dan Allah memang
telah memudahkan AlQur'an bagi manusia agar

bisa berzikir (QS. Al-Qamar [54]: 17, 22, 25, 32,

dan 4O). ;c Atieng A. Kusairi E

DZIMMAH ( Ei5 )
Kata dzimman ttii di dalam Al-Qur'an disebut
dua kali dan di dalam satu surat, yaitu QS. At-
Taubah [9]:8 dan 10.

. Kata dzimmah ( n1: ) berasal dari dzamma
( i; ), yutg berarti 'kearnanan' atau 'perjanjian'.
Kata ini sering dipergunakan untuk menunjuk-
kan bahwa manusia memunyai sifat berani dan
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itu menjadi penuniuk ciri khas sesmrang. Janii
juga berfungsi sebagai pegangan bagi orang lain,
sebagai mana halnya binatang yang dipegangi
adalah tali pengikatnya.

Kedua ayat yang disebutkan di atas,
asbhbun-nuzill (sebab-sebab turunnya ayat) dan
mundsabah-nya (kaitannya) berkaitan dengan
peristiwa Hudaibiyah, suatu tempat yang
terletak dekat Mekah. Nabi Muhammad saw.

mengadakan "pejanjian" gencatan senjata
dengan kaum musyrikin di dalam masa 10 tahun.
Allah mengingatkan supaya kaum Muslim
konsekuen dengan isi perjanjian tersebut dan
selalu waspada karena boleh jadi perjanjian itu
mereka maksudkan sebagai tipu muslihat, di
mana ucapannya menyenangkan, sedangan
hatinya benci.

Dari kata dasar yang sama dibentuk kata
madzmfim ( fi';-) yattg berarti'celaan' (QS. Al-
IsrA' [L7]: 18 dan 22sertaQS. Al-Qalam [68]:  9).

Ketiga ayat tersebut menggambarkan bahwa
orang-orang yang memperfurutkan hawa nafsu,

syirik, dan tidak mendapat nikmat dari Allah
akan mengalami kehidupan tercela, baikdi dunia
maupun di akhirat dengan neraka jahannam.

Sejalan dengan perkembangan Islam, kata

dzimmah( a1; ) mengalami perubahan makna dan

setelah dirangkaikan dengan kata ahl,( J^f ),
menjadi kata Ahludz-dzimmah ( alilt 9i ) ylng
kadang-kadang juga dis ebutAdz-dzi*iliy 1,/i' I
atau dzimmiyyfrn ( Orii.lt ). Istilah tersebut
dipergunakan bagi Ahlulkitdb atau non-Muslim
yang menetap di wilayah pemerintahan Islam
(ddrul-isl6m) karena mereka mengadakan per-
janjian dengan Allah dan Rasul-Nya serta
dengan pemerintah Islam setempat untuk hidup
dengan aman dan tenteram di bawah per-
lindungan pemerintah Islam. Pada masa se-

karang keadaan ini disebut sebagai kewarga-
negaraan politis yang diberikan oleh suatu
negara kepada rakyatnya.

Perlindungan dan keamanan terhadap
non-Muslim ini sesuai dengan QS. Al-
Mumtahanah [60]: 8-9 dan akan tetap ber-
lansung selama mereka memenuhi kewajiban-
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kewajiban membayar jizyah (pajak keamanan)

sebagaimana disebutkan pada QS. At-Taubah

l9l:29. Di samping itu, mereka diwajibkan meng-

hormati syariat dan hukum-hukum muamalah
Islam, serta menjaga kewibawaan pemerintah-
an. Adapun hak-hak yang akan mereka peroleh,

berupa perlindungan, baik berupa ancaman
yang datang dari luar maupun dari di dalam
negeri. Termasuk di dalamnya perlindungan
nyawa dan badan, perlindungan terhadap harta
dan kehormatan, jaminan hari tua, kebebasan

beragama, kebebasan berusaha, dan kesempatan

untuk menjabat di dalam pemerintahan Islam.

* A. Rahman Ritonga ec

DzrRA' t gtll I
Yang dinamakan dzir6' (Ltt:l adalah ujung jari
tengah sampai ujung siku dan biasa diter-
jemahkan dengan 'hasta'. Kata dzara'a (Ot) -

y adzr a' u ( ri:- ) - dzar' m ( G]l ) berarti'mengukur
dengan hasta', seperti kalimat dzara'ats-tsaubah

I tjt t r; = ia mengukur kain dengan hasta). Kata

dzird' (-Ll )5 ) dengan berbagai bentuknya terulang
di dalam AlQur'an sebanyak empat kali.

Di dalam bentuk mashdar (partisip), dzar'an

(G')i), terulang sebanyak tiga kali. Pada QS. H0d

llll: 77 disebutkan "Wa lmnmi j 6' at rusulund lhthan

sl'abihimwa dlfiqabilim dzar'6" <Gj ul: c,;6 6i
6i\ i3vi i;;, = Ketika datang utusan-
utusan [malaikat] Kami kepada Lut]u dia merasa

sedih dan tidak berdaya). Ungkapan wa dhdqa

bihim dzar' d ( G'.,s e, il* 1 aaaafr kiasan bagi arti
'lemah' atau 'tidak berdaya'. Menurut Az-
Zamakhsyari, keadaan 'mampu' dapat di-
ungkapkan dengan ungkapan thdla bihi dzar'6
( G r; y, JtJ, ;, sedangkan keadaan'tidak berdaya'

dinyatakan dengan ungkapan dhkqa bili dzar'6

(Gt; y,tg): Adapun menurut Al-Azhari, kata

adz-dzar'( i].ilt ) menunjukkan makna'mampu'
atau 'kekuatan', seperti al-ba1ru yadzra'u bi yadaihi

,^,,1c., .,.,.1,tc,i,
f sairihi dzar'a ( v-r, :* e i* Lti- jy't = unta
itu mampu melaktifcan perjalinan). Apabila
seekor unta diberi muatan melebihi kekuatan-
nya menjadi dhfrqa al-ba'iru dzaluhit 'an dzilik
( 6; ,f J'r; "s)t 6tb = unta itu tidak mampu
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dari beban itu) sehingga menjadi lemah dan
menjulurkan lehernya. Selanjutnya, dikatakan
oleh Al-Azhari bahwa ungkapan dhaiqudz-dzar'

( 1)'.ilr 
',*) 

"aaa[. 
kiasan bagi keadaan tidak

berdaya atau tidak mampu. Yang dimaksud
dengNr dhhqa bihim dzar' 6 ( G t: gr'O* ; ai aaam
ayat di atas adalah 'ketidakberdayaan' Nabi
Luth di dalam memimpin umatnya yang me-
miliki tradisi homoseksual; ketika utusan-utusan
Allah (malaikat) datang kepada Nabi Luth, dia
di dalam keadaan sedih dan tidakberdaya. fulain
pada QS. HOd [11]: 77, kisah tersebut juga
dikisahkan pada QS. Al- Ankabfit[29]:33 .

Pada QS. Al-HAqqah 169l: 32 disebut pula
l,ataadz-dznr'1}\'l:t),yattutsummafi silsilahdzar'uhh

sab'fina dzir6'6\ 6r'r;'ci+; V'.,\,!+ A I = X"-
mudian belitlah dia dengan rantai yang pan ang-

nya tujuh puluh hasta). Kata adz-dzar' 1 i]3r I ai
dalam ayat ini,berbeda dengan yang disebutkan

pada QS. HOd [11]: 77 dan QS. Al-Ankab0t [29]:
33, tidakmenunjukkan arti kiasan, tetapi terambil
datkata dzara'a ( 71>) - yadzra'u (Lt4) - dzar'an

( G)'t ), yang berarti'mengrrkur dengan hasta'.
Adapun kat adzir6' (itr; ) terulang di dalam

AlQur'an sebanyak dua kali. Pada QS. Al-HAqqah

169l: 32, sebagaimana telah diuraikan di atas,

disebutkan kata sab'ftna dzir6'an (6t:> ltr!{).
Menurut Ar-Razi, ada dua pendapat mengenai

apa yang dimaksud sab'fina dzir6'an (6li2 :tj+.).
Pendapat pertama menyatakan bahwa yang di-
maksud bukanlah bilangan ukurannya (tujuh
puluh hasta), melainkan sifat panjangnya, seperti
kalimat 'in tastaghfir lahum sab'ina marrah

t';> i*: 'J )+r;: oJ= jikakamumemintamaaf
kepada mereka tujuh puluh kali). Yang dimaksud
pada kalimat ini bukanlah jumlah tujuh puluh
kali, melainkan aktivitas yang berulang kali atau

DzftA', ukuran dari ujung jari tengah sampai ujung siku
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pengulangan yang banyak. Pendapat kedua
menyatakan bahwa satu dzir6' samadengan fujuh
puluh b6' , dart sat.tb6' panjangnya lebih dari jarak

di antara Mekah dan Kufah. Dengan demikian,
tujuh puluh dzir6' panjmrgnya sama dengan 4900

jarak di antara Mekah dan Kufah.

Kata dzir6'( 1t.1) I ;uga aisebut di dalam QS.
Al-Kahfi [18]: 18, tetapi di dalam bentuk tatsniyah

(menunjukkan arti dua), yaitu wa kalbuhum bdsith

dzirk' aihi ( ;52 L4 -i$i= ffiingmereka mem-

bentangkan kedua lengannya). Maksudnya,
anjing mereka (Ashbnb Al-kahfi) meletakkan kedua

kaki depannya di atas tanah di dalam keadaan

tidak menggenggarn. Menurut Ibn Abbas, ayat ini
berbicara tentang beberapa pemuda yang
melarikan diri dari negeri mereka yang dikuasai
raja lalim dan kejam terhadap rakyatnya yang
berbeda keyakinan. Pada malam hari mereka
melarikan diri dan bersama mereka turut seorang

penggembala yang membawa serta seekor anjing.
Akan tetapi, menurut Ka'ab, pemuda-pemuda itu
melarikan diri dan di belakang mereka turut
seekor anjing. Mereka mengusirnya berulang kali,

tetapi anjing itu terus kembali. Kemudian anjing
itu seakan-akan berkata, 'Apa yang kalian
kehendaki denganku? fanganlah kalian takut
berada di sisiku. Sesungguhnya aku cinta kepada

orang-orang yang dicintai Allah." Kemudian,
mereka tidur di dalam suatu gua, sementara
anjing ifu menjaga mereka dengan membentang

kan kedua kaki depannya di muka pintu gua.

& Hanun Asrohah se

t

DZUBAB (./t{) )

Kat a dzub kb ben tuk s atuan (muf r a d)ny a dzub 6b ah,

bentuk jamaknya adzibbah wa dzibban, berasal

dari dzabba, akar katanya dzdl, b6'ber-tasydid,
pada dasarnya mengandung beberapa arti,
'serangga kecil yang terbang',' tajam','kacau'
atau 'gerak' dan lain-lain. Untuk arti pertam4
lalat, nyamuk, dan lebah atau sejenisnya
termasuk di dalamnya dan dinam ai dzubdb. Arti
kedua, 'tajamnya gigi unta' atau 'tajamnya
pedang' seperti dikatakan dzubdbul-ibil
( .!)r ;Ui ), dzubdbus-saif ( ,-ri"."rt ,-rj.'; ). Arti
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ketig4 mencakup' peras aan kacau',' t agu-t agu',
'banyak gerak'. Orang yang ragu disebut ar-
rajuludz-dzabfrb ( -,'i:ll ,h'St) sehingga orang
munafik dikatakan mudzabdzab karena tidak tetap
pendiriannya (QS. An-NisA' I  ]: 1a3).

Kata dzubdb hanya disebutkan dua kali di
dalamAl-Qur'an di dalam satu ayat (QS. Al-Hajj

[22]:73) ditambah dengan satu kata yang seakar

dengannya mudzabdzaUina (QS. An-Nisfl [ ] : 1a3).

Di dalam QS. Al-Hajj, Allah swt. menyebut
lalat sebagai bahan perumpamaNr (matsal) untuk
membandingkan kekuasaan di antaraDia dengan
berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang
musyrik. Berhala yang mereka sembah, sekalipun
mereka bersatu-jumlahnya 350 di sekeliling
Ka'bah-tidak akan miunpu menciptakan seekor

pun lalat, di mana lalat itu tergolong serangga
kecil, lemah, dan menjijikkan. ]angankan men-
ciptakan makhluk seperti lalat, merebut saja

kembali apa yang dirampas oleh lalat dari
sesajian yang dipersembahkan kepadanya,
berhala tidak mampu, sehingga dinyatakan oleh
Allah di dalam ayat tersebut bahwa baik yang
menyembah (orang musyrik) maupun yang
disembah (berhala) kedua-duanya lemah.

Ketika menafsirkan ayat tersebut, As-
Suyuthi mengutip hadits yang diriwayatkan
oleh Salman bahwa ada seseorang masuk surga
gara-gara seekor lalat, dan ada pula seorang
lainnya masuk neraka, juga gara-gara seekor
lalat. Orang-orang yang hadir bertany+ apa itu
lalat? Salman melihat seekor lalat yang berteng-
ger di baju sesorang, lalu ditunjuknya, itulah
lalat! Mereka berkata, bagaimana bisa terjadi
demikian? Kata Salman, ada dua orang Muslim
melewati suatu kaum di suatu tempat sedang
menyembah berhala, tidak seorang pun diper-
bolehkan melewati tempat itu sebelum me-
nyerahkan sesembahan/kurban kepada berhala
itu walaupun hanya seekor lalat. Ketika kedua-
nya dimintai memenuhi keharusan itu, salah
seorang di antara keduanya mengatakan bahwa,
ia tidak akan berbuat musyrik, orang itu
langsung dibunuh oleh pemilik berhala itu, dan
masuklah ia ke surga; sementara temannya yang
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lain mengambil seekor lalat, lalu dipersembah-
kannya kepada berhala itu dan selamatlah
dalam perjalanannya, tetapi ia mati dalam
keadaan musyrik maka masuklah ia ke neraka.

Lalat rumah yang sering kita jumpai setiap
saat dapat menyebarkan berbagai penyakit
seperti: tifus, disentri, kolera, TBC anthrak, kusta,

cacing peruf sampar, dan tracoma.
Sebagai serangga yang sangat membaha-

yakan, ternyata pada lalat terdapat penawar
dari racun yang dibawanya. Hal ini dinyatakan
oleh Nabi di dalam salah satu sabdanya yang
diriwayatkan oleh sebagian besar perawi hadits
yang berasal dari Abu Hurairah ra. sebagai
berikut:

Er!> ;\t G': rit; +G );f e'r\l'-:*Ai
(ldzd waqa'adz-dzubdbu fi indi ahadikum (fi syardbi

abadikud f aly agmishu fainna f ahadi j anihaihi d6' an

wafil-1khari drxndan)

"Apabila seekor lalat jatuh ke dalam bejana kamu [di
dnlam minumanmul makn cemplungknnlah knrma padn

salah satu sayapnya terkandung penyakit dan pada

s ay apny a y an g I ain t er dap at p enaw amy a. "
* Baharuddin HS. st

DzrrLL ( il t
Adz-dzull adalah bentuk mashdar dari dzalla-

uadzillu-dzullan wa dzillatan wa dzulilatan
i u't;, - i{, -'vi - 3* - .11 I yang menurut
Ibnu Faris berarti 'hina dan lemah', sebagai
antonim dari kata' izzah ( ;"y ) V angberarti'kuat',
'keras', 'mulia', dan'bebas dari kehinaan'. Me-
nurut Ibnu Manzhur, selain makna di atas kata

adz-dzull juga berarti khadha'a ('g = tunduk),
sahula ('k = mudah). Az-Zajjaj menambahkan
bahwa kata adz-dzull apabila bergandengan
dengan hurfi jar 'al6 (idiom) berarti bermakna
'lemah-lembut' dan'tunduk'.

Di dalam Al-Qur'an kata adz-dzull ( ji]i)
dan yang seasal dengan itu disebut 24 kali, dua
kali di dalam bentukl'/ mddhi (QS. YAsin [36]: 72

dan QS. Al-insAn 176l:"1.4), dua kali di dalam

ENst t<lopEorrr Ai- Q un'an-
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bentukl'l mudhari'(QS.Ah'tmran [3]: 26 dan QS.
ThAha [20]:134), dua kali di dalam bentuk isru

tafdhil (superlatif) (QS. Al-Mun6fiqfin [63]:8 dan

QS. Al-MujAdilah [54]:20), empat kali di dalam
bentuk jamak adzillah (QS. An-Naml [27]: 34 dart
3Z QS.Ah 'ImrAn l3l:123, serta QS. Al-Ma'idah

[5]: 54), dan empat belas kali di dalam bentuk
mashdar (QS. Al-Ins6n 176l:1.4, QS. Al-Baqarah

l2l:61., QS.Ah 'Imr6n l3l:112, QS. Al-A'rAf [7]:
152 QS.Y0nus [10]: 27, QS. Al-Qalam l58l: 4ts,

QS. Al-Ma'Arij l70l M; QS.Al-Baqarah l2l: 61,

QS. Al-Mulk [67]:1s, QS. An-Nahl [16]: 69, QS.
Al-IsrA' l17l: 24 dm 11 1, serta QS. Asy-SyurA [tl2] :

45). D afi 24 kali penyebutannya, 1 4 sur at Makiy ah

dan selebihnya surat Madaniyah.

Makna adz-dzull dengan segala bentuk
turunannya, oleh Al-Qur'an digunakan di dalam
beberapa arti: 'hina', 'mudah', 'tunduk', 'lemah',
dan'lemah-lembut'. Pemakaian kata ini umum-
nya terkait dengan asma (nama) Allah swt. Di
dalam asmdul-husnd ter dap at Al -Mudzill ( i rdi =

yang menghinakan), yang dinisbahkan dan
disifatkan kepada Allah swt. selaku pemberi
kehinaan. Walaupun kataini tidak ditemukan di
dalam Al-Qur'an sebagai sifat Allah, kata kerja
yang menunjuk kepada Allah yang menganu-
gerahkan kemuliaan dan menimpakan kehinaan
ditemukan antara lain pada firman-Nya di
dalam QS.Ah'ImrAn l3]1: 26,

Li; t6 ; ufii ii 'rrti :ry fr1 ,y
tt

*i lt-x ;r\ <ttl1

}i 1o $ ;*,*1"'#i
"Katakanlah: Wahai Tuhan yang memiliki kerajaan,

Engkau beri kerajaan kepada orang yang Engkau

kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orangyang
Engkau kehcndaki, Engkau manuliakan siapa yang

Engknu kehendaki dan moryhinaknn siapa y ang Engkau

kehendaki."

Berdasarkan ayat di atas, Imam Al-Chazali
menjelaskan bahwa kebanyakan mereka men-
jadi hina karena mereka tidak dapat menahan
hawa nafsu, syahwat, dan amarahnya, se-

bagaimana yang telah ditimpakan kepada Bani

Dzull

israil dan Yahudi (umat Nabi Musa as.).

Selanjutnya, di dalam beberapa ayat
digambarkan kehinaan yang ditimpakan kepada
penghuni neraka yang berupa azab dan siksaan,

,y (>tjil Jiai e 3^+* tilL 6;';- "e;t

?tb A l*lh)i !t Yf i:"41i i;- 3Al Vii
4

"Dan knmu aknn melihat muekn dihadapkan ke neraka

di dal am keadaan tunduk karena mer asa hina; mereka

melihat dmgan pandangan y mg lesu dan orang-orang

y ang beriman berkat a, " Sesungguhny a or ang-or ang

yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri
merekn sadii dm kehilangan keluarga merekn pada han

ki mn at. ln gatl ah saun gguhny a o r on g- o r an g y an g I al im

itu berada di dalam azab y ang kknl " . (QS. Asy-Syurd

$21: afl.

Ayat 26 QS. Y0nus [10] menggambarkan
keadaan penghuni surga yang bebas dan ter-
hindar dari segala sifat kehinaan,

*i F erj ,y.,- 'ti"oosrl-y E5 l#i eiy.

lrr1"; w i" {{. t':*i,g i " fr,
" Bagi orang-orang y ang berbuat baik ada pahala y ang

terbaik Gurgd dan tambahanny a. Muka mereka tidak
ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka

itul ah pen ghuni sur ga; mer ekn kckal di dal amny a. "

Sementara itu, QS. Al-A'rAf [7]:152 mem-
bicarakan kehinaan yang ditimpakan khusus
kepada As-Samiri (kaum Nabi Musa yang
membuat patung anak sapi kemudian disembah-
nya sehingga sebagian umat Nabi Musayangikut
menyembahnya [sesat] sehingga Allah menimpa-
kan kehinaan berupa penyakit yang sangat panas

pada seluruh badannya [demam] dan dapat
menular; akhirnya As-Samiri dikeluarkan dan
diasingkan dari negerinya).

Selanjutnya, QS. Al-Baqarah [2]:27 me-
ngisahkan seekor sapi yang terhindar dari segala

sifat kehinaan, sebagaimana halnya dengan sapi-
sapi yang lain, peristiwa ini terjadi pada masa
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Nabi Musa as. Karena itu, Allah memerintahkan
kepada kaum Nabi Musa untuk menyembelih

seekor sapi betina. Dijelaskan bahwa hampir saja

kaum Nabi Musa tidak melaksanakan perintah

Allah tersebut karena kriteria sapi yang di-
maksud sangat sulit ditemukan.

Selanjutnya, QS. Al-Isrd' l17l:111 men-

ceritakan kekuasaan Allah yang tidak mem-
butuhkan pelindung dari segala sifat kehinaan.

Wahbah Az-Zuhaili di dalam Tafsir Al-Munir
menjelaskan bahwa pelindung dibutuhkan
karena adanya sifat lemah di dalam diri se-

seoran& sementara Allah Maha Sempurna dan

tidak memiliki sifat hina yang membutuhkan
seseorang untuk melindunginya. Itulah se-

babnya di dalam ayat ini Allah terlebih dahulu
menyebutkan hal yang dapat membawa kepada

sifat lemah dan hina:

1. Allah tidak memunyai seorang anak. Ung-
kapan ini sekaligus menolak anggapan Ya-

hudi dan Nasrani yang menyebutkan bahwa

Uzair dan Isa as. adalah anak Allah.
2. Allah tidak memunyai sekutu di dalam

menciptakan dan mengatur alam beserta
isinya. Bilamana memunyai sekutu, itu
berarti padanya terdapat sifat lemah se-

bagaimana halnya dengan makhluk.

Sementara itu, QS. An-Naml l27l:34 darr

37 menceritakan peristiwa Nabi Sulaiman
dengan Ratu Saba'. Ketika itu Nabi Sulaiman as.

mengajak Ratu Saba' beserta kaumnya untuk
tidak menyembah lagi matahari dan memeluk

agama Nabi Sulaiman (agama tauhid/agama
Islam). ]ika ia dan kaumnya tidak mau, niscaya

dia akan menjadi tawanan yang hina-dina,

$ ;h &hlrit At bi
.c:;* 

?3,iri
'Kembalilah kepada mereka. Kami akan mendatangi

mereka dengan balatentara yang mereka tidak kuasa

melmoannya, dm pasti kntni aknn mengusir merekn dnri

negeri itu $aba) dengan terhina dan mereka maladi
( t aw an an -t aw an ail y m g hin a- din a' .

Kala Adz-dzull yangbermakna mudah dan

dimudahkan terdapat di dalam QS. An-Nahl [16]:

1q7
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69, QS. Al-Mulk 167l:15, dan QS. Al-InsAn [76]:
M, (1).i wP inX t$,ry "e'q.tsi='Danna-
ungan (pohon-pohan surga itil deknt di atas merekn dnn

buahnya dimudahkan untuk memetiknya semudah-

mudnhnya'.

Adapun yang bermakna'lemah' hanya di
dalam satu ayat, yakni pada QS. Al-MunAfiq0n

[63]: 8,

,;, 'r\fi :;_# *ii jl C3 uj |r;*
3.r"Pj -4i1: l$t, $;"'lltl

' Mereka bukata, " sesungguhny a iika kita telah kembali

ke Madinah bmar-benar orang y ang kuat akm mengusir

or an g- o r an g y mtg I emalt dnip adnty a. P adalal, kekunt an

ituhanyalahbagi Allalt, bagi rasul-Nya danbagi ormg-

orrngmukmin'.

Terdapat dua ayat yang mengandung
pengertian 'tunduk', yaitu pada QS. YAsin [36]:
zz,("ii: (+ 'J !^iiiiS ='Dan Kami tundukan

binatmg-binatang itu untuk merekn' dan QS. Al-Isrfl
gn: zq, t*}i A Jtl tu; t:ii ;z+is='Dan
htndukkmlah dirimu tuhadnp merekn (kefua ormtg tua nu)

dengan penuh kasih sayang". Ali As-Sabuni me-

nafsirkan bahwa adz-dzull t lii I di sini berarti

'hendaklah anak itu tunduk kepada kedua orang

tuanya laksana seorang hamba kepada tuannya',

sementara Wahbah Az-Ztthaili menjelaskan
bahwa ayat di atas merupakan kiasan seorang

anak itu hendaklah tunduk dan patuh laksana

burung yang menundukkan dan menurunkan

sayapnya; apabila mengalami rasa takut, sayap

burung senantiasa diturunkan dan ditundukkan.

Kata adz-dzuil ( jiJi ) yang bermakna'lemah

lembut' bergandengan dengan huruf jar 'al6

(idiom) dan ini hanya disebutkan sekali di dalam

Al-Qur'an, yaitu QS. Al-Ma'idah [5]:54

;b)'*!:f 'r'i:; #. i* ?rt n L. r',;
'i;6J' * {rl

(Fasaufa ya'till6hu biqaumin yuhibbuhum
w ay uhibbiln ahfi azhill atin' al al-mu' minin a a' izzatin

'alal-kdfirin)

"Maka kelak Allah akan mcndatangkan suatu kaum

y ang Allalt mencintai merekn dan mueka pun mencintai-

q i+,gi q, J k
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Dzull

Ny a y mgbersikap lemah lembut terhadap orfrng ml,tkmin,

y ang bersikap knas terhndnp orang-oranI knfir. "

Walaupun kataadz-dzull ( ji1i) memunyai
makna konotatif yang bermacarn-macam, semu-

anya mempunyai 'al6qah ($,, = hubungan).
Penghuni neraka kelak selalu menundukkan
wajahnya karena mereka merasa malu dan hina;
buah-buahan yang ada di dalam surga dimu-
dahkan oleh Allah untuk memetiknya karena
Allah telah menundukkan tangkainya; orang

f)zull

Mukmin saling mengasihi karena mereka tunduk
di dalam suatu akidah yang sama yaitu akidah
Islam.

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa siapa
yang menjulurkan pandangannya kepada makh-
luk sehingga merasa butuh kepada mereka dan
jiwanya terliput oleh ambisi ketamakan se-

hingga tidak puas dengan perolehannya setelah

usaha maksimal, dia telah menyandang pakaian
kehinaan. 4 Murni Badru oe
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FA'A (;ri )
F6'a (;1r) berasal dari faya'a ( (j ) yu"S berarti
'kembali'. Melalui proses i'hl ( Jf'el ), huruf ya'
p ada' ain fi'l (huruf kedua) pada kaia fay a' a ('1i )

itu diganti dengan huruf alif. Oleh karena huruf
alif ltu tidak bisa diberi baris, kata faya'a (fj)
yang sudah di-i' Mt itu berubah m enjadr f6' a ( ili ).

Dari kata kerjaf6'a( ;ti ) inilah ada beberapa kata

yang disebut oleh beberapa ayat Al-Qur'an,
sepertif6'at ( i>;v\, fAfr ( iv), taf'a (;'C ), afA'a

(;6i), yatafayya'u (W-).Kataf6'at ( i;6 ) dr"
tafi'a(;{ ) disebut di dalam QS. Al-I{ujurAt [49]:
9 dmkatafd'it (rjjt ) disebut di dalam QS. Al-
Baqarah (21:22!. Ketiga kata itu berarti 'kembali'.

Kata ffi'a ( ;tii ) diseUut di dalam QS. Al-AhzAb

[33]: 50 serta QS. Al-Hasyr [59]: 6 dan 7. Kata

yatafayya'u (k) disebut di dalam QS. An-Nahl

[16]: 48.

Katakerlafd'at ( i>tv) dantaf'a(r"qi )yan1
disebut di dalam QS. Al-Hujurat [49]: 9 berarti
'kembali', yaitu'kembali menaati perintah dan
hukum Allah'. Subjek dari kedua rangkaian ayat

ini adalah kata th6'ifah ( "^fi,(L ) yang berarti
'golongan' atau 'kelompok'. Ayat ini berbicara
mengenai tindakan yang harus diambil oleh
kaum Muslim ketika terjadi bentrokan/perseli-
sihan di antara sesama kaum Muslim, yaitu
dengan jalan mengajak kedua pihak untuk
kembali berdamai secara adil. fika uPaya damai
itu tidak berhasil maka pihak yang menolaknya

dapat ditindak sampai mereka mau kembali
kepada perintah dan hukum Allah. ]ika mereka

menerima, maka tindakan ifu harus dihentikan
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dan perdamaian harus diupayakan kembali
secara adil di antara kedua pihak yang bertikai
tersebut.

Katafd'tt ( !it1) yang disebut di datam QS.

Al-Baqarah l2l:226 juga berarti 'kembali', yaitu
'kembali membatalkan sumpah dengan mem-

bayar kafarat sumpah'. Walaupun subjek
kalimat di dalam ayat itu tidak disebutkan, hal

itu dapat diketahui dari awal ayat ini dan topik
yang dibicarakannya, yaitu para suami yang

melakukan tindakan ild' ( D")) terhadap para

istrinya. Yang dimaksud dengan ild' ( r>\')) di
dalam ayat ini adalah sumpah yang diucapkan

oleh suami untuk tidak menggauli istrinya
sampai empat bulan atau lebih. Suami yang ber-

sangkutan diberi waktu selama empat bulan
untuk memikirkan kembali sumpahnya itu. ]ika
dia mau kembali, yaitu membatalkan sumpah-
nya dengan membayar kafarat sumpah, maka

dia boleh kembali menggauli istrinya.
Kata kerja af6'a ( tttl ) disebut di dalam QS.

Al-Ahzab [33]:50 sertaQS. Al-Hasyr [59]:6 dan 7.

Di dalam QS. Al-Ahzab [33]: 50, Allah memboleh-

kan mengawini wanita yang menjadi tawanan
perang setelah membayarkan maharnya.
Ungkapan m im mi ffi'alldlru 'al66ka ( SijL ':i itti -q)
di dalam ayat ini berarti'sebagian dari nikmat
yang telah dikembalikan oleh Allah kepadamu hai

Muhammad'. Setelah berlangsungnya perka-
winan itu, para wanita tersebut berarti sudah

dikembalikan oleh Allah martabatnya sebagai

wanita baik-baik dan merdeka serta berada di
bawah tanggung jawab suaminya.
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Fadhi

QS. Al-Hasyr [59]:6 dan Tberkaitan dengan
hrlafai'("C), yaitu harta r.unpasan perang
yang diperoleh dari musuh tanpa melalui
peperangan. Ungkapan mh afd'allilhu 'al6 rasitlilti
( l; &'fli :tii?) di dalam kedua ayat ini
berarti 'apa saja yang telah dikembalikan oleh
Allah kepada Rasul-Nya'. Harta benda yang
berada di bawah kekuasaan orang-orang kafir
itu pada hakikatnya adalah harta milik orang
yang beriman. Pemilikan oleh orang-orang kafir
itu adalah pemilikan secara tidak sah. Setelah

mereka dikalahkan, dan harta-harta mereka itu
dikuasai oleh orang-orang yang beriman, berarti
Allah telah mengembalikannya kepada pemilik-
nya yang sah.

Adapun kata kerja yatafayya'u (k) yu"g
berarti'berbolak-baliK disebut di dalam QS. An-
Nahl [16]: 48. Ayat ini menegaskan bahwa
seringnya segala sesuatu yang diciptakan oleh
Allah berbolak-balik ke kanan dan ke kiri
merupakan sebagian dari tanda ketundukan
mereka kepada Penciptanya. Kata kerja yatafay-

ya'u (ffti-) di sini juga berasal dari kata kerjaf|'a

GV). * Zulfkri ee

FADHL ( J.ai )

Kata fadhl ( l5,) merupakan kata dasar yang
memiliki dua wazn (timbangan), yattu fadhala -
yafdhulu ( W- -'p) dan fadhila - yafdhatu

( W- - .1.- ). Di dalam Al-Qur'an kataal-fadlfl
( Hi ) dengan berbagai bentuk turunan-nya
disebut 104 kali.

Arti asal kata al-fadhl ( -fal( ) adalah az-

ziy 6dah wal-khfrr (kelebihan dan kebaikan), yang
kemudian berkembang menjadi 1) baqiya ( g.=
sisa/akhir), 2) zddlziyddah (;it;-)l ,t') = lebih, lawan

dari kurang), dan 3) ghalab ( *1L = menang/
ungguVutama). Di dalam bahasa Indonesia kata

al-fadht ( P( ) sering diterjemahkan dengan
'karunia, kemurahan, kebaikan, keutamaan,
kemuliaan, dan keunggulan'.

Al-Ashfahani menyatakan b ahw a fadhl
( S; ) berarti 'lebih' atau 'kelebihan' yang
mencakup kebaikan dan keburukan. Adapun

Fadhl

Thabathabai mengatakan bahwa yang dimaksud
dengan fadll ( M) (makna konotatifnya) ialah

suatu pemberian yang bersifat sukarela yang
merupakan kelebihan dari kebutuhan. Kata al-

fadhl ( lnzli 7, demikian Thabathabai, digunakan
untuk menyatakan'kelebihan, keunggulan,
kebaikan, kemurahan, dan keutamaan di dalam
hal yang positif', sedangkan untuk hal-hal yang

negatif digun akan lcata al-fuildtl ( J' *XJi ). Namun,
di dalam AlQur'an tidak ditemukan kata al-fadhl

( ;;( ) yang berarti 'kelebihan atau keunggulan
di bidang yang negatif' sebagaimana tidak
ditemukann y akata al-fudhftl ( J'Hi ). Sementara

itu, Ibnu Manzhur menyebutkan, al-fadhilah

( "l2r' '^1i ) diartikan sebagai 'kedudukan yang
tinggi di dalam hal-hal yang utama'. Akan tetapi,

kataal-fadtfrlah('i>ii ) tidak ditemukan di dalam

Al-Qur'an.
Kata fadlil ( [a),yang digunakan untuk

menyatakan kelebihan yang dimiliki oleh sesuatu

atas sesuatu yang lain, umumnya menyangkut
tiga segi. Pertama, dari segi jenis, seperti hewan
memiliki kelebihan dibanding dengan tumbuh-
tumbuhan. Keduo dari segi nau' ( 7) = spesies),

yaitu suatu pembagian di bawah level jenis
(genusir*17), seperti manusia memunyai ke-
lebihan, di dalam hal-hal tertentu, dibanding
dengan binatang sekalipun keduanya sama-

sama jenis hewan. Kata fadhl ( )5 ) yang
mengandung arti semacam ini dapat dilihat di
dalam QS. Al-Isrfl l17l:70. Ketiga darisegi dzit
( sli = esensi), seperti Ahmad memiliki kelebihan,

di dalam suatu segi, dibanding Mahmud.
Pemakaian katafaill ( Ja) dengan pengertian
ini dapat ditemukan di dalam Al-Qur'an pada

QS. An-Nahl 11,61: 7 L. Kelebihan atau keunggulan
yang termasuk kategori pertama dan kedua
merupakan anugerah semata-mata dari Allah
swt. tanpa didahului usaha dari yang menyan-
dang kelebihan atau keunggulan dimaksud. Kele-

bihan atau keunggulan kategori ketiga kadang-
kadang merupakan anugerah semata-mata dari
Allah swt. dan kadang-kadang juga merupakan
hasil dari usaha oleh yang bersangkutan.
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Fadhl

Sebagaimana terlihat di dalam susunan

kalimat di dalam AlQur'an,katafadhl ( pi ) aan

turunannya muncul di dalam dua bentuk.
Pertama, di dalam bentuk perbandingan di antara

sesuatu dengan sesuatu yang lain, seperti di
dalam QS. An-NisA' [4]: 34. Kedua, tanpa
perbandingan, seperti di dalam QS. Ai'ImrAn
l3l:73.Ddalambentukpertam4 V,alafailtl ( J5 )

dirangkaikan dengan kata depan 'al6 ( .)s. )yang
umumnya diterjemahkan 'atas'. Adapun di
dalam bentuk kedu4 tanpa kata depan alA ( ji )

tersebut.
Pada umumnya bentuk pertama di atas

mengandung keterkaitan di antara Allah swt.
dengan makhluk atau di antara sesama makhluk
itu sendiri sehingga kadang-kadang kata terse-

but diterjemahkan dengan'karunia' dan kadang-

kadang juga diterjemahkan dengan 'kelebihan'

atau 'keunggulan'. Di dalam bentuk kedua,
umumnya, hanya berkaitan dengan Allah swt.

dan hanya diterjemahkan dengan kata'karunia'
atau'anugerah'.

kalafailil ( [a) di dalam AlQur'an tidak
hanya khusus untuk persoalan-persoalan yang
menyangkut keakhiratan, tetapi juga berkaitan
dengan persoalan-persoalan yang bersifat
keduniaan. Banyak ditemukan katafadhl (,Ia)
yang dirangkaikan dengan kata Allah. Untuk
mengaitkan kata fadtrl ( Ja ) dengan kata Allah

atau kata yang bermakna Tuhan atau kata ganti-
Nya terdapat beberapa cara. Pertama, secara

langsung merangkaikan keduanya, seperti

fatulultdh( 1rlt J}i ) yang diulang sebanyak enam

belas kali, satu kali dengan rarrgkatanfadhlu rabbi

( Gt T; ) (QS. An-Nasl[27]: rto), sedangkan di
dalam susunan fadhlahfilfadhlihi ( {AI'M)
ditemukan sebanyak 29 kali. Kedua dengan cara

menggunakan kata penghubung berupa kata

yang berarti 'memiliki' atau 'memunyai'. Kata

penghubung dimaksud ialah dzfr ( 
-11 ) fang

mengandung arti ash-shihib ( gtldt = yang
memiliki). Sebagai contoh, di dalam QS. Ah
'ImrAn l3l: 174. Rangkaian di dalam bentuk
semacarn ini ditemukan sebanyak L4 kali.
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Fadhl

Perbedaan redaksional tersebut, tentunya,
memiliki maksud-maksud tertentu dan diguna-
kan di dalam konteks-konteks tertentu pula.
Susunan yang menggunak ankata dzf.t ("1>) jumtalt

idhhfah ( t}t aLi,-i ; memiliki tekanan-tekanan
khusus dan digunakan di dalam beberapa
konteks. Pertama di dalam rangka mengingatkan
manusia bahwa banyak di antara manusia yang

telah menerima karunia Allah tetapi tidak
mensyukurinya. Kedua, di dalam rangka
meyakinkan bahwa permohonan amPunan yang
diajukan oleh manusia yang berdosa akan
dikabulkan oleh Allah karena Allah memunyai

fadhl ( J5), yaitu karunia yang luas. Ketiga
digunakan ketika berbicara tentang karunia
Allah atas manusia berupa keselamatan dari hal-
hal yang tidak mereka inginkan, baik yang
berkaitan dengan keakhiratan mauPun yang
berkenaan dengan keduniaan.

Katafadhl (;F1 ) yang dikaitkan dengan kata

Allah leblh tepat diartikan dengan 'pemberian

sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh si pemberi'.

ladt, fadhlultdh ( 

^t 
i;ai ) Uu.*ti pemberian atau

karunia Allah swt. yang betul-behrl tidak dibutuh-
kan-Nya karena Allah swt. memang tidak pernah

membutuhkan suafu apa pun.
Berdasarkan QS. Ai'ImrAn l3l 73, timbul

pandangan yang mengatakan bahwa fadhlullih
( i*l J;i ) itu terbatas (baca: sedikit). Hal ini,
demikian pendapat ini berargumen, berdasarkan

kenyataan bahwa tidak semua manusia menda-
patkmfadhlullilh ( gtt ,F) tersebut. Pandangan
'semacam ini, tulis Thabathabai, sama sekali
tidak benar. Fadhlutlilh ( it,r J5 ) itu sesungguh-

nya luas dan Allah Maha Mengetahui siapa di
antara hamba-Nya yang layak/pantas untuk
menerima/adhtullilh ( 4l :;ar ) tersebut. Hanya
orang-orang tertentu yang mendapatkannya.

Banyak ditemukan di dalam Al-Qur'an
kata fadhlullilh ( itr l$i ) atur', Allahu dzul fadhl
l SI;A jt'.lr I yang-dirangkaikan dengan kata

rihmah ( *,), di antaranya ada yang didahului
oleh prepos isi ba' sababiyah ( zl)t itJ. = huruf ba'

yang mengandung arti sebab), seperti di dalam

QS. Y0nus [L0]: 58, yang menunjukkan bahwa
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Fitrisyah

tiap-tiap fadhl ( Jj ) a* rahmah ( a1l' ) me-
miliki penyebab sendiri-sendiri dan menunjuk-
kan bahwa tidak identik antarafadhl ( J-zi) dart
rabmah(a;t\

Pemberian atau karunia Allah swt. yang
dicakup dengan kata fadhlullAh ( &t'SU) paaa
umumnya bersifat immateri (berbeda dengan
kata fadhl I Jal yang masih berdiri sendiri,
seperti di dalam QS. An-Nahl [1,6]:71). Contoh
pemberian yang bersifat immateri tersebut ialah
mau'izlnlt( *'r'; = nasihat) seperti di dalam QS.

Y0suf [12]: 38, tandzir ( ;16 = peringatan) seperti

di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 243, syifdun fish
shudilr ( -i:bt e;W = obat pelapang dada),

seperti di dalam QS. Y0nus [10]: 58 serta QS. Ah
'ImrAn l3l: 1,70 - 1.71., dan al-hudd ( A4t =

petunjuk), di dalam QS. An-N0r l24l:21,. Adapun
rafunah( *:, ) lebih cenderung kepadapengerti-
an kehidupan yang bahagia yang di dalamnya
terkandung unsur-unsur materi, di samping
yang immateri. 

".. 
Cholidi ee

rAulsvaH ( tbtt )
Kata fihisyah (-*,-u ) adalah bentuk kata sifat
yang terambil dari akar kata yang terdiri atas

tiga huruf, y attu fA - Ltfr - syin. Ibnu F auiis di dalam
kitabnya, Mu' j amu Maqilyisil Lughah menjelaskan
bahwa akar tersebut menunjuk pada arti 'hal-
hal yang buruk'. Demikian pula Ibnu Manzhur
di dalam kitabnya, Lisdnul 'Arab mengatakan
bahwa 'segala karakter yang buruk, baik
perbuatan maupun perkataan' disebut al-fuhsy

( 

"*Ji IKataal-fuhsy ( ;i-fri ), al-fdbisyah(a-+t;3i),

dan al-fdhisa ( ,;*'iii ) banyak digunakan di
dalam hadits dengan makna'yang menunjuk
pada maksiat dan dosa yang amat keji yang
mudharatnya sangat besar'. Ibnul Asir mengata-
kan bahwa kebanyakan kata tersebut digunakan
di dalam arti'zina'; dan zina itu sendiri dinyata-
kan di dalam AlQur'an sebagatfibisyah ( u--tt)
(QS. Al-Isrd lLTl:32).Katafdhisyah ( a-=u ) juga

biasa digunakan di dalam arti'bakhil atau kikir'.
Di dalam Al-Qur'an ada tiga bentuk kata

Firl'rist'ah

yang digunakan dari akar kata tersebut, dua di
antaranya di dalam bentuk mufradyattufihisyah
('+b) dan fabyd' ( e'&i ), sedangkan yang
ketiganya adalah bentuk jamak, yaltu fawdbisy
( ,->ti ).Yang paling banyak digunakan adalah

bentuk yang pertama fdhisyah ('+(t ), yaitu
sebanyak 13 kali. Adapun bentukfahsyi' ( ,t*j)
hanya tujuh kali, dan bentuk fawdbisy (,->til
empat kali. Secara keseluruhan berjumlah 24kali.

Penggunaan bentuk fdhisyah ('+(t )

hampir selalu disertai isyarat atau penyebutan
tentang dosa-dosa yang dimaksud fdhisyah
("^:L?6 ) di dalam ayat tersebut dan dosa-dosa

tersebut hampir semuanya terkait dengan
pelanggaran seksual, dengan rincian sebagai

berikut.
1. Menunjukkan pada perbuatan zina, seperti

di dalam QS. Al-IsrA' l17l:32, QS. An-NisA'

[4]: 15, 19,25, dan sebagainya.
2. Menunjuk pada perbuatan dosa kaum Luth

(homoseksual dan lesbian), sebagaimana di
dalam QS. Al-A'rAf [7\:80, QS. An-Naml [27]:
54 dan sebagainya.

3. Menunjuk pada perbuatan mengawini dan
mewarisi mantan istri bapak, sebagaimana
kebiasaan orang Arab jahiliyah sebelum
datangnya Islam. Ini terlihat di dalam QS.
An-NisA'[a]22.

4. Menunjuk pada perbuatan telanjang saat
thawaf, yang juga sebagai kebiasaan orang-
orang Arab jahiliyah sebelum datangnya Is-
lam. Hal ini disebutkan di dalam QS. Al-A'rAf
l7l:28.

Berbeda dengan bentuk fibisyah (-4iv),
penggunaan bentuk fahsy6' ( r\*J ) hampir
semuanya tidak disertai penyebutan dosa yang
dimaksud denganfahsyA'( ;*i ) di dalam ayat
itu. Secara garis besar pengungkapan bentuk

fahsy6'( ,tg.i ) tersebut ada 4 macam.
Pertama, menyatakan bahwa al-fahsy6'

( rrJ.i)i ) itu merupakan perintah setan dengan
menggunakan 3 macam redaksi.

1. Kataal-fahsy|' ( rtli*ii ) dirangkaikan dengan

kata as-sit' ( r$i = kejahatan), "sesungguhnya

syaitan itu hnnya menyuruh kamu berbuat as-sit'
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(,-#i ) dan al-fahsya' (,$Ji ;' 19s. et-
Baqarah l2l: 1,69). Ulama menafs irkan al-fahsy 6'

( ,e^Si ) pada ayat ini sebagai kejahatan

yang ada had-nya, sedangkan as-stt' ( r$i )

sebagai kejahatan yang tidak adahnd-nya.

2. Kata al-fahsyi' ( ,t*-ili ) dirangkaikan dengan

kata al-faqr ( _fii = kefakiran), "Setan itu
mmj anjikan (menakut-nakutil kamu dangan al-faqr

( ;;Si = tcemi skinad dan meny uruh kamu berbuat

oi-|oUtya' (,.Cjli )" (QS.Al-Baqarah 12l:268).

Ulama menafsirkan kata at-fahsyA' l rti:i;Si 1

di dalam ayat itu sebagai keengganan berse-

dekah. Ada juga yang menafsirkannya
sebagai kebakhilan atau kekikiran.

3. Kataat-fabyA'( 
^*J( 

; airangkaikan dengan

kata al-munkar ( {J.J;i ), "Hai orang-orang yang

beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah setan karena sesungguhnya setan itu
menyuruh mengerjakan al-fahsy6' ( ,tJ:.lii ) aan

al-munkar ( Jji )" (QS. An-N0r pal21).
Ulama menafsirkan al-fahsyk' (,U*.;ji ) di
dalam ayat ini dengan segala dosa yang amat

keji dan besar mudaratnya. Adapun a/-munkar

( ;#i ) adalah dosa yang diingkari dan
dilarang oleh syarak dan akal sehat. Dengan

demikian, rangkaian al-fahsy6' ( 
"\2"5i 

)

dengan al-munkar ( (ji ) mencakup segala

macarn dosa yang ada.

Kedua menegaskan bahwa Allah tidak
menolerir sifat al-fahsyA' ( o3Jji ). Bentuk ini
menggunakan dua mactun redaksi, yaitu ada di
dalam bentuk positif (yang tidak didahului oleh
kata "tidak") dan ada di dalam bentuk negatif
(yang didahului oleh kata "tidak"). Di dalam
bentuk positif dikatakan, '' Allah melarang perbuatan

al-fahsy6' ( r3;j1i) dan al-munkar ( 5i3i )" (QS.

An-Nahl [16]: 90), sedangkan di dalam bentuk
negatif dikatakan, "Sesungguhnya Allah tidak

menyuruh (mengerj akan) al-fahsy 6' itu maka mengapa

kamu mengada-adakan terhadap Allah apa y ang kamu

tidak ketahui? " (QS. Al-A'rAf l7l: 28).

Ketiga, menyatakan ke-ma'shirm-an Nabi
Yusuf as. dari sifat as-sit' ( r$i ) dan al-fahsy6'

( 

^i,.}.;:i 
), sebagaimana yang terdapat di dalam

QS. Y0suf $21:2a.

?03

Fajarah

Keempaf menegaskan bahwasanya shalat

itu mencegah al-fahsy6' ( rti..J.i)i ) d,an al-munkar
( fJi ), sebagaimana disebutkan di dalam QS.

Al-Ankab0t l29l: 45.

Adapun penggunaan bentuk jamak, al-

fawdhisy ( ,;.;,ii ) menunjukkan pada perbuatan

dosa secara umum, seperti di dalam QS. Al-An'Am

[6] : 151 dinyatakan, " I anganlah mmdekati al-fawdhisy

itu, baik yanglahir maupun ycngbatin", demikian juga

di dalam QS. Al-A'r6f l7l:33, menyatakan agar

Nabi berseru bahwa Tuhanku hanyalah menS-

haramkan al-fawdbisy tersebut, baik yang lahir
maupun yang batin. Di samping itu, terdapat pula
pada dua tempat yang lain, yaitu di dalam QS.

Asy-SyffrA l42l:37 dan QS.An-Najm [53]: 32,yang
mengisyaratkan bahwa orang yang akan mem-
peroleh balasan nikmat surga di akhirat adalah

orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan al-

fawdbisy (.;;jli ). Dari keempat penggunaan

bentuk al-fawdhisy ( .;-t$i ) tersebut, tampak
jelas cakupannya lebih luas, bukan hanya
menunjuk dosa-dosa besar dan perbuatan keji
saja sebagaimana penggunaan bentuk fihisyah
("^:+(t) dan al-fabsyA' ( 

^zfri 
), melainkan juga

mencakup dosa-dosa kecil. Bahkan, pada dua ayat

terakhir, kata al-fawdWsy ( ;;.; ji ) dirangkaikan
dengan dosa-dosa besar, kab A' ir al- itsrni w al -f rw 6hisy

( ">Vt i:\t;':! = dosa-dosa besar aan at-

fatadhisy) sehingga seolah-olah yang dimaksud a/-

fawdhisy di situ menunjuk pada dosa-dosa kecil.
+ Muhammad Ward.ah Aqil e:

FAIARAH ({rt)
Kata ini adalah bintuk jamak dari fAjir ( vv - ism

f6'il), ytrgberarti 'orang yang durhaka'. Fajarah

(;:;) berasal dNikatafajr ( r.; ), yang makna

asalnya menurut Ibnu Faris at-tafattuh fisy-syai'
(;dt e'4t = terbuka pada sesuatu). Dari
pengertian tersebut maka terbukanya kegelapan

malam dengan munculnya cahaya shubuh
disebfi fajr ( ,#) Begitu juga terpancarnya air

dari tempat penyimpanannya disebut pula fair
( ;;),sedangkan tempat timbul/tempat ter-
pancarnya air disebut fujrah t;:il. Berangkat

dari makna asal ini, maka orang yang terdorong
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melakukan perbuatan maksiat secara terbuka
disebut fAjir ( tV ). Demikian menurut
Muhammad Isma'il Ibrahim. Menurut Ar-
Raghib Al-Ashfahani, asal makn afajr ( -i ) ialah

pecah atau terbelahnya sesuatu secara lebar.

Orang yang melakukan maksiat dinamakmfdjir
( fu ) karena ia dipandan g sy aqqa sitr ad-diy dnah

("*S"rlt 'i |t=telah memecah/membelah tutup
agama). Di dalam perkembangan pemakaiannya
kata fajr ( .#) ata:u fujfir ( jF ) juga berarti
'fasik, kufr, atau zina'. Bahkan, setiap orangyang
berpaling dari kebenar an disebut fdjir ( vV ).

Kata fajarah ('t:i) disebutkan satu kali di
dalam AlQur'an, yaitu di dalam QS. Abasa [80]:
a2. Kata fujjilr ( ,ri; ) disebut tiga kali, yaitu di
dalam QS. Shad [38]: 28, QS. Al-InfithAr l82l:1.4,
dan QS. Al-Muthaffifin [83]: T.Katafujfir (,l-*o)
disebut satu kali, yaitu di dalam QS. Asy-Syams

[91]: 8. Kata al-fajr ( ;3i ) diulang enam kali. Kata

filjir ( vu ) disebut satu kali, yaitu di dalam QS.
Nffh [71]: 27.Di dalam bentukf? mdd!fikataitu
disebut empat kali dan di dalam bentukf'l mudhiri'
disebut lima kali.

Penggunaan katafajarah G:;) di dalam

QS. Abasa [80]: a2 berkaitan dengan suasana di
Hari Kiamat. Pada hari itu ada orang yang
berseri-seri mukanya, tertawa dan gembira. Ada
pula muka yang tertutup debu dan orangnya
dalam kegelapan. Yang terakhir ini adalahorang-
orang kafir Ia$fAjir ( r*U= durhaka),uliiknhumul-
kafaratul-faj arah ('iv:,i ijrJi'f .+lji ).

Adapun katafajr ( )Jl ying disebut di
dalam bentukl'l mddlt danfi'l mudhiri', hampir
semuanya berarti'memancar, mengalir, meluap',
kecuali yang terdapat di dalam QS. Al-QiyAmah

l75l: 5, yang lebih tepat diartikan sebagai
'berbuat maksiat', yaitu manusia hendak
berbuat maksiat terus menerus, liyafjura amdmahit

6t1f ';4 
). Adapun kat afatr ( r.;) yang disebut

di dalam bentuk mashdar, semuanya berarti
'waktu shubuh'.

Dengan demikian jelaslah bahwa AlQur'an
hanya satu kali menggun akmkatafajarah(;l;;),
yang berarti 'orang yang fasik, durhaka, atau

berbuat maksiat'. Namun, kata jadiannya disebut-

Fajj

kan beberapa kali sesuai dengan konteks masing-
masing. Meskipun terdapat sedikit perubahan
dari arti makna asalnya, arti itu tidaklah jauh
menyimpang karena dari diri orangyang fasik dan
durhaka timbul dan memancar perbuatan maksiat
dan tercela. + Hasan Zaini et

FAII (E)
Katafajj adalah bentuk m ashdar (inhnitif ) dari kata
kerja fajja - Vafujju ( e4 - f ). Nu*"n, kedua
bentuk kata kerja tersebut tidak ditemukan di
dalam Al-Qur'an. Kata fajj diartikan dengan
syuqqat yaktanifuha jabalini ( p* tlLK- zb =

lintasan jalan yang diapit oleh dua buah gunung)
dan dapat juga diartikan dengan ath-thariqul wdsi'
( gt$t U.F = jalan yang luas), demikian di-
jelaskan oleh Ar-Raghib Al-Ashfahani di dalam
karyanya Mu' j am Mufradit AlfAzhil Qur' dn. Bentuk
jamak dari kata tersebut ad alahfiAj ( Cq). Selain

diartikan dengan tluruqan wdsi'an (11/\i 6P =

beberapa jalan yang luas), kata ini diartikan juga

dengan tlruruqan mukhtalifatan ('al:i 6j= iilat
yang beragam).

Di dalam Al-Qur'an, kata fajj beserta

iurrakaya, fijij, disebut tiga kali, yakni satu kali
di dalam bentuk tunggal dan dua kali di dalam
bentuk jamak. Kata fajj terdapat di dalam QS.
Al-Hajj l22l: 27. Kata fajj yang disifati dengan
kata'amiq (g:j l ai aatam ayat tersebut diartikan
oleh ulama tafsir, misalnya Ibnu Katsir, Ath-
Thabarsi, dan Al-Maraghi dengan athlhnriq al-

ba'id ( 4t U-Ft = lalan yang jauh). Ayat ini
berkaitan dengan tempat asal kedatangan
manusiayang diseru oleh Nabi Ibrahim as. untuk
menunaikan ibadah haji yang berdatangan dari
berbagai penjuru dunia, sekalipun dengan
melalui jalan yang cukup jauh.

Adapun kat afij 6j sebagatbentuk jamak dari
katafajjterdapat di dalam QS. Al-Anbiyli, [21]:
31 dan QS. NOh [71]:20. Al-Maraghi menafsirkan
penggalan ayat QS. Al-AnbiyA', [2Ll: 3L ini
bahwa Allah swt. menciptakan jalan di antara
dua gunung di atas bumi ini agar manusia dapat
melaluinya dari satu daerah ke daerah yang lain
dan dari satu musim ke musim berikutnya agar
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hal itu dapat dijadikan pedoman bagi manusia
untuk memperoleh kemaslahatan dan ke-

butuhan hidup mereka. Adapun katafijhjanymrg
terdapat di dalam QS. N0h [71):20 dijelaskan
pula oleh Al-Maraghi, di dalam kitab tafsirnya,
dengan 'agar kamu menetap dan berjalan di
belahan mana saja dari bumi ini yang kalian
kehendaki.' Lain halnya dengan Ath-Thabarsi,
ia menyoroti ayat itu dengan adanya dua kata-
subulan dan fijdjan-yang berbed4 tetapi me-
munyai makna yang salna, yakni thuruq ( ,t$ =

banyak jalan). Menurutnya, pengulangan kedua
kata tersebut menunjukkan bahwa nikmat yang
dianugerahkan Allah swt. kepada para hamba-

Nya ada di mana-mana. Lebih lanjut, ia me-
negaskan pula bahwa pengulangan tersebut
sekaligus merupakan peringatan kepada mereka

bahwa kepada-Nyalah yang berhak disembah,

yakni penyembahan yang bebas dari segala

bentuk kemusyrikan. Selain itu, pengulangan
tersebut dimaksudkan pula untuk menunjukkan
bahwa Dia, Allah swt., Maha Mengetahui
kemaslahatan para hamba-Nya, Pemelihara
mereka secara bijaksana. Oleh karena itu,
menjadi kewajiban bagi para hamba untuk tidak
mempertentangkan nikmat-nikmat itu dengan

kekafiran dan pembangkangan. * Muiahid r:

FAKHKHAR ( rrai )

Fakhkhhr adalah kata benda yang terbentuk dari
katafakharalafkharu-fakhran ((;i - ';-X- - ';i),
berakar huruf fd', khi', dan 16' ber au^ti'kebanggaan'

atau 'kebesaran.' Dari makna dasar itu ber-
kembang menjadi, antara lain 'berbesar hati/
bangga' karena yang demikian membang-gakan
atau membesarkan dirinya;'sombong/angkuh'
karena ia merasa diri paling besar; 'kemuliaan'

karena yang demikian menempati posisi yang
besar; 'kejayaan' karena yang demikian mem-
peroleh kemenangan yang besar;'yang mewah/
megah' (pestanya) karena yang demikian ingin
mencari popularitas dan meru-pakan sikap yang

membanggakan diri; dan 'tembikar' karena
mereka yang memiliki barang tersebut me-

nunjukkan kemewahan, salah satu kepemilikan

?05
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yang dapat dibanggakan. Menurut Al-Ashfahani,
kata al-fakhr ( ";3i ) berarti'membanggakan diri
dengan sesuatu', seperti membanggakan diri
dengan harta dan atau jabatan.

Kata fakhkhdr ( ,(ii ) dan pecahannya di
dalam Al-Qur'an terulang enam kali dan kata

fakhkhdr sendiri hanya disebutkan satu kali (QS.

Ar-RahmAn [55]: 1a). Katafakhkhhr digunakan di
dalam Al-Qur'an berkaitan dengan penciptaan
manusia. Di dalam ayat tersebut, dinyatakan
bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah

kering seperti tembikar (fakhkhir). Fakhkhdr

(tembikar) adalah benda yang terbuat dari tanah

liat yang dibakar, sedangkan kata shalshhl

( Jt21, ) berarti tanah kering yang terdengar
nyaring tatkala (dipukul), seperti tanah liat yang
sudah dibakar, yaitu tanah yang sudah ber-
campur dengan pasir. Ayat tersebut, secara

sepintas bertentangan dengan beberapa ayat lain

yang menjelaskan asal kejadian manusia,
misalnya QS. Al-Hijr l15l:26, manusia dicipta-
kan dari tanah liat (yang berasal dari lumpur
hitam) yang diberi bentuk atau min hmna' in masnfin

( i'j:J f ,y ); QS. Ash-shaffat [37]: 11, ma-

nusia diciptakan dari tanah liat atau min tlinin
llzibin ( -. j! q& ir ); danQS. Ali'Imr6n [3]:59,
manusia diciftakan dari tanah atau min turdbin

(qtj U ). Kalangan ahli tafsir sepakat bahwa
perbedaan itu menunjukkan adanya proses/
yakni manusia diciptakan (melalui proses) dari
tmah (turdb) ( qt'j ), lalu diadon menjadi tanah

liat (thin) ( * ), kemudian berubah menjadi
seperti lumpur hitam yang diberi bentuk kal

bama'il masnfin ( lj:I, ,gY ) dan kemudian

berubah menjadi tanah.kering seperti tembikar
shalshil kal fakhkhdr ( rtiiJ f )';* 1.

Pecahan lain dari Tafenfnar ( ,r11 ) yang
digunakan adalah tafhkhur ( -iw ). Kata tufAWrur

( ;w = berbangga-bangga) digunakan berkaitan
dengan hakikat kehidupan di dunia, yakni
hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan,

perhiasan dan bermegah-megahan, serta ber-
bangga-banggaan tentang banyaknya harta dan

anak (QS. Al-Hadid, l57l: 20). Ulama berbeda
penafsiran tentang katatafdkhur ( ;6 ) di dalam
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ayat tersebut. AlQurthubi berpendapat bahwa
yang dimaksud adalah berbangga-banggaan satu
dengan yang lainnya atas harta dan anak mereka;
sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud
tafdkhur ( .iw ) adalah kebanggaan atas pen-
ciptaan dan kemampuan mereka; dan sebagian

lainnya lagi berpendapat bahwa yang dimaksud
kata itu adalah kebanggaan atas keturunan
mereka, seperti kebiasaan orang Arab yang
membanggakan leluhur mereka. Diriwayatkan
oleh Muslim di dalam kltab Shaffih-nya bahwa
sesungguhnya Nabi saw. diutus unfuk bersikap
hwildlw' ( ,bt'; =mercndah diri) hingga seseorang

tidak berbuat aniaya atas orang lain dan tidak
berbangga-bangga (atas kemewahan yang
dimilikinya) seseorang atas yang lainnya. Di
dalam riwayat yang lain, dinyatakan bahwa
salah satu kebiasaan orang Jahiliyah adalah
membangga-banggakan keturunan mereka.
Menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut sesungguhnya
memperingatkan bahwa kehidupan dunia yang
diisi dengan permainan, kelalaian, perhiasan,
bermegah-megahan, dan berbangga-bangga itu
mencerminkan kecenderungan unfuk mengikuti
keinginan syahwat (QS. Ai'Imr6n, [3]:1a) secara

berlebihan. Karena itu, Allah memberikan
perumpamaan bagi mereka yang berbuat de-
mikian seperti petani yang tanaman-tanaman-
nya mengagumkan, kemudian tanaman itu
menjadi kering dan menguning, kemudian
menjadi hancur. Kehidupan di dunia seperti itu
adalah kerugian yang berlipat ganda; di dunia
dibenci oleh masyarakat dan di akhirat mendapat
azab yang keras. Kehidupan dunia tidak lain
hanyalah kesenangan yang menipu.

Adapun pecahan lainnya dari fakhkhdr
( rtll ) adalah fakhfir ( ;* = membanggakan
diri) yang disebutkan empat kali; masing-masing
digunakan berkaitan dengan kewajiban ter-
hadap Allah dan terhadap sesama manusia,
seperti tidak boleh bersikap sombong dan
membanggakan diri (QS. An-NisA' [4]: 36);
berkaitan dengan sifat orang-orang kafir, antara
lain jika selamat dari bencana dia merasa
gembira lagi bangga (QS. HOd [11]: 10); berkaitan

FakhCrr

dengan nasihat Luqman terhadap anaknya,
antara lain larangan bersikap sombong lagi
membanggakan diri (QS. LuqmAn [31]: 18); dan
berkaitan dengan peringatan Tuhan kepada
Nabi saw. agar tidak berduka cita terhadap apa
yang luput dari Nabi saw. dan tidak terlalu
gembira atas nikmat-Nya yang dapat me-
nyebabkan kesombongan dan kebanggaan diri.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang sombong lagi membanggakan diri
(QS. Al-Hadid [57]:23). (Baca jugaentry fakhiu).
ee Arifuddin Ahmad ae

FAKH0R ( i_*)
Kata ini berasal dari fakhr ( -*),yang makna
asalnya adal ah 'izhmn dan qidmn ( 

f 4j P =besar
dan dahulu/senior). Abu Zaid, sebagaimana
yang dikutip Ibnu Faris, mengartikan fakhr ( fi)
sebagai tafdhil (mengutamakan); umpamanya

fakhartur rajula 'ald shdhibin 1 S$'.ifi
gV & ). Maksudny a ialah fadhdhaltuhfi ' alaih
(:{i'i;b= aku mengutamakan seseorang atas

temannya). Ada beberapa bentuk yang seasal

dengan kata fakhr ( -;'J),umpamanya fakhir
( -#), artinya altadziyufikhiruka(litn" 6,lt=
orang yang membesarkan diri terhadapmu),

fikhkhSr ( H) artinya katsirul-fakh, ( Ft'4 =

banyak sombong), nakhlatun fakhfrr ( ,,'fitali )
artinya 'sebatang pohon kurma yang besar serta
banyak dahannya , an-ndqatul-fatJfir ()]jt 'if;tlt)
artinya unta yang besar susunya.

Ibrahim Anis dan Muhammad Ismail
Ibrahim mengartikan katafakhr ( ;i) sebagai
'membanggakan diri atas sesuatu yang dimiliki
seseorang atau yang dimiliki kaumnya berupa
kebaikan', dan sebagai 'takabbur'( j(i = sombong).

Kata fakhkhdr ( jli ) berarti ath-tlinul mahrilqu
awil-khazaf ( J-J.JI ti',t}At ifi)t = tanah yang
dibakar atau tembikar). Ibnu Manzhur meng-
ar nk;ln f aLJfr ( _,lri ) dengan a|-mut akabb ir ( ;S{t
= orang yang sombong), al-fakhr ( _;3i ) berarti
'mengakui kebesaran dan kemuliaan diri'. Ar-
Raghib Al-Ashfahani mengartikan kata fakhr
( ;i) sebagai'bermegah-megah atas sesuatu di
luar diri manusia berupa harta dan pangkat'.
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Bertolak dari pengertian di atas, katafakhr
( -* ) dan fakhilr ( ti"* ) dapat diartikan sebagai

'sombong, takbur, membanggakan diri, ataupun
bermegah-megah'.

Kata fakhfir ( |* ) disebut empat kali di
dalam Al-Qur'an yaitu di dalam QS. An-NisA'

l4l:36, QS. H0d [11]: 10, QS. LuqmAn [31]: 18,

dan QS. Al-Hadid [57]:23.Katatafhkhur ( ;u;)
disebut satu kali, yaitu di dalam QS. Al-Hadid

l57l: 20. Adapun kata fakhkh6, ( ,fr ) disebut
satu kali pul4 yaitu di dalam QS. Ar-Rahm6n

[55]: 14.

Muhammad Husain At-Thabathabai men-
jelaskan, bahwa biasanya orang bersikap
sombong dan membanggakan diri karena harta

dan pangkat yang dimilikinya dan ia sangat

mencintainya sehingga hatinya tidak lagi
terpaut kepada Allah.

Al-Qurthubi mengartikanfakhfir ( jj.lr) a,

dalam QS. An-Nisd' l4l:36 sebagai orang yang
menghitung-hitung kelebihannya karena me-
nyombongkan diri terhadap karib kerabat yang
fakir, tetan11a yffig fakir serta lain-lain yang
disebutkan di dalam ayat kepada mereka.

KatafakhLr ( j"* ) di dalam QS. H0d [11]:
10 digunakan untukmenunjukkan sifat manusia;

bila mereka mendapat nikmat sesudah ditimpa
bencana, mereka berkata, "telah hilang bencana

dariku." lnnahfitafarihunfakhi,, (.* Ll ;t=^
sangat gembir4 bangg+ dan angkuh). Andaikata
ia menyadari bahwa nikmat yang ada di
tangannya itu bisa saja hilang, sementara
bencana sewaktu-waktu dapat kembali me-
nimpanya tentu ia tidak akan menyombongkan
diri.

Kata fakhkhi, ( tfi ) di dalam QS. Ar-
RahmAn [55]: 1a berkaitan dengan penciptaan
manusia; Tuhan telah menciptakan manusia dari
tanah kering seperti tembikar.

Dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an
menggunakan kata fakhfir ( _,i_*) dan tafdkhur

( ?V, ) untuk menyatakan sifat buruk yang
perlu dihindari oleh setiap orang karena Allah
tidak menyukai sifat tersebut. $ Hasan Zaini te

Fakihatt

FAKTHAH ( i4S6 )

Kata fhkihah merupakan bentuk tunggal yang
mengikut wazan (timbangan) bentuk ism f6'il
dengan tambahan huruf t6' marbfithah (6),
sedangkan bentuk jamaknya adalah fawdkih
(qG ). Kata ini berasal darikatafakihn-yafknhu-

fakahan--usa fakahatan ('^6J j t6J -'eA- - ^5:l
yang secara kebahasaan berarti'baik' dan'senang''
Dengan demikian, maka kata/dkihah ( 'a45v ) pada

dasarnya berarti 'sesuatu yang menyenangkan

dan membuat orang menyukai.' Kemudian, kata

ini lebih terkenal dengan arti yang lebih khusus,

yaitu 'buah-buahan yang lezat dan nikmat
rasanya.' Buah-buahan tersebut dinamakan

fikihah ({66 ) karena membuat orang yang
memakannya merasa senang dan nikmat oleh cita-

rasanya yang lezat dan enak.

Katafdkihah ( 
^i5 

6 ) di dalam bentuk tunggal

Dari air hujan yang sama, bumi menghasilkan buah-buahan

dengan aneka rasa yang berbeda-beda. Tidakkah manusia
mensyukurinya?
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disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 11 kali.
Kata fdkihah yang terdapat di dalam QS. YAsin

136l:57; QS. Shad [38]: 51; QS. Az-Zukhruf [43]:
73; QS. Ad-DukhAn l44l: 55; QS. Ath-Th0r [52]:
22; QS. Ar-Rahm6n [55]: 52 dan 68; serta QS. Al-
WAqi'ah [56]: 20 dan 32 digunakan untuk
menerangkan gambaran sebagian nikmat
surgawi yang akan diperoleh orang-orang
beriman dan bertakwa kepada Allah sr,vt. kelak
di hari pembalasan. Di surga, tersedia secara
melimpah-ruah berbagai ragam buah-buahan
yang lezat dan disukai oleh manusia. Selanjut-
nyqkahfAkiholr('^<tO ) di dalamQS. Ar-RahmAn

[55]: 11 dan QS. Abasa [80]: 31 digunakan Al-
Qur'an untuk memperingatkan manusia agar
merenungi dan menjadikan pelajaran dari proses

penciptaan alam semesta oleh Allah swt.,
khususnya langit dan bumi. Dari langit, Allah
swt. menurunkan air hujan dan dari bumi Allah
swt. menumbuh-kan beraneka macam pohon
yang menghasilkan buah-buahan yang lezat dan
berguna bagi manusia agar mereka bersukur
kepada-Nya dan tidak mendustai atau meng-
ingkari nikmat-nikmat-Nya.

Adapun katafmtdkih (€t; ), bentuk j*rk
danfAkihah ( 6$) disebutkan di dalam AlQur'an
sebanyak tiga kali. Katafmndkih (€t; ) di dalam

QS. Al-Mu'minOn [23]: 19 digunakan AlQur'an
untuk menerangkan manfaat air bagi manusia.
Dengan aia Allah swt. menumbuhkan kebun-kebun
kurma dan anggur, yang kemudian menghasilkan
buah kurma dan anggur yang dapat dimakan dan
dinikmati manusia demi kelangsungan dan
kelanjutan hidupnya. Kemudian, kata fawdkih
(qG ) di dalam QS. Ash-ShAffAt 94: a2 dan QS.
Al-MursalAt 177):42 digunakan AlQur'an untuk
menggambarkan pahala dan balasan kenikmatan
surga yang kelak akan diperoleh hamba-hamba
Allah swt. yang bertakwa dan telah dibersihkan
dari dosa-dosa. D san4 mereka disediakan buah-
buahan yang sesuai dengan kesukaan mereka.
Buah-buahan surgawi b%ifu beraneka ragam dan
melimpah ruah serta memiliki bentuk dan rupa
seperti buah-buahan yang pernah dikenal mereka

di bumi, tetapi memiliki cita rasa yang berbeda dan
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jauh lebih lezat rasanya sebagaimana penjelasan

AlQur'an di dalam QS. Al-BaqarahBl:25.
Selanjutnya katafhkihfin ( O'rlsti ) di dalam

QS. YAsin [36]: 55 dan kata fdkihin (;*ssv'1 ai
dalam QS. Ath-Th0r [52]: 18 digunakan Al-
Qur'an dengan arti 'orang-orang yang ber-
senang-senang'. Pada hari pembalasan nanti,
orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada
Allah swt. yang menjadi penghuni surga ber-
senang-senang dengan nikmat yang diberikan
Allah kepada mereka. Ini berbeda dengan kata

fdkihina ('ffv ) ya.g terdapat dalam QS. Ad-
DukhAn l4/]:27 yang justru sebaliknya, yaitu
dipergunakan Al-Qur'an untuk menggambarkan
kondisi Firaun dan pengikut setianya yang
durhaka terhadap Allah svvt. dan melawan Nabi
Musa as., sehingga Allah menurunkan azab-Nya
dengan c;ra menenggelamkan mereka di Laut
Merah saat mengejar Nabi Musa as. dan peng-
ikutnya yang berusaha mengungsi ke daerah
Palestina. Dengan azab yang menimpa, Firaun
dan pengikutnya meninggalkan tanam-tanam-
an, mata air, kebun-kebun, dan tempat-tempat
indah, serta berbagai kesenangan yang selama
ini mereka nikmati. Sementara iltu, kata fakihina
(';45i ) di dalam QS. Al-Muthaffifin [83]: 31

berkenaan dengan sikap para pendosa yang
merasa senang dan puas mengejek orang-orang
Mukmin yang di mata mereka merupakan
orang-orang yang sesat, dan kegembiraan itu
terbawa saat kembali kepada kaum mereka. Oleh
karena itu, sebagai kebalikannya, pada Hari
Kiamat nanti orang-orang Mukmin akan me-
nertawakan mereka saat menyaksikan mereka
mendapat azab yangamat berat di akhirat nanti.

Selanjutnya, kata tafakkahfina (b"A3;: ) di
dalam QS. Al-WAqi'ah [56]: 65 berarti'heran' dan
'tercengang'. Penggunaan arti ini sebenarnya
berbeda dari arti asalkatafakiht (',5.i). Menurut
Ibnu Faris, hal ini disebabkan kata tafakknhina di
dalam ayat tersebut berasal dari kata tafakknnttna

6'gd ), kemudian terjadi proses penggantian
hurtslntrn ( if ) dengan hwuf hn' ( rLa ). Penggantian

semacam ini kadang terjadi di dalam bahasa Arab.
Kemudian kata itu digunakan Al-Qur'an untuk
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menggambarkan kondisi ashbibusy syimAl ( )4t
ac.rf = golongan kiri) yang sesat dan men-
dustakan ag.una Allah, di mana Allah dapat saja

membuat mereka tercengang-cengang oleh
kekuasaan-Nya yang menumbuhkan tanaman
dan menyuburkannya. Akan tetapi, kemudian
menjadikannya kering kerontang dan hancur,
sehingga tidak menghasilkan apa-apa.

* Muhammad Qarib o

ozi
FAKKARA ( rc )
Katafak:knra( K) adalah bentukfi'l (kata kerja),

terambil dari kata fakara ('fl),yang berakar
dengan huruf-huruf fA' ( ,ti), knf ( 

-ttS ), 
dan rd'

( rtr\. Ibnu Faris di dalam Mu'jam Maqiyisil
Lughah menulis bahwa struktur akar kata ini
mengandung makna pokok'bolak-baliknya hati
di dalam suatu masalah'. Menurut Ibrahim
Mustafa di dalam Al-Mu' j am Al-W a6flr bahwa dari
akar kata tersebut terbentukpkara ('jo), yal,;g

secara leksikal bermakna'mendayagunakan akal

di dalam suatu urusan dan menyusun suatu
masalah yang diketahui untuk mengetahui
sesuatu yang sebelumnya belum diketahui'.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa
sebagian ahli bahasa berpendapat, kata fakara
(K) terambil dari kata faraka ( 3i )-dengan
mendahulukan huruf rA' ( rtr) atas hurfi k1f
( *tS )-yang antara lain berarti 'mengorek
sehingga apa yang dikorek itu muncul', atart

'menumbuk sampai hancur', atau 'menyikat
(pakaian) sehingga kotorannya hilang'. ]adi, jika
dicermati maka kata faraka ('!';) memunyai
makna yang mirip dengan katafakara (K).
Hanya saj+kalaufaraka ('!'1) digunakan untuk
hal-hal yang bersifat materi maka fakara ('f;)
digunakan untuk hal-hal yang bersifat abstrak.

Oleh karena itu, sebagian pakar menambahkan
bahwa kata fakara ( K ) tidak digunakan kecuali
terhadap sesuatu yang dapat tergambar di
dalam benak. Itulah sebabnya-kata mereka-ada
larangan berpikir menyangkut Allah swt.,
"|angan berpikir menyangkut Allah, tetapi
berpikirlah tentang nikmat-nikmat-Nya".
Alasannya, Allah tidak dapat dipikirkan, di
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dalam arti zat-Nya tidak dapat tergambar di
dalam benak seseorang.

Al-Ghazali di dalam lhy6' 'Ultrmud-Din,

mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan

fakkara (K) adatah menghadirkan dua penge-

tahuan di dalam hati untuk mendapatkan
pengetahuan ketiga sebagai hasil dari perpautan
pengetahuan terdahulu.

Di datam Al-Qur'an, katafakkara( f,l ) au"
kata-kata yang seakar dengannya ditemukan
sebanyak 18 kali. Kata fakkara ( K ) sendiri
disebutkan hanya sekali, yakni pada QS. Al-
Muddatstsir [74]:18.

Penggunaan kata falcknra-yang merupakan
satu-satunya di dalam AlQur'an-adalah dalam
konteks pembicaraan tentang Al-Walid ibnu Al-
Mughirah yang dikecam oleh AlQur'an, karena

ia telah memikirkan dan menetapkan, seperti
ditegaskan pada QS. Al-Muddatstsir [84]: 18,

Innahil fakkara wa qaddara ('r:ii$ li1 = Se-

sungguhnya dia telah memikirkan dan mene-

tapkan [apa yang ditetapkannya]). M. Quraish
Shihab, ketika menafsirkan ayat ini menyatakan

secara pasti bahwa Al-Walid dikutuk bukan
karena ia berpikir, sebab Al-Qur'an sendiri
menganjurkan setiap Muslim atau non-Muslim
untuk selalu berpikir. Ajaran Al-Qur'an tidak
menghalangi seorang Muslim unfuk menerima
hasil pemikiran non-Muslim yang baik dan ber-
manfaat. Akan tetapi, Al-Walid dikutuk karena
"card' ia berpikir tidak disetujui AlQur'an. Cara

berpikirnya adalah memperturutkan syahwat
keduniaan secara berlebih-lebihan dalam rangka

memenuhi ambisi, memperoleh kedudukan, atau

harta benda, sehingga ketika itu ia tidak lagi
memilki keseimbangan. Di dalam hal ini, Al-Walid
tidak objektif lagi di dalam berpikir dan tentu saja

hasilnya tidak akan menyentuh kebenaran,
sehingga tidak membawa rahmat, atau dengan
kata lain "terkufuk". Jadi, cara berpikir semacarn

itulah yang dikecam oleh AlQur'an.
Untuk kata tatafakkarfi ( b:f$ ) -yang juga

adalah satu-satunya di dalam Al-Qur'an-
digunakan di dalam konteks pembicaraan
tentang peringatan a9ar memikirkan
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Muhammad saw. yang sedikit Pun tidak ada

penyakit gila padanya.(QS. Saba' [34]: tt6). Ibnu
Katsir menafsirkan ayat ini bahwa Allah swt.
berfirman kepada Rasul-Nya, "Katakanlah hai

Muhammad kepada orang-orang kafir yang
menuduhmu menderita penyakit gila, Aku
sesungguhnya hendak memperingatkan kepada-

mu hanya satu hal saj+ yaitu hendaklah kamu

berdiri mengha-dap kepada Allah dengan ikhlas

terlepas dari hawa nafsu dan kefanatikan,
kemudian berpikirlah dan bertanya-tanya satu

kepada yang lain tentang diri Muhammad. Tidak
ada penyakit gila sedikit pun pada kawanmu,
yakni Muhammad"'.

Konteks pembicaraan yang sarna di atas-
agar memikirkan Muhammad-dinyatakan pula
dengan katayatafakkari, (frf6- ), seperti dalam

QS. Al-A'rif l7l:184. Pada sisi lain, kata yatafak-

karfi dipakupula untuk makna'memikirkan diri
(sendiri)', seperti di dalam QS. Ar-Rfim [30]: 8.

Al-Qasimi di dalam Mahhsinut Ta'wil memberikan
dua kemungkinan tafsir ayat ini. Pertama,
memerintahkan agar manusia memikirkan
keadaan dirinya sendiri; dari tiad+ dilahirkan,
dibesarkan, dan akhirnya kembali tiada. Dengan

memikirkan keadaan ini maka manusia akan
memperoleh pengetahuan yang sifatnya umum/
yaitu bahwa Allah menciptakan alam ini disertai
dengan ketentuan yang benar dan masa yang
tertentu. Kedua memerintahkan agar manusia
berpikir dari pengetahuan y.Ing umum bahwa
kejadian alam ini semuanya disertai dengan
tujuan dan masa tertentu. Dari sini, manusia

akan sadar bahwa ia pun diciptakan Tuhan
dengan tujuan dan ajal tertentu karena ia sendiri
juga adalah bagian dari alam ini.

Kata tatafakkarfin ( J'J:f.rti ) pada QS. Al-
Baqarah l2l: 21,9 dan 266, digunakan di dalam
konteks pembicaraan tentang perintah Allah
agar memikirkan ayat-ayat-Nya. Ujung kedua
ayat tersebut memiliki redaksi yang sama,

yakni, .... Kadzilika yubayy inul-lihu lakumul-ay 6ti
I a' all akum t at af akkarfi " ('Ai':ni Jj!" -l); iS

-G.-

StFE 56+*; = ...Demikianlah Allah me-
nerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu suPaya

liakkara

kamu berpikir). Hanya saja, kalau perintah
memikirkan yang terkandung pada Ayat 219,

adalah di dalam kaitannya dengan khamar,
judi, dan harta yang dinafkahkan; maka,
perintah memikirkan pada Ayat 266, adalah
di dalam kaitannya dengan perumPamaan
orang-orang yang menafkahkan hartanya
karena riya, membangga-banggakan tentang
pemberiannya kepada orang lain, dan me-
nyakiti hati orang.

Selanjutnya, kata y atafakkarfin ( ;$'l;;- Y
yang berjumlah 11 kali-pertama-tama ditemu-
kan pada QS. Ah'ImrAn [3]: 191. Menurut Asy-
Syaukani dan As-Sawi bahwa memikirkan
kejadian langit dan bumi berarti memikirkan
tentang zat-zat dan sifat-sifatnya yang bukan
hanya sebagai totalitas, melainkan juga di dalam
makna parsial, yakni bagian-bagian dari alam
ini, seperti bintang-bintang, matahari, bulan,
laut, gunung, tumbuh-tumbuhan, serta hewan
yang memiliki keindahan dan keajaiban. |adi, di
dalam ayat ini disebutkan objek yatafakkarftn
(;rj:#- ), yaitu kejadian langit dan bumi serta

hasilnya berupa kesimpulan bahwa kejadian
alam ini tidak sia-sia.

Untuk kata yatafakkariln ( ;tj:#" ) yang
terdapat pada QS. Ar-Ra'd [13]: 3, QS. An-Nahl

[16]: 1L, QS. Az-Zumar [39]: 42, dan QS. Al-
]Atsiyah [rt5]: 13, mengandung petunjuk tentang
ada (terdapat)nya tanda-tanda kekuasaan Allah
bagi kaum yang berpikir. Hal ini dipahami dari
ujung keempat ayat tersebut yang redaksinya
sam4 yakni, ...lnna fi dzdlika la-aydtin li-qaumin

y atafakkarfin ('oifr- r'A- ?'"* iJJ't,.1 6l = ...Se-

sungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda [kekuasaan Allah]
bagi kaum yang berpikir). Tanda-tanda ke-
kuasaan (kebesaran) Allah yang dimaksud pada
tiap-tiap ayat adalah sebagai berikut. Pertama
Allah membentangkan bumi dan menjadikan
gunung-gunung dan sungai padanya, men-
jadikan padanya semua buah-buahan ber-
pasang-pasangan, dan menutupkan malam
kepada siang. Kedua, Allah menumbuhkan
tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan
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segala mactun buah-buahan dengan air hujan.
Ketiga, Allah memegang jiwa orang ketika
matinya dan memegang jiwa orang yang belum
mati di waktu tidurnya. Keempaf Allah me-
nundukkan untuk manusia apa yang ada di
langit dan apa yang ada di bumi, yang ke-
semuanya merupakan rahmat dari Allah swt.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa
kata fakkara (K) dan kata-kata yang seakar
dengannya mengandung makna'memikirkan'
atau 'berpikir'. Makna ini juga telah masuk ke
dalam perbendaharaan Bahasa Indonesia sebagai
perkembangan dari makna pokoknya yakni'men-
dayagunakan akal di dalam suatu urusan' atau
'suatu masalah untuk mengetahui sesuatu yang
sebelumnya belum diketahui'.
* Muhammadiyah Amin ee

FALAK r ETii I
Asal makna katafatak( 4i1) menurut Ibnu Faris
ialah 'yadutlu 'al6 istiddrah fi syai' ( & 3tJ-

:,f C t )t:,*l = menunjuk pada perputaran atau
peredaran pada sesuatu), umpamanya pemintal
benang dinamakan/alkatul mighzat ( )'l,rlt {9$)
karena ia berputar. Kata falaka (:li) jusa
digunakan untuk menyatakan payudara wanita
yang sedang subur karena ia bundar laksana bola

falaka tsadyu al-mar'ati idzh istaddra (;f"jt itf ',r5

tli;j-t tit ). Dengan mengiaskan pada penggunaan
tersebut, maka timbullah istilah falak as-sama'

Matahari, bulan, dan bintang beredar pada garis edarnya
(Falak).

2t1
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( 2Cst 3.[i ) yang berarti 'peredaran planet'.
Kata falak ( iti ) juga digunakan untuk pe-
ngertian 'sepotong bumi/tanah yang bundar,
yang lebih tinggi dari apa yang ada di sekitar-
nya (semacam bukit kecil)'. 'Sampan atau
bahtera' disebut fulk ( edi - dengan dhkmmah fa'),
baik untuk rn ufrad mauprnjaroak. Tusammd fulkan
tiannahdtaititrufilm6'( rJt C'r'r:i 6 {;i ;*
= dinamakan demikian, karena sarnpan tersebut
beredar/berputar di dalam air).

Di dalam krtab Al-Mu'jamul-Wasith ditam-
bahkan, kata falak t gttl l juga digunakan untuk
at - t allul -mus t adi r m in ar - r aml i hail ahfi f a dhi' un

tiu.5 ii"; b")t a'r-t,*Jt J3r=uurctpasiryang
bundar dan di sekitarnya terdapat tanah lapang).

|uga disebut falak ( 0); ) mofijul-badhr al-mustafrril-

mudhtharib (**)zA i#t 4t L', = ombak
laut yang bundar, kemudian pecah).

Muhammad Ismail Ibrahim dan Ar-
Raghib Al-Ashfahani mengartikan kata falak
( JXi ) dengan majral-kawilkibi awil-fadh|'i yadLru

fhln yqimlt awil-kawkabu ( l"' ltt si -St rilt a'r,;
=fF' :i'..!jrt *'rjf- = tempat lalu dan ber-
edarnya bintang-bintang). Dengan demikian,
ilmu falak menurutnya ialah ilmu yang
membahas benda-benda ruang angkasa dan
perederannya, baik matahari maupun benda-
benda angkasa lainnya. Ibnu Manzhur me-
ngutip hadits Nabi yang menyatakan bahwa
kata falak ( elli ) khusus untuk peredaran
benda-benda angkasa.

Di dalam Al-Qur'an kata falak t ,:LU I
disebut dua kali, yaitu di dalam QS. Al-AnbiyA'

l21l:33, dan QS. YAsin [36]: 40, sedangkan kata

futk(,9Ji, ) disebut z3kali,yaitu di dalam QS. Al-
Baqarah l2l: 164, QS. Al-A'rAf [7]: 64, QS. Y0nus

[10):22 dan 73, QS. Hffd l11l: 37 dan 38, QS.
IbrAhim 11.41:32, QS. An-Nahl [1.6]: 14, QS. Al-
lsrd' l17l: 66, QS. Al-Hajj l22l: 65, QS. Ar-R0m

l30l:46, QS. Luqm6n [31]:31, QS. FAthir l35l:12,
QS. YAsin 136l:4'1, QS. Ash-Sh?nf*p7l:140, QS.
GhAfir [40]: 80, QS. Az-Zukhruf [rl3]: 12, serta

QS. Al-|Atsiyah [45]: 12.

Fatak (JU ) ai dalam QS. Al-Anbiyd' l2ll:
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33 berhubungan dengan pernyataan Tuhan
bahwa Dia telah menciptakan malam dan siang
matahari dan bulan, yang masing-masing
beredar di dalam garis edarnya. ,ll4enttut Tafir
Al-Mizdn,katafalak( J-tli ), di sini berarti'tempat
beredar'.

Di dalam QS. YAsin [36]: 4A, Tuhan me-
nyatakan bahwa tidak mungkin matahari men-

dapatkan bulan dan malam juga tidak dapat
mendahului siang karena masing-masing ber-
edar pada garis edarnya. Oleh pengarang Al-
Mizdn ayat ini ditafsirkan bahwa matahari,
bulan, serta bintang-bintang beredar pada garis

edar tertentu sebagaimana ikan berenang di
dalam air. Dengan demikian, falak (iU I iatatr

tempat beredar yang di dalamnya bergerak
benda-benda langit, meskipun di dalam ayat ini
hanya disebutkan matahari dan bulan, siang
dan malam.

Di samping dijelaskan penggunaan kata

falak (;lU ;, ai dalam AlQur'an, juga dijelaskan
penggunaan katafulk ( t'Jli ) yang seakar dengan

dalam QS. Al-Baqarah [2]: 164 berkaitan dengan
bukti-bukti keesaan Allah dan kekuasaan-Nya
seperti menciptakan langit dan bumi, pergantian
malam dan siang, fulk (e.tlJ = tu*pan atau
bahtera) yang berlayar di laut, hujan yang turun
dari langit, serta perputaran angin dan awan yag
dikendalikan di antara langit dan bumi.

Pengungkap ankatafulk(r-tI ) ai aaar" QS.
Al-A'rAf l7l: 6a termasuk di dalam rangkaian
kisah Nabi Nuh as. Allah telah menyelamatkan
Nabi Nuh dan orang-oran.q yang beriman
kepadanya di dalam fulk (OX = bahtera) serta
menenggelamkan orang-orang yang mendusta-
kan Nabi Nuh dan ayat-ayat Tuhan.

Dari uraian di atas terlihat bahwa Al-
Qur'an menggunakankatafalak( ii1 ) pada dua
tempat, yang keduanya mengacu kepada arti
asal, yaitu 'beredar', 'berputar' atau 'sesuatu
yang bundar'. Namun, di dalam Al-Qur'an
maksud kata ini ialah tempat beredarnya benda-
benda angkas4 yang berupa bulan, matahari

Faliq

dan planet-planet lainnya.Katafulk ( e-ff ) yu"g
digunakan untuk pengertian as-safinah 1'r:Zii,Jt =

sampan) terdapat pada 32 tempat. ee Hasan Zaini *

rAuq r $6 I
Kata ini berasal dari falaqa, yafliqu, falqan
(Gii & ib) yang berarti syaqqa ( tyt = mem-
belah). Fdliq (;ti ; aaaafr ism fd'il yang berarti
'orang yang membelah'. Menurut Ar-Raghib Al-
Ashfahani,f laq ( & ) adalah membelah sesuatu

dan menampakkan sebagian dari sebagian yang
lain. Hal ini dapat dilihat di dalam contoh

falaqtuhu fanfalaqa (',fu6 i:l;). Oau'i pengertian
ini muncul pengertian lain, yaitu ash-shubh(qpt
= waktu shubuh), karena waktu shubuh itu
merupakan pembelah atau pemisah di antara
siang dan malam.

Di dalam Al-Qur'an kata fdliq ( jd ) dan
yang seasal dengan itu disebut empat kali. Di
dalam bentukismf6'il(subjek),fdliq ( ,jv ) disebut
dua kali, yaitu di dalam QS. Al-An'Am [6]: 95 dan
95. Satu kali di dalam bentukmashdnr (oubal noun),

al-falq (Jl3i), yaitu di dalam QS. Al-Falaq [113]:
1, dan satu kali di dalam bentukfi'l mddlfi mazid

(yaitu bentuk kata kerja lampau yang mendapat
tambahan, yartu infalaqa ( fit).

Allah swt. adalahFiliq (Ju = pembelah atau

yang membelah), yaitu pembelah buah dan biji
dan pembelah shubuh (QS. Al-An'Am [6]:95 dan
96). Di dalam bentuk yang pertama Allah swt.
membelah yang berbentuk materi, yaitu buah
dan biji, sedangkan di dalam ayat kedua Allah
swt. membelah di dalam bentuk nonmateri,
yaitu shubuh. Shubuh adalah keadaan. Menurut
Ibnu Abbas dan Dahhak, fAUq ( ju ) di dalam QS.
Al-An'Am ini berarti khdliq ( dG = yang men-
jadikan atau yang menciptakan). Al-falaq ( d:jf )

di-samakan artinya dengan al-fithr ( h4t ) dan asy -

syaqq ( lyl;).Penciptaan adalah batas di antara
ada dan tidak ada.

Allah swt. menggunakankatafdliq (df I
ataufalaq (;ii1) untut diri-Nya di dalam rangka
memperlihatkan kebesaran dan kekuasaan-Nya.
Keempat kata fdliq ( dtl ) - dua kali-falaq (,* ),
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dan infalaqa (,fu11, yang disebut di dalam Al-
Qur'an semuanya dinisbahkan kepada Allah
swt. Keterlibatan manusia di dalam mewujud-
kan fkliq ( d,$: pembelahan) ini sedikit sekali.
Hal ini digambarkan oleh Allah swt. ketika
memerintahkan Nabi Musa as. membelah laut
lalu laut menjadi terbelah atas kekuasaan Tuhan
(QS. Asy-Syu'ari' 126l: 53). Dengan demikian,
yang memunyai kekuasaan untuk membelah
adalah Allah swt. et Zainuddin ee

FAQIR ( ii I
Faqir ( jg ) berasal dari kata faqura-yafquru-
faqdratan (irta - 'iX" - i ) ya.g sec;ua harfiah
berarti 'fakir', 'miskin', dan 'butuh'. Kata itu
lawan dri al- ghin 6 ( ...,ry1 = kaya). Selatn faqur a ('i
= dhnmmah pada'ain fi'il-nya) yang meru-pakan
bentukfi'l mddhi ( eC ,y-= kata kerja lampau)
dxikatafaqir ( _tt ), dijumpai pulafi'lfaqara(?
= f athalt p ada' ain fi ' I - ny a) y mgberarti' haf ar a' ('];
= menggali atau melubangi), hazza wa atstsara fih
( y ;ii p : memotong dan mem-beri bekas), ad-

dilhiy atu wal-musffib atusy -sy affi dan 1'afuIt, i;tl"tlt
';;-1fu: malapetaka dan musibah yang dah-
syat), seperti yang terdapat di dalam QS. Al-
QiyAmah [75]:25.

F'aqir

Menurut Al-Ashfahani (w. 502 H) di dalam
bukunya Mu' j am Mufraddt li AryAzhil-Qur' 6n, kata
al-faqr ( rttl yang juga bentuk mashdar dauri al-

faqir ( #t l digunakan di dalam empat pe-
ngertian:
1. Kebutuhan yang mendesak; hal itu terjadi

pada manusia secara keseluruhan selama
mereka masih hidup, bahkan semua makhluk
yang ada. Hal itu sesuai dengan firman Allah
di dalam QS. FAthir [35]: 15.

2. Tidak memiliki harta simpanan, seperti yang
disebutkan di dalam QS. Al-Baqarahl2l:273;
QS. At-Taubah [9]: 60; dan QS. An-N0r [24]:
32.

3. Kefakiran jiwa, seperti di dalam sabda
Rasulullah saw., "Kefakiran hampir menje-
rumuskan seseorang kepada kekafiran".

4. Kebutuhan kepada Allah, seperti terlihat di
dalam doa Nabi saw., "Ya Allah, cukupkan
aku dengan selalu butuh kepada-Mu, dan
jangan Engkau jadikan aku selalu butuh
dengan merasa cukup dari (bantuan)-Mu."

Istilah faqtr ( S) sangat sulit dibedakan
dengan istilah miskin ( & ); karena itu,
ditemukan perbedaan pendapat, terutama di
kalangan ahli fiqih mengenai batasan kedua
istilah tersebut. Menurut Imam Abu Hanifah (w
150H1767 M)faqir ( j4 ) uaaun orang yang tidak
memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya sehari-hari. Faqir ( S)
merupakan orang yang tidak memiliki satu nisab
zakat. Hal itu kebalikan dari kaya, yaitu orang
yang memiliki satu nisab zakat. Adapun menurut
Imam Asy-Syafi'i (w.204H1820 M), faqir ( #)
adalah orang yang tidak dapat memenuhi al-

hkjdtul-ashtiyyah ('aX?<i Lt!'rfr = kebutuhan
pokok). ladi, faqir ( e I ai sini lebih parah diban-
dingkan dengan miskin. HaI itu didasarkan pada
pernyataan bahwa Nabi saw. pernah berdoa
kepada Allah agar diberi kehidupanyang miskin
dan diwafatkan juga di dalam keadaan miskin,
tetapi Nabi berlindung dari kefakiran.

Imam Abu Hanifah menambahkan bahwa
sekalipun seseorang tidak berpenghasilan tetap,
tetapi ada yang memenuhi kebutuhan sehari-

Kefakir an hampir menj er um uskan ses eor ang kep ada kekafir an
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harinya melalui sedekah sunah, maka orang itu
dapat dikategorikan faqir ( -# ) yang boleh
menerima zakat. Pendapat ini didasarkan pada
hadits Nabi saw. yang menyatakan, 'Aku berita-
hukan kepada merekabahwa Allah mewajibkan
mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang-
orang kaya dan dikembalikan kepada orang-
orang fakir di antara kamu." (HR. Bukhari dan

Muslim)
Berbeda dengan istilahfaqir ( H), miskin

adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap,
tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-

harinya. Abbas Karahah, seorang ahli fiqih,
berpendapat bahwa miskin lebih parah daripada
fakir, tetapi pendapat ini tidak lazim meskipun
ia sependapat dengan Abu Hanifah dan Imam
Syafi'i. Pendapat ketiga menganggap bahwa fakir
dan miskin adalah sinonim.

Lepas dari perbedaan para ulama mengenai

batasan fakir dan miskin, yang pasti Al-Qur'an

QS. At-Taubah [9]: 60 mendahulukan kata al'

fuqard' (l;X:t = oran8-orang fakir) dripada al-

maskkin ( ;ftJt= orang-orang miskin). Dengan

demikian, seakan-akan al-fuqar6' ( rt;;lt: orang-
orang fakir) memang lebih diprioritaskan
daripada al-masdkin ( ;fHt = orang-orang
miskin).

Katafaqir ( E) dan derivasinya di dalam
Al-Qur'an disebutkan sebanyak 14 kali, sekali di
dalam bentukmash.dar, al-faqr( f;.lr= rcfatiran) di
dalam QS. Al-Baqarah [2]: 268, sekali dalam
bentuk ism fd'il muannats, fhqirah ( ejti ) di dalam

QS. Al-QiyAmah [75]: 25, lima kali di dalam
benluk sifatun musy abbahah hsnggal, al-fmfir ( #lt )

atau faqir ( #), yaitu di dalam QS. Ah 'ImrAn

[3]: 181; QS. Al-Hajj [22]: 28; QS. Al-Qashash [28]:
2a;QS. An-NisA [4]:5 dan 135. Adapun kalafaqir
( H) di dalam bentuk jamak, al-fuqar6' ( l;At)
disebutkan sebanyak tujuh kali, yaitu di dalam

QS. Al-Baqarah [2]: 271. dan273; QS. At-Taubah

[9]: 60; QS. An-NOr 1241:32; QS. FAthir [35]: L5;

QS. Muhammadl{Tl:38; dan QS. Al-Hasyr [59]:
S.Katafaqir ( # ) dalam bentukmashdar (al-faqr)

hanya disebutkan sekali, yaitu di dalam QS. Al-
Baqarah l2l:268.

F'arar;

Kata-kata faqir ( *) ai dalam ayat-ayat

tersebut semuanya berasal darikatafaqura ( fi)
yang berarti 'fakir', 'miskin', dan 'butuh'. Fakir
dan miskin di dalam ayal-ayal tersebut berarti
'merekayang tidakmemiliki harta simpanan dan

tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-
hari'; atau lawan dari kata al-ghaniyy ( iil =

kaya). Fakir yang berarti 'butuh', maksudnya
adalah adanya kebutuhan manusia secara
keseluruhan dan selamanya kepada Allah.
Hanya saja, pada QS. Ali 'ImrAn [3]: 181 oleh
orang-oranB yan9 mendustakan Allah justru
digunakan secara terbalik, yakni Allah butuh
kepada manusia. oe Kamaluddin Abunawas 4

FARAQ ( 6:j )
Kata ini berasal dari akar kata faraqa, yafruqu,

farqan, furuqan, furqdnan (iG'] C'j 6'j b7-'6'j)
yang berarti fashala ('l:a = memisahkan,
membedakan), falaqa ( dJ= membelah), istabdna

( Jt-r= menielaskan, menerangkan), fazi'a ata'u

khdfa (JG )i ft = takuQ. Di dalam Al-Qur'an
kata faraq ( O;i dengan berbagai derivasinya
disebut 7zkali.

Pada asalny akatafaraq ( O S )yt gditemu-
kan di dalam Al-Qur'an memunyai pengertian
'membedakan'. Sebagian besar derivasi kata
tersebut merujuk pengertiannya kepada makna
asal, tetapi ada beberapa yang berbeda, yaitu
'takut' (QS. At-Taubah [9] : 56),'menjelaskan' (QS.

Ad-DukhAn l44l: 4),'malaikat, angin' (QS. Al-
MursalAt l77l: 4),'Taurat' (QS. Al-Anbiyd' l2tl:
48), dan'Qur'an'(QS. Al-Furq6n [25]: 1)

Kata yafraqitn (';;'j*) sebagaimana yang
terdapat di dalam QS. At-Taubah [9]: 55 me-
ngandung pengertian'sangat takut'. Kata far aqa

( O,j) di dalam QS. Al-IsrA' [17]:106 menurut
Abu Amr mengandung arti bayyana ( i;; =

menjelaskan). Begitu juga pendapat Abu 'Ubaid.

Iadi, pengertian wa qur'dnan faraqndhu
(i6:; ffji ) adalah Al-Qur'an itu telah Kami
jelaskan'. Untuk menjelaskan Al-Qur'an itu,
Allah menurunkannya secara mutafarriq ($"F=
terpisah-pisah atau berangsur-angsur). Oleh
karena itu, di dalam kata berangsur-angsur
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(mu t af ar r i q) terkandung makna' menj elaskan' .

Pengertian ini juga terkandung di dalam QS. Ad-
Dukh6n [M]:a. Alah mengatakan, "Padamalam
Itu yufraqu ( 'rt'rt = dijelaskan) segala urusan yang
penuh hikmah."

Di dalam QS. Al-Mursaldr l77l:4 terdapat
katafdriqdt (,>t32U ) yang merupakan salah satu
derivasi kata faiaq ( o';) Di dalam memahami
kata al-fdriqdt (ot;2Gl ) ini terdapat perbedaan
pendapat ulama. Pertama, diartikan dengan
'malaikat' karena para malaikat bertugas
membedakan (faraq) di antarayang hak dan yang
batil. Kedua, diartikan dengan 'angin'. Angin
berfungsi sebagai pemisah ff1riqah), antara lain
memisahkan sebagian awan dari sebagian yang
lain. Angin juga dapat memorak-morandakan
suatu perkampungan. Hal itu bertujuan untuk
memperlihatkan perbedaan (farq) antara orang-
orang yang dilindungi Allah srart. dengan para
musuh Allah swt. Ketika angin datang dari
berbagai arah muncul akibat yang amat dahsyat
dan perkampungan akan menjadi porak poran-
da sehingga manusia terpaksa kembali kepada
Allah swt. dan mencari pintu rahmat. Maka, di
dalam upayakembali ini akan terlihat perbedaan
(farq) di antara orang yang patuh dan yang ingkar.
Ketig+ Al-firiqdt ( oLir(;\ ) diartikan dengan Al-
Qur'an' karena ayat-ayat Al-Qur'an membeda-
kan(faraq) yang hak dan yang batil. Di samping
ittl Al-Qur'an jugadinamakan al-furqhn( Or3jii ).
Keempaf diartikan dengan'kebangkitan para
nabi' karena mereka membedakan (faraq) yang
hak dengan yang batil. KelimA diartikan dengan
'orang yang sibuk dengan kemaslahatan dunia,
kemudian tersingkap baginya cahaya Allah swt.,
lalu orang tersebut melihat bahwa yang ada
hanyalah cahaya Allah, sedangkan yang lain
tidak ada'. Di dalam hal ini faraq (.ti ) mem-
bedakan di antara yang ada dan tidak ada.

Kata al-furqdn ( ;:s j\ ) di dalam Al-Qur'an
pada umumnya berarti'pembeda'. Akan tetapi,
di dalam QS. Al-FurqAn [25]: 1 berarti Al-Qur'an'
dan di dalam QS. Al-Anbiyii l21l:21:48 berarti
'Taurat'. Kedua pengertian ini masih ada
hubungannya dengan pengertian asal. Hubung-
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an tersebut adalah Al-Qur'an dan Taurat
merupakan kitab'pembeda'yang hak dan yang
batil. Oleh karena, itu kedua kitab ini dinamakan
Furqan. Namun, adayang mengartikan al-furqkn
( o6jJi ) di dalam QS. Al-Anbiyd' l21l:48 di atas
dengan selain Taurat. Ibnu Abbas mengartikan-
nya dengan al-nashr ( ;At = pertolongan) yang
didatangkan untuk Musa as. Menurut lbnuZard,

furqdn ( C6j ) tersebut berarti burhdn ( .rtii =

keterangan, bukti) yang membedakan agama
yang hak dengan yang batil.

Kata yang seakar lainnya dengan faraq
adalah kata fariq ( d";,) biasanya diartikan
sebagai 'segolongan'. Artinya sejumlah orang
yang bergabung di dalam kelompok yang
terpisah dari yang lain.

Katafafiq ( G-j,), ai dalam bentuk tunggal di
dalam Al-Qur'an disebut 29 kali, antara lain di
dalamQS. Al-Baqarah [2]:85, 87,1.M, dan 188, QS.
Ah'Imran [3]:78 dan 100, QS. Al-Ma'idah (51:70,

QS. Al-A'rAf l7l:30, QS. Al-AnfAl [8]: s, QS. Al-
Ahzab (331:26, serta QS. Sab6l [34]: 20.

Secara etimologis, kata ini berasal dari akar
kata faraqa ( rj j) yang pada mulanya berarti
'memisahkan'. Arti ini memberi kesan adanya
beberapa pihak yang semula merupakan satu
kesatuan yang tak terpisah, tetapi oleh suatu dan
lain hal terpisah/memisahkan drn.Katafariq ( ,j-;')
diartikan perempatan jalan, karena di sini
dipisahkan arah tujuan setiap orang yang lewat.
Agaknya dari sini pulalah ungkapan'sego-longan
manusia yang terpisah dari yang lain' dinamakan

f ari q ( G- ) ). Padanan kat a iru ialah fi r q ah ( u t ) y el.r9

juga diartikan dengan 'segolongan manusia'.
Bedanya golongan yang dilambangkan dengan
kala fariq ( e) ) lebih besar daripada yang
dilambangkan dengan kala firqah ( n t ).

Kata fariq ( 6-i,) digunakan Allah untuk
melambangkan golongan manusia yang terpisah
dari yang lain. Masalah yang timbul ialah siapa
dan berapa orang yang tergabung di dalam
golongan itu sehingga disebut fariq ( j;))? Al-
Qur'an tidak memberikan rincian tentang hal itu
dan para mufasir pun tidak memberi batasan,

tetapi bila diperhatikan ay at- ay al yang memakai
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kata fariq ( 6-;') dapatlah disimpulkan bahwa
kata itu, selalu digunakan untuk pengertian
'golongan manusia', kecuali satu kali di dalam

QS. Al-Baqarah [2]: 188, yang isinya melarang
memakan harta orang lain dengan cara yang
illegal, termasuk di dalamnya membawanya ke

meja peradilan agar fariqan min amwdlin nhs

( nt:li O';t C 6'i = sebagian harta orang lain)
itu dapat dimakan. Di sini kata fariq ( d-;,)
digunakan dengan arti 'bagian dari harta
benda'. + Zainuddin €t A. Rahman Ritonga ee

FARSY ( ;T\
Kata ini berasal dari farasya, yafrusyu, farsyan
( G'; '"i; d; ) Yang berarti basatha ( l';. =

membentangkan), kadzaba ('e:r{ = berdusta),
wathi'a ('ej = menginjak). Di dalam Al-Qur'an
kata itu disebut enam kali.Katafarsy (;i ) dengan

berbagai derivasinya masing-masing terdapat di
dalam QS. Al-Baqarah [2]: 22, QS. Al-An'Am [6]:
742, QS. Adz-DziriyAt [51]: 58, QS. Al-WAqi'ah

[56f:34, QS. Ar-RahmAn [55]: 54, dan QS. Al-
Qarfah [101]:  . Dari keenam katafarsy (;il
tersebut lima di antaranya terdiri dari kata benda
(noun) dan hanya satu kata kerja (oerb), yaitu di
dalam QS. Adz-DzAriyAt [51]:48.

Pengertian asal dari katafarsy ( ;i) adalah
'membentangkan' (QS. Adz-DzdriyAt [51]: a8).

Kemudian muncul pengertian larn. Kata furusy
( ;! - ;u."ut dari farsy) berarti'permadani' atau
'kasur' karena keduanya terbentang. Pengertian
ini terdapat di dalam QS. Ar-RahmAn [55]: 54

dan QS. Al-WAqi'ah [56]:34. Bumi membentang
dan menjadi hamparan disebfi firdsy ( ..i1, ) (QS.

Al-Baqarah l2l:22). Ada juga yang mengartikan
katafurusy ( ;'.3) sebagaimana yang terdapat di
dalam QS. Al-WAqi'ah [56]: 34 dengan 'wanita'
karena wanita itu seolah-olah hamparan atau

tempat tidur bagi laki-laki.
Kata farsy ( ;"; > mengandung pengertian

'hewan ternrk y*g dipotong' (QS. Al-An'Am [6]:
142). Hubungan pengertian ini dengan farasya
('j j = membentangkan atau menghamparkan)
adalah karena hewan tersebut pada waktu akan

dipotong terlebih dahulu dihamparkan atau

Faridhah

ditidurkan atau karena jenis hewan yang
dipotong, seperti biri-biri atau domba, diambil
bulunya kemudian diolah dan dijadikan
hamparan atau tikar. Di samping itu, ada juga

yang mengatakan bahwa kata farsy ( ;")) a,
dalam QS. Al-An'Am 16l:142 ini berarti 'hewan
kecil' , seperti anakunt4 anak sapi atau kambing.
Alasannya karena hewan-hewan kecil itu
merendah atau dekat ke bumi disebabkan
kekecilan tubuhnya. Keadaan tersebut kelihat-
annya seperti hamparan (farsy).

Di dalam QS. Al-Qad'ah [101]: 4 terdapat
kata farhsy (.?\?).Menurut Az-Zajjaj, kata ini
berarti'hewan-hewan kecil yang beterbangan'.

Hewan tersebut dinamakanf rhsy ( ;r1) karena

sifatnya yang beterbangan dan bertebaran
seolah-olah terhampar (fardsy). Lalu, Allah swt.

menyerupakan manusia pada hari berbangkit
dengan hewan-hewan kecil itu. Di samping itu
ada juga yang mengatakan farasy ( Ail berarti
'belalang yang beterbangan'. Pengertian ini
didasarkan atas sangat banyaknya belalang
tersebut sehingga bagaikan hamparan (farsy).
et Zainuddin ce

FARIDHAH ( e-U_f I
Kata faridlrah ( A-b,"/ ) lazim diartikan sebagai
'suatu kewajiban'. Dari sini lahirlah, di dalam
bidang fiqih, istilah fardhu 'ain ( ic'€"; =

kewaj iban individu ), d m f ar dtw k f ay al, ('{-q'-"' ;
= kewajiban bersama/kolektif). Peraturan-per-
aturan yang dibuat Tuhan harus diikuti di dalam
semua tindakan. Seseorang akan mendapat pujian
bila ia mengikuti peraturan tersebut. Sebaliknya,

akan mendapat celaan jika tidak memeduli-
kannya.

Kata faridhah ( ^*t/ ) dan yang seasal

dengannya terulang 18 kali di dalam Al-Qur'an.
8 kali di dalam bentuk kata kerja masa lalu, di
antaranya pada QS. Al-Baqarah [2]:197, QS. Al-

Qashash [28]:85, sertaQS. Al-AhzAb [33]:38 dan
50. Satu kali disebut di dalam bentuk kata kerja
masa sekarang dan akan datang seperti di dalam

QS. Al-Baqarah [2] : 236. Di dalam bentuk mashdar

(kata yang menunjuk kepada nama benda dan
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perbuatan) terulang sembilan kali, di antaranya
di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 237, QS. An-Nisil
[4]: 11 dan 24, serta ada juga yang disebut di
dalam bentuk-bentuk lainnya.

Katafafidlulr(4/ ) yang berasal dari akar
kata faradla (,f j ) p ada mulanya berar li al-qath' u

t !L;J, ) yang berarti 'pemutusan', atau 'pemo-
tongan'. Kedua hal tersebut dapat menggam-
barkan kepada sesuatu yang bersifat material,
seperti memotong kayu, atau bersifat im-
material, seperti menetapkan putusan atau
pilihan di antara sekian banyak pilihan. Dari
sinilah arti kata tersebut berkembang menjadi
beraneka ragam sehingga di dalam kamus-
kamus ditemukan arti-arti seperti 'memutus-
kan','menetapkan','menenfukan','mewajibkan',
dan 'melaksanakan hukum'. Walaupun kata itu
memiliki keberagaman arti, kesemuanya dapat
dikembalikan kepada arti asalnya, yaitu 'pe-
motongan' atau 'pemutusan'. 'Sesuatu yang
wajib dikerjakan' dinamakan fardh ( ,f"; )
Dinamakan demikian karena kewajiban tersebut
telah memutuskan seseorang dari pilihan lain.
'Sapi yang sudah tua' disebut firidh(.4u ) (QS.

Al-Baqarah [2]: 68) karena usia tuanya telah
memutuskannya dari masa-masa mudanya.

Meskipun keanekaragaman arti tersebut
tidak membawa perbedaan pengertian pokok di
dalam penggunaannya keanekaragaman itu
memunyai perbedaan. Menurut Ar-Raghib Al-
Ashfahani, ketika kata far adha t ? ; I dirangkai-
kan dengan kata shadaqah ( i:.rt ), kata tersebut
berarti 'kewajiban', seperti di dalam QS. At-
Taubah [9]: 60. Demikian juga bila dirangkai
dengan kata 'aM ( *),misalnya pada QS. Al-
AhzAb [33]:50. Bila dirangkaikan dengan katafi
( 
"l ) 

yang menunjuk kepada waktu, kata itu
berarti 'ketetapan', seperti di dalam QS. Al-
Baqarah [2]: 197. ]ika dirangkai dengan kata ll
( -J ) yang menunjuk kepada arti'milik', kata itu
berarti 'ketentuan' yang umumnya ditetapkan
oleh manusi4 seperti di dalam QS. Al-Baqarah

l2l:236 dan237.
Kata faridhnh t#"t ) di dalam Al-Qur'an

digunakan untuk arti:
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a. Ketentuan; umumnya terdapat pada ayat-
ayat yang membicarakan ketentuan mem-
bayar mahar istri, seperti di dalam QS. Al-
Baqarah [2]:236 dan QS. An-NisA' l4l:2{ atau
membicarakan kewarisan seperti pada QS.
An-NisA' [4]:11.

b. Kewajiban, seperti pada QS. At-Taubah [9]:
60 tentang orang-orang yang berhak me-
nerima zakat, E A. Rahman Ritonga *

FARTHIN ( ,bt.l
Istilah faribin (|tt ) lazim diartikan sebagai
'orang yang senang atau gembira'. Perasaan
senang atau gembira biasanya timbul karena
mendapatkan sesuatu yang diinginkan sehingga
terlihat kecerahan dan kegairahan di wajah dan
pembicaraannya.

Kata farihin (',f ; ) dengan berbagai
bentuknya terulang 22kali di dalam Al-Qur'an.
Tujuh kati di dalam bentuk kata kerja masa lalu
(mAd!fr) seperti di dalam QS. At-Taubah [9]: 81,

QS. Asy-Sy0rA [42]:48, dan QS. Al-An'Am [6]:
44. Sembilan kali di dalam bentuk kata kerja masa

kini dan akan datang (mudhiri') di antaranya di
dalam QS. Al-Qashash [28]: 76, QS. Al-Hadid
l57l:23, QS. An-Naml l27l: 36, dan lain-lain. Di
dalam bentuk kata benda (mashdar) enam kali,
misalnya di dalam QS. HOd [11]: 10, QS. At-
Taubah [9]: 50, dan QS. Al-Mu'min0n [23]: 53.

Kata ini hanya dipakai di dalam tiga bentuk
tersebut di dalam Al-Qur'an.

Katafaribin ('ht ) yang terambil dari akar
katafaraha ( C'; ) puli^ulanya berarti 'senang'.

Dari sini arti kata tersebut berkembang; misal-
nya suatu perbuatan yang direstui dinamakan
al-farh ( a'rJi ) karena yang direstui itu adalah
juga pebuatan yang disenangi, seperti diisyarat-
kan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ath-
Thabrani, Alldhu asyaddu farhan bi tawbati 'abdihi

( l* {rw}t*iiitr = Allah lebih senang de-
ngan taubat hamba-Nya). Orang yang merasa
kesulitan membayar utangnya karena ia tidak
mendapatkan sesuatu untuk pembayarnya
disebut mufrah( ai ).Disebut demikian karena
keadaan yang dihadapinya memberi kelonggar-
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an baginya untuk membayarnya setelah mampu
dan kelonggaran itu mengantar dia kepada
kesenangan. 'Ua.g rokok' yang diberikan oleh
orang lain dinamakan al-furhah ( l!'A karena

seseorang merasa senang bila suatu ketika ia
menerima uang rokok. Masih banyak lagi pe-

ngertian yang diberikan kepada kata farihin
(tt ) dan yang seakar dengannya. Maka tak
heran bila di dalam kamus-kamus ditemukan
arti seperti'rela','tiang','lapang dada', dan
sebagainya.

Al-Qur'an menggunakan kata tersebut
untuk menggambarkan dua bentuk kesennngnn,

yaitu:
a. Menggambarkan kesenangan yang dirasakan

di dunia seperti di dalam QS. Ar-Ra'd [13]:
26 dan QS. Yffnus l10l:22.

b. Menggambarkan kesenangan di akhirat,
seperti di dalam QS. Ar-Rffm [30]: 36 dan di
dalam QS. Al-An'Am [6]: M.

Kesenangan atau kegembiraan selalu
berkaitan dengan jiwa walaupun kadang-
kadang perasaan senang itu timbul karena
materi. Dari ayat-ayat di atas dapat juga
dipahami bahwa rasa sentrng timbul disebabkan
antara lain oleh:
a. Merasa aman tinggal di rumah, tidak ikut

berperang bersama nabi, seperti di dalam QS.
At-Taubah [9]: 81.

b. Mendapatkan nikmat dan terhindar dari
musibah, seperti di dalam QS. Asy-SyOrA

[a2l:48.
c. Dapat membuat hati atasan senan& seperti

di dalam QS. An-Namll27l:36.
d. Memperoleh kemenangan di dalam pe-

perangan, seperti di dalam QS. Ar-R0m [30]:
4.

e. Melihat orang yang dibencinya mendapat
kecelakaan, seperti di dalam QS. Y0nus [10]:
58.

f. Ikut berjihad di jalan Allah dan dijanjikan
memperoleh balasan kebaikan di akhirat,
seperti di dalam QS. Ah 'Imrdn l3l 170.

Kata faraha ( C'hdengan berbagai bentuk-
nya lebih banyak digunakan Al-Qur'an untuk

F'asirl

menggambarkan kesenangan duniawi yang
timbul karena materi dan cenderung bersifat
negatif, seperti merasa sombong karena ke-
kayaan. Kata farihin ('q/ ) termasuk yang
selalu digunakan untuk arti kesenangan dunia
yang bersifat negatif, sedangkan yang menunjuk
kepada kesenangan di akhirat hanya disebut
sekali, yaitu pada QS. Ali'ImrAn [3]: 170.

Menurut penelitian Ar-Raghib, dari sekian
banyak kata faraha ( C'; ) dan yang seakar
dengannya, hanya dua kali disebut oleh Al-
Qur'an yang menunjuk kesenangan duniawi
yang bersifat positif, yaitu di dalam QS. Y0nus

[10]: 58 dan QS. Ar-ROm [30]:4.
Dengan menerapkan pengertian dan peng-

gunaan kata di atas, terlihat perbedaan kata itu
dengan kala mafi' ( LW I yang juga berarti
'kesenangan'. Kesenangan yang terdapat di
dalam kata farah ( { ) memunyai aksentuasi
duniawi dan ukhrawi, sedangkan kesenangan
yang terdapat di dalam kata mat6' ( LV I hanya
memunyai aksentuasi kesenangan duniawi
semata-mata, tidak pernah digunakan untuk
kesenangan ukhrawi. ee A. Rahman Ritonga ee

FASHL (,p)
Kata fashl ( J-ri ) merupakan b enttrk mashdar dall'

fashala, yafshilu ( W" [i ), dan berarti 'pe-
misahan satu benda dengan benda yang lain
sehingga di antara keduanya terdapat suatu
celah'. Kata ini di dalam Al-Qur'an disebut
sembilan kali. Kata-kata lain yang seakar dengan
itu, seperti katakerja yafshilu ( W- ), nufashshilu

( W ), yufashshilu ('S:a;J-), fashshala ( F),
fushshilat (".ir3 ), dan kata benda al-fdshilin
('*uft), fishdtan (<)14), fashitah (i)i; ) dan
mufashshalilt ( o>lri ) disebut 34 kdi.

Penyebutan katafashl ( F) di dalam Al-
Qur'an mengacu pada pengertian 'perubahan'
dan pengertian 'kata-kata yang pasti'. Katafashl
( JiJ ) yr"S disebutkan di dalam QS. Ash-ShAffAt

l37l: 2L, QS. Ad-DukhAn [ a] : 40, QS. Al-MursalAt

l77l:13,14 dan 38, serta QS. An-Naba' l78l: 17

mengandung pengertian'perubahan', yaitu
perbuatan memisahkan atau menyelesaikan.
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Katafashl ( J; ) di dalam ayat-ayat ini didahului
oleh kata yaum ( fi ) di awalnya sehingga
menjadi yaumul-fatsht 1J,.,.ilti"a7, aan mem-
bentuk pengertian khusus, yaitu hari pemisahan,
hari penyelesaian, atau hari pengambilan
keputusan, atau tegasnya Hari Kiamat.

Pada Hari Kiamat terjadi pemisahan di
antara kebenaran dan kebatilan secara pasti dan
adil serta dapat disaksikan oleh semua makhluk.
Pemisahan itu, antara lain, ditandai dengan
masuknyaorang-orangyang taat ke dalam surga
sebagai penghargaan atas ketaatan mereka, dan
orang-orang yang durhaka ke dalam neraka
sebagai balasan atas kedurhakaan mereka. Pada

hari itu, juga terjadi penyelesaian kasus-kasus
peradilan yang belum diselesaikan dengan adil
di dunia. Penyelesaian itu, antara lain, dilakukan
dengan mengembalikan hak-hak orang yang
teraniaya dari para perarnpasnya. Penentu dan
pengambil keputusan pada waktu itu adalah
Allah Yang Mahabijaksana dan Mahaadil.
Pendapat lain mengatakan bahwa yaumul-fashl

t F ie: )yangdlmaksudolehQS. Ad-DukhAn

l44l: 4O adalah saat ditimpakannya sanksi
hukum terhdap Firaun dan para pengikutnya
serta terhadap orang-orang musyrik Quraisy.

QS. Shad [38]: 20 menjelaskan bahwa di
antaranikmat yang diberikan Allah kepada Nabi
Daud adalah kebijaksanaan di dalam menyelesai-
kan perselisihan. Penyelesaian itu, menurut
sebagian mufasir, ditempuh dengan jalan
meminta keterangan para saksi, sumpah, dan
pengajuan bukti-bukti oleh kedua belah pihak
yang berperkara. Adapun Ibnu Mas'ud, Al-
Hasan, Muqatil, dan Qatadah berpendapat
bahwa fashlul khitdb ymg dimaksud itu adalah
pengetahuan dan pemahaman mengenai tata
cara peradilan yang benar.

Katafashl ( F) di dalam QS. Asy-SyurA

l42l: 21, dan QS. Ath-Th6riq [86] : 1 3 mengandung
pengertian kepastian atau ketegas arr. Kala al-fashl
( #i ) di dalam QS. Asy-Syur6.l42l:dirangkai-
kan dengan kataknlimat ( '^tJt ) sehingga menjadi
kalimatul-fashl ( $aA'-.-A? ), dan berarti 'kata-
kata yang pasti dan tegas'. Ayat ini menjelaskan

?.19

Fdsiq

bahwa jika tidak karena janji Allah di dalam ayat
lain mengenai penundaan siksaan sampai Hari
Kiamat terhadap orang-orang yang mendusta-
kan dakwah Nabi saw., tentu mereka telah
mengalami siksaan di dunia ini seperti yang
pernah dialami oleh umat-umat sebelumnya. Di
dalam QS. Ath-ThAriq [85]: 13,katafashl (.b)
didahului oleh kata qaul ( ) ; ) sehingga menjadi
qaulun fashlun ( J:; J; ) dan berarti 'kata-kata
yang pasti dan tegas'. Ayat ini menegaskan
bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah yang
secara pasti dan tegas membedakan kebenaran
dengan kebatilan. Pendapat lain menyatakan,
sesudah mati merupakan qaulun fashlun
( J:A J'; ) atau kepastian yang tidak perlu
diragukan lagi. ," Zulfkri ce

FAsIe t 6r"13 I
Kata fisiq ( gv) berasal dari fisq ( ;.1+ ) ya.g
berarti 'keluar' atau 'melampaui batas'. Pe-

ngertian tersebut dapat diambil dari beberapa
ungkapan, misalnya:fzs aqar ruthabu ( i-f,lt j;)
apabila 'biji kurma terkelupas' atau 'keluar dari
kulitnya'. Fasaqal fa'ru ()Ynt3;) di dalam arti
'tikus keluar dari lubangnya'.Katafisq ( ,t) di
dalam kedua ungkapan tersebut menunjukkan
pengertian yang jelek dan berbahaya.

Ibnu Arabi menyatakan bahwa kata fisq
( J! ) di dalam pengertian 'perbuatan tercela'
atau 'perbuatan melampaui batas' tidak ter-
dengar di dalam syair-syair Arab. Kata tersebut
baru populer setelah turunnya Al-Qur'an.

Kata ffrsiq ( ,yV) dengan berbagai bentuk
kata jadiannya disebut 54 kali di dalam Al-
Qur'an. Dengan bentuk isim mashdar (verbal-
noun), f*q (,t ), disebut tiga kali, masing-
masing di dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 3, QS. Al-
An'Am [6]: 12L, dan 145. Ketiganya berkaitan
dengan keharaman beberapa jenis makanan.

Ahmad Syauqi Al-Fanjari menyatakan
bahwa diharamkannya beberapa jenis makanan
di dalam ayat-ayat tersebut yang dinyatakan
dengan f*q ( & ) karena hal tersebut dapat
berbahaya bagi manusia, baik fisik maupun
mentalnya. Bangkai, darah, binatang yang mati
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karena tercekih dipukul jatuh, karena ditanduk,
atau diterkam binatang buas, dapat menimbul-
kan keracunan makanan. Sementara itu bi-
natang yang disembelih bukan dengan nama
Allah diharamkan karena dapat mencampur-
adukkan akidah tauhid dengan syirik. Adapun
daging babi, di samping dapat berpengaruh
pada kesehatan jasmani, juga dapat meme-
ngaruhi sifat-sifat mental. Karena itu QS. Al-
An'Am [6]: 145 menyatakan keharaman makan-
an tersebut, di samping disebut sebagai fisq
(,t), juga disebut rijs ( ,f )) yang berarti
'kotor' atau 'jelek', meliputi aspek fisik dan
mental. Di dalam hubungannya dengan aspek
yang disebutkan keduaini, QS. Al-Milidah [5]:3
mengharamkan pula mengadu nasib dengan
anak panah atau meramal yang disejajarkan
dengan beberapa makanan yang diharamkan
karena hal tersebut jelas berpengaruh pada aspek
mental manusia, terutama sekali akidah tauhid.

Di samping pengungkapan katafdsiq ( 4V)
di dalam bentuk mashdar dari fisq (,j*", ), Al-
Qur'an juga menyebut bentuk latnberupafusfiq
( Oi ) empat kali, yaitu di dalam QS. Al-
Baqarah [2]: 197, 282 seft a QS. Al-Huju r dt 149]: 7

dan 11. Semua bentuk yang seasal dengm fdsiq
(ev) yang diungkapkan di dalam ayat-ayat
tersebut berkaitan dengan perbuatan maksiat,
mencakup dosa besar dan dosa kecil, terutama
kemaksiatan yang berkaitan dengan ucapan.

Mencaci-maki, mengejek, dan memanggil
dengan gelar-gelar jelek dinyatakan sebagar fusitq
( o"i ) (QS. Al-Baqarah [2]: L97). Ayat tersebut
mengandung larangan melakukan hal itu,
terutama pada saat melakukan ibadah haji
karena di samping dapat mengurangi ke-
sempurnaan ibadat haji juga dapat menimbul-
kan dampak negatif di dalam interaksi sosial
sesEuna Muslim.

Larangan mencaci-maki, mengejek, dan
memberi gelar yang jelek seperti memberi gelar
fasik kepada orang yang telah beriman, dikecam
keras oleh Al-Qur'an, seperti dinyatakan di
dalam QS. Al-HujurAt [49]: 11. Di dalam kaitan
itu, Rasulullah saw. menyatakan, sab 6bul muslimi

Fisiq

fu-sfiqun ( "A'; S3l JZ = mencaci maki
ses;una muslim adalah perbuatan fasik).

Di dalam kaitannya dengan keimanan, QS.
Al-HujurAt [a9l:7 menyatakan bahwa orang
yang taat kepada Rasul, hatinya dijadikan cinta
kepada keimanan dan dijadikan benci kepada
kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan. Agaknya
katafusfiq (Oi) di dalam ayat tersebut lebih
menekankan pada pelanggaran di dalam bentuk
ucapan sehingga mereka yang tidak dapat
mengendalikan ucapannya tidak hanya dapat
melukai perasaan orang lain, tetapi juga dapat
mengurangi kualitas keimanannya.

Sementara itu kata f*q (,t ) di dalam
bentuk fi'l mddhi di dalam Al-Qur'an disebut
empat kali, masing-masing di dalam QS. Al-IsrA'

[17]:'1.6, QS. Al-Kahfi [18]: s0, QS. As-Sajadah

[32]: 20, dan QS. Y0nus [10]: 33. Semuanya
berbicara mengenai pembangkangan yang
dilakukan orang-orang kafir sekaligus siksaan
yang ditimpakan kepada mereka. Karena itu, iblis
sang pembangkang itu disebut telah berbuat
fasik terhadap perintah Allah karena keenggan-
annya melaksanakan perintah Allah untuk
bersujud kepada Adam as.

Mengenai perbuatan fasik yang diungkap-
kan di dalam bentukl'l mudhdri', di dalam Al-
Qur'an disebut enam kali, yakni di dalam QS.
Al-Baqarah l2l:59, QS. Al-An'Am 16l:49, QS. Al-
A'r?rt l7l163 dan 165, QS. Al-Ankab0t l29l:34,
serta QS. Al-AhqAf [a$: 20. Semua bentuk
pengungkapan kefasikan di dalam bentuk/i'l
mudhkri' di dalam ayat-ayat tersebut didahului
olehfi'lmddhi. Hal tersebut menunjukkan bahwa
perbuatan itu dilakukan secara terus-menerus
di samping menunjukkan kejelekannya. Fasik
yang ditunjuk di dalam bentuk fi'l mudhdri'
semuanya berkaitan dengan dosa besar, seperti
pendustaan terhadap petunjuk yang dibawa oleh
para rasul (QS. Al-Ahqirt [Ml:20), pelanggaran
Bani Israil terhadap hari Sabtu (QS. Al-A'rAf [7]:
163), serta pelanggaran umat Nabi Luth ter-
hadap hukum-hukum alam dan hukum ag.una
berupa perbuatan homoseksual (QS. Al-
Ankabfit [29]:3a).
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Di dalam bentuk ismfi'il,katafhsiq ( eU)
di dalam Al-Qur'an disebut 37 kali. Kefasikan
yang ditunjuk dengan ism f6'il pada umumnya
memberikan petunjuk bahwa kefasikan tersebut
telah menyatu di dalam diri pelakunya. Itu
sebabnya maka yang dimaksud dengan orang-
orang fasik pada umumnya merujuk kepada
orang-orang kafir yang telah melanggar ke-
tentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah, baik
ketentuan yang ditetapkan melalui wahyu
kepada para Nabi dan Rasul maupun ketentuan
di dalam bentuk hukum alam. Karena itu pula
maka pelanggaran terhadap sifat kodrat ma-
nusia seperti ya.g terjadi pada umat Nabi Luth,
dinyatakan sebagai perbuatan fasik.

Berbagai sikap dan perilaku jelek yang
menjadi ciri orang fasik seperti ditunjukkan Al-
Qur'an, misalnya melanggar perjanjian Allah,
mencakup ikrar primordial yang diikrarkan anak
cucu Adam sebelum lahir ke dunia dan per-
janjian 'aqli, berupa bukti-bukti keesaan dan
kekuasaan Allah di atas bumi ini (QS. Al-Baqarah

l2l:26-27).Itu sebabnya maka Al-Qur'an juga
memberi julukan fasik kepada ahlul-kitdb; Allah
telah mengutus rasul kepada mereka yang
membawa wahyu berupa keterangan akan
datangnya nabi dan rasul terakhir, yaitu Nabi
Muhammad saw., tetapi setelah beliau diutus,
mereka mendustakannya (QS. Ash-Shaff [61]: 5).

Ciri lain yang menonjol pada orang fasik
ialah perilaku mereka di dalam hal meng-
hancurkan hal-hal yang diperintahkan Allah
supaya dipelihara. Mereka juga sering berbuat
kerusakan di muka bumi, baik perusakan
terhadap tatanan kehidupan manusia maupun
perusakan terhadap sumber-sumber kehidupan
manusia.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh per-
buatan orang-orang fasik di dalam sejarah
kemanusiaan adalah pemerkosaan terhadap hak-
hak asasi manusia seperti apa yang dilaklukan
Firaun terhadap Bani Israil. Karena itu, Firaun
diberi julukan fAsiq(QS. An-Naml l27l:72, QS. Al-

Qashash l28l:32 dan QS. Az-Zukhruf [a3]: 5 ).

Di dalam Al-Qur'an, orang Yahudi banyak

22r
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sekali yang dinyatakan sebagai pembangkang
terhadap rasul dan ajaran yang dibawanya.
Pada zaman Nabi Musa orang Yahudi dikenal
sebagai pembangkang yang paling susah diatur,
keras kepala, suka melanggar janji, menginjak-
injak aturan dan hukum Tuhan, serta me-
nimbulkan keonaran dan kerusakan di dalam
masyarakat (QS. Al-Baqarah [2]: 59 serta QS. Al-
Ma'idah [5]:81). Sikap dan perilaku merekayang
jahat itu juga tampak jelas di dalam bentuk
permusuhan terhadap kaum Muslim.

Di samping orang Yahudi, orang munafik
juga disebut sebagai orang fasik (QS. At-Taubah

[9]:53 dan 67) karenaperilaku merekayang selalu

menimbulkan kerusuhan di dalam masyarakat.
Perbuatan yang banyak dinyatakan se-

bagai perbuatan fasik adalah perbuatan y(ang

mengancam keutuhan dan tatanan kehidupan
masyarakat. Perbuatan tersebut banyak dilaku-
kan oleh orang-orang kafir, terutama orang
Yahudi. Meskipun demikian, tidak tertutup
kemungkinan umat Islam juga mendapat juluk-
an fasik jika sifat-sifat jahat melekat pada dirinya,
seperti diisyaratkan di dalam QS. An-N0r [24]:
4. Ayat itu menyangkut perbuatan menuduh
wanita-wanita muhshan ( j2X ) berbuat zina.
Hal tersebut jelas membawa dampak negatif dan
menurunkan harga diri kaum wanita dan pada
gilirannya dapat menimbulkan perpecahan yang
serius di tengah-tengah masyarakat. Karena itu,
umat Islam diingatkan agar selalu waspada dan
hati-hati terhadap penyebaran berita bohong
yang dilakukan orang-orang fasik (QS. Al-
HujurAt $91: 6) sebab orang-orang fasik tidak
merasa berat menyampaikan kebohongan dan
kepalsuan. & M. Galib Matola ee

FArA ( el
F at A ( jt ) untuk mudzakkar , dan fafit ( A6 ) untuk
muannats, berarti "pemuda/pemudi". Arti itu
kemudian pindah ke arti'budak'. Perpindahan
arti itu karena budak, kendati pun sudah besar

dan tua, tetap dipandang sebagai anak kecil
sebab ia tidak memiliki kebebasan. Rasulullah
saw., di dalam sebuah hadits riwayat Bukhari,
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Muslim, Abu Daud, dan Imam Ahma4 meng-
anjurkan panggilan fatA ( j, ) atau fafit (;6)
untuk budak dan tidak memakai panggilan
'abdun( + )atau amatun( ;,;i).

Oleh Al-Qur'an, kata fatA ( ur ) dengan
berbagai bentuk turunannya disebut sepuluh
kali, yaitu di dalam QS. Al-Anbiyd' 121l:60, QS.
Al-Kahfi [18]: 10, 13, 60, dan 62, QS. Y0suf [L2]:
30,36, dmr62, QS. An-Nisd' f4l:25, serta QS. An-
N0r [24]: 33. Kata fati ( g ) yang berarti
'pemuda', oleh AlQur'an umumnya digunakan
untuk merujuk pada figur atau tokoh historis
yang memiliki keutamaan, seperti para nabi dan
pemuda ashhAbul kahf ( aflt l+t;bi = penghuni
gua) yang memiliki keteguhan iman.

Katafatd (,j ) y*g U"rarti 'budak' terdapat
di dalam QS. An-NisA' f4l:25, QS. Yffsuf [12]:62,
dan QS. An-N0r [24]: 33. Sesuai dengan arti
kebahasaannya dan sejalan dengan anjuran
hadits Nabi, panggilan fatfr ( .,j ) untut'budak'
merupakan ungkapan kiasan yang sangat baik,
yang mengisyaratkan bahwa budak harus
dihormati dan diperlakukan manusiawi. Se-

orang budak tidak boleh, misalnya, dipaksa
berbuat keji dan pembebasan dirinya seyogia-
nya diupayakan atau, minimal, dibantu.
& Suryan A. lamrah ce

rAre ( gr3 )

Katafita ( 36 ) di dalam Al-Qur'an disebut tiga
kali, yaitu di dalam QS. Af 'ImrAn [3]: 153, QS.
Al-Hadid [57]:23, danQS. Al-Mumtahanah [60]:
11. Di dalam ketiga ayat tersebut,katafdta ( ir$ )

selalu dirangkaikan dengan kata ganti orang
kedua j amak, y attu. kum, sehingga me njadi f 6t akum

( ts6 ).Katafdta( i26 ) itu berarti "telah hilang
telah luput, atau telah lenyap". ladi,katafdtakum
( ts,i ) berarti'telah hilang dari kamu'.

Di dalam QS. Ali'ImrAn [3]: L53, Allah swt.
menegaskan bahwa musibah yang menimpa
seseorang merupakan akibat dari tindakannya
yang tidak mengindahkan nasihat-nasihat yang
disampaikan oleh Rasulullah saw. Penegasan ini
dikemukakan untuk menjaga supaya orang-
orang yang bersangkutan tidak bersedih hati

Fath

atas nikmat yang hilang dari tangannya, atau
atas musibah yang menimpanya.Ayat ini turun
berkenaan dengan kekalahan kaum Muslim
pada Perang Uhud.

Di dalam QS. Al-I{adid [57]: 23, Allah
menegaskan bahwa musibah apa pun yang
menimpa manusia, baik yang terjadi di bumi
maupun yang timbul di dalam diri mereka
sendiri, sudah ada ketentuannya di lauh mabfitdz

sebelum Allah menciptakannya. Penegasan ini,
kata Allah, penting supaya manusia tidak terlalu
bersedih atas musibah ya.g menimpa mereka
dan tidak pula terlalu gembira atas nikmat yang
mereka terima.

Berbeda dengan kedua ayat di atas, firman
Allah di dalam QS. Al-Mumtahanah [60]: 11,

berkaitan dengan kasus yang terjadi di dalam
suatu peperangan melawan orang-orang kafir.

fika ada istri-istri kaum Muslim yang melarikan
diri ke daerah musuh, kemudian daerah itu
dikuasai kembali oleh kaum Muslim maka para
suami mereka berhak atas harta rampasan
perang senilai mahar (mas kawin) yang diberi-
kannya dulu kepada para istrinya itu. Bagian ini
harus didahulukan pembayarannya sebelum
harta rampasan itu dibagi.

]adi, di dalam dua ayat pertama, katafdta
( CG ) itu berarti'hilang, lenyap, atau musnah',
sedangkan di dalam ayat ketiga katafdta ( ir6 )
itu berarti 'lari, atau melarikan diri'. Kata lain
yang berasal dari akar katafdta ( ir6 ) ini adalah
kataal-faut ( oli = temPat melarikan diri) yang
disebutkan di dalam QS. SabA' [34]:51, dan kata
at-tafdut (.> jt;1t = kontradiksi, atau cacat) yang
disebutkan di dalam QS. Al-Mulk [67]: 3.
te Zulfkri te

FATH T *I
Kata al-fafE( ;;ii I U"rural dari akar katafataha-
yaftahu-fatban-1rli - 4- elsecara etimo-
logis, kata ini berarti 'membuka penutup se-

suatu' atau'menghilangkan (memecahkan) suafu
kesulitan'. Dengan demikian maka kata al-fath
( 

e.:,iJ' I 
itu dapat digunakan untuk sesuatu yang

bisa dilihat oleh mata (konkret) dan untuk
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sesuatu yang hanya ada di dalam pikiran.
Di dalam Al-Qur'an, kata al-fath ( C+, I

disebut delapan kali, yaitu di dalam QS. An-NisA'

[4]:1.41., QS. Al-Ma]idah [s]: 5Z QS. As-Sajadah

[32]:28 dan 29, QS. Al-Hadid [s7]: 1.0, QS. Al-
AnfAl [8]: 19, QS. Ash-Shaff [61]: 13, sertaQS. An-
Nashr [110]: 1. Pada enam ayat di dalam surah
tersebut, kecuali QS. As-Sajadah l32l:28 dan29,
kata al-fath ( e+, I menunjuk kepada pengertian
'kemenangan yang dicapai oleh kaum Muslim di
dalam kehidupan mereka di dunia ini'. Kata al-

fath ( g?r ) yang disebutkan di dalam QS. An-
Nisd [4]:14L, QS. Al-Mdidah [5]:52, QS. Al-Hadid

l57l: L0, QS. Al-Anf5l [8]: 19, dan QS. An-Nashr

[1 1 0] : 1 menunjuk kepada pengertian' kemenang-
an yang dicapai oleh kaum Muslim pada masa
Nabi saw.di dalam peperangan'. Adapun kata
al-fath ( e4' I yang disebut di dalam QS. Ash-
Shaff [61]: 13 berarti 'kemenangan atau keber-
hasilan yang bisa dicapai oleh kaum Muslim di
dalam aktivitasnya sehari-hari'.

Kata al-fath ( C?i ) ya.g disebutkan di
dalam QS. As-Sajadah [32]: 28 dan 29 me-
ngandung dua kemungkinan ;rengertian. Me-
nurut Mujahid, kata alfath ( C+' I yang disebut
di dalam QS. As-Sajadah [32]: 28 itu dijelaskan
oleh kata yaumul fath ( fiJ i't- 1 paaa Ayat 29

surah yang sama. Yaumk fain 1rlsr iT- ) yu"e
dimaksud adalah'Hari Kiamat'. Pengertian ini,
katanya, sesuai dengan penjelasan ayat selanjut-
nya yang menjelaskan bahwa tidak ada manfaat
keimanan bagi orang-orang kafir pada Hari
Kiamat atau yaumul fath ( q!)t i, I it". Menurut
Al-Farra' dan Al-Qutaibi, yang dimaksud dengan
kala al-fath ( 

e.l;J' I pada kedua ayat itu adalah
kemenangan yang berhasil dicapai oleh kaum
Muslim pada penaklukan kota Mekah. As-Suddi
berpendapat bahwa hari yang dimaksud oleh
kedua ayat itu adalah hari-hari terjadinya
Perang Badar.

ladi, kata fath ( ii.J,t ) di dalam Al-Qur'an
yang ditambah dengan huruf alif dan lam di
awalnya sehingga menjadi al-fath ( gi;Jt ), atau
yang disebut dengan harkat dhammah (tanwin)
sehingga menjadi fath"" ( € ), khusus diguna-
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kan untuk pengertian yang hanya ada di dalam
pemikiran, yaitu 'kemenangan'. Dengan ke-
menangan ini, kaum Muslim dapat meng-
hilangkan atau mengatasi kesulitan yang mereka
hadapi. Betapa penting ihwal o1-|oti ( €iii =

kemenangan) ini, di dalam Al-Qur'an dijumpai
satu.surah khusus yang dinamai surah al-fath
( Ct, = surah kemenangan). Surah yang di-
maksudkan ialah QS. Al-Fath [48] yang terdiri
atas 29 ayat, 560 kalimat dan 2438 huruf. Selain

berisikan ihwal keimanan dan hukum, surah
yang tergolong ke dalam kelompokMadaniyahini
juga memuat kisah dan lain-lain. ee Zulfkri tt

rAruln ( *tt I
Kata fdthir ( .bvl adalah bentuk ism fd'il (kata

pelaku). Kata itu dan turunannya terulang di
dalam Al-Qur'an sebanyal 20 kdi di dalam 17

surah.
Makna asal fdthir ( *Ul adalah asy-syaqq

( "#\ = pecah atau belah). Termasuk di antara
ker ab atkalafithir ( pts ) yang mengandung mak-
na'pecah' dan'belah' adalah kata yatafaththarna

( o' ki-- tr't mudhhri' I impufect actioe) drdalam QS.
Maryam [19]: 90 dan QS. Asy-Sy0rA [42]:5;
infathnrat ( .> $it -fi'l mddhilpetfect acfiae) di dalam

QS. Al-InfithAr [82]: L;futhitr ( ;P-jamak dari

fathr ( pv )laubal noun) di dalam QS. Al-Mulk [6fl:
3; dan kata munfathir ( );;I - ism f|'illparticiple
actioe) di dalamQS. Al-Muzzammil [73]:18. Dari
kelima ayat itu ada yang berkonotasi al-fasdd
(buruk) dan ada yang berkonotasi ash-shalah
(baik/perbaikan). Yang berkonotasi buruk yakni
kata futhfir ( ;b) yang terdapat di dalam QS.
Al-Mulk [67]: 3. Ayat ini menginformasikan
bahwa seluruh ciptaan Allah tidak ada yang
retak/buruk, tetapi serasi, selaras, dan tidak
saling bertentangan, ibarat tubuh yang satu.
Andaikan terjadi ketidakseimbangan dan
ketidakselarasan di dalam ciptaan-Nya, alam ini
rusak dan binasa.

Makna asal yang berkonotasi baik (ash-

shalah) terdapat pada kata munfathir ( E;!7 ai
dalam QS. Al-Muzzammil [73]: 18. Ayat ini
menggambarkan bahwa pecah dan belahnya
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langit pada Hari Kiamat tidak dimaksudkan
untuk kerusakan atau kehancuran, tetapi
hakikatnya untuk kesempurnaan rancangan
yang telah dijanjikan Allah. Kehancuran di dalam
peristiwa ini bukan untuk kehancuran, melain-
kan untuk terciptanya alam akhirat yang lebih
baik daripada keadaan alam sebelumnya.

Kemudian, kata fdthir ( -bV ) itu juga
mengandung arti'menjadikan, menciptakan'.
Arti ini terdapat sebanyak 14 kali dari 20 kali
pengulangan kata fdthir ( *U I dan yang seakar

dengannya. Hal itu terdapat di dalam QS. Al-
An'Am [6]:14dan 79,Q5. H0d [11]:51, QS. Y0suf

[12]: 101, QS. IbrAhim [14]: 10, QS. Al-IsrA' [17]:
51, QS. Thaha l20l:72, QS. Az-Zumar f39l: M,
QS. Asy-Syird l42l:11., serta QS. Az-Zukhruf
l43l:27. 'Katakanlah: Apakah aku jadikan pelindung

selain Allah yang menjadikan langit dnn bumi, padahal

Diamemberi makm dnn tidak diberi makan? .' (QS. Al-
An'Am [6]:14).

Beberapa sumber yang mengartlkan fdthir
( +u) dengan penciptaan, umumnya merujuk
pada riwayat yang sama dari Ibnu Abbas: ia
menuturkan bahwa semula ia tidak mengerti
dan memah anikalafdthi, ( -hv ) sebelum datang
kepadanya dua orang nomad Arab yang mem-
pertengkarkan sebuah sumur. Salah seorang di
antara mereka mengatakan, "Ana fathartuhh aiy
ibtada'tuha" <WiStj6i \1iP u'f = ekrluh yur,g
menjadikannya, yaitu yang membuatnya per-
tama kali).

Satu di antara banyak pengulangan kata
al-fithrah (;H ) itu memunyai makna bahwa
Allah menciptakan potensi ma'rifatul imdn
( 9t'1j)i '{isJ=mengenal iman) pada diri manusia

berbarengan dengan waktu penciptaannya. (QS.

Ar-R0m [30]: 30)

Dari l|katafdthir ( pu ) di dalam Al-Qur'an
yang mengandung arti penciptaan itu, enam kali
di antaranya membicarakan penciptaan ma-
nusia. Sisanya, sebanyak delapan kali, mem-
bicarakan penciptaan alam semesta. Ayat yang
menerangkan penciptaan manusia ialah QS. H0d

[11]: s1, QS. Al-Isrd' l77l: 51., QS. Thaha 120):72,

QS. Ar-R0m [30]: 30, QS. Ydsin 136l:22, dan QS.

Iratt6h Al

Az-Z;akhruf [43]: 27. Ayat yang memuat pen-
ciptaan alam semesta, sebanyak enam kali di
dalam bentuk ism f6' il, fdthi, ( *V ), yakni QS. Al-
An'Am 16l: 74, QS. Y0suf l12l: 102, QS. IbrAhim

[14]: 10, QS. FAthir [35]: 1, QS. Az-Zumar [39]:
4,6, drt QS. Asy-SyurAl42l:11; dua kali di dalam
bentukl'l mhdhi, yakni QS. Al-An'Am 16):79 dan

QS. Al-Anbiy d' l21l: s6.

Adapun ayat-ayat yang membicarakan
penciptaan manusia dan alam semesta yang
menggunak an katafhthi, ( *v ) atau yang seakar

dengannya, ternyata di dalamnya tidak memuat
penjelasan secara rinci.

Penciptaan dengan menggunakan kata

fdthir ( rttl ) penekanannya pada penciptaan dari
permulaan, sejak awal, tanpa ada contoh
sebelumnya. Kandungan arti ini amat dekat
dengan artibaffi'( g*- ) yang tekanan maknanya
adalah'tiada contoh sebelumnya', hal yang baru
sama sekali. Kesemua itu menunjukkan kemaha-
kuasaan Allah menciptakan segala sesuatu
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan-
Nya. + Sirajuddin Zar ;"

FATTAH , AL-,.larliirl
Kata al-fattdh( 6u}lt I terambil dari akar kat afataha

( g, ) fang pada dasarnya bermakna antonim
tertutup, karena itu ia bisa diartikan membuka.

Makna kata ini kemudian berkembang menjadi
kemenangan, karena dalam kemenangan tesirat
sesuatu yang diperjuangkan menghadapi se-

suatu yang dihalangi dan ditutup. Kata ini juga
bermakna menetapkan hukum karena dengan
ketetapan itu, terbuka jalan penyelesaian. Air
yang keluar dari bumi (mata alr) dinarrat fatah
( g, ), karena adanya sesuatu yang terbuka pada
tanah sehingga ia dapat memancar; 'irfhn ( 6u'S

[pengetahuan]) juga dinamai demikian, karena
ia membuka tabir kegelapan. Kata Al-fattdh-
sebagaimana terbaca maknanya di atas-tidak
digunakan kecuali kalau sebelumnya terdapat
ketertutupan, kesulitan, atau ketidakjelasan.
Bukankah sesuatu yang dibuka adalah sesuatu
yang sebelumnya tertutup? Dengan demikianA/-

fattdh adalah terbukanya segala sesuatu yang
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tertutup, baik material maupun spiritual.
Allah swt. seb agai Al -F at t 6h adahh Aa yang

membuka buat hamba-hamba-Nya segala apa
yang tertutup menyangkut sebab-sebab per-
olehan yang mereka harapkan. Pintu rezeki yang
tertutup bagi seseorang dibuka-Nya, sehingga
dia menjadi berkecukupan atau kaya. Hati yang
tertutup menerima sesuatu; seperti kebenaran
atau cint4 dibukanya sehingga terisi kebenaran
dan terjalin cinta. Pikiran yang tertutup me-
nyangkut satu problem dibukanya, sehingga
terselesaikan kesulitan dan teratasi problem.
Demikian seterusnya.

Imam Al-Ghazali mengartikan Al-Eattdh
sebagai "Dia yang dengan 'inayahlpertolongan dan

perhatian-Nya terbukn segala yang tertutup, serta yang

dengan hiday ahl petunjuk-N y a terungkap segala y ang
musykil (smnar dm sulit). "

Suatu saat Allah memberi kemenangan
dalam peperangan memperebutkan safu kota. Itu
adalah fatah seperti firman-Nya pada QS. Al-Fath

[48]: 1: "Innh Fatahnd Laka Fathan Mubind
(q d in (* (,1= tnurgguhnya Kami telah

memenangkan Engkau dengm kernenangm y ang j elas. "
Ayat ini turun berkaitan dengan kemenangan
yang diraih Rasul saw. di kota Mekkah. Di kali
lairu Allah memberi putusan yang tepat dan adil
bagi yang bersengketa, putusan itu juga adalah

fatuh-A kafi ketiga Allah membuka hati auliy6'-
Nya unfuk menerima curahan 'irfan (pengetahu-
an), yang sebelumnya samar atau sama sekali
tidak mereka ketahui. Bahkan segala rahmat yang
diraih manusia, setelah sebelumnya terdapat
ketertutupan, adalah fatah ('6i ?4 C
q A*:J fi'*i ,y ,ril.= "Apa-apa yaig di-
anugerahkan Allalt kepada manusia dnri rahmat, maka

tidak ada yang dnpat menahmtnya" (QS.FAthir [35]: 2).

Seorang ilmuwan yang menghadapi ke-
sulitan memecahkan sesuatu yang musykif tidak
jarang tiba-tiba secara kebetulan, memperoleh
secercah cahaya petunjuk-Nya sehingga benang
kusut yang dihadapinya terurai dengan sangat
mudah. Ini juga merupakNrfatah.

Kata Al-Fattdh hanya ditemukan sekali
dalam Al-Qur'an (QS. SabA l34l:26), demikian
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juga Khair Al-Fdtihin (sebaik-baik Pemberi
putusan) (QS. Al-A'rAf l7l:89). Kedua ayat yang
menyifati Allah dengan sifat tersebuf berbicara
tentang satu persolan yang sejak dahulu hingga
kini amat sulit dipecahkan, terkunci rapat untuk
dibuka, bahkan mustahil dapat ditemukan
putusannya oleh siapa pun yang bersengketa.
Persoalan dimaksud adalah memberi putusan
kepada yang bersengketa tentang siapa yang
benar dalam perbedaan ag.una dan keyakinan.

QS. Al-A'rAf [7]: 88, 89, berbicara tentang
Nabi Syu'aib as. dan umatnya menghadapi para
pemuka masyarakat yang mempertahankan
keyakinan mereka. Para pemuka itu berkata:

LiiA;i Vj ,,, .ti11r-r; afi1,5k- {+Vl
'u+f k iii ;sA'6 a

" Sungguh kami akan mengusir engkau wahai Syu' aib

dan orang-orang yang beriman bersama engkau dari
negeri knmi, atau kamu kzmbali ke agmna kmni. " Syu' aib

m enj aw ab : " Ap akah kamu akan m en gusi r kami w al au

kami tidak suka dengan agama knlian? "

Syu'aib kemudian menjelaskan sikapnya
dan sikap kaumnya dengan berkata:

q et ,<: " u?i ;i e'& ,o s u!: 'ei

l*;ii *.-iSqa-\ qi Gj
"Wasi'a Rabbund kulla syai'in 'ilmd 'ala AUAhi
tawakalnd Rabbanaftah bainand wa baina qaumini bi

al-baqq wa Ant a Khair al-F itibin
P mgetalrum Tuhan kita meliputi segala saaatu. Krpadn

Allah saja kami berserah diri. Wahai Tuhan kami,
putuskmil ah pukar a ant ar a k"ami dsn snt ar a kaum kami

secara haq (adil), Engkaulah Khair al-Fdtihin (sebaik-

baik Pemberi putusad" (QS. Al-A'r6f [7]: 88, 89).

Demikian Wa AllAh A'lam. + M. Quraish Shihab eo

FATRAH (A"J,\
Kata ini terambil dari akar katafa', ta' darr ra',

yang berarti 'menjadi kendor', 'menjadi lunak
dan lemah setelah keras dan kuat'. Kata ini dan
yang seakar dengannya hanya disebutkan tiga
kali di dalam Al-Qur'an, yattufatrah ( ;.-5 ) satu
kali (QS. Al-Ma'idah [5]: 19); yafturfin ( o'1,,-fr:-7
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satu kali (QS. Al-AnbiyA' [21]: 20); yufattaru
('#1-) satu kali (QS. Az-Zukhruf [43]: 75). Yang

pertama menunjuk kepada arti 'terhentinya
pengirimanrasul (masa vakum)'; danyang kedua

dan ketiga mendapat tambahan huruf 16 yang
mengandung arti nafy (meniadakan) sehingga

keduanya mengandung arti 'tidak pernah
berhenti' atau'terus menerus'. Dengan demikiary

dapat dipahami bahwa kata fatrah mengandung

arti 'sesuatu yang tidak lagi aktif'yang disebab-

kan oleh kekuatannya menurun atau hilang
sama sekali, baik untuk sementara maupun
untuk selamanya. Masa vakum di antara dua

orang rasuVnabi disebut fatrah karena terhenti-

nya kedatangan motivator untuk melaksanakan

ajaran syariat.
Di dalam suatu riwayat dikatakan bahwa

jarak di antara Nabi Musa dengan Nabi Isa

adalah 1700 tahun. Pendapat lain mengatakan

1900 tahun, tanpa ada masa fatrah. Selama masa

itu telah datang sebanyak dua ribu orang nabi,

seribu dari kalangan Bani Israil dan selebihnya

dari non-Israil. ]arak di antara kelahiran Nabi
Isa as. dengan Nabi Muhammad saw. sekitar 571

tahun.
Pada mulanya, menurut riwaYat Yang

bersumber pada Al-Kalbi yang dikutip oleh
Fakhr Ar-Razi, telah dikirim empat orang rasul:

tiga dari Bani Israil dan satu dari bangsa Arab,

yaitu Khalid ibnu Sinan Al-Abasi. Riwayat lain
yang bersumber pada Ibnu Abbas sebagaimana

dikutip Asy-Syaukani, menyebutkan bahwa di
antara Nabi Isa as. dengan Nabi Muhammad
saw. telah diutus tiga orang rasul, salah seorang

di antaranya ialah Simon dari kelompok
hawilriyyin tG)r ). Inilah yang dimaksud
firman Allah di dalam QS. YAsin 136l:1'4,'Ketika
knmi mengutus kepada mereka dua orang utusan,lalu

mereka mendustaknn keduanya, kami kuatkan dengan

(utusan) y ang ketiga; maka, ketiga utusan itu berkata,

'sesungguhnya kami adalah oranS-orang diutus

kepadamu"'.

ladi, masafatrah di antara Nabi Isa dengan

Nabi Muhammad sekitar 434 tahun. Selama di
dalam masa fatrah itu terjadilah perubahan-

Fa uz

perubahan syariat yang telah dibawa oleh
utusan-utusan Tuhan sebelumnya sehingga
bercampur baur di antara yang hak dan yang

batil. Di dalam keadaan demikiary manusia tidak
tahu lagi bagaimana cara melakukan ibadah
kepada Tuhan sehingga mereka bermohon
kepada Allah agar diberi tahu cara menyembah

kepada-Nya. Maka, Allah mengutus Nabi
Muhammad saw. Selain itu, di antara hikmah
diutusnya Nabi Muhammad saw. pada masa

fatrah ialah agar mereka (Ahli Kitab) tidak
beralasan untuk mengelak tidak beribadah
karena tidak adanya nabi/rasul yang mem-
beritahu mereka. Hal ini dijelaskan di dalam QS.

Al-MA'idah [5]:19. Terjemah ayat tersebut, "Hai

Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu

Rasul Kami, menjelaskan (symint Kami) kepadamu ketika

terputus Qengiriman) rasul-rasul agar kamu tidak

mengataknn,'Tidak ada dntang kepada kami, baik seorang

pembawa berita gembira maupun seorang pemberi

peringatan.' Sesungguhnya telah datang kepadamu

pemb eri b erita gembira dan pemb eri peringatan. Allah

Mahakuasa atas segala sesuatu."

Katayafturtrn( os'/11- ) mendapat tambah-

an huruf ld di dalam QS. Al-Anbiyd' l21l:20.
Allah memuji para malaikat-Nya yang senan-

tiasa melakukan ibadah terus-menerus di dalam

bentuk bertasbih sepanjang malam dan siang

tiada henti-hentinya. Ayat tersebut berbunyi,
"Yusabbihfi nal-lailawannahdralkyaft urfi n"(i;,.3"
'ooi{ | .,Qii ,IX ). Kata yufattaru (';-1:;) yang

juga mendapatkan tambahan huruf ld di dalam

QS. Az-Zukhruf [43]: 75 menjelaskan bahwa
siksaan orang-orang kafir di dalam neraka tidak
akan diringankan dan mereka di dalamnya
berputus asa. Ayat tersebut berbunyi, "LA

yufattaru' anhum wa hum fhi mubhshn" ( *'ii S

t# 4 P; l' * Baharuddin HS' tt

FAUa ( ;j I
Kata fauz ( :i ) merupakan bentuk mashdar

(infinitif) dari fdza - yafuzu - fawzan (';'A -':V
r]! ). Bentuk jamak daifauz (.r.,"l ) aaaUf, fawaiz
( l.G). Di dalam Al-Qur'an, katafauz (;! ) au"
kata yang seasal dengan kata itu disebut 29 kali.
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Secara bahasa, kata fauz ( "r_:e ) berarti azh-
zhfr bil khair TDan najhtu minasy syarri
t"r::t u it3t, F\ rrbt=Keberhasilan mem-
peroleh kebaikan dan terlepas dari keburukan).
Dengan kata lain, fauz ( j, ) berarti 'keber-
untungan'. Kata lain yang sinonim dengrr fauz
(;i) yxrg terdapat di dalam AlQur'an adalah
tft Ah ( a>\tl,), seperti q ad afl aha man t azakki ('{f "i
,{';'J= sesungguhnya beruntunglah Lru.,g
yang membersihkan dirinya) (QS. Al-A'la [87]:1,a)
dan qad aflahal mu'minfin ( o\a'flt 

"iif 
.ri = Se-

sungguhnya beruntunglah orang yang beriman)
(QS. Al-Mu'min0n [23]: 1). Akan tetapl kata ifl6h
( CjSl) lebih umum darikatafauz ( ,.ti), karena
bisa mencakup kemenangan di dunia dan di
akhirat. Untuk di dunia seperti tukang sihir yang
tak akan menang melawan Nabi Musa as. (QS.

Thaha p$: 69). Untuk di akhirat, sebagaimana
yang dikemukakan oleh Al-Qurthubi, keber-
untungan yang diperoleh seseorang yang berat
timbangan baiknya (QS. Al-A'rAf l7l: 8). Kata fauz
( _r! ) teUin dikhususkan kepada keberuntungan
atau kemenangan yang akan diperoleh di akhirat
kelak, sebagai keberuntungan yang hakiki atau

fauzun'aztfim( # 3:; ) (QS. Ash-Sh?rtfil[37]:60,

QS. At-Taubah [9]: 100, dan sebagainya).
Dengan demikian, secara terminologis, kata

fauz ( i; ) berarti hasil baik atau keberuntungan
yang akan diperoleh seseorang yang beriman
sebagai imbalan dari perbuatan b ark ('amal shklib)
yang dilakukan selama di dunia. Hasil baik itu
adalah kesenangan surga dan terhindar dari
siksaan neraka. |adi, keberuntungan yang
dimaksud di sini adalah keberuntungan yang
bersifat rohani dan bukan keberuntungan materi
seperti yang diperoleh manusia di dunia ini.

Bila kita telusuri ayat-ayat Al-Qur'an yang
berbicara tentang fauz ( ;g), hanya satu yang
menggunak an ffizu ( ')';ii ), yang berart i ' saya
beruntung'. Itu pun menggambarkan ucapan
orang munafik yang memahami 'keberuntung-
an' sebagai keberuntungan yang bersifat materi
(QS. An-Nisd' lal rc). Selebihnya mengandung
makna'pengampunan dan keridhaan Tuhan
serta kebahagiaan surgawi'. Oleh karena itu,
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ucapan walf6'izin (Gr6ti ) sebagai sambungan
dari ucapan minal' 6ifrn ( ;-f.A ;a ) yangsering
diucapkan padahari Idul Fitri dipahami di dalam
arti harapan dan doa yakni semoga kita semua
memperoleh ampunan dan ridha Allah swt.
sehingga kita mendapatkan kenikmatan surga.

Salah satu persyaratan memperoleh ke-
beruntungan itu adalah suka memaalkan orang
lain serta lapang dada (QS. An-N0r l24l:22). Ayat
ini berkaitan dengan kisah Abu Bakar ra. yang
semula tidak akan memaafkan orang yang
menyebarkan berita bohong tentang anaknya,
sekaligus istri Nabi Muhammad, Aisyah ra.
Setelah ayat ini turun maka Abu Bakar memaaf-
kannya dan memperoleh keberuntungan di
akhirat nantinya.

Keberuntungan di dalam arti fauz ( ;'g)
dikemukakan oleh Al-Qur'an sebagai keber-
untungan yang kekal dan tidak akan habis-
habisnya (QS. At-Taubah [9]: 100, QS. An-NisA'

[4]: 13, QS. At-TaghAbun [64]:9, dan sebagainya).
Al-Barsawi, dengan mengutip pendapat

Ibnu Ata' mengatakan, at-fd'iziln (;:\St;Si 1 *u
adalah orang-orang yang taat kepada Allah
dengan arti memerkenankan seruan yang hakiki
dan taat kepada Rasulullah di dalam arti
memerkenankan seruan yang berisikan nasihat-
nasihat. Ditambahkan oleh Al-Maraghi bahwa
taat kepada Allah dan Rasul-Nya berarti semua
perintah agama diikuti dan semua larangan
agama dijauhi. Takut kepada Allah berarti takut
berbuat dosa, karena itu mereka tinggalkan
sehingga muncul rasa ingin menghindar dari
dosa tersebut (takwa). Karena ketakwaan itulah
mereka memperoleh fauz (;g: keberuntungan
yang sesungguhnya) dan terhindar dari siksaan
neraka (QS. Az-Zumar [39]: 61). eo yassiylan to

FI'AH ( ti,l
Katafi'ah ( *9 ) berasal darikatafiyah (4) atau

fiwah (;_2i ). Huruf yd atauhuruf wdw yang ada
pada ldm fi'l dibmng menjadi fi'ah ( g), dan
bentuk jamaknya adalah flAt ( .>r,:i ). Kata ini
berarti 'suatu golongan tertentu', baik banyak
maupun sedikit dan anggotanya saling tolong-
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menolong di dalam menghadaPi kesulitan. Kata

fi'ah ( a.) di dalam Al-Qur'an disebut 11 kali,
delapan kali di antaranya disebut di dalam
bentuk tunggal, fi'ah ( 4 ) yaitu di dalam QS. Al-
Baqarah l2l:249, QS. Ali 'Imr6n [3]: 13, QS. Al-
AnfAl [8]: 1.6,19 dan 45, QS. Al-Kahfi [18]: tl3,

serta QS. Al-Qashash [28]: 81. Tiga kali disebut
di dalam bentuk mutsannL, fi'atain ( ;P, = dua
golongan), yaitu di dalam QS. Ali'ImrAn [3]: 13,

QS. An-NisA' [4]:88, dan QS. Al-AnfAl [8]: tA.

Di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 249,kalafi'ah
( ;!!,) disebut dua kali, yang pertama dirangkai-
kan dengan kata sifat qalitah ( ,qi ) yang berarti
'sedikit', dan yang kedua dirangkaikan dengan

kata sifat kntsirah ( i:-€ ) yang berarti 'banyak'.

Menurut Abul Qasim Al-Balkhi, fi'atun qalilah
( ry\ ) yang dimaksud oleh ayat itu adalah

angkatan perang dari orang-orangyang beriman
di bawah pimpinan Talut. Sebagian kecil dari
mereka memiliki keyakinan yang kuat dan
merekalah yang berkat4 "Berapabanyak terjadi
bahwa golongan yang sedikit dapat mengalah-
kan golongan yang banyak atas izin Allah."
Adapwrfi'atunkntsirah( r-{ ut ) yang dimaksud
oleh ayat itu adalah angkatan perang dari orang-
orang kafir di bawah pimpinan ]alut, dengan
jumlah tentara yang lebih banyak dan peralatan
perang yang lebih lengkap. Di dalam QS. Ati
'ImrAn [3]: 13 dikemukakan adanya dua golongan

dengan kriteria berbeda yang berhadapan di
dalam suatu peperffigan, yaitu angkatan perang
dari orang-orang yang beriman dan dari orang-
orang kafir.

Di dalam QS. Al-AnfAl [8]: L6 dan 45,

dikemukakan sebagian dari aturan perang yang
harus diperhatikan oleh orang-orang yang
beriman. Mereka tidak dibenarkan menarik diri
ketika berhadapan dengan pasukan musuh di
suatu peperangan kecuali untuk mengatur
strategi atau bergabung dengan pasukan lain.
Di samping itu, mereka juga harus memiliki
semangat yang tangguh, pendirian yang kuat,
dan selalu ingat kepada Allah. Penegasan ini
dikemukakan di dalam QS. Al-AnfAl [8]: 15 dan
45. Kata fi'ah ( '4 I ai dalam Ayat 16 berarti

Fida'

'pasukan kaum Muslim', sedangkan di dalam
Ayat tt5 berarti'pasukan musuh'. Di dalam QS.
Al-AnfAl [8]: 19 dan 48, kata itu mengandung
pengertian orang-orang musyrik dan tipu daya

setan untuk mengabarkan peperangan. Ayat 19

menegaskan bahwa angkatan perang orang-
orang musyrik, sekali pun besar dan kuat, tidak
akan menyelamatkan mereka dari kehancuran.

Peringatan serupa juga dikemukakan di dalam

QS. Al-Kahfi [18]: €, dan QS. Al-Qashash [28]:
81. QS. An-NisA' [4]: 88 memuat teguran ter-
hadap kaum Muslim yang terpecah menjadi dua
golongan yang memusuhi mereka. Adapun di
dalam QS. Al-Anf6I [8]:48, dimuat salah satu di
antara tipu daya setan untuk menyulut pe-
perangan. Kepada setiap pasukan, ditimbulkan
rasa percaya diri bahwa pasukan mereka pasti
menang dan dia bersedia menjadi pelindung
mereka. Akan tetapi, setelah kedua pasukan itu
saling berhadapan, setan berlepas tangan dari
tanggung jawab dan janji-janji sebelumnya.
:e Zulfikri ee

FIDA' ( rtQ )
FidA' ( rt4 ) merupakan bentuk mashdar dari kata

fad6, yafffi ( 6* ai ) dan berarti 'tebusan'. Kata

ini bisa digunakan sebagai nama bagi pem-
bayaran uang atau harta di dalam jumlah
tertentu untuk membebaskan diri seseorang dari
statusnya sebagai tawanan perang. Bisa pula
digunakan sebagai nama bagi pembayaran uang
atau harta dengan jumlah tertentu, karena
perintah Allah, untuk menebus diri seseorang

dari beban dosa karena pelanggaran yang
dilakukannya di dalam pelaksanaan suatu
ibadah tertentu, seperti ibadah puasa Ramadan,

dan ibadah haji. Untuk pengertian kedua ini, kata

ftdA' ( rt.te ) merupakan sinonim bagikatafidyah
( a:4 ).

Di dalam AlQur'an kataf di' ( ,\4 ) disebut
di dalam QS. Muhammad [47]: 4 berbicara
mengenai status orang-orang kafir yang ditawan
oleh kaum Muslim di dalam suatu peperangan.

Mereka boleh membebaskan kembali tawanan
itu dan boleh pula menuntut tebusan, baik
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berupa uang maupun pertukaran antara sesarna
tawanan perang. Kata fidyah ( al+ ) disebutkan
di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 184 (berkaitan
dengan ibadah puasa Ramadan), QS. Al-Baqarah

l2l:196 (berkaitan dengan ibadah haji), dan QS.
Al-Hadid [57]: 15. Di dalam QS. Al-Hadid [57]:
15, Allah menegaskan bahwa pada Hari Kiamat
nanti, fidyah ( E+ ) atau tebusan atas dosa
seseoran& baik orang Mukmin maupun orang
kafir, tidak akan diterima-Nya lagi.

Kata fadd' (,s$) yang seasal dengan fidd'
( ,t4 ; disebut di dalam QS. Ash-Sh6ffAt[37]:107.
Di dalam ayat ini, Allah mengakui dan meng-
hargai ketulusan niat Nabi Ibrahim untuk
melakukan pengorbanan yang diperintahkan-
Nya dan menebusinya dengan seekor sembelih-
an yang besar. Kata-kata lain yang seasal dengan

fidA' ( rl.ri ) ini, yaitu tufddit ( b3tn = kamu
mengambil tebusan) disebut di dalam QS. Al-
Baqarah [2]: 85, iftadA ( c$\) disebut di dalam
QS. Ai'Imr6n [3]: 91, iftadat ( -Gt_) disebutkan
di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 229 dan QS. Yffnus

[10]:5{ iftadaw (fsiil) di dalam QS. Az-Zwnar
l39l: 47, QS. Al-Ra'd [13]: 18, yaftadi ( &4)
disebut di dalam QS. Al-Ma'Arij [70]: 11, dan
yaftadfi (fr*i;" ) disebutkan di dalam QS. Al-
Ma'idah (51: 36. Kata-kata yang disebut terakhir
ini, kecuali tufddtr ( tjltli ), berarti 'memberi
tebusan'. * Zulfkri ce

FTDYAH ( {li )
Fidyah adalah bentuk mashdar darikalafadh-yffi
( ug-- 6i) yang berarti 'menjamin atau
menjaga kesalamatan manusia dengan pem-
berian tebusan'. Sebagai contoh, faddl-mar'atu
nafsahd min zaujihd (V3:) dq*iiSt.5.rr = istri
menebus dirinya dari suaminya). Artinya, dia
menyerahkan sejumlah harta kepada suaminy4
sehingga suami dengan rela menceraikannya.
Dengan berbagai derivasinya kata fidyah ( ^is)
di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 13 kali.
Penggunaannya sebagian besar di dalam bentuk
kata kerja seperti yang terdapat di dalam QS.
Ash-ShAffAt [37]:107; QS. Al-Baqarah [2]:85 dan
229;QS-Ah'Imran [3]: 91; QS. Ytnus [10]: 5a; QS.
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Ar-Ra'd [13]: 18; QS. Az-Zumar [39]: 47; QS. Al-
Ma'idah [5]: 36; dan QS. Al-Ma'Arij [70]:11.

Bentuk kata pertama, yaitu fadA ( 6i =

menyerahkan tebusan) terdapat di dalam QS.
Ash-ShAffAt l37l 107.Ini digunakan di dalam
kaitan dengan penyembelihan putra Nabi
Ibrahim as., Ismail as., tatkala mereka diuji untuk
membuktikan mimpi yan gbenar (ru'y ah shddiqah)

yang dialami oleh Nabi Ibrahim as. Namun,
dengan ketentuan Allah, alat yang dipakai
Ibrahim as. tidak dapat menebas leher Ismail dan
untuk meneruskan kurban, Allah menggantinya
dengan seekor sembelihan yang besar. Peristiwa
ini menjadi dasar bagi disyariatkannya kurban
yang dilakukan pada hari raya haji.

Bentuk kata kerja kedua, yattu fdd6 yufddi
atar tufkffi ( s:ui \i ,s:u,- - 6:rtt= membebaskan
dan mengambil tebusan atau saling menukar
tawanan) terdapat di dalam QS. Al-Baqarah [2]:
85. Ayat ini berkenaan dengan kisah orang
Yahudi di Madinah pada permulaan hijrah;
Yahudi Bani Quraizhah bersekutu dengan suku
Aus, dan Yahudi dari Bani Nadir bersekutu
dengan orang-orang Khazraj. Di antara suku Aus
dan suku Khazraj sebelum Islam selalu terjadi
persengketaan dan peperangan yang menyebab-
kan Bani Quraizhah membantu Aus dan Bani
Nadir membantu orang-orang Y'.hazraj, sampai
di antara kedua suku Yahudi itu pun terjadi
peperangan dan tawanan-tawanan karena
membantu sekutunya. Akan tetapi, jika kemudi-
an ada orang-orang Yahudi tertawan maka
kedua suku Yahudi itu bersepakat untuk me-
nebusnya sekalipun mereka tadinya berperang.

Bentuk kata kerja ketiga yutuiftaddyaftaffi
(c$" - .shiir = menebus) terdapat di dalam tujuh
ayat dari sembilan ayat yang telah disebutkan.
Enam dari tujuh ayat (kecuali QS. Al-Baqarah

l2l: 229) semuany4 berbicara tentang penebusan
diri orang-orang kafir dan orang-orang menafik
di akhirat menyangkut dosa yang telah mereka
lakukan selama mereka berada di dunia. Pe-
nebusan diri seperti itu jelas tidak akan diterima
oleh Allah. Tempat mereka tetap di neraka.
Adapun QS. Al-Baqarah [2]: 229) justru berbicara
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tentang penebusan diri dan istri-istri yang ingin
melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan

bayaran kepada suaminya (sebagai imbalan
kerugiannya membayar mahar, nafkah, dan lain
sebagainya).Khulit' ( & )yaitu permintaan cerai

seorang istri kepada suami dengan keharusan
membayar sejumlah uang yang lazim disebut
dengan istilah uang'iwadh (,rX = uang Peng-
ganti).

Katafidyah( tu::r, ) di dalam pengertian syara'

(hukum Islam) sebagai terdapat di dalam QS. Al-
Baqarah l2l: 1.84 dan 196. Fidyah ialah sesuatu

yang diserahkan sebagai tebusan. Penebusan

yang dilakukan oleh seseorang melalui dua jalan,

yaitu puasa dan sedekah.

QS. Al-Baqarah [2]: 184 berbicara tentang
kewajiban membayarf dyahbagi seseorang yang
tidak sanggup melakukan puasa dan tidak pula
mampu untuk menggantinya pada hari-hari
lain. Mereka yang dimungkinkan membayar

fidyah sebagai pengganti puasa ialah:

1. Orang yang sudah tua;

2. Orang yang terus-menerus sakit, dan sulit
diharapkan kesembuhannya;

3. Perempuan hamil dan yang sedang menyusui
jika mereka khawatir bahwa berpuasa akan

menimbulkan efek negatif terhadap per-
kembangan dan kesehatan bayinya, serta

4. Para pekerja berat yang tidak memunyai
sumber rezeki lain kecuali dari pekerjaan
berat tersebut.

Bentukfidyah yang harus ditunaikan oleh
orang yang mendapat keringanan untuk tidak
berpuasa adalah memberi makan fakir miskin
setiap hari ketika ia tidak berpuasa. Adapun
tentang banyaknya makanan yang harus
diberikan kepada fakir miskin itu terdapat
perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan U
2 sak (gantang = kurang lebih 3,125 kg.) gandum
atau kurma; ada yang mengatakan satu sak atau

satu mud (lima per enam liter) menurut Syafi'i
dan sebagainya. Namun, ada juga yang me-
ngatakan tergantung pada kebiasaan makanan
setempat. Yang dimaksud adalah sebesar dan
sebanyak kebiasaan makan orang yang mem-

Fidvah

bayar fidyah itu sendiri, baik kualitas maupun
kuantitasnya.

QS. Al-Baqarah [2]: 196 menjelaskmfidyah
yang berkenaan dengan pelanggaran pelaksana-

an ibadah haji. Di antaranya ialah (1) memakai
pakaian berjahit bagi laki-laki yang sedang
berihram; atau taballul ( ;i!J = mencukur rambut)
sebelum waktunya. Orang tersebut wajib
membayarf dyahdengmmemilih salah satu dari
tiga macam fidyah yang sesuai dengan ke-
mampuannya, yaitu a) menyembelih seekor

kambinp b) puasa tiga hari, atau c) memberi
makan enam orang miskin sebanyak tiga sak

kurma. Bentuk dan pilihan fidyah ini dijelaskan
di dalam hadits Rasulullah saw dari Ka'ab yang

diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Abu
Daud. Berdasarkan hadits tersebut, puasa tiga
hari sebagai fidyah dilaksanakan di Mekah,
kemudian setelah kembali ke kampungny+ si

pelaku masih dikenai wajib puasa selama tujuh
hari lagi. (2) |ika pelanggaran yang dilakukan oleh

seorang yang sedang ihram itu berbentuk
berhubungan badan suami-istri, maka di sam-

ping ibadah haji yang bersangkutan batal, orang
itu dikenakan kaffdrah (;;uk = denda), yaitu
memilih antara memerdekakan budak, puasa

dua bulan berturut-turut, atau memberi makan
orang miskin sebanyak 60 orang.

Fidyah di dalam arti 'penebusan dosa di
akhirat' yang dilakukan oleh orang-orang
munafik dan orang-orang kafir, seperti terdapat
di dalam QS. Al-Hadid [57]: 15, jelas tidak akan

dikabulkan oleh Allah.
Adapun kata fidd ( .11i ) di dalam QS.

Muhammad l47l: 4 itu berarti 'menerima
tebusan'. Ayat ini berbicara tentang sikap orang-
orang Mukmin menghadapi orang-orang kafir
di dalam peperangnan. Salah satu sikap tersebut

adalah apabila umat Islam mengalahkan orang-
orang kafir, mereka diperbolehkan menawan
orang-orang itu dan sesudah itu boleh mem-
bebaskannya dengan menerima tebusan atau

membebaskannya sama sekali.
ce Kamaluddin Abunawas ec
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FISHAL ( J&9 )
Kata ini berasal dari fashala, yafshilu, fashlan,
fushitlan, fishAhn $r4, <!'Ft tA'#- p ) yang
berarti faraqa ( O; = memisahkar), qatha'a ( P =

memutuskan), bayyana ( ;fr = menjelaskan,
merinci), fathmna ( & = menyapih) dan kharaja

( C? = keluar). Kesemua pengertian ini terdapat
di dalam Al-Qur'an.

Katafishdl ( JG, ) dengan berbagai derivasi-
nya ditemukan sebanyak 43 kali di dalam Al-
Qur'an, 21 kali di dalam bentuk kata benda dan
z2kali di dalam bentuk kata kerja.

Kata fishdl ( Jt*, ) berarti fithdm ( rtr =

menyapih). Kata ini disebut tiga kali di dalam
Al-Qur'an, yaitu di dalam QS. Al-Baqarah [2]:
233, QS. LuqmAn l31l:1,4 dan QS. Al-AhqAf [a5]:
L5. Dinamakan menyapih karena seorang anak
berhenti minum air susu ibunya dan berganti
dengan makan makanan. Ada juga yang me-
ngatakanlshdl ( Sta ) itu terjadinya pemisahan
ibu dengan anak apabila telah memungkinkan;
namun, tidak menimbulkan kesengsaraan
terhadap anak.

Kata faslfilah ( V ) memunyai asal yang
sama dengan fishAl ( JU", ).Kata ini di dalam Al-
Qur'an disebut satu kali, yaitu di dalam QS. Al-
Ma'Arij [70]: 13. Pengertian fashilah ( J.j ) ai
dalam ayat ini adalah kaum famili atau karib
kerabat. Fashilatur rijill ( )e ) il:4 ) adalah karib
kerabat seseorang. Pengertian ini diambil karena
pada dasarnya seseorang anak terpisah dan
berasal dari kedua orang tuanya, begitulah
seterusnya sehingga menjadi keluarga besar atau
kaum famili.

Kata f ashshal a, y ufashshilu, t afshil an, mufash-

shalan ( tLl 5W W. J5 ) adatah bentuk mmid
(yaitu bentuk kata yang telah mendapat
tambahan huruf). Dalam Al-Qur'an kata ini
disebut 24 kali dan artinya berkisar pada
'menjelaskan, menerangkan dan merinci'.
tc Zainuddin ee

FTTHRAH t ayg l
Katafithrah (;k) berasal dari akar katafathr
( *t).Di dalam Al-Qur'an kata fithrah ( e*i)
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hanya disebut satu kali, yaitu di dalam QS. Ar-
R0m [30]:30.

Kata fithrah ( ap1) di dalam ayat ini sering
dihubungkan dengan hadits Bukhari dan Muslim
yang menginformasikan bahwa semua anak
diciptakan di dalam keadaan fithrah, tetapiorang
tua (lingkungannya) yang mengalihkannya dari

fithrahitu.
Ulama sepakat mengartikan fithrah (e,j,;,)

sebagai asal kejadian atau kondisi awal. Akan
tetapi, mereka berbeda pendapat di dalam
menetapkan kondisi awal atau asal kejadian
tersebut.

Sementara ulama mengartikan fithrah
(apa) di dalam Al-Qur'an QS. Ar-Rffm [30]: 30

bahwa Allah menciptakan potensi ma' rifatul imdn
( ft^i$ a1F = potensi untuk beriman) pada diri
manusia berbarengan dengan waktu pencipta-
annya. Potensi ini dapat dikembangkan manusia
sendiri dengan bantuan daya-daya yang di-
milikinya dan bimbingan rasul, yang akhirnya
mengantarkannya beriman kepada Allah swt.

Pendapat di atas berbeda dengan pendapat
yang mengatakan bahwa fithrah (;pa) berarti
'iman bawaan dari lahir'atau bahwa Allah swt.
memberikan iman kepadanya ketika masih di
dalam rahim bundanya'. Pendapat terakhir ini
didasarkan pada pemahaman dari arti QS. Al-
A'rM l7): 172 yang menyatakan, "Dan ingatlah,

ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak

Adam dari sulbi mereka dan Allah swt. mengambil

kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman)
" Buknnkah Aku Tuhanmu? " Mueka menj rut ab, " B etul
(Engkau Tuhan kami), knmi menjadi saksi;'

Jika pendapat yang menyatakan bahwa
bawaan sejak lahir diterima maka konsekuensi-
nya manusia wajib bersyukur kepada Allah swt.
sekalipun para rasul tidak datang. Hal ini berarti
manusia harus mempertanggungjawabkan
keimanannya, yang pada hakikatnya bukan
merupakan usahanya sendiri. Hal itu tidak logis.
Yang logis adalah bahwa Allah swt. hanya
membekali manusia dengan potensi iman,
manusia sendirilah yang bertanggung jawab
terhadap aktualisasi atau pengejawantahannya
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berupa perbuatan. Ini berarti bahwa manusia
benar-benar bertanggung jawab atas segala
perbuatannya sendiri. ec Siraiuddin Zar :e

FTTNAH ( 4 |
Katafitnah ( r3 ) dan kata lain yang seasal dengan
itu disebut sebanyak 60 kali di dalam Al-Qur'an.
Kata fitnah ( iS ) berasal dari kata dasar fatana
(G) yxrg berarti 'membakar logam emas atau
perak untuk menguji kemurniannya'. Orang
yang membakar emas untuk menguji kemurni-
annya disebut al-fdtin ( r-,rfi ). Kata fitnah ( zjl.)
juga berarti 'membakar secara mutlak', 'me-
neliti','kekafiran','perbedaan pendapat','ke-
zaliman','hukuman', dan'kenikmatan hidup'.
Kata yang hampir semakna dengan fitnah ( r1)
adalah al-bal6'( 

"{Ji ), 
yang juga banyak disebut

di dalam Al-Qur'an. Semua kata yang berasal
dari kata itu pada dasarnyamengandung makna
'menguji atau mencoba'. Itulah sebabnya maka
setan disebut juga al-fitan ( $3i ) (di dalam QS.
Al-A'r6f [7]:27) karena ia merupakan cobaan atau

ujian bagi keimanan manusia.
Al-Qur'an menggunakan kata fitnah ( 

^1t 
)

dengan arti 'kezaliman' di dalam QS. Al-Burfij

[85]: 10. Ditegaskan bahwa orang-orang yang
enggan bertobat dari tindakan menzalimi atau
menganiaya kaum Muslim akan merasakan
siksaan neraka jahanam. Bahkan, kaum Mukmin
diperintahkan untuk memerangi kezaliman itu,
yang sekaligus berarti menghilangkan fitnah ( zA,

= penganiayaankezaliman) (di dalam QS. Al-
Baqarah [2]: 191). AlQur'an menggunakan kata
ini dengan pengertian 'membakar secara mutlak',
yaitu membakar orang-orang yang berdosa di
neraka (QS. Adz-Dz?ny 6t [51 ] : 1 3). Kata fi tnah ( 4 )

dengan arti'siksaan' atau'hukuman', misalnya
digunakan di dalam QS. Al-AnfAl [8]: 25. Di-
nyatakan bahwa kaum Mukmin bertanggung
jawab atas terpeliharanya akhlak sosial sehingga
tidak turun siksaan Tuhan. Kalau siksaan itu tiba,
ia akan menimpa, bukan hanya orang-orang yang
zalim saja, tetapi merata kepada semuanya.

Katafitnah ( aS ) dengan arti'cobaan' atau
'ujian' terhadap keimanan bagi orang-orang

FLr'Ad

beriman pada umumnya, bermacam wujudnya.
Di antaranya a) anak dan harta (QS. At-TaghAbun

[6a]: 15) karena anak dan harta yang dimiliki
dapat menjauhkan pemiliknya dari sifat takwa;
b) kebaikan dan keburukan; kebaikan berupa
kesehatan, kekayaan, kepandaian dan sebagai-

nya, ataupun penderitaan karena kemiskinan,
penyakit, dan tekanan, semuanya merupakan
cobaan keimanan (QS. Al-AnbiyA' [21]: 35 dan

QS. An-Nahl [16]: 110); c) ilmu sihir (QS. Al-
Baqarah l2l:102) dan yang sejenis dengan itu
karena ilmu sihir dapat menyengsarakan orang
lain dan menjatuhkan diri ke dalam kekafiran;
d) kezaliman dan kekacauan yang mengancam
kaum Mukmin (QS. Al-Baqarah [2]: 193).Bahkan,
Al-Qur'an menegaskan bahwa kezaliman dan
kekacauan keburukannya melebihi pembunuh-
an (QS.Al-Baqarah l2l:217); e) kenikmatan hidup
juga dinamai fitnah ( ;., ) (aS. Az-Zumar l3\: a9);

f) godaan dan pengaruh-pengaruh luar yang
dapat mengarahkan orang untuk mengikuti
hawa nafsu dan bertindak melanggar ketentuan
Allah (QS. Al-Maidah [5]: €-ae).
+ A. Rahman Ritonga e:

FU'AD (:t:jitl
Kara fu' kd (,rf ) berasal drikata fa' ada ( i6 ) yang
berarti'mengenai' atau'menimpa' karena panas
yang membakar. Dari pengertian ini, kata fu'6d
( rrf ) digunakan untuk menyebut 'hati' dari
makhluk hidup, baik manusia maupun yang lain.
Pengertian semacarn itu bisa dikaitkan dengan
kata tafd'ud ( ,3u; ) yang berarti 'menyala' atau
'bergelora'. Panas merupakan sumber energi
yang dapat memberikan perasaan segar dan
dapat pula menghanguskan benda-benda lain di
sekitarnya. Demikian pula dengan hati manusia
yang bergelora laksana panasnya nyala api. Dia
dapat membangkitkan semangat seseorang dan
dapat pula melemahkannya. Bentuk jamak dari
katafu'6d( ,r;i ) adalah af idah ( ;xii 1.

Katafu'dd(.,1, ) di dalam Al-Qur'an disebut
lima kali, yaitu di dalam QS. Al-IsrA' 117):36, QS.
Al-Qashash [28]: 10, QS. An-Najm [53]: 11, QS.
Al-Furq6n l25l:32, dan QS. Htd [11]: 120. Kata
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af idah ( attli ) disebut sebelas kali, yaitu di dalam

QS. Al-An'dm [6]:110 dan 113, QS. An-Nahl [16]:
78, QS.IbrAhim [14]:37 dan43, QS. Al-Mu'min0n
l23l:78, QS. As-Sajadah [32]:9, QS. Al-AhqN$61:
25 terulang dua kali, QS. Al-Mulk[67]:23, serta

QS. Al-Hum azah 11041: 7.

Di dalamQS. Al-IsrA' [17]:36, QS. An-Nahl

11.61: 78, QS. Al-Mu'minffn l23l:78, QS. As-
Sajadah [32]:9, QS. Al-Ahqirt [a6]:26, dan QS.
Al-Mulk 167l: 23, penyebutan kata fu'6d ( t9)
atau afidah ( ;:uif ) diiringi dengan penyebutan
kata as-sam'( i:ti I dankata al-bashar ( ,,!$ ) ata,,:,

al-abshdr ( ,u*!1 ). Itu menunjukkan betapa
eratnya kaitan di antara hati manusia dan
pendengaran serta penglihatan mereka. Apa
yang didengar atau dilihat berpengaruh ter-
hadap gelora hatinya.

Adapun di dalam QS. Al-Qashash [28]: 10,

QS. An-Najm [53]:11, QS. Al-FurqAn [2s]:32, QS.
H0d [11]:120, QS. Al-An'Am [6]:113, QS.IbrAhim
ll4l: 37 dan 43, serta QS. Al-Humazah ll04l:7
kala fudd ( ,'1 ) atau af idah ( a-,ni ) disebut
tersendiri dan tidak diiringi dengan penyebutan
kata as-s am' ( g:*lt ) dan al-bashnr ( ;j ). Kata fuAd
( ,rf ) atau af idah ( ;,uif ) di dalam ayat-ayat ini
disebut setelah penyebutan peristiwa besar, baik
di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat
nanti. Di dalam QS. H0d [1.1]:'1.2, misalnya,
dinyatakan bahwa pemberitaan mengenai
perjuangan berat yang dijalankan oleh para rasul
terdahulu bertujuan untuk memantapkan hati
Nabi saw. Di dalam QS. Al-Humazah [104]:7
ditegaskan bahwa nerak a huthamah ( i:*El ) itu di
akhirat nanti panasnya sampai ke hati para
penghuninya. + Zulfkri +

FUIIAR ( rq3 )
Katafujjdr ( Jg'i ) adalah jamak dxifhjir ( -*ti),
yartuismfd'il dari kata das N fajara-yafjiru -fajranl
fujirran (l'i:t'i'#.jj ). Selain pjjdr ( fi,i;),
bentuk jaroak dri fdjir ( as) yang lain adalah

f aj ar ah ( a i ). Kata f aj ar a ( - F ) di dalam berbagai
bentuknya disebut 24 kali di dalam Al-Qur'an,
tersebar di dalam 16 surah (3 Madaniyah dan 13

Makkiyah).
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Fajara ('fi ), menurut bahasa, berarti
'memancarkan','mengalirkan','menerbitkan',
dan'menyingsingkan'. Menurut Al-Ashfahani di
dalam Mu'jam-nya, fajara ( F ) adalah syaqqu

syai'in syaqqan wdsi'an (q0b rA'# = mem-
belah, menetak, merengkah dengan belahan,
tetakan, rengkahan yang luasflebar). Maka di
dalam hal ini tersimpul pengertian memancar-
kan, mengalirkan, menerbitkan/menyingsingkan.
Bila air memancar berarti ia menetak tanah/bumi
seperti yang tergambar di dalam QS. Al-Qamar

l54l: 1,2, dan bila sungai mengalir ia akan
membelah kebun sepertiyang difirmankan Allah
di dalam QS. Al-Kahfi [18]: 33). Shubuh disebut

fajr ( ; ) karena ia membelah malam seperti
terdapat di dalam QS. Al-Baqarahl2l:187.

Selain pengertian di atas, fajara ('F )
menurut Al-Ashfahani, juga berarti syaqqa sitrad
diydnah (ft-itt')-j3 = mendobrak, melanggar
batas/dinding agama). Ke dalam kelompok ini
dapat dimasukkan ar ti kadzab a ( L-.i( = berdusta),

fasada ('t: = berbuat kerusakan), asd'a (iLi =

berbuat maksiat/durhaka), zand ( j; = berzina),
darr 'adala ( JG = menyeleweng) karena semua-
nya itu merupakan perbuatan yang melanggar
a8ama.

Di dalam Al-Qur'an, katafajara ( F ) atau

fajjara (';) darr, infajara (fiy), baik di dalam
bentukmddhiataumudhdrirnya,kalaudihubung-
kan dengan air/mata air, sungai, dan laut,
memunyai arti yang termasuk kelompok per-
tam4 yaifu memancarkan, mengalirkan, meluap-
kan, dan menerbitkan. Sebagai contoh dapat
dilihat di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 74, wa inna

minal hijdrati lamd yatafajjaru minhul anhhr
( i#V '4 ';4 6 ai$ ,r'o)3 = padahal, di
antara batu-batu itu sesungguhnya ada yang
mengalir sungai-sungai darinya) dan QS. Al-IsrA'

llTl: 90. Akan tetapi, bila kata itu tidak
dihubungkan dengan kata yang disebutkan di
atas maka ia memunyai arti yang termasuk
kelompok kedua, yaitu 'berbuat maksiat atau
durhaka', sepertiyang terdapat di dalam QS. Al-
Qyfum l75l:5, bal yuridul insdnu li yafiura mndmah

( LCi ';4. Fii L;- 'J = bahkan manusia
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menghendaki supaya (terus) berbuat maksiat/
mendurhaka di masa yang akan datang).

Sehubungan dengan ltu, katafujjhr ( .F;)
darrfajarah ( {;)) sebagai jamak duifdjir ( as)
dapat diartikan sebagai'para pelaku/orang-
orang yang berbuat maksiat', 'para pendusta',
'para pezina', dan 'para pembuat kerusakan',
yang semuanya itu adalah orang-orang yang
telah melanggar batas-batas agama.

Di dalam Al-Qur'an kala fujjhr ( ,6 )

disebut tiga kali yaitu di dalam QS. ShAd [38]:
28, QS. Al-InfithAr l82l:L4, dan QS. Al-Muthaffifin

l83l:7), sedangkan kata fajarah (;;;) satu kali,
yaitu di dalam QS. Abasa [80]: t9.

Fujjdr ( rrli ) di dalam QS. Shad [38]: 28

ditempatkan sebagai lawan darimuttaqin ( # ).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa fujjd, ( ,t!;)
adalah orang yang berbuat kerusakan di muka
bumi, sedangkan muttaqin (,# ) adalah orang
yang beriman dan beramal saleh.

Sejalan dengan itu, di dalam QS. Asy-
Syams [91]: 8 dijumpai pula kata pjilr ( r'y;)
sebagai lawan taqwd (.sF ). Keduanya diilham-
kan Allah kepada jiwa manusia.

Di dalam QS. Al-InfithAr [82]: 13-1.4,

terdapat penjelasan mengenai tempat fujjAr
( ru!"i ) di akhirat nanti. Di sini terlihat pula kata

fujjar (.2113 ) dipertentangkan dengan abrir ( ,t)l ).

QS. At-Tathfif [83]: 7 berbicara mengenai
kitab/catatan perbuatan fujjdr ( ,r11 ) yang
berada di dalam sijjin ( ,b/ = nama kitab yang
mencatat segala perbuatan orang yang durhaka),
sedangkan catatan perbuatan abrir ( rtli) ter
dapat di dalam 'illiyyin ('t ) (QS. At-Tathfif [83]:
18).

Katafdjir (,7ri ) yang terdapat di dalam QS.
Nfih [71]: 27 muncul berdampingan dengan kata
k ffA, ( rG? = sangat kafir). Ayat ini menjelaskan

bahwa orang-orang kafir itu akan menyesatkan
hamba-hamba Tuhan yang patuh dan hanya
akan melahirkan anak yang akan berbuat
maksiat lagi sangat krtir,fdjirankaffAr (trtK t|(;).
Begitu juga di dalam QS. Abasa [80]: 42 terdapat
katafajarah (e,j.) yang berdampingan dengan

kaffarah ( e;k ). ee Nurbaiti Dahlan te

Fulk

FULK ( ed )

Katafulk( erU ) merupakan ism jdrnid,yaitu tidak
memunyai akar kata selain dari kata itu sendiri;
tidakberasal dari akar katafalakn( gtii ) dan tidak
pula dari akar katayang lain. Di dalam Al-Qur'an
katafulk( ed.i ) disebut 23 kali, misalnya di dalam

QS. Al-Baqarah [2]: 164 QS. Al-A'r6f [7]:64, QS.
Y0nus ll0l:22, dar:.73 QS. Hffd [11]:37 dan 38,

QS. IbrAhim [14]: 33, serta QS. An-Nahl 116l:1,4.
Di dalam penggunaannya kata fulte (.lii) itu
disebut di dalam bentuk mufrad mudzakkar darr
berarti markib (,=57 = kendaraan), seperti di
dalam QS. Asy-Syu'ari' {261: 119. Selain dari-
pada itu, ada pula yang disebut di dalam bentuk
jamak mu'annats dan dirangkaikan dengan kata

sifat mawdkhira (7r; ) sehingga berarti kapal/
perahu yang berlayar, seperti di dalam QS. An-
Nahl [16]:1a.

Bahtera yang berlayar di lautan sebagai tanda kekuasaan
Allah swt.

Kala fulk ( JJji ) di dalam Al-Qur'an ber-
bicara mengenai dua konteks utama. Pertama
sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah svvt. Ini
antara lain dapat ditemukan di dalam QS. Al-
Baqarah l2l:L64, QS. Y0nus [LDl 22, QS.IbrAhim
ll4\:32, QS. An-Nahl11.61:1.4, dan QS. Al-IsrA'

lLTl: 66. Ayat-ayat tersebut menjelaskan sebagi-

an tanda kekuasaan Allah, yakni bahtera atau
kapal yang berlayar di lautan menurut ketentu-
an yang telah digariskan oleh-Nya antara lain
adalah terjadinya angin darat dan angin laut
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sehingga para nelayan, misalnya, dapat me-
rencanakan saat melaut dan saat kembali ke
darat. Di samping itu, kapal dapat digunakan
sebagai alat untuk mencari karunia Allah di
lautan, seperti ikan dan mutiara.

Kedua yang dikandung oleh kat afulk( ew)
tersebut adalah sejarah perjuangan berat yang
dilakukan oleh Nabi Nuh di dalam menyeru
umatnya supaya beriman kepada Allah. Kisah
ini dapat dilihat di dalam QS. Al-A'rAf [7]: 6a,

QS. Y0nus ILOI:73, QS. Htd [11]: 37 dan 38, QS.
Al-Mu'minffn [23]: 27 dan 28, serta QS. Asy-
Syu'arA' 126l: 119. Ayat-ayat tersebut menjelas-
kan bahwa ketika penentangan dan pendustaan
oleh umat Nabi Nuh sudah melampaui batas,
Allah memerintahkannya untuk membuat
sebuah bahtera sehingga beliau bersama peng-
ikutnya dapat terhindar dari banjir yang
melanda sebagai siksa akan kedurhakaan umat-
nya. Pengungkapan kisah ini kembali bertujuan
untuk dijadikan sebagai iktibar oleh manusia
yang hidup sesudah terjadinya peristiwa itu.
ec Zulfkri ee

FURQAN { o6} I
Kata furqdn terulang tujuh kali di dalam Al-
Qur'an, enam kali berbentuk ma'rifah, al-furqdn,

antara lain pada QS. Al-Baqarah [2]: 53 dan 185,

QS. Ah 'Imr6n [3]: {, serta QS. Al-AnfAl [8]: 41.

Ak;:r katafurqdn adalahfaraqa ( 
'51) 

yang berarti
'memisahkan','membedakan', dan'membelah',
seperti digunakan di dalam QS. Al-Baqarah [2]:
53. Kata al-furqdn, menurut Ibnu Faris berarti
'waktu shubuh' karena pada saat itu terpisah
gelapnya malam dengan terangnya siang.
Namun, penggunaan kata furqin, menurut Al-
Ashfahani lebih ditekankan pada pembedaan
antara yang hak dengan yang batil, antara yang
benar dengan yang salah.

Al-Furqkn merupakan salah satu nama dari
Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad saw., juga nama bagi Taurat yang
diturunkan kepada Nabi Musa as. dan Nabi
Harun as., seperti disebutkan di dalam QS. Al-
AnbiyA' l21l: a8.

235

Fu rqd n

QS. Al-Baqarah [2]: 53 menyebutkan
bahwa Allah swt. memberikan kepada MusaAl-
Ki t 6b (T aw at) dm Al -F ur4rirz. Namun, para ulama
berbeda pendapat mengenai makna al-furqdn
yang tedapat di dalam ayat itu. Pertama,
menurut Ibnu Abbas, ytrr9 dimaksud dengan
kata al-furqdn adalah Taurat itu sendiri. Kedua
yang dimaksudkan adalah peristiwa terbelah-
nya laut oleh Nabi Musa as. Ketiga pemisahan
di antara yang halal dan yang halam, pemisahan
dan perbedaan antara Nabi Musa as. dan
pengikut-pengikutnya yang beriman dengan
Firaun dan pengikut-pengikutnya yang kafir,
karena yang pertama selamat, sedangkan yang
kedua tenggelam. Keempat yang dimaksud
adalah Al-Qur'an dengan alasan bahwa di
dalam ayat tersebut disebutkan, "Kami telah

membuikm kepada Musa kitab Tcurat " dan " Kmni telalt

memb u ikm kep adn Muhamm ad Al -F ur q dn' .

Akan tetapi, sekelompok ulama meng-
anggap lemah pendapat yang terakhir ini karena
penganut pendapat itu memahami ayat ini secara

majazi tanpa ada sebab yang memalingkannya
dari pengertian lahir; padahal, Allah swt. jelas-
jelas menfirmankan bahwa Dia telah memberi-
kan kepada Musa Al-Furqdn sebagatmana dise-
butkan di dalam QS. Al-Anbiy6r' l21l:48 itu.
Sejalan dengan pendapat ini, Mujahid dan
Qatadah menafsirkan ayat ini dengan "Kami
(Allah) telah memberikan kepada keduanya
(Musa dan Harun) kitab Taurat untuk membeda-
kan antara yang benar dengan yang salah, yakni
kebenaran di pihak Musa dan kebatilan di pihak
Firaun yang ditandai dengan terbelahnya laut".

Kataal-furqdn di dalam QS. Al-FurqAn [25]:
1 ditafsirkan dengan Al-Qur'an karena terdapat
di dalamnya petunjuk untuk memisahkan antara
yang hak dan yang batil, yang benar dan yang
salah tentang soal agama. Al-Qur'an mendorong
untuk berbuat kebaikan serta mengingatkan
agar meninggalkan kejelekan dan keburukan.
Ibnu Katsir juga menegaskan bahwa kata al-

furqdn yang dimaksud di dalam ayat ini adalah
Al-Qur'an. Ia memberikan alasan-dengan
menggunakan pendekatan kebahasaan-bahwa
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kata yang digunakan untuk turunnya Al-Qur'an
adalah nazzala (Ji), suatu bentuk kata yang
menunjukkan arti'berulang kali atau sering kali
turun', sedangkan untuk kitab-kitab suci se-

belumnya digunakan kata anzala ( j;i ).Kitab-
kitab suci sebelumnya turun sekaligus di dalam
jumlah keseluruhan, sedangkan Al-Qur'an turun
secara berangsur-angsur, ayat demi ayat, hukum
demi hukum, dan surah per surah. Dengan
digunakannya kata nazzala di dalam QS. Al-
FurqAn l25l: 1., maka kata alfurqdn berarti Al-
Qur'an. Kata al-furqdn di dalam QS. Al-Baqarah

[2]: 185 yang berarti 'membedakan antara yang
hak dan yang batil' juga menunjuk kepada Al-
Qur'an. Hal ini jelas sekali karena ayat yang
sebelumnya berbicara tentang diturunkannya
Al-Qur'an pada bulan Ramadan.

Terlepas dari perbedaan pendapat tentang
kata al-furqin yang juga bisa menunjuk kepada
kitab Taurat atau Al-Qur'an, yang jelas keduanya
adalah kitab samawi. QS. Ali'ImrAn [3]: 4
menyebutkan tiga kitab samawi, yakni Taurat
yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada

Nabi Isa dan al-furqhn yar:tg berarti Al-Qur'an
memunyai fungsi yang sama, yakni sebagai
petunjukbagi manusia sesuai dengan z;unannya
kitab-kitab suci itu diturunkan.

Walaupun Al-Qur'an disebut dengan al-

furqdn, keduanya memunyai perbedaan penekan-

an sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullahbin
Sannan dari Abu Abdillah: kata Al-Qur'an
menunjukkan makna kitab suci secara ke-
seluruhan, sedangkan kata al-furqdn menunjuk-
kan kepada ayat-ayatyangmuhkam( # ) yang
wajib diamalkan. Di samping itu, kandungNral-

furqdn mencakup pembenaran terhadap para
nabi yang terdahulu. Menurut Abu Muslim, yang
dimaksudkan dengan al-furqdn adalah dalil-dalil
yang memisahkan yang hak dengan yang batil,
sedangkan menurut pendapat yang lain lagi,
yang dimaksud dengan al-furqdn adalah pembela-
an-pembelaan yang pasti bagi Nabi Muhammad
saw terhadap orang-orang yang menentangnya
di dalam soal Nabi Isa as. Selain pendapat-
pendapat di atas, ada juga yang tidak membeda-

Furqin

kan keduanya. Artinya, sebagaimana halnya al-

furqln memuat dalil-dalil hukum (keterangan-
keterangan) yang dibutuhkan untuk membeda-
kan yang hak dengan yang batil di dalam soal

agama, maka demikian pula adanya Al-Qur'an.
Katafurqin (yang tidakber-alif lmn\ atau kata

yang berbenttrk nakirah (indefinit) seperti yang
terdapat di dalam QS. Al-Anf6l [8]:29 diartikan
dengan 'hidayah dan cahaya yang terpancar dan
bersemi di dalam kalbu'. Inilah yang menjadi
kekuatan untuk dapat membedakan yang hak
dan yang batil dan kekuatan itu hanya diperoleh
oleh orang-orang yang beriman. Untuk mem-
peroleh kekuatan itu, dijelaskan di dalam ayat
itu, hendaknya orang-orang yang beriman itu
bertakwa di dalam arti takut kepada anciunan

siksaan Allah dengan meninggalkan segala
perbuatan maksiat dan menunaikan segala
perintah-Nya. Menurut Mujahid, orang yang
memperoleh furqdn itu berarti mendapatkan jalan
keluar di dalam memecahkan persoalan-per-
soalan dunia dan akhirat, sedangkan As-Suddi
menyebut orang yang memperoleh furqdn ltu
orang yang mendapatkan (jalar"r) keselamatan.

Selain itu, ada juga yang menyebut arti furqdn
'kemenangan dan pertolongan'. Kemenangan
yang diperoleh kaum Muslim di dalam Perang
Badar melawan kaum musyrikin adalah wujud
nyata adanya pemisahan antara yang hak
dengan yang batil. Pada hari itu, kaum Muslim
memperoleh kemenangan yang gilang-gemilang
disertai kemuliaan, sedangkan kaum musyrikin
menanggung kekalahan dan kehinaan. Peristiwa
kemenangan di dalam PerangBadaryang disebut
dengan yaumul furqdn ( ov')t i; ) itu diabadikan
oleh Allah swt. di dalam QS. Al-AnfAl [8]:41.

Al-Furqdnjuga merupakan salah satu nama
surah di dalam Al-Qur'an, yaitu surah ke-25

yang terdiri atas 77 ayat. Ia adalah surah
Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum
Nabi berhijrah ke Madinah, demikian menurut
Mujahid dan Qatadah. Adapun menurut Ibnu
Abbas, tiga ayat di antarany4 yaitu mulai dari
ayat 68-70, adalah Madaniyyah, yaitu ayat yang
turun sesudah Nabi berhijrah ke Madinah.
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Pemberian narna surah ini dengan QS. Al-FurqAn
terambil dari kata al-furqdn yang terdapat pada
ayat pertama di dalam surah ini. Sebagaimana
dijelaskan di muka, kata al-fur q An ber arti'mem-
bedakan antara yang hak dengan yang batil'.
Maka, pada surah ini pun terdapat ayat-ayat
yang membedakan kebenaran keesaan Allah swt.
dengan kebatilan kepercayaan syirik.

Pokok-pokok isi QS. Al-FurqAn yaitu per-
tam4 tentang keimanan: antara lain disebutkan
bahwa Allah Mahabesar berkah dan kebaik-
annya; hanya Allah yang menguasai langit dan
bumi; Allah tidak punya anak dan sekutu; Allah
bersemayam di atas Arasy; Nabi Muhammad
saw. adalah hambaAllah yang diutus ke seluruh
alam; rasul-rasul itu adalah manusia biasa yang
mendapat wahyu dari Allah; pada Hari Kiamat
akan terjadi peristiwa-peristiwa luar biasa
seperti terbelahnya langit, turunnya malaikat ke
bumi, orang-orang berdosa dihalau ke neraka
dengan berjalan di atas muka mereka. Kedua
tentang hukum, yang memuat ketidakbolehan
mengabaikan Al-Qur'an; larangan menafkahkan
harta secara boros atau kikir; larangan mem-
bunuh atau berzina; kewajiban memberantas
kekafiran dengan mempergunakan alasan Al-
Qur'an; larangan memberikan persaksian palsu.
Ketiga tentang kisah, yang memuat kisah-kisah
Nabi Musa as., kaum Tsamud, dan kaum Syu'aib.
Keempaf hal-hal yang lain, misalnya celaan-
celaan orang-orang kafir terhadap Al-Qur'an;
kej adian-kej adian alamiah sebagai bukti kees aan

dan kekuasaan Allah; hikmah Al-Qur'an di-
turunkan secara berangsur-angsur; sifat-sifat
orang musyrik antara lain mempertuhankan
hawa nafsu, tidak mempergunakan akal; dan
tentang sifat-sifat hamba Allah yang sebenar-
IllEI. + Mujahid *

FUROI t e.ti )
Kala furfij merupakan bentuk mashdar dri faraj a

-yfruju-furujan(g-3 - L'F.- Li ).DidalamAl-
Qur'an, kata furftj ditemukan hanya enam kali di
dalam satu bentuk kosa kata, yattu furfij ( g':i) ),

tidak ditemukan perubahan bentuk kosa kata
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yang lairl seperti kosa kat afi'l mddhi, mudhkri' atau
amar . Kata furfrj ( a\ij ), di dalam bentuk mufrad-
nya, faraj ( ej ) atau al-faraj ( gA ), berarti
'sesuatu yang pecah menjadi dua bagian', seperti
terybok pecah, pecahan atau sesuafu yang pecah
yang terdapat di antara dua kaki. Disebut
demikian, karena adanya celah-celah dari antara
dua bagian. Kata faraj (C7 ) digunakan untuk
menyebut 'kemaluan manusia, baik kubul
maupun dubur, karena keduanya berlubang'.

Penggunaan katafurfij ( a\:;) di dalam Al-
Qur'an umumnya memunyai makna'kemaluan
manusia', baik pria maupun wanita. Di dalam

QS. Al-Mu'minffn l23l:5, dibicarakan tentang
sifat orang-orang Mukmin yang senantiasa
memelihara kemaluannya (menjaga diri), begitu
juga di dalam QS. Al-AhzAb [33]: 35, di dalam
pengertian yang sama, yaitu salah satu sifat
orang-orang Mukmin, yaitu memelihara ke-
hormatanny a, walhifizhina furfij ahum ( 3*+iii-r+tj ). Kedua ayat ini diturunkan di Mekah.
Satu ayat yang turun di Madinah, yaitu QS. An-
NOr [23]: 31. Di dalam ayat ini, katafurfij( e|])
diulang dua kali, satu untuk pemeliharaan
kehormatan bagi kaum lelaki dan yang satunya
lagi adalah bagi kaum perempuan yang se-

nantiasa memelihara farajnya (kehormatan
dirinya). |adi, keempat kata furfij (e\lj') yag
terdapat di tiga ayat ini, semunnya memunyai
makna yang sama, yaitu 'kemaluan'.

Pada ayat QS. Qaf [50]: 6, digunakan di
dalam bentuk katafurfij ( 6_':)), tetapi pengerti-
annya bukan kemaluan laki-laki ataupun
perempuan, melainkan diartikan dengan'tidak
ada keretakan', 'tidak ada pecahan', 'tidak ada
yang rusak'. Begitu pula di dalam QS. Al-MursalAt

[77]: 9, yaitu ketika langit sudah berlubang
menjelang keadaan Hari Kiamat. Adapun pada

QS. Al-AnbiyA' l21l:91, yaitu Maryam yang
senantiasa memelihara kehormatannya. Begitu
pula di dalam QS. At-Tahrim [66]: 12, men-
ceritakan Marya- yang senantiasa memelihara
diri dan kehormatannya. + M. Bunyamin YS. *

ENsrxr-opeora Ar-,Qun'irN



cnAsrnirv t py' I
Kata ghdbirin (it[\ adalah bentuk jamak dari
ghhbir ( g) y angmerupakan ism fA' il dari ghabar a

(';;), yal-l9 berarti 'orang yang menetap di suatu
daerah setelah orang lain meninggalkannya',
atau 'orang yang meninggalkan suatu daerah'.
Dengan demikian, kata ghfibir (;6) merupakan
kata yahg mengandung pengertian yang kontra-
diktif.

Di dalam Al-Qur'an kata ghdbiiin (i"tP)
disebut tujuh kali, yaitu di dalam QS. Al-A'r6f
[7]:83, QS. Al-Hijr [15]:60, QS. Asy-Syu'ard' 126l:
17\,Q5. An-Naml l27l:57, QS. Al-Ankab0t [29]:
32 dan 33, serta QS. Ash-Shdffdt l37l: 135. Kata
lain yang seasal dengan kata itu adalah ghabarah

(a:rL), berarti 'berdebu', disebut di dalam QS.
Abasa [80]: 4O.

Ketujuh ayat tersebut berbicara mengenai
kedurhakaan istri Nabi Luth. Dia ikut menentang
dan berusaha menggagalkan dakwah yang
disampaikan oleh suaminya kepada manusia.
Walaupun sudah berkali-kali diberi nasihat dan
peringatan, ia tetap enggan percaya; bahkan,
lebih mengintensifkan upayanya untuk meng-
halang-halangi keberhasilan dakwah tersebut.

Oleh karena kedurhakaan istri Nabi Luth
itu telah mencapai puncaknya maka bersama
orang-orang durhaka yang lain ia dibinasakan
oleh Allah dengan menurunkan hujan lebat
secEra terus-menerus. Menurut sebagian mufa-
sir, hujan itu terdiri dari batu-batuan. Di dalam
peristiwa tersebut istri Nabi Luth termasuk ke

dalam golon gm Al - gh db i rin (j- tUJI\).

KataAl-ghibifin (5-;:[,,) di dalam ayat-ayat
tersebut berarti 'orang-orang yang menetap di
suatu daerah yang akan dihancurkan, sementara
orang lain meninggalkannya (mengungsi)'. ]adi,
istri Nabi Luth bersama orang-orang durhaka
lainnya tetap bertahan di daerah yang akan
dihancurkan itu, sedangkan Nabi Lut bersama
orang-orang yang beriman meninggalkan daerah
itu untuk menghindarkan siksaan Allah.

Pengertian lain dari kata al-ghibinn G-19)
di dalam ayat-ayat tersebut adalah'orang-orang
yang secara terpaksa meninggalkan suatu daerah
karena dihancurkan oleh Allah'. Setelah kemati-
an mereka dan kehancuran negeri atau daerah
itu, mereka dipandang seb agar al-ghhbifin (:j-19),
yaitu orang-orang yang meninggalkan daerah
tersebut (secara paksa) dan keberadaan mereka

di dunia ini hanya dapat diketahui melalui
catatan sejarah. t Zulfkri ce

GHAFFAR t ,fii I
Kata Al-Ghaffir ( .)3Ar) terambil dari akar kata
ghafara ('p ) y Nrgber art: menutup, ada iuga y ang
berpendapat dari kata Al-Ghafaru (fit), yakni
sSenis tumbuhmt yang digunakan mmgobati lukn.lika
pendapat pertama yang dipilih, maka Allah Al-
Ghaffhr berarti antara lain, Dia menutupi dosa
hamba-hamba-Nya karena kemurahan dan
anugerah-Nya. Sedang bila pendapat kedua yang
dipilih, maka bermakna Allah menganugerahi
hamba-Nya penyesalan atas dosa-dosa, se-

hingga penyesalan ini berakibat kesembuhan,
dalam hal ini adalah terhapusnya dosa. Kalimat
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Allilhummaghfir ti ( J.'*t iiilr) juga dipahami
dalam artt y a Allah pubaikilah keadannku. Demikian
pendapat Ibnu Arabi.

Dalam Al-Qur'an kata Ghaffdr terulang
sebanyak lima kali, ada yang berdiri sendiri,
seperti dalam QS. Nth [71]: 10 yang me-
ngabadikan ucapan Nabi Nuh as. kepada kaum-
ny+ ($& 3('i) "8i \tibi = "Beristighfarlah

kepada Tuhan-Mu sesunguhnya Dia senantiasa

Ghffira."
Dan QS. Thaha l20l:82,

u'6i 'i a* "fii ov, qY i iw: ;y
"Sesungguhnya Aku Ghafflr bagi yang bertaubat,

p o c ay a, dan b er am al shal eh, I alu m emp u ol eh hiday ah. "

Tiga lainnya dirangkaikan dengan sifat' Aziz y ang
mendahuluinya. Yang dirangkaikan ini, di-
kemukakan bukan dalam konteks pengampunan
dosa. Ini memberi kesan bahwa Allah sebagai

Ghaffdr, bukan hanya menutupi kesalahan dan
dosa-dosa hamba-Nya, tetapi yang ditutup-Nya
itu, dapat mencakup banyak hal selain dari dosa.

Allah berfirman ( {$i !5 US'b1= "sr-
sunggulary a Tuhnrmu sangat luas maglfirafuNy a" ($.
An-Najm [53]: 32). Keluasan ini tidak hanya
mengantar kepada berulang-ulangnya Yang
Maha Pengampun itu mengiunpuni dos4 tetapi
juga mengisyaratkan banyaknya cakupan dari
maghfirah-Nya. Allah tidak hanya mengampuni
dosa besar atau kecil yang berkaitan dengan
pelanggaran perintah dan larangan-Nya atau
yang dinamai hukum syariat, tetapi juga yang
berkaitan dengan pelanggaran terhadap hukum
moral yang boleh jadi tidak dinilai dari segi
syariat sebagai dosa bahkan dapat mencakup
pula persoalan-persoalan yang dianggap tidak
wajar dari segi cinta dan emosi. Nabi Muhammad
saw. memohon kiranya Allah mengampuni beliau
menyangkut "ketidakadilan hati dalam cinta
terhadap istri-istri beliau", "lnilah hasil upayaku
(dalam cinta) menyangkut hal yang kumampui, maka

jangan tuntut aku menyangkut yang di luar ke-

rnnnpumku."
Dalam hal-hal yang semacam inilah hen-

daknya dipahami maghfirah Allah kepada para

Ghaffdr

nabi dan rasul-Nya, setelah mereka pada
hakikatnya terbebaskan dari aneka dosa dari segi

pandangan syariat.
Imam Al-Ghazali, bahkan mengarah ke-

padayang lebih jauh dari apayang dikemukakan
di atas. Hujjatul lsldm ini menjelaskan bahwa
Ghffir adalah Yang menampakkan keindahan dan

menutupi keburukan. Dosa-dosa-tulisnya-adalah
bagian dari sejumlah keburukan yang ditutupi-
Nya dengan jalan tidak menampakkannya di
dunia serta mengenyampingkan siksa-Nya di
akhirat.

Pertama yang ditutupi oleh Allah dari
hamba-Nya adalah sisi dalam jasmani manusia
yang tidak sedap dipandang mata. Ini ditutupi-
Nya dengan keindahan lahiriah. Alangkah jauh
perbedaan antara sisi dalam dan sisi lahir
manusia dari segi kebersihan dan kekotoran,
keburukan dan keindahan. Perhatikanlah apa
yang nampak dan apa pula yang tertutupi.

Hal kedua, yang ditutupi Allah adalah
bisikan hati serta kehendak-kehendak manusia
yang buruk. Tidak seorang pun mengetahui isi
hati manusia kecuali Allah dan dirinya sendiri.
Seandainya terungkap apa yang terlintas dalam
pikiran atau terkuak apa yang terbetik dalam
hati menyangkut kejahatan atau penipuan,
sangka buruk, dengki, dan sebagainya, maka
sungguh manusia akan mengalami kesulitan
dalam hidupnya. Demikian kata Al-Ghazali.

Penulis dapat menambahkan bahwa Allah
swt. tidak hanya menutupi apa yang dirahasia-
kan manusia terhadap orang lain, tetapi juga
menutupi sekian banyak pengalaman-penga-
laman masa laluny+ kesedihan atau keinginan-
nya, yang dipendam dan ditutupi oleh Allah di
bawah sadar manusia sendiri, yang kalau
ditampakkan kepada orang lairu atau dimuncul-
kan ke permukaan hati yang bersangkutan
sendiri, maka pasti akan mengakibatkan gang-
guan yang tidak kecil.

Hal ketiga yang ditutupi All ah, selaku Ghaffir
adalah dosa dan pelanggaran-pelanggaran
manusia yang seharusnya dapat diketahui
umum. Sedemikian, besar anugerah-Nya sampai-
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sampai Dia menjanjikan menukar kesalahan dan
dosa-dosa itu dengan kebaikan jika yang ber-
sangkutan berupaya untuk kembali kepada-Nya.
Ketika berbicara tentang mereka yang ber-
gelimang dalam dosa dan yang dilipatgandakan
siksa baginya di Hari Kemudian, Allah me-
ngecualikan:

'iit Jii qni'u eJ; i:J jrs., -1 ir;t aB ;
,2:;4q

" Orang y ang bertaubat, beriman dan beramal shaleh,

mereka itu yang dig antikan Allah kejahatan mereka

dmgankebaikan" (QS. Al-FurqAn [25]: 70).

|ika demikian itu cakupan maghfirah Allah,
maka ia tidak hanya tertuju kepada orang-orang
beriman, tetapi juga tertuju dalam kehidupan
dunia ini kepada orang-orang kafir yang tidak
percaya adanya Hari Kebangkitan. QS. Ar-Ra'd

[13]: 6 mengisyarakan hal tersebut, firman-Nya:

or iL ie a*ii * *V altv;-:,;3

4 ;* ,rfu. ,# ,i et: 'os' J,;(ii

?Wi *g a:
"Mereka meminta kepada-Mu supaya disegerakan

@ntangnya) siksa sebelum (merekn meminta) kebaikan,

padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksa

sebelum mereka. Sesungguhnya Tuhanmu memiliki
maghfirah bagi manusia atas kezaliman mereka, dan

sesungguhny a Tuhanmu amat pedih siksa-N y a. "

Allah swt. menyambut permohonan tulus
hamba-hamba-Nya yang berdosa, betapapun
besar dan banyak dosanya.

*j ,y i,L* 1 "6;i V i];i Aiy A:W. a

i*.'Si iruai i ,i)" tli +rldi Fr'Ai L1" gi
"Sampaikanlah kEada hamba-hamba-Ku yang me-

Iampaui batas terhadap diri mereka sendiri: "langanlah

berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah
men gampuni semu a do s a, D i al alt Al -Chnfu r Ar - Raffim "
(QS. Az-Zumar [39]: 53).

Bahkan terbuka kemungkinan bagi yang tidak
memohon pun-selama dosanya bukan mem-
persekutukan Allah-untuk diampuni oleh-Nya.

ry
op

Ghafil

d 4,t ,t:3 c Fi -y !e- oi H i i,i ir
il:.c"

"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang
memperxkuh*nn-Ny a d*tgm wuatu, dan mengmnpuni

dosa selain dari itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya"
(QS. An-Nis6' [4]: 48 dan 116).

Kemungkinan tersebut terbuka, tetapi hen-
daknya jangan diandalkan, oleh karena itu setiap
orang wajib memohon pengampunan-Nya.
Demikian, wa All6h A'lam. * M. Quraish shihab ce

GHAFTL ( 
JorS )

Kata ghdfil (,tlC I merupakan bentuk ism fd' il dri
kata dasar ghafala ( J"') yang secara etimologis
berarti 'lupa karena ingatan dan kecerdasan
seseorang yang kurang baik'. Pendapat lain
mengemukakan bahwa ungkapan ghafala 'an

( * .lt ) berarti 'meninggalkan sesuatu, baik
disengaja maupun tidak'.

Kata ghkfil ( bG ), baik di dalam bentuk
tunggal maupun di dalam bentuk jamak, disebut
28 kali. Sembilan kali di antaranya disebut di
dalam bentuk tungggal dan didahului oleh huruf
jar (kata depan) bi, antNa lain di dalam QS. Al-
Baqarah l2l:74,85,L4n, dan1,M, satu kali disebut
di dalam bentuk tunggal, tetapi tidak didahului
oleh kata depan bi, yutu di dalam QS. IbrAhim
p,\: a2. Di dalam bentuk jamak, jamakmudzakkar

sdlim (dengan tambahan huruf waw dan nfin)
ghdfilttn (b')tC ), kata itu disebut sembilan kali,
antara lain di dalam QS. Al-An'Am [6]: 131.
Disebut alam bentuk jamak mudzakkar salim
(dengan tambahan huruf ya' dan niln ghdfilin

l'#.Gl) delapan kali, antara lain di dalam QS.
Al-An'Am [6]: 156 dan QS. Al-Mu'min0n[23):17.
Di dalam bentuk ja*ak mu'annlts sdlim (dengarr
tambahan huruf alif dNtta') ghkfilkt (.:,ryG ) kata
itu disebut satu kali, yaitu di dalam QS. An-N0r
l24l:23.

Kata lain yang seasal dengan kata ghhfil
( Jl6 ) adalah ghaflah ( -iri ) yang disebut lima
kali, yaitu di dalam QS. Maryam l19l:39, QS. Al-
AnbiyA' 121):1., dan97, QS. Al-Qashash [28]:15,
serta QS. QAf [50]: 22. Di dalam bentuk aghfala
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( pi ), kata itu disebut di dalam QS. Al-Kahfi

[18]: 28 dan dengan bentuk taghfulttna ('o']id;l
disebut di dalam QS. An-NisA' [4]:102.

Kata ghifil ( 
"Dtl 

) yang disebutkan di dalam
bentuk tunggal, baik didahului oleh kata depan
bi maupun tidak, pada sembilan ayat pertama
diungkapkan di dalam kalimat yang mengan-
dung bantahan. Demikian pula kata ghafilin
('#.v ) ya.g disebut di dalam QS. Al-Mu'min0n
l23l: 17. Ayat-ayat itu diawali dengan penye-
butan berbagai macarn peristiwa dan keadaan,
seperti sifat keras hati yang dimiliki oleh
manusia, perbuatan dan ucapan mereka yang
melampaui batas, atau balasan pahala atas
perbuatan baik yang mereka lakukan, serta
tanda-tanda kekuasaan Allah. Pada akhir ayat-
ayat itu terdapat penegasan di dalam bentuk
bantahan bahwa Allah tidak pernah lalai atau
lengah, tidak pernah pula menyia-nyiakan
pengawasan terhadap perbuatan-perbuatan
manusi4 serta pasti akan memberi balasan yang
setimpal. Di dalam QS. IbrAhim l14l:42, Allah
memperingatkan supaya manusia jangan sekali-
kali menyangka bahwa Allah lalai di dalam
mengawasi perbuatan orang yang zalim.

Kata ghdfil ( ;iC I yang disebut di dalam
bentuk jamak, yaitu ghilfililn ( o'hA ), ghdfilin
(';;.G ), da., ghafildt ( .rli6 ), berkaitan dengan
sifat-sifat manusia. Kata ghifil ( ]16 I di sini
mengacu pada dua pengertian. Di dalam QS. Al-
A'rAl [7]:136 dan 14,6 dijelaskan bahwa orang-
orang yang sombong berpaling dan tidak mau
memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah
tanpa alasan yang benar. Mereka tidak mengakui
kebenaran tanda-tanda itu dan lengah di dalam
mengambil i'tibar darinya. Adapun di dalam QS.
Al-An'Am [6]: 1,56 dan QS. Al-A'rAf [7]: 172,

dijelaskan bahwa tujuan penuruntrn kitab suci
Al-Qur'an dan penegasan kemahaesaan Allah
antara lain, untuk menutup kemungkinan
timbulnya protes dari orang-orang zalim pada
Hari Kiamat kelak dengan mengatakan bahwa
kitab suci itu hanya diturunkan kepada orang-
orang Yahudi dan Nasrani dan bahwa mereka
tidak sempat atau lalai di dalam membaca dan

Ghafrhr

memerhatikan isinya. Kelalaian di sini adalah
sesuatu yang bersifat negatif. Inilah pengertian
pertama dari kata ghAfl ( JtG).

Akan tetapi, kata al-ghifilfrt (,>>,etltrt ) yang
terdapat di dalam QS. An-Nfir [24]:23 mengan-
dung arti positif, yaitu 'wanita beriman yang
telah bersuami yang lalai (tidak menduga atau
terlintas di dalam benak mereka keinginan untuk
berbuat kejilzina)'. Di dalam ayat itu juga
tersirat peringatan supaya para wanita itu
menjaga pergaulan mereka sehari-hari dan
menjauhi tindakan-tindakan yang mungkin
menimbulkan fitnah. Allah memperingatkan
bahwa si penuduh mendapat kutukan di dalam
kehidupan di dunia ini dan di akhirat nanti.
Sebagian mufasir mengemukakan bahwa ayat
ini khusus ditujukan kepada para istri Nabi saw.,

sedangkan mufasir yang lain mengemukakan
bahwa ayat ini juga ditujukan dan berlaku
secara umum untuk seluruh wanita beriman
yang sudah bersuami. :e Zulfkri cc

GHAF0R ( ,lr* |
Kata Al-ghafitr ( t#t ) sama dengan Al-ghaffir
( ,ffjr ) ditiniau dari akar katanya yakni ghafara
dengan segala makna yang telah diuraikan ketika
menjelaskan makna A/-Ghaff6r.

Dalam Al-Qur'an kala ghaffir terulang
sebanyak 9L kali, jauh lebih banyak dari Al-ghnff1r
yang hanya terulang sebanyak lima kali. Pada
umumnya sifat Allah ini dirangkaikan dengan
sifat-Nya yang lain, khususnya,4 r-Rabim ( 6")t 1,

selebihnya dirangkaikan dengan Halim (#),
'Afuww ('* ), dan lain-lain, dan hanya dua yang

berdiri sendiri. Perangkaiannya dengan A r-Raffim
( 6")t ), memberi kesan bahwa pengampunan
dan anugerah-Nyayang dicakup oleh pengertian
sifat ini tidak terlepas dari rahmat kasih-Nya.

Banyaknya disebut sifat Al-Ghafttr dalam
Al-Qur'an memberi kesan bahwa Allah mem-
buka pintu seluas-luasnya bagi hamba-Nya
untuk memohon. Bahkan secara tegas di-
nyatakan, ( -y\b :#ii *ii jllea 6i't
" Allah mengaj ak ke surga dan pengamrynan-Nya atas

izin-Nya" (QS. Al-Baqarah [2]: 221). Perhatikan
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bagaimana ayat ini, di samping menegaskan
bahwa " Allah mengaj ak" iltga menguatkan ajakan

itu dengan pernyataan "atas izin-Nya", sehingga

terasa benar bahwa ini adalah ajakan yang
sangat serius, di samping memberi kesan bahwa
langkah yang diambil oleh seseorang menuju
Allah tidak terlepas dari izin-Nya. Dengan
demikian, Allah bukan hanya mendorong,
sebagaimana firman-Nya:

Lt-ai W* "#s'€; ; i* ;l t*yi
',rr,A. -iq\ ;e'rjiti

" Busegeralalr kmttu kepadn nnpunan dai Tuhmmu dan

kepada sur ga y mtg luasny a seluas langit dan bumi y ang

disediakmuntukormg-ormgymgbutaktoa"(QS-Ali
'ImrAn [3]: 133),

tetapi juga menyiapkan situasi kejiwaan yang
dapat mengantar manusia meraih pengam-

Punan.
Sifat Allah yang terambil dari akar kata ini

adalah Ghaffir ( ,-b),Ghffir ( ,iL), dan Ghdfir
( )G).Ibnu Arabi mengemukakan beberapa
pendapat menyangkut perbedaan kata-kata
tersebut. Ghhfir adalah pelaku. Maksudnya
sekadar menetapkan adanya sifat ini kepada
sesuatu, tanpa memandang ada tidaknya yang
diampuni atau ditutupi aib dan kesalahannya.

Perbedaan antara Ghaffdr dan Ghafur adalah
Ghffir yang menutupi aib kesalahan di dunia
sedang Ghafur menutupi aib di akhirat. Atau
Ghafur dapat juga berarti banyak memberi
maghfirah, sedang Ghafffrr mengandung arti
banyak dan berulangnya maghfirah serta
kesempurnaan dan keluasan cakupannya.
Dengan demikian, Ghaff1r lebih dalam dan kuat
kandungan makna-Nya dari Ghafitr, dan karena

itu pula ada yang berpendapat bahwa ia dapat
mencakup orang-orang yang memohon maupun
yang tidak memohon.

Pendapat lain mengatakan bahwa Ghdfir

adalah yang menutupi "sebagimr", Ghafitr yang
menutupi "kebanyakan" dan Ghaffdr yang
menutupi "keseluruhan." Pendapat ini tidak
beralasan, apalagi dengan memerhatikan
kandungan ayat berikut dan penutupnya.

Ghaib

Katakanlah:

frul,L*S
i*)i 3rtt:i '* ,i)" q; +j!:tit 'r;':i 'b)' 

4i''

" Hai hamba-hmnba-Ku y ang melarnpaui batas tuhadnp

diri mereka sotdiri, janganlah kamu berputus asa dari

r ahmat Allah. Sesungguhny a Allah mengampuni dosa-

dosa sernuany a. Sesungguhny a Dialah Al-GhafLr Ar-
Rahim, (Yang Maha Pengampun lagi Maha Pe-

nyayanp" (QS. Az-Zumar [39]: 53).

Terbuka kemungkinan bagi yang tidak
memohon pun-selama dosanya tidak mem-
persekutukan Allah-untuk diampuni oleh-Nya.

uA. A;t -a:3 f, *;; -t n*. oi *'l fi Ll

t3,* \*'Jt 3i $i !r1!-,yi";u;"
" S esungguhny a Allah tidak mengampuni dosa y ang

memryrxkuh*nn-N y a dengm wuntu, dan mmgnnpuni

dosa selain dari itubagi siapayang dikehendaki-Nya"

(QS. An-NisX lal: a8 dan 116).

Sebuah hadits qudsi menyatakan: "Hamba-Ku,

seandainy a engkau datang kepada-Ku membawa dosa

hampir sebanyak isi bumi, aku akan datang me-

ny mnbutmu dengan maghfir ah hnnpir seisi bumi, selwna

engkau tidak mempersekutukm Aku ( dengan sesuatu) "
(HR. At-Tirmidzi melalui Anas bin Malik).

Imam Ghazali dalam membedakan sifatAl-
Ghafitr danAl-Ghffir menulis bahwa keduanya
bermakna sama, hanya sajaGhaffir mengandung
semacarn /T,ubklaghnh(kelebihan penekanan) yang

tidak dikandung oleh kata Al-Ghaffir, karena Al-
Ghaff dr menunjukk an mub kl aghah (hyperb ole\
dalam maghfirah (pengampunan menyeluruh/
penutupan yang rapat) di samping berulang-
ulang tersebut, sedang Ghafur menunjuk kepada

sempurna dan menyeluruhnya sifat tersebut.
Allah Ghafur dalam arti sempurna pengam-
punan-Nya hingga mencapai puncak tertinggi
dalam maghfirah. Demikian, wa AilAh A'lam.
+ M. Quraish Shihab E

GHArB ( r+ )

Secara bahasa, kata ghaib ( *+ ) berarti 'ter-
tutupnya sesuatu dari pandangan mata'. Karena
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itu, matahari ketika terbenam atau seseorang
yang tidak berada di tempat juga disebut ghaib
( *+ ). Secara singkat dapat dikatakan bahwa
ghaib ( *! ) adalah lawan "nyata".

Ghaib ( -i ) secara terminologis berarti
'sesuatu yang tidak bisa dijangkau manusia',
kecuali bila diinformasikan oleh Allah dan rasul,
atau sesuatu yang tidak diketahui kecuali oleh
Allah.

Ghaib (*;i ) di dalam pengertian pertama
disebut ghaib nisbi ( * * = gaib relatif). Ghaib

( *+ ) di dalam pengertian kedua disebut ghaib

muthlaq (,# i-+ = gaib mutlak). Termasuk
kepada gaib mutlak ini Tuhan, para malaikat,
arwah manusia yang telah berpisah dari
kehidupan yang bersifat jasmani, dan lain-lain.

Kata lain yang seakar dengan kata ghaib
( .'+ ) ialah ghibah ( *), yang berarti'gunjing',
yaitu menyebut aib orang lain di belakangnya.
Ghaydbun (+G) berarti'kubur'. Ghdbah (aG)
berarti 'rimba atau hutan'. Ghayilbah ( tG )
berarti 'dasar' , seperti dasar telaga dan sumur.

Kata ghaib ( -;, ) di dalam bentuk mufrad
(tunggal) diulang sebanyak 49 kali di dalam Al-
Qur'an, antara lain di dalam QS. Al-Baqarah [2]:
3 dan 33, QS. Ali'Imr6n [3]: Mdan179, serta QS.
An-NisA' {al3a. Di dalam bentuk jamak (plural)
ghuyAb G *)diulang empat ka}" yaitu di dalam

QS. Al-Ma'idah [5]: 109 dan 116, QS. At-Taubah

l9l:78, serta QS. SabA' [34]: 4l8. Di dalam bentuk
ism f6' il (ghai6n t UA D diulang tiga kali, yaitu di
dalam QS. Al-A'rAf [7]: 7 sertaQS. An-Naml [27]:
20 dan QS. Al-InfithAr [82]: 75. Kata ghaydbah

( d.6 ) diulang dua kali, yaitu di dalam QS. Yffsuf

[12]: 10 dan 15.

Kata ghaib ( +t ) di dalam QS. Al-Baqarah

[2]: 3 disebut di dalam konteks pembicaraan
mengenai ciri-ciri orang muttaqin ('fib), yang
antara lain beriman atau percaya kepada yang
gaib. Al-Qurthubi di dalam tafsirnya, menge-
mukakan bahwa telah timbul perbedaan penda-
pat di dalam menakwilkan kata ghaib ( -! \.
Menurut satu pendapat, ghaib ( -? ) ialah Allah
swt. Ada yang mengatakan, qadh6' ( 

"(5 ) 
dan

qadar ( rr3 ). Sebagian lagi mengatakan, ghaib
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( +t ) di sini ialah Al-Qur'an dan apa yang
terdapat di dalamnya mengenai ghaib ( ;j ). Ada
lagi yang berpendapat , ghaib ( +; ) ialah setiap
apa yang diinformasikan oleh rasul Allah szuf,

namun tidak terjangkau oleh pancaindra ma-
nusia, seperti tanda-tanda kiamat, azab kubur,
berhimpun (di padang mahsyar), berbangkit,
titim shir 6thal must afim, mizdn (trmb angan amal),
serta surga dan neraka. Menurut penilaian Ibnu
Atiyah, pendapat-pendapat tersebut di atas
sebenarnya tidak bertentangan karena kata ghaib
( ,;i ) boleh jadi mencakup semua itu.

Kata ghaib ( *;, ) dikaitkan dengan ilmu
Allah yang mengetahui apa yang gaib dan apa
yang nyata. Ini disebutkan antara lain di dalam

QS. Al-Baqarah [2]:33 QS. Al-An'Am [6]:59 dan
73,Qs.At-Taubah [9]:94dan 105, QS. Y0nus [10]:
20, serta QS. Hfid [11]: 123.

Kata ghaib ( *-i ) juga dihubungkan dengan
pernyataan Nabi, bahwa beliau tidak dapat
mengetahui hal-hal gaib, seperti tersebut di
dalam QS. Al-An'Am [6]:50, QS. Al-A'rAf [7]:188,
QS. HOd [11]:31, dan QS. Y0suf [12]:81.

Kata ghaib ( {t ) di dalam QS. Y0suf [12]:
52 diartikan sebagai 'belakang', yaitu sesuai
dengan konteksnya bahwa Yusuf tidak ber-
khianat kepada raja Mesir ('Aziz) di belakang-
nya (maksudnya waktu raja sedang keluar atau
tidak berada di rumah), demikian juga pada QS.
An-NisA' l4l:34 yang menguraikan sifat perem-
puan-perempuan yang saleh/taat.

Kata ghaib ( *+ ) di dalam QS. Fathir [35]:
18 diartikan sebagai 'sendirian' atau 'di tempat
yang tersembunyi'. Ada mufasir memahaminya
bahwa mereka takut kepada Allah meskipun
mereka tidak melihat-Nya. Pengertian seperti ini
juga terdapat di dalam QS. YAsin [35]: 11, QS.

QAf [50]: 33, QS. Al-Hadid l57l:25, dan QS. Al-
Mulk [67]: 12. ooHason Zaini te

GHAITS ( d;, )

Kataghaits ( c;l ) merupakan bentukmashdar dari
akar kata ghdtsa ( ,>O 7 yang secara etimologis
berarti 'hujan', atau 'rumput yang tumbuh
karena siraman hujan'. Kata ghaits ( ej ) ini

ENstxi-opEoia Ar--Qun'aN



Ghaits

digunakan khusus untuk menyebut hujan yang
mendatangkan manfaat yang banyak bagi
manusia dan alam sekitarnya. Bentuk jamaknya
adalah ghuyits (u*) dan aglryits ( oUiJ).

Di dalam Al-Qur'an kata ghaits ( c;i )

disebut tiga kali, yaitu di dalam QS. LuqmAn [31]:
34 QS.Asy-Sy&rA [42]:28, danQS. Al-Hadid [s7]:
20. Kata lain yang seasal dengan kata itu adalah
yughdtsu( Lgr), disebut di dalam QS. Y0suf [12]:
49, yastaghitsil (fi*F;) dan yughitsfi (rj\4),
disebut di dalam QS. Al-Kahfi l18l:29.

Di dalam QS. Luqm6n [31]: 34 dan QS. Asy-
SyurA [a2]: 28, Allah menegaskan bahwa Dialah
yang menurunkan hujan dari langit setelah
manusia berputus asa menghadapi musim
kemarau yang berkepanjangan. Setelah itu, Dia
pula yang menebarkan rahmat-Nya untuk
kepentingan semuamakhluk-Nya. Di dalam ayat
lain, hujan juga disinonimkan dengan kata md'
( 

"t1= 
air). Adapun untuk menyebut hujan yang

menimbulkan kerusakan, digunakan kata mathar

( ,A), seperti di dalam QS. Al-A'rAf l7l:84.
Di dalam QS. Al-IIadid [57]: 20, Allah

mengibaratkan kehidupan orang-orang kafir di
dunia ini, dengan segala permainan dan kemega-
hannya, seperti air yang diturunkan dari langit
(hujan). Turunnya hujan menyebabkan subur-
nya tumbuh-tumbuhan sehingga orang-orang
kafir mengaguminya. Akan tetapi, tidak lama
setelah itu, tumbuh-tumbuhan tersebut menjadi
kuninp layu, dan akhirnya mati. Demikian pula
halnya dengan kehidupan mereka. Permainan
dan kemegahan yang dinikmati oleh orang-
orang kafir menyebabkan merekakeliru di dalam
memandang dunia ini. Mereka terpesona dan
mengira bahwa kehidupan di dunia inilah
kehidupan yang hakiki. Akan tetapi, setelah fisik
mereka mulai lemah dan sering sakit-sakitan,
mereka menyadari bahwa pandangan itu keliru.
Kata ghaits ( d; ) di dalam kalimat itu dipahami
menurut makna harfiahnya. Di samping itu, kata
ghaits( cj ) di dalam ayatitu jugabisadipahami
menurut makna majazinya, yaitu seperti tum-
buh-tumbuhan yang kesuburannya menim-
bulkan kekaguman bagi orang-orang kafir.

Chalizh

Kaitan di antara hujan dan kesuburan tumbuh-
tumbuhan disebut 'aldqah sababiah ('^i; "'$t).
Hujan sebagai penyebab suburnya tumbuh-
tumbuhan disebut di dalam ayat itu. Yang
dimaksud sebenarnya adalah tumbuh-tum-
buhan yang subur. Kedua pengertian ini sama-

sama dapat diterima dan sesuai dengan kaidah
bahasa Arab.

Di dalam QS. Y0suf [12]: a9 diungkapkan
kembali ramalan/takwil yang diberikan oleh
Nabi Yusuf terhadap mimpi raja Mesir yang
disebut di dalam ayat-ayat sebelumnya. Di
dalam Ayat 49 itu, dinyatakan bahwa akan
muncul masa selama satu tahun, dengan hujan
turun di dalam jumlah yang mencukupi. Kata
yughhtsu ( .rtd ) di dalam ayat itu berarti
'diturunkan hujan'. Di dalam QS. Al-Kahfi [18]:
29, Allah memperingatkan bahwa nanti di
akhirat, penghuni neraka, yaitu orang-orang
yang zalim, akan diberi minuman berupa air
keras yang membakar wajah mereka sampai
hangus. Kata yastagh?tsit (f H*1) di dalam ayat
itu berarti'mereka meminta minuman' dan kata
yughhtsft ( rf Uj ) ferarti'mereka diberi minuman'.

Penggunaan kata dasar ghaits ( eJ,i ) di sini
yang pada dasarnya untuk apa saja yang
mendatangkan manfaaf adalah semacam sindi-
ran dan kecaman, sama dengan firman-Nya,
( )-i -'t'\i ;"* = Gembirakanlah mereka dengan

siksayangpedrlx.) (QS. Ali'Imr6n [3]:21) + Zulfikri E

GHALIZH ( q,b )
Kata ghalizh ( ry ) merupakan kata sifat dan
berasal dari ghalazha - yaghlizhu ( ft:- trb ) yang
digunakan untuk menyebut keadaan suatu
benda atau sikap seseorang, seperti 'tebal',
'kasar', dan 'berat', atau 'keras'. Bentuk ja*ak-
nya adalah ghililzh ( .u)i ) atau ghulizh ( -b),G ).
Kata ini di dalam Al-Qur'an disebut delapan kali,
seperti di dalam QS. Ai'ImrAn [3]: L59, QS. Hfid
[11]: 58, dan QS. IbrAhim fl,al17. ghildzh ( br9)
disebut di dalam QS. At-Tahrim [66]: 6, se-

dangkan kata lain yang seasal dengan kata ini
adalah kalimat perintah (fi'l amr) ughluzh ( Ltl )

disebut dua kali, kata kerja istaghlazha ( :it;Lt )
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dan bentuk mashdarnya, ghilzhah ('^Lb ), masing-
masing satu kali.

Di dalam QS. Ah'Imr6n [3]: 159 dan QS.
At-Tahrim 166l: 6, kata ghalizh ( b{f ) dan ghilizh
( }Dr) berarti 'keras', dan digunakan untuk
menyebut salah satu tingkah laku atau sikap
yang tidak disenangi oleh manusia. QS. Ali 'ImrAn

[3]: 159 memuat pengandaian, yaitu andaikata
Nabi saw. bersikap keras maka pasti pengikut-
nya menjauhkan diri. Adapun QS. At-Tahrim

166l: 6 memeringatkan bahwa di akhirat nanti,
para malaikat yang menjadi pengawas neraka

bersikap keras terhadap para penghuninya,
tetapi tidak pernah mendurhakai perintah-
perintah Allah.

Di dalam QS. H0d [11]: s8, QS.IbrAhim [14]:
77,Q5. LuqmAn [31]:24, dan QS. Fushshilat [41]:
50, kata ghalizh ( q.b ) berfungsi sebagai kete-

rangan bagi kata 'adzib ( -\'Ji)- Rangkaian kata

'adzdbun ghalizh ( ali ct3t ) ini berarti 'siksaan

yang sangatberat'. QS. Hffd [11]:58 menyatakan
bahwa Allah menyelamatkan Nabi Hud dan
orang-orangyang beriman dari siksaan yang
berat, baik di dunia maupun di akhirat, sedang-
kan orang-orang kafir, seperti disebut di dalam

QS. LuqmAn l3ll:24 dan QS. Fushshilat [41]: 50,

dibiarkan oleh Allah menikmati kemewahan di
dunia yang bersifat sementara. Mereka terlena
dan menganggap kemewahan itu sebagai hal
mereka, serta tidak meyakini kedatangan Hari
Kiamat. Di dalam pandangan merek4 kalaupun
dipanggil menghadap Allah, tentulah mereka
akan memperoleh kehidupan yang lebih baik di
sisi-Nya. Anggapan seperti ini ternyata keliru
karena di akhirat nanti, Allah pasti memberita-
kan kepada mereka hal-hal yang mereka kerjakan

dan mereka pun pasti akan merasakan siksaan

yang keras. Keras dan beratnya siksaan di akhirat
itu, antara lain, digambarkan di dalam QS.
IbrAhim $al v.

Kata ghalizh ( Jr+ ) di dalam QS. An-NisA'
r4l 21. dan 154 serta QS. Al-AhzAb l33l:7
berfungsi sebagai keterangan bagi kata mitsdq

( ;q ). Rangkaian kat am,its1qmt ghahzlfi ( (W 6q )

ini berarti 'perjanjian yang kuat atau teguh'. QS.

Cliamarn

An-Nisd' [4]:21, memuat larangan bagi seorang
suami yang ingin menceraikan istrinya untuk
tidak mengambil kembali pemberian-pemberi-
annya. Perbuatan ini tidak dibenarkan karena

mereka (suami-istri) itu sudah bergaul secara

intim dan istri juga sudah menerima janji yang
kuat dari suaminya itu, yaitu janji untuk
menggaulinya secara baik dan menceraikannya
secara baik pula. Adapun Ayat 154 dari QS. An-
NisA' mengungkapkan kembali perjanjian yang
kokoh yang pernah diikrarkan oleh umat Nabi
Musa untuk mematuhi ajaran-ajaran Kitab
Taurat. QS. Al-AhzAb [33]: 7 menyatakan bahwa
para Nabi sebelum Nabi Muhammad saw.,

seperti Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa bin
Maryam juga pernah mengikat perjanjian yang
kokoh dengan Allah unfuk menyampaikan wahyu
yang mereka terima kepada umatnya masing-
masing. Dengan demikian, kata mitsaqm ghalizhfi

(b+ 6q ) di dalam ketiga ayat tersebut berarti
'perjanjian yang kuat, kokoh dan teguh, serta

berat risikonya jika dilanggar atau tidak ditepati'
karena merupakan perjanjian suci di hadapan
Allah swt. cezulfikri +

GHAMAM ( pU6 )
Kata ghamhm ( pr* ) berasal dari ghamma,

y aghummu, ghamman rcr t*- ? ) y angberarti as-

sit r atau al- ghith6' 1 ;u ;\ r('St = ttrtup), buzn ( 6',
= sedih, dukacita menyusahkNr), al-hnrrusy syafrd
( !r*tr lj1= sangat Panas), zhulmah ( .-ri = gelap),

ddhiyah ( 
^,+ri 

= benc alrra, azab).Kata ghamma ('& )

secara etimologis berarti 'menufupi sesuatu'; dari
kata ini muncul kata gham1mah (;lui ) dan
ghamdm ( ft1i ) yang berarti 'awan' karena
menutupi cahaya matahari. Dari beberapa
pengertian ini hanya dua yang terdapat di dalam
Al-Qur'an, yaitu hazn ( ii = sedih, dukacita,
menyusahkan, azab) dNr sahdb ( ?t; = awan).

Di dalam Al-Qur'an terdapat 11 kali kata

ghamma ( f ) dengan berbagai derivasinya. Kata

ghammun (og ) atau ghammon ( (1, ) terdapat enam
kali, yaitu di dalam QS. Ali'ImrAn [3]: 153 (dua
kali),154, QS. Thaha [20]:40, QS. Al-AnbiyA' l21l:
88, QS. Al-Hajj [22]:22, ghummah ( i1i ) terdapat
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satu kali, yaitu di dalam QS. Y0nus [10]: 7L, dan
al-ghamdm ( ctlllf ) terdapat empat kali, yaitu di
dalam QS. Al-Baqarah [2]: 57 dan 210, QS. Al-
A'rdf l7l:160, serta QS. Al-FurqAn [25]: 25.

Kata ghamdm( 1[i ) yang disebut empat kali
di dalam Al-Qur'an, semuanya berarli sahdb

( .:tll = awan).Awan itu adayang mengandung
rahmat dan ada pula yang mengandung bencana.

Pengertian awan yang mengandung rahmat
terdapat di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 57 dan QS.
Al-A'rAf l7l: 1,60. Di dalam kedua ayat ini
dikatakan bahwa Allah swt. melindungi umat
Nabi Musa as. dengan awan (ghamdm) ketika
mereka berada di padang Tih. Di dalam menyam-
paikan peristiwa ini Allah svut. menggunakan
ungkapan yang sama pada dua ayat di atas.

Adapun awan yang mengandung bencana
disebut di dalam QS. Al-Baqarah l2l: 21.0.

Dikatakan bahwa orang yang berpaling dari
agarna Allah swt. sesudah datang keterangan-
keterangan akan menunggu azab di bawah
naungan awan. Menurut perkiraan mereka, di
bawah awan itu ada rahmat sebagaimana yang
biasa terjadi. Di dalam QS. Al-FurqAn [25]: 25

dikatakan pula bahwa ketika terjadi Hari
Kiamat, langit akan dipecah oleh awan. Di dalam
ayat ini ghamdm ( ft.l'i ) berarti 'suatu kekuatan
yang dahsyat yang bisa memecahkan langit', dan
ini berarti pula bencana. Dengan demikian, kata
ghamdm ( fui ) di dalam Al-Qur'an mengandung
dua pengertian yang berlawanan, yaitu'rahmat'
dan 'bencana' atau 'azab' .

Kataghamm ( g, ) mengandung arti'sedih',
'kesusahan' atau 'azab' . Pengertian ini ter-
kandung di dalam lima ayat, yaitu QS. Ah'Imran
[3]: 153 (dua kali), 154 QS. Thaha [20]: t10, dan

QS. Al-Hajj [22]:22. Kata ghummah ('^,* ) juga
berarti 'kesusahan' sebagaimana terdapat di
dalam QS. Y0nus [10]:71,. $ Zainuddin :e

GHAMRAH ( 6:pl
Kata ghamrah ( a:ri ) berasal dari ghamura,
yaghmuru, ghamran (fj; i-'#) yang berarti
kntsur a ('S = b any ak, melimpah), ghaththa ('t"; =
menutup). Al-Ashfahani mengatakan pengertian

Ghamrah

asal dari al-ghmnr ( ;Jt ) adalahizflhtu atsrisy syd'i
(,j'lt }i ilr;g = menghilangkan bekas sesuatu).
Tumpahan air yang banyak disebut al-ghamr
( ;li ) karena dia menghilangkan bekas sesuatu.

Banjir disebut al-ghamr (;:lf ) Al-ghamr ( ;:lf )
juga berarti al-jahl (JUJI = bodolu tidak punya
pengetahuan) karena orang bodoh tertutup
pengetahuannya.

Kata ghamrah (;* ) di dalam Al-Qur'an
disebut empat kali, semuanya dalam bentuk
mashdar. Tiga di antaranya ditemukan di dalam
bentuk mufrad (tunggal)gtuamrah(;*), yaitu di
dalam QS. Al-Mu'min0n l23l: 63, QS. Adz-
Dzdriydt [51]: 11, serta QS. Al-Mu'min0n [23]:
54 dan yang satu lagi di dalam bentuk jamak
ghamaril ( o|-J ), yaitu di dalam QS. Al-An'Am

[6]: 93. Pengertian al-ghamrah (;pli ) yang
terdapat di dalam Al-Qur'an ini pada umumnya
berarti 'kebodohan'. Hanya satu yang berarti
' sakar dt (sakaratul maut)'.

Di dalam QS. Al-Mu'minOn [23]: 54 Allah
swt. menyuruh membiarkan orang-orang kafir
di dalam ghamrah ( a* : kebodohan) sampai
pada suatu waktu tertentu. Selanjutnya di dalam
ayat 63 dikatakan bahwa di dalam hati orang-
orang kafir itu ada kebodohan terhadap kitab
Allah swt. sehingga mereka melakukan amal-
amal yang jahat. Di dalam QS. Adz-Dzdriydl
[51]: 11 disebutkan pula bahwa salah satu ciri
orang pendusta adalah lalai di dalam kebodohan
(ghamrah) sehingga mereka menanyakan kapan
Hari Kiamat datang.

Bentuk jamak dari kata ghamrah ( ;)L )

adalah ghamarit ( .>frL ). Ghamardt ( o\t ) sama

pengertiannya dengan sakarht ( orj: ). Keadaan
orang yang hampir meninggal dunia disebut
sakarhtul maitt ( ,>'r-tt Lt:f* ) atau ghamaritul maftt
( p',Jt lrr;i ). AlQur'an menyebu tkan ghnmardtul

maitt ( ='.,J:t Lr;.L ) di dalam pengertian sakardtul

mailt ( :}A Lr$.:, ) ketika menggambarkan
betapa dahsyatnya keadaan yang dialami orang-
orang zalim ketika menghadapi al-maut ( -'A=
kematian). Hal ini disebutkan di dalam QS. Al-
An'Am [6]: 93. 4 Zainuddin ce
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GHANTY ( tl
Kata ghaniy ( p.) terambil dari akar kata yang
tediri dari huruf-huruf ghain, nitn, dan y6'.
Maknanya berkisar pada dua hal, pertama
kecukupan, baik menyangkut harta maupun
selainnya. Dari sini lahir kata ghiniyah (\ijr),
yaitu wanita yang tidak kawin dan merasa
berkecukupan hidup di rumah orang tuanya,
atau merasa cukup hidup sendirian tanpa suami.
Makna yang kedua adalah suara. Dari sini, lahir
kata mughanni dalam arti penarik suara atau
penyanyi.

Dalam Al-Qur'an kata ghaniy ditemukan
sebanyak 20 kali, hanya dua kali yang menunjuk
kepada manusi4 sedang selebihnya menjadi sifat
Allah swt.

Dalam bahasa Al-Qur'an dan Hadits
"kekayaan" tidak selalu diartikan banyaknya
harta benda. Nabi saw. menjelaskan bahwa:

" Buknnny a gfina (kekay aan) dengan bany aky a

harta benda tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah

keknyaanhntiljiwa;'
Bahasa Arab menggunakan kata tsariy (a; )

untuk menggambarkan kekny aan material

Dalam Al-Qur'an, kata-kata yang meng-
gunakan ketigahuruf yang disebut di atas dalam
berbagai bentuknya ditemukan sebanyak69 kali.
Pada umumnya tidak berarti "banyak harta",
bahkan secara tegas, sebagaimana ditulis oleh
Bint Asy-Syathi' dalam Tafsirnya bahwa se-

smrang dapat dianggap " kay a" (6hmtiy) menr:rut
bahasa agama, walaupun dia tidak memiliki
harta yang banyak, sebaliknya yang memiliki
harta melimpah dapat saja tidak dinamai "kaya"
t6haniy).

Perhatikanlah firman Allah dalam QS. Ati
'ImrAn [3]: 10 dan 116, demikian pula QS. Al-
IIAqqah 169l: 28, yang menyatakan: ( ;?iC
'4.f e = "Hartaku sekali-kali tidakmenjadikan aku

kaya " dalam arti berkecukupan dan mampu
menolak siksa Tuhan.

Di sisi lain, perlu dicatat bahwa Allah swt.
menyebutkan aneka nikmat-Nya kepada Rasul
saw., antara lain, (;;,t! \e aG;:= "Danbukan-
kah Di a mendap atimu *b agai sm r m g y m g kekur $n gan,
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fa aghnd lalu Dia memberikan kecukupan" (QS. Adh-
DhuhA [93]:8).

Memerhatikan keadaan Rasul saw sejak
kecil hingga kemudian berhasil menyebar-
luaskan Islam di jazirah Arabia, sejarah tidak
menginformasikan bahwa suatu ketika beliau
pernah memiliki harta kekayaan yang melimpah.

|ustru sebaliknya, para istri beliau pernah
mengeluh akibat "sempitnya kehidupan materi,"
sampai-sampai beliau mempersilakan mereka
untuk memilih hidup sederhana atau dicerai
secara baik (QS. Al-Ahzdb [33]: 28).

Menurut Imam Ghazali, Allah Al-Ghaniy,
adalah "Dia yang tidak punya hubungan dengan
selain-Nya, tidak datam zat-Nya maupun dalam
sifat-Nya, bahkan Dia Mahasuci dalam segala
mac.un hubungan ketergantungan."

Demikian terlihat bahwa "kekayaan" Allah
yang dimaksud dalam sifat-Nya ini, bukan
melimpahnya materi, tetapi ket idakbu tuhan-N y a

kepada selain-Nya I 7i..ll :i;irt fii'oli (c-
3-Jr fii g Xit, = "Hai sekali.an manusia, kamulah

yang miskinlbutuh kepada Allalt; sedang Allah, Dialah
Yang Maha Kaya Gidnk memerluksn sesuatu) lagi Maha

Terpuji" (QS. FAthir [35]: 15).

Yang sebenar-benarnya kaya adalah yang
tidak butuh kepada sesuatu. Allah menyatakan
dirinya dalam dua ayat, ('ii*tJi1 j; li : "riaat
butuh kep adn s eluruh al am r ay a" (QS. Ali' ImrAn [3] :

97 dan QS. Al-'Ankabfit l29l: 6). Manusia
betapapun kayanya, maka dia tetap butuh,
paling tidak kebutuhan kepada yang mem-
berinya kekayaan. Yang Memberi kekayaan
adalah Allah Al-Mughni ( G;r ).

Kata Ghaniy yang merupakan sifat Allah,
pada umumnya (10 kali) dirangkaikan dengan
kata Hamid (.t*;), dan masing-masing sekali
denganKnrim ( ei ), Arn* ( # ),D2fi Ar-Rabmah
(z;"Sr 11), dun lima kali tidak dirangkaikan
dengan sifat-Nya yang lain (al-'6lamin dua kali
dan berdiri sendiri tiga kali).

Perangkaian sifat Chaniy dengan Hamid,
menunjukkan bahwa dalam kekayaan-Nya Dia
amat terpuji bukan saja pada sifat-Nya tetapi
juga jenis dan kadar bantuan/anugerah ke-
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kayaan-Nya itu. Perangkaiannya dengan sifat
Karim, menunjukkan bahwa anugerah-Nya
melimpah, sedang perangkaiannya dengan sifat

Halim menunjukkan bahwa Dia tidak bosan
memberi, apalagi marah walau berulang-ulang
dimintai. Ini karena D ia Dzit Ar-Rahmah. Pemilik
kasih sayang yanB tercurah kepada makhluk-
Nya. Karena itu pul4 seperti firman-Nya dalam

QS. Ar-RahnlAn l55l: 29, ( .2'5tli 4o '11:5"

gG c * ti 6\y;riit = " semtta yang ada di langit

dan dibumi selalu memintakepada-Nya. Setiap waktu

Dia dnl mn kesibukan (memenuhi harapan mereka)."

Demikian, wa Allah A'lam.'. M. Quraish shihab *

GHARIMIN t;,LrO I
Kata ghkr imin (,f tG ) adalah ben ttlk ism f 6' il y ang
mengandung pengertian j*uk. Kata ini berasal

dri gharima, yaghramu, gharman wa ghurman wa

ghardmah (iv'tf'?')f'-ii;J-ii ). Arti asli kata
ini al-dain ( i,i1tt: utang). Oleh karena itlu, rajulun

gharimun ( i-i .V', ) artinya 'orang yang me-
mikul utang'. Dengan demikimr, ghfirimin ( ,elG )
artinya 'orang-orang yang berutang'. Menurut
pendapat lain, sebagaimana yang dikutip Ibnu
Manzhur, ghfrrimin ( qlc ) ialah 'orang yang
berutang bukan pada jalan maksiat'. Menurut
Ibnu Faris, asal makna kataghurm ( pi ) menun-
juk pada 'kemestian dan keharusan'. Sementara

itu, Ibrahim Anis dan Muhammad Ismail Ibrahim
mengartikan ghurm ( ti ) sebagai 'suatu ke-
harusan atas seseorang yang pada mulanya
tidak merupakan kewajibannya'. Ar-Raghib Al-
Ashfahani mengartikan ghurm ( pi ) sebagai
'suatu bahaya yang menimpa harta seseorang

bukan karena jinayah ( ,;-U" = pelanggaran) dan

bukan pula karena khianat'. Meskipun terdapat
perbedaan pendapat di dalam memberikan
pengertian kala ghdrimin ('j4tG ) ya.g berasal

dari ghurm ( ci ); Pertr"daan itu tidak kontradiktif
karena orang yang berutang memikul suatu
kewajiban untuk membayarnya. Bila tidak
dibayarnya maka akan dapat menimbulkan
bahaya terhadap dirinya.

Al-gharimah ( -a;)i ) berarti al-khashrah
(;;Ar = rugi) dan ada juga yang mengartikan-

Ghiriruin

nya sebagai md yalzamu adiuhit (i\t;iifi-t =

sesuatu yang perlu ditunaikan). Al-gharam ( 1jlr ),
menurut Muhammad Ismail Ibrahim, Ibnu Faris,

dan Ibrahim Anis berarti'terpaut pada sesuatu

yang sulit melepaskan diri' dan juga berarti 'azab

yang terus-menerus'. Mereka memberikan
contoh firman Tuhan di dalam QS. Al-FurqAn

[25]: 65 yang berbunyi, inna' adzhbahi kina ghnrhmd

(t1f? t\{ \$\:Jr'Jt= sesungguhnya azabnya [nera-
ka jahannam] adalah kebinasaan atau siksaan

yang kekal). Kata maghram ( r-il,) dan mughram

( ill ) juga berasal dari kata ghurm ( i) ).
Kata al - ghdr imin (';.SAi ) hanya disebutkan

satu kali di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam QS.
AlTaubah [9]: 60. Kata gharimA (i(] ) disebut-
kan satu kali, yaitu di dalam QS. Al-Furqdn [25]:
65. Kata maghram ( c-t') disebutkan 3 kali, yaitu
di dalam QS. At-Taubah [9]: 98, QS. Ath-Th0r

l52l:40, dan QS. Al-Qalam 168l: 46. Adapun kata

mughramim ('o;|l ) disebutkan satu kali, yaitu
di dalam QS. Al-WAqi'ah [55]:66.

Kala ghirimin ( ;p..tG ) di dalam QS. At-
Taubah [9]:60 disebut di dalam konteks pembi-
caraan mengenai pembagian zakat, atau orang-
orang yang berhak menerimanya. Di dalam ayat

ini dijelaskan ada 8 kelompok orang yang berhak
menerima zakat, salah satu di antaranya adalah

ghfrrimin(,ZtA).
Al-Qurthubi menjelaskan di dalam tafsir-

nya, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan

ulama bahwa yang dimaksud dengan ghdrimin
( ,tlG ) ialah orang yang berutang dan tidak
memunyai kemampuan untuk membayarnya.
Al-Qurthubi menambahkan, diberikan zakat
kepada orang yang berutang, sementara harta-
nya yang ada tidak cukup untuk pembayarnya.
Bila ia tidak memunyai harta, sementara ia juga

di dalam keadaan berutang maka statusnya
adalah ghdrimin (qtL ) dan fakir. Orang yang

berstatus seperti itu perlu diberi zakat karena

dua sifat tersebut.
Dengan nada yang agak berbeda, tetapi

maksudnya hampir sam4 Sayyid Quthub me-

nyatakan, al-ghdrimin ( ,<Fi ) ialah orang yang
berutang bukan karena maksiat. Mereka perlu
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diberi zakat untuk melunasi utangnya.
Di samping itu, kata maghram ( f r-) yang

terdapat di dalam QS. At-Taubah [9]: 98 lebih
tepat diartikan sebagai 'kerugian', dan kata
maghram ( r.t,) yang terdapat di dalam QS. Ath-
Th0r [52]: 40 dan QS. Al-Qalam [68]: tE lebih
tepat diartikan sebagai 'utang'. Adapun kata
mughramfin (';t';:-l ) yang disebut satu kali di
dalam QS. Al-Waqi'ah [56]: 66 lebih tepat
diartikan sebagai 'kerugian'. ,eHasan Zaini tc

GHAR0R ( i:j, I
Kata gharfir ( j:? )berxal dari gharra - yaghurru -
gharran dan ghurfiran (l\?iG,;.? ) yang ber-
sinonim dengan katakhada'a (Lb ) yang berarti
'menipu memperdayakmr' . Gharilr ( jsr ) adalah
sesuatuyang memperdayakan manusia di daldm
bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat
(keinginan), dan lain-lain. Kata itu kadang-
kadang diartikan sebagai'setan' karena setan
merupakan penipu yang paling jahat. Di sam-
ping itu kata itu juga diartikan sebagai 'dunia'
karena dunia sifatnya memperdayakan dan
dapat mencelakakan manusia.

Di dalam Al-Qtr'an, ghurfir ( ,'r) ) dan kata

lain yang seasal dengan kata itu disebut 27 kali,
L5 kali di dalam bentuk kata kerja dan 12 kali di
dalam bentuk kata benda. Di dalam tulisan, kata
kerja yang digunakan semuanya terdiri atas tiga
huruf, baik di dalam bentukf il mfrdhi maupun di
dalam bentukl'l mudhdri', demikian pula kata

bendanya. Katabendayang disebut di dalam Al-
Qur'an hanya satu bentuk, yaltu gharitr ( ,\?)
yang disebut tiga kali, atau ghurfir ( i:?) yalrg
disebut sembilan kali.

Gharirr ( ,'rl;)merupakan perbuatan tercela
yang menurut Al-Qur'an dilakukan oleh orang-
orang munafik (QS. Al-AnfAl [8]:49), oleh orang
kafir (QS. Al-An'Am 16l:70 dan 130, QS. ChAfir

[4Ol:4, QS. Al-]Atsiyah [rts]:35, sertaQS. Al-Mulk
[67]:20), oleh setan (QS. An-NisA' [4]: 120 dan

QS. Al-An'Am 16l:112, QS. Al-A'rdf l7l:22, QS.
Al-IsrA' l17l: 64, QS. LuqmAn [31]: 33, dan QS.
FAthir [35]: 5), oleh orang zalim (QS. FAthir [35]:
4O), dan oleh orang Yahudi (QS. Ah 'ImrAn [3]:

Ghasaq

24). Keseluruhan katagharfir ( ,'r; ) dan katalain
yang seasal dengan itu disebut 15 kali di dalam
bentuk kalimat negasi. Pengungkapan dimaksud-
kan bahwa perbuatan itu dilarang. Lima kali
dari ungkapan yang melarang itu dikemukakan
dengan memberikan penekanan atau penegasan

yang kuat (ta'kid), yaitu di dalam QS. LuqmAn

[31]: 33 disebut dua kali, di dalam QS. FAthir [35]:
5 disebut dua kali, dan di dalam QS. Ah'ImrAn
[3] : 196. Tidak ditemukan arti lai n darikata gharttr
(JJi) selain tipu daya. 'e Zainuddin *

GHASAQ (,*)
Kata ghasaq ( j:,* ) berasal dari ghasaqa, yaghsiqu,

ghasqan (W',t-:;- 6; ) yang berarti zhulmah
( -^XL = gelap), inshabba ( eAl = tercurah, me-
ngalir). Ghasaq ( J:t ) dengan berbagai de-
rivasinya di dalam Al-Qur'an ditemukan
sebanyak empat kali, semuanya kata benda (isml

noun). Kata itu sekali di dalam bentuk mashdar,

ghasaq (.{}), yaitu di dalam QS. Al-IsrA' [17]:78,
sekali di dalam bentuk ism fd'il (kata pelaku),
ghdsiq (,-rG), yaitu di dalam QS. Al-Falaq [113]:
3, dan dua kali di dalam bentuk shighatun
mubdlaghah (superlatif) ghassiq ( a(;), yaitu di
dalam QS. Shad [38]: 57 dan QS. An-Naba' [78]:
25.

Kata ghasaq (.r:i) terdapat di dalam QS.
Al-IsrA' l17l:78. Ayat ini berbicara di dalam
konteks waktu shalat. Ghasaq ( ,t:i ) di dalam
ayat ini mengandung arti'gelap' atau'hitam'nya
malam, demikian menurut sementara ulama.
Akan tetapi, menurut ulama yang lain, ghasaq

( Jlr) berati 'awal malam', yai|u ketika terjadi-
nya pandangan yang sarnar-sarnar. Selanjutnya,
dikatakan bahwa pengertian asal dari ghasaq

(,t:i) adalah s6'ilan ( v;f = mengalir). Apabila
dikatakan ghasaqatil'ainu ( P\ i1*. ) berarti'air
mata mengalir'. Pengertian ghasaqil lail ( $t 5* )

adalah 'malam mengalirkan gelapnya' karena
seolah-olah gelap itu mengalir ke seluruh alam.

Kata ghisiq (,-rG) terdapat di dalam QS.
Al-Falaq [113]: 3. Ghasaq di sini berarti malam,

karena malam itu gelap (zhulmah\. Menurut Az-
Zajjaj, al-ghdsiq ( ad ) secara etimologi berarti
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dingin. Malam dinamakan ghdsiq (,rG) karena

lebih dingin dari siang; malah dinginnya itu
mencekam.

Ghassaq ( o(; ) disebut dua kali di dalam Al-

Qur'an, yaitu di dalam QS. Shad [38]:57 dan QS.
An-Naba' [78]:25. Kedua ayat ini berbicara di
dalam konteks azab terhadap orang-orang yang

durhaka. Ada beberapa pengertian mengenai
ghasaq ( ,t i), antara lain a) nanah yang mengalir
dari penghuni neraka; b) muntah yang mengalir
dari penghuni neraka; c) kedinginan yang mence-
kam; d) bau busuk, dan e) mata air di neraka
jahanam yang dialiri oleh racun yang berasal dari
bisa ular dan kalajengking. .r Zainuddin +

GHASYTYAH ( {rri )

Kata ghdsyiyah ({*G ) berasal dari kata ghasyiya

- yaghsyd - ghasyyan dan ghdsysyah ( #- (*
&Oif;* ). Kata tersebut di dalam Al-Qur'an
dengan berbagai bentuknya disebut 29 kal|
tersebar di dalam 23 surah (16 surah Makkiyah

dan 7 surah Madaniyah) dan27 ayat.
Makna asal kata itu adalah 'menutup

sesuatu dengan sesuatu'. Hari Kiamat disebut
dengan ghdsyiyah ( 4C ) karena pada hari itu
makhluk diselubungi dengan ketakutan. Demiki-
an di dalam Maqdyisul-Lugah.

Makna ini kemudian meluas menjadi
bermacam-macarn arti, di antaranya'menyeli-
muti','menggauli','mendatan gi',' gelap',' pin g-

san', dan'hari kiamat'.
Al-Qur'an menggunakan itu dengan arti

'menutupi', misalnya peristiwa yang dialami
oleh Firaun dan bala tentaranya yang ditutup
oleh laut dan menenggelamkannya (QS. Thaha

l20l: 78); nasib orang yang berdos4 muka mereka

ditutupi api neraka (QS. N0h [71]:7).
Di dalam Al-Qur'an juga disinggung arti

hubungan suami-istri (QS. Al-A'rAf [7]: 189). Di
dalam konteks ini dipahami dengan arti'meng-
gauli'.

Orang yang ketakutan, matanya bisa
terbalik dan pingsan (QS. Muhammad [47]:20).
Ketika ada perintah berperang/ orang yang
kurang kuat imannya takut mati. Pandangan-

Chaur

nya seperti orang pingsan.
Selain itu, Al-Qur'an menggunakan kata

ghdsyiyah ( ,-;v) dengan makna 'hari kiamat',
seperti di dalam firman Allah QS. Al-ChAsyiyah

[88]: 1. Al-ghfrsyiyah (+EJ ) adalah salah satu
nama hari kiamat, seperti al-hhqqah ( u;GJ ), al-
qiykmah ( xVi), ash-shfrkhkhah ('^9tLst), al-qdri'ah

( *td ) dan sebagainya. Al-ghdsyiyan ( +uJit)
juga merupakan salah satu dari nama surah Al-
Qur'an. Di dalam surah ini, Allah memberi kabar
gembira dan kabar mengerikan. Pada hari
kiamat manusia terbagi menjadi dua kelompok,
yaitu kelompok berbahagia dan kelompok
sengsara. Yangberuntung dimasukkan ke dalam
surga, dan yang celaka dimasukkan ke dalam
neraka.

Nabi telah mengingatkan manusia untuk
memikirkan keluhuran dan keajaiban ciptaan
Allah swt. |uga diingatkan, nantinya manusia
semuanya akan kembali kepada Allah dan
dihisab semua amalnya. Keluarbiasaan Hari
Kiamat begitu dahsyat seperti yang digambar-
kan Al-Qur'an di dalam QS. Al-Ghasyiyah [88]:
1. Hari kiamat itu datangnya mendadak, tidak
satu pun manusia yang mengetahuinya (QS. Al-
A'rAI l7l:41).

Firman Allah swt. pada QS. Al-Lail l92l:1,
" demi malmn apabila menutupi" , maksrtdnya apabila
menutupi siang maka jadilah gelap gulita.
,e Afraniati Affan c;

GHAUR (;il
Kata ghaur ( ,ri ) berasal dari ghira, yaghtrru,
ghaur an ( t';'r:i- rti ) yang ber arti dzahaba ( +i =

hilang), thalaba ('$ = mencari), hajama ( ff =

menyerbu, menyerang). Ghdral m6'u (Ldt ,G)
artinya dzahaba fil ardh ( e'r$t e'.-'i = hilang
meresap ke dalam bumi), sehingga terjadi keke-
ringan. Al-Ashfahani mengatakan al-ghattr ( r',$t )

artiny a al -munhabithu minal ar dh ( ;'r$ a u.{.5, =
permukaan bumi yang turun). Al-ghdr ( ,Uli )
berarti tsaqabun'adzim (# -A = lubang yang
besar yang terdapat di bukit atau al-kahfi [gua]).

Di dalam Al-Qur'an kata al-ghaftr ( .,:A )
dengan berbagai derivasinya disebut lima kali,
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yaitu di dalam QS. At-Taubah [9]:40 dan 57,Q5.
Al-Kahfi [18]: 41, QS. Al-Mulk167l:30, serta QS.
et-'AdiyAt [100]: 3. Dari berbagai bentuk kata
al-ghaftr ( riili ) it, tidak ada yang berbentuk kata
lceq a (a erb I fi ' l); kesemuanya kata benda ( noun I ism),

yaifi ghaftran (\; ) sebanyak dua kali, al-ghilr
( lul ), al-mughirdt ( or;Ir ), al-maghirdf ( g,rrr[.ii )
masing-masing disebut satu kali. Pengertian
yang dikandungnya adalah 'hilang, meresap,
U,enn{ t6hnfrr),' gaa' (al-ghir, maghirht),'meyerang'
(muglirat).

Kata ghafiran (L? ) terdapat di dalam QS.
Al-Kahfi [18]: 41 dan QS. Al-Mulk [67]: 30. Di
dalam kedua ayat ini gafiran ( fr? ) berarti
'meresap' atau'kering'. Di dalam QS. Al-Kahfi,
Allah swt. menggambarkan betapa sebuah kebun
airnya menjadi surut atau kering sehingga tidak
seorang pun yang dapat menemukannya lagi.
Pada QS. Al-Mulk digambarkan pula bahwa
kalau sumber air sudah menjadi kering(ghafiran)
tidak seorang pun yang dapat mendatangkan-
nya lagi. Pada kedua ayat ini ghauran (kering)
merupakan akibat perbuatan Allah swt. Apabila
Allah telah memperlakukannya, tidak ada
seorang pun yang dapat mengembalikannya
kepada keadaan semula. HaI ini menunjukkan
kekuasaan Allah swt., terutama di dalam meng-
hadapi orang-orang kafir.

Kata al-ghdr ( rd ) dm maghdrit ( ot;L( )
berarti 'gua'. Dikatakan demikian karena gua
merupakan tempat menghilang atau bersem-
bunyi. Kedua kata tersebut terdapat di dalam

QS. At-Taubah [9]: 40 dan 57. Al-ghdr (gua)
sebagaimana yang terdapat di dalam ayat 40,
menurut satu pendapat, adalah gua Ts0r yang
terletak di sebelah Utara kota Mekah dengan
jarak lebih kurang satu jam perjalanan. Di dalam
gua ini Rasulullah saw. menetap selama bebera-
pa malam bersama Abu Bakar. Adapun maghdrdt
( ot'1tl ) adalah bentuk jamak dari maghhrah
( ;ru )ymgberarti 'tempat orang bersembunyi'.
Menurut Abu Ubaid, setiap bagian yang dapat
menghilangkan atau menyembunyikan seseo-
rang disebut maghdrah ( ;,,tL ). Al-maghdrht
( .rrlr;:ii ) yang terdapat di dalam QS. At-Taubah

Chau,d

[9]: 57 merupakan gua tempat bersembunyi
orang-orang munafik karena merasa malu dan
takut atas kemunafikan mereka.

Kata al-mughirdt ( g,,r!fi ) berarti 'yang
menyerang'. Kata ini terdapat di dalam QS. Al-
'Adiyat [100]: 3 yang diartikan sebagai kuda-
kuda yang menyerang. Secara etimologi a|-ighhrah

( tlC)f ) berarti al-isr6'( 1r-!i= kencang). ladi, al-

mughirkt ( .:,r;Ir) adalah kuda atau unta yang
menyerang dengan sangat kencang. co Zainuddin +

GHAWA ( alt
Kata ghawh terambil dari akar kata yang terdiri
atas tiga huruf, yattu ghain - watp - yd. Menurut
Ibnu Faris kata tersebut mengandung duamakna
pokok, yaitu (1) sebagai antonim dari ar-rusyd
( *ri= petunjuk) dan (2) menunjukpadamakna
kebinasaan. Dari makna pertama lahir makna
'sesat' dan lkegelapan' karena or.rng yang sesat

dan berada di dalam kegelapan diliputi oleh
sesuatu yang kebenarannya tidak ada yang
tampak olehnya sehingga tidak mendapat
petunjuk. Dari makna ini juga lahir istilah af-
taghdwi (,s2tAi ) yang menunjuk pada makna
'perkumpulan' atau'persafu an' yang tujuannya
bukan untuk kebaikan. Demikian juga al-ghayah

( arfJi = bendera) karena bendera itu menaungi
orang yang berada di bawahnya dan naungan-
nya itu seolah-olah identik dengan kegelapan.
Kemudian, sesuatu yang menjadi tujuan atau
akhir segala sesuatu disebut ghfry ah ( tS ). Makna
ini merupakan pengembangan dari makna
bendera karena bendera atau panji merupakan
simbol yang menjadi sasaran atau tujuan yang
hendak dicapai dan ingin dikibarkan sebagai tan-
da kemenangan di dalam peperangan. Kemu-
dian, makna pokok yang kedua adalah makna
kebinasaan yang pada awalnya dipakai pada
bayi yang sakit perut karena terlalu banyak
minum susu. Kemudian, dipakai untuk menun-
juk pada makna kebinasaan sectua umum.

Kata ghmsd dan berbagai bentuk derivasi-
nya terulang di dalam Al-Qur'an sebanyak 22

kali yang tersebar di dalam 11 surah.
Penggunaan kata ghayy dan kata bentukan-
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nya di dalam ayat-ayat tersebut umumnya
menunjuk pada makna 'kesesatan' sebagai
antonim dari ar-rusyd(petunjuk), seperti di dalam

QS. Al-Baqarah [2]: 256; di situ disebutkan
bahwa ar-rusyd (petunjuk) dan alghayy (kese-

satan) adalah hal yang sudah jelas. Kemudian,
pada QS. al-A'r6f l7l:1,46 disebutkan bahwa di
antara ciri orang yang takabur/ yang me-
nyombongkan dirinya di muka bumi tanpa
alasan yang benar sehingga Allah memalingkan-
nya dari tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah
jika mereka melihat jalan petunjuk (ar-rusyd)

mereka tidak mau menempuhnya, tetapi jika
mereka melihat jalan kesesatan (al-ghayy), mereka

malah menempuhnya. Yang termasuk al-ghayy

( ,ff = kesesatan) adalah memperturutkan hawa
nafsu serta enggan beribadah kepada Allah,
seperti tidak mau mendirikan shalat. (QS.

Maryam [19]: 59). Al-ghayy tersebut identik
dengan jalan setan dan orang yang mengikuti
jalan setan termasuk di dalam kelompok al-

ghdwin ( jJ[li= orang-orang yang sesat); hal ini
dapat dilihat di dalam QS. Al-A'rAf [7]: "175.

Adam sendiri disifati dengan ghaw6 (sesat)

setelah dia bersama istrinya memakan buah
yang dilarang oleh Allah memakannya karena

perbuatannya itu dilakukan atas bujukan setan.

Kesesatan Nabi Adam itu telah diampuni oleh

Allah setelah dia bertobat (QS. Thahit l20l: 120-

t22).
Di antara jalan-jalan setan adalah meng-

gambarkan yang baik menjadi buruk dan yang
buruk menjadi baik serta berusaha menyesat-

kan manusia sebanyak mungkin. Ini merupakan
janji dan komitmen iblis/setan setelah dike-
luarkan dari surga karena tidak mau mengikuti
perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi
Adam as., sebagaimana terlihat pada banyak
ayaf seperti di dalam QS. Al-A'rAf [7]: 16 dan

QS. Al-Hiir [15]: 39. Orang yang sesat dan
berusaha membantu setan menyesatkan orang
lain disebut ikhwdnusy syaithdn ( or,rlrJr 'otfl =

saudara setan) (QS. Al-A'rAf l7l:202).
Kebalikan dari jalan setan sebagai yang

disebutkan dengan istilah al- ghayy adalah ajaran

GharvllAsh

Allah yang disampaikan oleh para rasul-Nya,
seperti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muham-
mad. Allah bersumpah bahwa wahyu yang
diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.

adalah benar dan Nabi Muhammad itu.md ghawd

(,s-fi = tidak sesat). (QS. An-Najm [53]: 1-4).

Selatn ghatad dan segala bentuk derivasinya
yang menunjuk pada makna'sesat', juga dipakai
dengan makna'binasa' seperti di dalam QS.
Maryar, [19]: 59. Disebutkan bahwa setelah suatu

generasi memperturutkan hawa nafsunya serta

meninggalkan shalat maka mereka kelak yulqauna

ghayyd (Vb';y- = akan menemui kebinasaan).

Orang yang bertobat, beriman, dan beramal saleh

akan masuk surga dan tidak akan dianiayasedikit
pun. Ada yang menafsirkan kata ghayy di situ
sebagai khusr dn ( ;lp = kerugian), ada pula yang

menafsirkannya sebagai syarr (;, = kejahatan)

ata:l dhnlkl ( Jy* = kesesatan), dan ada juga yang

menafsirkannya sebagai sebuah lembah di neraka
jahanam. Namun, terlepas dari penafsiran-
penafsiran yang berbeda-beda tersebut, se-

muanya menunjukkan kepada yang tidak baik
sehingga Ka'b menafsirkannya dengan ke-
binasaan di dalam neraka jahanam.
:: Muhammad Wardah Aqil ce

GHAWwASH ( uetf 't

Kata ghawwdsh ( 
""trl, 

) terambil dari akar kata
yang terdiri atas tiga huruf, yaltt gain, u)aw, darr

shdd.Menurut Ibnu Faris, makna dasar akar kata

tersebut menunjuk pada arti 'mengejar atau
memburu sesuatu yang ada di bawah'. Dari
makna itulah kata ghawsh ( ,r'* ) dipakai di
dalam arti'menyelam di bawah air', orangnya
(penyelam) disebtrt ghd' ish ( a.G ) atau ghaww frsh

(,r\'i ) dan jamaknya adalah ghi'ishah ('^d.C)
danghawwashfin( 6'r-r"; ). Transaksi dengan cara

mengatakan, "Saya menyelam di bawah laut
dengan bayaran sekian dan apa yang saya

peroleh adalah milikmu", disebut dh"arbatul-ghi' ish

( a.tA'4'*), jenis jual beli ini dilarang dalam
Islam karena mengandung muslihat sebagai-

mana di dalam sebuah hadits innahtt nahi'an
dharbatil-ghi'ishi ( uadr't'p = bahwasanya Nabi
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saw. melarang dharb atul- ghA' ish). Kata ghdsha
( ,rG) dapat juga dipakai di dalam arti 'menun-
tut ilmu yang sulit', seperti dikatakan glzdsha'alal
' ilmil ghhnidh hattd istanbathahi.t ( gtA 8t & eC
el,F = dia mempelajari ilmu yang sulit itu
hingga berhasil menguasainya).

Bentuk lain yang biasa digunakan dan
mengandung arti yang lain adalah al-gh6'ishah
(u:.tl)r ) dan al-mutaghawwishah (^-,';a ). ef
ghi'ishah (Uti't ) adalah orang yang haid yang
tidak mengetahui bahwa dia haid, tetapi berkata
kepada suaminya bahwa dirinya haid. Di dalam
sebuah hadits dikatakan, lu' inatil- ghh' ishatu w al-
mutaghawwishatu (^*"i,"J;$'t'ajtilt-c.;/F terkutuk-
lah wanita ghk'ishah dan wanita mutaghaw-
wishah). Di dalam riwayat lain dikatakan, Toal-

mughawwishah ( a* ;3i ). Al-gh6' ishah ( +.:.rl,st )

adalah wanita yang tidak memberitahu suami-
nya bahwa dirinya haid sehingga suaminya
menggaulinya di dalam keadaan haid, sedang-
kan al-mutaghawwishah (^*";a ) adalah wanita
yang tidak haid, tetapi membohongi suaminya
bahwa dirinya sedang haid.

Di dalam Al-Qur'anyang digunakan hanya
kata ghawwdsh (.r\? ) di dalam arti 'penyelam'
dm yaghttshfina ( ,:'rp'*- ) di dalam arti 'menye-
lam'. Kata ghawwhsh (,rt:? ) terdapat pada satu
tempat, yaitu di dalam QS. Shad l38l: 37,

sedangkan katayaghttshfina (|.;'r-fi ) juga terda-
pat hanya satu kali, yaitu pada QS. Al-AnbiyA'

l21l:82. Kala ghawwish ( u"r';) dm yagfishfina
(';t'*'i;- ) pada kedua ayat tersebut berbicara di
dalam konteks kemukjizatan yang diberikan
kepada Nabi Sulaiman as.; di situ disebutkan
bahwa setan-setan ditundukkan olehnya untuk
menyelam di dasar lautan mencarikan mutiara
dan melaku-kan pekerjaan-pekerjaan lainnya,
seperti mem-bangun bangunan megah sesuai

dengan keingin-an Nabi Sulaiman.
ee Muhammad Wardah Aqil ec

GHILZHAH ( AIIL )
Kata ghilzhah ( ';W ) adalah mashdar dari ghalazha

- yaghlizhly aghluzhu - ghilazhanl ghilzhatan
( rt:+t@ -'*:t'\\1:- - 'u; ) maknanya adalah

Chilzhah

'keras', lawan dari kata riqqah ( ii, : lembut),
aslinya digunakan pada sesuatu yang bersifat
pisik, seperti tanah yang keras. Kemudian, kata
itu mengalami perluasan makna, yaitu meliputi
yang fisik maupun yang nonfisik, seperti benda
sifat, perilaku, pikiran, kehidupan.

Di dalam Al-Qur'an, kata ghilzhah (iW)
dan segala bentuk derivasinya terulang seba-

nyak L3 kali dengan beberapa bentuk pengguna-
an, seperti: digunakan di dalam arti'sikap' (sikap
keras), sebagaimana yang terdapat pada QS. At-
Taubah l9l:73, L23 dan QS. At-Tahrim [66]: 9.

Ketiga ayat tersebut mengandung seruan kepada
orang Mukmin agar bersikap keras terhadap
orang-orang kafir dan orang-orang munafik.
Kemudian, digunakan sebagai sifat hati. Makna
ini dapat ditemukan di dalamAl-Qur'an dengan
redaksi ghalizhul qalbi ( 

=tA, 
W = keras hati),

seperti pada QS. Ali 'ImrAn [3]: 159. Ayat ini
memuji sifat Nabi saw. yang tidak keras hati.
Dikatakan kepadanya, "Seandainya engkau
( Muhammad) busiknp keras lagi berhati knsar, tentulah

mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu". Ar-Razi
menjelaskan maksud dari ghalizhul qalbi
( viAtW = keras hati) adalah orang yang
hatinya tidak sensitif terhadap keadaan se-

kelilingnya. Orang yang tidak punya rasa
kasihan terhadap orang lain dan tidak me-
nyayanginya, meskipun akhlaknya tidak buruk
dan tidak menyakiti orang lain, orang tersebut
tetap bisa disebut ghalizhul qalbi ( 

=*1r 
$ = keras

hati). Penggunaan lainnya dipakai untuk me-
nunjukkan 'besarnya' atau 'kerasnya' siksaan
neraka, dengan rangkaian adzhbun ghalizh
( *it:u = azab yang dahsyat), sebagaimana
terlihat pada QS. Hffd [11]:58, QS. IbrAhim [14]:
17, Q3. Luqm6n l31l:24, dan QS. FushshilAt [41]:
50. Demikian juga dipakai untuk menunjukkan
pada 'janji yang kuat' dengan menggunakan
rangkaian mitshqun ghalizh ( * bQ = Fnli yang
erat). Ini terdapat pada QS. An-NisA' l4l:21,,154
dan QS. Al-AhzAb l33l:7- Selanjutnya, diguna-
kan sebagai sifat bagi malaikat yang menjaga
neraka, disebutkan bahwa malaikat penjaga
neraka bersifat syidddun ghilizh ( -Eli Srin = tidak
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mengenal ampun/keras), sebagaimana yang
terdapat pada QS. At-Tahrim 166l:6.
eo Muhammad Wardah Aqil cc

GHUFRAN { or;b )
Kata ghufrdn ( ornl ) adalah bentuk mashdar dari
ghafara, yaghfiru, ghaftan, wa ghufrdn wa maghfirah

(i:#jrlt;L'tf;;';.'* ). Makna asal dari kata

Shafl ( j6 ) ialah as-satr ('pt= tutup). Umpama-
ny+ ghafarats tsafib ( -|$t ji. = kain tertutup), yaitu
apabila bulu kain tersebut timbul sehingga
menutupi permukaannya. Ghafarasy syaiba bil
khidhnb (l$U,4tt * ) maksudnya ialah'dia
menutup uban dengan inai (alat pewarna
rambut)'. Bila dikatakan ghafara al-mat6' fil in6',
( rgj C LAt--& ) maka maksudnya ialah 'dia
memasukkan harta benda ke dalam wadah serta

menutupnya'. Kalimat gh afar all 6hu lahtt dzanbahit

ghafran u)a ghufrdnan wa maghfirah
(i'#'tfrntjt;,; i.ii il'.i,r/ ), maksudnya ialah
satarahit wa 'afA 'anhu (e 6i ip = Rltatr me-
nutupi [kesalahannya] dan mema'afkannya).
Slfrghatun mubdlaghah dari kata ghufrdn ( ot;;1
adalah ghaffiLr ( ,l* ) dan ghaffdr ( ,6 )-

Ada beberapa kata yang seasal dengan kata
ghufrdn ( ot:n; ), misalnya ghufir ( 1i ) yang
berarti 'rambut halus lagi pendeK seperti bulu
yang terdapat di atas dagu (jenggot), di atas dahi,
pundak, betis wanita dan sebagainya. Ghifhr
( ,r;i) berarti 'tanda-tanda yang terdapat di atas

pelipis'. Ghifdrah ( frW) berarti 'sepotong kain
yang dipakai wanita untuk menutup kepalanya'.

Alghifr (;;ji ) berarti 'anak sapi betina' . Al-Ghufr
( li) berarti 'anak kambing hutan/kambing
gunung yang jantan'.

Berangkat dari pengertrm lughawi tersebut,

Ar-Raghib Al-Ashfahani mengartikan kat a ghufl frn

wa maghfirah minallih ( $t ul:fi,jb1L ) dengan
'perlindungan Allah terhadap hamba-Nya dari
senfuhan azab' - huwa an yashfinal 'abdn min an

y amasmtrul' adzAbu (,+rlt;,st !,".' ;- if ; r:1r 3'rr:-'J\'$ ).

Kata ghufrin ( orp ) disebut satu kali di
dalam AlQur'an, yaitu di dalam QS. Al-Baqarah
pl: 285, sedangkan kata maghfirah ( r'F ) disebut
sebanyak 28 kali, antara lain di dalam QS. Al-

GhufrAn

Baqarah pl:175,221.,269, dan 268, QS. Ah'Imr6n
[3]: 133, 136, dan 152 QS. An-Nisfl [4]: 96, serta

QS. Al-Mflidah [5]:9. Di dalam bentukfll mddli,
kata itu disebut 9 kali, antara lain di dalam QS.
An-Nisfl $l:eQkali), QS. Ati'ImrAn [3]:135, QS.
ShAd [38]: 24 dan QS. Al-Munffiq0n [63]:6. Di
dalam bentuky''l mudhiri', disebut 60 kali, antara
lain di dalam QS. Al-Baqarah t2l: 2S4 QS. ali'hran
[3]: 31, 129, dan 135, serta QS. An-Nisfl pl:8 (2

kali), 116 (2 kali), 137, dan 168. Di dalam bentukl'l
smr disebul36 kali, antara lain di dalam QS. Al-
Baqarah l2l 2136. Kata ghffi r ( ;6 ) di dalam bentuk
isrnfi'il muftad, disebut satu kali, yaitu di dalam QS.
GhAfir [t10]: 3; di dalam bentuk ismf6'il jama', satu
kali, yaitu di dalam QS. Al- A'rAf [7f:lll.Kataghafur
( ,'rI;\ dan ghafiird (fr'il;) disebut 91 kali, antara
lain di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 173,182,192,
199,218,225, dan 235. Sementara itu, kata ghnffdr

( ,&) hanYa disebut lima kali.

Kata ghufrhn ( o(p ) di dalam QS. Al-
Baqarah [2]: 285 merupakan doa orang Mukmin
agar dosa mereka diampuni. Ini didahului
dengan pengakuan dan pernyataan penyerahan
diri serta taat kepada Allah tanpa rasa kesal
sedikit pun, diiringi dengan keyakinan bahwa
tempat kembali mereka adalah Allah. Demikian
menurut uraian Sayyid Quthub. Menurut Az-
Zajiaj sebagaimana yang dikutip Al-Qurthubi,
kata ghufrin ( otn;) sepola dengan kata kufriln
( or;S )dankhusrfu( i,r'j-,. ). Sebelum kataghuft1n
( or;L ) adafi'l (kata) yang disisipkan. Lengkapnya
kata itu berbunyi ighfir ghufrknakn (UtlL';bt ).
Menurut ulama lairy maksud kata itu ialah 'kami
mengharap dan meminta ampunan-Mu' -
nathlubu aunas'alu ghufrfuakn(U1L JfZ ':i t Ir: l.

Muhammad Abduh, sebagaimana ditulis
Rasyid Ridha menjelaskan maksud ayat ini,
yaitu mereka meminta kepada Allah, kiranya
Allah mengampuni kesalahan diri mereka yang
menjadi penghalang untuk mencapai derajat
yang sempurna sesuai dengan kehendak iman.
Lebih lanjut Muhammad Abduh menambahkan,
kataghufihn( 5y) di dalam ayatini samaartinya
dengan maghfirah ( ri;) yang berarti as-satr
('pt= tutup), yaitu penutup dosa. Penutupan
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dosa dilakukan dengan cara tidak mencela
pelakunya di dunia dan meninggalkan balasan-
nya di akhirat nanti. Ini diperoleh antara lain
dengan cara bertaubat dan mengiringi amal
kejahatan dengan amal kebaikan serta berdoa
bagi penambahan iman. Dengan jalan itu bekas-
bekas dosa akan terhapus dari diri di dunia serta
diharapkan ia kembali kepada Allah di akhirat
di dalam keadaan suci bersih.

Di dalam tafsir Al-Mizdn dikatakan,
ghufr dnuhir mn maghfr atuhfi (,t.iJ'ri'it' & = ampu-
nan Allah) dijadikan dasar untuk menolak azab
dengan menutup kekurangan-kekurangan di
dalam pelaksanaan ibadah. Ini akan tampak
dengan jelas waktu seorang hamba kembali
kepada Tuhannya.

Kata maghfirah ( r;L ) di dalam QS. Al-
Baqarah [2]:175 digunakan di dalam konteks
pembicaraan mengenai orang-orang yang
membeli/menukar petunjuk dengan kesesatan
dan maghfirah (a'# = iunpunan) dengan siksa.
Kata maghfirah ( a';1, ) di dalam Ayat 221 surah
ini digunakan di dalam konteks pembicaraan
tentang larangan kawin dengan orang-orang
musyrik, laki-laki atau pun perempuan, karena
mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah
mengajak ke surga dan memberlkan maghfirah
(r#= ampunan).

Semua katamaghfirah (a*) di dalam Al-
Qur'an berarti'ampunan', kecuali kata maghfirah
di dalam QS. Al-Baqarah [2]:263,yang lebih tepat
diartikan 'maaf' karena berlaku di antara
sesama manusia. Ayat ini berkaitan dengan
masalah sedekah; perkataan yang baik dan
pemberian maaf lebih baik dari pada sedekah
yang diiringi dengan sesuatu yang menyakiti
(perasaan si penerima). + Yaswirman +

GHULAM ( i)ri )
Kata ghuldm ( fy" ) dan kata yang seakar dengan
kata itu di dalam Al-Qur'an disebut 13 kali pada
delapan tempat di antaranya QS. Maryam [19]:
8, dan 20, QS. Ah'Imran [3]:4O, serta QS. YOsuf

lL2l:le.
Dari segi bahas4 kata tersebut berarti 'anak

Ghuldnr

laki-laki di dalam usia remaja menjelang
dewasa', atau 'anak laki-laki sejak lahir sampai
remaja'. Dengan demikian, bila ghulilm ( C>G )
dipahami secara parsial akan memberikan
pengertian 'sosok seorang anak laki-laki yang
baru tumbuh kumis serta memiliki jiwa yang
sangat labil'; terutama dorongan biologis yang
bergejolak. Kata itu juga bisa berarti 'hamba
sahaya/budak yang bisa diperjualbelikan dan
dipindahtangankan dari seseorang kepada orang
lain'. Arti itu berbeda deng an Nttkata walad ( $ )
yang mengacu pada semua anak, baik laki-laki
maupun perempuan, baik besar maupun kecil.

Pengertian kataghuldtn ( t>r, ) di dalam Al-
Qur'an dapat diklasifikasikan menjadi tiga.
1. Bayi (QS. Maryam [19]: 8 dan 20). Ayat

tersebut memaparkan kisah Zakaria yang
pada usia lanjut merasa putus asa karena
tidak akan memunyai keturunan sehingga ia
berkata, "Bagaimana mungkin saya punya
ghulim ( ;>ti = Uayi;, sedangkan istriku adalah
seorang yang mandul?" Demikian juga halnya
dengan Maryam (ibu Nabi Isa) yang me-
nyangkal akan punya ghulilm ( p>r" = bayil
karena ia tidak pernah berhubungan badan
dengan laki-laki.

2. Seorang anakyangbelum dewas4 yakni anak-
anak yang tahap perkembangannya belum
remaja sehingga belum memiliki gejolak
biologis terhadap lawan jenisnya. (QS. Al-
Kahfi [18]: 74 dan 82). Di dalam ayat tersebut
dibicarakan bahwa ketika hamba Allah
berjalan bersama Nabi Musa as. mereka
menemukan sorangghulim ( pv = anak laki-
laki yang masih kecil), lalu anak itu dibu-
nuhnya. Di tempat lain mereka membangun
tembok yang hampir roboh milik dua orang
ghulilm ( C:d = anak yang belum dewasa).

3. Anak laki-laki di dalam kondisi remaj4 (QS.

Y0suf [12]: 19). Ayat tersebut mengemukakan
ketika Yusuf ditemukan oleh musafir, musafir
itu berkata, "Ini ghulim ( f:d = seorang anak
muda)". Di dalam kisah itu dikemukakan oleh
para mufasir bahwa Nabi Yusuf ketika itu
telah remaja (muda belia).
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Ghulf

Dari beberapa konteks pemakaian kata

ghulim ( ry" ) di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang

disebutkan di atas, terlihat bahwa kata ghulim
( f>" ) tetap konsisten digunakan terhadap anak

laki-laki meskipun usia yang ditunjuknya
berbeda, sejak dari usia anak-anak sampai
menanjak remaja, kecuali di dalam contoh
pertama di atas yang memberikan pengertian
ghulim ( r>tl, ) itu sebagai bayi, baik laki-laki
maupun perempuan. Perubahan pengertian itu
dapat dimengerti dengan melihat konteks
pembicaraan sebelumnya. Pemakaian kata
ghulilm ( t:,l.l, ) di dalam AlQur'an pada umumnya
berkaitan dengan pembicaraan tentang kisah
umat manusia pada masa lampau, kecuali di
dalam QS. Ath-Th0r [52]: 24, "Dan berkeliling di

skitar merekn anak-snak mudn untuk (melay anil merekn,

seaknn-akan mueka mutiara y ang tusimpan". Camba-

ran itu berhubungan dengan pahala bagi orang-
orang yang bertakwa, dikelilingi oleh anak muda

yang melayani kebutuhan mereka di surga
kelak. cc Ahmad Husein Ritonga ce

GHULF t,ii.i I
Kata ghulf (-Jl ) aaaafr bentuk jroak dari kata

aghlaf ( JLi ), terdiri atas huruf ghfrn, l6m, darr

fa', mengmrdung arti'sesuatu menutupi sesuatu'.

Penggunaannya di dalam bentuk mufrad, aghlaf

( -bf 7 dapat dilihat pada hadits Huzaifah dan

Abu Said,
'S', 4' ii', i'Ar t c) i * ""c; 4;'qi'Ji;ri -Jt,k)i'4iiJJ..J.JV r e .. - ...igi*
hlqalbu arba'ah, qalbun aghlaf ai'alaihi ghisyi'Ltn'an

sima'il haqqi waqabttlihi wahuwa qalbul kkfiri . . .)

Hati itu ada empat macarn: pertmnahati aghlat [tututup]
untuk mendengarknn kebenaran dan menerimany a. Itu
adalah hati orang kafir . . .

Ada juga yang berpendapat bahwa kata
ghulf (-Jl )adalah jamakdarighilif (-:>'; )ya.g
berarti 'sampul'. Namun, Sibawaihi, seorang

pakar bahasa Arab mengatakan bahwa, tidak
ada wazan fi' Al ( Jti ) yang jamakny a fu'lun ( ;' )

selain pada syair karena terpaksa; terkecuali
kalau dibaca ghulufun ( JL), hunfi l6m-nya di-
dhamah, maka itu adalah jamak d ari ghil 6f ( .-l)t ).

Ghurf ah

Kata tersebut kalau dirangkaikan dengan hati,

baik itu dibaca ghulfun ( ;j} ) mauPun ghulufun

( -i11, ) keduanya berarti tertutup.
Di dalam Al-Qur'an, bentuk kata yang

digunakan dari akar kata tersebut hanya bentuk

iarnak ghulfun ( -i ) yang dirangkaikan dengan

kata qulftb ( *'* = hati ) sehingga maknanya
menunjuk pada 'hati yang tertutup'. Penggunaan

tersebut ditemukan pada dua tempat, yaitu pada

QS. Al-Baqarah [2]: 88 dan QS. An-NisA [4]: 1s5.

Kedua ayat itu menunjuk pada pernyataan
orang-orang kafir yang menolak kebenaran yang
dibawa oleh Nabi dengan mengatakan qulfibund

ghulfun ( -:t C.y = hati kami tertutup).
Ar-Razi mengemukakan tiga penafsiran

terhadap kata ghulfun yang terdapat di dalam
ayat tersebut. Pertam+ kata ghulf (.-aL ) merupa-
kan jamak d ariaghlaf (.,ibf l dengan makna'yang
ada di dalam sampul'; maksudnya hati kami
tertutup, bagaikan sesuatu yang berada di dalam
sampul sehingga tidak dapat lagi dipengaruhi oleh

dakwah Nabi. Kedua, menganggap hati mereka

telah penuh dengan ilmu dan hikmah sehingga

tidak perlu lagi pada syariat Nabi Muhammad
saw. Ketiga, menunjuk pada makna sampul
kosong; artinya hati mereka diumpamakan
dengan sampul kosong, tanpa ada isi yang
menunjuk pada kebaikannya.

* Muhammad Wardah Aqil c:

GHURFAH ( Zj,'? I
Kata ghurfah (';';l merupakan bentuk mashdar

finfinitifl dal1 gharafa - yashrufu - gharfan - ghurfah

(]L';'r6tiV-J'r ). Di dalam Al-Qur'an, kata
ghurfah (';'.tl dan kata lain yang seasal dengan

kata itu disebut tujuh kali; antara lain di dalam

QS. Al-Baqarah [2]: 249 dan QS. Al-Furq6n [25]:
75.

Dilihat dari asal katanya, yaknigharf ( -t';),
secara bahasa kata itu berarti raf'usy syai' wa

tandwuluhit 1 l'15't ,';pt g, = mengangkat sesuatu

ke atas dan rnengambilnya), seperti mengangkat
air ke atas lalu menciduk atau mengambilnya
sekedar keperluan. Sesuatu yang diangkat itu
disebut dengan ghurfah( t'-Ll. Kata ini dipinjam
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Ghurirr

untuk 'tempat yang paling atas dari suatu
bangunan' -' ulliyy ah minal-bin6' ( dt J:'z).L ). Di
dalam Al-Qur'an, tempat atau derajat yang
paling atas di dalam surga disebut dengan
ghurfuh(*,?1.

Dengan demikian, secara terminologis, kata
ghurfah ( t'; I yang ditemukan di dalam Al-
Qur'an berarti "Suatu tempat atau derajat yang
tinggi di dalam surga yang akan ditempati oleh
penghuninya. Mereka yang memasukinya akan
diberi penghormatan dan ucapan selamat oleh
Allah swt." (QS. Al-FurqAn [25]: 75). Dari bawah
tempat yang paling tinggi - ghurfah ( n')) ittt
mengalir sungai-sungai dan orang-orang yang
beriman serta beramal saleh akan kekal di
dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi
mereka (QS. Al-Ankab0t [29]: 58).Ini merupakan
janji Anah bagi orang yang beriman dan Allah
tidak akan mengingkari janji-Nya (QS . Az-Zumar

[3e]: 20).

Di dalam Al-Qur'an dikemukakan oleh
Allah bahwa orang kafir pernah menuntut
kepada Nabi Muhammad saw. akan janji-janji
Allahberupa siksaan azab yang akan ditimpakan
bagi mereka. Menurut mereka, harta dan
keturunanyang banyakyang mereka miliki akan
dapat menghindarkan mereka dari siksaan
Allah. Lalu, Allah berkata bahwa harta dan
keturunan itu sama sekali tidak akan membebas-
kan mereka dari siksaan tersebut. Sebaliknya,
semuanya itu juga tidak akan bisa menjadi
sarana untuk mendapatkan tempat atau derajat
yang terhormat-ghurfah ( a;? Fnanti di akhirat,
tetapi dengan iman dan mengerjakan amal saleh
selama di dunia (QS. SabA' l34lz 29-37).
et Yaswirman +

GHUR0R ( ,\t I
Kata ghurfrr ( ,'r?) dan berbagai derivasinya di
dalam Al-Qur'an disebut 27 kali di dalam 15

surah, dan tersebar pada 23 ayat. Di antaranya
di dalam QS. Ali'Imr6n [3]: 185 dan QS. Al-AnfAl
[8]: 49.

Dilihat dari morfologi, kata ghuritrlghaiir
( trl t':? ) dapat berasal dari kata gh arara ( , j ),

Churfrr

atar ghawara ('r:;), yang menurut pakar bahasa
Arab memiliki arti lebih dari 12, di antaranya
sebagai berikut.

Kata ghirdr ( ,t; )berarti 'sama bentuhyu';
misalnya si C melahirkan anaknya satu satu,
maksudnya sama jumlahnya, tidak ada yang
kembar. Kemudian, kata ghurrah ( e,? ) berarti
'wajah manusia', yang kadangkala juga diguna-
kan untuk seluruh jasadnya, sebagaimana
digunakan untuk janin (gurrah), baik untuk bayi
laki-laki maupun perempuan. Kemudian, bila
bentuknya diubah menjadi gharir ( 1p), maka
artinya'menjadi penjamin'. HaI tersebut tidak
jauh berbeda dengan pengertian awal di atas
karena si penjamin akan mengeluarkan jumlah
yang sama sesuai dengan benda yang dijamin-
nya. Boleh jadi juga kata gharir ( ;-X ) itu berarti
'mata pedang' (sisi yang tajam dari pedang) atau
segala sesuatu yang salah satu sisinya tajam.
Yang tajam itu adalah ghaiir -nya.

Katagharir ( 1; ) mungkin jugaberasal dari
kata ghdra ( ,G ) yang berarti 'berkurang';
misalnya berkurangnya air susu unta disebut
ghiril ( :r'rC ). Di dalam salah satu hadits,
Rasulullah saw. mengemukakan, "]anganlah
kamu melakukan kekuran gan (ghir 6r an) ('rtj ) di
dalam shalat, seperti dengan melakukan rukuk
yang tidak sempurna atau salah satu rukun
lainnya." Kata yang sama bisa juga bermakna
'tertidur sebentar' sehingga menghilangkan
kesadaran seseorang.

Di dalam masalah jual beli,kata gharar ( , j )
bermakna'sesuatu yang mengandung keboleh-
jadian', atau 'suatu hal yang belum pasti akan
terlaksana', seperti menjual budak yang lari dari
tuannya, menjual ikan di dalam kolam, atau
menjual burung yang sedang terbang.

Selain itu, kata ghirrah ( e? ) juga berarti
'segala sesuatu yang terbaik dari yang baik', juga
bisa berarti 'putih', seperti bentuk putih tiga
malam pertama setiap bulan yang mereka sebut
dengan ghirrah ( e'"; ). Makna lain adalah 'akhlak
yang mulia'.

Kemudian, kata ghfir ( ,'j ) aaAah sifat
mubdlaghnh (superlatif ) darikata gharar ( r/ ) yar,g
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Ghurfir

berarti 'segala sesuatu yang tidak diketahui
akibatnya', atau sebuah tipuan yang dilakukan
terhadap seseorang di dalam kondisi sadar,

dengan suguhan yang baik dan memikat, seolah-

olah suguhan tersebut tidak mengandung
keburukan agar orang yang menerimanya tidak
mencurigai, bahkan membuatnya semakin
tertarik untuk meraihnya/melakukannya.

Pengertian-pengertian di atas sebenarnya

tidak jauh berbeda karena tipu daya memPer-

lihatkan suatu yang keliru/salah sama dengan

keadaan yang benar. Di sisi lain tipuan memPer-

lihatkan sesuatu yang pada lahirnya baik,
meskipun pada hakikatnya ia tidak baik. |uga
bisa dilihat bahwa orang yang bisa tertipu
adalah orang yang tidak cerdas, tidak matang
pemikirannya. Pengertian-pengertian di atas

dicakup oleh kondisi ketertipuan.
Tipu daya yang menimpa manusia, bila

diperhatikan, dapat terjadi karena dua faktor,

yakni faktor intern (QS. Al-AnfAl [8]: 49) dan
faktor ekstern (QS. FAthir [35]: 5). Faktor intern
merupakan faktor yang menyebabkan manusia
tertipu sebagai akibat dari kelemahan yang
dimilikinya sesuai dengan fitrah yang ada di
dalam diri manusia (QS. Asy-Syams [91]: 8), baik
karena kelalaian atau kurang pengetahuan (QS.

Ar-Rffm [30]:29), maupun karenanalar manusia

belum sampai atau belum pemah mengalaminya
di dalam perjalanan hidupnya. Faktor ekstern
merupakan tipu daya yang dipoles sedemikian
rupa sehingga kelihatan indah dan memikat (QS.

An-NisA' [a]: 120) sehingga manusia tertarik
untuk melakukannya karena sepintas terlihat
bahwa keburukannya tidak ada.

Di dalam Al-Qur'an disebut tiga hal yang

dapat memperdaya manusia.

1. Tipu daya setan. Sebagaimana dijelaskan oleh

Al-Qur'an, manusia diciptakan dengan
potensi untukberbuat baik dan potensi untuk
berbuat jahat (QS. Asy-Syams [91]: 8). Setan

melalui potensi jahat tersebut berusaha untuk
memperdaya manusia. Ia melakukan tipu
daya terhadap manusia dengan janji-janji
muluk dan khayalan-hayalan hampa tanpa

Churitr

makna (QS. An-NisA' l4l:120).Ia melakukan
tipu daya tersebut dengan menampakkan
kenikmatan dan manfaat dari perbuatan
tersebut; padahal, pada hakikatnya per-
buatan itu buruk (QS. Al-Hadid [57]: 1 ).
Tipu daya manusia dan jin yang berwatak
seperti setan (QS. Al-An'Am [6]:112). Mereka
memperlihatkan dan menjanjikan berbagai
kenikmatan di dalam satu perbuatan dan
menjanjikan kebebasan. Di sisi lain, perbu-

atan tersebut memang merupakan kesukaan

manusia (QS. FAthir [35]:  O) sehingga manu-
sia tertarik untuk melakukannya. Dengan
demikian, secara sadar manusia melakukan
perbuatan itu dan lebih jauh lagi ia tidak
merasa bersalah dengan apa yang telah
dilakukannya.
Tipu daya yang terdapat di dalam segala

bentuk kemegahan kehidupan dunia (mate-

rial), baik berupa kedudukan, harta popula-
ritas, maupun dorongan biologis (QS. Ali
'ImrAn [3]: 185). Semua hal tersebut dapat
memperdaya manusia untuk melakukan
kejahatan, sehingga kebahagiaan dan kenik-
matan yang semestinya diterima dan akan

bertahan lama, menjadi sirna karena kesera-

kahan. Di dalam Al-Qur'an, tipu daya di
dalam kategori ketiga ini lebih dominan dan
lebih banyak diuraikan dibandingkan dengan

tipu daya di dalam dua bentuk kategori
sebelumnya.

3.
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HABL (,kl
Kata babl ( J- ) merupakan mashdar dari kata
kerla hnbala ('k ), y alfuulu ( iJ!.j ). Bentuk jamak
dari kata ini adalah altbdl (JLlf ), atfuul ( ,Fi ),

bibilt ( Jt, ) danbubftt ( J"; ).

Dari tinjauan etimologi, kata ini memunyai
arti ar-ribhth ( Xtj'St = ikatan), ar-rasn ( ;r,)= tAi
kendali), al-warid ('$jt = urat nadi), al-wishil

6ASt = penghubung) serta ar-ramlul-mustatlil
( )b:-ir ,[aSt= pasir yang memanjang).

Selanjutnya, pengertian kata ini berkem-
bang menjadi al-'ahd ( i+;r = jaminan, janji)
karena di dalam tradisi bangsa Arab pada masa

Jahiliyah, sebagian golongan takut kepada
golongan lainnya. Seseorang yang ingin pergi
mengadakan perjalanan ke luar kota, harus
memberi jaminan kepada pemimpin kaum yang
disinggahinya agar dia mendapatkan per-
lindungan darinya selama berada di dalam
perjalanan itu.

Di dalam Al-Qur'an kata babl terdapat di
dalam enam ayat. Empat ayat berbentuk kata
tunggal (al-habl), yaitu di dalam QS. Ali'ImrAn
[3]: 103 dan 112, QS. Qaf [50]: 16, dan QS. Al-
Lahab [111]: 5 serta dua ayat lainnya meng-
gunakan bentuk jamak (al-bibdl), yaitu di dalam

QS. Thaha p\:66 dan QS. Asy-Syu'arA' 126l:4.
Penggunaan kata habl di dalam bentuk

mufrad dapat ditafsirkan dengan arti maknawi

atau arti tamsil dan gambaran dari kondisi yang
ingin dikemukakan. Katahabl yang dapat berarti
'agamd atau 'janji', seperti di dalam QS. Ali 'Imran

[3]: 103 yang berbunyi, "Wa'tashimit bihablillih

tryi.ry wa ,th tafarraqfi" ( fi,P\r1eGiS
l rrls li t14i =Dan berpeganglah kamu semua-
nya kepada agarna Allah, dan janganlah kamu
bercerai berai). Adapun penggunaan &abl di dalam
bentuk jamak dapat diartikan dengan arti harfiah
saja seperti terdapat pada firman Allah di dalam

QS. Thaha l20l:66,

ti1t"ig:i ",-t Jt3

Fqe*
(Qhla bal alqi faidzd hibdluhum wa 'ishiyyuhum

yukhayyalu ilaihi min sihrihim annahi tas'6)
" Buknta Musa, " Silakmr kmnu sekalimt melemparkan" .

Maka, tiba-tiba tali dan tongkat-tongkat mereka

terbayang kepada Musa seakan-akan merayap cepat

I ant ar frn sihir mer eka."

Ada empat istilah di dalam Al-Qur'an yang
berkaitan dengan kata fubl ini, yaitu hnblum-
minalldh ( iut,y. ",F = tali hubungan Allah), hablum-

minan-nds ( a6t A J.-= tai fruUungan manusia),
fubtul-warii (l-lt p = urat nadi) dan hablum-
minal-asad ( -rJ i"J+ = tali dari kayu bakar).
U ngkap m bnblum -m in all 6h yang terdapat pada QS.
Ali 'Imran [3]: 103, ditafsirkan oleh para ulama
tafsir dengan beberapa makna. Pertam+ al-'ahd
/ t6..( iflt = jaminan/janji) karena manusia merasa
takut sebelum ada jaminan dari Allah sehingga
menjadi penghalang bagi dirinya di dalam
mencapai sasaran yang diinginkannya. Bila ada
jaminan dari Allah, berhasillah manusia men-
capai sasarannya. Kedu4 habl diau"tlkan dengan

,y 4) ,l:* "&bt i\t+
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Habl

Al-Qur'an'. Ini berdasarkan hadits Nabi
Muhammad dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah

berkata: hndzdl-Qur'tuhnbluilAH' ( lt p Ll"jt fu
= Al-Qur'an adalah tati Allah). Ketiga kata ini
diartikan dengan ad-ffin (;iilt = agarna Allah).
Keempat, bnbl juga berarti thh'atullih ( it'etV =

tunduk patuh kepada Allah). Kelima ia disebut

dengan ikhlishut-taubah ( flt U)el. = taubat
yang suci) kepada Allah. Keenart, jamd'at ('aeCL
= masyarakat). Adapun pada QS. Ah 'Imr6n [3]:
112, fublum-minalldlt bisa berarti 'al-jizyah au adz-

dzimmah' 1ii::t ,i 
2^iJl= 

i*rli"an atau tanggung-

an), di samping al-'ahd ( 1i;lt=;an;1.
Ungkapan &ablum-minan-n1s ( U1t, y =

tali hubungan manusia), di sampingberarti al-
'ahd (lV*tt = jaminan), ditafsirkan oleh ulama
tafsir dengan

o2 '$r ; Krtijr ,ir;yr q",,n;" tl

li\t '* e,/*'iYW
(Md y aqtadlfi al-inshnu al-musy irakah fi al-ma'isy ah

min ihtij 6ji ba' tuihim ild ba' dhin fi ba' dhil- umfir)

Ssuatu y ang dibutul*m msrusia di dalffii bekerj asarna

(musyArakah) untukmemmuhi kebutuhnn hidup di antm

saama mer ekn di dal am Wrb agai I op an gm kehidup an

Adapun ungkapan "Y*g lebih dekat dari
fublil-warid" pada QS. Q6f [50]: 1.6, menurut Ibnu
Katsir, adalah malaikat karena ia lebih dekat
kepada manusia dari urat nadi yang terdapat di
leher mereka sendiri. Allah berfirman di dalam

QS. Qaf [50] : 18, " Md y alfidzu min qaulin ill 6 l qdaihi

raqibun'atid" (W *, i':,J I li o Lat;t=
Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya
melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas

yang selalu hadir).
Tentang ungkapan hablun minal-masad, Al-

Maraghi menyatakan bahwa Allah memberi
gambaran orang yang membawa kayu berduri
yang diikatkan di lehernya sebagai bahan bakar
api neraka. Hal ini merupakan penghinaan dan
balasan terhadap apa yang telah diperbuatnya
di dunia. Surah ini membicarakan peranan
Ummi ]amil, istri Abu Lahab, yang ikut-ikutan
menghina Rasulullah; bahkan, ia bersumpah
akan menafkahkan dan memberikan kalung

Hadab

intan yang tergantung di lehernya kepada orang

Quraisy untuk memusuhi dan memerangi Nabi
Muhammad.

Katabibdl (plural) di dalam dua ayat pada

QS. Thaha p\:66 dan QS. Asy-Syu'arA' 126l: M
tersebut, ditafsirkan oleh para ulama tafsir
dengan "tali", sebagaimana tali yang terlihat
oleh mata manusia di dalam kisah Firaun.
Namun, karena dipengaruhi oleh ahli-ahli sihir
Firaun, tali-tali tersebut disihir menjadi bagaikan
ular-ular yang bergerak dan menjalar untuk
menakuti Nabi Musa. Akhirnya berkat mukjizat
yang diberikan Allah, Nabi Musa melemparkan
tongkatnya dan kemudian berubahlah tongkat
itu menjadi ular besar yang memakan "ular-
ular" ahli sihir Firaun karena sihir tidak dapat
mengalahkan mukjizat Tuhan (QS. Asy-Syu'arA'

l25l: M). * Ris'an Rusli ee

HADAB ( ,-;ib )
Katahadab ( qG ) terambil dari akar kata yang
terdiri atas tiga huruf, yaitu h6'- dAl - bA'

mengandung arti'membumbung'. Dari makna
tersebut, daerah yang tinggi disebut al-hndab

( .+Gl), orang yang Punggungnya membu-
bung (bungkuk) disebut juga hadab ( oG ),
gelombang air disebut hadabul *6' ( t]t r:,L),
binatang yang menonjol pangkal pinggulnya
serta tulang punggungnya disebut hadb6'
( ,ttJ- ). Karena itu unta kurus, dikatakan
nilqatun hadb|' ( r[t ijg ; karena pangkal ping-
gulnya menonjol. Kemudian, kalau kata bndab

tersebut dirangkaikan dengan waktu atau
keadaan maka berarti'sangat' dan'sulit', seperti
dikatakan sanatun hadbA' ( rtii;'zi= Anun sulit),
hadabasy syit6' ( ,tiJt qL= musim dingin yang
memun-cak), h.Ahtun hudabd ( ou.1- ijg = k"-
adaan susah). Makna tersebut dikiaskan dari
makna bungkuk yang terkandung di dalamnya
makna sangat sulit (bagi orang yang me-
ngalaminya) untuk bergerak. Selanjutnya,
dipakai di dalam arti mengasihi, seperti hndaba

fulilnun fulilnan ( t i i)ii -,:r- = si fulan me-
ngasihi si fulan). Makna itu dikiaskan dari orang
yang menelung-kupi dan merangkul anaknya
dengan penuh kasih sayang, sehingga pung-
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gungnya kelihatan seperti membubung.
Di dalam Al-Qur'an penggunaan katafudab

(qL ) hanya ditemukan pada satu tempat,
yaitu di dalam QS. Al-Anbiyn p1l:96 dengan
arti 'tempat yang tinggi'. Ayat ini berbicara
mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Dikatakan, "Apabila
(tembok penutup yang telah dibuat oleh Zulqarnain)
dibuka dan (Ya' juj w a Ma' juj ) turun daryan cEat dari
seluruh tempat yang tinggi maka itu merupakan tanda

akm datongnyahnrikiamat".Katahadnb ( qL ) pada
ayat tersebut diseb utkan w ahum m in kull i hndabin
yansititn (3N"/:L ,h G e:= mereka
turun dengan cepat dari seluruh tempat yang
tinggi). Ibnu Abbas membaca katabndab ( *G )
dengan jadats( o;,;= kubur), sehingga diartikan
'mereka turun (keluar) dengan cepat dari
kuburan mereka' dan yang dimaksud di situ
adalah manusia yang dibangkitkan dari kubur-
nya. Hal ini didasarkan pada ayat: "Dan ditiuplah
sangkakala makn tiba-tiba merekn keluar defigan segera

dari ajdits ( ot:G;i : kuburan merekd" (QS. YAsin

[36]: 51). Ar-Razi juga mengemukakan dua
penafsiran terhadap ungkapan tersebut, yaitu:

Pertama, pendapat kebanyakan ahli tafsir
mengatakan bahwayang dimaksud "mereka" di
situ adalah Ya'juj dan Ma'juj.

Kedua, pendapat Mujahid mengatakan
bahwa yang dimaksud "mereka" adalah semua
orang mukallaf. Artinya, mereka semua keluar
dari kuburnya dari segala penjuru, lalu ber-
kumpul di tempat perhitungan. Ar-Razi sendiri
memperkuat pendapat yang pertama dengan
alasan bahwa jika tidak menunjuk pada Ya'juj dan
Ma'juj maka struktur bahasanya rancu. Ia
menjelaskan bahwa apabila Ya'juj dan Ma'juj
telah berkembang menjadi banyak sekali-
sebagaimana dikatakan di dalam hadits-maka
pasti mereka bakal terpencar menyebar, sehingga
pergerakan mereka terlihat oleh manusia dari
segala tempat yang tinggi. $ MuhammadWardah Aqil tc

sAoi ( a;ri )
Kala hdffi ( a,:ti ) terambil dari akar kata yang
terdiri dari huruf-huruf h6', ddl, dany6'.Makna-
nya berkisar pada dua hal.
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Pertama tarnpil ke depm memberi petunjuk. Dari
sini lahir kata h6ffi yang bermakna pmunjuk j alan,

karena dia tampil di depan. Demikian ju ga tongkat

dinamai h6ffi karena tongkat mendahului kaki
penggunanya ketika berjalan, seakan-akan
menunjukkan kepada pemakainya di mana
harus meletakkan kaki.

Kedua menyampaikan dengan lemah lembut.
Dari sini lahir kata hidiyah ( aiq ) yang merupa-
kan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut
guna menunjukkan simpati. Pengantin wanita
dinamai al-hkdiu, karena keluarga mengantarnya
membawa kasih kepada suami dengan lemah
lembut. Dari akar kata yang sama juga lahir kata
al-hadyu ( l,r*il' ). yaitu binatang yang dipersem-
bahkan ke Ka'bah sebagai tanda pendekatan diri
kepada Allah memohon kasih sayang-Nya.

DalamAl-Qur'an kata abhildi( ,j;Q' ) (yang
dihiasi dengan alif dmhm pada awalnya) tidak
ditemukan. Yang ditemukan adalah hAd ( rtl)
(tanpa alif danlam) sebanyak tujuh kali danh6fr
sebanyak tiga kali. Kedua bentuk kata terakhir
ini adayang menyifati Allah swt., seperti firman-
Nya dalam Q.S. Al-Hajj [Dl:54), dan Al-Furq6n

[25]: 31).

Ada juga yang menyifati Rasul saw. (QS.

Ar-R0m [30]: 53). Ada lagi yang dikemukakan
dalam konteks menafikan admy a hhdl h6ffi selarn
Allah swt., di samping pernyataan adanya hdd

bagi setiap masyarakat.

t&-;+ j. g'tx;',ti 'a>t;9o i'i ;p-;
"Barang siapa yang Allah sesatkan, makabaginya tak

adah6ffi (yang akan memberi petunjub baginya" (QS.
Al-A'rAf [7]: 186).

Allah yang menyandang sifat Hdd adalah
Dia yang menganugerahkan petunjuk. Petunjuk-
Nya bermacarn-macarn sesuai dengan peranan
yang diharapkannya dari makhluk. Manusia
dikaruniai petunjuk bermacam-macam dan
bertingkat-tingkat. Tingkat kedua tidak dapat
diperoleh sebelum tingkat pertama, demikian
pula tingkat ketiga, sebelum tingkat kedua,
demikian seterusnya.

Petunjuk-Nya pada tingkat pertama adalah
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anugerah-Nya yang berbentuk potensi naluriah
yang diperoleh sejak kelahiran, seperti tangis
seorang bayi sebelum matanya terbuka. Tangis

ini merupakan anugerah Allah kepadanya untuk
dijadikan petunjuk, sehingga siapa saja yang di
sekelilingnya mengetahui bahwa dia ad4 hidup,
dan membutuhkan pertolongan . Hiddy ahlpe|un-
juk Allah yang kedua adalah pancaindra.

Petunjuk tingkat pertama (naluri) terbatas

pada penciptaan dorongan untuk mencari hal-
hal yang dibutuhkan. Naluri tidak mampu
mencapai apa pun yang berada di luar tubuh
pemilik naluri itu. Nah, pada saat kebutuhannya
untuk mencapai sesuatu yang berada di luar
dirinya, sekali lagi manusia membutuhkan
petunjuk dan kali ini Allah menganugerahkan
petunjuk-Nya berupa pancaindra.

Namun, betapapun tajam dan pekanya
kemampuan indra manusia, sering kali hasil
yang diperolehnya tidak menggambarkan
hakikat yang sebenarnya. Betapapun tajamnya
mata seseorang dia akan melihat tongkat yang
lurus menjadi bengkok di dalam air.

Yang meluruskan kesalahan pancaindra
adalah petunjuk Allah yang ketiga, yalrrri akal.

Akal yang mengoordinir semua informasi yang
diperoleh indra, kemudian membuat kesim-
pulan-kesimpulan yang sedikit atau banyak
dapat berbeda dengan hasil informasi indra.
Tetapi walau petunjuk akal sangat penting dan
berharga namun ternyata ia hanya berfungsi
dalam batas-batas tertentu dan tidak mampu
menuntun manusia keluar jangkauan alam fisik.
Bidang operasinya adalah bidang alam nyata,

dan dalam bidang ini pun tidak jarang manusia
teperdaya oleh kesimpulan-kesimpulan akal
sehingga akal bukan jaminan menyangkut
seluruh kebenaran yang didambakan.

Di sini manusia memerlukan petunjuk yang

melebihi petunjuk akal, sekaligus meluruskan
kekeliruan-kekeliruannya dalam bidang-bidang
tertentu. Petunjuk atau hidayah yang dimaksud
adalah hidayah agama.

Sementara ulama membagi pula petunjuk
agarna kepada dua ragam petunjuk, yaitu:

Hadi

Ragam pertama, petunjuk menuju keba-
hagiaan duniawi dan ukhrawi.

Cukup banyak ayat-ayat yang mengguna-
kan rangkaian huruf-huruf di atas yang mengan-

dung makna ini, misalnya:

# ** Jt G# "ib
" Saungguhny a mgkau (Muhsmmad) membui petunjuk

ke jalan yang lurus" (QS. Asy-Syir6,l42l: 52),

atau:

a3i J, ;Jiirt*ft -$r'"it l:: Cii

" Adapun kaum Tsarnud mnka Kwni telah memberi merekn

hidny ah, tetapi muekn lebih senmg kbutaan kreaatm)
daripadahidayah" (QS. Fushshilat [41]: 17).

Kata hddlhddi yang pelakunya manusia
adalah hidayah dalam bentuk pertama ini.

Ragam kedua, petrnjuk serta kemampuan
untuk melaksanakan isi petunjuk. Ini tidak dapat
dilakukan kecuali oleh Allah al-Hddi, karena itu
ditegaskannya bahwa:

''r'.q c a*.ai ifli i*i ; ai I ,fr)

3j:;a\
"Sesungguhnya engkau (Muhammad) tidak dapat

memb ui p etunj uk (w al aupud or an g y an g en gkau cint ai,

tetapi Allah yang memberi petunjuk siapa yang

dikehmdaki-Ny a" (QS. Al-Qashash [28] : 56).

Allah al-Hddi adalah Dia yang memberi
petunjuk kepada seluruh makhluk sesuai dengan

peranan yang dikehendaki-Nya untuk mereka
emban:

g.''; i |,;b #'J? Fi eii e,i

" Tithan kan4i ialah (Tuhm) y ang telah memberikmt

kepada setiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian

memberiny a petunjul(' (QS. Thaha [20] : 50).

ai ti! aiit, u'r-'* ,sii *{ lx;;i -v
" Suciknnlah nama Tuhnnmu Yang Maha Tinggi, y ang

menciptakan dan mmy empurnakan Qenciptaan-N y a),

dan yang menentukan kadar (masing-masinp dan

memberipetunjuk" (QS. Al-A'la [87]: 1-3).

Demikian, wa All6h A'la fii.'c M. Quraish shihab e:

del
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HADID ( rj-l, )

Kata ( {/- ) secarabahasaberasal darikalahadd
( il ) yang berarti 'batas' atau 'sesuatu yang
tajam'. Haffid ( {+ ) berarti 'besi'.

Haffid ( {/- ) adalah nama salah satu surah
di dalam Al-Qur'an yang menempati urutan ke-
57. Surah ini terdiri dari 29 ayat, termasuk
golongan surah-surah Madaniyah. Nama surah
itu diambil dari perkataanal-hafrd( ,j*3i ) yang
terdapat pada ayat 25 surah tersebut.

Kataal-hafrd( {{"tr ) diulang enam kali di
dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam QS. Al-IsrA' [17]:
50, QS. Al-Kahfi [18]:96, QS. Al-Hajj [22]:21,,Q5.
SabA' [34]: 10, QS. QAf [50]: 22, dNrQS. Al-Hadid
[57]:25.

Kataal-hafrdt {9.li ) di dalam QS. Al-IsrA'

[17]: 50 berhubungan dengan cara Tuhan mem-
bantah pengingkaran kaum musyrikin terhadap
adanya kebangkitan manusia sebagai makhluk
baru setelah tulang-belulang mereka hancur.
Tuhan memerintahkan nabi-Nya agr menjelas-
kan kepada mereka, andaikata mereka terbuat
dari besi atau batu atau apa saja yang diduga
lebih mustahil, Allah sanggup membangkit-
kannya, apa lagi manusia hanya dari tulang-
belulang dan telah pernah mengalami hidup,
tentu "lebih mudah" bagi Allah. Ini menunjuk-
kan bahwa Tuhan memunyai kekuasaan mutlak,
tidak sulit bagi-Nya mengembalikan atau
menciptakan makhluk baru, baik terdiri dari

Andaikata manusia terbuat dari besi sekali pun, yang diduga
m u s t ahil, All ah t e t ap s an I I up m emb an gki tk an ny a.
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tulang yang hancur, batu, besi maupun lain-lain.
lGta hafrd ( {n- ) di dalam QS. Al-Kahfi [18]:

95 berhubungan dengan kisah Zulkarnain yang
berusaha menutup bukit dengan tembok yang
terbuat dari besi dan tembaga agar tidak bisa
ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj.

Katahafrd ( d+ ) di dalam QS. Al-Hajjl22l:
21 berkaitan dengan keadaan orang-orang kafir
di dalam neraka dicambuk dengan cambukyang
terbuat dari besi.

Katahaffid ( "d/- ) di dalam QS. SabA' [34]:
10 berhubungan dengan kisah Nabi Daud as.

yang mendapat karunia luar biasa dari Tuhan,
yaitu selain diangkat menjadi rasul juga diberi
beberapa kelebihan seperti tunduknya gunung-
gunung dan burung-burungyang ikut bertasbih
bersamanya serta membuat besi menjadi lunak
di tangannya. Bahkan, beliau terkenal sebagai
seorang yang bisa membuat baju besi di zaman-
nya serta terkenal dengan kelebihan-kelebihan
lainnya.

Katahafrd (.{}- ) di dalam QS.Qaf [50]:22
lebih tepat diartikan sebagai 'amat tajam', yaitu
sesuai dengan konteks ayat yang menceritakan
keadaan manusia pada Hari Kiamat, penglihatan
pada hari itu sangat tajam karena Allah telah me-
nyingkapkan tabir yang menutupi mata mereka.

Katahaffid ( dl- ) di dalam QS. Al-Hadid
[57]: 25 berhubungan dengan fungsi dan keguna-
an besi yang merupakan pokok kekuatan (ba'sun

syaffid=3J.;e ),ti ) ""t t r"embela agama, seperti
pembuatan bermacam-macam senjata dan alat
perang lainnya. Besi juga sangat bermanfaat bagi
manusia (zankfi' linnds = r"il. Ug ) untuk meme.
nuhi kebutuhan hidup mereka, seperti untuk
pembuatan bermacam-macam jenis barang
industri dan alat-alat rumah tangga mulai dari
yang paling sederhana sampai kepada yang
paling modern. Di dalam ayat ini juga disebut-
kan bahwa selain menurunkan al-baffid( ,j+Jt ),
Allah menurunkan al-kitdb (.j_aji ) dan al-
mizdn (or;jr ) agar manusia dapat menegakkan
keadilan. Disebutnya al-kitdb ( J;Ai ) dan al-

haffid (rj+lJi ) sekaligus di dalam ayat ini karena
keduanya sarna-sarna penting bagi manusia. Al-
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kitAb ( :i4i ) merupakan pedoman hidup
manusia yang memuat peraturan-peraturan
yang perlu dijalankan dan ditegakkan. Peraturan-

peraturan dan prinsip keadilan yang terkandung
di dalamnya tidak bisa berjalan dengan baik,
kecuali kalau ada pemerintahan dan aparat
negara, termasuk tentara dan prajurit. Untuk
membela dan melindungi peraturan-peraturan
dan prinsip keadilan itu diperlukan alat-alat dan
persenjataan yang lengkap, sedangkan alat-alat
dan persenjataan itu memerlukan bahan baku
untuk pembuatannya yaitu besi. Dengan demi-
kian, besi sangat penting bagi kehidupan
manusia. ,e Hasan Zaini oe

HADZARA ( )itl
Katahadzara dan yang seasal dengan itu disebut
20 kali di dalam Al-Qur'an. Dua kali di antaranya
di dalam bentuk mashdar (kata yang menunjuk
kepada nama benda), seperti pada QS. Al-
Baqarah [2]: 19 dan 243, di dalam bentuk ismfa'il
(pelaku) disebut satu kali, yaitu pada QS. Asy-
Syu'arfl 126l:56, di dalam benhtkism maf til (narra
objek) satu kali seperti pada QS. Al-IsrA' lLTl:S7,
dan yang lain di dalam bentukf 'l mudhdri' (kata
kerja masa sekarang), seperti QS. Al-QashAsh

[28]:6.
Kata hadzara pada mulanya digunakan

untuk arti 'memelihara atau bangun'. Dari kata
ini kemudian terbentuk beberapa kata lain yang
memiliki arti yang beraneka rag;un, tetapi tidak
menyimpang dari arti asalnya. Misalnya,
seseorang'yang sedang di dalam ketakutan
disebuat hidzirfin ( o\ir;e ) karena dengan
ketakutannya ia selalu memelihara dan berjaga-
jaga diri. Tempat yang berbahaya dinamakan al-

hidzriyyah ti-r4i ) karena di tempat ini sese-

orang akan berhati-hati dan berjaga-jaga atas

kemungkinan bahaya yang dihadapi. Peperang-
an yalg berkecamuk disebut irga al-mahdzfirin
( i)")rLSt ) karena setiap yang ikut berperang
harus waspada dan siap siaga menghadapi
musuh. Kata ini diartikan juga sebagai 'bencana'

yang membuat orang menjadi waspada akan ke-
mungkinan terulangnya.

Dari ayat-ayat Al-Qur'an yang meng-

Hafiy

gunakan katahadzara, atau kata lain yang seasal

dengan kata itu, dapat diketahui bahwa Al-
Qur'an menggunakan kata itu untuk arti'takut'
dan'berjaga-jagaiberhati-hati'. Kedua arti itu
sesungguhnya tidak berbeda karena setiap orang
yang takut pasti berjaga-jaga agar yang ditakuti
itu tidak terjadi. Oleh karena itu, katahadzara darr
kata lain yang seasal dengan kata itu digunakan
Al-Qur'an untuk arti'takut' kepada dua hal.

a. Takut kepada azab Allah di akhirat, sebagai

akibat dari pelanggaran yang dilakukan di
dunia, seperti yang digambarkan pada QS.
Al-IsrA' l17l:57 dan QS. Az-Zurnar [39]: 9.

b. Takut kepada ancaman-ancaman dunia,
misalnya takut kepada kematian (QS. Al-
Baqarah l2l:19), takut kehilangan kekuasaan
(QS. Al-Qashash [28]: 6), takut akan kekalahan

di dalam peperangan (QS. An-NisA' l4l:71),
takut terhadap tipu daya setan (QS. Al-
Ma'idah l5l:92), takut terhadap kebohongan

orang-orang Yahudi terhadap kitab Injil (QS.

Al-Mflidah [5]: a1), dan takut terhadap fitnah
yang dilakukan oleh istri dan anak-anak
sendiri (QS. At-TaghAbun $al7$.

Memerhatikan keterangan ayat-ayat di
atas, dapat pula dipahami bahwa kata hadzara

digunakan Allah untuk menggambarkan bahwa
yang ditakuti itu adalah bahaya yang tergolong
besar dan oleh karena itu pula, kata tersebut
digunakan untuk menggambarkan ketakutan
yang besar dan yang memerlukan kehati-hatian.
te A. Rahman Ritonga cc

HAFrY (i,f t
Kata bafiy (W ) dengan segala bentuknya di
dalam Al-Qur'an disebut tiga kali, yaitu di dalam

QS. Muhammad lMl:32 QS. Al-A'rAf [7]:187,
dan QS. Maryam [19\: a7.

Hafiy terdiri dari ha', f6', dan yk'. Kata itu
berasal dari kata hafd - yahfft - hafwan

l:b "F- ,iL).Katabafa (,f ) memiliki tiga
pengertian, yaitu pertama, 'larangan untuk
melakukan sesuatu', misalnya di dalam ungkap-
an,hafau,tur-rajula min kulti syai' ( ,y'St L'f
"i.5 V ;,r = saya melarang laki-laki itu untuk
io l) 9.
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melakukan segala bentuk aktivitas); kedua,
'pertanyaan yang banyak hingga berakhir pada
suatu kesimpulan yang diharapkan' (dikabul-
kannya permohonan tersebut); ketiga, ter-
kelupas/tanggal, misalnya di dalam ungkapan
bafiy alfaras ( u ,Jt'o;,7 ) ber au:li'kaki terkelupas'.
Oleh karenany4 ada orang yang mengartikan
kata hafd ( ,f ) sebagai perjalanan panjang
sehingga mengakibatkan kakinya terkelupas.

Bila kata hafa ( -:L ) dihubungkan dengan
konteks pembicaraan di dalam Al-Qur'an, akan
ditemukan beberapa pengertian.

Pertama kata at-hafiy f*ii ) memberikan
pengertian bahwa Allah pasti akan mengabul-
kan doa dan permohonan. Doa dan permintaan
itu dinyatakan dengan penuh kelemahlembutan
(QS. Maryam [19]: 47). Ungkapan doa yang
bertubi-tubi yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim
atas dosa orang tuanya pasti dikabulkan oleh
Allah. Jadi kalau demikian, ayat di atas membe-
rikan pengertian bahwa doayang dilakukan oleh
Ibrahim-memohon agar dosa dan kesalahan
orang tuanya diterima Allah-akan mendapatkan
,unpunan dari Allah karena Allah akan menga-
bulkan doa/permohonannya. |adi, pengertian
kata hafiy (W) di dalam ayat di atas di-
golongkan pada pengertian kedua.

Kedua, Berkaitan dengan pertanyaan
orang kafir Quraisy (pendapat lain sekelompok
dari kaum Yahudi) kepada Nabi saw. tentang
Hari Kiamat (QS. Al-A'rAf l7l:187). Menurut As-
Suyuthi, kata hafiy di dalam ayat ini berarti
'pertanyaan yang berlebihan', yakni bahwa
Nabi saw. mengetahui tentang kapan terjadi Hari
Kiamat. Ibnu Abbas menafsirkan Ayat 187 QS.
Al-A'rAf di atas dengan mengatakan, Seakan-

akan di antara kamu (Muhammad) dengan
mereka ada hubungan kasih sayang atau seakan-

akan sebagai teman mereka sehingga dengan
penuh hormat akan menerima pertanyaan
mereka, yaitu ketika orang-orang kafir itu
mewakili menyampaikan pertanyaan sekelom-
pok orang tentang Hari Kiamat; menurut mereka,
Nabi Muhammad mengetahui kapan terjadinya.
Lalu, Allah menurunkan firman-Nya bahwa

Hafiv

tidak ada yang mengetahui akan hal itu, baik oleh
malaikat maupun para rasuf kecuali Dia. Menu-
rut Qatadah, Mujahid, dan lainnya ada orang

Quraisy berkata kepada Nabi Muhammad
bahwa di antara dia dengan mereka itu ada
hubungan kekerabatan/keluarga sehingga
mereka meminta secara pribadi kepada
Muhammad yang mereka anggap "mengetahui"
untuk menerangkan kapan terjadinya kiamat.
Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa
kaum Quraisy menganggap bahwa Nabi saw.
"banyak bertanya" kepada Allah tentang
datangnya Hari Kiamat sehingga beliau tahu
pasti kapan terjadinya. Al-Qurthubi berpenda-
pat bahwa makna dari kn annaka hafiyyun 'anh6

adalah kamu (Muhammad)'menghormati
mereka dan merasa senang menyambut' perta-
nyaan dari mereka tentang Hari Kiamat ifu. Tenfu
saja anggapan mereka tidak benar karena beliau
sama sekali tidak tahu akan hal itu.

Ketig+ Berkaitan dengan tabiat manusia
yang bersifat kikir (QS. Muhammad l47l: 37).

Sekiranya manusia didesak, orang beriman
sekalipun, untuk menginfakkan seluruh harta-
nya niscaya ia akan bersifat kikir. Menurut As-
Suyuthi dan Al-Qurttbi, yuhfi berarti 'tuntutan
yang berlebihan'. Menurut Ibnu Katsir, jika
mereka meminta sumbangan dan 'permintaan
mereka memberatkan' kamu, tentu kamu akan
bersifat kikir dan jengkel.

Dilihat dari segi pengertian, katahafiy (q9)
yang digunakan di dalam AlQur'an ditemukan
perbedaan. Hal itu disebabkan karena konteks
pembicaraan yang berbeda. Namun, kesemua
pengertian tersebut tidak ke luar dari pengertian
kebahasaan yang dikemukakan di atas karena di
dalam contoh pertama, misalnya sebuah per-
mohonan doatentu hasilyang diharapkan adalah
jawaban atau pengabulan doa. Demikian juga
halnya dengan contoh kedua orang-orang kafir
bertanya tentang Hari Kiamat. Pertanyaan itu
bagaikan desakan seolah-olah Nabi Muhammad
saw. mengetahui kapan terjadinya Hari Kiamat.
Hal tersebut berarti mereka sangat mengharap-
kan jawaban yang pasti dari Rasulullah. Di dalam
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contoh terakhir ditemukan hal yang sam4 yaitu
bahwa permintaan mereka agar semua harta itu
diserahkan kepada mereka adalah akhir dari
tuntutan/persoalan yang mereka harapkan.
Dengan demikian, pengertian yang terdapat di
dalam Al-Qur'an tidak keluar dari pengertian
kebahasaan yang dikemukakan di atas.

* Ahmad Husein Ritonga €t Zubair Ahmad ee

rrAFizH (JhJr)
Kala bafizh (54-) terambil dari akar kata yang
terdiri dari tiga huruf yang mengandung makna
memelihar a darr mangawasi. Dari makna ini kemu-
dian lahir makna menghafal karena yang meng-
hafal berarti memelihara dengan baik ingatan-
nya. |uga makna tidak lmgah karena sikap ini
mengantar kepada keterpeliharaan, dan menjaga

karena penjagaan adalah bagian dari pemeli-
haraan dan atau pengawasan.

Dalam Al-Qur'an kata hafizh (-U;;) dan
hafizhan $;l ditemukan sebanyak 11 kali, tiga
di antaranya merupakan sifat Allah, sisanya
menafikan sifat itu dari manusia, khususnya
para nabi terhadap orang-or:rng yang membang-
kan6 yakni bahwa para nabi pun tidak dapat
memelihara dan menjaga mereka dari siksa
Allah, bila datang azab menerpa mereka. Di
samping ada juga menyifati krtab Al-Qur'an darr
Al-LauhAl-Mabfttzh, dalan arti bahwa kitab suci
Al-Qur'an dipelihara Allah sehingga tidak akan
berubah, apalagi lenyap, demikian juga ter-
maktub dalam Al-LauhAl-Mahfitzh, karena ilmu
Allah tidak mengalami perubahan.

Di samping hafizh yang mengandung arti
penekanan dan pengulangan pemelihara, serla
kesempurnaannya/ ada juga sifat Allah yang
disebut dalam Al-Qur'an, tetapi tidak masuk
dalam bilangan Asm6' al-Husnh yang sembilan
puluh sembilan ltn,yal<rtiHifizh. Sifat Allah yang
menggunakan kata ini disebut pada QS. Y0suf

11,21: 64: ( Wgi,eil'$t'6br;';*,eii = "Auah

adalah sebaik-baik Hffidzan dan Dia adnlah Yang Mahn

P eny ay an g di ant ar a P ar a P eny ay an g. "

]ika memperlihatkan ayat-ayat Al-Qur'an
yang menggunakan akar kata ini, ditemukan

Halizh

sekian banyak hal serta cara yang dengan tegas

dinyatakan sebagai dipelihara Allah dan dijaga-
Nya. Misalnya bahwa langit dan bumi tidak
berat dipeliharanya (QS. Al-Baqarah [2]: 255).

Langit bukan saja dijaganya (QS.Al-AnbiyA' [21]:
32) sehingga tidak pecah atau runtuh, tetapi
dijaga juga dari setiap setan yang bermaksud
mendengar pembicaraan (QS. Al-Hijr [15]: 17).

Manusia pun dipelihara dan dijaga-Nya dengan
menugaskan malaikat-malaikat tertentu:
t i'i ri A ,uW -*4lt u, i* # i; UJ;: |,) )
"Bagi manusia ada malaikat-malaikat tertentu yang

selalu mmgikutiny a ber gilirmt, merekn menj agany a atas

perintah Allah" (QS. ar-Ra'd [13]: 11), dan masih
banyak yang lainnya. Harus diingat bahwa
penyebutan hal-hal di atas, hanyalah sekadar
contoh, karena Allah menyatakan bahwa,
( th+- zu-,f Jt eL:S ) "Tuhanmu Mala Memelihara

segala sesuatu" (QS. Saba' [34]: 21).

Menurut Imam Ghazali, makna Hafizh
adalah sangat Pemelihara. Pemeliharaan itu,
menurutnya dari dua sisi. Pertama, dari sisi
m an u j u dk an dan m el an g gen gk an y an g wu j u d. Allah
swt. yang mewujudkan langit dan bumi serta
seluruh isinya dan melanggengkan wujudnya
sampai waktu yang Dia tetapkan, ada yang
panjangAama dan ada jugayang pendek/singkat.
Kedua, adalah dari sisi pemeliharaan dua hal yang

bertolak belakang. Misalnya air dan api. Sifat
keduanya bertolak belakang di mana air dapat
memadamkan api dan api dapat mengubah air
menjadi uap, kemudian mengudara. Bahkan
Allah menc;unpur keduanya dalam satu materi/
badan. Demikian salah satu contoh pemelihara-
an-Nya.

Pemeliharaan Allah terhadap setiap jiw4
bukan hanya terbatas pada tersedianya sarana
dan prasarana kehidupan seperti udara, angin,
matahari, dan sebagainya, tetapi lebih dari itu.
Ada yang dikenal dengan istilah 'iniyatull1h
( ar i;9 ) di samping sunnatullih ( ar ii, ). ]ika ada

kecelakaan fatal dan seluruh penumpang tewas,

yang demikian adalah sunnatullilh, yakni sesuai

dengan hukum-hukum alam yang biasa kita
lihat. Tetapi bila kecelakaan sedemikian hebat,
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yan8 biasanya meniadikan semua penumpang
tewas, tetapi ketika itu ada yang selamat, maka
ini adalah 'indyatull6h, yang merupakan salah
satu bentuk pemeliharaan-Nya.

Allah yang bersifat Hafizh itu jugalah yang
memelihara kehidupan dari kehancuran, baik
yang sifatnya perorangan atau kelompok. Dia
juga dengan pemeliharaan-Nya yang memeli-
hara jiwa manusia dari rayuan dan godaan
setan, sebagaimana Dia pula yang memelihara-
nya dari sentakan kesedihan atau benturan
malapetaka dengan mengilhami kesabaran dan
ketabahan, dan menggantinya dengan nikmat,
ketenangan, dan kegembiraan,

Aii",t$ Xiq i4:" oti"$i q\b $l'*l ,y ?$1u
"Tidnk ada wuatu musibalr pun y mg mmimpa saeormg
kecuali dmgan izin Allah. Dan barang siapa yang

beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi
petunjuk kepada hatiny a. Dan Allah Maha Mmgetaltui
segala sesuatu" (QS. at-TaghAbun [5a]: 11).

Allah memelihara manusia dengan petun-
juk-petunjuk-Nya baik berupa wahyu yang
termaktub dalam kitab suci, maupun hidayah-
Nya dalan bentuk ilham dan intuisi. Walhasil
aneka ragamlah pemeliharaan Allah, lagi
mencakup segala wujud.

Di samping itu, Allah ju ga Hafizh dalam arti
Pengawas. QS. asy-Sy0ri l42l:6, menegaskan
bahwa,

,.{' otl c't *'L+- i'i ;tgf -9)" u ltiii eiti
" O r an g- o r an g y an I m en gambil p erl indun g an -p er -

lindungan selain Allah, Allah menga-wasi perbuatan

merekn dan engknu [wa]rai Muhcmmadl buknnlah orang

yang ditugasi mengawasi mereka.'

Yang Allah tugasi untuk itu antara lain adalah
malaikat-malaikatRaqib dan Ati4 yakni dengan
mencatat amal-amal baik buruk manusia (QS.

QAf [50]: 16-18). Kelak Allah akan menyampai-
kan penilaian-Nya kepada insan. Demikian rua

AilAh A'lam. + M. Quraish Shihab e:

uArzH ( Jbs_v I
Kata hfrfizlt ( 4C ) adalah bentuk ism fd'il deri
tufirl* - yasazlru - bifzlan (tL;. W" E;). oi
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dalam berbagai bentuknya, baik di dalam bentuk
kata kerja maupun kata benda, di dalam Al-
Qur'an, kata itu disebut t14 kali, tersebar di dalam
23 surah [15 surah Makkiyah dan 7 surah
Madaniyah) dan 42 ayat.

Menurut Ibnu Faris, kata ini berasal dari
akar kata yang berarti 'perawatan sesuatu'
seperti ungkapan hnfizhtusy -sy ai' bifzlwn ('c-Lr,
W;:At = saya menjaga sesuatu); al-gadlab
('Jit = marah) disebut juga dengan hafizha
( t+) karena kondisi marah itu mendorong
untuk menjaga sesuatu. A l-hifizlr menunjuk pada
makna'penjagaan terhadap berbagai urusan'.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Al-Ashfahani
bahwa kala hafizha ( E+) kadang-kadang ber-
kaitan dengan masalah jiw4 seperti memahami,
atau berhubungan dengan ingat dan lupa. |uga
digunakan di dalam arti'kekuatan'. Pengertian
ini kemudian berkembang sehingga pemelihara-
an, penjagaan, dan perjanjian termasuk kedalam
makna kata ini juga seperti ungkapan, wa innk
lahillahffizhirn ( o$yl ,ai ib= dan sesungguh-
nya Kami benar-benar memeliharanya) (QS. Al-
Hijr [15]: 9); hdfizhit 'alash-shalawAil ( Je l*r;
?''t6i = peliharalah semua shalat) (QS. Al-
Baqarah l2l: 238). Ungkapan, fallilhu khairun
hilfizhd QL4; F':rG: maka Allah sebaik-baik
penjaga) (QS. Y0suf $2} 6$, artinya penjagaan
Allah itu paling baik dibandingkan dengan apa-
apa selain Allah. Kitdbun hafizh (W,S =

kitab itu terpelihara di sisi Allah dan tidak
disiasiakan) (QS.Qaf [50]: a).

Katahifizh( .;.) di dalam bentuk ismf6'il
di dalam Al-Qur'an disebut 15 kali, tersebar di
dalam surah dan ayat. Perbuatan menjaga itu
dilakukan oleh 1) Allah (QS. An-Nisil [ ]:34 QS.
Yfisuf l12l: 64, dan QS. Al-AnbiyA' l2ll:82),2)
malaikat yang mengawasi seluruh perbuatan
manusia (QS. Al-Infithdr [82]: 10), 3) laki-laki
Mukmin dan wanita Mukmin yang menjaga
kehormatannya (QS. An-NisA' l4l:34, QS. Al-
Mu'min0n {231:5, QS. Al-Ahzab [33]: 35, dan QS.
Al-Ma'Arij [70]: 29), dan sebagainya.

Al-Qurthubi di dalam tafsirnya menjelas-
kan firman Allah di dalam QS. An-NisA' l4l:34,
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f\i')bL q ;i,L-,i^4;L4 J,;J$11
(fash-shilihdtu qinitdtun hhfizhdtun lilghaibi bimh

bafizhalldhu)
"wanita yang saleh adalah wanita yang taat kEada
Allalt lagi mentelihara dii dai pembelakmgan sumniny a

oleh karena Allah telah memelihara mereka. "

Yang dimaksud dengan hafizha ( f,+) di dalam
ayat ini adalah perintah untuk menaati suami
dan melaksanakan haknya terhadap harta dan
diri wanita yang menjadi istri itu.

Adapun objek yang dijaga dan dipelihara
antara lain adalah 1) Al-Qur'an, 2) hukum-
hukumAllah (QS. At-Taubah [9]: 112),3) manusia

dan perbuatannya (QS. Ath-ThAriq [86]: 4 dan

QS. Al-InfithAr [82]: 10),4) kehormatan manusia
(QS. An-Nisd' l4l 3{ QS. Al-AhzAb [33]:35, QS.
Al-Mu'min0n [23]: 5, dan QS. Al-Ma'6rij l70l:29),
dan 5) shalat (QS. Al-An'Am [6]:92).

Di dalam bentuk hafizh ( ry ) kata itu
disebut L1 kali, di antaranya digunakan sebagai

nama Allah swt. (QS. Hffd [11]: 57 dan QS. Sabfl
pal:21) dan disebutkan juga bahwa para nabi
tidak diutus Allah untuk menjaga manusia,
tetapi hanya untuk menyampaikan risalah
kenabian ( QS. An-NisA' [4]: 80, QS. Al-An'Am

[6]:104 darrrL07, QS. H0d [11]:86, sertaQS. Asy-
SyurA [a2]: 6 dan tt8), yaitu sebatas menyampai-
kan ajaran-ajaran agarna sesuai apa yang telah

diwahyukan Allah swt., tidak ditugaskan
sampai memerhatikan, menjaga, dan menyeli-
diki semua amal perbuatan mereka.

Hafizha ( L+) di dalam bentuk kata kerja
dan mashdar disebut 16 kali. Beberapa hal yang
dibicarakan Al-Qur'an di dalam ayat-ayat yallg
memuat kata itu di antaranya adalah bahwa
Allah yang mengatur dan menjaga alam semesta

ini (QS. Al-Hijr [15]:L7, QS. Ash-Shatfdt[37]:7,
dan QS. Fushshilat l41l:12), Allah juga berulang
kali mengingatkan manusia agar menjaga
shalatnya (QS. Al-Baqarah l2l: 238, QS. Al-An' Am

[6]:92, QS. Al-Mu'min0n l23l:9, dan QS. Al-
Ma'irij [70]:3$, dan Allah memerintahkan agar

orang Mukmin menjaga sumpahnya.
Pada umumnya kata hnfizhn ( l1;! ) di dalam

Hajiz

bentuk kata kerja dan mashdar ini lebih banyak
penekanannya kepada Allah sebagai pemelihara
dan pengatur alam semesta dan menyangkut
masalah shalat. Allah yang maha kuasa, dan
Allah yang maha menjaga. Di samping itu Allah
juga mengingatkan manusia agar memelihara ke-

hormatanny4 seperti firman Allah di dalam QS.
An-N0r l24l: 30 dan 31. Ath-Thabathabai
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan
yahfazhufurfrjahum di dalam QS. An-N0r di atas

adalah menutupinya dari penglihatan karena
kata ini berhubungan dengan kata-kata sebelum-
nya yang menyuruh menahan pandangan. Oleh

sebab itu, konteksnya berbeda dengan ayat-ayat
lain yang menyuruh menjaga kehormatan,
artinya memelihara diri dari berbuat zina.

Firman Allah swt. yang menyebut kata
maSfizh ( YW ), dengan bentuk ism maf itl,
terulang 2 kali, yaitu di dalam QS. Al-AnbiyA'

[21.j: 32, wa ja'alnas-sam6' saqfan maStrzhh
,/to6r"
( 6,tG Gi * ;-Lli tl;+i : Kami menjadikan
langit itu sebagai atap yang terpelihara).
Maksudnya segala yang ada di langit dijaga
Allah dengan peraturan dan hukum-hukum
yang menyebabkan semuanya berjalan dengan
teratur, dan firman Allah pada QS. Al-Burtj [85]:
22, bal huwa qur'6nun majid, fi laithin maWirzh

( lF c; a 3;Lt;j;",t. = bahkan vans di-
dhstakSn mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia
yang tersimpan di dalam LauhMaWtzh, sebagat

sanggahan terhadap orang-orang yang mendus-
takan Al-Qur'an; padahal, Al-Qur'an itu terpeli-
hara dari kebohongan, kebatilan dan terpelihara
dari jangkauan setan). * Afraniati Affan *

aLltz ( y6\
Kata hkjiz ( .nY ) adalah bentuk ism f6'il yang
terambil dari akar kata yang terdiri atas tiga
huruf, yartu M - iim - zai yangmengandung arti
'memisahkan dua hal'. Pelakunya disebut al-hijiz,
( V$t ); sedangkan perbuatannya disebut a/-

bajz ( #t ). Al-Azhari mengatakan al-hajz
( Pl ) adalah memisahkan dua orang atau dua
kelompok yang saling berperang. Dari makna
dasar'memisahkan', terambil nama kota Hijaz;
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disebut demikian karena kota ini memisahkan
dua hal, yaitu Caus dan Syam dengan padang
pasir. Ada jugayang mengatakan itu karena kota
itu memisahkan Najd dengan As-Sarat. Penda-
pat lain mengatakan bahwa kota itu memisah-
kan Tihamah dengan Najd. Ada lagi yang
mengatakan bahwa kota itu memisahkan Najd
dengan Gaur. Untuk perbuatan menghindari
pertikaian (berdamai) dapat juga digunakan
bentuk kata muhkjazah (;;t j), mashdar dari
hdjaza ( ?V ), seperti di dalam sebuah kata
hikrnah ln aradtal muhijazata fa qablal mundjazah
(i?At ,P i;t;:it t\f i1 =yitu ta-u mens-
hendaki perdamaian maka hendaknyalah se-

belum peperangan). Kemudian, bentuk hujzah
({F ) dipakai untuk tempat ikatan sarung (di
pinggang), lalu sarung itu sendiri disebut hujzah
(-r;,-- ) karena seolah-olah kelilingnya jadi
pembatas. Selanjutnya, dipakai pada makna-
makna lain seperti'berlindung','berpegang erat
pada sesuatu','kesungguhan', dan'kesabaran';
dikatakan rajulun syadidul hujzah ( U* b,
a:;"r.St = orang yang sabar terhadap kesulltan
serta bersungguh-sungguh).

Di dalam Al-Qur'an, bentuk kata yang
digunakan dari akar kata ini ada dua, yaitu
bentuk mufrad hfijiz ( Vt; ) ya.g terdapat pada
satu tempat, yaitu pada QS. An-Naml [27]: 61,

dan bentuk hijizin {U"y; ), jamak dafi hijiz
( 9Y ) yang juga hanya terdapat pada satu
tempat, yaitu pada QS. Al-HAqqah [69]: 47-

Penggunaan kedua bentuk kata tersebut menun-
juk pada makna'penghalang' dan'pemisah'.

QS. An-Naml l27l:61 berbicara tentang
kemahakuasaan Allah yang terdapat di dalam
alam ini, di antaranya dijadikannya hijiz ( rV
= penghalang) di antara dua lautan atau dua
jenis air; air tawar dengan air asin sehingga tidak
bercampur antara satu dengan lainnya, Atau
siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat

berdiam, dan yang menjadiknn sungai-sungai di celah-

celahny a, dan y ang menj adikanny a gunung- gunung
untuk (mengokohkan)nya serta menjadikan suatu
pemisah mtara dua laut? Apaknh di samping Allah ada

Tuhan Q ang laid ? B ahkan, Gebutamy a) keba-ny akan

Hajj

dar i mer ekn ti dak mm get ahui.

Adapun QS. Al-HAqqah [69]: 4T,berbicara
tentang jaminan kemurnian Al-Qur'an sebagai
wahyu Allah. Ayat itu menegaskan bahwa
seandniny a N abi Muhmnmad mengadn-ada makn nixay a

benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya.

Kemudicn benar-bmar Konti potong urat tali j antungny a;

sekali-kali tidak ada seorangpun darikamuyang dapat

mmj adi hhj izin 1 i"y,; = penghalanp bagi Kmni funtuk
melakukan pernotongan itu). oo Muho*mad wardah Aqil re

HAII (*I
Kalahajj( 6a ) -erupakan bentuk mashdar dafi
kata hajja-- yahujju - hajjanlhijjo" ('d- €t+.t k ). Di dalam Al-Qur'an, kata hajj dan
kata yang seasal dengan itu disebut 33 kali.

Secara bahasa, kata hajj ( A ) berarti
alqashd ( irJi --sengaja, bermaksuditau berkun-
ju^g). Al-Ashfahani, sebagaimana juga Ibnu
Manzhur, menyamakannya dengan ziy drah ( ; 1t -;
= berziarah).

Secara istilah, hojj ("€: haji) berarti
'sengaja mengunjungi tanah suci Mekah untuk
menunaikan ibadah haji, baik ibadah wajib
maupun sunat di dalam waktu dan ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan agama' (QS. Al-
Baqarah [2]:189 dan197). Di dalam pelaksanaan-
nya, di antara ibadah haji dan umrah terdapat
perbedaan. Yang mengerjakan ibadah haji harus
ihram, wukuf di Arafah, bermalam diMina, maffit

Umat Islam mengunjungi tanah suci Mekah untuk menunaikan
lbadah Haji.
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( q ), melontar liga jumrah, sa'i dan thawaf,
serta tahallul ( ,y; ), sedangkan umrah hranya

harus ihram, lawaf, sa'i serta tahallul ( J*t ).
Kalau ibadah haji merupakan ibadah wajib
sekali seumur hidup, umrah, dinilai banyak
ulama, merupakan ibadah sunat dan boleh
dilakukan kapan saja sepanjang tahun.

Perintah ibadah haji pertama sekali diteri-
ma oleh Nabi Ibrahim as. sekitar 3600 tahun yang
lalu. Sebagaimana firman Allah, " Dan kumandang-

kanlah haji itu kepada manusia; niscaya mereka

mendatmtgimu (lbrahim) dzngan cara berj alrn knki atau

mrngendarai unta kurus, dari segenap poluru yang
jauh" (QS. Al-Hajj [22]:27). Perintah ini diterima
Ibrahim setelah selesai membangun Ka'bah.

Ayat 27 QS. Al-Hajj l22l di atas dimulai
dengan katawa adzdzin t',:!f; I sebagai penylm-
bung 'athnf ( -iL?) dari kita bawwa'nd ($i';)
pada ayat sebelumnya. Kata al-adzan berarti al-
i'l6m ( e)\r!i ), yakni 'pemberitahuan yang
diiringi dengan pengakuan (iman, ilmu, dan
pengamalan)', seperti ibadah haji tersebut. Ini
berarti bahwa perintah itu berlaku umum bagi
siapa saja yang mengetahuinya.

Nabi Muhammad saw. mendapat perintah
dari Allah untuk menyempurnakan ibadah haji
tersebut (QS. Al-Baqarah [2]: 197). Rasyid Ridha
menambahkan bahwa seruan di dalam Al-
Qur'an tidak lagi memakai kutiba (tj ) sebaU

ibadah haji itu telah dikenal sejak zaman Nabi
Ibrahim. Akan tetapi, karena praktek pada
zaman jahiliyah sudah dibumbui dengan talbiyah
(+ ) syirik dan mungkar, seperti mengagung-
kan berhala yang digantungkan di Ka'bah
sambil bernyanyi dan tawaf dengan telanjang,
Nabi Muhammad diperintahkan untuk me-
nyempurnakannya. |adi, kata "menyempur-
nakan" di sini secara lahirnya menyempurnakan
manasik haji dengan jalan menghindarkan
perbuatan syirik dan mungkar, dan secara
hakikatnya berarti semata-mata karena Allah
sebagai tujuan utamanya tetapi tidak menutup
kemungkinan mencari nafkah di musim haji (QS.

Al-Baqarah [2]: 198).

Al-Qur'an tidak menerangkan kapan

Haii

pertama kali ibadah haji diwajibkan pada zaman
Nabi Muhammad. Menurut Imam Al-Qurthubi,
tidak banyak ditemukan secara pasti sebab
turun ayat tentang haji. QS. Al-Baqarah l2l:197
(atimmfr al-tujj...) { g? 'ft.i ) turun setelah perjan-
jian Hudaibiyah (tahun ke-8 Hijriah). Sebelum-
nya, kataRasyid Ridha QS. Ah'ImrAn l3l:97,wa
lilldhi,'alan-nhsi hijjul-bait...) ( q"Ai * $:
.41 U ) telah diturunkan seiring dengan
peperangan Uhud tahun ke-4 Hijriah. Waktu itu,
umat Islam belum bisa masuk Mekah karena
terhalang oleh orang kafir Mekah. |ika pembebas-

an Mekah, fath Makkah (^<- !i ) Uuru dapat
dilakukan tahun ke-8 Hijriyah,yalr,tg memung-
kinkan umat Islam secara bebas melakukan
ibadah; ibadah haji baru dilakukan oleh umat
Islam pada tahun ke-9 Hijriah, di mana
Rasulullah memerintahkan kepada Abu Bakar
Ash-Shiddiq menjadi amir al-hajj ( g-t ;( 1

(kepala rombongan haji) dan mulai tahun itu
orang musyrik Mekah dilarang melakukan
thawaf (telanjang d,an talbiyah t lii I syrrik) aan
memasuki Masjid Haram. Untuk konteks ini
Allah memakaikan kata "najis" bagi kaum
musyrik tersebut karena tawaf mereka tidak
benar (QS. At-Taubah [9]: 28). Kemudian, Nabi
Muhammad memberi mereka tenggang waktu
untuk tobat di dalam waktu 4bulan. Setelah itu,
bagi yang tidak beriman, Allah dan Rasul-Nya
berlepas diri dari mereka(bar6'ah), yaitu hubung-
an dengan Allah dan Rasul-Nya menjadi putus
(QS. At-Taubah [e]: 1).

Ibnu Al-Qayyim Al-]auziyah di dalam
bukunya Zddul-Ma'dd, juga mengatakan bahwa
kewajiban pertama ibadah haji pada masa
Rasulullah adalah pada tahun ke-9 Hijriah. Rasul

Allah sendiri melakukan ibadah haji pada tahun
ke-10 Hijriah,yar:19 populer dengan sebutan haii

al-wad6' ( 
7.r; St'e, = naiiperpisahan) sekitar tiga

bulan sebelum beliau meninggal dunia. Keterang-
an ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad
melakukan ibadah haji hanya satu kali selama
hidupnya. Pendapat ini didasari pula oleh
riwayat Ibnu Abbas bahwa ketika Rasulullah
berkhotbah, beliau berkata, "Hai manusia, ibadah
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haji telah diwajibkan kepada kamu semua".
Kemudian, salah seorang sahabat bernama Al-
Aqra'ibnu |abis berdiri dan berkata, 'Apakah
kewajibannya tiap tahun, ya, Rasulullah?"
Rasulullah menjawab, "|ika aku katakan "ya",
tentulah menjadi wajib dan pulatidak akan kalian
lakukan dengan berat hati. Karena itu, ibadah haji
itu hanya safu kali saja, siapa yang menambah,
berarti ia menyukainya."

Dalil yang mengatakan ibadah haji wajib
adalah QS. ,Ah 'Imran pl:97. Pada ayat ini tertulis
kata 'a16, yang menurut tatabahasa Arab berarti
'kewajiban atas seseorang' atau 'beban yang
harus dipikul'. LaluQS. Al-Baqarah l2l:197 yang
menyebutkan "fA man faradhn fihinna al-bajj"...

t *t :*;i'j F = maka orang yang telah
menetapkan niat berhaji pada bulan-bulan
tersebut...). Ini berarti bahwa ibadah haji hukum-
nya wajib.. Karena di dalam ayat di atas, kata al-

Wj (4i ) dan at-'umrah (;'r!i ) tidak lagi di-
gandengkan maka untuk menentukan hukum
umrah, Al-Baidhawi mengemukakan sebuah
riwayat bahwa Rasulullah pernah ditanya oleh
seseorang tentang kedudukan umrah apakah
sama dengan haji. Nabi menjawab, "tidak, tetapi
umrah itu lebih baik dilakukan (sunat)".

Katamanistathn'a ( 7t$:;i o;1 aidalam QS.
Ali 'ImrAn l3l 97 di atas beiarti 'bagi yang
berkesanggupan'. Rasyid Ridha dan Zamakh-
syari mengartikan 'kesanggupan di dalam
perbekalan dan perjalanan (kendara arr)', az-zildu

war -r ilhilah ( iLf) r'rf1t ).

Ibadah haji dilakukan di dalam beberapa
bulan yang telah ditentukan (QS. Al-Baqarah [2]:
197), tetapi tidak dijelaskan bulan-bulan apa saja.

Karena ibadah haji berakhir bulan Dzulhijjah,
berarti tidak termasuk bulan berikutnya. "Be-

berapabulan" mengandung makna'lebih dari dua
bulan', paling kurang tiga bulan dan berjalan
secara berurutan dan tidak termasuk bulan
Ramadhan sebab pada bulan itu telah ada
kewajiban berpuasa. Dengan demikian, bulan-
bulanyang dimaksud adalah Syawal, Dzulqa'dah
dan Dzulhijjah. Ayat 189 surah yang sama
sebelumnya menyatakan bahwa bulan-bulan itu

FIai i

merupakan petunjuk waktu dan petunjuk berhaji
bagi manusia. lnilah yang dimaksud dengmrmiqdt
zamhni ( A-q Lq =batas waktu berihram), lihat

QS. Al-Baqarah [2]: 197, dan Ayat L89 sebelumnya
secara tidak langsung dapat dipedomani sebagai

batas miqdt makini (tA* AVi= batas tempat
dimulai ihram) untuk berniat, memotong rambut
dan kuku, mandi, memakai pakaian ihram, shalat

sunah ihram dll. Penjelasan tentang miqdt makhni

('r;,gt LQI diperoleh melalui hadits-hadits
Rasulullah.

Pelaksanaan ibadah haji ada tiga macam.
Pertama, haji ifrdd ( ttl].),yakni melakukan
ibadah haji terlebih dahulu lalu umrah (QS. Al-
Baqarah l2l: 1,96). Karena urutan itu sesuai
dengan urutan di dalam ayat tersebut, maka
jamaahnya tidak dikenai dnm ( {> = denda). Niat
ihramnya berbunyi labbaika Allihumma hajjan
( tk iiJJl cJ::J ). Kemudian, berihram lagi dan
melakukan umrah. Keduanya diselesaikan pada
bulan haji itu juga. Kedua haji tamattu' ( & \,
yakni umrah dulu kemudian baru haji. Niatnya
tabbaikaAllilhumma'umrah(i:.* "4t er5 ). S"to
lah selesai umrah, jamaahnya terbebas dari
larangan ihram dan yang bersangkutan boleh
menanggalkan pakaian ihramnya sampai hari
pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan haji
tamattu' harus dibarengi dengan kewajiban
menyembelih seekor domba atau berpuasa 10

hari; tiga hari di tanah suci dan tujuh hari di
kampung halaman. Ini bagi selain penduduk
Mekah (QS. Al-Baqarah [2]:196). Ketiga hajiqirdn
( o\;), yakni ibadah haji dan umrah dilakukan
sejalan; niatnya berbunyi labbaiaka Allflhumma
hajjanwa'umrah" (?Fj ulr a*u' et5 ).lamaah-
nya harus tetap di dalam keadaan berihram
sampai kedua ibadah itu selesai. Yang ber-
sangkutan juga berkewajiban melakukan ke-
wajiban sebagai pelaku haji tamattu'. Ini tidak
berarti ia melakukan pelanggaran, tetapi sebagai

penyempurna ibadah haji.
Al-Qur'an mengemukakan amalan-amalan

haji secara garis besar sebagai berikut: a) ihram
(QS. Al-Baqarah [2]: 197);b)thawat dan sar, secara

tidak langsung dapat dipedomani (QS. Al-
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Baqarah [2]: 158). Menurut AlQurthubi, sebelum
Islam, di bukit Safa dan Marwah ada berhala
bernama lsdf dan Nd'ilah (U.5 - iL\).Umat
Islam enggan bersai di sana karena orang Arab

iahiliah melakukan penyembahan di dua bukit
tersebut. Allah lalu menurunkan ayat ini.
Kemudian, setelah perintah thawaf di Ka'bah,
umat Islam enggan bersai karena tidak disebutkan
oleh Allah. Peristiwa ini juga menjadi sebab
diturunkannyaAyat 158 QS. Al-Baqarah [2) untuk
menghilangkan keragu-raguan/keengganan
mereka itu; c) wukuf di Arafah (QS. Al-Baqarah

[2]:198), sekaligus singgah di Masy'ar Al-Hardm
( Ct5.jt !5 ) (sebuah bukit Quzah di Muzdalifah).
Hadits riwayat Abu Daud mengatakan bahwa
haji itu adalah wukuf di Arafah, siapa yang tidak
berwukuf, hajinya tidak sah; d) mabit (q =

bermalam) di Mina (QS. Al-Baqarah [2]: 203). Di
sini jamaah diperintahkan untuk berzikir dan
bertakbir 111,12 dan 13 Dzulhijjah) atau hari
tasyriq' ( O-f ). Ibnu Abbas berkata bahwa
oyya*i" *ria*at 1 *J,;11 ,gi '1 aidalam es. Al-
Hajj [22]:28 itu adalah tanggal 1-10 Dzulhijjah,
sedangkan ayydmin ma'dfidat ( 1$i y'55'.iJ, 7 ai
dalam QS. Al-Baqarah [2]: 203 adalah haritasyriq.
Lanjutan ayat imbenryafa man ta' ajjalafi y aumain...

( ,;;, A Ji;1 u* = siapa yang ingin segera
berangkat dari Mina sesudah dua hari...). Dari ayat

inilah muncul istilah nafar awwal ( J')f 1)
(meninggalkan Mina setelah melontar jumrah sore

hari tanggal 12 Dzulhijjah) dmnafar tsdni ( 1( y )
(setelah sore hari 13 Dzulhijah); d) tahallul ( #;t )

dan menyembelih kurban (an-nahr) ( ,J ) ai
dalam QS. Al-Baqarah [2]: 196 dan QS. Al-Fath

l48l:25,27.
Haji akbar (QS. At-Taubah [9]: 3) merupa-

kan peristiwa pada tahun ke-9 Hijriyah, di mana
Allah svvt. mengumumkan kepada manusiayang
berhaji waktu itu untuk berlepas diri dari orang-
orang musyrik yang berhaji sebelumnya. Haji
akbar, kata Ibnu Katsir, adalah peristiwa pada
hari berkurb an yaumun-nahr ( 7it py ) di Uin+
bukan hari Arafah. Inilah hari yang termulia dan
bersejarah di dalam ibadah haji. Karena ibadah
haji sampai saat ini tetap melewati Mina pada

F{akarn

yaumun-nahr ( vlt ty ), semua ibadah haji
adalah hajj akbar ( ;i e ). Karena itu, para
ulama berpendapat bahwa yang dimaksud
dengan hajj ashgar ( *i € ) itu adalah ibadah
umrah. t Yaswirman ee

HAKAM ( & )

Kala al-hakam QSe)\ terambil dari akar kata
bakama (fr). Kata yang menggunakan huruf-
hrxuf ha', kaf, dmr mim ini berkisar maknanya pada
menghalangi. Seperti "hukum" yang berfungsi
mengahalangi terjadinya penganiayaan. Kendali
bagi hewan dinamai hakamah (:,5;), karena ia
menghalangi hewan mengarah ke arah yang
tidak diinginkan atau liar. Hikmah (LK,-) adalah
sesuatu yang bila digunakan/diperhatikan akan
menghalangi terjadinya mudharat atau kesulit-
an, dan/atau mendatangkan kemaslahatan dan
kemudahan.

Dalam Al-Qur'an ditemukan kata hakam

yang menunjuk kepada Allah, yakni pada QS.
Al-An'Am [6]:11.4:

lLtu' astJi ;bi1Js\ d;fi :ii c* dtil i'i Fll
" Maka patutkah aku mencari hakam selain dari Allah,
padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al-

Qur'an) kepadmnu dmgon terperinci? "

Sebagaimana ditemukan juga kata yang sama

yang menunjuk kepada manusia, yakni firman-
Nya:

a e,s.-r -*1 A Cs;1;3ti q oq b oI
tiJ^l

" Dan jika knmu khnwatirknn adn persmgketaan antara

keduanya (sumni btri) makakiimlah smranghnkam dan

keluarga lelaki dan seorang hakam dari keluarga

perempuan" (QS. An-NisA' [ ]:35).

Kata hakam dalam ayat-ayat di atas di-
pahami dalam ar ti p emb er i putusan.

Para ulama mengemukakan beberapa
rumusan tentang makna al-Haknm yang menjadi
sifat Allah. Ada yang berpendapat bahwa yang
dimaksud adalah, "Dia yang melerai dan
memutuskan kebenaran dari kebatilan, yang
menetapkan siapa yang taat dan yang durhaka,
serta yang memberi balasan setimpal bagi setiap
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usaha, semuanya berdasar ketetapan yang
ditetapkannya."

Menurut Imam Ghazali, dari sifat ini
bercabang kepercayaan tentang Qadha' dan

Qadar-Nya. Pengaturan-Nya dengan menetap-
kan sebab-sebab yang mengantar kepada terjadi-
nya akibat, dan yang bersifat pasti, tidak
berubah dan langgeng-hingga waktu yang
ditetapkannya-seperti peredaran bumi dan
benda di alam raya adalah qadha'. Selanjutnya
yang mengarahkan sebab-sebab tersebut, yakni
menggerakkannya dengan pergerakan yang
sesuai dengan kadar dan penuh menuju akibat-
akibatnya yang terjadi-dari saat ke saat-adalah
qadar-Nya. Qadha' adalah ketetapan yang bersi-
fat menyeluruh bagi sebab-sebab yang pasti dan
bersifat langgeng untuk segala persoalan-atau
katakanlah s unnatullilh lhukum-hukum alam dan
kemasyarakatan yang ditetapkan Allah. Sedang
qadar adalahperigarahan hukum-hukum tersebut
dengan ukuran yang teliti menuju akibat-
akibatnya masing-masing, tidak kurang dan
tidak berlebih. Demikian, Al-Ghazali.

Dengan demikian qadha' dan qadar-Nya
dikandung oleh sifat al-Hakam, bahkan sifat-Nya
ini menyangkut segala sesuatu di dunia dan di
akhirat, lahir dan batin, termasuk hukum-hukum
syariat yang ditetapkan-Nya bahkan Dia adalah
al-Haknm, sebelum Dia menetapkan sesuafu .

'6X a*, "e; sr,; &ti A 'J:li';"i S) 
^-tl 

i li ,te
a;:j ps

"Dan Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak

disembah) melain-kan Dia, bagi-Nyalah segala puji di
dunia dsn di akhirat, dan bagi-Nyalah xgala penentuan,

dan hmty a kepada-Ny alah kamu dikEmbalikon" (QS. al
Qashash l28l:70\.

f #'o'i n'ziit ,:';.r;i**i,f,$')r
"Alif l6m rA', (inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya

disusun dmgan rapi serta dijelaskan secara terperinci

y mt g diturun-kon dai sisi 6llaU y ang Mala Bij aksana

lagiMahatahil" (QS. H0d [11]:1).

Dengan sifat ini, tecermin pula sekian
banyak sifat-Nya yang lain, seperti Maha

Hakinr

Mendengar, Maha Melihat, Maha Mengetahui,
dan sebagainya.

Allah swt. telah menganugerahkan hukum
dan hikmah kepada hamba-hamba yang dike-
hendaki-Nya. Firman-Nya:

W #'o4r;y'ai.:,, ii'F g*"
"Hai Yahya, ambillah al-Kitab (Taurail itu dutgan

sungguh-sungguh. Dan Kami berikan kepadanya

hukum sel agi dia masih kanak-kanak" (QS. Maryam

l19l:12\.

Ini antara lain berarti, ketetapan-ketetapan para
pilihan-Nya adalah ketetapan-ketetapan yang
benar dan bijakasana. Al-Qur'an mengingatkan
Nabi Muhammad saw. tentang sikap yang harus
diambil umat beliau menyakut hukum-hukum
yang beliau tetapkan dengan firman-Nya:

\'"i #'F q l's..rt E e*U 5 u;i \i
(): s i rii*: c;,8 ti 6; "#'i a1:*

" Makn demi Tuhanmu, muekn Q ada hnkikntny d tidnk

beriman hin gga mer ekn menj adikmt knnu hakim dnl am

puknra yang mneka perxlisihkan, kernu.dion mereka tidak

merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan

yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan

sepenuhnya" (QS. An-NisA' [4]: 65). Demikian, ara

All6h A'lam. ee M. Quraish Shihab ::

HAKIM T&I
Kata at-hakim ( r-53r ) seakar dengan kata al-
Hakam ( r<3t ). Rujuklah ke sana untuk me-
mahami makna ke bahasaannya.

Dalam Al-Qur'an kata halcim terulang se-

banyak 97 kali, dan pada umumnya menyifati
Allah swt. Ada dua hal lain yang menyandang
slfathalcim ( €.:- ), yaitu kitab suci Al-Qur'an dan
ketetapan Allah. Kebanyakan sifat Allah al-Hakim
( pf3 ), digandengkan dengan al-'Aziz ( ,riJt),
disusul dengan sifat 'Alim ( d,ti ), kemudian al-

Khabir ( tJl) empat kali dan masing-masing
sekali dengan at-Tawwdb ( q6t ), al-Hamid
( +*,Jr ), al-'Atiyy ( #' ), danal-Wdsi' ( grtlt 1.

Al-Hal6m dipahami oleh sementara ulama
dalam artiYang memiliki hikmah, sedang hikrnah
antara lain berarti mengetahui yang paling
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utama dari segala sesuatu, baik yang berkaitan
dengan ide, maupun perbuatan. Seorang yang
ahli dalam melakukan sesuatu dinamai hakim.

"Hikrnah" juga diartikan sebagai sesuatu yang

bila digunakan/diperhatikan akan menghalangi
terjadinya mudharat atau kesulitan yang lebih
besar, dan atau mendatangkan kemaslahatan
dan kemudahan yang lebih besar. Makna ini
ditarik dari kata hakamah, yang berarti kendali,

karena kendali menghalangi hewan/kendaraan
mengarah ke arah yang tidak diinginkan, atau

menjadi liar. Memilih perbuatan yang terbaik
dan sesuai adalah perwujudan dari hikmah.
Memilih yang terbaik dan sesuai dari dua hal
yang buruk pun, dinamai hikmah, dan pelakunya

dinamai hakim (bijaksana). Siapa yang tepat
dalam penilaiannya dan dalam pengaturannya,
dialah yanghaldm.

r;> a:1 3i1.G;i ofi .;,rui6-,yt;i4 ,11-

+t !i i jri -.11 9t" Y5 " (p
" Dia ( All ah) men gmu gu al*an al -Hilon ah (kep ada si ap a

y an g Din kehendaki). D an b ar an g siap a y an g dianu gu ahi

al-Hikmah, dia benar-benar telah dianuger ahi karunia

y an g b any ak. D an hnny a o r an g- o r an I y an g b e r ak all ah

yang dapat mengambil pelajaran @arifirman Allah)"
(QS. Al-Baq ar ah l2l: 269).

Pakar tafsir Al-Biqa'i menggarisbawahi
b ahw a al-Hal6m harus yakin sepertuhnya tentang
pengetahuan dan tindakan yang diambilnya,
sehingga dia akan tampil dengan penuh percaya

diri, tidak berbicara dengan ragu atau kira-kira,
dan tidak pula melakukan sesuatu dengan coba-

coba.
Imam Ghazali memahami kat aHalcim dalam

arti pengetahuan tentang sesuatu yang paling
utama-ilmu yang paling utama dan wujud yang
paling agung-yakni Allah swt. |ika demikian-
tulis Al-Ghazali-Allah adalah Hakim yang
sebenarnya. Karena Dia yang mengetahui ilmu
yang paling abadi dan tidak tergambar dalam
benak (mengenal diriNya), tidak juga meng-
alami perubahan dalam pengetahuan-Nya.
Hanya Dia juga yang mengetahui wujud yang
paling mulia, karena hanya Dia yang mengenal

Hala{'

hakikat Dzat, sifat, dan perbuatan-Nya.
Allah menyifati Al-Qur'an dengan sifat

HalAm (QS. YAsin [36]:2), karena seluruh kandung-
annya merupakan petunjuk yang terbaik guna
mendatangkan kemaslahatan dan menghindar-
kan dari keburukan. Ketetapan-ketetapan Allah
pun pada malam turunnya Al-Qur'an (Lailatul

Qadr)-atat menurut pendapat lain Nls/ Sya'ban

(pertengahan Sya'ban)-dinamai-Nya hakim.
( iS ;i 3*'o-;:" Q) "Pada matam itu diielaskan

segala urusan y ang penuh hikmah" (QS. ad-DukhAn

Iaa1: a).

Seperti dikemukan di atas, kebanyakan sifat

Allah al-Ha16m dirangkai dengan dengan al:Aziz,
untuk menunjukkan bahwa ketetapan Allah
dilaksanakan-Nya sesuai kehendak-Nya, dan
tidak satu pun yang dapat menghalangi terlaksa-

nanya kehendak itu (baca lebih jauh makna al-

' Aziz). Deml&l an, w a Ail Ah A' l om. o' M. Quraish shihab *

IIALAF (,il' )

Kata halaf (;), ) di dalam bentuk fi'l mddhi

( eu p = tata kerja bentuk lampau) dan fi'l
mudhhri' (Ll6 Jli: tata kerja bentuk sekarang

atau yang akan datang), halafa - yahlifu
( ;\a-'-tl-) ai dalam Al-Qur'an disebut 13 kali
di dalam 5 surah; L2 kali di dalam surah
Madaniyah dan sekali di dalam stlrah Makkiyah.

Dengan bentukfi'l mddli satu kali, yaitu di dalam

QS. Al-Ma' idah [5] : 89, dengan b entuk fi ' I mudhfrr|

11 kali, d,an ism f6' il ( 
'}; 

ulr ..l.! = p"rrm) satu kali.

Semua kata hataf (,;L) yang disebut di
dalam Al-Qur'an berarti'sumpah', dan hanya

konteks penggunaannya berbeda-beda. Yang

terbanyak adalah sumpah palsu yang ducapkan
oleh kaum munafik dan kaum musyrik seperti

di dalam QS. At-Taubah [9]: 1.07, "...Mereka
sesungguhny a bersumpah,' Kami tidak menghmdaki

selain kebaikan'. Dan Allah menjadi saksi bahwa

sesungguhnya mereka itu adalah pendusta Gi dalam

sumpahnya), juga Ayat 42,56, 62,74,95 dan 96

serta QS. Al-MujAdilah [58]: 1,4. Halaf ( -iL )

digunakan di dalam konteks umum, yaitu
sumpah yang dilanggar, seperti di dalam QS. Al-
MA'idah [5]: 89, "Allah tidak menghukum kamu
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disebabkan sumpah-sumpahmu y an g tidak dimaksud
(untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu
disebabkan sumpah-sumpah y ang knmu sengaj a; makn,

kafarat (melanggar sumpah itu, ialah memberi makan

sEuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa

kmnu berikmt kepada keluargmnu, atau memberi paknian

kep ada mu eka at au memer d*nkm wr ang budak. B ar an g
siapa tidak sanggup melakukan yang danikian, makn

kafar at sumpah-sumpahmu bila knmu bersumpah ( dan

kamulanggar)".

Orang yang selalu bersumpah disebuthallfif
( .-,i; ) (QS. Al-Qalam [68]: 10). At-bilf (.;,i+jil
artinya 'perjanjian di antara satu kaum dan
kaum lainnya'. Menurut Ibnul Atsir, al-hilf
(.ii7jt ) pada mulanya adalah perjanjian di
antara dua orang atau lebih untuk saling
menolong dan saling melindungi. Cara ini
pernah digunakan pada masa jahiliyah dan
masa awal Islam, yang berakibat mereka saling
mewarisi apabila salah satunya meninggal
dunia. Ini didasarkan pada QS. An-NisA' l4l:33,
"Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah ber-

sump ah seti a den gan m er ekn makn b er il ah kep ada mer eka

bagiannya". Akan tetapi, Nabi saw. melarangnya
setelah turun ayat yang bisa menguraikan hak-
hak ahli waris.

QS. Al-Baqarah [2]: 224 melarang kaum
Muslim untuk sering bersumpah karena sering-
nya bersumpah menjadi indikasi bahwa ucapan
yang bersangkutan tidak dipercaya sampai ia
harus bersumpah. * Ahmad Rofq ec

HALIM (&l
Kataal-halim ( FF ) terambil dari akar katayang
terdiri dari huruf-huruf lu', ldm, dm mim, yang
memunyai tiga makn4 yuht tidakbergegas, lubang
knr en a kmtsakan, dalrl mitnpi.

Makna pertama di atas, disandangkan
kepada makhluk dan Tuhan. Bagi makhluk
manusia, ketidaktergesa-gesaan itu antara lain
disebabkan karena dia memikirkan secara matang
tindakannya, dari sini kata ini pun diartikan
dengmr aknl pikir an dan arttonrn kej ahilan. Bis a s aja
ketidakbergegasan lahir dari ketidaktahuan
seseorang atau keraguannya; ketika itu dia tidak
dapat dinam ar hahm, walau dia tidak tergesa. Bisa

Halirr

juga dia menunda sanksi karena dia tak marnpu,
ini juga menggugurkan sifat ini darinya. Selanjut-
nya penyandangnya pun harus dapat menempat-
kan setiap kasus yang dihadapinya pada tempat
yang semesti-ny4 antara lain mengetahui sampai
batas mana setiap kasus ditangguhkan, dan ini
mengharuskan dia bersifat hakim ( r# =

bijaksana). Perlu dicatat bahwa sifat ini, tidak
berarti tidak dijatuhkannya sanksi-karena ia
tidak sama dengan sifat Pemaaf atau Peng.unpun.
Sanksi tetap dijatuhkan-hanya saja ditunda-
dengan harapan, semoga yang bersalah dapat
memper-baiki diri, meminta arnpun, atau pun
untuk menutup dalih si pembangkang bahwa dia
dadak dan tidak diberi kesempatan, atau lainnya.

Dalam Al-Qur'an, sifat al-Halim, ditemukan
sebanyak 15 kali, empat di antaranya merupa-
kan sifat manusia-manusia pilihan, yakni
Ibrahim dalam QS. at-Taubah [9]: 114 dan H0d
ff1|:75, dan Ismail dalam QS ash-Sh6ffdt 137\:
101. Terhadap kedua nabi tersebut yang menyan-
dangkan sifat ini adalah Allah swt. Manusia
pilihan ketiga yang menyandang sifat ini dalam
Al-Qur'an adalah Nabi Syu'aib as., yakni dalam

QS. H0d [11]: 87. Hanya saja yang menyandang-
kannya kepada beliau adalah kaumnya dan itu
mereka lakukan sebagai puncak ejekan terhadap
beliau.

Sangat wajar Nabi Ibrahim dan Ismail as.

mendapat pujian tersebut, karena mereka diuji
Allah dengan berbagai ujian yang dapat menim-
bulkan amarah atau kesedihan, narnun mereka
mampu menahan gejolak hati, tidak tergesa-gesa

dalam bertindak, bahkan mereka mengambil
sikap yang sangat logis, sehingga tidak sedikit
pun tanda-tanda kemarahan dan kesedihan
tampak pada air muka mereka.

Imam Ghazali menjelaskan sifat al-Halim
yang disandang Allah adalah sebagai, "Dia yang
menyaksikan kedurhakaan para pendurhaka,
melihat pembangkangan mereka, tetapi kema-
rahan tidak mengundangnya bertindah tidak
juga dia disentuh oleh kemurkaan atau didorong
untuk bergegas menjatuhkan sanksi-padahal
Dia amat mampu dan kuasa." Memang Allah
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berfirman melukiskan sekelumit santunan-Nya:

G c*;P 3i C1;.'14 a6i iti'',$t't
P 5 ) " S eandainy a Allah murj atuhkan sanki ( di dunia

ini) terhadap manusia sebagai balasan atas perbuatan

merekA, maka Dia tidak akan membiarkan di atas

permukam bumi ini #u binatang melata pun (mnnusia) "
(QS. FAthir [35]: tls).

Sifat al-Halim, ytrr9 disandang Allah dan
disebut dalam Al-Qur'an sebanyak dua belas
kali itu, tidak satu pun yang berdiri sendiri. Enam

di antaranya dirangkaikan dengan slfat al-Ghafur
( ,-ialt ), hal ini sangat wajar, agaknya untuk
memberi isyarat, bahwa yang ditangguhkan
sanksinya pun, masih mungkin untuk diampuni-
Nya. Tiga kalisifat al-Hahm dirangkaikan dengan

sifat al-'Alim ( c=pl ) untuk menekankan kemaha-

tahuan-Nya tentang si pelaku dosa dan dosa-

dosanfa. Sekali sifat itu dirangkaikan dengan al-

Ghaniyy (;Jt), untuk mengisyaratkan bahwa
Allah swt. tidak butuh sedikit pun memberi
balasan kepada para penjahat, namun mereka-

lah yang membutuhkan kasih sayang Allah.
Selanjutnya sekali dirangkaikan plula al-Halim
dengan sifat Allah asy-Syakfir ( jAt ), untuk
mengisyaratkan bahwa syukur Tuhan kepada
makhluk-Nya, dicerminkan pula oleh penang-
guhan sanksi-Nya. Tidak dapat disangkal bahwa
ada di antara pendurhaka yang ditangguhkan
sanksi hukumannya itu, yang memunyai kebaik-

an, dan penangguhan ini dapat merupakan ke-

sempatan baginya untuk melakukan intros-
peksi sehingga dia dapat memperbaiki kesalah-

an. MemangTuhan menangguhkan, tetapi tidak
mengabaikan.

Manifestasi dari sifat Ilahi ini, tecermin dari
penangguhan siksa terhadap yang bergelimang
dalam dosa, atau terhadap yang tak mau tahu
dan melecehkan tuntunan-Nya walau demikian,
rezeki-Nya tidak diputus buat mereka. Demikian,
wa Alldh A'lam. q M. Quraish Shihab +

HAL0'A ( G'jn )
Kata halft'6 (G'# ) merupakan kata dasar dari
hali'a - yahla'u - hal6'an, hatfi'an ( 6>{.i' e- *
G' ruj l. Kata halfi ' a ( C'* ) disebut satu kili sil a

HalCr'i

di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam QS. Al-
Ma'6rij l70l: 1.9, innal-insdna khuliqa halit'6
( 6j; :* Fli 3t = sesungguhnya manusia itu
diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir ).

Penjelasan tentang sif.at halfi'a ( Gj; ) i"i
ditemui pada dua ayat berikutnya, yaltu, idzd

massahusy -sy arru j azfi ' 6 ( G : i IrJi'^-, r i1 = apa-

bila ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah), a;a

idzk massahul-khairu manfi'| G;'A'* t;y=
apabila mendapat kebaikan, ia kikir).

Menurut Ibnu Faris, kata halfi'| (G'rI^)
berarti 'cepat' dan 'tajam', misalnya rajulun
halfi'un (Lb &t= orang yang cepat mengeluh
dan gelisah).

Az-Zamakhsyari menjelaskan, sifat halir' 6

G'b= gelisah dan kikir) itu diciptakan Allah
seb-agai suatu keniscayaan (dharfiri = qi:?)
bukan pilihan manusia (ikhtiyilri= qt*r.).

Sementara itu, Al-Qurthubi menyebutkan
bahwakatahaltt'A!:ji, ) yang terdapat di dalam

QS. Al-Ma'Arij [70]: 19 itu adalah orang kafir.
Selanjutnya dia mengemukakan beberapa pen-
dapat mengenai makna kata ini. 1) Tidak sabar

terhadap yang baik dan yang buruk sehingga
melakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukan.
2) Apabila memperoleh harta, ia tidak memberi-
kan sesuatu yang menjadi hak Allah. 3) Se-

seorang apabila memperoleh kebajikan tidak
mensyukurinya dan apabila ditimpa kemudha-
ratan tidak sabar menghadapinya. 4) Apabila
mendapat musibah, ia sangat gelisah, dan
apabila memper-oleh kebaikan, ia sangat kikir .

Lain lagi pendapat Fakhrur Razi yang
menyatakan bahwa sementara ahli tafsir ber-
pendapat bahwa kata al-inshrz di dalam ayat
tersebut adalah orang kafir, sementara yang lain
berpendapat kata tersebut mencakup semua
manusia karena sesudahnya ada istitsni' (penge-

cualian) terhadap orang-orang yang shalat.
Menurutnya, kata halfi'| (G'*) yang terdapat
di dalam ayat tersebut bukanlah merupakan
sifat yang diciptakan Allah pada manusia.
Dengan alasan Allah mencela orang yang bersifat
halil'6 (G,b ) dan karenanya mengecualikan
orang-orang yang berusaha sungguh-sungguh
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untuk meninggalkan sifat yang tercela ini. fika
memang halfi'i (G'{.) merupakan sifat dharfiri
maka bagaimana mungkin Allah memerintah-
kan untuk meninggalkan ny a. Kata ham' A ( G:;3 )
terjadi atas dua urus;rn, salah satunya merupa-
kan kondisi kejiwaan yang mengakibatkan
timbulnya gelisah, keluh kesah, sedangkan yang
kedua merupakan aktivitas lahir dari ucapan
dan perbuatan yang menunjukkan gejala kejiwa-
an tersebut. Adapun kondisi jiwa memang
ciptaan halit'd Allah karena orang yang telah
diciptakan Allah dengan sifat itu tidak mungkin
menghilangkannya dari dirinya. Seseorang yang
diciptakan dengan sifat berani bisa saja meng-
hilangkan sifat itu dari dirinya; segala aktivitas
yang faktual, baik berupa ucapan maupun
perbuatan, bisa saja ditinggalkan atau dimuncul-
kan karena aktivitas ini merupakan urusan
ikhtiyafi (yang dapat diusahakan). Adapun sifat
hawa nafsu seperti halil'| (G'*) secara hakikat
diciptakan Allah sehingga setiap orang berpoten-
si memilikinya.

Firman Allah swt. di dalam QS. Al-Ma'Arij

l70l:22 yang mendahulukan shalat atas semua
amal baik yang banyak itu berarti menunjukkan
kemuliaan dan perbuatan terbaik yang punya
pengaruh yang besar untuk menolak kehinaan
dan sifat halir'6 yang tercela. QS. Al-Ankab0t
l29l: 45, innash-shnl1ta t anhi' anil-fahsv d' wal-munkar

1 f.,Ii5 ;3ili -t ',r* rfui *-l = se-
sungguhnya shalal itu mencegah dari perbuatan-
perbuatan keji dan mungkar) juga mengisyarat-
kan hal itu.

Dapatlah disimpulkan bahwa Allah mem-
beri potensi kepada manusia untuk menempati
tempat yang terpuji atau menempati tempat
yang tercela. |uga ayat tersebut menjelaskan
tentang kelemahan yang dimiliki manusia di
antaranya sifat halfi'| (C:b ) yang harus
dihindari. .e Afraniati Affan o

uAu (e9t
HAm ( gtl ) adalah bentuk ism fa'il (kata pelaku)
dari kata yang tersusun dari huruf hh', mim, dan
huruf mu'tal (c9-l-d. Kata ini memunyai dua

Ham

makna denotatif. Pertama,'panas' yang merupa-
kan makna dari kata hamiya - yahmA - hnmyan
(W*;;S;--gr;). Kedua, 'menjaga, yang meru-
pakan makna dari kata hnmA - yabni - bimyatan
(i;-4-,#--,#\Makna kedua ini pun ber-
kembang menjadi, antara lain: 'membela' karena
menjaga dari hal-hal yang mengancarn; 'mem-
pertahankan' karena menjaga eksistensinya;
'anjing/singa' yang dijadikan sebagai penjaga;
'pengacara' karena menjaga terdakwa dari
tuduhan/hukuman;'pantangan' karena menjaga
dari hal yang dapat membuat sakit.

Tampaknya, penamaan unta jantan ter-
ambil dari makna dasar kedua'menjaga' karena
unta yang diberi nama hdm itu, menurut Az-
Zamakhsyari, berlaku khusus bagi unta jantan
yang memunyai kelebihan dan dijaga oleh
pemiliknya dari segala macam gangguan, ter-
masuk menunggangi, mencegah dari mencari air
minum, dan merumput. Kelebihan unta jantan
itu adalah dapat membuntingkan unta betina
sampai sepuluh kali melahirkan. Kelebihan
itulah yang membuat orang Arab sangat me-
nyayangi dan menjaganya.

Kata hdm dan pecahannya di dalam Al-
Qur'an terulang enam kali dan hdm sendiri
terulang satu kali, yaitu di dalam QS. Al-Ma'idah
[5]: 103. Kata lainnya berbentuk kata kerja passif,
yubmd ( jii = aipanaskan) dinyatakan di dalam

QS. At-Tiubah [9]:35; mashdar, hnmiyyah(U=
kesombongan) dinyatakan di dalam QS. Al-Fath

l48l:26; dan kata benda, hdmiyah t +g = yang
sangat panas) dinyatakan di dalam QS. Al-
ChAsyyah [88]: a dan QS. Al-Qafi'ah [101]: 11.

Menurut Al-Qurthubr, yang dimaksud hfun

di dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 103 itu adalah unta
jantan yang dihiasi dengan perhiasan tertentu
ketika selesai kawin sebagai tanda tidak boleh
diganggu. Sementara itu, ada juga yang berpen-
dapat bahwa hdm adalah unta jantan yang
cucunya sudah dapat dikendarai, seperti dise-
butkan dalam syair Arab,

t\f 5-33-i tS - $:,f h e rlil'l ur;
'SL.;SI ,ttl ri
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fuamhhd abil qdbfts f izzi mulkihi - knmd qad hmnd

awl dd a awl ddihil -f ahlu )
Dia (wanita) itu dipelihara oleh Abu Qabus dengan

kemuliaan kekuasaannya - seperti halnya unta
memelihara cucunya bnak dai anaknya).

Dengan alasan itu, unta jantan dinamakan

hdm karena dapat menjaga cucunya hingga
dewasa dan dapat ditunggangi. Kata hdm dalam
ayat itu berkaitan dengan kebiasaan orang Arab

]ahiliyah yang memperlakukan binatang terten-
tu, seperti bahirah ({H. = unta betina yang telah

beranak lima kali dan anak yang kelima adalah
jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya
dilepaskan, dan tidak boleh ditunggangi lagi serta

diambil air susunya); si'ibah ( +y- = unta betina
yang dibiarkan pergi ke mana saja lantaran
sesuatu nazar); washilah <itOt= domba jantan

yang kembarannya betina yang tidak boleh
diganggu karena diperuntukkan untuk berhala);

dan termastk him, secara terhormat untuk
dipersembahkan kepada berhala mereka. Perbu-

atan itu tidak dibenarkan oleh Islam.

+ Arifuddin Ahmad ee

HAMAZAT ( c.rr;i.i )

Kata ( ot# ) merupakan bentuk jamak dari
hamazah (;'r"^). Hamazah (;#) berasal dari

hamaza - yahmazu - hamzan (f;^'i*- #). ef
hamazah (;:4Si ) berarti adh-dhaghth ( llL\t =

mendorong atau mendesak) juga berarti ('iS1=
memeras). Hamazah (;:;*l di dalam berbagai
bentuknya di dalam AlQur'an disebut tiga kali,

humazah( ";; ) satu kali, yaitu di dalam QS. Al-
Humazah [104]: L, hmnmdz( t6 ) satu kali, yaitu
di dalam QS. Al-Qalam [68]: 11, dan hamazdt

( y'# ) satu kali, yaitu di dalam QS. Al-
Mu'min0n [23]:97.

Pengertian dasar tersebut di atas kemudian
mengalami pengembangan. Yang pertama
seperti terdapat pada QS. Al-Mu'min0n l23l:97.
Di dalam ayat ini kata tersebut dikaitkan dengan

asy -sy ay ithirz (setan) sehingga menjadi' godaanl

bisikan yang di hembuskan setan ke dalam hati
manusia untuk melakukan hal-hal yang buruk'.
Hamazit ( y'# ) juga menunjukkan adanya

Hamazit

kualitas yang maksimal di dalam menggoda dan
merongrong.Jadi, bukan sekadar godaan dan
rongrongan biasa. Oleh karena itu, patut dan
bijaksana jika Allah memerintahkan agar
manusia memohon perlindungan dari godaan

dan rongrongan setan.

Arti kedua adalah al-katsir ath-tha'n
( #t'$lt=ejekan atau celaan). Arti semacam

ini di dalam Al-Qur'an ditemukan pada QS. Al-
Humazah [104]: 1 dan QS. Al-Qalam [68]: 11. Di
dalam kedua ayat ini Allah menganctun orang
yang bersikap humazah ( ,j.. = mengejek dan
mencela).

Secara khusus Allah swt. menurunkan satu

surah di dalam AlQur'an yang diberi nama QS.

Al-Humazah, yaitu surah ke-104. Surah ini
mengandung sembilan ayat yang terdiri dari 30

kata dan termasuk kategori surah Makkiyah. Di
dalam surah itu terdapat trncarnan wail ('S-'1=

neraka wail) bagi orang yang senantiasa mencela

atau mengejek sesama manusia. Mereka ifu adalah

orang-orang yang menimbun harta kekayaan dan

bersikap sombong serta mengira bahwa harta
kekayaan ifu akan mengekalkan mereka.

Ada juga ulama lain menyebutkan bahwa
yang dimaksud dengan al-humazah I ;:;"{:i ) ialah
kebiasaan mencela orang lain, sedangkan celaan

tersebut tidak pantas bagi orang yang dicela.
Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa al-humazah

t;:aii ) adalah pengejekan dengan ucapan dan
berhadap-hadapan, sedangkan pengejekan
dengan tindakan dan dilakukan di belakang
orang yang diejek disebut lumazah <i';": l.
Menurut Mujahid dan Ibnu Zaid adalah sebalik-

nya. Kedua istilah ini digandengkan oleh Allah
swt. di dalam QS. Al-Humazah [104]: l,Wailunli
kulli humazatil-lumazah ({P ii'J4.'J3j =

Kecelakaan bagi pengumpat dan pencela).

Ayat-ayat Al-Qur'an yang di dalamnya
terdapat Y'atahnmazif dan turunannya disebut di
dalam konteks pembicaraan mengenai kezaliman

yang meliputi: pertamo perintah agar tidak
menceburkan diri ke dalam kategori orang lalim
dan perintah agar tidak mengikuti/menaati orang

lalim yang salah satu tandanya adalah banyak/
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terbiasa mencela orang lain (QS. Al-Qalam [68]:
11); kedu4 anjuran berdoa agar mendapat per-
lindungan dari setan sebagai makhlukyang zalim
(QS. Al-Mu'mintn [2312 97); ketiga ancaman bagi
orang yang besikap zalim yang di dalam hal ini,
di antaranya orang yang memilki sifat humazah

(QS. Al-Humazah [104]: 1). ca (fi6titi ao

HAMD ( J'l' )
Katafutnd (.rl,l ) adalah benbtkmashdar dari kata

hamida - yafunadu - hamdan. Kata tersebut terdiri
dari tiga huruf, yalaiha, mim, dan dal yang berarti
madaha (ai = memuji) atau antonim dari kata
al-khatha' i wadz-dzommut iir ;'r$t = tercela dan
salah). Dari akar kata yang sam alahir kata abnadu
( i;.-1= yang lebih terpuji), mabnildun, muhotnmad

(\P - 3j*)=yangterpuji) dmtabnid( l..lJ
= mengucapkan pujian).

Di dalam kehidupan sehari-hari, ungkap-
an tersebut masyhur digunakan, yakni ketika
seseorang memperoleh nikmat dan atau men-
dengar berita gembira. Maka, dari itu para
muf asir berpendap at bah w akata al -hnm d diucap -

kan ketika kita dan orang lain mendapatkan
nikmat. Di dalam bahasa Arab, kata yang
memunyai makna yang lebih dekat dengannya
adalah asy-syukru ("$bt = berterimakasih).
Bahkan, menurut Ath-Thabari bahwa keduanya
rnemunyai arti yang sama sebagaimana di
dalam ungkap an al-hamdu lillilhi syukr an ( lil ijr
t:#" = segala puji bagi Allah sepenuhnya).
Namun, pendapat Ath-Thabari tersebut tidak
diterima oleh AlQurthubi dengan alasan bahwa
al-bamd adalah pujian terhadap sesuatu karena

sifat-sifatny4 meskipun tidak didahului dengan
perbuatan b ark (ihsin) . Adapun asy -syukru adalah
pujian terhadap sesuatu yang sebelumnya telah
melakukan kebaikan (ibAn). Dengan demikian,
kata al-bornd lebih umum daripada kat a asy -syukru

atau dengan kata lain asy-syukru bagian dari al-

hfrnd
Di dalam Al-Qur'an, kata al-hamd dengan

segala derivasinya terulang sampai 68 kali di
dalam 44 surah. Satu kali di dalam bentuk fi'l
mudlwfi'mabnilil majhitl, 43 kali di dalam bentuk

Hamd

mashdar,lT kali di dalam bentuk shifat musyabbahah,

lima kali di dalam bentuk ism maf'ftl, dan masing-
masing satu kali di dalambenttkismfl'il danism
tafdlfrl.

Penggunaan kata al-hamd di dalam Al-
Qur'an memberikan kesan atau pelajaran bahwa
manusia hanya pantas memberikan pujiannya
terhadap Allah swt. Sebanyak43 kali pengguna-
an kata tersebut, dikhususkan kepada-Nya. Dari
ke-43 penggunaan itu, 23 kali di antaranya
dengan ungkapan yang langsung al-hamduliilAh
( 

1i1 3r3r = segala puji bagi Allah), 10 kali
disandarkan kepada kata rabbika ( et:= Tuhan-
mu), empat kali dengan ungkapan lahul hnmd
( ilir ij = milik-Nya segala puji-pujian), dan satu
kali dengan ungkapan/alilldhil hamd ( *t #=
milik Allah segala puji-pujian).

Menurut M. Quraish Shihab, kelayakan
pujian hanya ditujukan kepada Allah karena di
dalam segala perbuatan-Nya, Dia selalu me-
menuhi tiga persyaratan: indah, dilakukan
dengan sadar, dan di luar keterpaksaan. Allah
menciptakan segala sesuatu dengan baik dan
sempurna di atas kesadarannya sendiri dan di
luar paksaan dari pihak siapa pun. Hal ini sangat
berbeda dengan apayang dilakukan dan dimiliki
oleh manusia atau makhluk-Nya secara umum.
Seorang pemimpin perusahaan boleh jadi
melakukan tugasnya dengan baik dan sempurna
menurut standardisasi yang diberlakukan di
dalam perusahaan tersebut, namun di dalam
melaksanakan tugasnya, ia merasa terbebani
oleh rasa tanggung jawab untuk memberikan
yang terbaik kepada bawahannya dan terhantui
oleh perasaan bersalah manakala ia tidak
menunaikan tugasnya dengan baik. Yang pasti
bahwa di dalam melaksanakan tugasnya ia tidak
terlepas dari nasihat-nasihat dan saran-saran
dari pihak lain. Demikian halnya dengan kecan-

tikan seorang gadis, keindahan bulu seekor
merpati, cenderawasih, nuri, dan lain-lain.
Semua itu tercipta dan mereka miliki di luar
kesadarannya. Dan justru hal itu merupakan
bagian dari perbuatan Tuhan yang dilakukan
secara sempurna di bawah kesadarannya tanpa
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paksaan dari pihak lain. Oleh karena itu,
perasaan takjub yang lahir karena memandang
sesuatu sepatutnya melahirkan pujian kepada
penciptanya.

Penggunaan kata al-hamd pada umumnya
menunjukkan sifat Allah swt. Dari 17 kali
penyebutannya di dalam Al-Qur'an, semuanya
menunjukkan sifat Allah kecuali di dalam QS.
Al-Hajj l22l: 24. Dari 16 kali penyebutan kata

fumid ('+ = Yang Maha Terpuji), sebagai sifat
Allah, 10 kali di antaranya dirangkaikan dengan
kata ghani ('rrf =U*rgMahakaya), 3 kali dengan
kata' aziz ('i- f = V NrgMahamulia), dan masing-
masing satu kali dengan waliy (Uj = tututru

Pelindung), majid ('4= Yang Mahamulia) dan
tutcim (i#= Yang Mahabijaksana). Rangkaian
kata hamid dengan ghaniy adalah isyarat bahwa
sesungguhnya Allah tidak membutuhkan pujian
itu. Pujian oleh makhluk-Nya sama sekali tidak
menambah keagungan dan kesempurnaan-Ny4
sebagaimana cerca;rn makhluk yang ditujukan
kepada-Nya tidak mengurangi keperkasaan dan
kemutlakan-Nyu. Karena itu, di dalam QS.
Luqmdn l31l: 12, Ia menegaskan bahwa " Barang-

siapa yang bersyukur kepadaku sesungguhnya ia
bersyukur kepadn dirinya sendiri, dmt barmrgsiapa yang

tidak bersyukur sesungguhnya Allah Mahakaya lagi
MahaTerpuji".

Kata hamid di dalam QS. Al-Hajj l22l: 24,

sebagaimana disinggung di atas, merupakan
sifat bagi jalan, sebagaimana disebutkan, " D an

mer ekn diberi petunj uk kepada ucfrp an-ucap an y mg b aik

dan ditunjuki pula kepadanya jalan yang terpuji".
Menurut Ibnu Katsir, jalan "terpujl" yang
dimaksud adalah jalan menuju sebuah tempat
atau keadaan di mana mereka memuji Tuhan-
nya atas kebaikan dan nikmat yang telah
diberikan-Nya.

Pujian kepada Allah tidak hanya dilakukan
oleh manusia, melainkan pujian itu juga dilaku-
kan oleh seluruh makhluk yang lain. Bahkan,
dari beberapa ayat dipahami bahwa Allah
memuji diri-Nya sendiri. Perihal semua makhluk
memuji Allah, dapat dilihat misalnya di dalam

QS. Al-IsrA' l17l:44. Kemudian perihal Allah

Harnid

memuji diri-Nya sendiri, dapat dilihat di dalam
banyak ayat, misalnya di dalam QS. Al-Fatihah

lll:1., "Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian

AlAm". Menurut M. Quraish Shihab, pujian Allah
terhadap diri-Nya merupakan bagian dari
pengajaran-Nya terhadap makhluk.

Al-hnmid, sebagai sifat yang melekat pada
diri Allah, kekal bersama kekalnya zat-Nya. Oleh
sebab itu, pujian kepada diri-Nya tidak terbatasi
oleh batas waktu. Allah senantiasa dipuji oleh
makhluk-Ny4 baik di dunia maupun di akhirat.
Hal ini dapat dipahami, misalnya dari QS. SabA'

[3a]: 1. Hal yang sama juga didapati di dalam

QS. Al-Qashash [28]:70 dan SabA' [34]: 10.

Dengan merujuk pada pengertian dasar
dari kata al-hnmd, dapat dipahami bahwa di
dalam tataran aplikatif, pujian tidak hanya
diungkapkan dengan kata al-hamd. Pujian terha-
dap sesuatu dapat diungkapkan dengan meng-
gunakan kata yang beragam sesuai dengan sifat
dan unsur yang dipuji dari sesuatu itu, atau hal
yang menyebabkan pujian itu muncul seperti di
dalam QS. Al-Isril [17]:L. Di dalam ayat tersebuf
Allah dipuji karena kesucian-Nya dan demikian
seterusnya. ee Alimin ee

HAMID ( Ji*t )
Kata hamid (r.r!) terambil dari akar kata yang
terdiri dari huruf-huruf ha', mim, dan dhl.
Maknanya adalah antonim tercela.

Fakhruddin ar-Razi membedakan antara
syukur (53) aan hamd (;';) (pujian). Syukur
digunakan dalam konteks nikmat yang Anda
peroleh. Sedangkan hamd digtrnakan baik untuk
nikmat yang Anda peroleh maupun selain yang
Anda peroleh. |ika demikian, saat Anda berkata
All6h al-Hamid (4At 

^i1) 
(Maha Terpuji), maka ini

adalah pujian kepada-Nya, baik Anda menerima
nikmat maupun orang lain yang menerimanya.
Sedangkan bila Anda mensyukuri-Nya, maka itu
karena Anda merasakan adanya anugerah yang
Andaperoleh.

Dalam Al-Qur'an katahamid terulang seba-

nyak 17 kali. Hanya sekali yang tidak menjadi
sifat Allah, tetapi sifat jalan Allah (shirdth al-Hamid
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t+r,Jt bt'D.Kata ini 10 kali dirangkaikan
dengan sifat Gnnniyy (n;l), tiga kali dengan al:Aziz
(s-frt), dan masing-masing sekali dengan Majid
(rrq, Hal6m G.*), danWaliy (t.r). Perangkalan
sifat Hamid dengan Ghaniyy, mengisyaratkan
bahwa pujian kepada Allah, sama sekali tidak
dibutuhkan oleh-Nya. Pujian tidak menambah
keagungan dan kesempurnaan-Nya. Cercaan
dan kedurhakaan pun tidak mengurangi keper-
kasaan dan kemutlakan-Nya. Karena itu ditegas-
kan-Nya bahwa:

w'ri 'rrll g ;s" -u;t '1.:;- d,y 'e:; ui
:*

"Barang siapa yang bersyukur (kepada Allah), maka

sesungguhnya iabusyukur fupada dirinya sendiri; dan

barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguh-

nya Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji" (QS.

Luqm6n [31]:12).

Ada tiga unsur dalam perbuatan yang
harus dipenuhi oleh pelaku sehingga dia menda-
pat pujian, yartu indah (baik), dTlakukan secara

sadnr, dNr tidak terpaksal dipaksa. Kata al-Hamid y ang
menjadi sifat Allah mengandung arti bahwa
Allah dalam segala perbuatan-Nya telah meme-
nuhi ketiga unsur pujian yang disebutkan di atas.

Allah al-Hamid berarti bahwa Dia yang
menciptakan segala sesuatu dan segalanya
diciptakan dengan baik serta atas dasar ikhtiar
dan kehendak-Nya tanpa paksaan. Kalau demi-
kian, maka segala perbuatan-Nya terpuji dan
segala yang terpuji merupakan perbuatan-Nya
juga, sehingga wajar Dia menyandang sifat al-

Hamid dan wajar juga kita mengucapkan al-

Hamdulillih (segala puji hanya tertuju kepada
Allah). |ika Anda memuji seseorang karena
kebaikan atau kecantikannya, maka pujian
tersebut pada hakikatnya harus dikembalikan
kepada Allah swt., sebab kecantikan dan kebaik-
an itu bersumber dari Dia Yang Maha Kuasa
itu. |ika Anda memuji seseorang karena ke-
kayaannya, maka yang terlebih dahulu harus
dipuji adalah Allah yang menganugerahkan
kekayaan kepadanya.

Hami<l

Allah adalah al-Hamid, Yang Maha Terpujr,
karena Dia yang mencipta dan menghidupkan.
Dia pula yang menganugerahkan sarana dan
prasarana kehidupan serta petunjuk-petunjuk
kebahagiaan hidup duniawi. Selanjutnya Dia
yang mewafatkan, kemudian menghidupkan
kembali untuk mendapatkan kebahagiaan
ukhrawi. Semua itu dianugerahkan-Nya tanpa
mengharapkan imbalan. (QS. Al-Baqarah [2]: 28).

Allah bahkan harus dipuji walau petaka
sedang menimpa, karena Dia Rabb al-'Alamin
(a;fir L, [Pendidik/Pemelihara alam raya]).
Pengertian rubttbiyah ( *-i.3 [kependidikan/
pemeliharaan]) mencakup pemberian rezeki,
pengampunan, dan kasih sayang; juga amarah,
ancaman, siksaan, dan sebagainya. Makna ini
akan terasa dekat ke benak kita saat meng;rncam,
bahkan memukul anak kita dalam rangka
mendidikmereka.

Sifat Allah al-Hamid, menurut Imam Al-
Ghazali adalah 'Allah Yang Terpuji oleh diri-Nya
sejak azali, dan terpuji pula oleh makhluk-
makhluknya terus-menerus." Dari penjelasan
tersebut terlihat bahwa Allah di samping dipuji
oleh makhluk-Nya juga memuji diri-Nya.
Memang dari tinjauan kebahasaan, patron
semacarn kata al-Hamid dapatberarti subjek dan
objek. Di sisi lain ditemukan dalam Al-Qur'an
firman-Nya yang mengandung pujian atas diri-
Nya. Perhatikan QS. Al-Fatihah [U yang diawali
setelah Basmalnh dengan al-Hamdulillih
( $ 't3ii ). Pujian Allah terhadap diri-Nya
adalah bagian dari pengajaran-Nya kepada
makhluk.

Pujian makhluk terhadap Allah terlaksana
dalam kehidupan dunia ini dan bersinambung
hingga hari Kemudian. (QS. SabA' [3a]: 1). Semua

makhluk tanpa kecuali menyucikan sambil
memuji-Nya. (QS. Al-IsrA' l17l: U).

Mereka yang enggan atau lupa memuji-
Nya di duni4 pasti akan memuji-Nya di akhirat
nanti, setelah menyadari betapa besar anugerah
yang dilimpahkan-Nya. (QS. Al-IsrA' l17l: 52).

Demikian, wa Allah A'lam. $ M. Quraish shihab +

281 ENsrKLopEDrA Ar--Qun'aN



Hamim

HAMiM (#l
Kata ini berasal dari kata hh-mim-mim ( f-f-C )

den gan kata kerj anya berb entuk hamm a-y ahummu

( i;- - p ). Xutu kerja ini termasuk di dalam
kelompok kata kerja fa'ala-yaf'ul" (iF- - l-)
sehingga asalnya berbunyi bamama-yabmumu
('#- -'f ). Di dalam gramatika bahasa Arab,
suatu kata yang huruf fd' dan l6m fi'l-nya terdiri
dari dua huruf yang sama, maka huruf pertama
yang sama itu digabungkan ke dalam huruf
kedua. Oleh karena itu kata kerja ini menjadi
bmnmn-yahtmmu.

Di dalam bahasa Arab, menurut Ibnu Faris,

kata dengan akar hi-mim-mim tersebut memunyai
beberapa arti yang berbeda. Di antaranya
menunjukkan arti 'panas' dan juga berarti
'dekat'. Berdasarkan arti yang pertama tersebut,
air yang panas disebut al-hamim ( ,*9lt ). Demi-
kian pul4 karena kata tersebut memunyai arti
kedekatan, teman yang dekat dikatakan al-hnmim
(,*91t1.

Selain itu, Ibnu Faris menjelaskan bahwa
kata tersebut juga berarti 'hitam' sehingga segala

sesuatu yang hitam disebut dengan hambam
(f ); dari arti ini asap atau awan dikatakan
yabnttm (C-#{- ) karena warna asap atau awan
yang tebal biasanya hitam. Demikian pula,
melumuri muka dengan arang diungkapkan
dengan ungkap anfunmmna( i; ). Di samping itu,
kata tersebut memunyai arti 'bermaksud ter-
hadap sesuatu', misalnya orang Arab biasa
berkatahommamahammahu ('^-- # ) jtfu orang
itu bermaksud kepada apayang dikehendakinya.
Selain arti-arti tersebuf kata homaim menunjuk-
kan pula arti 'suara kuda ketika diberikan makan'.
Oleh sebab itu, biasanya bunyi suara kuda yang
sedang mengunyah dkatakan hnnhamah ( a;* ).

Al-Ashfahani menyatakan bahwa berda-
sarkan kata al-hnmim yang berarti air panas
tersebut, penyakit demam disebut al-bummh
( &4i ) karena panas yang berlebihan.

Di dalam Al-Qur'an, kata ini memunyai dua
bentuk. Pertama berb entuk hsmim dengan ketiga
maceun bacaannya: yaitu dibaca marfu' berbunyi
hamimun (i+ ), dibaca manshftb berbunyi
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hamiman (l:** ), dan dibaca majrirr berbunyi
homimin ( # ). Selain berben tuk hamim, di dalam
Al-Qur'an juga terdapat yang berbentuk y ahrnim
( t;-t'i ).

Kata hnmim dengan ben tuk fall ( J# ) fanS
ada di dalam Al-Qur'an memunyai arti 'air yang
panas atau mendidih', dan juga berarti 'teman
yang dekat'. Kata hnmim dengan arti 'air yang
panas'ini digunakan di dalam hubungannya
dengan siksaan yang akan diterima para peng-
huni neraka nanti di akhirat, baik sebagai
minuman atau airyang akan disiramkan kepada
mereka, atau lain-lainnya. Sebagai minuman
penghuni nerak4 itu dapat ditemui padaQS. Al-
An'Am 16l:70, QS. Yffnus [10]: { QS. Al-Hajj [22]:
19, QS. Ash-ShAffAt [37]:67, dan QS. ShAd [38]:
57. Selain itu, kata yang berarti 'air minuman
yang panas' tersebut terdapat juga di dalam QS.
Muhammad l47l:15, QS. Al-WAqi'ah [56]:54dan
93, dan QS. An-Naba' l78l:25. Mirip dengan itu,
di dalam QS. Ad-DukhAn [44]: 41-M,katahnmim
dijadikan perump;unaan bagi kotoran minyak
yang mendidih seperti air yang berada dalam
perut para penghuni neraka.

Adapun sebagai air panas yang akan
disiramkan kepada penduduk neraka, kata itu
terdapat di dalam QS. Ad-Dukh6n [  ]:48. Selain

itu, ia juga sebagai air yang sangat panas, yang
ke dalam air itu manusia berdosa akan di-
masukkan, kata itu terdapat di dalam QS. Ghffir
[4Ol:72, QS. Ar-RahmAn l55l: 44, dan QS. Al-
WAqi'ah 156l: 42. Di dalam menggambarkan
panasnya air tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan
bahwa seandainya satu tetes saja dari air itu
jatuh ke atas gunung di dunia ini, niscaya
gunung itu mencair karena panasnya air
tersebut.

Di dalam Al-Qur'an, selain berbentuk
hnmim, dari akar kata tersebut juga ditemukan
kata yang berbentuk yabnitm (C"F- ). Kata ini
terdapat satu kali di dalam QS. Al-WAqi'ah [56]:
43. Menurut Ar-Razi, kata yabmttm ini memu-
nyai tiga arti yang mirip, yaitu sebagai 'salah
satu nama dari nama-nama neraka jahanam',
atau berarti 'asap', dan juga berarti 'kegelapan'.
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Penambahan huruf y6'pada awal kata tersebut
menunjukkan arti 'yang lebih sangat dan lebih
dahsyat'. Katayabtnfim di dalam QS. Al-WAqi'ah
tersebut datang berurutan sesudah kata fumim
yang berarti 'air mendidih' sebagai peng-
gambaran tentang kengerian siksaan yang akan
diterima penghuni neraka.

Sebagaimana telah disebutkan, kata fumim
di dalam Al-Qur'an selain dipakai untuk menun-
jukkan air yang panas, juga memunyai arti
teman dekat atau teman khusus. Ini dapat
dijumpai di dalam QS. Asy-Syi ard' 126l: 1,01,,

QS. GhAfir [tl0]: 18, QS. Fushshilat [4L]: 34, QS.
Al-HAqqah 169l: 35, dan Al-Ma'Arij [70]: 10. Pada

semua ayat tersebut, kata hamim, masing-masing
disebut satu kali, kecuali pada QS. Ma'Arij [70]:
10 disebut dua kali.

Di dalam QS. Asy-Syu'ari' f26l 100-101,
katahamim disebut bersama-sama dengan kata
sydfi'ina ('U,,Li )-bentuk plural dari sydfi' -
yang pada dasarnya juga berarti 'teman'.
Menurut sebagian mufasir, kedua kata itu siuna-
sama disebuf dengan arti bahwa kata sykfilna
merujuk kepada para malaikat sebagai teman,
sedangkan kata hamim menunjuk teman di
kalangan manusia. Para mufasir berbeda
pendapat mengenai teman dari kalangan
manusia itu. Menurut Ibnu )uraij, kata bnmim
berarti 'semua manusia yang menjadi teman',
sedangkan menurut Mujahid, kata itu berarti
'saudara sekandung'.

Pada QS. Asy-Syu'arA': 10L, QS. GhAfir: 18,

dan QS. Al- HAqqah:35, kata hamim dengan arti
'teman dekat' tersebut menggambarkan tentang
keadaan orang-orang yang masuk neraka yang
pada saat itu tidak ada seorang sahabat pun
yang dapat menolong mereka. Pada QS. Fush-
shilat: 34 itu merupakan perumpamaan yang
dibuat Allah bagi kebaikan yang dapat mengu-
bah kejahatan menjadi baik dengan menyem-
purnakan teman yang pada mulanyamerupakan
musuh menjadi teman dekat. Adapun pada QS.
Al-Ma'Arij: 10, Allah menggambarkan kedah-
syatan Hari Kiamat. Pada hari itu, tidak ada
teman akrab sekalipun yang akan sempat
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menyapa temannya karena dahsyatnya peris-
tiwa yang dihadapi. ladi,katahamim dengan arti
sahabat di dalam Al-Qur'an dikaitkan dengan
keadaan Hari Kiamat dan kedahsyatanny4 sama

dengan penyebutan kata bamim dengan arti air
yang sangat panas yang juga merupakan gam-
baran siksaan manusia di akhirat nanti.

D dalam AlQur'an, pemakaian kata hnnim
dengan arti air panas berjumlah sebanyak 14

kali, dan dengan arti teman akrab disebut
sebanyak enam kali. Selain itu, di dalam Al-
Qur'an terdapat pula kata yang berbentuk
yahmttm yang berarti 'siksaan', dan kata ini hanya
disebut sekali di dalam QS. Al-Wdqi'ah [56]:43.
ec Abd. A'la c:

nArwyau (Q.6 I
Hdmiyah adalah bentuk ism fi'il (bentuk pelaku)
y arrg mu' annats (per empuan), bentuk mudzakkar
(lakiJaki)ny a hdrnin ( ;,ti ). Kata tersebut tersusun
dari huruf-htrruf h6', mim, dan }:,uruf mu'tal yd
( cr-l-C ) yang memunyai dua makna denotatif.
Pertam4 'panas'yang merupakan derivasi dari
katahmniya-y ahmi-hmnyan (W -,#- -',* ).

Makna itu kemudian berkembang menjadi,
antara lain 'marah' karena darahnya memanas;
'mengobarkan' atau'menggelorakan' karena
membuat semangat menjadi panas; 'pedas'
karena terasa panas. Kedua 'menjaga' yang
merupakan derivasi dari hmni - y ahmi - himay atan
,1.,.( 4,t.; - #- - & ). Makna kedua ini pun
berkembang menjadi, antara lain: 'membela'
karena menjaga dari hal-hal yang mengancaln;
'mempertahankan' karena menjaga eksistensi-
nya; 'anjing/singa' yang dijadikan sebagai
penjaga; 'pengacara' karena menjaga terdakwa
dari tuduhan/hukuman;'pantangan' karena
menjaga dari hal yang dapat membuat sakit.

Katabimiyah dan pecahannya di dalam Al-
Qur'an terulang enam kali, yakni (1) dengan
bentuk ismf6'il,htuniyahterulang dua kali (QS. Al-
ChAsyiyah [88]: 4 dan QS. Al-Qad'ah [101]: 11);

(2) dengan bentuk kata kerja passif, yuhmA ( ;;1
= dipanaskan) dinyatakan di dalam QS. At-
Taubah [9]: 35; dengan bentuk mashdar, bnmiyyah
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( a5= kesombongan) dinyatakan di dalam QS.
Al-Fath l48l:26; dan dengan bentuk kata benda
bdm ( tL = unta jantan) dinyatakan di dalam QS.
Al-Ma'idah [5]: 103.

Kata hhmiy ah ( +C ) dalam ayat tashli ndran

hhmiyah (+L 6U;)-A = memasuki api yang
menyala-nyala) pada QS. Al-Ghaslnyah, [88]: 4
dannilrun hdmiyah (lr,; jU = epi y*g menyala-
nyala) pada QS. Al-Qari'ah [101]: 11 yang ber-
kedudukan sebagai kata sifat bagindr ( lU = apil.
Kedua ayat tersebut berkaitan dengan api
neraka. Menurut Al-Maraghi dan Abu Sau4 kata

hdmiyah adalah nerakayang apinyaberkobar dan
sangat panas. Al-Qurthubi menafsirkan bahwa
yang dimakstd hdmiyah adalah 'sangat panas'
atau 'yang membakar dan panasnya yang ber-
kesinambungan'. Sementara itu, lanjut Al-
Qurthubi, ulama berbeda pendapat dalam
menafsirkan hfrmiyah ( +C l: pertama, '(api)
yang panas terus menerus', berbeda dengan api
di dunia ini yang apabila telah padam maka
panasnyapun akan hilang, sebagaimana
disebutkan dalam hadits Nabi saw., "innahA

fudhdhilat 'alaihi bitis'atin wa tis'ina juz'an"
(q12'dA 4e';',#j -*,= [api neraka]
panasnya 99 kali dari panas api [di dunia])(HR.
Bukhari); kedua, 'larangan' yaitu larangan
melakukan yang dilarang dan yang diharamkan.
Pendapat ini didasarkan pada hadits Nabi saw.:

tt .- - \i';-h ,'o7.,,6 lt ,,*'oti ,,,* # F.'"y
e'e;-'Ji 4'i-;rt' g;

(lnna likulli malikin himan, wa inna hima Alldh
mabdrimuhit, u)A mAn y arta' haulal-hima yirsyiku an

yaqa'afihi)
" Setiap penguasa memiliki larangfrn, dmt larmrgnr Alah
adalah apa yang diharamkm-N y a, dm barmtgsiapa y ang

mendekati larangan itu maka ia akan terjatuh akan

melanggarnya."

Ketiga'(api) menjadikan (memelihara)
dirinya, sehingga tidak dapat disentuh'; dan
keempat 'marah atau murka' sebagai konotasi
dari ganasnya panas api. o" Ari1uddin Ahmad ee

Harniyyah

HAMIYYAH (A:* I
Hamiyyalt adalah bentuk mashdar dari kata yang
tersusun dari huruf-hurtf li.6', mim, dan huruf
mu'tal (d - t - C)yangmemunyaiduamakna
denotatif. Pertama, 'panas' yang merupakan
makna dari derivasi kata hmniy a - y afunh - hamy an

(W - #- - '*). Makna itu kemudian ber-
kembang menjadi, antara lain: 'marah' karena
darahnya memimas;'mengobarkan/menggelora-
kan' karena membuat semangat jadi panas; 'pedas'

karena terasa panas. Tampaknya, kata hamiyyah
('^i* = kesombongan) merupakan pengembang-
an makna dari 'panas' karena'kesombongan'
merupakan perasaan yang panas di dalam diri
manusia. Kedua 'menjaga' yang merupakan
makna dari derivasikata hmnd - yabni - himay atan
,1,,.(4V - ,#- - .f ). Makna kedua ini pun
berkembang menjadi, antara lain: 'membela'
karena menjaga dari hat-hal yang mengancarni
'mempertahankan' karena menjaga eksistensi-
nya;'aniing/singa' yang dijadikan sebagai penjaga;
'pengacara' karena menjaga terdakwah dari
fu duhan/hukuman;'pantangan' karena menjaga
dari hal yang dapat membuat sakit.

Katahamiyyan (ii"r- = kesombongan) dan
pecahannya di dalam Al-Qur'an terulang enam
kali dan hamiyy ah sendiri terulang dua kali, yakni
di dalam QS. Al-Fath laSl:26. Bentuk lainnya
adalah ism fd'il, Mmiyah (qV = yang panas),
seperti dinyatakan di dalam QS. Al-Ghasyryah

[88]: 4 dan QS. Al-QAri'ah [101]: 11); dengan
bentuk kata kerja pasif, yubmi ( * = dipanas-
kan), seperti dinyatakan di dalam QS. At-Taubah

[9]: 35; dan dengan kata benda, 6n (iG = unta
jantan), seperti dinyatakan di dalam QS. Al-
Ma'idah [5]:103.

Kata hnmiyyah yang terulang dua kali di
dalam QS. Al-Fath l48l: 25, berarti al-anafah
( i;fu1 = kesombongan, memandang rendah yang
lain). Makna ini sejalan dengan syair Arab yang
mengatakan, .

.9,-1 cl 1,"1
t--iSJ il 4,iil

(Ald innani minhum wa 'ardhi 'ardlruhum - kadzil anfi
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Hamiyvah

y abmi anfahtt an y uknsy sy im A)

"Ketahuilalr! Aku inibagim dnri merekn, keharmatcnku

adal alr keho rm at rn m er ekn j u ga - I aikny a saeo r fr n I y an I
memuny ai hidung mmj aga hidungny a dari kudung. "

Salah satu katabamiyyah di dalam ayat itu
disandarkan pada kata jdhiliyyah, sehingga
menjadi hamiyyatat jilhiliyyah ( r.Ajiii a5 =

kesombongan ]ahiliah). Ayat ini turun berkaitan
dengan terjadinya perjanjian Hudaibiah, yaitu
perjanjian di antara umat Islam (Nabi saw.)
dengan orang kafir Quraisy. Di dalam hadits
Nabi saw. disebutkan, ketika akan ditulis
perjanjian yang isinya agar kedatangan Nabi
saw. dan rombongan waktu itu pulang dan nanti
tahun depan kembali lagi selama tiga hari untuk
menunaikan ibadah haji itu, Nabi saw. mengan-
jurkan agar naskah itu dimulai dengan basmalah,
tetapi pihak kafir Quraisy menolaknya dan
menggantinya dengan kalimat "Bismika
Allahumma" ('"g4tj-:- = Atas nama-Mu ya
Allah). Ketika akan ditulis " hfitlzd md shilaba' alaiha

an-nabiy shallalldhu 'alaihi wa sallam ahla makkah
(r?J bi *'t *xt & ,Jtt* lG rl r-ta=
Ini adalah apa [perjanjian] yang disepakti oleh
Nabi saw. dengan penduduk Mekah), tetapi
mereka juga menolak-nya karena tidak menga-
kui Muhammad sebagai rasul [HR. Bukhari dan
Baihaqil). Berdasarkan pada hadits tersebut, para
ulama, temasuk Az-Zamakhsyari dan Al-
Azhari, mengatakan bahwa yang dimaksud
dengan hamiyy at al j ihiliyy ah adalah keengganan
orang kafir Quraisy menuruti kehendak Nabi
saw. di dalam pembuatan naskah perjanjian.
Berbeda dengan jumhur ulama, Ibnu |arah
menafsirkan hamiyyatal jdhiliyyah sebagai
fanatisme orang kafir Arab terhadap Tuhan
mereka, sehingga tidak mau merasa terhina
dengan menyembah tuhan yang lain. Ayat itu
juga merupakan pembenaran terhadap mimpi
Nabi saw. bahwa suatu ketika akan memasuki
kota Mekah di dalam keadaan sebagian di antara
mereka ada yang mencukur rambutnya.
Ternyata mimpi Nabi itu menjadi kenyataan.
* Arifuddin Ahmad ec

Harnl

HAML (.J*t )
Secara bahasa kata haml ( F ) merupakan
bentuk mashdar dNihamala, yahmilu, hamlan. Arti
asli dari kata baml ( J:; ) ialah 'memikul' atau
'membawa', baik di dalam arti fisik yang biasa
disebut beban maupun secara batiniah seperti
anak yang berada di dalam kandungan ibunya.
Air yang ada di dalam awan dan buah pohon
juga disebuthaml

Berangkat dari arti asli kata tersebut, maka
terjadi perluasan pemakaiannya sesuai dengan
konteksnya. Umpamanya orang yang hafal dan
memahami Al-Qur'an disebut hdmilul-Qur' An

( ;:T',3St',yv ), malaikat yang.memikul Arasy
disebut hamalatul-'arsy (;"jJt al;1. Unta pem-
bawa beban/barang disi:but hamillah ('il':;-)
Hdmil ('bG ) berarti 'kotoran yang dibawa
hanyut oleh air', hamalatul-bahr ( v)t ^L- )
berarti 'barang-barang yang keluar dari laut'.
Semua pengertian tersebut tetap mengacu
kepada arti 'asli' dari kata haml di atas.

Kata haml disebut tujuh kali di dalam Al-
Qur'an, kata ahmdl ( Jl|lf ) yang berbentuk
jamak disebut satu kali katahiml ( Jl'7 ) tiga kali,
dan di dalam benh* i.sm f6' il, hhmil ( Jatl ) diseUut

dua kali, hammdlah (',Jb ) dua kali, hamfilah

6'# ) disebutsatukali di dalamQS. Al-An'Am

16l:1,42.
Katahaml ( F ) di dalam QS. Al-A'r6f [7]:

189 berkaitan dengan proses kejadian manusia.
Setelah terjadi pembuahan, istri mengalami
kehamilan yang ringan, kemudian semakin lama
semakin besar dan disebut kehamilan berat.

Katahaml ( J^; ) di dalam QS. Al-Hajj [22]:
2 berhubungan dengan kedahsyatan Hari
Kiamat, antara lain gugurnya kandungan setiap
wanita yang hamil. Kata haml ( lF ) ai dalam

QS. Al-Ahqdf 146l:15 bertalian dengan kewa-
jiban menghormati kedua ibu bapak, mengingat
ibu telah mengandung dan melahirkan anak
dengan susah payah.Katahaml ( J3 ) di dalam

QS. Ath-ThalAq [65]: 4 berhubungan dengan
masa iddah perempuan hamil, yaitu sampai
melahirkan anaknya. Adapun kata haml ( J3 )

di dalam Ayat 6 surah ini berkaitan dengan
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Haq, Al-

kewajiban sese-orang yang menceraikan istrinya
waktu hamil. Ia wajib memberi nafkah sampai
anaknya lahir.

Kata haml ( J^; ) yang diungkapkan di
dalam bentuk mashdar di dalam Al-Qur'an
berarti'kandungan', sedangkan yang diungkap-
kan di dalam bentukf1 mddlfi atatmudhdri' tidak
semuanya berarti 'mengandung' atau 'hamil'
karena ada juga yang berarti memikul beban.
Kala himl ( i}l'7 ) yang diulang tiga kali berarti
'beban'. Sementara itu, katahamillah ('i"b ) yang
hanya disebut satu kali di dalam Al-Qur'an
berarti'binatang pembawa/pengangkut barang'.
+ Hasan Zaini t

HAQ, AL- t pir)
Kata al-Haq ( ",i-St ), yang terdiri dari huruf-huruf
h6' dan qdf lmal<ln.arrya berkisar pada kemantapan

sesuatu dankebenarannya. Lawmr dari yang batil/
lenyap adalah Haq. Sesuatu yang "mantap dan
tidak berubah ", j:uga dinamai haq, demikt Nt juga
yang "mesti dilaksanakan" atau "yang wajib".
Tikaman yang mantap sehingga menembus ke
dalam-karena mantapnya-juga dilukiskan
dengan akar kata ini, yakni muhtaqqah. Pakaian
yang baik dan mantap tenunannya dinamai
tsaubunmuhaqqaq.

Nilai-nilai agiuna adalah Haq karena nilai-
nilai tersebut selalu mantap tidak dapat diubah-
ubah. Sesuatu yang tidak berubah, sifatnya pasti,
dan sesuatu yang pasti menjadi benar, dari sisi

bahwa ia tidak mengalami perubahan.
Kata al-Haq terulang di dalam Al-Qur'an

sgbanyak 227 kali dengan aneka ragam arti;
seperti agama AlQur'an, Islam, keadilan, tauhid,
kebenaran, nasib, kebutuhan, antonim kebatilan,

keyakinan, kematian, kebangkitan, dan lain-lain,
yang puncaknya adalah Allah swt.

Allah adalah Haq karcna Dia tidak meng-
alami sedikit pun perubahan. Dia wujud dan
wujud-Nya bersifat wajib. Tidak dapat ter-
gambar dalam benak bahwa Dia disentuh oleh
ketiadaan atau perubahan, sebagaimana yang
dialami oleh makhluk. Dia yang berhak, (yang
mesti) disembah, tiada yang berhak disembah

Hdqqah

kecuali Allah. Dia juga Haq kNena segala yang
besumber dari-Nya pasti benar, mantap, dan
tidak berubah.

Imam Al-Chazali menguraikan bahwa apa
yang diinformasikan merupakan satu dari tiga
kemungkinan ; Batil secara mutlak, Haq secara mutlak,

alau dari satu sisi haq dan dari sisi yang lain batil.

Sesuatu yang dari sisi zatnya tidak mung-
kin wujud adalah batil secara mutlak, lawannya
adalah haq, yailu Allah karena wujudnya wajib
adanya.

Adapun yang dari satu sisi haq dan sisi lain
batil adalah hal yang bila ditinjau dari zatnya,
tidak ada, atau tidak dapat ada kecuali bila
diadakan. Nah, dari sisi ini ia batil, tetapi bila
ditinjau dari wujudnya setelah diwujudkan oleh
Allah yang wajib wujud-Nya itu, makadiahaq.
Walau pun sifat haq yang disandang-Nya
bersifat relatif, karena ia tadinya tidak ada,
kemudian diadakan, lalu akan ditiadakan lagi.
Maha benar Allah dalam firman-Nya:

ly 9 '4 " ,:^i+3 {t fuu ,c ii'y 11 i1 ,i
'Ot'-:;'

" Tidak ada Tuhan Q ang berhak disembah) melainkan

Dia. Setiap sesuatu pastibinasa, kecuali Allah. Bagi-

N y a segala penentuon, dan hnny a kepada-N y alah kamu

dikembalikan" (QS. AlQashash [28] : 88).

Sesuatu yang terjangkau oleh akal dan
dibenarkan olehnya juga dinamai haq,walaupun
sifat-Nya relatif, karena pembenarannya ber-
sumber dari pemilik akal (manusia) yang relatif.

Ucapan juga ada yang terjangkau oleh akal
dan dibenarkan olehnya serta sesuai dengan
kenyataan, maka ketika itu ia pun menjadi haq.
Ucapan yang paling haq adalah Ld lldha 1116 All6h,
karena dipahami oleh akal, dibenarkan olehnya
serta kandungannya tidak berubah sama sekali,

sampai kapan pun. Demikian, waAllahA'lam.
ee M. Quraish Shihab E

UAQQAH t ejr; I
Hdqqah berasal dari kata haqqa - yahuqqu - haqqan
( til - tt, - t) atau tuqqa - yabiqqu - haqqan
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Hdqqah

(L - U- -',f) atau hrqqo - yahaqqu - haqqan

lL ta;-";,-), yang arti aslinya adalah 'benar'
naofidhul-bdthil ()btlr ';zi =lawandari salah). Al-
Ashfahani menyebutkan bahwa makna dari
kata haqq ialah muthdbaqah wa muwdfaqah

1u;t;t zi.t$, = sesuai). Pengarang kitab
Maqdy isulLughah menyebutkan bahwa makna
dari kata baqq ialah ihkimusy-syar'i wa shibhatuhu
(4i 9'bt i6lt = kekukuhan sesuatu dan
kebenarannya). Ketiga makna ini memunyai
hubungan yang erat. Sebab, sesuatu-berita
misalnya-yang dapat dinyatakan benar apabila
sesuai dengan kenyataan atau kejadian yang
sesungguhnya dan sesuatu yang sesuai di antara
pernyataan dan kenyataan disebut sesuatu yang
benar dan setelah jelas kebenarannya maka
kukuhlah berita tersebut.

Di dalam pemakaian, makna ini berkem-
bang menjadi beberapa sesuai dengan konteks
pembicaraan. Di antara makna-makna tersebut
ialah wajaba ('.=ri = wajib) yang biasa disertai
dengan kata depan' ah (,P ), tsabata ( g) = tetap),

haqq (? : yruX), dan shadaqa (d!} = benar).
Antara beberapa makna ini-betapa pun berane-
ka ragamnya-tampaknya tetap menunjukkan
suatu hubungan yang erat dengan makna
aslinya. Makna 'wajib' misalnya, harus ter-
hadap sesuatu yang benar atau yang dibenar-
kan, untuk melaksanakannya harus sesuai
dengan petunjuk yang mewajibkannya, dan
harus disesuaikan dengan kondisi yang dibebani
kewajiban.

Al-hdqqah ('a3Ur), menurut Ibnul-Arabi, dari
segi bahasa berarti 'sesuatu yang wajib atau
pasti', dan oleh sebagian ahli bahasa diartikan
dengan /yang sempurna' karena setiap yang
sempurna menunjukkan kebenaran yang man-
tap; sebagian yang lain, seperti Az-Zajjaj
berpendapat bahwa al-hiqqah berarti 'yang
berperkara' karena orang yang berperkara atau
berdebat mengaku dirinya yang paling benar,
sehingga salah satu dari mereka yang menang
disebut yang haqq (benar); sedangkan dalam
konteks tertentu dapat berarti 'Hari Kiamat'.
Hari Kiamat disebut al-hdqqah ('aiUf) karena:

Haraj

pertam4 berita tentang Hari Kiamat itu benar;
kedua Hari Kiamat itu pasti akan terjadi; ketiga
pada Hari Kiamat akan ditentukan mana yang
benar dan mana yang salah; keempat, pada Hari
Kiamat setiap yang berhak atas sesuatu pasti
akan memperolehnya, yakni siapa saja yang
berhak mendapatkan surga maka ia akan
memasukinya dan siapa pun yang berhak untuk
mendapatkan neraka maka ia pun akan segera

menghuninya.
Kata al-hfrqqah (fitlt),dengan men arrfr.ah alif

danlfrm hD yangmengandung arti definitif (li at-

ta'iiJ) pada awalnya sehingga berbunyi al-hhqqah

('a3Ur), kemudian dijadikan oleh Allah sebagai

nama dari salah satu surah yang terdapat di
dalam Al-Qur'an. QS. Al-HAqqah terletak pada
urutan ke-69 dari 114 surah yang terdapat di
dalam Al-Qur'an. Surah dimaksud tergolong
Makkiyah dan diturunkan setelah QS. Al-Mulk
[67). ]umlah ayatnya sebanyak 52 dengan 256

kata dan 1036 huruf. Di dalam surah ini, al-hdqqah

('fLL) disebut tiga kali dan katahaqq satu kali.
Pokok kandungan QS. Al-HAqqah [69) ada

tiga, yaitu: pertama, persoalan orang-orang yang
mendustakan keberadaan dan kebenaran Hari
Kiamatyang dalam surah ini diwakili oleh kaum
Tsamud dan kaum Ad; kedua, keadaan bumi dan
manusia pada hari kiamat dan sesudahnya nanti
sebagaimana yang sebagian dikutip melalui ayat
ke-14 sampai dengan 37; ketiga, mempertegas
kebenaran Al-Qur'an sebagai wahyu dari Allah
swt. sebagai yang diuraikan oleh ayat ke-38

sampai dengan akhir surah.
ee Cholid.i I Arifuddin Ahmad et

HARAI lgr)
Haraj adalah bentuk mashdar dari kata haraja-
yahraju-harajan (ef - L'X - C" ), berakar
pada huruf &d', 16', darr iim yang berarti 'menya-
tukan' dan 'mempersempit'. Kedua makna
denotatif tersebut dapat disatukan dengan arti
'merapatkan' sebab sesuatu yang disatukan akan
menjadi rapat dan seolah-olah menjadi sempit.
Dari makna dasar yang pertama (menyatukan)
berkembang menjadi, antara lain: 'sekawanan'
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!!araj

(kambing) karena yang demikian menyatukan
diri dan mngambil arah yang samai 'pakaian
yang dijemur' karena yang demikian disatukan
pada (tali) jemuran. Makna dasar yang kedua
(mempersempit) juga berkembang menjadi,
antara lain: 'cekung' karena yang demikian
memperkecil/ mempersempit panfulan;'memak-
sa atau menindas' karena yang demikian mem-
buat yang lain menjadi sempit ruang gerak dan
keinginannya;'larangan' karena yang demikian
membatasi perbuatan seseorang sehingga
menjadi sempit dan tidak leluasa; dan 'dosa atau
kesalahan' karena yang demikian telah melanggar
ruang atau perbuatan yang sudah dipersempit/
dilarang dan karenanya pula pelakunya akan
disudutkan, sehingga ia terbatas berinteraksi
dengan orang lain. Menurut Al-AshfahAni,
kesempitan, dosa, dan kekafirNr disebut haraj
karena jiwa pelakunya dalam kondisi ragu.

Kata haraj di dalam Al-Qur'an terulang
lima belas kali, antara lain di dalam QS. An-NisA'

[4]:65, QS. Al-Ma'idah [5]:6, QS.AI-An'Am [6]:
125. Penggunaan kata haraj di dalam Al-Qur'an
adalah berkaitan dengan hal-hal berikut.

1. Berkaitan dengan dasar-dasar pemerintah-
an. Bahwa seseorang yang berhakim dengan
Muhammad (peradilan Islam), walaupun
bukan orang beriman seperti orang munafik,
tidak akan merasa keberatan atas putusan
yang diberikan kepadanya (QS. An-NisA' [4]:
65). Kalangan ahli tafsir mengartikan kata
haraj di dalam ayat ini dengan 'kesempitan'
dan'keraguan'. Maksudny4 orang yang telah
memperoleh putusan dari Nabi saw. atau
peradilan Islam tidak akan merasakan sempit
dan ragu, sehingga tampaklah baginya ke-
yakinan (kebenaran). Menurut adh-Dhahhak,
maksud ayat tersebut menunjukkan bahwa
adalah suatu dosa bagi orang yang meng-
ingkari atau tidak menerima putusan (yang
telah ditetapkan oleh Nabi saw. atau peradil-
an Islam). Maksudnya seseorang yang telah
memperoleh putusan dari Nabi saw. atau
peradilan Islam tidak akan merasa berdosa,
jika ia menerima putusan tersebut.

Haraj

Berkaitan dengan thaharah (wudhu, mandi,
tayamum). Yaitu, bahwa perintah bersuci
tatkala hendak melakukan ibadah, khususnya
shalat, bukan karena Allah menghendaki
suatu kesulitan bagi hamba-Nya, melainkan
Dia hendak membersihkan dan menyem-
purnakan nikmat bagi hamba-Nya (QS. Al-
MA'idah [5]: 6). As-Suyuthi berpendapat
bahwa maksud kata baraj di dalam ayat ini
adalah Allah tidak menghendaki suatu
kesulitan bagi hamba-Nya di dalam kewa-
jiban berwudhu, mandi, dan tayamum. Al-
Qurthubi berpendapat bahwa yang di-
maksud kata haraj di dalam ayat ini adalah
Allah tidak menghendaki ketentuan agarna
itu sebagai suatu kesulitan, seperti dinyata-
kan di dalam QS. Al-Hajj l22l:78.
Berkaitan dengan siksaan terhadap orang
yang sesat (tidak mau menerima kebenaran,
tidak beriman). Dada mereka akan dijadikan
oleh Allah sesak lagi sempit, seolah-olah ia
sedang mendaki ke langit (QS. Al-An'Am [6]:
125). As-Suyuthi berpendapat, maksud kata
haraj didalan ayat ini adalah kesempitan yang
amat. Namury hal ini ditolak oleh golongan

Qadariah. Mereka berpendapat, di dalam
sebuah riwayat dari Bukhari dan Muslim,
Nabi saw. bersabda, "Barang siapa yang
dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan, maka Allah
akan (memberikad pemahaman tentang agama."

Maksudny+ Allah menghendaki kelapangan
dan nur-Nya atas orang tersebut untuk
memahami agama yang tidak lain adalah
agama Islam. Sebagian ulama berpendapat
bahwa yang dimaksud haraj di dalam ayat
tersebut adalah kesulitan seseorang untuk
menolak keinginan hawa nafsunya berbuat
maksiat. Ibnu Abbas menganalogikan ke-
sulitan bagi orang yang mendapatkan ke-
sesatan untuk menerima Islam laksana kutu
dan rayap yang berusaha menembus puncak
pohon. Az-Zamak-hsyari berpendapat, mak-
sudharajdi dalam ayat tersebut menunjukan
bahwa hati orang yang sesat telah tertutup,
menjadi keras dan gelap, dan hati mereka

2.
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kepada tali (agama) Allah, maka Allah se-

nantiasa menjadi pelindungnya (QS. Al-Hajj

[22]: 78). Kalangan ahli tafsir seperti Al-
Qurthubi dan As-Suyuthi mengartikan kata

haraj dengxr 'kesulitan'. Maksudnya Allah
tidak menghendaki adanya kesulitan di dalam
beragama, sebab berbagai kewajiban di
dalam agarna mendapatkan kemudahan jika
situasi darurat, seperti meng-qashar shalat
bagi musafir/ tayrunum bagi orang sakit dan
tidak mendapatkan air, berbuka (puasa) bagi
orang sakit dan safar, dan makan bangkai.
Pada sisi lain, orang yang menjalankan
agamanya akan mendapatkan perlindungan
dari Allah swt. Dia menurunkan agama
beserta para rasul-Nya agar setiap orang
yang beragama (Islam) mudah melaksanakan
ajaran agamanya. Al-Qurthubi mengemuka-
kan bahwa arti kata haraj di dalam ayat ini
dibagi kepada tiga bagian, -yaitu kesulitan
yang berkaitan dengan kesulitan di dalam
dada seseorang untuk melaksanakan keten-
tuan agama; kesulitan yang telah diangkat
oleh Allah (kewajibannya), seperti gugurnya
kewajiban puasa bagi orang sakit dan safar;

dan kesulitan yang telah mendapat kernu-
dahan, seperti kemudahan-kemudahan di
dalam masalah had.

Berkaitan dengan pergaulan di dalam rumah
tangga. Yaitu, bahwa tidak ada halangan bagi
orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang
dan tidak (pula) bagi orang sakit makan
bersama-sama atau sendirian di rumah kita
atau rumah keluarga kita (QS. An-N0r [24]:
61).

Berkaitan dengan anak angkaL yakni bahwa
orang boleh mengawini bekas istri anak
angkatnya, dengan ketentuan bahwa istri anak
angkat itu telah diceraikan dan telah habis
masa idahnya agar tidak ada keberatan bagi
orang (Mukmin) yang akan mengawininya
(QS. Al-Ahzib [33]: 37 dan 50). Ketentuan
seperti ini telah dipraktikkan oleh Nabi saw.

terhadap mantan istri Zaid (anak angkat
beliau). Ketentuan tersebut merupakan ke-

terhalang dari kebenaran dan keimanan,
sehingga kebenar;ul dan keimanan akan men-
tal jika disampaikan kepadanya.
Berkaitan dengan petunjuk Allah kepada
Nabi saw. Beliau adalah utusan Allah yang
diwahyukan kepadanya Al-Qur'an yang
wajib disampaikan kepada umat manusia,
peringatan kepada orang-orang kafir dan
pelajaran bagi orang yang beriman. Karena
itu, Tuhan mengingatkan kepada Nabi saw.

agar tidak ada kesempitan di dalam dadanya
di dalam menjalankan tugas tersebut (QS. Al-
A'rdf l7l: 2). Sebagian ahli tafsir, seperti
Mujahid dan Qatadah menegaskan bahwa
kata haraj di dalam ayat tersebut berarti
'keraguan'. Maksudnya tidak ada keraguan
sekecil apa pun di dalam hati Rasulullah di
dalam menyampaikan risalah Allah swt. atau
di dalam memberi peringatan kepada umat-
nya. Sementara itu, ahli tafsir yang lain,
seperti As-Suyuthi dan Al-Qurthubi meng-
artikan kata har aj dengan'kesulitan'. Maksud-
nya, Nabi saw. tidak merasa kesulitan di
dalam menyampaikan risalah Allah swt.
Berkaitan dengan beberapa uzur yang di-
benarkan syarak untuk tidak berjihad. Bahwa
tidak ada dosa bagi orang yang sakit, lemah
seperti orang buta dan orang pincanp dan
orang yang tidak memperoleh apa yang akan
mereka nafkahkan lantaran tidak pergi
berjihad (QS. At-Taubah [9]: 91 dan QS. Al-
Fath [t18]: 17). Kalangan ahli tafsir mengarti-
kan kata haraj di dalam ayat tersebut dengan
'tidak ada dosa'. Maksudny+ mereka tidak
berdosa jika tidak ikut berperang di jalan Al-
lah karena Dia tidak membebani seseoran&
kecuali menurut kemampuannya (QS. Al-
Baqarah l2l:286).
Berkaitan dengan prinsip agama (Islam).
Bahwa agarna (Islam) bukanlah suatu ajaran
yang menjadikan pemeluknya di dalam
kesempitan karena adanya beberapa larangan
dan beberapa kewajiban, seperti berjihad di
jalan Allah, mendirikan shalat, dan menunai-
kan zakat. Selama seseorang berpegang teguh
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tetapan dari Allah srvt. yang oleh Nabi saw
tidak ada suatu keberatan untuk mengerja-
kannya (QS. Al-AhzAb [33]: 38). Kata baral di
dalam ayat tersebut, oleh sebagian ahli tafsir
dimaksudkan sebagai kesulitan secara umum,
baik berkaitan dengan urusiul agam4 seperti
mendahulukan yang lebih suci, dan atau lebih
utama, maupun berkaitan dengan urusan
keduniaan, seperti kehalalan bagi Nabi saw.

untuk menikahi perempuan Mukmin, meski-
pun janda dari anak angkatnya.

Dengan demikian dapat dinyatakan bah-
wa penggunaan kata baraj di dalam Al-Qur'an
berarti rasa keraguan yang terdapat di dalam
jiwa seseorang untuk melakukan suatu perbuat-
an atau untuk menentukan suatu sikap, sehingga
jiwanya menjadi berat, sempit, dan merasa
berdosa. Bagi orang beriman, keraguan itu
dimaksudkan untuk menghindari dos+ sedang-
kan bagi orang kafir, keraguan itu dimaksudkan
sebagai kesulitan menerima kebenaran.
tc Arifudd.in Ahmad cc

HARAM ( 1y l
Katahnrdm adalah bentuk mashdar (infinitif) dari
haruma, yabrumu, furamanlh.arhman ( iHi?
lrl?)11? ). Menurut Ibnu Faris, semua kata
yang berasal dari akar kata lM', ra.', dan mim
mengandung arti 'larangan' dan 'penegasan'.
Cambuk yang tidak lentur disebut sau th muharram
(?!F I? = cambuk kaku), karena tidak bisa
dimainkan dengan mudah dan seolah-olah ada
yang melarangnya. Mekah dan Madinah disebut
hnramdni (gv; ) karena kemuliaan kedua kota
tersebut dan larangan melakukan beberapa hal
yang diperbolehkan di luar kedua kota tersebut.
Orang ihrdm ( l"\), yaitu orang yang sedang
melakukan rangkaian ibadah haji atau umrah
yang ditandai dengan memakai pakaian tertentu
pada miqdt (tempat yang telah ditetapkan).
Disebut demikian karena adanya larangan
melakukan hal-hal yang dibolehkan di luar
ihram seperti berburu dan menggauli istri. Bulan
haram adalah bulan dilarang berperang. Selan-
jutnya jika melakukan haji, orang Arab melepas-

HarAm

kan pakaiannya dan tidak memakainya ketika
berada di tanah suci; pakaian itu dinamakan
bafim(f-f )

Menurut Ar-Raghib Al-Ashfahani, larangan
itu timbul dari beberapa kemungkinan. Apakah
karena Tuhan yang mencegahnya taskhir ilAhi
( Cl. F ) seperti yang terdapat di dalam QS.
Al-Qashash [28]: 1,2. Allah mengharamkan/
mencegah Musamenyusu padawanita lain selain
ibunya, ataukah karena sudah menjadi ketentuan
Allah seperti yang terdapat di dalam QS. Al-
Ma'idah l5l:72. Allah mengharamkan surgabagi
orang-orang musyrik. Dapat juga larangan itu
didasarkan atas pertimbangan akal atau didasar-
kan pada syariat atau larangan itu timbul dari
orang yang dijunjung perintahnya.

Katahnrhm ( l;) dengan segala pecahan-
nya terdapat 83 kali di dalam Al-Qur'an dengan
bentukl'l mddlifurrama(?? ), baikyang ma'lfim
maupun yang majhttl sebanyak 34 kali; bentuk

fi'l mudhhri' lima kali; bentuk mashdar, haraman

( t1? ) dua kali dan harfrrnan ( tlf ) ze kalt; bentuk
jamak, hurum ( f? I lima kali dan hurumdt
(,-;; ) dua kali; bentuk ism maf'fiI, mabrttm
(e |F)empatkatidanmuhanam( fF )timat ati.

Penggunaannya dalam bentuk fi'l mddhfi

dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Berbicara mengenai makanan; misalnya
jenis-jenis makanan yang diharamkan, yaitu
bangkai, darah, daging babi, binatang yang
disembelih bukan karena Allah sebagaimana
yang terdapat di dalam QS. Al-Baqarah [2]:
173 dan QS. An-Nahl [16]: 115. Ditempat lain
ditambahkan binatang yang tercekik, yang
dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang
diterkam binatang buas, kecuali binatang-
binatang itu sempat disembelih sebelum mati
sebagaimama di dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 3.

Mengecam perbuatan orang-orang musyrik
atau orang kafir yang mengharamkan rezeki
yang telah dihalalkan oleh Allah; perbuatan
mereka itu dianggap kesesatan dan jauh dari
hidayah Allah, ini disebutkan di dalam QS.
Al-An'Am 16l:140, dan lain-lain.

2. Berbicara mengenai wanita mahram ( 
e F =
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muhrim), yakni wanit a ytrtgharam dinikahi.
Mereka adalah ibu, anak perempuan, saudzra
perempuan, saudara perempuan bapak,
saudara perempuan ibu, anak perempuan
dari saudara laki-laki, anak perempuan dari
saudara wanita, ibu yang men1rusui, saudara
perempuan sepenyusuan, ibu mertua, anak
perempuan dari istri yang telah digauli,
menantu perempuan, dua orang bersaudara
yang dikawini secara bersamaan, wanita
yang bersuami kecuali budak perempuan
yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-
ny4 ini dapat dilihat di dalam QS. An-NisA
Ial:23.
Berbicara mengenai beberapa perbuatan
yang diharamkan, seperti riba (QS. Al-
Baqarah [2]:275), kawin dengan orang
musyrik (QS. An-N0r [24]:3), menyekutukan
Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh
anak karena mengkhawatirkan bakal jadi
miskin, melakukan perbuatan keji lfawdbisy)

yang tampak maupun yang terselubung,
membunuh orang tidak secara hak (QS. Al-
An'Am [6]: 151 dan QS. Al-IsrA' [17]: 33).

Menunjukkan bahwa Mekah itu diharamkan
oleh Allah atau disucikan oleh-Nya (QS. An-
Naml [27]:91).
Berkaitan dengan larangan yang bersifat
menundukk an (t askhir il dhy) (QS. Al-Qas h as h

[28]: 12). Di situ dinyatakan bahwa Allah
mengharamkan Musa (ketika jatuh di tangan
keluarga Firaun) menyusu pada perempuan-
perempuan lain kecuali pada ibunya.
Berkaitan dengan larangan yang sifatnya
paksaan (QS. Al-Ma'idah [5]: 72 dan QS. Al-
A'rdf l7):50). Pada ayat pertama menyatakan
bahwa ketika penghuni neraka menyeru
penghuni surga agar memberinya sedikit air
atau makanan yang direzekikan Allah kepa-
danya, penghuni surga menjawab bahwa
sesungguhnya Allah telah mengharamkan
keduanya (secara paksa) bagi orang-orang
kafir. Pada ayat kedua dinyatakan bahwa
surga itu diharamkan (secara paksa) bagi
orang-orang musyrik.

l{arirn

Adapun penggunaannya dalam benttk fi'l
mudhfrri'ditemukan pada lima tempat, yaitu QS.
Al-Ma'idah l5l:87, QS. Al-A'rAf l7l:1,57, QS. At-
Taubah l9l:29,37, dan QS. At-Tahrim, [56]: 1

dengan dua makna pokok. Yang pertama,
berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan oleh
Allah dan yang dihalalkan oleh-Nya, seperti
mengingatkan orang-orang Mukmin agar tidak
mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh
Allah (QS. Al-MA'idah [5]: 87). Yang kedua,
berkaitan dengan bulan-bulan haram, sebagai-
mana di dalam QS. Al-A'rAf l7l:157, yang
mengecam perbuatan orang-orang kafir yang
tidak konsisten mengenai bulan-bulan haram.
Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah
adalah bulan-bulan haram yang dihormati dan
di dalam bulan-bulan tersebut tidak boleh
diadakan peperangan. Akan tetapi, peraturan ini
dilanggar oleh mereka dengan mengadakan
peperangan di bulan Muharram dan menjadikan
bulan Safar sebagai bulan yang dihormati untuk
mengganti bulan Muharram itu. Sekalipun
bilangan bulan yang disucikan yaitu empat
bulan juga, dengan perbuatannya itu tata tertib
di ]azirah Arab menjadi kacau dan lalu lintas
perdagangan menjadi terganggu.

Selanjutnya penggunaan dengan bentuk
mashdar haraman (U,?) disebutkan dua kali,
yaitu di dalam QS. Al-Qashash [28]: 57 dan QS.
Al-Ankab0t [29): 67 dan semuanya menunjuk
pada tanah Mekah yang di dalamnya terdapat
Baitullah. Adapun, bentuk bardm ( pt7 ) yang
berulang 26 kdi digunakan untuk menunjukkan
beberapa arti.

a. Arti yang ada kaitannya dengan tanah
haram, dengan penggunaan beberapa rang-
kaian kata seperti al-masjidil hardm
( tf$ yrtt ) sebagaimana yang ter-
dapat di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 1,M,1.49,
1,50, 191.,196 dan 217, QS. Al-MA'idah [5]: ]
dan lain-lain. Penggunaan rangkaian ini
mengacu pada Masjid Haram dengan arti
yang lebih luas, yakni termasuk di dalamnya
daerah-daerah sekitarnya. Di dalam ayat-
ayat tersebut di antaranya dibicarakan arah

6.
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kiblat ketika melakukan shalat. Rangkaian
kata yang kedua adalah al-masy'aril hnrim
( rt'li i:t"ri ) sebagaimana yang terdapat
di dalain QS. Al-Baqarah [2]: 198. Yang
dimaksud al-masy'aril harAm ( ,(4i .;Xii 7

di dalam ayat itu menurut As-Suyuthi adalah

Muzdalifah secara keseluruhan atau gunung
yang terda-pat di situ. Di dalam sebuah hadits
yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi saw.

berhenti di situ melakukan dzikrullah dan
berdoa dengan sungguh-sungguh. Rangkaian

kata yang ketiga yang digunakan yang ada
kaitannya dengan tanah haram adalah al-

baitul hnrkm (ifF Ai ) sebagaimana ter-
dapat di dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 2darr97.
Al-bartul turtun ( it F 4i ) yang dimaksud di
situ adalah Ka'bah.

b. Bulan haram, dengan rangkaian kata asy-

syahrul hardm (it'+t IrS ); ini dapat dilihat
padaQS. Al-Baqarah l2l:194dan217, QS. Al-
MA'idah [5]: 2 dan 97. Bulan haram yang
dimaksud ada 4, yaitu Dzulqa'dah, Dzul-
hijiah, Muharram, dan Rajab. )umlah bulan
haram tersebut dijelaskan di dalam QS. At-
Taubah [9]: 35 yang menyatakan bahwa ada

dua belas bulan yang telah ditetapkan oleh
Allah dan empat di antaranya adalah bulan
haram.

c Arti yang berlawanan dengan kata hnl6l, ini
dapat dilihat pada dua ayat yaitu QS. Y0nus

[10]: 59 dan QS. Al-Nahl [16]: 116. Kedua ayat

tersebut berbicara di dalam konteks penghalal-

an yang haram dan pengharaman yang halal

sebagai sesuatu yang dikecam oleh Allah.

d. Arti kepastian, seperti kepastian hisab di
akhirat, sebagaimana disebutkan di dalam

QS. Al-Anbiyd' 121\: 95.

Selain bentuk mufrad tersebut, bentuk
jamaknya juga digunakan , yaituhtrumAt ( .21; ),

di dalam dua ayat. Yang pertama di dalam QS.
Al-Baqarah 2: 194 dengan arti, menurut As-
Suyuthi, 'semua yang wajib dipelihara dan
dihormati atau dimuliakan'. Yang kedua di dalam

QS. Al-Hajj [22]:30 dengan redaksi ktrumhtulldh
( $i ;l i ), artinya menurut As-Suyuthi 'semua

Harasha

yang diwajibkan oleh Allah berupa manasik haji
dan kewajiban-kewajiban lainnya'.

Bentuk jamak yang kedua, hurum ( C? ),
ditemukan secara berulang di dalam Al-Qur'an
sebanyak lima kali dengan dua makna, yaitu
'bulan-bulan haram' sebagaimana yang ter-
dapat di dalam QS. At-Taubarh, [9]: 5 dan 36 serta

makna 'ihram' sebagaimana yang terdapat di
dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 1.,95, dmr96.

Selanjutnya, bentuk ism maf itl, mabritm
( i|); ), pada dua tempat digunakan dengan arti
'orang miskin yang tidak meminta-minta' (QS.

Adz-DzAriyAt [51]: 19 dan QS. Al-Ma'Arlj[70]:25).
Dua tempat lainnya mengacu pada arti 'tidak
memperoleh hasil dari apayang ditanamnya' (QS.

Al-WAqi'ah [56]:67 dan QS. AlQalam 168l:27).
Adapun bentuk ism maf itl muharram ( {fr I
digunakan untuk membicarakan beberapa hal
yang diharamkan: Baitullah, ya.g diharamkan
dengan arti 'dimuliakan' (QS. Ibr6him lL4l:37);
Palestina, yang diharamkan bagi Bani Israil
selama 40 tahun karena kefasikannya (QS. Al-
Milidah 15l:26), dan seterusnya.
* Muhammad Wardah Aqil c:

HARASHA ( C? I
Kala harasha ( c? ) dan derivasinya, menurut
Ibnu Faris, mengandung dua makna pokok.
Pertamo 'membelah'; umpama tukang gunting
membelah kain, dikatakan harashal qashshdruts

tsaub (qlt'rr5\?;). Dari makna itu, orang
yang menguliti binatang disebut hdrishah ( ef
= tukang menguliti). Demikian juga awan disebut

harishah (G-r) atau hirishah (ir)t;) karena
seolah-olah membelah atau menguliti per-
mukaan bumi dengan tetesan air (hujannya)
yang lebat. Kedu+ 'obsesi' atau keinginan yang
amat besar terhadap sesuatu.

Di dalam Al-Qur'an, semua bentuk yang
terambil dari akar kata tersebut terulang
sebanyak lima kali. Dua kali di dalam bentukl'l
mkdli, pada QS. Y0suf [12]: 103 dan QS. An-NisA'

l4l:129. Satu kali di dalam bentukfl'l mudhhri',

tahrishu( cf ), padaQS. An-Nahl [16]:37. Satu

kali di dalam bentuk ism tafdhAL ahrash ( ,e7i ), ai
dalam QS. Al-Baqarah [2]: 96. Satu kali di dalam
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bentuk sifat musy abbahah, hafish ( i- f ), di dalam

QS. At-Taubah [9]: 128. Semua bentuk tersebut
berkisar pada arti yang kedu4 yakni kemauan
yang sangat terhadap sesuatu.

Penggunaan bentuk-bentuk tersebut, ada
yang berkonotasi tidak baih seperti kerakusan
terhadap kesenangan dunia yang dimiliki oleh
Bani Israil. Ini disebutkan di dalam QS. Al-
Baqarah Bl: 96, " Sesungguhny a kamu aknn mmdapati
merekaahrashan ndsi ( ,6r 'e';i = setamak-tamak

manusia) kepada kehidupan (di dunia), bahkan (lebih

tamak lagil dari orong-orang musyrik. Masing-masing
ingin agar diberi umur seribu tahun; padahal, umur
panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya
daipada siksa. Allah Malw Mengetalui apa y ang merekn

kerjakan". Ada jugayang berkonotasi baik, seperti
di dalam QS. At-Taubah [9]: 128 yang me-
ngemukakan sifat Rasulullah saw. " Sesungguhny a

telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu
sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, haiish
( ef = sangat menginginkan) keimanan dan ke-

selamatan bagimu, smat belas knsihan lagi penyay ang" .

Selanjutnya, ada juga yang mengingatkan
mengenai keterbatasan manusia dengan me-
nyatakan bahwa bagaimanapun usaha dan
keinginan seseorang terhadap sesuatu jika Allah
tidak menghendaki/menginginkannya maka
tetap tidak akan terwujud. Hal ini juga memberi
isyarat bahwa Allah tidak membebani seseorang
diluar kemampuannya. Maknaini dapat ditemu-
kan pada tiga tempat, yaltu, QS. Y0suf [12]: 103,

QS. An-Nahl l'1.61:37, dan QS. An-NisA' l4l:129.
Di dalam QS. Yffsuf [12]: 103 disebutkan,

"Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman,

walaupun kamu (Muhammad) sangat mengingin-
kannya". Ayat tersebut berkenaan dengan
keadaan Nabi yang sangat berharap agar orang-
orang kafir Quraisy dan orang Yahudi dapat
beriman. Ar-Razi menjelaskan kaitan ayat ini
dengan sebelumnya bahwa para kafir Quraisy
dan sekelompok Yahudi bertanya tentang kisah
Nabi Yusuf. Menanggapi hal itu, Nabi berpikir,
barangkali mereka akan beriman bila tuntutan
mereka dipenuhi. Namun, setelah Nabi menge-
mukakan kisah tersebut, mereka tetap berkeras

Harasha

pada kekafirannya karena memang pertanyaan
itu sebenarnya hanya untuk memojokkan Nabi.
Maka, turunlah ayat ini sebagai penenang
kepada Nabi.

Kemudian, penggunaan katatabrish( ci )
di dalam QS. An-Nahl [16]: 37 |uga sejalan
maknanya dengan ayat di atas, dikatakan
kepada Nabi, "|ikakamu sangat mengharapkan agar

mereka dapat petunjuk makn sesungguhnya Allalr tidak
akan memberi petunjukkepada orang yang disesatkan-

Nya dm xknli-kali mereka tidak memunyai penolong" .

Adapun kataharasha ( :f? ) pada QS. An-
NisA' [4]: 129 bebicara di dalam konteks keadilan
seseorang yang punya istri lebih dari satu,
dikatakan, "Dan kalian sekallknli tidak akan dapat

berl akt adil di antar a isti-istrimu walaupun kalinn wtgat
ingin berbuat deruikian. Karena itu, j anganlah kalian
terlalu cendentng (kepada yang knlian cintai) sehingga

kalian biarkan yang lain terkntung-katung. Dan jika
kalian mengadakm perbaikm dm memelihnra diri 6ari
kecurangan) maka sesungguhnya Allah Maha Peng-

ampun lagi Maha Penyayang". Ayat tersebut
menegaskan bahwa bagaimanapun manusia
berusaha unfuk adil (dalam hal perasaan), tetap
tidak akan m.unpu.

Ar-Razi mengemukakan dua penafsiran
dari kata walau barashtum ('r*'7 !1= sekalipun
kalian sangat menginginkannya) yang terdapat
pada ayat itu. Pertama seorang suami tidak akan
mampu berbuat yang sama terhadap istri-
istrinya di dalam hal kecenderungan hati. Jika
itu tidak dapat dilakukan maka hal tersebut
bukan kewajiban karena membebani sesuatu di
luar kemampuan tidak terdapat dalam Islam.
Kedua, seorang suami tidak akan mampu
berbuat sama terhadap istri-istrinya di dalam
pembicaraan maupun perlakuan karena per-
bedaan cinta yang ada di dalam diri seseorang
pasti melahirkan efek atau ekses yang berbeda.
Namury justru karena keterbatasan itulah maka
manusia dituntut untuk kerja ekstra agar
berusaha sesuai dengan kemampuan untuk
berbuat sebaik-baiknya kepada istri-istrinya,
khususnya yang sifatnya lahiriah seperti nafkah
dan waktu bergilir. ec Muhammad Wardah Aqil a
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IIARB (a'f I
Kata harb (i"? ) di dalam bahasa Indonesia
diartikan'perang'. Kata itu berasal dari haraba,

yabrubu, hnrban (ti; ip-a';) yang berarti
'merampas secara paksa'. Secara kebahasaan

harb berarti 'pembunuhan dan pelecehan
martabat'. Dari kata ini juga terbentuk kata

mibrdb ( +tfu. ). Disebut mihrab masjid karena

ia merupakan lambang tempat untuk me-
merangi setan dan hawa nafsu. Mihrdb iuga
berarti 'dasar atau pusat'. Dari sini muncul
istilah mibr 6bilb ait yang artinya' fondasi rumah' .

Perang (harb), u;alau tidak diinginkan, sebagai salah satu cara

memp er tah ankan keu t uh an ag am a.

Di dalam Al-Qur'an katabarb dengan kata

turunannya disebut enam kali. Di dalam bentuk

fi'l mhdln (kata kerja lampau), hiraba ( 4tL)
disebut satu kali, yaitu pada QS. At-Taubah [9]:
107, di dalam bentuk fi ' I mufuhrl' (kata kerj a masa

k-rni), yuhhribitna ( ,;'j!.1l6.,-!- ), juga disebut satu kali,

yaitu pada QS. Al-Ma'idah [5]: 33. Kemudian, di
dalam bentuk mashdar (infinitif) kata itu disebut
empat kali, yaitu pada QS. Al-Baqarah l2l:279,
QS. Al-Ma'idah [5]: 64,Q5. Al-Anf6l [8]:57, dan

QS. Muhammadl{Tl:4.
Kataharb (a? ) di dalam Al-Qur'an pada

umumnya berarti 'perang' atau 'Permusuhan',

tetapi ada juga yang bermakna 'durhaka' atau

'tidak taat'. Di dalam pengertian 'memerangi'

atau 'memusuhi', kata itu terdapat antara lain
pada QS. Al-Ma'idah [5]: 5a dan QS. Muhammad

I-Iarb

l47l: 4,sedangkan di dalam pengertian'durhaka'
atau 'tidak taat', dijumpai antara lain di dalam

QS. Al-Ma'idah [5]: 33 dan di dalam QS. At-
Taubah l9l:107.

Ungkapan harb (U| ) di dalam Al-Qur'an
terdapat di dalam berbagai konteks. Pertama di
dalam konteks memerangi orang-orang munafik,

seperti pada QS. At-Taubah l9l: 107. Ayat ini
mengingatkan umat Islam agar waspada ter-
hadap tipu muslihat orang-orang munafik yang
menggunakan segala car4 termasuk mendirikan
masjid, guna memperdaya umat Islam. Kedua
di dalam konteks memerangi orang-orang
Yahudi, seperti pada QS. Al-MA'idah [5]: 64.

Ketiga di dalam konteks penjelasan bentuk
hukuman bagi perusuh dan pengacau kearnar:Ian.

Umpamanya, di dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 33.

Di sini dengan tegas dinyatakan bahwa hukuman

bagi kaum perusuh itu adalah dibunuh, disalib,
dipotong tangan dan kaki sectua timbal balik,

dan diasingkan ke luar negeri. Hukuman dijalan-
kan berdasarkan besar kecilnya pelanggaran
mereka. Keempat, kataharb (r? ) juga di-
ungkapkan di dalam konteks memerangi oranS-

orang kafir yang mengkhianati janji. Ini di-
jumpai di dalam QS. Al-AnfAl l8l:57, "likakamu

menernui mereka di dalam peperangan maka cerai'

beraikanlah orang'orang yang di belakang mereka

dengan (menumpad mereka supaya mereka mmgambil

pelajaran." Yang dimaksud "mereka" di dalam

ayat ini dijelaskan pada ayat sebelumnya, yaitu
orang-orang kafir yang mengkhianati janji. Ayat
ini sekaligus berbicara tentang taktik perang

yang harus dijalankan umat Islam di dalam
menghadapi orang-orang kafir. Kelima kata itu
disebut di dalam konteks memerangi pelaku rib4
seperti di dalam QS. Al-Baqarah l2l: 279.

Keenam, kata itu disebut di dalam konteks
penjelasan tentang tawanan peran& yaitu pada

QS. Muhammad[47]:4. Di sini dijelaskan apabila

musuh dapat dikalahkan, mereka dapat dijadi-
kan tawanan perang. Terhadap tawanan perang

diajarkan bahwa mereka dapat dibebaskan atau

dilepaskan dengan tebusan. c: Musda Mulia ee
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HARD (:il
Hnd ( \'j- ) adalah ben fi* mashdar dankah hnrada

yabridu (i7r- t? ). Menurut Ibnu Faris, kata ini
adalah turunan dari huruf-huni ltk', 16' , darr ddl

dan memiliki tiga makna denotatif, yaitu (1) al-
qashdu t35t= maksud); 12) al-gailabu ('-lziSt=
marah), seperti di dalam syair Arab wa ibnu salmi
'al6 hard ( f ,* Ca Uib = dan Ibnu Salmi
sedang marah). Makna ini berkembang menjadi
'mencegah' karena orang yang marah biasanya
mencegah orang lain melakukan sesuatu; 'me-
ngamuk' karena marah, seperti dikatakan asadun

hhridun ( !16 Li = singa itu mengamuk); dan (3)

at - t an abhi I al -' u dirt ( rfit = A e, paling atau J I i,l r =

berubah), seperti dikat a-kan nazala fulilnun hnridan

(tli-r i.Di, J7 =Si fulan tinggal [di suatu daerah]
berpaling [berubah] dari kaumnya [sendirian]).
Makna ketiga ini berkembang menjadi, antara
lain 'sedikit' karena berubah dari biasanya,
misalnya tahun ini hujan turun sedikit atau unta
itu sedikit susunya.

Katahard(3';) di dalam Al-Qur'an hanya
disebutkan satu kali, yaitu di dalam QS. Al-
Qalam [68]: 25, berbunyl "Waghadlww' al6 hnrdin
qddirin ( u"t y r; ;k ijb t = oanberangkatlah
mereka di pagi hari dengan niat menghalangi

[orang-orang miskin] padahal mereka mampu
menolongnya). Sebagian ulama menginter-
pretasikan dengan 'dan pergilah mereka pada
pagi-pagi itu, dengan kepercayaan, (bahwa)
mereka berkuasa menghampakan fakir miskin
dari hasil kebun itu'. Ulama berbeda pendapat
tentang makna kata hard (\';l di dalam ayat
tersebut. Ibnu Mas'ud mengartikan ( g; =

mencegah); Ibnu Katsir mengartikan quwwatun
wa syiddatun (igi ';! = sekuat tenaga); menurut

Qatadah dan Mujahid mengartikan dengan jadda

('L = sungguh-sunguh); menurut Ikrimah,
maknanya adalah 'ala ghaizhin ( W & =

murka); menurut As-Suddi dan Abu Sufyan,
bermakna'marah' atau'nama kebun'; Al-Azhari
mengarti-kannya dengan 'nama kampung'; Al-
Hasan mengartikannya dengan'membutuhkan';
Ar-Razi mengartikan kata )? di dalam ayat
tersebut dengan al-man'u t LJ' = mencegah),

Harf

sehingga maknanya 'di dalam hati mereka
merasa marnpu mencegah orang-orang miskin';
Ada juga yang berpendapat, lanjut Ar-Razi,
dengan al-qashdu was-sur'ah (il"pt 1\);:t =

maksud dan segera), sehingga berarti: 'mereka
bersegera ke kebun mereka dengan suatu
maksud memanen sendiri kebunnya, sehingga
orang miskin tidak dapat mengambil manfaat
daripadanya' ; atau'berpagi-pagi', sehingga
maknanya 'mereka datang pagi-pagi untuk
memanen sendiri kebun mereka'. Al-Ashfahani
dan Al-Qurthubi mengartikan kata itu dengan
'mencegah dengan keras dan marah'. Dengan
demikian, maksud ayat tersebut adalah men-
cegah dengan keras orang miskin untuk menda-
patkan makanan dari kebun mereka.

Nasib yang dialami oleh pemilik kebun itu
tampaknya sejalan dengan firman Allah yang
berbunyl "Lain syakartum laaSidannakum walain

kafartum inna' adzhbi lasyafrd( a(i;V ihi,i
L4 u:"'rli"e4e = lit a tamu bersyukur,
Kami pasti dkan menambahkan nikmat-Ku,
(tetapi) jika kalian kafir maka ketahuilah se-

sungguhnya azab-Ku sangat pedih) pada QS.
IbrAhim 11,41: 7. Yaitu, mereka mendurhakai
nikmat yang diberikan Allah kepada mereka,
sehingga kebun mereka dibinasakan Allah swt.
Kedurhakaan yang dimaksud di sini adalah
mereka menjauhkan orang-orang miskin dari
manfaat kebun itu, padahal mereka dapat mem-
berikan manfaat kepada orang-orang miskin
tersebut. Akan tetapi, alangkah merugi dan sia-

sianya usaha mereka. Alangkah mengerikannya
apa yang mereka lihat. Sungguh tidak dapat
dibenarkan oleh mata dan tidak terlintas di
dalam pikiran, jika kebun yang kemarin penuh
dan melimpah dengan kebaikan dan berkah, kini
telah menjadi daratan yang tandus.
te Arifud.d.in Ahmad *

HARF ( i'f I
Kata harf dan kata lain yang seasal dengan kata
itu disebut enam kali di dalam Al-Qur'an, di
antaranya di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 75, QS.
An-NisA' l4l:4, QS. Al-AnfAl [8]: 16.
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Di dalam tulisan, kataharf terdiri dari huruf,
ba', ra', danfa' . Dari segi terminologi kata tersebut
memiliki, paling tidak, tiga pengertian; pertama,
'ukuran sesuatu', yakni suatu ungkapan yang
dijadikan ukuran untuk menentukan bentuk
dari sisinya seperti bentuk pisau (ukurannya)
dan bentuk/raut wajah seseorang; kedua,
'mengganti/menukar sesuatu', seperti menukar
redaksi yang diungkapkan oleh orang lain;
ketiga'mengusahakan sesuatu', seperti seorang

suami bekerja/berusaha untuk memenuhi
kebutuhan keluarganya. Dari ketiga pengertian
tersebut di atas, penggunaannya yang paling
sering adalah pengertian kedua meskipun Al-
Qur'an juga banyak menggunakan pengertian
pertama.

Kataharf yarrrg disebut di dalam Al-Qur'an
paling tidak mengandung tiga pengertian.
Pertama sikap orang-orang Yahudi yang sering-
kali mengubah/mengganti suatu ungkapan yang
terdapat di dalam Kitab Suci Taurat, seperti yang
terdapat di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 75 serta

QS. Al-Ma'idah [5]: 13 dan 4L, atau mengubah
redaksi yang dikemukakan oleh orang lain,
seperti di dalam QS. An-NisA' l4l: M. Perubahan

tersebut bisa berupa penambahan, perubahan
posisi kata-kata, atau pengurangan. Kedua sikap
orang munafik yang beribadah kepada Allah
tidak dengan penuh keyakinan. Bila ia mendapat
rahmat, ia beriman dan beribadah; sebaliknya
bila mendapat cobaan dan musibah, ia berbalik
pada kekafiran. Hal ini disebut di dalam QS. Al-
Hajj l22l: 11. Ketiga berbalik dari kelompoknya
kemudian menyatu dengan kelompok lain,
sewaktu melakukan peperangan. Hal ini dinyata-
kan di dalam QS. Al-AnfAl [8]: 16.

Ketiga pengertian tersebut di atas sebenar-

nya dapat dikembalikan pada pengertian asal-

nya, yakni'berbalik', atau'mengubah'.
+ Ahmad Husein Ritonga *

HAnOx ( 0116 )

Hiriln ( ,:1]U ) adalah nama salah seorang nabi
dan rasul Allah swt. Tidak diketahui secara pasti
tanggal dan tempat lahir nabi dan rasul tersebut.

HArtln

Harun diutus membantu Nabi Musa as. di
dalam menyampaikan risalah Tuhan dan per-
juangan membebaskan Bani Israil dari kelaliman
Firaun. Dia lebih tua 4 tahun dari Musa. Harun
lahir 4 tahun sebelum undang-undang Firaun
yang memerintahkan membunuh setiap bayi
laki-laki yang lahir dari Bani Israil diberlaku-
kan, sedangkan Musa lahir ketika undang-
undang tersebut sedang berlaku. Harun me-
ninggal dunia mendahului Musa.

Nama Harun yang disebut 20 kali di dalam
Al-Qur'an selalu mengikuti nama Musa atau
kata gantinya, kecuali pada QS. Thaha l20l:70.
Penyebutan namanya sebelum nama Musa
memberi arti bahwa nabi Musa-lah sebenarnya
penerima utama risalah yang diturunkan Allah,
sedangkan Harun hanya pembantunya yan9
secara langsung memunyai tanggung jawab
yang sama dengan Nabi Musa sebagaimana
dinyatakan di dalam QS. Thaha l20l:29 dan 30.

Ayat ini menyebut persaudaraan keduanya
dengan kata akh ( ii ;. fiaat jelas apakah kata
akh ( 1l ) di sini menunjuk arti saudara sekan-
dung seibu, atau sebapak saja, tetapi QS. Thaha

l20l: 94y angartinya, " Harun berknta: Hai putra ibuku
janganlah kamu pegang janggutku dan jangan pula
kep al aku... " memberi petunjuk bahwa persauda-
raan keduanya adalah dari pertalian ibu.
Riwayat menyebutkan bahwa Lukabad adalah
nama ibu keduanya.

Di dalam QS. Maryam l19l:28, Maryam
dipanggil sebagai "saudara perempuan Harun".
Mengenai penggunaan nama Harun di dalam
ayat ini terdapat beberapa pendapat antara lain
ialah sebagai berikut:
L. Digunakan sebagai nama seorang lakilaki

yang berasal dari keturunan Bani Israil yang
dipandang sangat saleh. Setiap orang yang
saleh dibangsakan kepadanya, seperti halnya
Maryam yang dibangsakan kepada Harun.

2. Digunakan untuk seorang nabi yang ber-
nama Harun, saudara Musa. Pemanggilan
Maryam dengan "saudara Harun" sama
halnya dengan memanggil Hamdan dengan
panggilan "saudara Hamdan."
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3. Digunakan untuk saudara Maryam yang
bernama Harun. Agaknya pengertian ini lebih
mendekati konteks pemakaian ayat karena
ayat itu berbicara mengenai tuduhan berbuat
zina kepada Maryam yang memunyai sau-

dara yang bernama Harun.
Nabi Harun sebagai seor;rng yang ditugas-

kan membantu menyampaikan risalah Tuhan.
Risalah yang akan disampaikannya adalah
risalah yang diturunkan Allah kepada Nabi
Musa as. juga, yakni Taurat. Harun sendiri tidak
menerima kitab suci. Namun, karena Harun di
dalam tugas kerasulannya tidak dapat dipisah-
kan dari tugas Musa, Harun menjadi nabi yang
ikut menerima wahyu tersebut. Inilah yang
diisyaratkan Allah di dalam firman-Nya ketika
menjawab permohonan Nabi Musa as., "Bakal

Kami bantu engkau dengan saudara engkau itu
(Harun), dan Kami berikan kepada kamu berdua
keterangan yang kuat sehingga mereka tidak
sanggup mengalahkan engkau. Oleh karena itu,
pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-
ayat Kami. Kami beserta orang-orang yang
mengikuti kamu akan mendapat kemenangan."
(QS. Al-Qashash [28]: 35).

Ketika Nabi Musa as. mendapat panggilan
untuk menghadap dan menerima wahyu Allah
di bukit Thur Sina, Harun diminta mengganti-
kannya untuk memimpin umatnya.
tc A. Rahman Ritonga tc

HAnOr ( erj;l
Kata ini merupakan ism'alam yang diambil dari
kala harata ( e.f = menusuk). Hdrttt lazim di-
pahami sebagai nama malaikat yang diutus
Tuhan unfuk menguji manusia dengan ilmu sihir.
Kataini hanya disebut sekali di dalam Al-Qur'an,
yaitu di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 102 dalam
konteks tuduhan orang Yahudi terhadap Nabi
Sulaiman as. sebagai tukang sihir. Dikatakan
bahwa mereka (orang Yahudi) meng-ikuti apa
yang dibaca oleh setan-setan pada masa Nabi
Sulaiman as. dan mereka mengatakan bahwa
Sulaiman as. itu mengerjakan sihir; padahal,
Sulaiman as. tidak kafir dan tidak mengerjakan

HArut

sihir, hanya setan-setan itulah yang kafir
(mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir
kepada manusia dan apa yang diturunkan
kepada dua orang malaikat di Babiloni4 yaitu
Harut dan Marut, sedang keduanya tidak
mengerjakan (sesuatu) kepada seorang pun
sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami
hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah
kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari
kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu,
mereka dapat menceraikan antara seorang (suami)

dengan istrinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak
memberi mudharat dengan sihirnya kepada
seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan
mereka mempelajari sesuatu yang memberi
mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat.

Di dalam memahami QS. Al-Baqarah [2]:
1,02, para pakar tafsir (mufasir) memajukan
beberapa penafsiran dan pendapat khususnya
mengenai siapa sesungguhnya yang dimaksud
dengan Harut tersebut.

Abus Suud Al-Hanafi, Ismail Haqqi Al-
Barusawi, As-Suyuthi, dan Ibnu Katsir, mengata-

kan bahwa Harut adalah benar seorang malai-
kat yang turun ke bumi. Para mufasir tersebut,
kecuali Ibnu Katsir, mengemukakan beberapa
kisah (riwayat) tentang Harut.

As-Suyuthi, di dalam kitabnya Ad-Durrul
Mantsttr fit Tafst bil Ma'ts{tr, menyajikan beberapa
riwayat tentang Harut yang disebutnya sebagai

bersumber dari hadits Nabi saw. Akan tetapi,
menurut Ibnu Katsir, riwayat-riwayat tersebut
adalah bersumber dari kisah isrhiliyydt, yakni
kisah yang berkembang di kalangan ahli kitab,
tetapi diragukan kebenarannya. Oleh karena itu,
para mufasir belakangan, seperti Al-Maraghi,
Muhammad Abduh, dan Hamka berpendapat
bahwa riwayat-riwayat tersebut tidak masuk
akal. Al-Maraghi, di dalam Taf#r Al-Mardghi, sama

sekali tidak mengangkat satu pun dari kisah itu,
tetapi menyebut bahwa Harut adalah manusia
yang memiliki sifat-sifat mulia, sehingga di-
serupakan dengan malaikat. Pendapat senada

dikemukakan oleh Abdullah Yusuf Ali di dalam
The Holy Qur'an.Ia menganggap Harut adalah
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manusia saleh yang dipuja sebagai dewa sihir
di Babilonia. Ia juga menyebut adanya riwayat
di dalam tafsir-tafsir Yahudi tentang kisah dua
malaikat yang minta izin Tuhan untuk turun ke
bumi, kemudian melakukan dosa, sehingga
disiksa dengan kaki digantung di Babilonia.
Demikian pul4 orang-orang Kristen memercayai
kisah tentang adanya malaikat yangberdosa dan
disiksa di dunia. $ Muhammadiyah Amin tc

HASAD ( rrr l
Kalahasad (.:; ) berasal dari akar kataha', sin,

dalrl dal, yang berarti 'iri hati dan dengki'. Kata
al-hasad ( e;lr ) dengan segala derivasinya
muncul di dalam Al-Qur'an sebanyak lima kali,
tersebar pada empat surah; sekali di dalam
benbtkfi'il mhdhi (katakerja bentuk lampau), dua
kali di dalam benb*f il mudlrkr| (kata kerja masa

kini dan akan datang), sekali di dalam bentuk
mashdar, dan sekali di dalam bentukismfd'il.

Secara semantik, al-hasad ( .r;ir ) berarti
'keinginan lenyapnya nikmat dari seseorang yang
memilikinya', atau 'perasaan benci terha-dap
nikmat yang diperoleh orang lain dan meng-
inginkan agar nikmat itu berpindah tangan
kepadanya', tetapi kadang-kadang hanya'keingin-
an agar kenikmatan itu lenyap dari orang yang
memilikinya karena dengki', meskipun tidak
diikuti dengan keinginan agar kenikmatan itu
berpindah tangan kepadanya. Al-hasad ( -r;Jr )

yang terburuk adalah menentang dan berusaha
mer€unpas kenikmatan seseorang. Hal ini berbeda
denganal-ghibthah( Uliir )yangberarti iri di dalam
pengertian positif, yakni keinginan seseorang
untuk mendapatkan nikmat seperti yang dimiliki
orang lairy tanpa diiringi dengan keinginan agar
kenikmatan itu lenyap dari orang lain dan tidak
pula diikuti dengan rasa benci.

Para Ahli Kitab, terutama sebagian orang
Yahudi merasa dengki kepada orang-orang yang
beriman (QS. Al-Baqarah [2]: 109). Sebagian
mufasir menafsirkan bahwa mereka dengki
terhadap pahala yang diterima orang-orang
yang beriman, dan sebagian lagi menafsirkan
bahwa mereka dengki karena kehadiran Nabi

l-iasad

kepada kaum Mukmin bukan dari kalangan
mereka; mereka menginginkan agar Nabi turun
dari kalangan mereka. Yang terakhir ini memper-
kuat pendapatnya dengan firman Allah di dalam

QS. An-NisA' [4]:54.
Menurut Mutawalli Sya' rawi, " hasttd"

adalah sebuah cita-cita jahat, keinginan meng-
hilangkan nikmat yang diperoleh seseorang
walaupun pelaku tidak memperoleh keuntungan
apa pun dari perbuatannya itu. Menurutnya, al-

basad (i"".;1) adalah perbuatan putus asa yang
lebih jahat dari kekuatan gaib yang mendatang-
kan mudharat kepada manusia. Hasud merupa-
kan kekuatan tersembunyi, tetapi pengaruhnya
sangat besar dan dapat mendatangkan bencana.

Sayyid Quthub berpendapat bahwa meski-
pun tidak diikuti dengan usahauntuk melenyap-
kan kenikmatan itu, yang jelas, keinginan buruk
itu selalu berakibat buruk pula. Paling tidak,
hubungan di antara orang yang dengki dan
orang yang menjadi sasaran kedengkiannya,
tidak lagi berjalan baik. Namun sulitnya,
penyakit dengki itu sesuatu yang abstrak, tidak
dapat dilihat sehingga sulit untuk mengo-
batinya. Di sinilah rahasia perintah Allah agar
kita senantiasa memohon perlindungan dari
penyakit itu kepada-Nya, sebagaimana dalam

QS. Al-Falaq [113]: 1-5.

Abdullah Yusuf Ali, sebagaimana juga
Muhammad Abduh mengemukakan bahwa
perlindungan kepada Allah dibutuhkan oleh
seseorang apabila ada orang lain berupaya
mewujudkan kedengkian itu kepadanya baik
kedengkian itu tertuju kepada materi atau
nonmateri. Umpamanya dengan upaya sung-
guh-sungguh untuk menghilangkan nikmat yang
ia peroleh, maka dengan bermacam cara dan
dengan mengadakan perangkap-perangkap
berusaha melakukan jebakan agar yang dijadi-
kan sasaran kedengkiannya jatuh ke dalam
kemudharatan. Tindakan ini biasanya sangat
licik dan kadang-kadang sulit untuk mengeta-
huinya. Karena itu, jalan yang terbaik, kata Allah
adalah berlindung kepada-Nya dari kedengkian
tersebut, di antaranya dengan membaca dan
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menga-malkan QS. Al-Falaq ini.
Sikap dengki adalah wujud dari ketidak-

bersihan batin seseorang dan bisa dimiliki oleh
siapa saja. Umpamanya di dalam diri orang
beriman, yang diwujudkan di dalam bentuk
dengki terhadap karunia yang diterima oleh
orang lain. Bisa pula oleh orang kafir, yang
diwujudkan di dalam bentuk menghalang-
halangi seseorang untuk beriman kepada Allah
(QS. An-NisA' [a]: 5+55 dan QS. Al-Baqarah [2]:
1oe).

Sifat dengki bila diwujudkan akan men-
dorong pelakunya melancarkan fitnah atau
berita buruk tentang orang yang didengki dan
sasarannya seringkali menjadi tidak berdaya
untuk membela diri. Sifat dengki juga merupakan
pertarungan sepihak tanpa diketahui oleh
"lawannya". Bahkan kadang-kadang si pendeng-
ki mengamati tanpa sepengatahuannya. Akhir-
nya, ia sibuk dengan kedengkiannya dan lupa
dengan kebaikan yang harus ia lakukan untuk
dirinya serta kebaikan sasaran kedengkiannya.
Karena itu, Rasulullah saw. bersabda,

';:U \-K lAt S?t"::;tr'cg :,;,sr, 6tt
'-LAt 

"tlt
(Iyydkum wal-basad, fa innal hasada ya'kulul hasanht

kam 6 t a' kulun-n6ru1 hathab a)

Jauhilah olehmu sifat dengki, karena dengki memakan

segalakebaikan sebagaimana api membakar kayu yang

kering). (HR. Abu Dawud dari Abu Hurairah).
ec Badri Yatim & Yaszoirman ,c

HASiB (**)
Kata al-hasib ( -jjr ) yang terdiri akarnya dari
huruf-huruf ba', sin, dan b6' memunyai empat
kisaran makna, y ak ri men ghit un g, m encukupkan,

bantal kcil , dan peny akit y ang mmimpa kulit sehingga

memutih

Dalam al-Qur'an kata hasib terulang se-

banyak empat kali. Tiga di antaranya menjadi
sifat Allah dan yang keempat tertuju kepada
manusia, yakni firman-Nya: ( JL;+ Uo.W.i;i
t+&iAi ) "Bacalahkitab (amal)mu cukuplah

engkau sendiri sebagai penghisab tuhndap dirimu" (QS.

Hasib

al-IsrA' l17l:7$.
KataHasib yang menjadi sifat Allah, dua di

antaranya (QS. An-NisA' [4]: 5 dan Al-AhzAb

[33]: 39) didahului oleh kata kafd yang berarti
cukup, sehingga &asiba lebih cenderung dipahami
dalam arti Yang membui kecukupmt. Sedangkan ayat

ketiga bersifat umum, yakni firman-Nya:

Lb b('ii Liur!,3 1i 
-Y;" Gi i,;t # #'ty

e.; ,,s f
" Apabila kamu dihormati dengan satu penghormatan,

m akn b al asl ah p en gha rm at an i tu den gan y an g I eb ih b aik,

atau balaslah (dengan yang serupa) Sesungguhnya

All ah Hasib a ( M aha m emp e rhi t un gk ad at as s e g al a

sesuatu" (QS. An-NisA' [a]: 86).

Demikian juga ayat yang menggunakan
bentuk ja-ak dari kata hasib, yakni hfisibin. Ini
menunjukkan adanya selain Allah yang melaku-
kan perhitungan. Dia (Allah) adalah Asra' al-

Hdsibin I secepat-cepat Pembuat perhitungan (QS.

Al-An'Am [6]: 62). Atau ayat tersebut meng-
informasikan adanya yang melakukan per-
hitungan atas restu dan perintah-Nya sebagai-

mana diisyaratkan oleh QS. Al-Anbiyd' [21]:47.
Imam Chazali menguraikan b ahw a al-Hasib

bermakna "Dia yang mencukupi siapa yang
mengandalkannya." Sifat ini tidak dapat di-
sandang kecuali Allah sendiri, karena hanya
Allah saja yang dapat mencukupi lagi diandal-
kan oleh setiap makhluk. Allah sendiri yang
dapat mencukupi semua makhluk, mewujudkan
kebutuhan merek4 melanggengkannya bahkan
menyempurnakannya. "langan duga jika Anda
membutuhkan makanan atau minuman, mem-
butuhkan bumi, langit, atau matahari, bahwa
Anda membutuhkan selain-Nya, sehingga bukan
lagi Allah yang mencukupi kebutuhan Anda,
karena pada hakikatnya Dia juga Maha Men-
cukupi itu, yang menciptakan, makanan, minu-
man, langif bumi, dan lain-lain.langan dugabayi
yang membutuhkan ibu yang menyusukan dan
memeliharanya, jangan duga bahwa bukan
Allah yang mencukupiny4 karena Allah men-
ciptakan ibunya serta air susu yang diisapnya,
Allah pula yang mengilhami bayi itu mengisap,
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serta menciptakan rasa kasih sayang di kalbu
ibu kepadanya," demikian al-Ghazali.

Kalau kata al-Hadb dipahami dalam arti
menghitung, maka Allah, selaku al-Hadb antara lain
adalah yang melakukan perhitungan menyang-
kut amal-amal baik dan buruk manusia secara

amat teliti, lagi amat cepat. Firman-Nya:

t)lt 6 lZ'* Ji i:,s1i,"tx.'4i u-lii'ei
3r-; \ 6i' Ttii l'? G F Jq 3e

" Kfrmi aknn memasang timbmgan y ang tepat padn hari

Kmnat, maka tiadalah dirugiknn saeorong barang sedikit

pun. Dan jika (amal itD hanya seberat biji sawi pun

pasti Kami mendatangknn Qahala)nya. Dan cukuplah

Kami sebagai Pembuat puhitungan" (QS. Al-AnbiyA'
pll: a7 ). Demikian, w a All dh A' I am.

* M. Quraish Shihab ee

IIASRAH ( {,; I
Katafusrah (;:-> ) dengan berbagai bentuknya
disebut dua belas kali di dalam AlQur'an, tersebar

di dalam 12 surah, di antaranya di dalam QS. Al-
Anbiyd l21l:19, dan QS. Al-AnfAl [8]:36.

Kata hasrah ({-; ) berasal dari hasara

('#) yang di dalam tulisan terdiri dari huruf
l1a', sin, darrra'. Kata itu bermakna'tersingkapnya
pakaian dari badan seseorang sehingga badan-
nya kelihatan'. Keterbukaan aurat seseorang

membuat ia terkesima dan malu karena menurut
adat aurat itu harus ditutup. Dari kata hasira

timbul kalahasrah (; r ) yang berarti 'sirnanya

sesuatu yang tidak bisa diraih lagi, dan timbul
penyesalan yang teramat di dalam di dalam diri
seseorang'. Kehilangan tersebut terjadi kemudi-
an, dan itu akibat dari kesalahan yang bersang-

kutan atau karena jangkauan pemikirannyayang
kurang arif.

Dihubungkan dengan ayat Al-Qur'an, kata

basrah (;r ) memunyai berbagai pengertian.

1.. Hasrah(;; ) berarti'penyesalan', seperti di
dalam QS. Al-AnfAl [8]:35, QS. YAsin [36]: 30,

menggambarkan penyesalan orang-orang
yang tidak mau beriman dan orang-orang
yang munafik. fuga penyesalan bagi orang
yang menyembah sesuatu selain Allah,

Hasralr

seperti di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 1.67, juga

penyesalan orang kafir yang tidak percaya
pada Hari Kiamat, seperti di dalam QS. Al-
An'Am [5]: 31. Di samping itu, teguran Allah
kepada orang yang berbuat dosa agar bertau-
bat sebelum ajal tiba sehingga kelak tidak ada

penyesalan lagi di Hari Kemudian, seperti di
dalam QS. az-Zum;r [39]:56. Selain itu, kata

itu juga bisa bermakna penyesalan yang
bersifat keduniaan (materi), baik karena
berlaku boros terhadap harta yang ada
maupun berlaku kikir, seperti di dalam QS.
Al-Isri' l17l: 29. ]uga merupakan teguran
kepada Nabi Muhammad saw. agar jangan

terlalu gelisah melihat orang yang mengang-

gap perbuatan jahat sebagai suatu kebaikan,

seperti di dalam QS. FAthir [35]: 8.

2. Hasrah ( {;; ) bermakna'hari kiamat' karena

pada hari kiamat semua manusia, tanpa
kecuali, merasa menyesal kurang banyak
berbuat kebaikan dan kebajikan semasa

hidup di dunia, seperti di dalam QS. Maryam

[19]: 39.

3. Hasrah ({r ) juga bermakna 'rasa letih dan
payah'. Makna tersebut berkaitan dengan
keadaan manusia yang menggunak€u:r semua

potensinya untuk mengamati dan mem-
pelajari jagad raya ini. Mereka merasa letih
dan payah karenatidak menemukan ketidak-
seimbangan di dalam ciptaan Allah, seperti

di dalam QS. Al-Mulk 167| a. Ayat ini sebenar-

nya berbicara tentang orang yang tidak
beriman meskipun mereka telah mengguna-
kan semua peralatan dan kemampuan untuk
melihat ketidakseimbangan pada ciptaan Al-
lah. Setelah usaha itu dilakukan, mereka
merasa kesal, kenapa tidak bisa menemukan
ketidakseimbangan di dalam ciptaan Allah.

Ketiga pengertian katahasrah(;:F ) ya"g
dikemukakan di atas sebenarnya bisa dikembali-
kan kepada makna kebahasaan yang dikemuka-
kan di atas, meskipun kata hasrah (;'ri-) ada

yang bermakna'Hari Kiamat'. Dapat dipahami
bahwa Hari Kiamat itu adalah hari penyesalan

setiap orang atas usaha yang pernah dilaku-
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kanny+ dan mereka tidak bisa mengulanginya
kembali, sebagaimana di dalam QS. IbrAhim [14]:
M, juga di dalam QS. Al-MunAfiq0n [63]: 10.

Dengan demikian, kalau diperhatikan, pemakai-
an kata basrah (i:_> ) tersebut lebih mengacu
pada suatu kekeliruan yang diketahui dan
kemudian baru timbul suatu penyesalan, tetapi
penyesalan itu sudah tidak berarti lagi bagi yang
bersangkutan, karena nasi sudah menjadi bubur.
r: Ahmad Husein Ritonga re

HASYiM t,EJ I
Katahasyim ( f":, ) terambil dari akar kata yang
terdiri atas tiga hurtf,yartuhi' - sytn - mim. Makna
dasar akar kata tersebut adalah'pecah'. Dari situ,
tumbuhan berupa pohon dan rumput yang
kering disebut hasyim ( e ); bahkan, apa saja

yang kering, menurut sebagian pakar, dapat
disebut hasyim. Kemudian berkembang kata
hasytm ( # ) juga menunjuk pada pohon yang
biasa dijadikan kayu bakar, meskipun pohon itu
masih mentah, dan sewaktu-waktu dapat
diambil oleh pengumpul kayu bakar kapan saja

dia mau. Selanjutnya, dari makna ini ber-
kembang lagi dipakai untuk menunjuk pada
orang yang pemurah karena sewaktu-waktu
hartanya dapat dimanfaatkan oleh orang lain
lantaran mudahnya memberi kepada orang yang
membutuhkannya.

Kata hasyim ( ,-+ ) di dalam Al-Qur'an
berulang sebanyak dua kali, yaitu pada QS. Al-
Kahfi [18]: 45 dan QS. Al-Qamar [54]: 31. Dan
kata itu menunjuk pada tumbuhan atau rumput
yang kering.

Penggunaan kata hasyim di dalam QS. Al-
Kahfi tersebut berkaitan dengan perumpiunaan
kehidupan duniayang hanyasementara dan fan4
di mana disebutkan bahwa kehidupan dunia itu
bagaikan air hujan yang diturunkan dari langit
yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan di atas

bumi menjadi tumbuh dan subur, kemudian
tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang
diterbangkan oleh angin. Ini menunjukkan bahwa
kehidupan dunia ini, meskipun kelihatan ber-
manfaa! narnun, hal ifu hanya dalam waktu yang

tlathab

singkat sebagaimana air hujan, meskipun dapat
menumbuhkan dan menyuburkan tanaman;
narnun, keadaan tersebut tidak bertahan lama
dan pada akhimya akan kering dan diterbangkan
oleh angin. Menurut para orang bijak (hukama),

pengumpamaan kehidupan dunia dengan air
disebabkan karena air itu sangat bermanfaat di
dalam jumlah tertentu, tetapi jika terlalu banyak
maka justru membahayakan, sebagaimana
kehidupan dunia ini yang sangat dibutuhkan di
dalam jumlah tertentu (sebatas yang halal), tetapi
jika berlebihan maka akan membahayakan.

Adapun padaQS. Al-Qamar [5a]:31 dijelas-
kan bahwa mereka yang mendapat siksaan akan
mengalami kegersangan di dalam hidup, tak
ubahnya dengan rerumputan kering yang di-
kumpulkan oleh orang yang punya kandang
untuk dibuang karena tidak dapat dimanfaatkan
dan dimakan oleh binatang peliharaan. Ayat
tersebut berbicara di dalam kaitannya dengan
kehancuran kaum Tsamud karenamereka meng-
ingkari kerasulan Shaleh as., dan tidak mengakui
adanya hari akhirat. Maka, Allah mendatangkan
suara keras yang mengguntur sebagai siksa
terhadap kaum Tsamud, jadilah mereka mati
bergelimpangan di tempat tinggal masing-
masing. (Bandingkan QS. H0d [11]:61{8 dan QS.
Asy-Syu'arA' 126l: 141-159).
*, Muhammad Wardah Aqil I Hasyimsyah Nasution *

HATHAB ( ;hi I
Secara bahasa berarti 'al-waqfid' (;ji; = kayul
bahan bakar). Secara umum, kata hathab men-
cakup setiap tanaman dan pohon kayu yang
kering yang dapat dijadikan bahan bakar (kullu
md jaffa min zar'in wa syajarin tuqidu bihin-ndr
('rgt y,'r; $J 7t': ,t";; g p 1. Rtur, t"-
tiap kayu yang disediakan untuk menyalakan/
menghidupkan api (mh u'idda minasy-syajari li
tuqddabihin-n6ru='rrit y,t;ii,. vfut y +i Yl.

Demikian pengertian katahathab di dalam
konteks kehidupan di dunia. Adapun kayu bakar
(hathab) di dalam konteks kehidupan di akhirat
bukan lagi terdiri dari kayu-kayu duni4 tetapi
berupa manusia, jin, dan batu yang sebagiannya
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akan menjadi kayu bakar untuk api neraka.
Katabathab di dalam AlQur'an disebut dua

kali, yaitu di dalam QS. Al-Jinn l72l: 15 dan di
dalam QS. Al-Lahab [111]:4.

Kala hathab di dalam QS. Al-Jinn 172): 15

berkaitan dengan konteks pembicaraan tentang
jin. Pada ayat sebelumnya (Ayat 14) disebutkan
bahwa di antara jin itu ada yang taat dan ada
pulayang menyimpang dari kebenaran dan akan
menjadi kayuibahan bakar untuk api neraka

Jahannam (Ayat 15).

Katahathab di dalam QS. Al-Lahab [111]:  
berkaitan dengan uraian tentang Abu Lahab dan
istrinya'yang menentang Rasulullah saw.
Keduanya akan celaka dan masuk neraka. Harta
Abu Lahab tak berguna untuk keselamatannya
demikian pula segala usahanya. Di dalam ayat 4

ini disebutkan bahwa istri Abu Lahab menjadi
" hmnmdl at a al -hathab." Ungkapan itu mengandung
makna hakiki dan makna majazi. Bila diartikan
secara hakiki maka sang istri benar-benar
membawa kayu bakar dan meletakkannya di
jalan-jalan yang dilalui Muhammad agar beliau
terganggu. Bila diartikan secara majazi maka
maksudnya ialah menyebar fitnah karena istri
Abu Lahab selalu menyebarkan fitnah menjelek-

Orang-orang yang menyimpang dari kebenaran akan menjadi
kayulbahan bakar api neraka lahannam, seperti halnya kayu-
kayu yang menjadi bahan bakar di dunia.

I-{atnr

kan Nabi Muhammad dan kaum Muslim. Ibnu
Abbas, Mujahid, dan Qatadah, sebagaimana
dikutip Al-Qurthubi, setuju dengan makna
majazi atau kindyah ini. Al-Ashfahani juga
sependapat dengan ini dan menurutnya kata
hammal at al-hatt ab adalah kindy ah dengan makna
fitnah (kiniy ah' anha bi an-namimah).

Menurut Al-Maraghi, ayat ini menceri-
takan keadaan istri Abu Lahab kelak di neraka
jahanam. Gambaran tersebut sama dengan
ketika ia masih di dunia tatkala ia memikul kayu
berduri untuk menyakiti Rasulullah saw., dan
keadaan itu masih tetap begitu sampai hari
kiamat. Akan tetapi, di akhirat kayu yang dipikul
adalah kayu neraka.

Dengan demikian, kala hammdlata al-bathab

baik dengan makna hakiki maupun majazi,
keduanya mengacu kepada sikap dan sifat jelek
yang terdapat pada diri istri Abu Lahab, yang
memang suka mengganggu Nabi Muhammad
Saw. + Hasan Zaini oe

IIATM T & I
Kata hatm iar- I disebut satu kali di dalam Al-
Qur'an, yakni di dalam QS. Maryam [l9l:71.
Kata tersebut terdiri dari huruf hn', ta', dan mim,

yang bermakna 'sesuatu yang mesti berlaku',
atau 'hal yang mesti terjadi'. Kata batm ( fr')
berbeda maknanya dengan kata amr ("yi ), yutu
'perintah yang mesti dilakukan'. Perintah
tersebut datang dari yang berkuasa untuk orang
yang berada di bawah kekuasaannya, sementara
subjek diwajibkan untuk mematuhin/4 kalau
tidak ia akan mendapat sanksi hukum. Di sisi
lain perintah itu bisa digunakan oleh dan untuk
sesalna manusi4 juga bisa diberikan oleh Allah
untuk hamba-Nya.

Adapun kata hntm ( fr' ) menyangkut
ungkapan Tuhan bagi makhluk-Nya yang kafia
yaitu masuk ke dalam neraka dan itu merupakan
suatu kepastian bagi orang-orang kafia tidak
dapat dielakkan dan harus dijalani (QS. Maryam

l19l:71). Kata tersebut tidak pernah digunakan
di antara sesarna manusia meskipun status dan
kedudukan mereka berbeda. fadi, dengan demi-
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kian dapat dikatakan bahwa yang boleh meng-
gunakan katabatm ( fr- ) itu hanya Allah karena

hanya Dialah yang memiliki kekuasaan yang
mutlak yang tidak bisa dipungkiri/dilanggar oleh
mahluk-Nya.

Dari ungkapan di atas dapat dipahami
bahwa manusia tidak berhak memastikan
sesuatu, apalagi menyangkut perintah terhadap
orang lain, dengan mengatakan, "Kamu mesti
melakukannya." oo Ahmad Husein Ritonga s

HAUL ( J-r I
Kata ini berasal dari kata hdla ( )G) - yahitlu

CJ:rr) - haul ( J-1. ) yang memunyai beberapa
arti sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Manzhur
di dalam Lisdnul-'Arab. Kata al-haul berarti
'berubahnya sesuatu dari satu keadaan kepada
keadaan yang lain' dan mengandung pula makna
'terpisahnya sesuatu dari yang lain'. Makna lain
dari haul adalah al-quwwah (upaya dan daya)
misalnya di dalam ungkapan 16 haula wa ld
quwwata iUA bi\Ah ( lu, it ;:j'l t J'r \ ), at-
tahayyul( ;.{;.3r= me.,ggunakan kelicik an), al-bilah

( atlt = helat), al-muhdl ( Jgj1t = kemustahilan),
danlhtiyhl ( J$1= penipuan). Dengan demikian,
keseluruhan makna al-haul ( Jlt ) di sini berasal
dari kondisi yang menggunakan pikiran, ke-

kuatan, dan tindakan yang teliti atau licik. Di
dalam Al-Qur'an kata ini digunakan di dalam
berbagai bentuk kata kerja, kata benda, ke-
terangan tempat dan waktu.

Hhla (JG ) - yahAtu CJy-. ) di dalam arti
'memisahkan sesuatu dari yang lain atau meng-
halangi' antara lain terdapat di dalam QS. Al-
AnfAl [8]: 24,,Q5. H0d [11]: tl3, danQS. SabA' [34]:
54. Haul juga berarti 'perubahan', misalnya
tercantum di dalam QS. Al-IsrA' l17l:77 dan QS.
FAthir [35]: 43.

Kata al-haul (.lrft1 diungkapkan pula di
dalam bentuk kata depan untuk keterangan
tempat yang berarti'di sekeliling' atau'di sekitar'.
Beberapa ayat di dalam AlQur'an menggunakan

makna ini, misalnya pada QS. Az-Zumar l39lt75
dan QS. Al-AhqAf l45l:27 . Ayat-ayat lainnya yang
menggunakan akar katahaul ( [;) sebagai kata

[{au I

depan berada di dalam QS. At-Taubah [9]: 101,

QS. Al-IsrA l17l:'1., QS. Asy-Syu'ard' 126l:2s, QS.
Al-Ankab0t l29l: 67, dan lain-lain.

Al-haul ( Jyft I adalah salah satu kata yang
menggambarkan putaran waktu tertentu dan
merupakan sinonim dari as-sanah ('43l) dan al-
'dm (lJt ) yang berarti'tahun'. Orang Arab
sangat peka di dalam memberikan sebutan bagi
periode waktu tertentu karena mereka selalu
mengaitkannya dengan kebiasaan mereka di
dalam situasi berdagang, menggembala, atau
pada saat perang dan damai. Karim Zaki
Husamuddin menjelaskan di dalam bukunyaAz-
Zamdn Ad-Dalili bahwa kata sanah ( ii1, ) memu-
nyai arti 'tahun' yang digambarkan dengan
kekeringan tanah dan kemiskinan, sedangkan
kata 'dm yang artinya juga tahun memberikan
makna kesuburan tanah dan kesejahteraan yang

ada di mana-mana. Contoh lain adalah penggu-
naNrkata asy-syitd' (,QJt ) yang menggambarkan

suasana dingin, tidak ada pembuahan pada
tanam-tanaman dan musim kelaparan; oleh
karena itu jenis kata asy-syit6' ( rt$t ) adalah
mudzakkar ( ;i)atau maskulin, sedangkan ash-

shaif (.+2t) menunjukkan arti adanya keha-

ngatan dan kehidupan, serta adanya hasil bumi;
maka, kata ash-shaif ( -*lSt ) adalah mu'annats
( uy ) atau feminin. Terdapat pendapat lain
mengenai penyebutan asy-syit6' ( rt$t ) sebagai

mudzakkar ( ;i) dan ash-shaif (;At ) sebagai

mu'annats (,Lti ) adalah karena Allah swt.
mendahulukan kata asy-syitd' ( ,.t) dari ash-shnif

( -+2t ) (QS. Al-Quraisy [106]: 2) dan ini
menggambarkan bahwa yang maskulin adalah

yang disebut terlebih dahulu sebagaimana
kebiasaan orang Arab.

Demikian pula, sebagaimana kebiasaan
bangsa Arab yang membedakan penggunaan
suatu kata berdasarkan konotasi maka kata al-

haul ( Jlt) pun memunyai pengertian lain.
Selain menunjukkan arti pergerakan matahari
selama setahun, kata al-haul ( J'+t ) ini juga
menggambarkan perubahan dari satu keadaan

kepada keadaan yang lain. |adi, walaupun kata

al-'dm ( 1i)t), as-sanah (a;it), dan al-haul ( [+\)
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memunyai arti yang s6un'a; narnun, setiap kata
tersebut memunyai konotasi yang berbeda.

Al-Qur'an menyebutkan dua kali katahaul
( JF ) di dalam arti'tahun' seperti di atas, yakni
di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233 dan 240.
Pemilihan kata al-haul ( Jrftl bagi kedua ayat
ini adalah yang paling sesuai untuk meng-
ungkapkan maksud Ilahi di dalam menyampai-
kan pesan-pesan-Nya kepada umat manusia di
dalam kehidupan sosialnya.

Di dalam QS. Al-Baqarah [2]:233, Allah swt.
berf irman, w al -w 6l i dht u v u r dh i' n a aul ildahunn a

ha,utaini khmitain ( A;";nji Cu.iL'4,iiS
&( = Para ibu treriaaUafr menyusukan anak-
inatnya selama dua tahun penuh). Oleh karena
kata al-haul ( Jrftl mengandung arti asal 'per-
ubahan', 'kekuatan', dan 'tindakan yang teliti'
maka penggunaan kata al-haul ( Jrfr I khusus di
dalam dua ayat ini (QS. Al-Baqarah [2]: 233 dan
240) memberikan pengertian kekuatan yang
diperoleh oleh seseorang setelah melewati masa
tertenfu, serta mengandung makna kesempurna-
an kemampuan dan pertumbuhan yang lengkap.
Penafsiran seperti ini diperoleh dari penjelasan
mengenai rahasia adanya sinonim di dalam Al-
Qur'an, seperti yang ditulis oleh Ali Al-Yamani
Dardir. Berdasarkan makna-makna inilah di-
singkap pengertian mengenai keharusan menyu-
sukan anak hingga dua tahun oleh ibunya. Pada

usia bayi dua tahun, pertumbuhan fisiknya
sudah sempurna; sang bayi tidak membutuhkan
lagi unsur-unsur yang terkandung di dalam air
susu ibu. Di saat inilah sang bayi berubah dari
keadaan lemah menjadi kondisi yang lebih kuat
dan sempurna. Tubuhnya sudah dapat mem-
proses makanan tambahan selain air susu ibu
karena sistem pencernaannya sudah mampu
mencerna makanan.

Dari kitab tafsir Ibn Katsir diperoleh
pengertian bahwa atas dasar perkembangan
yang telah lengkap inilah para ahli fiqih menyata-
kan bahwa menyusui anak kecil setelah berusia
dua tahun tidaklah menjadikan anak tersebut
sebagai muhrimnya. Landasan dari pendapat di
atas adalah hadits Rasulullah saw. yang ber-

l {a rvii r i.y"y [r rr

bunyi, M yahrumu minar-radhi'ah il16 md kdna fil-
hautain < ;;-+t e3s c *ywC1r ,y i';5 ),
maksudnya adalah bahwa penyusuan yang
dapat menjadikan muhrim adalah sebelum bayi
mencapai usia dua tahun.

Allah swt. berfirman di dalam QS. Al-
Baqarah l2l: 2aO bahwa seorang istri yang
ditinggal mati oleh suaminya, maka ia berhak
mendapatkan nafkah dan tetap menempati
rumahnya selama satu tahun lamanya karena
setelah jangka waktu inilah sang istri dapat
mengatasi kesedihannya. Al-Qur'an menegas-
kan makna yang diharapkan dari ayat di atas
melalui penggunaan kata al-haul ( Jlr). Peng-

ungkapan dengan al-haul ( Jll) yang berarti
'tahun' dan bukan sinonim lainnya seperti as-

sanah ( aiJ^Jt 1 dan al-'6m ( ptilt 1 adalah untuk
menggambarkan bahwa adanya perubahan
yang terjadi terhadap diri sang istri setelah
melewati masa berkabung. Setelah satu tahun,
barulah seorang istri yang ditinggal wafat oleh
suaminya merasa kuat hati. Ia sudah sanggup
menyesuaikan dirinya secara psikologis dan
sosiologis untuk menghadapi tantangan kehi-
dupan. tt Amany Burhanuddin Lubis ce

HAWARIYYON ( it\sty I
Kata hawdriyyiln dlternu(an sebanyak lima kali
di dalam Al-Qur'an, yaitu masing-masing sekali
pada QS. AI 'ImrAn l3l:52, QS. Al-Milidah [5]:
111 dan 112, serta dua kali pada QS. Ash-Shaff

161l: L4. Sebagian ahli bahasa menyebutkan
bahwa kata&awariyyitn merupakan serapan yang
berasal dari bahasa Habsyi, yattu hawarya, yffig
berarti 'putih'.

Kata hawhriyyitn yang akarnya dari kata
hawara ( )? ) pada asalnya bermakna 'dua
benda/keadaan yang berlawanan (kontras)
walaupun kelihatannya keduanya bersatu'.
Seperti ungkapan &firun 'in t"W 3rS ) di dalam

QS. Al-WAqi'ah [56]: 22berarti 'bidadari jelita
yang warna putih pada bola matanya bersih
kemilau serta warna hitamnya pekat dan kelam'.
Pengertian ini juga mencakup dua orang yang
berdiskusi karena pada dasarnya mereka berdua
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memunyai pandangan yang berbeda walaupun
berada di dalam satu maielis. Di dalam QS. Al-
MujAdilah [58]: 1 Al-Qur'an menyebutkan
diskusi di antara Nabi Muhammad saw. dan
seorang wanita yang di-zhihhr oleh suaminya.
Kata hawdriyyirn jugaberarti'sesuatu yang bersih
tidak bercampur dengan yang lainnya'.

Dari pengertian-pengertian di atas, kata
hawdriyyftn berkembang artinya menjadi'teman/
pengikut setia para nabi'. Mereka fulus dan ikhlas
di dalam membantu menegakkan agama Allah
yang dibawa Nabi-Nya tersebut. Mereka men-
jaga kesucian hati dan jiwa dari segala cela dan
aib. Hal ini didukung pulaoleh hadits Nabi saw.

yang menyatakan bahwa Zubair bin Awwam
adalah hawdriy (U1t? ) di antara umat beliau,
yaitu sahabat dan penolong beliau yang
istimewa dan setia di dalam menegakkan agarna

Islam. Hadits lain berbunyi, "Likulli nabiyyin
ha.whriyy.ftn, wa hawiriyyi Az-Zubair ( I 

"fi.
lj1t 

"t)r':0"il; 
= Setiap nabi memiliti pe-

nolong dan penolongku adalah Zubatr[
Di dalam Al-Qur'an, katahnwdriyyfin secara

khusus dimaksudkan hanya untuk pengikut-
pengikut setia Nabi Isa as. Mereka disebut
hawdriyyfin karena kebiasaan mereka yang selalu
menggunakan pakaian putih sebagai lawan dari
kebiasaan masyarakat mereka yang suka me-
makai pakaian berwarna hitam. Sebagian ulama
menyatakan bahwa pen.unaan tersebut adalah
karena mereka suka mengajarkan agama dan
ilmu kepada manusia lainnya supaya jiwa
manusia tersebut menjadi suci.

Dari lima ayat di atas, Al-Qur'an menye-

butkan hawhriyyfin di dalam tiga konteks.
Pertama pernyataan keimanan mereka kepada
Allah dan kesetiaan kepada Nabi Isa serta
kesiapan mereka membantu perjuangan Nabi Isa

untuk menegakkan agama Allah yang dibawa-
nya pada saat umatnya (Bani Israil) menging-
karinya (QS. Ah 'ImrAn [3]: 52 dan QS. Al-
MA'idah [5]: 111). Kedua permintaan mereka
kepada Nabi Isa agar Allah menurunkan hidang-
an dari langit untuk menambah keimanan dan
kemantapan hati mereka (QS. Al-Ma'idah [5]:

HArviyah

112). Ketiga perintah Allah supaya umat Islam
juga menjadi penolong perjuangan Nabi
Muhammad saw. di dalam menegakkan agarna

Allah, sebagaimana telah ditunjukkan oleh
hawiriyyfin kepada Nabi Isa karena hanya orang
yang menolong agama Allah kelak yang akan
menang (QS. Ash-Shaff [61]: 1a).

Menurut sebagian ahli, para pengikut setia

Nabi Isa tersebut berjumlah dua belas orang,
yaitu Simon (Petrus), Andreas, Yakub binZabdi,
Yahya saudara Yakub, Piliphus, Bartolomius,
Toas, Matius, Yakub bin Alpius, Tadius, Simon
orang Kanani, dan Yudas Iskariot.

Makna hawdriyyitn sebagai pengikut Nabi
Isa sebenarnya tidak keluar dari pengertian
kebahasaan sebagaimana diungkap di atas.
Mereka beriman dan membela Nabi Isa di
tengah-tengah Bani Israil yang mengingkari dan
mendustainya. Mereka setia mengikuti Nabi Isa

meskipun di antara mereka terdapat perbedaan
sifat dan kepribadian yang mencolok. Sebagai

wujud kesetiaan tersebut, mereka tidak akan
mencapuradukkan keimanan dan kesetiaan
tersebut dengan kekafiran. :c Muhammad lqbal ee

HAWTyAH ( a'-2ti 1

Secara bahasa berasal dari kata hawd, yahwi,
hawiyyanlhuwiyyan, yang berarti'jatuh'.
Muhammad Ismail Ibrahim mengartikan
hhwiyah (t"y'l sebagai 'jatuh dari tempat yang
tinggi ke tempat yang rendah', dan kata hdwiyah
('Utt; ) diartikannya sebagai 'tempat yang
rendah, yang apabila seseorang jatuh ke dalam-
nya maka sulit baginya untuk kembali'. Selain

itu, kata hhwiyah ('i-:6 ) juga diartikannya
sebagai 'nama bagi neraka jahannam'.

Kata hdwiyan (t-y ) hanya disebutkan
sekali di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam QS.
Al-QAri'ah [101]: 9. Muhammad Husain Ath-
Thabathabai menyebutkan di dalam tafsirnya
bahwa yang dimaksud dengan hhwiyah ("U1u)
di dalam ayat ini ialah neraka jahannam.
Penamaan neraka dengan hdwiyah ( trri ) it"
karena bila orang masuk ke dalamnya berarti
jatuh ke tempat yang paling rendah. Pengertian
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ayat, fa ummuhit hAwiyah (Lt; ,l/;l1) iutut',
tempat kembalinya ke neraki, sebagaimana
seorang anak kembali kepada ibunya. Namun,
menurut pendapat lain yang juga dikutip oleh
Ath-Thabathabai, yang dimaksud dengan kata

ummuhitt fil ai sini ialah'ujung' atau'puncak
kepalanya', karena seseorang yang dimasukkan
ke dalam nerek4 yang lebih dahulu masuk ialah
kepalanya.

Ibrr Zaid, sebagaimana yang dikutip Al-
Qurthubi, sejalan dengan pendapat di atas. Hanya
ia menambahkan bahwa hfu.niyah ('4pl adalah
nama pintu neraka yang paling bawah. Menurut

Qatadah, makna ayat, fa ummuhit hdwiyah
(:'{,"tG ,lG) ialah'tempat kembalinya ke neraka'

(fa.masirun ilan-ndri, 1ttil jt "L;il). Menurut
Ikrimah, maksud ayat ini ialah yang lebih dahulu
dimasukkan ke dalam neraka adalah kepala
seseorang,, sedangkan menurut Akhfasy, makna

ummuhit ialah tempat menetapnya.
Mahmud Al-Alusi Al-Baghdadi menafsir-

kankatahfuoiyah(!i-y ) di dalamayatini dengan
ayat berikutnya, yaitu di dalam bentuk per-
tanyaan. Tuhan berkata, "Tahukah kamu apakah
nereka hdwiyah itu?" Lalu dijawab sendiri oleh
Tirhan dengan firman-Nya pula, "nirun bhmiyah

tbe '.rU = api yang sangat panas)." Selanjut-
nya, ia menambahkan, penggun aankatahdwiyah
( i;1U ) di sini adatah untuk menunjukkan
bahwa neraka hdwiyah sangat dalam dan sangat
jauh di bawah ss Hasan Zaini ec

^ ,. .
HAYAH ( 6);> I
Kata ini di dalam Al-Qur'an disebut 76 kali,
tersebar di dalam beberapa surah, antara lain di
dalam QS. Al-Baqarah [2]: 85, 86, 96,179,204,
dan 212. Di dalam bentuk lain kata itu disebut
114 kali.

Secara etimologis kata hayhh merupakan
turunan dari kata hayd yang pada asalnya
memiliki dua arti. Pertama 'kehidupan', sebagai

lawan dari kematian, seperti ungkapan haydtul-
insdn (rLi)t i6 = rcr,iaupan manusia), dan
haydtun-nabdt ( orSt i6 = rcf,iaupan nabati).
Kedua 'rasa malu' yang diungkapkan dengan
bentuk hay6' ( it! ), sebagai lawan dari tebal

l{ay2rlt

muka yang diungkapkan dengan al-wiqihah
(LG'r)t ). Pengertian ini dapat dijumpai padaQS.
Al-Baqarah l2l: 26. Abu Zaid, seorang ahli
bahasa, mengatakan bahwa setiap sesuatu yang
dapat menyebabkan rasa malu bila terlihat,
disebut hayA' ( i6- ), misalnya jenis unta disebut
dengan bay d' un-ndqah 1 aitlt it: ).

Kedua arti bahasa tersebut sebenarnya
tidak ada perbedaan karena malu dengan hidup
tidak dapat dipisahkan. Setiap yang merasa malu
sudah pasti (ia) hidup.

Ayat-ayat yang menyebut kata haydh dapal
memberi keterangan bahwa Al-Qur'an meng-
gunakan kata itu untuk menggambarkan arti
'hidup' sebagai antonim dari mati.

Ar-Raghib Al-Ashfahani, seorang pakar
bahasa Al-Qur'an, mengatakan bahwa kata
baydh digunakan Al-Qur'an untuk menggambar-
kan arti-arti sebagai berikut:

1. Potensi berkembang yang ada pada nabati
dan hewani, seperti di dalam QS. Al-Anbiyfl
[21]: 30.

2. Potensi merasa seperti yang dimiliki hewan.

Oleh karena itulah, "hewan" disebut dengan

bayawdn ("lt; ), seperti di dalam QS. FAthir

[35):22.
3. Potensi berpikir seperti di dalam QS. Al-

An'Am 16l:122.
4. Ibarat hilangnya kegelapan atau timbulnya

terang seperti di dalam QS. Al-Baqarah [2]:
154.

5. Kehidupan di akhirat yang bersifat abadi,
seperti di dalam QS. Al-AnfAl l$:2a.

5. Sifat Allah, yaitu Allah Mahahidup dan tidak
akan mati, lagi Pemberi Hidup. Sifat "hidup"
ini hanya dimiliki Allah, dan tidak dapat
disamakan dengan hidup yang dimiliki
manusi4 seperti di dalam QS. Al-Baqarah [2]:
255.

Dari sisi lain, kata haydh digunakan Al-
Qur'an untuk arti hidup di dunia dan hidup di
akhirat, misalnya pada QS. Yfinus [10]: 64.

Kesemua ayat yang menyebut katahaydh dengan
arti 'hidup' menunjukkan bahwa kehidupan di
dunia ini bersifat sementara, sedangkan hidup
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di akhirat bersifat abadi dan tempat memper-
tanggungjawabkan semua perbuatan ketika
hidup di dunia.

Dari sini terlihat bahwa kata haydh yang
digunakan Al-Qur'an tidak harus selalu dikait-
kan dengan peredaran darah atau denyut
jantung. Ada orang yang telah meninggal dunia
tetapi oleh Al-Qur'an tetap dinilai hidup (QS. Al-
Baqarah l2): 15$. ee A. Rahman Ritonga ct

HAYY, AL- ( ,F l
Makna al-Hayy ( ;J,) adalah siapa yang me-
miliki sifat al-haydh (;r+t ). Ar-Razi ketika
menafsirkan Ayat al-Kurs,y (QS. Al-Baqarah [2]:
255) menjelaskan bahwa "hidup" dalam pe-
ngertian kebahasaan adalah kesempurnaarc sesuai

objek yang disifatinya. Bukankah-tulisnya-
membangun kembali bangunan yang runtuh
dinamai lhy6' al-Mawdt? Dan bukankah bumi/
tanah gersang yang dihidupkan-Nya adalah
dengan menumbuhkan tumbuhan? Demikian
itulah kesempurnaan tanah; di mana tumbuhan
yang hidup adalah yang berdaun hijau. Manusia
yang hidup menurut Ar-Razi adalah yang
mengetahui dan mampu.

Dalam Al-Qur'an, kata hayy ditemukan
sebanyak sembilan belas kali; lima menyifati
manusia dan empat belas dalam konteks pem-
bicaraan tentang Allah. Lima di antara empat
belas ayat ini menguraikan sifat Allah, seperti
firman-Nya pada Ay at al-Kurfi ; delapan berbicara
tentang kuasa Allah memberi hidup dan men-
cabut hidup, dengan menggunakan kata tukhriju
( iC ) atau mukhrii" ( aF ): "Tukhriiu al-hayya

min al-mayyiti wa tukhriju al-mayyita min al-hayy
( :Ai .,- i:-'.ii ', *;*;ti O di 1;;'t1" .,a'

"[u rJ[ai, ui; i"i ditemuka. dengan meng-
gunakan kata " Kami j adikan," yaitu firman-Nya:
( /- zr* ,5 ,Ai A Gi)"DandaiairKnmifudiknn
segala sesuatu y ang hidup" (QS. Al-AnbiyA' [21] : 30).

Sifat Allah al-Hayy tiga di antaranya di
rangkaikan dengan sifat-Nya al-Qayyitm, sedang
dua sisanya tanpa rangkaian sifat yang lain,
narnun konteksnya memberi kesan bahwa Allah
mengurus dan memenuhi kebutuhan hamba-

Hayy, Al-

hamba-Nya, karena itu Dia hendaknya disembah
dan dimintai pertolongan (QS. Al-FurqAn [25]:
58).

Perangkaian sifat al-Hayy Allah dengan sifat
al-Qayyfim ( 

f 
jlt ), yang maknanya adalah " Maha

berdiri sendiri lagt Maha Mengurus makhluk-makhluk-

Nya," atau perangkaiannya dengan uraian yang
menunjuk "pemenuhan kebutuhan makhluk",
memberi isyarat bahwa hidup yang sebenarnya
bukan sekadar hidup untuk diri sendiri, tetapi
harus memberi hidup dan sarana kehidupan
kepada pihak lain.

Menurut Imam Ghazali, al-Hayy atau Allah
Yang Maha Hidup adalah al-Fa'61 ad-Darrak
( JrifurJ(3r). Yakni "Maha Pelaku lagi Maha
Mengetahui/menyadari." Banyak ulama yang
mengartikan hidup makhluk sebagai Mdbihi al-
hissu wal harakah, yakni "sesuatu yang menjadi-
kan sesuatu, merasa,/mengetahui dan bergerak."
Yang tidak memiliki pengetahuan, tidak merasa,

tidak juga dapat bergerak/menggerakkan dirinya
sendiri, maka ia tidaklah hidup. Pengetahuan
atau kesadaran adalah menyadari dirinya
sendiri. Semakin banyak pengetahuan dan
kesadaran, dan semakin peka perasaan, maka
semakin tinggi kualitas hidup. Karena itu hidup
bertingkat-tingkat.

Ada hidup duniawi dan ada juga hidup
ukhrawi. Yang ukhrawi lebih tinggi nilainya dari
yang duniawi-bagi yang hidup di sana-karena
pengetahuan, kesadaran, dan gerak lebih leluasa
daripada hidup duniawi. Orang-orang yang
tersiksa di neraka, hidupnya sangat terbatas,
bahkan: ( g It W LA 1'p) "Uueteatidnkmati

Gehingga terbebaskan dari siksa), tidak pula hidup

Gengan kehidupan y ang ny aman apalagi berkualit ad "
(QS. Al-A'la [87]:13).

Hidup duniawi pun bertingkat, ada hidup
tumbuhan, binatang, manusia, malaikat, dan
lain-lain. Masing-masing dari jenis-jenis ter-
sebut, bertingkat-tingkat pula kehidupannya.

Allah swt. adalah Yang Maha hidup karena
Dia mengetahui segala sesuatu, hidup-Nya
langgeng tidak berakhir, bahkan Dia yang
memberi dan mencabut kehidupan dari yang
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hidup. Selain-Nya hidup karena dianugerahi
oleh-Nya hidup, sedang Allah hidup bukan
karena anugerah. Selain-Nya akan mati. Adapun
Allah, jangankan mati, tidur atau kantuk pun
tidak menyentuh-Nya. Demikian, wa Alldh A'lam.
+ M. Quraish Shihab tt

HAYYIN ( O5 )
Kata hayyin (hayyinun) ini berakar pada tiga
huruf, yattu ha' - huruf illat - nun. Di dalam Al-
Qur'an, kata yang terambil dari akar kata itu
disebutkan sebanyak 20 kali dengan 11 bentuk
kata yang berlainan. Kata hayyinun sendiri
disebutkan sebanyak tiga kali, dua kali di dalam
bentuk marfu', hayyinun ('#),yaitu pada QS.
Maryam [19]: 9 dan 21., sedangkan lainnya
disebutkan di dalam bentuk manshub, hayyinan

( t3,l ), yaitu pada QS. An-N0r l24l: 15 .

Pada kedua ayat yang pertama, kata
hayyinun (#) mengisyaratkan akan kekuasaan

dan kebesaran Allah yang dengan mudah
menciptakan seorang manusia, seperti yang
termaktub di dalam QS. Maryam [19]: 9. Ayat
tersebut merupakan jawaban atas keraguan
Nabi Zakaria as. tatkala ia berdoa agar di-
karuniai seorang anak (QS. Matyar. l19l:3-6),
padahal ia sendiri telah memasuki usia lanjut,
sedangkan istrinya adalah seorang yang
mandul, seperti ungkapan di dalam QS.Ma.yam
[1e]: 8.

Menurut Ath-Thabari, ungkapan yang
terkandung di dalam QS.Maryar, [19]: 9 tersebut
merupakan kindyah (sindiran) terhadap ke-
heranan Zakaria tentang penciptaan manusia
yang bernama Yahya sedangkan Allah pernah
menciptakan manusia lain, yaitu ketika men-
ciptakan Nabi Adam as. HaI ini seiring dengan

firman Allah di dalam QS. Al-InsAn 176l:L.
Adapun QS. Maryam l19l:21, merupakan

jawaban atas keraguan Maryam tatkala Allah
akan mengaruniakan seorang anak (QS. Maryam

[19]: 19), sedangkan Maryam sendiri belum
pernah tersentuh oleh seorang laki-laki dan
melakukan perzinaan (QS. Maryam [19]:20).

Menurut Ash-Shabuni, ayat di atas me-

Ha1.r'in

ngandung tiga hal, yaitu: keajaiban, pelajaran,

dan rahmat. Keajaiban yang dimaksud adalah

terlahirnya seorang manusia yang bernama Isa

as. dari seorang ibu yang belum bersentuhan
dengan seorang pria manapun. Yang dimaksud
dengan pelajaran adalah bahwa penciptaan
Nabi Isa as. merupakan salah satu tanda
kebesaran Allah yang harus diimani dan
diyakini oleh manusia, walaupun hal itu di-
anggap aneh di mata mereka. Adapun rahmat di
sini adalah diutusnyaNabi Isa as. untuk memberi
petunjuk kepada umatnya.

Kandungan yang terdapat di dalam kedua
ayat pada QS. Maryam di atas adalah salah satu

di antara sekian kekuasaan dan kebesaran Allah
terhadap kehidupan manusia. Di sisi laio juga

merupakan salah satu kontribusi terhadap per-
kembangan ilmu pengetahuan bahwa manusia
tercipta tidak hanya berasal dari adanya per-
temuan dua sel telur manusia, melainkan juga

ada yang tercipta dari seorang ibu yang mandul
(penciptaan Nabi Yahya as.), ada yang tercipta
dari seorang ibu yang belum berhubungan
dengan pria mana pun (penciptaan Nabi Isa as.),

dan ada pula yang tercipta tanpa didahului oleh
manusia manapun (penciptaan Nabi Adam as.).

Adapun kat ahnyyin ( oF ) pada QS. An-Nffr

l24l: 1,5 adalah berkaitan dengan sikap para
penyebar kabar palsu, haffitsul rfki (gbi) ejf ).

Khususnya Abdullah bin Ubay bin Salul yang
menganggap ringan hayyin ( # ) dan tanpa
merasa bersalah akan apa yang mereka kabarkan.

Sebagaimana yang diutarakan di dalam
sebuah riwayat dari Bukhari dan Muslim dan
lainnya yang bersumber dari Aisyah, juga
riwayat dari Ath-Thabrani yang bersumber dari
Ibnu Abbas dan Ibnu lJmat, serta riwayat dari
Al-Bazzar yang bersumber dari Abu Hurairah
dan Ibnu Mardawaih dari Abu Yassar menge-

mukakan bahwa Rasulullah saw. Apabila akan

bepergian, ia mengundi terlebih dahulu, siapa

di antara istrinya yang akan dibawa ikut serta

di dalam perjalanan tersebut, termasuk ketika
akan pergi ke medan perang.

Pada suatu hari (setelah turun ayat hijab)
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kebetulan Aisyah terundi untuk dibawa ikut
serta berangkat ke medan perang. Setelah selesai
peperangan dan ketika di tengah-tengah per-
jalanan pulang yang telah mendekati kota
Madinah, Rasulullah memberi izin untuk ber-
henti sebentar di waktu malam hari. Saat itu
Aisyah turun dari tandu untuk membuang air.
Ketika telah sampai di tempatnya, semula ia
merasa kalungnya tidak ada bersamanya dan ia
kembali lagi untuk mencari kalung tersebut.
Lama sekali ia mencari kalung tersebut; sedang-
kan para pasukan akan berangkat kembali untuk
meneruskan perjalanan. Saat itu orang yang
bertugas mengangkat tandu yang ditumpangi
Aisyah tidak mengira bahwa Aisyah tidak ada
di sana.

Di saat kalung tersebut telah ditemukan dan
kembali ke tempat semul4 ternyata para pasukan
telah berangkat dan meninggalkan tempat terse.
but. Aisyah duduk istirahat di tempat tersebut
dengan harapan orang-orang tersebut akan
kembali untuk mencari dan menjemputnya. Di
dalam keadaan menunggu jemputan tersebut
Aisyah mengantuk dan tertidur di dalam keadaan
duduk. Saat itu Shafwan bin Al-Muattal yang
tertinggal oleh pasukan karena suafu urusan telah
sampai di tempat di mana Aisyah tertidur, dan ia
melihat sebuah bayangan manusia. Ia mengenali
bayang-an tersebut karena ia pernah melihat
bayangan serupa saat sebelum turunnya ayat
hijab. Aisyah terbangun karena mendengar
ucapan Shafwan, "innd lill1hi wainnd ilaihi rdji'fin" .

Saat itu juga Aisyah menutupi wajahnya dengan
kerudung tanpa mengucapkan sepatah kata pun
dan ia tidak mendengar ucapan Shafwan kecuali
apa yang dilontarkan tadi. Kemudian Shafwan
menyuruh untanya untuk berlutut agar Aisyah
dapat naik di atasnya, dan ia pun menunfun unta
tersebut hingga sampai di tempat peristirahatan
pasukan yang sedang berteduh di tengah hari. Saat
itulah mulai terdengar kabar bohong tentang
Aisyah. Betapa menyayat hati Aisyah yang
menerima fitnah tersebut, sampai-sampai ia
pernah menangis tanpa henti-hentinya dan tidak
sempat untuk tidur walau sekejap saja. Bahkan,

Hayyin

ada seorang wanita Anshar yang meminta izin
unfuk turut serta menangis sebagai sikap bela duka
atas apa yang menimpa diri Aisyah.

Kondisi ini pun turut memicu kerenggang-
an tali perkawinannya dengan Rasulullah.
Pernah suatu hari Rasulullah memanggil Ali bin
Abi Thalib dan Utsman bin Zard untuk mem-
bicarakan perceraian beliau dengan Aisyah
karena saat itu wahyu belum juga turun untuk
menjernihkan persoalan tersebut. Namun, kedua
orang tersebut tidak mengutarakan apa pun
kecuali hal-hal yangbaikpada diri Aisyah. Begitu
pula halnya ketika Rasulullah memanggil
Barirah, tidak ada hal lain di mata Barirah kecuali
kehidupan Aisyah dengan ternaknya.

Sampai suatu ketika, Aisyah berkata
kepada Rasulullah, "Sekiranya aku mengakui
bahwa aku melakukan sesuatu, padahal Allah
mengetahui bahwa aku suci dari perbuatan itu,
pastituan akan memercayai aku. Demi Allah aku
tidak mendapatkan suatu perumpamaan yang
sejalan dengan peristiwa ini kecuali apa yang
diucapkan ayah Yusuf as., 'Maka kesabaran yang
baik itulah (kesabaranku). Dan Allah sajalah yang
dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu
ceritak*n"' (QS. Y0suf [12]: 18).

Kemudian Rasulullah meninggalkan
Aisyah untuk berbaring di tempat tidur beliau,
dan Aisyah pun menuju di tempat pembaringan.
Saat itu Rasulullah belum bisa memejamkan
mata lalu duduk di salah satu ruangan rumah
beliau, belum juga Rasulullah beranjak dari
tempat duduknya dan tak seorang pun dari seisi
rumah yang keluar, Allah menurunkan wahyu
kepada nabi-Nya. Setelah selesai menerima
wahyu, kalimat yang pertama kali beliau
ucapkan adalah, "Bargembiralah wahai Aisyah,
sesungguhnya Allah telah membersihkanmu".
Maka, berkatalah ibunya kepada Aisyah,
"Bangun dan menghadaplah kepadanya".
Aisyah berkata "Demi Allah, aku tidak akan
bangun menghadap kepadanya, dan tidak akan
memuji syukur kecuali kepada Allah yang telah
menurunkan ayat tang menyatakan kesucianku"
(QS. An-N0t l24l:11,-20). ce Ahmad Sudirman Abbas oc
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}JAZL ( J;,o )
Kata hazl adalah bentuk infinitif dari hazala -
yahzulu ('Jfr - Jy) atau hazila - yahzalu -
hazlan, huzlan, huzahn (*'pi1", - J'H" - Ji
$l$l lyangmengandung arti [1)'menjadi lemah
lagi kurus' dan (2) 'bergurau/berjenaka dan
mengigau/berkata tidak keruan' sebagai lawan
dd jadda ('.r* = bersungguh-sungguh). Kata al-

hazl ( )";{t ) hanya satu kali disebutkan di dalam
Al-Qur'an, yaitu pada QS.. Ath-ThAriq [86]: 1{,

wam|huwabit-hazl ( {:A=.i Ci= dan sekali-kali
bukanlah Al-Qur'an senda gurau). Menurut Al-
Ashfahanl yang dimaksud dengan al-hazt ( )';{t)
di dalam ayat ini adalah kullu kal1min 16 tahshila

lahfi (Li'J.''i;rl Af J?= setiap perkataan yang

tidak ada hasilnya sama sekali). As-Samarqandi
dan Az-Zajjaj mengartikannya dengan al-la'b
(.-it, = main-main), sedangkan menurut As-

Suyuthi, kata itu berarti at-bdthil wal-la'b { }Uit
f;iyt = kebatilan dan permainan). Dengan
demikian, ayat di atas mengandung makna Al-

Qur'dn laisa huwa bil-bAthit ialla'b { ,; ul Ll';:t
.Aft &qU = Al-Qur'an bukanlah kalam yang
mengandung kebatilan dan permainan). Ayat ini
merupakan penegasan dari ayat sebelumnya
mengenai Al-Qur'an sebagai kalam yang benar-

benar datang dari Tuhan, yang membedakan di
antara yang hak dan yang batil, bukan kata-kata

kosong atau dongengan orang-orang terdahulu
sebagaimana dianggap oleh orang-orang kafir.
Di dalam ayat sebelumnya (QS. Ath-ThAriq

[86]:13), Allah menyatakan Innahfi laqaulun fashl
("J,ai"J"A 'il= Sesungguhnya Al-Qur'an itu
benar-benar firman yang memisahkan di antara

yang hak dan yang batil). Di samping menS-

gunakan kata innahfi ( ii1 I aan hqaulun ('jF )

untuk memperkuat kebenaran pernyataan ter-
sebut, ayat ini juga dikukuhkan dengan sumpah
oleh Tuhan pada dua ayat sebelumnya (Ayat 11

dan 12) Was-smn6'i dzdtir-rai' i wal-ardhi dzdtish-shad'

( 7-3*:i -e,tt;ifis g')i,2t; 2-r:,:lit = Demi
larigit yang mengandring hujan dan bumi yang
memunyai tumbuh-tumbuhan). Di dalam
hubungan ini Al-Maraghi mengatakan bahwa
Allah menguatkan kebenaran risalah rasul-Nya

Hilyah

yang mulia kepada umat manusia dan mengu-
kuhkan kebenaran Al-Qur'an. Pada bagian lain
dikatakan bahwa yang terpenting di dalam
masalah ini adalah kebenaran Al-Qur'an yang

dianggap sebagai dongeng oleh orang-orang
kafir. + Noorwahidah ce

HTLYAH (ry)
Katabilyah dan kata lain yang seasal dengan itu
disebut sembilan kali di dalam Al-Qur'an, di
antaranya di dalam QS. Al-Kahfi [18]: 31, QS. Al-
Hajj[22j:23, dan QS. Al-InsAn 176]:21'.

Kata bilyah berasal dari kata halaya (& ),

terdiri dari huruf, ha (a),lam ( )), dartya ( 4 ).

Bentuknya bisa bervari asi dtihaliya ('r* ), yahli

(,Jr* ),bilyun( 3l7 ).Hityatun( {+r )merupakan
bentuk jaroak dari kata hilyun ( ;I7 ).

Ditinjau dari sisi terminologi, kata hilyun
berarti 'sesuatu yang elok, yang digandrungi
oleh setiap orang untuk dipakainya'. Arti kata

hilyah kemudian berkembang menjadi semua

bentuk perhiasan, baik yang terbuat dari emas,

perak, mutiara, permata dan lainlain.

Hilyah, perhiasdn yang didambakan oleh manusia

Kata hilyah yang disebut di dalam Al-
Qur' an, pengertiannya sebagai berikut. Pertama
'perhiasan keduniaan', seperti Allah memberi
gambaran tentang hasil laut berupa ikan dan
permata yang bisa dijadikan sebagai perhiasan

(di dalam QS. An-Nahl [16]: ta) atau dari bahan-

bahan logam yang merekaolah menjadi perhias-
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an (di dalam QS. Ar-Ra'd l13l:17); sikap umat
Nabi Musa sewaktu ditinggalkannya bersama
saudaranya, Harun. Mereka mengumpulkan
perhiasan, lalu membuat bentuk unta (di dalam

QS. Al-A'rdf l7l:148); perbandingan yang
diberikan Allah terhadap orang-orang kafir
bahwa Dia tidak membutuhkan anak perem-
puan yang menginginkan perhiasan (di dalam

QS. Az-Zukhruf [tt3]: 18); perhiasan yang akan
dijanjikan oleh Allah di akhirat kelak bagi
penghuni surga (di dalam QS. Al-Kahf [L8]: 31,

QS. Al-Hajj l22l:23, QS. FAthir [35]: 33, dan QS.
Al-InsAn [76]: 21). Kedua 'perbedaan keadaan
air laut, ada yang asin dan ada yang tawar' (di
dalam QS. FAthir [35]: 12).

Kedua pengertian yang dikemukakan di
atas sebenarnya tidak keluar dari pokok pe-
ngertian kata hilyah, yakni sesuatu yang di-
dambakan oleh manusia, baik itu perhiasan
maupun air lautyang tawar. Demikian itu karena
baik perhiasan yang bisa memperelok bentulV
rupa dan penampilan seseorang sehingga
kelihatan anggun dan cantik, maupun air yang
tawar merupakan dua hal yang sangat dibutuh-
kan manusia di dalam kehidupannya.
ec Ahmad Husein Ritonga ec

HrMAR ( svl
Secara bahasa kata himdr berasal dari kata al-
humrah (merah). Keledai dinamai himdr karena
kulitnya yang kemerah-merahan. Kata himdr
adalah bentuk mufrad (tunggal), bentuk jarnak-
nya ialah hamir ('L"*'1, humur (Y), hamarah

G'* ), humr ( ")L ), bumftr ( 3'# ), daurt bumitr ah
/ 1,. t, \
\ ol2* ).

Himir adalah sejenis hewan yang dikenal
sebagai pembawa barang, baik liar maupun
jinak, berkaki empat, dan memunyai suara
keras. Binatang ini agak menyerupai kuda
jantan (al-hishdn,';tt4t ), tetapi badannya lebih
kecil, telinganya lebih panjang, ekornya lebih
pendek. Himdr diduga berasal dari daerah
dataran tinggi Nil dan sejak zaman purbakala
telah dimanfaatkan oleh manusia. Biasanya
binatang ini tidak tahan menghadapi suhu yang
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sangat dingin, tetapi memunyai keunggulan di
dalam menempuh jalan-jalan poros yang tidak
rata. Kulitnya sangat kuat sehingga sering kali
dijadikan bahan pembuat beduk dan alat-alat
kesenian yang berasal dari kulit. Masa hamilnya
selama 11 bulan dan hanya melahirkan seekor
anak sekali lahir. Kadang-kadang umur keledai
mencapai 50 tahun. Ini dapat diketahui dengan
memerhatikan giginya sebagaimana halnya
kuda. Bahkan, gigi keledai lebih kuat daripada
gigi kuda dan umurnya lebih paniang 1 tahun
atau 2 tahun daripada umur kuda. Suatu
keistimewaan yang terdapat pada kuda dan
keledai ialah kedua jenis binatang ini bisa
mengawini binatang lain yang tidak sejenis
dengannya. Hal ini dapat terjadi pada waktu
keledai berusia sekitar 30 bulan. Di antara
keledai ada yang kuat membawa beban, ada
pula yang cepat berlari dan bisa berpacu seperti
kuda. Suatu hal yang mengherankan dari
keledai ialah bila ia mencium bau serigala
niscaya ia akan melemparkan dirinya ke arah
serigala tersebut karena sangat takut. Maksud-
nya ingin lari, tetapi malah bertambah dekat
dengan serigala itu.

Kata himdr dr dalam bentuk mufr ad (inggal)
disebut dua kali di dalam Al-Qur'an, yaitu di
dalam QS. Al-]umu'ah [62]:5 dan QS. Al-Baqarah,

[2]:259. Di dalam bentuk jamak diulang sebanyak

tiga kali, yaitu di dalam QS. An-Nahl [16]: 8, QS.
LuqmAn [31]: 19, dan QS. Al-Muddatstsir [74]: 50.

Adapun katabumr (merah) disebutkan satu kali,
yaitu di dalam QS. FAthir [35]:27.

Kalahimdr di dalam QS. Al-]umu'ah [62]:5
berkaitan dengan sikap mental orang Yahudi
dan kaum Bani Israil yang tidak mengamalkan
isi kitab Taurat, antara lain mengingkari ke-
nabian Muhammad saw. Allah mengumpama-
kan mereka seperti keledai yang membawa
kitab-kitab yang tebal, tetapi tidak mengetahui
isinya sama sekali; bahkan, keledai tersebut
tidak mengetahui apa sesunguhnya yan9
dibawanya itu.

Katahimhr di dalamQS. Al-Baqarah [2]:259
diungkapkan di dalam konteks pembicaraan
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mengenai kisah seorang yang ragu-ragu tentang
kekuasaan Tuhan menghidupkan yang mati.
,a Hasan Zaini se

HTTHTHAH ( iE )

Secara bahasa menurut Ibnu Faris, katahiththah
berasal dari kata haththa ( Yr) yang berarti
'menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi'.
Hiththah berarti 'meminta kepada Tuhan supaya
dosa diturunkan/diampuni'. Ibrahim Anis
mengartikan hiththah sebagai thal ab al-maghfir ah

G:;ltl)L = meminta ampun). Kata lain yang

seisal dengan biththah ialah hnthhth ( IV,, ) yur,g

berarti 'dadih susu', dan juga berarti 'ierawat';
huthdth ( tlLL ) berarti 'bau busuk' ; hathfith
( i'# ) berarti 'unta yang cepat jalannya';
hathithah (UW ) berarti 'gadis kecil'; dan
hathithah ('ab,b, ) berarti'potongan harga'.

Kata hiththah di dalam Al-Qur'an disebut
dua kali, yaitu di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 58

dan QS. Al-A'rAf [7]:1.67.Katahiththalr di dalam
kedua ayat ini disebut berkaitan dengan kisah
umat Nabi Musa dan kaum Bani Israil. Tuhan
menyuruh mereka memasuki Bait Al-Maqdis
dan bertempat tinggal di dalamnya. Mereka
diboleh-kan memakan hasil buminya dan
dianjurkan mengucapkan kata hiththah (bebas-

kanlah kami dari dosa). Namun, sebagian mereka

mengganti kata tersebut dengan kata lain yang
tidak dianjurkan. Karena itu, Tuhan menurunkan
azab kepada mereka. Menurut Ar-Raghib Al-
Ashfahani, kata hiththaft di sini selain dengan
makna'bebaskanlah kami dari dosa', juga ada

yang mengartikannya dengan qttlfi shawdbd

((.t; rJ! = t<atatanlah kata yang benar).
Menurut Muhammad Ismail Ibrahim,

makna mengatakan kata hiththah ialah 'Berdoa-

lah kepada Allah agar Allah membebaskan dosa
kamu, menggugurkan dan mengampuninya.'
Kala hiththah pada mulanya diucapkan oleh
orang Yahudi. Karena itu, Al-Qur'an mengguna-
kan kata tersebut. ce Hasan Zaini ee

IJrzB (qf l
Kala hizb ( q f ) berasal dari akar kata ha, za, ba.

Menurut Ibnu Faris, semua kata yang akar

Hiztr

katanya demikian mengandung arti'berkumpul-
nya sesuatu'. Ar-Raghib Al-Ashfahani menjelas-
kan bahwa at-hizb ( o#t) adalah 'kumpulan
atau kelompok yang memilki ikatan di dalam-
nya'. Atas dasar itu, kumpulan manusia dapat
disebut hizb ( -,i ) seperti diungkapkan di
dalam QS. Al-Mu'min0n [23]: 53. Demikian pula
segala sesuatu yang berkumpul dapat disebut'
hizb ( qi ) seperti sekumpulan ayat dan se-

macamnya.
Kata hizb ( q'f ), bentuk mutsanni-nya

(yang menunjuk arti dua), bizbain ( df ), dart

bentuk jamaknya, afu,frb ( *tlt ) di dalam Al-
Qur'an digunakan sebanyak 20 kali dengan
rincian delapan kali dengan bentuk mufrad, yaitu
di dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 56 dan sebagainya,

satu kali dengan benttkmutsannd,yarfudi dalam

QS. Al-Kahfi [18]:12, dan 11 kali dalam bentuk
ja-ak yaitu di dalam QS. Hffd [11]:17, QS. Ar-
Ra'd [13]: 36, dan sebagainya.

Hizb ( q'r ) dengan bentuk mufrad atau
tanggal dipakai baik untuk kelompok yang
memperjuangkan ajaran Allah maupun ke-
lompok yang menentang ajaran Allah. Di
samping itu, digunakan juga untuk menunjuk-
kan kelompok-kelompok atau firqah-firqah ymg
terdapat pada sebuah kelompok besar. Bentuk
jamak ahzdb ( *tfi ), semuanya digunakan
untuk kelompok yang menentang Allah dan
rasul-Nya. Adapun penggunaannya dalam
bentuk mutsanni, hizbain ( 6f ) hanya diguna-
kan satu kali yang mengacu pada dua kelompok
yang berselisih tentang lamanya ashhibul-kahfi
( -hi*i t;.)f = penghuni goa) tidur.

Kata hizb (qr ) yang mengacu pada
kelompok yang memperjuangkan ajaran Allah
ditemukan pada dua tempat dengan meng-
gunakan ungkapan hizbullah ( Ar Li ), yaitu
pada QS. Al-Ma'idah [5]: s5 dan QS. Al-MujAdilah

[58]: 22. Ciri khas kelompok ini, sebagaimana
disebutkan pada kedua ayat tersebut adalah
percaya kepada Allah dan hari akhirat, menjadi-
kan Allah dan rasul-Nya serta orang-orang
yang beriman sebagai penolong, dan tidak
menjalin hubungan kasih sayang dengan orang
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yang menentang Allah dan rasul-Nya meskipun
mereka adalah orang tua, anak, saudara atau
keluarga dekat lainnya.

Adapun katahizb (qb ) yang menunjuk
pada kelompok yang menentang ajaran Allah
meng5unakan ungkapan hizb as-syaithan
( J,,J^. ili 5. 7 = kelompok setan), kata tersebut
ju'ga terdapat pada dua tempat, yaitu pada QS.
Al-MujAdilah [58]: 19 dan QS. FAthir [3s]: 6. Di
dalam surah pertama dinyatakan bahwa orang-
orang yang memusuhi Islam itu telah dikuasai
oleh setan dan dijadikan lupa mengingat Allah
sehinqga mereka dianggap sebagar bizb as-sy aithan
( .+. i-ll J. > = kelompok setan). Pada QS. FAthir
teisebut, diingatkan bahwa setan itu betul-betul
musuh; kita diminta menjadikannya musuh
karena setan itu benar-benar hanya mengajak
pengikutnya menjadi penghuni neraka.

Katahizb (q"f ) yang mengacu ke kelom-
pok-kelompok yang timbul pada pengikut rasul
terdapat pada dua tempat, yaitu pada QS. Al-
Mu'min0n [23]: 53 dan QS. Ar-R0m [30]:32. Di
dalam ayat pertama dinyatakan bahwa para
pengikut Rasulullah yang menjadikan agama
mereka yang sebenarnya satu, terpecah-belah
menjadi beberapa pecahan dan tiap-tiap golong-
an merasa bangga dengan apa yang ada pada
sisi mereka masing-masing. Ayat kedua men-
jelaskan salah satu sifat orang musyrik, yaitu
memecah-belah agama mereka.

Selanjutnya kata ahzib ( qtri ) yang di-
gunakan lebih banyak di dalam Al-Qur'an,
semuanya mengacu ke kelompok yang mem-
bangkang terhadap rasul mereka. Kelompok
yang dimaksud terkadang mengacu padakelom-
pok ahlulkitab yang mengadakan/membentuk
konspirasi dengan kaum musyrik untuk mengha-
dapi Nabi Muhammad saw. dan pengikutnya
seperti yang terdapat di dalam QS. Ar-Ra'd [13]:
35. Terkadang juga menunjuk padakaum kuffir
Quraisy yang bekerja sarna dengan Yahudi dan
orang-orang munafik untuk memerangi umat
Islam; hal ini terdapat di dalam QS. Al-AhzAb

[33]: 20 dm 22. Terkadang juga mengacu pada
kaum Yahudi dan kelompok kaum Nasrani yang
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bersatu melawan Nabi seperti di dalam QS.
Maryaro $91: 37, dan terkadang menunjuk pada
umat-umat terdahulu yang menentang rasul
mereka, seperti yang terdapat dalam QS. Shad

[38]:11 dan 13, QS. Az-Zukhruf [4]l:65, QS. Gh6fir

[40]: 5 dan 30.

Kata ahzdb ( *tli = golongan yang ber-
sekutu), merupakan nama surah yang ke tiga
puluh tiga di dalam Al-Qur'an. Ia terdiri atas73
ayat, termasuk golongan surah-surah Madaniy ah,

diturunkan sesudah QS. Ah'Imr6n. Dinamai a/-

ahzdb ( qtrl = golongan-golongan yang ber-
sekutu) karena di dalam surah tersebut terdapat
beberapa ayat, yaitu Ayat 9 sampai dengan Ayat
27 yang berhubungan dengan peperangan AI-
Afu,Ab, yaitu peperangan yang dilancarkan oleh
orang-orang Yahudi, kaum munafik dan orang-
orang musyrik terhadap orang-orang mukmin
di Madinah. Mereka telah mengepung rapat
orang-orang Mukmin sehingga sebagian dari
mereka telah berputus asa dan menyangka
bahwa mereka akan dihancurkan oleh musuh-
musuh mereka itu.

Ini adalah suatu ujian yang berat dari Allah
untuk menguji sampai di mana teguhnya ke-
imanan mereka. Akhirnya Allah mengirimkan
bantuan berupa tentara yang tidak kelihatan
dan angin topan, sehingga musuh-musuh itu
menjadi kacau balau dan melarikan diri.

Pokok-pokok isinya adalah (1) keimanan:
cukuplah Allah saja sebagai pelindung; takdir
Allahtidakdapat ditolak; Nabi Muhammad saw.

adalah contoh teladan yang paling baik; Nabi
Muhammad saw. adalah rasul dan nabi yang
terakhir; hanya Allah saja yang mengetahui bila
terjadinya kiamat. (2) hukum-hukum: hukum
zhihar; kedudukan anak angka| dasar waris
mewarisi dalam Islam ialah hubungan nasab
(pertalian darah); tidak ada iddah bagi perem-
puan yang ditalak sebelum dicampuri; hukum-
hukum khusus mengenai perkawinan Nabi dan
kewajiban istri-istrinya; larangan menyakiti
hati Nabi. (3) kisah-kisah: perangAbzdb (Khandaq

= parit); kisah Zainab binti |ahsy dengan Zaid;
memerangi Bani Quraizhah. (4) dan lain-lain:
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penyesalan orang-orang kafir di akhirat karena

mereka mengingkari Allah dan Rasul-Nya; sifat-
sifat orang munafik. + Muhammad Wardah Aqit *

HUBB ( tJ )
Kata hubb ( l+ ) merupakan bentuk mashdar dari
habba - yuhibbu (t;"-',; ) yang berarti
'kecenderungan hati kepada sesuatu'. Ke-
cenderungan itu dapat berupa keinginan yang
timbul karena adanya manfaat yang bisa di-
peroleh daripadanya dan bisa pula karena
adanya persarnaan persepsi satu sama lain. Kata

ini di dalam Al-Qur'an disebut sembilan kali,
antara lain di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 165, QS.
Ah'tmran [3]: 1{ dan QS. Y0suf [12]: 30. Kata
lain yang seasal dengan kata itu adalah mahabbah

("'^i;)di dalam QS. Thaha l20l:39, ahibbA' (LVi )

di dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 18, dan ahabbu

(;i ) yang disebut tiga kali. Kata hubb dan
mahabbah, menurut sebagian ahli, berasal dari
kata ahabba - yuhibbu ( tej" 

-'*ri ")
QS. Al-Baqarah [2]:165, QS. Ali'Imr6n [3]:

L4, dan QS. Yffsuf [12]: 30 menggambarkan ke-

cenderungan hati yang timbul karena adanya
sesuatu yang menyenangkan. Di dalam QS. Al-
Baqarah 12l:1.65, dikemukakan dua macam objek
kecenderungan hati manusia dengan latar
belakang yang berbeda. Orang-orang yang tidak
beriman, baik orang-orang kafir maupun orang-
orang munafik, mencintai makhluk sama seperti
kecintaannya kepada Allah, sedangkan orang-
orang beriman lebih mencintai Allah daripada
yang lain. Obyek kecintaan atau kecenderungan
seseorang secara umum diungkapkan di dalam

QS. Ali 'ImrAn [3]: 1a, yaitu kecenderungan
kepada wanita (lawan jenis), anak-anak harta
benda, seperti emas dan perak, kuda pilihan,
binatang ternak, dan sawah-ladang. Akan tetapi,
ujung ayat ini memperingatkan supaya manusia
tidak sampai dilalaikan oleh kesenangan yang
bersifat sementara itu dan melupakan persiapan

dirinya untuk mencapai kesenangan abadi di
dalam kehidupan yang abadi pula di surgananti.
Kata zuyyina ( ij; ) di dalam ayat ini berarti
'dihiasi' atau'dijadikan indah'. Dengan demikian,

l{ubb

kesenangan hidup di dunia ini bersifat semu dan
sementara.

QS. Al-Baqarah [2]: 177 dm QS. Al-InsAn

l75l: 8 menggambarkan kecenderungan hati
manusia kepada sesuatu karena adanya manfaat
yang bisa diperoleh daripadanya. Salah satu
tanda dari perbuatan yang baik diungkapkan di
dalam QS. Al-Baqarah [2]: 177, yutn memberi-
kan sebagian dari harta yang dicintai oleh
seseorang kepada orang-orang yang membutuh-
kan, seperti karib kerabatnya anak-anak yatim,
orang-orang miskin, para pengemis, dan untuk
keperluan memerdekakan budak (keperluan
sosial). Pemberian itu dilakukan secara ikhlas,
tanpa mengharapkan imbalan dan ucapan
terima kasih, seperti yang diungkapkan oleh QS.
Al-InsAn 176l: 8. Kata 'al6 hubbihi ( -+- ;ll I ai
dalam kedua ayat ini berarti 'harta yang sangat
dicintai oleh pemiliknya'.

Kata hubban di dalam QS. Al-Fajr [89]: 20

dirangkaikan dengan kata sifat jamman (tlr)
sehingga menjadi hubban jammd (d+ t+ ) yang
berarti t a' lcid ( V, \t ), yaitu kata pe negas inn a p ada
awal Ayat 8 dari QS. Al-'Adiyat [100) dan la ( J )
yang dirangkaikan dengan predikat kalimatnya
sehingga menjadi lasyaffid ( irr.3 ) menegaskan

satu kepastian bahwa manusia itu benar-benar
mencintai harta yang banyak. Kecenderungan
hati seseorang terhadap harta, seperti yang
digambarkan oleh kedua ayat ini, menyebabkan
pemiliknya bersikap kikir dan rakus.

Kata kerjayuhibbu yang tidak dirangkaikan
dengan 16 ndfiyah ( !6t ! ), yaitu partikel yang
digunakan untuk menyatakan tidak, dan me-
nempatkan tafzhul-lalillah ( lj-lt iij ) sebagai

subjek kalimat di dalam Al-Qur'an disebut 13

kali, antara lain, di dalam QS. Al-Baqarah [2]:
222. Dari ayat-ayat ini, dapat dipahami bahwa
Allah mencintai orang-orang yang bertaubat,
membersihkan diri, bertakwa, berbuat baik,
sabar, berserah diri kepada Allah, dan bersikap
hati-hati. Ungkapan bahwa 'Allah mencintai
hamba-Nya" berarti Dia memberikan nrkmat,
keridaan, dan pahala kepada merek4 sedangkan
ungkapan bahwa 'Allah tidak mencintai (ld
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yuhibbu =t="i" j ) hamba-Nya" karena perbuat-
an-perbuatan tertentu yang mereka lakukan,
disebut 19 kali, berarti Dia murka, tidak meridhai
perbuatan-perbuatan tersebut, dan mengazab
para pelakunya.

. Di dalam QS. Ah 'ImrAn [3]: 31, terdapat
penegasan bahwa salah satu di antara tanda-
tanda kecintaan manusia kepada Allah ialah
memperingatkan jika ada orang-orang beriman,
kemudian murtad. Ungkapan bahwa "mereka
mencintai Allah" berarti mereka mengakui
kemahakuasaan-Nya dan selalu berusaha men-
dekatkan diri kepada-Nya dengan jalan menaati
perintah-perintah-Nya. + Zulfkri ce

HUDA I.SG )
Akar kata ini berasal dari kata hadd ( 6l-^ ) ya^g
di dalam pengertian bahasa berarti 'memberi
petunjuk. Kata hudh (.e.ri ) biasanya juga disebut
dalam bahasa Indonesia dengan'hidayah' yang
secara leksikal berarti 'petunjuk yang diberikan
secara halus dan lemah lembut'.

Di dalam Al-Qur'an, kata hudd ( .s.ri ) dan
kata lain yang seasal dengan itu disebut 306 kali.
Kata ini muncul di dalam berbagai bentuk dan
di dalam konteks yang bermacarn-maccrrn.

Pertam4 ia tampil di dalam bentuky''l mddlfr
(kata kerja lampau) dan segala bentukannya,
contoh di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 143 dan QS.
Adh-DhuhA [93]: 8. Pada ayat yang disebutkan
terdahulu kata hadd diungkapkan di dalam
konteks perpindahan arah kiblat dari Bait Al-
Maqdis/Masjid Aqsha ke Ka'bah/Baitullah di
Masjid Haram. Ketika Nabi saw. berada di Mekah,
di tengah-tengah kaum musyrikin, beliau
berkiblat ke Bait Al-Maqdis, tetapi setelah pindah
ke Madinah, di tengah-tengah orang Yahudi dan
Nasrani, Nabi saw. diperintahkan mengubah
arah kiblat ke Ka'bah. Maksudnya, memberi
penjelasan bahwa di dalam shalat bukanlah arah
Bait Al-Maqdis atau Ka'bah yang menjadi tujuan,
melainkan menghadapkan diri kepada Allah.
Kaum Musli'n yang tidak dapat memahami
maksud pt.,,rindahan tersebut merasa sangat
berat n.rt,l.il<ukannya. Berbeda halnya dengan
merek.: ,'ang mendapathudd ( .rd ).Disinihudd

I-luclA

Melalui ajaran agama, Allah memberikan hidayah kepada
hamba-Nya yang taat.

(.sf ) berarti 'petunjuk Allah berupa pengeta-
huan yang benar mengenai sesuatu'. Adapun di
dalam ayat kedu4 katahadd diungkap di dalam
konteks Nabi sedang bingung karena wahyu
terputus turunnya. Lalu, orang-orang musyrik
mengira Nabi telah ditinggalkan Tuhannya. Kata
hadh di sini juga berarti 'pengetahuan yang
benar', yaitu bahwa apa yang diperkirakan
kaum musyrikin itu tidak benar adanya.

Kedua di dalam bentuky''l mudhdri' (kata
kerja yang menunjukkan masa sekarang dan
akan datang) dengan segala bentukannya.
Contoh di dalam QS. Asy-Syurdl42l:52.

Ketiga di dalam bentuk fi'l amr (kalimat
perintah). Contoh QS. Al-Fatihah [1]: 6 dan QS.
ShAd [38]:22. Keduanya di dalam bentuk doa;

yang pertama doa yang diajarkan kepada Nabi
Muhammad saw. dan umatnya, sedangkanyang
kedua adalah doayang diucapkan oleh pengikut
Nabi Daud as.

Keempat di dalam bentuk ism fi'il $ang
menunjukkan pelaku), seperti di dalam QS. Az-
Zumar [39]:23 dan QS. Al-Hajj [22]:54.

Kelima di dalambentuk mashdar (infinitif)
seperti di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 5 dan QS.
Al-Isrd' [17]:2.

Di dalam berbagai bentukyang disebutkan
di atas, katahudh ( .sil ) mengandung dua unsur
pokok; pertama, petunjuk kepada apa yang
diharapkan dan kedua, disampaikan atau
diberikan secara lemah lembut dan halus.
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Para ulama membagi hudi ( cs.ri ) atau
hidayah Allah swt. menjadi empat macam.
Pertama hidayah yang secara umum diberikan
kepada manusia berakal, berupa kemampuan
menalar, kecerdasan, dan ilmu pengetahuan,
seperti diungkap di dalam QS. Thaha [20]: 50.

Kedua hidayah yang diberikan kepada
manusia melalui perantaraan para nabi, berupa
ajaran agama. Hidayah ini lebih tinggi ting-
katannya dari yang pertama. Ini dikemukakan,
antara lain, pada QS. Al-Anbiyd' [21]:73.

Ketiga, hidayah berupa taufik yang
khusus diberikan kepada orang tertentu. ]enis
hidayah ini, antara lain, dapat dilihat pada QS.
Muhammad l47l:17, QS. At-TaghAbun [64]:11,
QS. Yffnus [10]:9, QS. Al-Ankabtt [29]:69, QS.
Maryam {191:76, dan QS. Al-Baqarah [2]:213.
'Allah memberi petunjuk orang-orang yang
beriman kepada kebenaran tentang hal yang
mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya.
Allah selalu memberi petunjuk orang yang
dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus."

Keempat, hidayah yang akan diberikan di
akhirat, berupa kenikmatan surgawi. Inilah
hidayah yang paling tinggi tingkatannya, seperti
yang disebut di dalam QS. Muhammad [47]: 5

dan QS. Al-A'rAf [7]: a3.

Dari segi lain hidayah dapat pula dibagi
menjadi dua macam, yaitu hidayah yang
bersifat umum dan hidayah yang bersifat
khusus. Hidayah umum adalah hidayah yang
dianugerahkan Tuhan kepada manusia, berupa
ajaran agarna melalui para rasul dan nabi atau
yang diketahui manusia melalui kemampuan
akalnya. Ini dikemukakan, antara lain, pada QS.
Asy-Sy0rA $21:52 dan QS. Al-Qashash [28]:56.
Hidayah khusus, yaitu kemampuan aktualyang
dianugerahkan Allah swt. kepada manusia
tertentu yang dikehendaki-Nya sehingga
mereka dapat melaksanakan hidayah yang
umum tersebut. Hidayah jenis kedua ini
dinyatakan, antara lain pada QS. Ali'ImrAn [3]:
86 dan QS. An-Nahl 11,61: 107. ee Ahmad Thib Raya te

Hufrair

HUFRAH ( {}i I
Kata buftah adalah bentuk mashdar dari hafara,

y abfiru, hafran wa hufr atan ( i'i3 t:r'i;- ; l.
Menurut Ibnu Faris, kata ini memunyai dua arti
asal, yaitu'menggali' atau'melubangi sesuatu',
dan'awal pekerjaan'. Menurut Ibrahim Anis dan
Muhammad Ismail Ibrahim, hufrah berarti
'lubang yang terdapat di bumi/di tanah atau
lainnya'. Kala hafaral-ardha ( ;'r<it'4L \ berrti
abdatsa fihd hufrah ( U* q lLl =ia membuat
lubang di bumi). Contoh pemakaian makna
kedua (awal pekerjaan) ialah raja'a 'al6 bdfiratih
( g,')C * et = ia kembali kepada keadaan
sebelumnya/semula). Kata lain yang seasal
denganhufrah adalah al-bnffAr( ltitt = orang yang
pekerjaannya menggali tanah, termasuk juga
tukang gali kubur, dan juga orang yang me-
lubangi dan memahat kayu untuk dijadikan
perhiasan). Al-haffirah (irtj|-;t = alat mekanik
yang digunakan untuk mengeksploitasi minyak
bumi dan lainnya), al-hafir ('Pl = telaga yang
luas dan juga berarti kuburan). Kuku kuda
disebut hAfir ( )!,4 ) karena terbenam ke dalam
tanah.

Kata hufrah disebut satu kali di dalam Al-
Qur'an, yaitu di dalam QS. Ah'Imr6n [3]: 103.

Kata al-hdfirah (i$Sr ) juga disebut satu kali,
yaitu di dalam QS. An-NAzi'dt l79l: 10.

Kata al-hufrah di dalam QS. Ali'ImrAn [3]:
103 disebut berkaitan dengan keadaan umat
zEun;ul jahiliyah, yang hidup di dalam keadaan

bermusuhan, lalu Allah menjalin tali per-
saudaraan di antara mereka. Ketika itu mereka
sudah berada di pinggir lubang/jurang api
nerak4 lalu Allah menyelamatkan mereka.

Kata hilfirah di dalam QS. An-NAzi'dt [79]:
L0 berkaitan dengan perkataan orang kafir pada
hari kiamat, apakah mereka benar-benar dikem-
balikan kepada kehidupan yang semula. Ketika
orang-orang kafir mendengar adanya hari
kebangkitan sesudah mati, mereka merasa heran
dan mengejek sebab menurut keyakinan mereka

tidak ada hari kebangkitan itu.
Menurut Ar-Raghib Al-Ashfahani, maksud

ayat ini ialah 'Adakah kami hidup kembali
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setelah mati?" Sebagian ulam4 demikian tambah
Ar-Raghib, mengartikan al-hdfirah derlgar.
'kubur' (lubang yang dibuat di dalam tanah
untuk menempatkan mayat). Maka, makna ayat
ini ialah 'Adakah kami dikembalikan, padahal
kami berada di dalam kubur?" yakni mati. Selain

itu, ada juga orang yang mengartikannya sebagai
'tua bangka' atau 'usia lanjut'. cc Hasan Zaini s*

HUMAZAH ( 6r,i )
Kata humazah berasal dari akar kata hamaza -
yahmizu (yahmuzu) - hamuzan ( GA-) * F
t:F ).Di dalam Al-Qur'an disebut tiga kali,
tersebar di dalam tiga surah Makkiyah, dan tiga
ayat.

Makna umum dari kata al-hamzu ( iitl)
adalah'menekan' dan'memeras'. Kemudian kata
ini juga digunakan dengan arti 'membanting',
'mendorong', dan'mencela'.

Menurut Al-Ashfahani, di dalam Mufraddt

fi Gharibil-Qur'6n, kata al-hamzu seperti al-'asr
(');St ) berarti 'menekan'. Hamzul-insin ('i.j"
iLi)l ) adalah'mengumpat dan memfitnah'.
Seseorang disebut juga dengan rajulun hdmiz
( rC b:, ), hnnmhz ( )CS ) dan nnmmdzah ( i ;k )

sebagai-mana yang terdapat di dalam QS. Al-
Qalam [68]: 11, hammdzin masysyd'in bi namim
( ,4 ;g ;6= yang banyak mencela, yang ke
sana kemari menghamburkan fitnah).

Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat
Allah, yang suka mengumpat dan memfitnah
disebut hammaz ( l(i ) (QS. Al-QaIam [68]:11).

Godaan setan (bisikan-bisikannya) disebut
hamazdt (s* ) sebagaimana yang terdapat di
dalam QS. Al-Mu'minfin [23]:97.

QS. Al-Humazah di dalam perurutannya
di dalam mushhaf, terletak pada urutan ke 104

setelah QS. Al-Ashr [103).
Kandungan QS. Al-Humazah [104] ialah

penjelasan tentang orang yang mengisi waktu-
nya dengan mengumpat dan mencela, dan
mengumpulkan harta tetapi tidak menafkahkan-
nya di jalan Allah.

Para pakar bahasa membedakan di antara
pengertian al-humazah ( i'r-lt ) dengan al-lumazah
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(ilt).Al-humazah adalah orang yang mencela
atau mencaci di depan orang yang bersangkutan,
sedangkan al-lumazah adalah orang yang me-
nyebutkan aib seseorang di belakangnya.

Fakhrur-Razi mengemukakan beberapa
pendapat tentang pengertian kata al-humazah darr
al-lumazah, di antaranya L) pendapat Ibnu Abbas
bahwaal-humazah adalah pengumpat dan pemfit-
nah, sedangkan al-lumazah artinya pencel4 2)

pendapat Abu Zaid, al-humazah ialah pencela

dengan menggunakan tangan, sedangkan al-
lumazah dengan lidah, 3) menurut Abul-Aliyah,
al-humazah berhadapan, tetapi allumazah tidak
berhadapan, 4) al-humazah ter ang-terangan,
sedangkan al-lumazah secara sembunyi-sem-
bunyi dengan alis dan mat4 5) al-humazah dalrr

al-lumazah manusia menggelarkannya kepada
sesuatu yang tidak disenangi, dan yang ter-
masuk kategori ini adalah orang yang suka
menceritakan perkataan, perbuatan, dan sifat-
sifat seseorang untuk ditertawakan.

Walaupun ada bermacam-macam versi
tentang pemahaman kata di atas, dapat diambil
inti bahwa asalnya adalah 'memfitnah dan
mencela', baik dilakukan secara terang-terangan
maupun sembunyi-sembunyi.

Dapatlah disimpulkan dari ketiga ayat
yang memuat kata itu, ternyata Al-Qur'an
menggunakannya di dalam konteks yang ber-
beda-beda; di dalam dua ayat dipahami dengan
arti'pencela' atau'pengumpat' (QS. Al-Humazah

[104]: 1 dan QS. Al-Qalam [68]: 11), sedangkan
satu ayat digunakan di dalam arti'godaan' atau
'bisikan' (QS. Al-Mu'min0n [23]: 97\.

* Afraniati Affan tc

rruNArN ( ,# |
Hunain adalah nama suatu lembah yang indah,
terletak di sebuah kawasan perbukitan di antara
Mekah dan Thaif. |araknya dari Mekah sekitar
14 mil ke arah Arafah.

Di Hunain pernah terjadi pertempuran
yang dikenal dengan nama "pertempuran
Hawazin", yang terjadi pada bulan Syawal
tahun kedelapan sesudah hijrah, sekitar sebulan
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setelah terja diFathMakkah 6J e= penaklukan
Mekah). Pada peristiwa itu jumlah pasukan
Islam mencapai 12.000 orang dan jumlah lawan
mencapai 4.000 orang.

Terjadinya pertempuran itu dilatar-
belakangi oleh adanya informasi yang sampai
kepada suku Hawazin dan Tsaqif. Mereka men-
dengar bahwa kaum Muslim telah menaklukkan
Mekah. Mereka takut kalau-kalau kaum Muslim
dengan tiba-tiba menyerang dan menaklukkan
mereka. Maka, mereka bersiap-siap melakukan
penyerangan ke Mekah dengan mengandalkan
kekuatan militernya. Rencana dan persiapan
mereka itu terdengar oleh Nabi; maka, beliau
disertai pasukan berjumlah besar bergerak
menghadapi mereka. Orang-orang Hawazin dan
Tsaqif itu berkumpul di lembah Hunain; maka
terjadilah pertempuran antara pihak musyrik
dan pihak Islam itu di lembah ini.

Kata Hunain disebut sekali di dalam Al-
Qur'an, yaitu pada QS. At-Taubah [9]: 25, yNrg
berbunyi,

, --- .l .- 1 
. t . . ''€;;1\l r"- c>;:rL *t; cfiit'j;,Zi3i

#ji
(Laqad nasharakumullhh fi mawdthina katiirah wa

y auma hunain idz a' j abatkum kntsratukum)
" Sesungguhny a Allah telah menolongmu (wahai knum

mukmin) di bany ak medan peperangan, dan (ingatlah)

peryrangan Hunain, di kala kmnu rnatjadi ungkak karena

jumlahmuyangbanyak."

Peristiwa di Hunain ini menjadi penting
karena adanya sebab dan akibat tertentu
sebagaimana disebutkan di dalam ayat itu.
Sebab turunnya ayat itu, menurut satu riwayat
adalah ketika itu ada seorang sahabat berkata
kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kita tak
mungkin terkalahkan hari ini karena jumlah kita
unggul." Yang dimaksud oleh orang itu adalah
jumlah pasukan Islam yang sangat besar, sekitar
12.000 personef dan ia bangga dengan banyak-
nya manusia itu. Lalu, Rasulullah berdiri untuk
mengingatkan mereka. Akan tetapi, mereka
cenderung berpegang pada pendapat orang
tersebut dan mereka pun berhamburan tidak

Hunain

menghiraukan seruan Rasulullah. Hanya be-
berapa orang saja yang tetap tunduk dan setia
mengikuti seruan beliau. Di antara orang-orang
yang mendengarkan seruan beliau adalah Al-
Abbas, Abu Sufyan bin Al-Hars, dan Aiman bin
Ummi Aiman.

Sementara itu, tentara Islam beranggapan
dengan jumlah mereka yang lebih besar di-
banding musuh yang hanya berjumlah sekitar
4.000 orang itu, banyak di antara mereka yang
mundur bercerai-berai untuk memperebutkan
harta rampasan. Maka, ketika mereka terlena,
secara tiba-tiba musuh melancarkan serangan
dengan melepaskan anak panah secara bertubi-
tubi sehingga tentara Islam mengalami keka-
lahan.

Mengetahui kenyataan seperti itu,
Rasulullah berdiri menyeru seluruh kekuatan
Islam dan mereka pun menyambut seruan
Rasulullah itu. Setelah itu, Allah menurunkan
bantuan-Nya berupa pasukan malaikat sehingga
akhirnya mereka dapat mengalahkan kaum
musyrik. Pertolongan yang diberikan itu ter-
ungkap di dalam lanjutan ayat di atas, yaitu di
dalam QS. At-Taubah [9]: 26, yNrg berbunyi,

Jlii 3;ii *: -lr-: UL ,.^;i-{.'fi Jti ;
6;; i (';

(tsumma anzalalldh salcinatahit 'ali rasilfiffi wa'al6l-
mu' minin w a anzal a j unitdfrn hm t ar auhi)
" Lalu All ah mmurunknn ket mt er wnm kep ada r asul-N y a

dm kepada ormtgorang mukrnin. Dan Dia menurunkmt

bala tofiarayang tak terlihat olehmu."

Sebuah riwayat menyatakan bahwa pada
peperangan Hunain itu jumlah tentara malaikat
yang diperbantukan kepada Rasulullah menca-
pai 5.000, sebagaimana tersebut di dalam QS. Ali
'ImrAn [3]: 125, yang berbunyi,

&i'€'*J t -; 9i n lj'ts li,tii i;*i ot' A.,

tu at d in t ashb iri * r, ru ffii: tr;f # ;ffi
hddzd yumdidkum r abbukum bi khamsati 6l6fin minl-
maliikahmusawwindn)
" Tentu, jika kamu bersabar dan bertakwa, dan mereka
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datangmenyerangknmuseketiknitu juga,pastiAllah konteks pembicaraan ayat Al-Qur'an maka,
memberi bantuan (pasukan) dengan jumlah 5.000 paling tidak ditemukan empat pengertian yang

malaikatyangbertanda." saling berbeda.

Peristiwa Hunain ini menjadi pelajaran
berharga bagi kaum Muslim, yang sebagian di
antara mereka terlena oleh jumlah personil yang
besar, dan mereka lupa bahwa kemenangan itu
sesungguhnya datang dari Allah, yang diberikan
oleh-Nya kepada siapa saja yang Dia kehendaki.
tc Aminullah Elhady e2

HURR (?l
Katahurr di dalam berbagai bentuknya disebut
15 kali di dalam Al-Qur'an, di antaranya di
dalam QS. An-Nisd' l4l:92 dan QS. Al-Ma'idah

[5]: 89. Di dalam tulisan, kata hurr terdiri dari
huruf ha (C ), dan ra ( ) ) yang bertasydid
(ganda). Dari kata itu dibentuk kat atabrir (\F ),

muharraran (t3"F), harir (';-f ), dan lain-lain.
Secara terminologi kata tersebut bermakna
'panas', sebagai lawan dari dingin. Kondisi
panas, baik yang datang dari dalam, berupa
panasnya suhu badan karena sakit yang dialami
atau meningkatnya emosi seseorang, maupun
pengaruh dari luar berupa panas matahari atau
api yang membara, akan membuat orang bebas

bergerak tanpa ada hambatan.
Kataburr juga bisa berarti 'memerdekakan

hamba sahaya karena kondisi mereka menjadikan
ia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu

tanpa harus mematuhi secara penuh semua
perintah tuannya. Selain itu, katahurr juga diguna-
kan bagi batu yang menghitam akibat sengatan

matahari, atau terhadap sifuasi peperangan yang
telah memanas/berkecamuk sehingga antara
teman dan lawan telah membaur menjadi satu
dan sudah sulit membedakannya.

Makna lain yang dapat dipahami dari kata

hurr adalah 'sesuatu yang menyalahi pengabdi-
an (tidak mengabdi lagi) sehingga ia dianggap
tidak mengalami cacat dan kekurangan'. |uga
digunakan terhadap sebidang tanah yang tidak
berpasir karena orang akan merasa bebas untuk
menjadikannya sebagai lahan apa saja, termasuk
pertanian. Bila kata hurr dlhubtrngkan dengan

1. Memerdekakan hamba, sebagai suatu sanksi
bagi pembunuhan tidak sengaja (di dalam QS.
An-NisA' $l:92). Hal yang sama juga diwajib-
kan bagi pelaku sumpah palsu, (seperti di
dalam QS. Al-Milidah [5]: 89). fuga sanksi bagi
seseorang yang rujuk dari ungkapmr zhihhr
yang dikemukakannyabagi istrinya (di dalam

QS. Al-MujAdilah [58]: 3) dan tuntutan
kesamaan derajat di dalam pelaksanaan
qishas di antara yang sama-sama merdeka
(seperti di dalam QS. Al-Baqarahl2l:178).
Berkhidmat khusus untukBait Al-Maqdis (di
dalam QS. Ali 'ImrAn [3]: 35). Orang bebas

melakukan berbagai kegiatan keagamaan apa

saja di dalam Bait Al-Maqdis.
Panas, sebagai lawan dari dingin, dapat
dilihat di dalam QS. At-Taubah [9]: 8L, atau
fungsi pakaian yang mampu melindungi
seseortrng dari sengatan panas matahari (di
dalam QS. An-Nahl [15]: 81) dan panas
karena tidak mendapat perlindungan dari
Allah, sebagai suatu kondisi di akhirat (di
dalam QS. FAthir [35]: 21).

Pakaian sutera, yang diberikan kepadaorang-
orang yang masuk ke surga kelak di akhirat
(di dalam QS. Al-Hajj l22l:23 dan QS. Al-
InsAn [76]: 12). Pakaian sutera adalah pakaian
yang lembut dan dapat menangkal rasa
panas bagi para pemakaiannya, juga mem-
berikan kebebasan bergerak bagi pemakainya
karena tidak merasa terkekang untuk mela-
kukan berbagai kegiatan.

Perbedaan pengertian kata hurr yang
terdapat di dalam beberapa tempat di dalam Al-
Qur'an sangat ditentukan oleh konteks pem-
bicaraan. Namun, semua pengertian tersebut
dapat dikembalikan pada pengertian asalnya,
yaitu 'panas' sebagai lawan dari dingin.

Semua pengertian, memerdekakan, ber-
khidmat secara khusus untuk Baitu Al-Maqdis,
dan pakaian sutera, semuanya akan memberikan
kehangatan dan/atau kebebasan bagi orang yang

2.

3.

4.
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mengalaminya untuk berbuat secara bebas
tanpa dikekang oleh pengaruh lain.
t+ Ahmad Husein Ritonga tt

HUTHAMAH ( i*L I
Kata huthamah berasal dari kata hathama -
yahthimu - hathman (t^L; - &" - & ). Oi
dalam berbagai bentuknya -baik bentuk kata
kerja maupun kata benda- kata tersebut di dalam
Al-Qur'an disebut enam kali, tersebar di dalam
lima surah (empat swah Makkiyah dan satu surah
Madaniyah) dan enam ayat.

Di dalam kitab Lisdnul-'Arab, disebutkan
bahwa kata al-hathm ber arti'pecahihancur', di
dalam wujud apa saja seperti pecahnya sesuatu

yang kering. Di antara neraka ada juga yang
dinamai &ufhamah karena iamenghancurkan apa

saja.

Pengertian yang sama juga dikemukakan
di dalam kit ab Mufradkt fi Chafibil-Qur'dn; rnakna
asal al-hathm adalah'pecah/hancurnya sesuatu',
seperti hancurnya tanah yang kering. Kemudian,
kata ini digunakan untuk semua yang hancur
dan pecah, seperti firman Allah swt. di dalam

QS. An-Narnl (2I): 18, 16 y ahthimannakum Sulaimdnu

wa junfiduh( ,13*i ;J* "S:A+ i = agar kamu
tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya).

Sesuatu yang kering bisa hancur, seperti
daun yang warn;rnya telah kekuning-kuningan
kemudian hancur (QS. Az-Zumar [39]: 21, QS. Al-
WAqi'ah 156l: 65, dan QS. Al-Hadid l5\: 20). Ketiga
ayat yang disebut terakhir itu berbicara tentang
tanaman yang ditumbuhkan Allah padamulanya
berwarna hijau, tetapi apabila datang masany4
tanaman ifu akan berubah menjadi kuning kering
dan hancur. Diisyaratkan agar manusia menau-
hidkan Allah swt. dan menyadari bahwa hidup
di dunia hanyalah sementar4 merupakan persing-
gahan, dan tidak abadi. Apabila Allah menghen-
daki kehancuran, hal ifu merupakan sesuatu yang
gampangbagi Allah.

Katabuthamah di dalam Al-Qur'an disebut
dua kali, keduanya terdapat di dalam QS. Al-
Humazah (10a): +5. Ayat itu memberi penjelasan
tentang orang yang berperilaku jelek, meng-
umpat, mengejek, mencela, mengumpulkan

Huzlr

harta dan menghitung-hitungnya sehingga ia
menjadi kikir dan tidak mau menafkahkan
hartanya. Maka orang-orang seperti ini akan
dihukum Allah dengan melemparkan mereka ke
neraka. Ar-Razi menyebutkan bahwa kata
nabadza menunjukkan kehinaan karena orang-
orang kafir menganggap diri mereka dari
golongan yang mulia. Dan pada surahyang sama

pada ayat berikutnya (QS. Al-Humazah [L04]:
S), w a m 6 adr 6ka m al - hu th am ah ( r^#Li C,lt r">i v -, =

dan tahukah kamu apa al-huthamah itu?)
Menurut Al-Qurthubi, al-huthamah adalah

neraka Allah. Dinamakan demikian karena dia
menghancurkan apa sajayang ada di dalamnya.
Komentar tentang al-huthamah, sebagaimana
dikutip Al-Qurthubi, ada yang mengatakan a/-

huthamah adalah, 1) tingkatan keenam,2) tingkat-
an keempat dan, 3) tingkatan kedua dari neraka
jahanam.

Ayat ini berkenaan dengan Umayyah bin
Khalaf yang setiap kali berjumpa dengan Rasu-

lullah saw. selalu mencela dan menghina beliau.
Mak+ Allah menurunkan ayat ini sebagai anca-

man berupa siksa yang amat dahsyat terhadap-
nya dan terhadap orang-orang yang berbuat
seperti itu. Kalau demikian, neraka al-buthamah

disiapkan Allah untuk menghukum orang-orang
yang kerjanya mencela dan mengejek. Semuanya

itu di dalam rangka kepengasuhan Tuhan ter-
hadap hamba-Nya di samping memberi pahala
kepada hamba yang saleh, juga memberi huku-
man kepada orang yang tidak mengindahkan
perintah Tuhan swt. + Afraniati Affan ec

HUZN ( o?)
Kata huzn adalah bentuk mashdar dari hazina,
yahzanu, huznan, haznan wa hazanan
, 1/.. ht t(e';'t t:'; - f; - J';;- - .r;- ). tvtenurutlbnu
Faris, asal makna kata ini adalah khusyfinatusy-

sy ai' w a sy iddah frh ( * i.^: t r rpr'-lj'r:l =sesuatu
yang kasar dan gersang). Karena itu, tanah dan
jiwa yang gersang disebut hazan dan huzn-
Menurut Ibrahim Anis dan Muhammad Ismail
Ibrahim, kata hazina berarti 'sedih', lawan dari

fariha ( Cj' ) y a"SAerarti'gemb ir a' . Kata al-hazan
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Huzuwan

dan al-huzn berarti 'kekeruhan jiwa akibat
sesuatu yang menyakitinya'.

Katabuzn di dalam Al-Qur'an disebut dua
kali, yaitu di dalam QS. Y0suf ll2l: 8a dan 86.

Katahazan disebut tiga kali, yaitu di dalam QS.
At-Taubah l9l:92, QS. Al-QashAsh [28]: 8, dan

QS. FAthir [35]:34. Di dalam bentukfl'l mudhdri'
kata itu disebut 47 kali.

Kalahuzn di dalam QS. Y0suf [12]:84 dan
85 berhubungan dengan kisah Nabi Yusuf.
Ayahnya sangat sedih dan berduka cita berpisah
dengan Yusuf sehingga kedua matanya menjadi
putih (rusak). Ketika anak-anaknya berkata
bahwa ayah mereka mengidap penyakit berat
karena selalu ingat pada Yusuf, Ya'kub men-
jawab, "Hanyalah kepada Allah aku mengadu-
kan kerusuhan dan kesedihanku dan aku menge-
tahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."

Kata hazan di dalam QS. At-Taub ah l9): 92

berkaitan dengan orang-orang yan9 merasa
sedih karena tidak memunyai harta yang akan
dibelanjakan dan tidak memunyai kendaraan
untuk membawa mereka pergi berperang ber-
sama Nabi.

Katabazan di dalam QS. Al-QashAsh [28]: 8

berhubungan dengan kisah Musa waktu kecil
yang dipungut oleh keluarga Firaun, yang
akibatnya Musa menjadi musuh dan kesedihan

bagi mereka.
Kata hazan di dalam QS. FAthir [35]: 34 di

dalam konteks ucapan puji dan syukur orang
mukmin kepada Allah karena Allah telah meng-
hilangkan rasa sedih atau duka cita dari mereka.
tc Hasan Zaini se

HUzuwAN ( t3F )
Kata huzuwan berasal dari haza'a atau hazi'a,
yahza'u, hazan, huzan wa huzuan wa huzuwan

it::ij r;$j ty - t? - l; - ii1i7), yang me-
nurut Ibnu Faris, Muhammad Ismail Ibrahim,
dan Ibrahim Anis berarti 'berolok-olok' atau
'mengejek' (sukhriyah ='^:"?:" ). Ar-Raghib Al-
Ashfahani mengartikan huzuwan sebagai 'ber-
senda gurau secara tersembunyi' (mazhun fi
khufyah = # a tr ). Lebitr lanjut ia menarn-

Huzurvan

bahkan, bersenda gurau terhadap Allah pada
hakikatnya tidak dibenarkannya, sebagaimana
tidak dibenarkan bermain-main terhadap Allah.

Katahuzuwan di dalam Al-Qur'an disebut
11 kali. Kata huzuwan di dalam QS. Al-Baqarah

l2l:67 berkaitan dengan kisah penyembelihan
sapibetinaoleh Nabi Musa as. yangoleh sebagian

dari kaumnya dijadikan bahan ejekan atau olok-
olokan.

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa kata
huzuwan di dalam ayat itu menjadi dasar atas

larangan berolok-olok terhadap agama Allah,
agama kaum Muslim dan orang-orang yang
wajib dihormati. Menurutnya, bersenda gurau
(al-mizhh = LtyJt ) tidak dilarang karena Nabi
saw. dan pemimpin-pemimpin sesudahnya pun
bersenda gurau. Yang dilarang adalah al-huzw
('t'lt = berolok-olok).

Firman Allah di dalam QS. Al-Baqarah [2]:
231 yang di dalamnya terdapat kata huzuwan
berkaitan dengan masalah talak atau mencerai-
kan istri. Perbuatan tersebut tidak boleh dilaku-
kan secara berolok-olok karena dinilai sama
dengan memperolok-olokkan ay at-ay at Allah.
Selanjutnya, Al-Qurthubi mengutip hadits Nabi
yang diriwayatkan oleh Ma'mar yang berbunyi,
"Barang siapa mentalak, memerdekakan, me-
nikahi, menikahkan, dan kemudian diamenyata-
kan bahwa itu hanya bermain-main maka
semua itu tetap dipandang sebagai sungguh-
sungguh atau benar-benar sudah dilaksanakan."
Di dalam kltab Muwaththa' i|l/.allk disebutkan,
demikian Al-Qurthubi menambahkan, bahwa
ada seorang laki-laki berkata kepada Ibnu
Abbas, 'Aku telah mentalak istriku seratus kali,

bagaimana pendapatmu?" Ibnu Abbas menja-
wab, "Istrimu telah tertalak darimu sebanyak
tiga dan yang sembilan puluh tujuh kali (97 kali),
itu merupakan olok-olokmu terhadap ayat-ayat
Allah."

Katahuzuwan di dalam QS. Al-Ma'idah [5]:
57 dan 58 berkaitan dengan larangan mengang-
kat pemimpin dari orang-orang yang memper-
olok-olokkan dan mempermainkan agama Allah.
Muhammad Husain Ath-Thabathabai menjelas-
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kan di dalam tafsirnya, mempermain-mainkan
sesuatu dan memperolok-oloknya ialah me-
nerimany4 tetapi tidak dengan sepenuh hati dan

tanpa memunyai tujuan yang benar menurut
akal.

Kata huzuwar di dalam QS. Al-Kahfi [18]:
56 dan 106, QS. LuqmAn [31]: 6, serta QS. Al-

]Atsiyah [a5]: 9 dan 35 berkaitan dengan per-
buatan memperolok-olok ayat-ayat Allah. Kata

huzuwan di dalam QS. Al-Anbiyd' l21l:36 dan

Huzuwan

QS. Al-FurqAn [25]: 41 berkaitan dengan per-
buatan memperolok-olokkan Rasul. Demikian
pula pemakaian kata yang seakar dengan
huzuwan, kadang-kadang berkaitan dengan
masalah memperolok-olokkan Allah, ayat-ayat

dan Rasul-Ny4 dan kadang-kadang memberi
keterangan bahwa keburukan memperolok-
olokkan itu akan kembali menimpa diri mereka

sendiri, sesuai dengan konteks masing-masing.

+ Hasan Zaini tc
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'IBAD ( rt"; )
Kata 'ibdd adalah bentuk jamak dari kata 'abd.

Dalam Al-Qur'an 'ibad dan seluruh kata yang
seakar dengannya disebut 275 kali. Di dalam
bentuk kata benda ( ism), seperti al-'abd ( \et ), al-
'a6d( i,Ar), dan'ibddnh( a;t4r).

Di dalam arti bahasa, al-'abd menurut Ibnu
Manzhur, memunyai dua arti. Pertam+ al-insdn
( ..rLiYt ), artinya'manusia', baikyang statusnya
hamba sahaya atau merdeka. Ini adalah Nti'abd
secara umum. Kedua, al-'abd artinya 'hamba
sahaya'. Sibawaih mengatakan, pada mulanya
kata'abd adalah kata sifat, kemudian digunakan
sebagai niuna. Di dalam bentuk kata kerja, 'abada

( * ) berarti 'menundukkan diri' atau 'me-
nampakkan kehinaan atau kerendahan hati' (al-
' ubtr diy y ah, [r " r3tl). Al-Ashf ahani menambah-
kan bahwa 'ibddah lebih tinggi nilainya dari pada
'ubfrdiyyah. Di dalam ibadah, manusia sebagai
hamba menampakkan puncak ketundukan dan
kepatuhannya dengan melahirkan kerendahan
dirinya kepada Tuhan. Seorang hamba adalah
seorang yang taat dan tunduk kepada tuannya,
tanpa menolak, membantah, atau membangkang
perintahnya.

Menurut Al-Ashfahani, penggunaan kata
'abd dapat dibedakan atas empat macam.
Pertama, hamba karena status hukum syara'.
Mereka ini bisa diperjualbelikan (QS. Al-Baqarah

l2l:178). Ayat ini diturunkan sehubungan dengan
kebiasaan orang Arab yang kehidupan ma-
syarakatnya berpola kesukuan. |ika ada salah
seorang anggota suku terbunuh, anggota lainnya

323

menuntut kepada suku pembunuh untuk meng-
gantinya. Tidak jarang mereka menuntut ganti
hingga 11 jiwa untuk satu orang yang terbunuh.

|ika perempuan yang terbunuh, mereka me-
nuntut ganti orang laki-laki sebagai tebusannya.

Jika hamba yang terbunuh, mereka menuntut
orang merdeka sebagai tebusannya. |ika tun-
tutan mereka tidak dipenuhi, berkobarlah
peperangan yang lebih besar. Di dalam kaitan
dengan QS. An-Nahl [16]:75, Ath-Thabathabai
menjelaskan bahwa di antara orang merdeka dan
hamba sahaya, nilai perbuatan hukumnya tidak
sama. Hamba dipandang tidak memiliki dirinya
sendiri, apalagi memiliki hal-hal yang di luar
dirinya.

Keduo hamba karena eksistensi dirinya
yang senantiasa menghamba kepada Allah.
Inilah yang dimaksud di dalam Al-Qur'an QS.
Maryam [19]: 93. ]adi, hamba di dalam pe-
ngertian kedua ini yang dimaksud adalah
seluruh manusia, yang kelak akan menghadap
Allah secara sendiri-sendiri untuk memper-
tanggungjawabkan perbuatannya. Ketiga,
hamba karena perilaku ibadah dan berkhidmat.
Hamba ini ada dua macam, yaitu hamba yang
beribadah (menghamba) dengan tulus ikhlas,
seperti halnya Nabi Ayyub as., Nabi Khidir as.,

dan Nabi Muhammad saw. (QS. Ali'ImrAn [3]:
79, QS. Al-Hijr l15l: 42, QS. Al-IsrA' [17]: 3, QS.
Al-Kahfi [18]: 1 dan 65, QS. Thaha 120):77, serta

QS. Al-FurqAn [25]: 1). Keempat, adalah orang
yang menghamba pada dunia dengan segala
isinya. Inilah yang dimaksud oleh Nabi saw. di
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'tbad

dalam sabdanya " Celakalah hamba-hamba dirham,

dm celakn pula hnmba-hamba dinar .''

Perbedaan antara 'ibdd dan 'abd adalah
bahwa kata 'ibdd menunjukkan hamba-hamba
Allah yang taat dan patuh beribadah kepada-
Nya atau yang menyadari kesalahan dan dosa-
nya. |adi, bersifat khusus (QS. Al-FurqAn [25]:
63). Adapun 'abdmenunjukkan hamba di dalam
arti umum. Ibnu Manzhur lebih jauh men-
jelaskan bahwa 'abd atar 'abada menlnjukkan
bahwa mereka berkecenderungan menyembah
Thaghut, yaitu orang-orang musyrik.' lb 6d y ang
disandarkan kepada Allah adalah orang-orang
Islam. Al-Ashfahani menambahkan bahwa
semua makhluk adalah hamba Allah. Yang
sebagian dengan ditundukkan (taskhir tb;\)
seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan, dan
sebagian lainnya diberi hak memilih (ikhtiydr,

t](iu.t) dan ini berlaku khusus bagi manusia (QS.

Al-Baqarah [2]:21., QS. An-Nisd'f4l:36, QS. Al-
Ma'idah l5l:72, QS. Al-A'r6f [7]: 59,65, dan 85,

serta QS. H0d [11]: 50, 61, dan 84 QS. Al-Hajj

l22l:77).
Kata' 6bid (-r,G ), dan' amd ( -t{ ) ata:u' ibiffin

t i*,G) dan 'ibdd ( ,E ) digunakan menunjuk
orang-oran9 yan9 beriman dan menyembah-
Nya. Mereka ini senantiasa tunduk dan patuh
kepada semua perintah Allah dan menjauhi
segala larangan-Nya (QS. Al-Baqarah [2]: 90, QS.
Al-A'rAf [7]: 128, QS. Yfi nus [10]: 107, QS. Ibr6him

11.41: 11., QS. Al-QashAsh [28]: 82, dan QS. Al-
Ankab0t l29l: 62). Sikap tunduk dan patuh ini
disebut dengan ta'abbud( 

"*1).'Ibdd juga diartikan 'hamba-hamba Allah
yang berwujud malaikat yang dimuliakan-Nya'
(QS. Al-Anbiyl' 121l:26 danQS. Az-Zukhruf [43]:
1.9). 'lbAd adakalanya digunakan menunjuk
berhala-berhala makhluk-Nya yang lemah dan

disembah orang-orang musyrik (QS. Al-A'rAf [7];
re4\.

Di dalam bentuk al-'abd artinya hamba
sahaya karena akibat peristiwa tertentu, seperti

tawanan peran& sehingga hak-haknya dibeda-
kan dengan orang merdek4 yaitu separuh (QS.

Al-Baqarah [2]: 178 dan 221). Mereka ini oleh

'l brah

Islam dianjurkan untuk sesegera mungkin
dimerdekakan, baik melalui sanksi-sanksi
hukum maupun sebagai tindakan sukarela.

Kata' abd kadang-kadang digunakan untuk
menunjuk pada hamba pilihan-Nya secara
khusus karena memiliki hubungan khusus,
seperti Nabi Muhammad saw. yarrg di-isra' darr
di-mi' r 6j -krr (QS. Al-IsrA' l17l: l). Demikian juga
Nabi Nuh as. (QS. Al-IsrA' llTl:3), atau Nabi
Khidir as., sebagai hamba-Nya yang mem-
peroleh ilmrladunni dan hikmah (QS. Al-Kahfi

[18]: 6s).

Di dalam bentuk '6bidberafii /orang yang
menyembah'. Di sini konotasinya dapat me-
nyembah materi seperti patung dan juga dapat
bersifat immateri seperti menyembah Allah (QS.

Al-KAfirffn [109]: a-5). ee Ahmad Rofiq,t

,IBRAH (A?,1
Kata' ibrahterulang di dalam AlQur'an sebanyak

enam kali yaitu di dalam QS. Ai'Imr6n [3]: 13,

QS. Yfrsuf l12l:111, QS. An-NahllL6l:66, QS. Al-
Mu'minffn l23l:21., QS. An-Nffr l24l:44, dan QS.
An-NAzi'At {791:26.

Secara bahasa, kata'ibrah berasal dari akar
kata 'abara ( * ) yaurrg berarti 'melalui sesuatu'.
Arti kata tersebut pada mulanya menurut Ar-
Raghib ialah 'melewati suatu keadaan untuk
menuju keadaan yang lain'. Dari sini istilah
"menyeberangi sungai" disebut 'ubfir ( ,* ).
"Mengambil suatu pelajaran dari suatu kejadian
untuk diterapkan kepada kejadian yang lain
yang memiliki persamaan" dinamak au,,r' ibrah.

Para ulama sependapat, bahwa Al-Qur'an
menggunakan kata itu untuk arti 'pelajaran/
pengajaran'. Akan tetapi, Al-Qur'an tidak
merinci apa yang dimaksud dengan istilah itu,
dan oleh karena itu mereka merumuskan
definisinya menurut pandangan masing-
masing. Di antara mereka, Asy-Syaukani yang
mendefinisikannya dengan'petunjuk yang jelas

dan berisi pelajaran yang berguna'. Muhammad
Ismail Ibrahim medefinisikannya sebagai
'pelajaran yang dipetik dari sesuatu yang telah

berlalu yang dapat mengantar seseorang
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meniadi berilmu pengetahuan setelah sebelum-
nya ia di dalam kebodohan, dan menghindar-
kannya dari kebinasaaan serta menuju ke-
selamatan'. Ar-Raghib melihatnya sebagai
'sesuatu yang dapat menjadikan seseorang dari
hanya mengenal sesuatu yang nyata kepada
sesuatu yang tidak nyata', sedangkan Ath-
Thabari di dalam lalsir I dmiul-B ay 6n menekankan
pengertian 'ibrah kepada 'petunjuk atas ke-
kuasaan, keesaan, dan keagungan Allah'.
Menurutnya, arti asal dari kata itu ialah'meng-
umpamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain,
agar dari bentuknya dapat diketahui hakikat-
nya'.

Dari definisi-definisi tersebut dapat di-
rumuskan suatu pengertian yang lebih se-
derhana, yaitu 'suatu benda atau peristiwa yang
telah berlalu dan mengandung pelajaran yang
dapat mengantarkan seseorang kepada ke-
selamatan dan beriman atau meningkatkan
kualitas keimanannya kepada Allah'.

Kata 'ibrah di dalam ayat-ayat Al-Qur'an
tersebut di atas diiringi dengan ungkapan li ulil-2'
abshfrr ( ,-;.lil _J;l = bagi orang-orang yang
memunyli mata hiti) (QS. Ali'Imr6n [3]: 13 dan

QS.An-N0rl24l:44),liulil-albdb("J'iiJ-r!:rugi
orang-orang yang memunyai akal) ( QS. Y0suf

ll2l: 117), li man yaldsyd (A* d-: bagi orang
yang takut [kepada Tuhannya]) (QS. An-N6zi'At

179):26), d.an lakum ( i< = bagi kamu) (QS. An-
Narhl [16]:66 dan QS. Al-Mu'min0n [23]:21).

Ayat-ayat ini memberi kesan bahwa kri-
teria orang yang mendapat pelajaran dari
sesuatu yang dijadikan sebagai pengajaran ialah
orang yang berakal dan menggunakan akalnya
untuk memikirkan semua kejadian yang di-
saksikan serta menjadikannya sebagai pelajaran
pada masa yang akan datang.

Selain itu, dari ayat-ayat tersebut juga kita
tarik suatu kesimpulan bahwa menurut Al-
Qur'an, ada tiga hal yang menjadi' ibr ah b agi y Nrg
berakal yaitu: a) peristiwa-peristiwa lalu yang
dialami umat manusia, termasuk di dalamnya
peristiwa yang dialami oleh para rasul Allah,
seperti yang terbaca di dalam QS. Yffsuf [12]:\11,
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yang artiny a " Sesungguhnya kisah-kisah para rasul
terdahulu menjadi pelajaran bagi yang berpikir";b)
hewan-hewan ternak yang memberi banyak
kegunaan bagi manusi4 misalnya di dalam QS.
Al-Mu'minffn [23]: 21 dan 22 yaurrg Ntinya "Se-

sungguhny a pada binatong temak adn y mg patut knmu

ambil pelajaran"; c) pergarrtian siang dan malam,
misalnya di dalam QS. An-Nffr l24l: M yang
artinya "Allah mempergilirkan siang dan malam;
sesungguhny a y ang demikim itu menj adi pelaj arm bagi

o r an g y an g m ernuny ai p en gl ihat an."
Demikianlah tiga hal yang dijadikan Allah

sebagai pelajaran bagi orang yang berakal.
Tentunya ketiga hal itu sekedar contoh, yang tidak
menutup kemungkinan adanya hal-hal lain yang
patut dijadikan pelajaran yang baik di dalam
hidup ini, seperti keajaiban-keajaiban alam yang
makin lama makin banyak terungkap rahasia
yang dikandungnya. Oleh sebab itu, kata'ibrah
menjadi penting diterapkan, tidak saja di dalam
keimanan dan keselamatan, tetapi juga di dalam
pengembangan ilmu pengetahuan.
c: A. Rahman Ritonga et

'rFRiT t,i"ye I
Kata'ifrit di dalam Al-Qur'an disebut satu kali,
yaitu pada QS. An-Naml l27l: 39. Kata ini berasal
dari kata 'afara ('r*)y^gpada mulanya berarti
'berdebu'. Selanjutnya kata ini dengan segala
bentuknya memunyai arti yang beraneka ragam,
tetapi tidak menghilangkan arti asalnya. Misal-
nya, seseorang yang berguling-guling di atas
tanah digambarkan dengan ungkapan 'afara fil-
ardh( ,gr\\ e'i; ) karena dengan berguling itu
badannya menjadi berdebu. Babi jantan disebut
'ifrun wa 'afrun (P, -p ) karena babi jantan
senang berguling di tanah yang berlumpur
sehingga badannya dipenuhi tanah. Al'ufurrah
(;l;it ) diartikan dengan 'rakyat jelata' yang
sehari-hari bergulat dengan tanah mencari
nafkah sebagai petani. Pria yang cerdik dan licik
disebut 'rfrr" ( j-* ) karena dengan kecerdikan
dan kelicikannya, sulit diketahui baik dan
buruknya, seperti sulitnya mengetahui identitas
orang yang tubuhnya telah diselimuti debu.
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Agaknya dari sinilah kata'ifnt diartikan dengan
'jin yang amat cerdik.

Ayat yang menyebut kata'ffit menunjuk-
kan bahwa Al-Qur'an menggunakan kata itu
untuk arti'jin yang amat cerdik'.

Kata'ffityrrg disebut di dalam ayat di atas,

digunakan untuk jin yang pernah menawarkan
kepada Nabi Sulaiman untuk mengangkat
singgasana Ratu Balqis ke hadapannya di dalam
waktu yang singkat. Akan tetapi, karena ada

seorang manusia, hamba Allah, yang mampu
menghadirkan singgasana itu lebih cepat, di
dalam kejapan mata, tawaran itu tidak diterima.
An-Najjar mengatakan, bahwa nama jin 'ifnt ltu
ialah Kaudan dan ada yang mengatakan, narna-

nya adalah Zakwan.Ibnu Abbas cenderung
tidak memberi nama, tetapi menyebutnya
sebagai jin yang keras kepala. cc A. Rahman Ritonga *

'IIAF ( it+ I
Kata'ijdf (ict ) adalah bentuk jaroak dafi'ajf
( -br; ). Makna dasarnya ada dua: Pertama,
'kurus', 'hilangnya kegemukan'. Makna ini
berkembang menjadi antara lairy 'kesulitan' atau
'kesengsaraan' karena hal itu adalah sebab/
akibat dari kekurusan; 'tandus' karena tanah
yang demikian adalah kurus dan tidak tumbuh
tanaman padanya; 'lembut' (bibir) karena tipis
seperti kurus. Bentuk ism f6'il (pelakunya yang
menyalahi timbangan/qiyas) di dalam bentuk
tunggal adalah a' j af ( ;;i = laki-laki/jantan yang
kurus) dan' ajifl'ajfA' (,t;L;l -b;i = perempuan/
betina yang kurus). Adapun bentuk jamak
keduanya adalah'ijdf ( it+ ). Kedua,'menahan
diri dari sesuatu'. Makna kedua ini berkembang
menjadi'makan tidak sampai kenyang' karena

masih lapar, namun menahan diri untuk tidak
makan lagi; 'sabar'karena tahan dari rasa saki|
'mengutamakan' (orang lain) karena menahan
dirinya dan memberikan kesempatan kepada
orang lain (untuk makan).

Kata'ijdf di dalam Al-Qur'an terulang dua
kali, yaitu 'ijAf ( i\+ = banyak yang kurus),
terdapat di dalam QS. Yfrsuf l12l: 43 dan 46.

Kedua kata 'ijdf itu masing-masing digunakan

'ij I

berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf as., yaitu
suatu ketika raja Mesir yang memerintah saat

itu bermimpi melihat tujuh ekor sapi yang
gemuk-gemuk dimangsa oleh tujuh sapi betina
yang kurus-kurus; dan tujuh butir (gandum)
yang hijau dan tujuh butir yang kering. Karena

merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam
mimpinya, raja itu kemudian mengumpulkan
semua orang pintar dan pembesar kerajaan
untuk menyingkapkan tabir mimpinya itu.
Namun, tak satu pun yang dapat memuaskan
raja. Akhirnya, datanglah seorang pelayan
kerajaan yang pernah dipenjara bersama Nabi
Yusuf as. memberitahu raja bahwa ia memunyai
teman di penjara yang pandai menjelaskan
mimpi. Mendengar berita itu, raja meminta agar

Yusuf segera dibebaskan untuk menerangkan
maksud mimpinya. Kemudian, Nabi Yusuf as.

menyingkapkan tabir mimpi rajaitubahwa akan

terjadi musim tanam yang sangat baik selama

tujuh tahun yang disusul oleh musim paceklik
selama tujuh tahun pula. Oleh karena itu, para
petani dianjurkan agar menyimpan hasil per-
tanian mereka ketika musim tanam yang sangat
baik itu untuk persiapan makanan selama tujuh
tahun yang akan datang musim paceklik. Tabir
mimpi itu sangat memuaskan raja sehingga
Nabi Yusuf as. dibebaskan sepenuhny+ bahkan
ia diangkat menjadi orang kepercayaan raja
sebagai pengurus logistik kerajaan.
* Zubair Ahmad *

'rll- ( Jie )
'ljl ( J*t ) berarti anak sapi. Berasal dari verba

'ajila (W) yang berarti 'mendahului, ber-
segera, tergesa-gesa'. Daripadanya dibentuk kata
'ajilat ('d;) yang berarti'waktu kini di dunia
yang disegerakan Tuhan kepada manusia'.

Ar-Raghib Al-Ashfahani dan Ath-Thabarsi
mengatakan, bahwa arti pokok dxi 'ajila hanya

satu, yaitu'bersegera'. !1, menurut Al-Ashfahani,
menjadi sebutan bagi anak sapi karena cepatnya
pertumbuhan anak sapi itu sehingga gambaran

anak sapi cepat lenyap dan berubah menjadi sapi

dewasa. Adapun menurut Ath-Thabarsi, sebutan
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'ijlbagi anak sapi karena cepatnya keadaan anak
sapi itu pada kedekatan hari kelahirannya.

Di dalam Al-Qur'an, 'r/ disebut 10 kali, yaitu
di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 51., 54, 92, dmr 93,

QS. An-Nisil [4]: 153, QS. Al-A'rAf [7]: 148 dan
152 QS. H0d [11]: 69, QS. TAhA [20]: 88, serta QS.
Adz-DziriyAt [51]: 26). Delapan dari ayat-ayat
tersebut menunjuk pada patung anak sapi yang
disembah sebagai tuhan oleh pengikut Nabi
Musa dari Bani Israil; dua kali pada dua ayat,

yaitu di dalam QS. H0d l11l:69, dan QS. Adz-
DzAriydl l51l: 26, menunjuk pada anak sapi
sesungguhny a y ffiB dipanggang dan dihidang-
kan Nabi Ibrahim kepada tamunya yang se-

benarnya adalah malaikat yang menjelma
menjadi manusia.

Patung anak sapi itu dibuat dan disembah
oleh sebagian umat Nabi Musa ketika Nabi Musa
pergi berkhalwat di bukit Tursina selama 40

malam (QS. Al-A'rAf l7l,:148 dan QS. ThAhA [20]:
88).

Para mufasir berpendapat, bahwa patung
anak sapi itu tetap patung tak bernyawa dan
bersuara seperti suara sapi. Itu hanyalah di-
sebabkan oleh angin yang masuk ke dalam
rongga patung itu dengan teknik yang dikenal
Samiri pada waktu itu; sebagian mufasir ada
yang menafsirkan, bahwa patung yang dibuat
dari emas itu kemudian menjadi patung yang
bernyawa, berdaging, dan berdarah serta
memunyai suara sapi.

Adapun penunjukan 'ijl pada anak sapi
yang sesungguhnya berupa hidangan daging
anak sapi gemukyang dipanggang Nabi Ibrahim
untuk menjamu tamu-tamunya. Nabi Ibrahim
tidak tahu, bahwa tamunya itu malaikat yang
diutus oleh Tuhan untukmenjatuhkan siksapada
umat Nabi Luth yang melakukan sodomi (liw1th

= Lt).). Malaikat itu tidak menyentuh dan tidak
menyantap daging anak sapi panggang yang di-
hidangkan Nabi Ibrahim. Sekalipun menjelma
menjadi manusia, malaikat tetap tidak berhajat
kepada makanan dan minuman.
c* M. Rusydi Khalid *

'illil'vin

'rLrYYiN t i#:t
'Illiyyin merupakan kata turunan dari kata
'uluww ( "*). 'Illuww bermakna 'ketinggian',
'keluhuran', dan 'kemuliaan'. Ibnu Manzhur
mengutip Abu Sa'id yang mengatakan, bahwa
di kalangan bangsa Arab dikenal penggunaan
kata' illiyyin untuk menunjukkan'or:rng-orang
yang mulia di dalam hal keduniaan, harta, dan
kekayaan'. Orang-orang melarat dan rendahan
disebut sifliyyin ( Ar,). 'tltiyyin di dalam
percakapan orang Arab juga berarti 'orang-
orang yang mendiami daerah-daerah tinggi dari
suatu negeri'. |ika mereka tinggal di daerah-
daerah rendahnya, mereka disebut sifliyyin-
Keterangan ini menunjukkan bahwa kata' illiyyin
digunakan untuk makna'ketinggian', baik di
dalam pengertian fisik maupun nonfisik.

Kala 'illiyyin hanya ditemukan dua kali di
dalam Al-Qur'an, yakni pada QS. Al-Muthaffifin
[83]: 18 dan 19. Kata ini muncul di dalam
pembicaraan tentang buku catatan amal orang-
orang baik. Pembicaraan tentang itu datang
mengiringi persoalan kitab catatan amal orang-
orang jahat. Baik dari sudut struktur maupun
dari sudut pengertian, kata'illiyyin di dalam Al-
Qur'an digunakan sebagai lawan kata sijjin
( b ). Kata 'illiyyin digunakan di dalam
konteks catatan amal orang-orang baik dan sijjin
di dalam konteks catatan amal orang-orang
jahat.

Di dalam kamus bahasa dan kitab-kitab
tafsir, ditemukan berbagai keterangan dan
penafsiran tentang maksud kata 'illiyyin. Dari
kalangan ahli bahasa, Abul Fath, muncul pen-
dapaf bahwa 'illiyyin adalah bentuk jamak dari
'illiyy. Menurut Al-Farra', kata 'illiyyin adalah
kata di dalam bentuk jamak yang tidak me-
munyai bentuk tunggal. Bagaimanapun,
menurut Az-Zajjaj, i'rhb (fungsi kata di dalam
kalimat) kata benda itu seperti i'rhbbentukja*ak
karena wujudnya memang berbentuk jamak.
Sementara itu, Ar-Raghib Al-Ashfahani me-
nerangkan, bahwa ada pendapat yang me-
mandang 'illiyyin sebagai nama bagi surga yang
paling mulia sebagaiman asijjin nama bagi neraka
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yang paling jelek. Pendapat lain menyatakan
'illiyyin sebagai nama bagi penghuni surga
tersebut. Inilah pengertian yang paling dekat
pada maknakebahasaan.lamak di dalam bentuk
seperti ini dikhususkan bagi yang berakal.
Maksudny+ orang-orang baik itu termasuk di
dalam golongan 'illiyyin. Maka, jadilah pe-
ngertiannya seperti yang terkandung di dalam

QS. An-NisA' l4l:69.
Al-Alusi menyebutkan, bahwa bukan

hanya satu orang yang menafsirkan 'illiyyin
sebagai nama bagi buku catatan kebaikan yang
merekam perbuatan malaikat serta jin dan
manusia yang saleh. Dinamai 'illiyyin, mungkin
karena buku catatan ini menjadi sebab naiknya
seseorang ke puncak berbagai tingkatan surga
atau karena dengan catatan tersebut seseorang

diangkat ke langit yang ketujuh atau pada tiang
kanan arasy bersama para malaikat yang berada
"di sisi" Tuhan sebagai penghormatan. Pendapat

lain menafsirkan'illiyyin sebagai'golongan elit
di langit ketujuh tempat ruh orang-orang
Mukmin'; 'buku catatan para malaikat penjaga

yang berisi amal orang-orang saleh'; 'tempat-
tempat yang paling tinggi, tingkat-tingkat yang
paling mulia dan paling dekat kepada Allah di
akhirat';'surga'; dan'langit keempat'.

Ar-Razi, setelah mengemukakan beberapa
pendapat tentang penafsiran 'illiyyin, me-
nyimpulkan bahwa yang menjadi pegangan di
dalam menafsirkan ayat ini adalah, ketinggian,
kelapangan, kekayaan, dan kesucian termasuk
tanda-tanda kebahagiaan; sementara itu, ke-
rendahan, kesempitan, dan kegelapan termasuk
tanda-tanda kesengsaraafl. E Ramli Abd. Wahid :c

,ILM (.rJ, )
rcata'ilri adalah bentukm ashdar dNi'atima( * l-
ya'lamu ( &- ) -'ilman ((iu ;. Uenurut Ibnu Faris,

penulis buku Mu' j am Maqdyisil-Lu ghnh, kata' ilm
memunyai arti denotatif 'bekas sesuatu yang
dengannya dapat dibedakan sesuatu dengan
sesuatu yang lain'. Menurut Ibnu Manzhur, ilmu
adalah antonim dari 'tidak tahu' (naqidhul-jahl

,F W ), sedangkan menurut Al-Ashfahani
dan Al-Anbari,' ilm adalah idrikusy-sy ai' bi hnqtqatih

'ilnr

( 4r,;. ,'j:l'ltr\\= mengetahui hakikat se-

suatu).
Di dalam Al-Qur'an, kata'ilm dan turunan-

nya-tidak termasuk al-a'l6m ( i>ttrr ), al-'illamin
( 6iA ), dan 'al6mdt yang disebut 76 kali-
disebut sebanyak 778 kali.

Dari satu segi (objeknya),'ilm dapat dibagi
menjadi duamacam, yaifu pertama, idrdku dzitisy'
syai' ( r"ui{t 9ti '4tr\1= mengetahui diri sesuatu);

kedua
e.o1 t1 4.r., /t . ort a, 1, ,o/r?.

e )t d ,f _t' f {d )_f l{&1 .5!e 
''\*r'& 's,1'*j t*

(al-hukmu 'alasy-syai' bi wujftdi syai'in huwa

mawjildun lahil aw nafyi sy ai' in wa huwa manfiyyun
'anhu)

" Mmghukumi sauatu dengan adn atru tidaknya sauatu

lainpadnnya."

Ilmu di dalam pengertian yang pertama ini
seperti yang disebut di dalam ayat,

.#;-'fi'ei# S ;9:3 c u;vi -ri=ii;S

(...wa 'aduwakum wa 1kharina min dfinihim h
ta'lamdtnahum, Alldhu y a' almuhum... )

"... musuh-musuhmu dan orang-orang selain mereka

yang kamu tidak mmgetahuinya, sedangkan Allah
mmgetahuiny a... " (QS. Al-Anf6l [8] : 60).

Kata 'ilm di dalam ayat ini berkaitan
langsung dengan zalyangakan diketahui, yaitu
musuh-musuh yang tidak atau belum diketahui
itu. |adi, bukan sifat atau ciri-ciri mereka. Sebab,

sifat dan ciri-ciri mereka telah diketahui, yaitu
munafik (mereka juga melakukan sembahyang
puas4 dan mengucapkan kalimah syahadat).

Ilmu di dalam pengertian yang kedua
seperti yang terdapat di dalam ayat,

pi'ni" 36v >,,'r1 d*5'$;ri r ;t...

...t&i llit*; S*r'i' -A? oy";4y
(...idzd j6'akumul-mu'mindtu muhdjirdtin

famtahintthunna, Allihu a'lamu biimknihinna fain
' alimtumilhunna mu'mindtin fal6 tarj i' ithunna ilal-
kaffAn...)

"... apabila datang kepadnnu perempuan-Wempuan y ang

beriman, hodaklahkmnu uji [keimanm] mneka. Allah
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lebih mengetahui tentangkeimanan mereka; maka, jika
kamu telah mengetahui bahwa mereka [benar-benar]
beriman, janganlah kamu kembalikan mereka kepada

[suami-suami mereka] yang kafir..." (QS. Al-
Mumtahanah [60]:10).

Ayat ini berpesan agar melakukan peng-
ujian terhadap perempuan yang berhijrah dari
Mekah meninggalkan suaminya yang musyrik
dengan cara mencari tanda-tanda atau indikasi-
indikasi yang ada padanya yang dapat me-
nunjukkan bahwa yang bersangkutan benar-
benar perempuan yang beriman. ]adi, ilmu di
dalam ayat ini tidak berkaitan langsung dengan
zatnya, tetapi berkaitan dengan suatu sifat atau
keadaan yang menyertai/melekat pada zat
tersebut. Dengan demikian, mengetahui di dalam
konteks ini adalah menetapkan seorang pe-
rempu;rn telah beriman atau belum.

Dari sisi lain, ilmu terbagi dua pula;
pertama, nazhnriy ("" F ), yaitu ilmu yang sudah
cukup dengan mengetahuinya tanpa harus
mengamalkannya, seperti mengetahui adanya
makhluk hidup di dalam sebuah genangan air.
Kedua 'amaliy (",F ), yaitu ilmu yang tidak
cukup hanya dengan mengetahuinya saja, tetapi
harus dengan diamalkan, seperti ilmu tentang
ibadah kepada Allah swt.

Dari sisi lain lagi, ilmu terbagi menjadi dua
pula; pertama,'aqliy (;S);'1, yaitu ilmu yang
didapat melalui penelitian, seperti ilmu tentang
adanya hubungan saling memengaruhi di antara
dua hal. Kedua sam'iy ('Gy, ), yaitu ilmu yang
didapat melalui pendengaran tanpa penelitian.

Berdasarkan cara memperolehnya, ilmu
terbagi menjadi dua pula. Pertama 'ilmunkasbiy

("F p" = itmu yang diperoleh melalui proses
belajar). Kedu+ ilmu yang merupakan anugerah
Allah (tanpa peroses belajar) yang disebut
dengan istilah 'ilmun ladunniy ( -;5'e ) sebagai

disebut di dalam QS. Al-Kahfi [18]: 65, ...wa
' allamndhu min ladunnk' ilman ( 4 (, i o'^a4=
dan telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi

Kami). Dari segi kemungkinan untuk memper-
olehnya, ilmu terbagi dua, yaitu ilmu yang
mungkin diperoleh atau diketahui oleh semua
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orang dan ilmu yang hanya mungkin diketahui
oleh orang-rang tertentu, khususnya para rasul
dan atau Nabi (QS. Al-|inn l72l:27).

Ta'allama ( # ) berarti'mengajarkan
secara perlahanJahan (berulang-ulang di dalam
jumlah yang banyak) sehingga dapat membekas
di dalam jiwa pelajarnya', seperti di dalam QS.
Al-Ma'idah [5]:4 dan 110.

Kata' alima( 1*!; ) mengandung arti'menge-
tahui sesuatu' walaupun tidak harus mem-
butuhkan rasio, seperti ungkapan cerita tentang
pertanyaan Nabi Yusuf as. kepada saudara-
saudaranya yang pernah membuangnya ke
dalam sumur (QS. Y0suf [12]:89); atau, yangber-
sangkutan mengetahuinya, tetapi tidak mau
memikirkannya; bahkan, langsung menerima
atau menolaknya, seperti di dalam QS. Al-
|Atsiyah [a5]: 9 yang membicarakan perihal
orang-orang kafir yang hanya mengenal sedikit
ayat Allah, tetapi-tanpa memikirkannya-
langsung menjadikannya olok-olokan; atau,
memang tidak dapat dirasionalkan-sebagai
contoh pada QS. Ash-ShAffAt [37]:158 yang
memberi penjelasan tentang jin-kecuali ayat itu
sendiri yang mengaitkannya dengan rasio,
seperti di dalam QS. Al-Ankab0t [29]: t[3.

Adapun di dalam bentuk 'allama t*1,
makna'mengetahui' biasanya ditentukan oleh
akal atau setidaknya dibutuhkan akal untuk
mencapainya. fubagai contoh, wa' allama Adamal-

asm|'a kullahh . (tir ;wl.lr i>t; j4 = ou" eUun
swt. mengajarkan kepada Adam tentang n€una-

nama benda seluruhnya...) (QS. Al-Baqarah [2]:
31). Allah mengajari Adam mengenal dan
menyebut nama-n;una benda tersebut dengan
cara memberikan kemampuan akal atau rasio

untuk itu.
Mengenai kata'6lim di dalam benfilJr.ismfk'il

(kata pelaku) apabila disebut tanpa mengaitkan-
nya dengan suatu apa pun maka kata tersebut
diperuntukkan bagi makhluk, terutama ma-
nusia. Akan tetapi, apabila dikaitkan atau
dirangkaikan dengan katanl-ghaib, yang di dalam
Al-Qur'an selalu dipasang di dalam susunan
kata majemuk, kata 'ilm mertjuk kepada Tuhan,
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seperti . . .wa lahul-mulku y auma yunfakhu fish-shAri
'dlimul-gaibi wasy-syahhdah... ('V*.;iV- 

" 
tuJi fi:t

2ti*si*Ji p'rAi A = ...d; Dia [Allah]lah
yang memiliki seluruh kekuasaan pada hari

[saat] sangkakala ditiup; Dialah Maha Menge-

tahui yang gaib dan yang tampak ...) (QS. Al-
An'Am [6]: 73). Akan tetapi, kata' 6lim y arrg berdiri
sendiri-tanpa dikaitkan dengan kata al-ghaib
( #r )lghaibus-samfrwht ( 2.:;ii J.j )-tidak
ditemukan di dalam Al-Qur'an. Semua kata'dlim
di dalam Al-Qur'an dirangkaikan dengan kata
al-ghaib( ;Jr ) atau al-ghuynA 1q'$t 1.

Sementara itu, kata' 1limfin ( J'r -E )l -' ilimin
('udG, bentuk jamak) sekalipun berdiri sendiri -
tidak dikaitkan dengan al-ghaib-letap saja di-
peruntukkan bagi makhluk; jika diperuntukkan
bagi Allah, tentunya tidak boleh dengan bentuk
jamak karena Allah Mahaesa. Bentuk semaciun
ini hanya ditemukan pada lima tempat di dalam
Al-Qur'an, yaitu pada QS. Al-Ankab0t [29]: tl3,

QS. Yffsuf l12l: M, QS. Al-Anbiyil [2ll:51 dan
81, serta QS. Ar-R0m l30l:22.

Agaknya, kata' ilm di dalam AlQur'an tidak
hanya menyangkut persoalan-persoalan ajaran

agarna dan alam akhirat (QS. Az-Zukhruf [43]
85) yang berbicara tentang waktu Hari Kiamat
dan QS. Al-Baqarah l2l:184 yang mengungkap
masalah puasa), tetapi menyangkut pula ma-
salah-masalah lain (baca: dunia dan keduniaan)
seperti di dalam QS. Al-IsrA' llTl: 12 yang
berbicara tentang perhitungan tahun melalui
peredaran bulan dan matahari. Oleh karena itu,
kata 'ulamfr' ( ;t ) sebagai salah satu bentuk
turunan dari 'ilm yang terdapat di dalam Al-
Qur'an mengandung arti orang yang banyak
pengetahuannya mengenai ajaran agama dan/
atau lainnya. Ulama menurut tuturan Al-
Qur'an-setidak-tidaknya-memiliki identitas
dan karakter antara lain sebagai orang yang a)

beriman (QS. Al-MujAdilah [58]: 11),

y arfa' illilhul ladzina.ilrnynit minkum wal ladzina fitul--'itma 
darajdt (1;t1U"$i'e\;v a"'!it'fi er"

...>2-?i5 A)1 = A[ah meninggikan orang-orang
yang beriman di antaramu dan orang-orang
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa de-

'I nr?rd

rajat...); b) tauhid dan kagum kepada Allah (QS.

FAthir [35] : 28, ...lnnami y aldsy 6 Allihn min' ibAdihil

'utam6'... ( brti qV b^i &u11... = ... su-

sungguhnya yang takut kepada Allah di antara
hamba-hamba-Nya hanyalah ulama...); c) selalu

dekatiberusaha dekat kepada Allah dengan
amal-amal saleh, sebagaimana dipahami dari
kata'ibhd ( ,t* ) pada ayat di atas.

Kata'ilm yang terdapat di dalam Al-Qur'an
belum pasti cocok diterjemahkan dengan'ilmu'
sebagai padan an dafi science (Inggris) sebab'ilmu'
tersebut hanya terbatas pada hal-hal yang
terjangkau oleh pengalarnan manusia sepanjang
hidup di dunia dan dapat diuji kebenarannya
(selalu terbuka untuk diterima atau ditolak). ]ika
demikian, persoalan-persoalan agarna dan hal-
hal di luar pengalaman manusia tidak dapat
ditanyakan kepada 'ilmu' dan tidak akan
terjawab oleh'ilmu' tersebut. Sementara itu, Al-
Qur'an menganjurkan manusia agar melakukan
pengamatan dan penelitian. "Katakanlah, ber-

j alanlah di mukn bumi, makn perhntikanlah bagaim ana

Allah memulai penciptaan-N y a" (QS. Al-Ankab0t
l29l: 20).Ilmu diperoleh dengan menggunakan
pancaindr4 akal, dan intuisi. " Allah mengeluarkan

kwnu dari perut ibumu di dalmn keadnan ti.dak mmgetahui

suatu apapun, dan Dia memberiknn knmu pendengar an,

putglihntan, dan hati agar knmu busyukur I mengguna-

kanny a untuk men g et ahui" (QS. An-N ahl 11,61: 7 8).

Ayat-ayat Al-Qur'an yang di dalamnya
terdapat kata 'ilm pada umumnya berbicara di
dalam tema sentral "ilmu sebagai penyelamat
bagi manusia dari berbagai kehancuran, baik di
dunia maupun di akhirat" dengan topik 1) proses

pencapaian pengetahuan dan objeknya (QS. Al-
Baqarah l2l 31,-32);2) klasifikasi ilmu (QS. Al-
Kahfi [18]: 65); 3) fungsi ilmu yang mencakup
sikap dan perilaku orang-orang yang berilmu
serta karakteristik mereka; dan 4) iman, yang
meliputi masalah sikap serta perilaku orang
terhadap Allah swt. dan ajaran-Nya. + Chotidi +

'IMAD ( rrie ).
Kata ini merupakan bentuk mashdaryNrg berakar
kata 'ain, mim, dan ddl dengan kata kerjanya
berbentuk 'amada - ya'midu - 'amdan ('4;" -'e
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\3b = menghendaki sesuatu dan bersandar
kepadanya).' Amada jugaberarti'menyangga' atau
'menegakkan', misalnya' amadnl-h6' ith (,^itit *
= dia menyangga/menegakkan tembok) sehingga
kata' imdd berarti'sesuatu yang digunakan untuk
menyangga (penyangga)', alau'sesuatu yang
disandari atau dijadikan sandaran'. Menurut
Muhammad Ismail Ibrahim, kata 'imdd artinya
sama dengan 'amfid (;k),yakni 'kayu yang
dipakai sebagai penyangga kemah atau tiangnya'
sehingga bila dikatakan dzdtul-'imdd (,L,J L6)
maksudnya ialah 'ahlul-khiydm' ( g{zJr Jir = pe-
milik kemah); namun dapat pula dirtrkan'dzhtur-
raf'ah wal-'izzah' (;Nrt*7t Lr; = pemilik ke-
muliaan dan keperkasaan).

Kata' imdd aderlah bentuk tunggal sedangkan
jamaknya ialah 'umud atau 'amad ( # )l &)
yang juga diartikan 'bangunan yang tinggi'.
Dengan arti abstrak 'imdd diartlkan sebagai
/penyangga sesuatu' sehingga sering dikatakan
'amfidul-amr ( ),rit \';: penyangga atau yang
menguatkan suatu masalah). Di dalam hadits
yang diriwayatkan dari Umar, Rasulullah saw.

bersabda, ash-shaliltu' imidud-ffin 1 5,"4t':t4 il2!r
= shalat adalah tiang penyangga agama). Selain

itu, di dalam arti abstrak juga ditemukan
ungkapan 'amfidush-shubhi ( #t "'.'= 

per-
mulaan cahayanya yang menyerupai per-
mulaan suatu gerakan). Selain itu, kata tersebut
juga dapat diubah menjadi 'amd ( -r.lJ = meng-
hendaki sesuatu dengan sungguh-sungguh dan
penuh keyakinan); karena itu, sebagai istilah fiqih
pidana Islam ditemukan ungkapan al-qatlul-' amd
( f5r,p^ii = pembunuhan dengan kesengajaan
dan direncanakan). Dari akar kata itu juga
ditemukan istilah 'umdah ( ;*l,i = segala harta
atau lainnya yang dijadikan sandaran). Ada lagi
kata 'amid ( # = pemimpin yang menjadi
sandaran orang).

Kata 'imdd dengan segala derivasinya
ditemukan di dalam Al-Qur'an sebanyak tujuh
kali. Kata 'imhd sendiri hanya terdapat di dalam
satu ayat, yakni QS. Al-Fajr [89]: 7, irama dzdtil-
'imkd (;, .;iis,rl ij)= penduauk Iram, ibu kota
kaum Ad, yang memunyai bangunan-bangun-
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an yang tinggi).
Menurut Ibnu Arabi, berkenaan dengan

dzdtul-'imhd itu ada empat pendapat, yaitu (1)

mereka adalah keluarga Amud yang meninggal-
kan negerinya, (2) artinya tinggi, yaitu mereka
orang-orang yang tinggi dan kuat, (3) artinya
tiang-tiang yang kuat, dan ( ) yaitu tempat yang
memiliki bangunan-bangunan yang kuat dan
konon memiliki 400.000 tiang penyangga.

Dari empat pendapat tentang makna dzdtul-
'imkd ini, yang lebih kuat adalah yang me-
ngatakan bahwa itu adalah kota yang memiliki
bangunan dengan tiang-tiang yang tinggi. Ini
karena adanya beberapa pendapat mufasir yang
memperkuatnya dan ada salah satu riwayat dari
Saur bin Zatdymg mengatakan bahwa Syadad
berkata, "Saya adalah Syadad ibnu Ad, dan
sayalah yang meninggikan tiang-tiang itu serta
menanarn harta karun sedalam tujuh hasta yang
hanya dapat dikeluarkan oleh umat Muhammad
saw."

Selain itu, pendapat ini juga diperkuat oleh
bukti sejarah masa kini sebagaimana diuraikan
oleh M. Quraish Shihab bahwa Nicholas Clapp di
dalam ekspedisinya untuk menemukan kota Iram
di gurun Arabia Selatan pada tahun 1992,

menemukan bukti, dari seorang penjelajah,
tentang jalan kuno menuju ke Iram (Ubhur).
Kemudian, atas bantuan dua orang ahli lainnya
yaitu furis Zal.in dari Universitas Negara Bagian
Missouri Barat Daya dan penjelajah Inggris, Sir

Ranulph Fiennes, mereka berusaha mencari kota
yang hilang itu bersama-sama ahli hukum George

Hedges. Mereka menggunakan jasa pesawat
ulang-alik Challenger dengan sistem Satellite
Imaging Radnr (SIR) untuk mengintip bagian bawah
gurun Arabia, yang diduga sebagai tempat
tenggelamnya kota yang terkena longsoran
tersebut. Untuk lebih meyakinkan hasil peng-
amatan, mereka meminta bantuan jasa satelit
Prancis, yang menggunakan sistem pengindraan
optik. D dalam pengaflratan ifu, mereka menemu-
kan citra digital berupa garis putih pucat yang
menandai beratus-ratus kilometer rute kafilah
yang ditinggalkan. Sebagian berada di bawah
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tumpukan pasir yang telah menimbun selama
berabad-abad hingga mencapai kedalaman 183

meter. Berdasarkan data itu, Nicholas Clapp dan'
rekan-rekannya meneliti tanah tersebut dan
melakukan pencarian pada akhir tahun 1991.

Pada Februari 7992, mereka menemukan
bangunan segi delapan dengan dinding-dinding
dan menara-men.ua yang tinggi, mencapai sekitar
sembilan meter. Agaknyaitulah sebagian dari apa

yang diceritakan AlQur'an di dalam QS. Al-Fajr

fsel:7.
' lmffd denganarti'tiang peny alrtq9a' terdapat

pula bentuk jamaknya yaitu 'amad di dalam tiga
ayat, misalnya di dalam Ar-Ra'd l13l:2, All6hul-
ladzi rafa'as-samiwhti bi ghairi 'amadin taraunahd

(qt; Y ne"iAi i9: rs,tt 6i = nttarrtatr yang
meninggikan langit tanpa tiang [sebagaimana]
yangkamulihat), dan di dalam QS. LuqmAn [31]:
10, khalaqas-samdwdti bi gairi 'amadin taraunahd
(v;t-; )" Ae'tAi UL = Dia menciptakan la-
ngit tanpa tiang [sebagaimana] yang kamu lihat).
Menurut Al-Farra ada dua pendapat tentang pe-
nafsiran "bi ghnir 'mnadin taraumahd' ,yattupertamA
bahwa Allah menciptakan dan meninggikan
langit tanpa tiang sehingga tidak bisa dilihat;
kedua, sebenarnya Allah menciptakannya
dengan tiang tetapi tiang penyangga itu tidak
dapat dilihat. Pendapat kedua ini didukung oleh
Az-Zajjaj dan Al-Laits.

Dengan kedua ayat tersebut Allah meng-
ingatkan manusia akan besarnya kekuasaan dan
kehendak-Nya dengan menciptakan langit dan
mengangkatnya jauh dari bumi tanpa tiang
penyangga yang dapat dilihat mata manusia.

|ika ada tiang yang menyanggany4 maka tiang
itulah yang menjadikannya terangkat ke atas

dan tidak jatuh; peristiwa seperti itu bukan
sesuatu yang menakjubkan bagi manusia karena
di dalam hukum manusia, bila ada sesuatu yang
terangkat ke atas maka harus ada tiang penyang-
ganya agar tidak jatuh. Bila adanya langit seperti
itu, maka manusia tidak akan tertarik untuk
meneliti dan mencari sebab-sebabnya lebih jauh.
Oleh karena itu, dengan kedua ayat di atas Allah
menunjukkan kepada manusia bahwa Dia-lah
semata-mata yang menjaga dan menahan langit

'IntAd

tersebut sehingga tidak jatuh atau beranjak dari
tempatnya. Di samping itu, Allah mengajarkan
bahwa sesuatu yang mustahil di dalam arti
bertentangan dengan hukum manusia, bagi
Allah merupakan sesuatu yang mudah; ma-
nusia tidak perlu mencari sebab-sebabnya lebih
jauh, tetapi cukup meyakininya bahwa itu
merupakan kekuasaan dan kehendak Allah yang
tiada terbatas.

Ayat lainnya yang terdapat di dalam QS.
Al-Humazah [104]: 9 menyatakan, fi 'amadim-

mumaddadah (al!'-.l { C= [sedangmerekaitu]
diikat pada tiang-tiang yang panjang). Menurut
Az-Zajjaj, yang dimaksud dengan tiang di dalam
ayat itu ialah tiang dari api neraka.

Kemudian 'imdd ditemukan pula di dalam
bentuk kata kerja perfektum ffi'l mddhi), yaitu di
dalam QS. Al-Ahzdb [33]:5,

m d t a' mnm adnt qulitbukum )
" Tidak ada dosa bagimu tentang apa y ang karnu khilaf
padanya, tetapi (yang ada dosanya) ialah apa yang

disoryajaolehhntimu."

Di dalam ayat ini katata'ammadat diarnkalrr
dengan 'kesengajaan' atau 'diniati oleh hati'.
Demikian pula yang dalam bentuk partisip aktif,
y ak rti muta' ammid ( $Zl = dengan sengaja), yang
terdapat dalam dua ayaf yakni QS. An-Nisil [4]:
93, wa man qatala mu'minam-muta'ammidan
((' ; J t :r lJrr; ot = Barmrgsiapa membunuh
seorang Mukmin dengan kesengajaan), dan QS.
Al-MA'idah [5]: 95, u)a man qatalahu minkum
muta' mnmidan fa j az6' um mitslu mk qatala minan-nn' mn

t 4i A & c',y;{r;i r1:;1, €.,i ,'irt ci -- gu-

rangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan
sengaja maka dendanya ialah mengganti dengan
binatang ternak seimbang dengan buruan yang
dibunuhnya).

Menurut Az-Zanal<hsyari, yang dimaksud
dengan "sengaja" di dalam ayat di atas ialah
meskipun mengetahui bahwa ia sedang di
dalam keadaan ihram, ia tetap melakukan
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perburuan binatang. Adanya unsur kesengaja-
an tersebut dipahami dari sebab turunnya ayat
itu, yakni diriwayatkan di dalam perialanan
menunaikan umrah Hudaibiah, ditemukan
seekor keledai liar. Kemudian Abu Al-Yusr
membawanya dan melepas tombaknya sehingga
matilah keledai tersebut. Dikatakan kepadanya,
"Sungguh Engkau telah membunuh binatang
buruan padahal engkau sedang ihram". Maka
turunlah QS. Al-Ma'idah [5]: 95 tersebut.
te Ahmad Saiful Anam ee

'IMRAN ( Ot:ft )
Tiga kali nama Imran disebut di dalam Al-Qur'an
yaitu di dalam QS. Ali'ImrAn [3]:33 dan 35 serta

QS. At-Tahrim [66]: 12. Tidak satu pun dari nama
Imran yang disebutkan itu berdiri sendiri, selalu
disandingkan dengan kala 6lu ( Jt ) yang berarti
'keluarga' (QS. Ai'Imr6n [3] : 33), imr a' atu' lmrdna
( j>+ iirri:istri Imran) (QS. Ali'ImrAn [3]: 35),

ibnata'lmrdna (Ap c"ii = putri Imran) (QS. At-
Tahrim 166l:12).

Ulama berbeda pendapat tentang siapa
yang dimaksud dengan Imran, di dalam firman
Allah QS. Ali'ImrAn [3]: 33 itu. Muqatil dan
beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa
yang dimaksud adalah ayah Nabi Musa dan Nabi
Harun. Dia adalah Imran bin Yushar bin Faha

bin Lawi bin Ya'qub bin Ishaq as., 'dlu'lmrdn alau
keluarga Imran yang dimaksud adalah Nabi
Allah, Musa dan Harun.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa
yang dimaksud dengan Imran di dalam ayat ini
adalah ayah Maryam as., kakek Nabi Isa as. Dia
adalah Imran bin Masan bin Al-Adir bin Abi
Hud bin Rabbi Babil bin Saliyan bin Yuhana,
keturunan Sulaiman bin Daud as.

Menurut pendapat Ismail Haqi di dalam
kitab tafsirnya, Rfihul-Baydn, pendapat kedua
itulah yang lebih sahih karena ayat berikutnya
berbicara tentang kisah Maryam. Nabi Musa
dan Nabi Harun termasuk di dalam sebrtan 6la

tbrdtfrm( r4rj1 ..ji 1.

Dari catatan sejarah dapat diketahui
bahwa jarak waktu hidup Imran Nabi Musa dan
Nabi Harun dengan Imran ayah Maryam adalah
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1800 tahun.
Di dalam ayat ini Allah menyebutkan

keluarga Imran seiring dengan keluarga Ibrahim,
Nabi Nuh as. dan Nabi Adam as. Semua yang
tersebut di dalam ayat ini diberi kedudukan yang
tinggi oleh Allah swt. di sisi-Nya. Mereka
mendapat predikat manusia pilihan di antara
semua manusia. Tidak ada perbedaan pendapat

tentang Imran yang dimaksud oleh QS. Ah 'Imr6n

[3]: 35, yakni Imran ayah Maryam, kakek Isa as.

Di dalam ayat ini dikisahkan seorang laki-laki
yang saleh bernama Imran. Ia memunyai istri
yang saleh pula (bernama Hannah binti Faqud).

Setelah cukup lama menikah, mereka belum juga

dikaruniai anak, sedangkan mereka sangat ingin
mendapat keturunan. Keinginan dan harapan ini
dikabulkan Allah. Di dalam keadaan mengandung
itu ia bernazar, kalau anaknya lahir, akan
diserahkannya menjadi Abdi Tuhan dan ber-
khidmat di Bait Al-Maqdis, seperti kakak iparnya
ZakNia as. Sang anakyang lahir adalah Maryam,
ibu Nabi Isa as.

Kali ketiga nama Imran disebutkan Al-
Qur'an di dalam QS. At-Tahrim [55]: 12. Ayat ini
mempertegas keutamaan keluarga Imran dengan
menyatakan bahwa Maryam, putrinya, adalah
wanita yang memelihara kehormatannya.
Karena itu, Allah menjadikannya sebagai wanita
dan salah satu "ayat-Nya" untuk semua alam,

yaitu dengan meniupkan sebagian dari roh
ciptaan-Nya sehingga ia hamil dan melahirkan
Isa Al-Masih as. + lsnazoati Rais *

'ISYA' ( *W)
Berasal dari kata 'asyw.Kata'isy6' di dalam Al-
Qur'an disebut 14 kali. Hanya satu kali yang
berbentuk kata kerja (fi'l) dan sisanya di dalam
bentuk kata benda (lsz). Ibnu Faris menyebut-
kan makna dasar kata 'isyh' menunjuk kepada

arti'gelap' dan'sedikitnya cahaya pada sesuatu'.
Ada juga yang berpendapat bahwa makna asal

kata tersebut ialah 'memandang dengan pan-
dangan yang lemah'.

Kata'isyi' memunyai beberapa makna
konotatif, antara lain 'awal malam' ('isy6'),
'sesuatu yang hidup pada malam harl' ('frsyiyah),
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'pura-pura tidak tahu' (ta'dsyi),'akhir siang atau
sore hari' (al-' asyiyu),'makan malam' (al-' asy A),
' rabun malam' (al-' asy 6), dan berpalin g (y a' sy i' an).

Semua makna konotatif ini berpangkal pada
kegelapan atau ketiadaan cahaya. Berpaling dari
kebenaran, misalnya, merupakan akibat dari
ketidaktahuan dan ketidaktahuan adalah ke-
gelapan.

Kala'isy6' dan berbagai turunannya yang
dihubungkan dengan b ukr ah ( aj2<. ), al - gha ddw ah

(;'rr:.t;;lr), atau al-isyraq (;rjly ), yang ketiganya
berarti 'pagi-pagi', merupakan ungkapan sim-
bolik yang membangun makna sepanjang masa
atau setiap saat-di antara ayat yang me-
ngangkat makna ini ialah QS. Ali'ImrAn [3]:41,
QS. Al-An'Am [6]:52, QS. Al-Kahfi [18]: 28, QS.
ShAd [38]: 18, QS. Al-Mu'min fa0l: a6 dan 55, serta

QS. Maryam [19]: 11 dan 62-atau sejenak,
maksudnya satu rentang waktu yang pendek
seperti ditunjuk oleh QS. An-NAzi'At l79l: M.

Salah satu di antara kata'isy6'di dalam Al-
Qur'an dihubungkan dengan kata shalal se-

hingga membangun arti shalat Isya yakni yang
terdapat pada QS. An-N0r [24]: 58, salah satu
dari lima shalat fardhu, yaitu shalat yang awal
waktunya dimulai sejak terbenamnya mega
merah di ufuk timur (akhir waktu Maghrib).

Ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kata
'isy6' atau turunannya pada umumnya mengan-

dung uraian mengenai: a) Kisah beberapa nabi.
Kisah itu mencakup kisah Nabi Zakaria yang
akan mendapat keturunan setelah berusia lanjut
dan istrinya dianggapnya mandul (QS. Ali
'ImrAn [3]:41 dan QS. Maryam [19]: 11), Nabi
Yusuf yang disingkirkan oleh saudaranya sendiri
(QS. Y0suf 11.21: 1.6), Daud yang bertasbih
bersama-sama dengan gunung-gunung se-

panjang hari (QS. ShAd [38]: 18), dan Sulaiman
as. yang terkenal sebagai penguasa angin (QS.

ShAd [38]: 31). b) Tata cara pergaulan di dalam
keluarga (QS. An-Nfir l24l:58) dan masyarakat
(QS. Al-An'Am [6]: 52). c) Petunjuk dan strategi
dakwah (QS. Al-Kahfi [18]: 28). d) Petunjuk agar
senantiasamemohon ampun kepada Allah seraya

bertasbih dan memuji Allah swt. setiap saat (QS.

lzzah

Al-Mu'min [a0]: 55). e) Bahwa berpaling dari
mengingat Allah swt. berarti memberikan
kesempatan kepada setan untuk mengisi ruang
kalbu manusia dan setan tersebut akan berusaha
keras untuk menyeret yang bersangkutan agar
melakukan hal-hal yang dimurkai Allah swt. (QS.

Az-Zukhruf [a3]: 36). Orang-orang yang sudah
dirasuki setan bagaikan orang buta, mereka di
dalam kesesatan, tetapi justru mereka merasa di
dalam petunjuk Allah swt. Oleh sebab itu,
bertasbihlah dan bertahmidlah karena itu
merupakan sebagian dari antisipasi di dalam
menghadapi kedahsyatan Hari Kiamat (QS. Ar-
ROm [30]: 18). f) Suasana surga yang penuh
kebahagiaan dan kenikmatan (QS. Maryam [19]:
52). Pesan-pesan yang dihimpun di dalam ayat-
ayat tersebut patut direnungkan dan diteladani
untuk menambah kualitas iman dan takwa.
cc Cholidi c:

'IZZAH ( 6frl
Kata' izzah ( ; y ) adalahbentuk mashdnr dari' mza,

ya'izzu, 'izzah dNt'azlzah (i;f;i;:"f. t;-T) y*g
berarti 'kuat dan bebas dari kehinaan' (qawiya wa

bari'a minadz-dzulli). Arti lain daui 'izzah adalah
'mengalahkan',' dN ah panas', dan'sombong (al-

ghnlabah wal-himiyyah wal-mafah). Kata lain yang
seasal dengan 'izzah adalah 'azzah, yang berarti
'anak kijang betina', al-'uzzdberNti 'berhala yang
disembah Bani Kinanah dan Kafir Quraisy' atau

'pohon kayu yang disembah oleh Bani Ghathafan'.
Kala 'izzah disebut 11 kali di dalam Al-

Qur'an. Kata' izzun (mudzakkar) disebut satu kali,
yaitu di dalam QS. Maryam [19]: 81. Di dalam
benlukfi'l mddhi disebut tiga kali, yaitu di dalam

QS. Al-Ma'idah [5]: 1Z QS.YAsin [36]: 14 dan QS.
ShAd [38]: 23-Di dalam bentuky''/ mudhdri'kata
itu disebut satu kali, yaitu di dalam QS. Ati
' ImrAn l3l: 26. Kala al -' aziz (ism f6' il dengan shighat

mubdlaghah) disebut 92 kali, kata 'azizan tujuh kali,
kata a'azz (ism tafdhil = superlatif ) disebut tiga kali,
kata a'izzah disebut satu kali, yaitu di dalam QS.
Al-Ma'idah [5]:54.

Kala'izzah di dalam QS. Al-BaqarahlZl:206
berkaitan dengan sifat orang yang suka mem-
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buat kebinasaan di muka bumi. Bila ada orang
menyuruh mereka bertakwa maka dengan keras

mereka tetap bertahan berbuat dosa. Kata'izzah
di dalam QS. An-Nisd' l4l:139 disebut di dalam
konteks pembicaraan tentang orang-orang yang
mengambil orang-orang kafir menjadi pe-
mimpin. Tuhan bertanya, 'Apakah mereka
mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Se-

sungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah."
Kata 'izzah di dalam QS. Yfinus [10]: 65

berkaitan dengan berita gembira bagi wali-wali
Allah, di mana mereka tidak akan merasa takut
dan sedih. Kata'izzah di dalam QS. Asy-Syu'arA'

126l:4 berhubungan dengan perbuatan tukang
sihir Firaun. Ketika menjatuhkan tali dan
tongkat, mereka berkata, "Demi kekuasaan
Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan
menang." Kata'izzah di dalam QS. FAthir [35]: 10

berkaitan dengan pernyataan Tuhan, "Barang
siapayang menghendaki kemuliaan, bagi Allah-
lah semua kemuliaan itu."

Kala 'izzah di dalam QS. Ash-Shilfdt l37l:
180 disebut di dalam konteks pembicaraan
bahwa Tuhan yang memunyai kemuliaan,
Mahasuci dari apa yang mereka sifati/katakan.
Kala'izzah di dalam QS. Shad [38]: 2lebih tepat
diartikan'sombong', sesuai dengan konteksnya,
orang-orang kafir itu berada di dalam ke-
sombongan dan permusuhan yang sengit.
Adapun kata'izzah pada Ayat 82 dari surah yang
sama berkaitan dengan tipudaya iblis terhadap
manusia, di mana iblis menyatakan, "Demi
kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan
mereka semua." Kata 'izzah di dalam QS. Al-
MunAfiq0n [63]: 8 berkaitan dengan pernyataan
Allah, "Bahwa kekuatan itu hanyalah bagi Allah,
bagi rasul-Ny4 dan bagi orang-orang Mukmin,
tetapi orang-orang munafik itu tiada me-
ngetahui." te Hasan Zaini te

I'TASHAM A (l:etbt l
l'tashama ( 9-.-1) adalahf il mddhi mazid (verba

lampau bertambahan huruf) dari kata kerja
' ashama ('4 ); bentuk mudhdri' (masa kini)-nya
adalah y a' t ashimu ('r4i1. ) dau,:t mashdar-nya adalah
i'tishdm ( t@t ). Keluarga kata ini, baik dalam
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bentuk kata kerja maupun kata benda, diulang
di dalam Al-Qur'an sebanyak 13 kali; tersebar
di dalam 13 ayat dalam 10 surah (4 surah
makkiyah dan 6 surah madaniyyah).

Menurut Ibnu Faris di dal arnbuku Maqayisul

Lughah,kala'ashama ('& ) berasal dari akar kata
yang merujuk pada arti'menahan', 'melarang',
dan 'mewajibkan (menetapkan)'. Ada beberapa
kata yang berasal dari akar kata 'ashm ( rZt ), di
antaranya al-'ishmah (!^ti ): yang artinya
menjaga; i' t ashama al-' abdu bilf Ahi (lt, "3''&y =

hamba berlindung kepada Allah); ista'shama
('@)=bertindung);' ashnmtu fuldnan ( (.t 1'&;
= saya siapkan perginya si Fulan dengan sesuatu

yang bisa dijadikan pegangan untuk berlindung);
al-mu'shim( i.al1ji = penunggang kuda yang jelek

kondisi tunggangan ny a) ; al-' ishmah ('t',^rli =

sesuatu yang digunakan untuk berlindung;
'ashamahuth tha'6m ( it ltt '^*, -- makanan itu
mencegah lapar); mu'sham ( # = kulit yang
belum dicabuti bulunya); al-'ushm ('Ai = bekas

sesuatu seperti lumut); al-'ushmah ( i',',-iji = warna
putih yang ada di pergelangan tangan; ghurdbun
'asham ( @ i+r j = gagak yang pergelangannya
putih).

Al-'ishmah('t: ,\i ) artinya'kalung', karena
kalung selalu berada di leher. Mi'sham al-mar'ah

(;i)r ';at = tempat gelang pada lengan wanita)
karena tempat itu yang menahan gelang.

Al-Ashfahani di dalam Mufradht fi Ghaiibil

Qur'6n memberi pengertian yang sama dan
memberi contoh dengan beberapa ungkapan,
misalnya 16 'frshimal yauma min amrillilh ( n?6 !
ii ;i A i1;Ji = tidak ada yang melindungi hari
ini dari azab Allah), artinya'tidak ada sesuatu

pun yang bisa melindun giny a ; md lahum minallih
min 'frshim ( eG ,t *t ,t *: C= tidak ada bagi
mereka seorang pelindung dari azab Allah); a/-

i'tishim ( (q\i ) artinya 'berpegang dengan
sesuatu', seperti ungkapan wa' t ashimfi bihablill1hi
j ami' 6 G,; il rp 1 e:,*iri =dan berpeganglah
kamu sekalian kepadatali [agama] Allah); waman

y a' t ashim b ilt Ahi ( !, .\ e sp e = b ar angsiapa yang
berpegang teguh kepada [agama] Allah);
ista'shama ('g:"--t = berlindung), seakan-akan ia
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meminta kepada sesuatu yang bisa melindungi-
nya dari kekejian. Al-'ishmah( a;.:il= Urng); al-

mu'sham ( i"Lili: tempat gelang pada lengan-
nya); ghurdbun 'asham ( e' +(; = gagak yang
punya pergelangan putih).

Dari contoh-contoh di atas, ternyata
pengertian-pengertian 'asham( 4) sama, yaitu
'menahan','mencegah', dan'berlindung'.
Kemudian itu berkembang, mencakup'gelang',
' gagak', dan sebagainya.

Kala'ashm ( e ) di dalam bentuk kata kerja

diulang di dalam Al-Qur'an sembilan kali.
Persoalan yang dimunculkan oleh Al-

Qur'an berkaitan dengan kata 'ashm ( 

'Ja; 
) ini

adalah siapakah yang dapat melindungi manusia
dari bencana dan rahmat Allah (QS. Al-AhzAb

l33l:77), dijawab oleh Al-Qur'an pada QS. H0d

[11]: 43, tidak ada yang dapat melindungi selain
Allah, dan ditegaskan lagi pada QS. lt^l-Hajjl22):
78 bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung.
Ayat-ayat ini menggunakan kata 'ashm ( # )

dengan makna'berlindung'.
Pada QS. An-NisA' l4l:lM dan175, QS. A[

'ImrAn [3]: 101 dan 103, serta QS. Al-Hajj [22]:
78, Al-Qur'an memberi arti 'berpegang teguh
dengan nama Allah'. Di dalam konteks ini Al-
Qur'an menggambarkan orang yang berpegang
teguh pada agarna Allah dan menjalankannya
dengan baik, mereka itu ditunjuki oleh Allah
jalan yang lurus, mendapat balasan pahala di
surga dan selamat dari neraka. Thabathabai
memberi penjelaskan tentang makna'berpegang
teguh' pada QS. Ah'ImrAn [3]: 103: yang dimak-
sud dengan berpegang teguh adalah berpegang
teguh pada Kitab Allah, Al-Qur'an, yang telah
menghubungkan hamba dengan Tuhannya dan
yang telah mempertalikan langit dengan bumi.
Di dalam ayat ini terkandung perintah agar

seluruh umat Islam bersatu dengan berpedoman
kepada Al-Qur'an dan Hadits.

Selain itu, Allah menegaskan pada QS. Al-
MA'idah [5): 67 bahwa para rasul dipelihara
Allah dari segala macam bentuk gangguan
manusia.

Pada umumnya kata 'ashm ( rae ) di dalam

Ibil

bentuk kata kerja diartikan sebagai'berlindung',
'berpegang teguh', atau yang semakna. Itu
berbeda dengan apa yang terdapat pada QS.
Y0suf 1121: 32; di dalam konteks ini kata tersebut
diartikan sebagai'menolak'. Kendati pun peng-
gunaan kata ini berbeda dengan makna se-

belumnya, tetapi sikap 'menolak' dengan arti
'menahan diri dari ikut melakukan perbuatan
terlarang' hanya bisa dilakukan oleh pribadi
yang selalu berlindung pada Allah. Oleh sebab

itu, pada hakikatnya pemahaman kata ini masih
sealur dengan pemakaian sebelumnya.

Di samping itu, kata 'ashm ( ee ) di dalam
bentuk ism f6'il disebut di dalam Al-Qur'an tiga
kali. Di dalam pengulangannya kata 'ashm ( r:a;7
dihubungkan dengan siksaan Allah. 'dshim

( eG ) terdapat pada QS. Y0nus llDl:27 , " Orang-

orang yang melakukan kejahatan (mmdapat) balasan

yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada

bagi merekn seorang perlindungan pun dni ( mnb) Allalx" .

Kata' ashm ( # ) di dalam bentuk ism f6'il
semuanya berhubungan dengan siksaan Allah
terhadap orang yang kafir, murtad, dan yang
tidak memercayai Nabi. Mereka itu disiksa di
dunia dan di akhirat, mereka dimasukkan ke

dalam api neraka. Tidak seorang pun yang
sanggup melindungi dan menyelamatkan me-
reka. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya,
mereka tetap disiksa sesuai dengan dosa yang
telah mereka lakukan.

Pada QS. Al-Mumtahanah [60]: 10, wa 16

tumsiki.t bi'ishnmil-knwafir ( ;t1f.li 6, i r<.,j'li=
dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali

[perkawinan] dengan perempuan-perempuan
kafir). Konteks pembicaraan berkaitan dengan
peristiwa setelah perjanjian Hudaibiyah, ketika
itu datanglah perempuan Mukmin dari Mekah,
turunlah ayat untuk menguji keimanan mereka.

Kata 'ishm ( e) di dalam ayat ini masih sama

dengan makna'berpegang teguh'. 'e Afraniati Affan't

IBIL ( st{! )
Kata ini terdiri darihamzah ( 1), ba' ( ,=, ), danlam
(; ). Kata yang tidak memiliki bentuk tunggal
ini berasal dari abala ( ),1), ya'Uutu ( S!-), abillan
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(i';) ), daurr ablan ( :[f ) yang berarti 'menahan
dahaga'. Unta disebut dengan ibil karenabi-
natang ini dapat menahan dahaga. Unta (Latin,
Camelus) ialah binatang menyusui memamah-
biak, berkuku, ada yang berkelasa (berpunuk)
satu (Camelus dromedaris) dan ada pula yang
berkelasa dua (Camelus ferus)- Unta sudah di-
jinakkan di Asia Tengah sejak 6000 tahun yang
lalu. Unta pengangkut (Camelus bactrianus) dapat
membawa beban seberat 250 kg. selama 10

sampai 12 jam dalam kecepatan 4 km sejam.
Unta dapat mencapai umur 40 tahun. Kelasa unta
adalah punuk lemak yang menyimpan pangan
perbekalan. Di dalam Al-Qur'an, kata al-ibil

t })i I disebut sebanyak dua kali, yaitu pada QS.
Al-An'Am 16l:1,44 dan QS. Al-GhAsyiyah [88]:17.

Di dalam ayat pertam4 kata afiAit ( j,'!)
bermakna hakiki yaitu 'unta', sedangkan pada
ayat kedua ada yang mengartikan hakiki dan ada
pula yang memberi makna metaforik, yaitu
awan. Menurut kalangan yang memberi arti
metaforik, ini disebabkan oleh karena ayat-ayal
berikutnya memuat teguran kepada mereka yang
tidak percaya pada hari kebangkitan, mengapa
mereka tidak memerhatikan langit bagaimana
ditinggikan, gunung bagaimana ditancapkan,
bumi bagaimana dihamparkan. Maka, teguran
tersebut tidak logis jika dimulai dengan per-
nyataan apakah mereka tidak memerhatikan
unta bagaimana diciptakan. Baru logis jika
pernyataan tersebut berbunyi: apakah mereka
tidak memerhatikan bagaimana awan itu
diciptakan karena hubungan antara awan
dengan langit lebih dekat dibanding hubungan
antara unta dengan langit. Pemberian arti
metaforik terhadap kata al-ibil t ll)i I dengan
'awan karena adanya keserupaan antara unta
dengan awan dari segi: bergerombolny4 ber-
geraknya unta di padang pasir dan awan di
langit, bahkan dari segi bentuk di antara
keduanya. Mereka yang memberi arti hakiki
pada kata di atas, mengemukakan argumen
bahwa unta adalah binatang yang banyak
dipelihara oleh orang-orang Arab, di samping
unta itu binatang yang memiliki banyak ke-
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istimewaan, seperti tahan dahaga, dapat me-
muat beban yang berat, dan tahan berjalan di
padang pasir, serta dapat menempuh perjalanan
yang jauh. Dengan demikian, wajar jika ada
teguran mengapa terhadap binatang ini tidak
direnungkan bagaimana diciptakan, sejalan
dengan teguran mengapa tidak direnungkan
langit, gunun& dan bumi. ee M. sa'ad cc

rBN (ir )
Kata ibn berasal dari banh - yabni - bin6'an wa

binyatan wa bunyilnan GE ) 4') Eq - C- - ;. )
yang berarti'membangun, men)rusun, membuat
fondasi'. Kata ibn berasal dari akar katabanawa
( *. ) atau banawun (7 ) ya"S berarti syai'un
yutawalladu min syai' (*:tf;-rp = sesuatu

yang dilahirkan dari sesuatu) atau bisa juga
berarti al-waladudz-dzakar ( f'::t :tfSt = seorang
anak laki-laki). Bentuk jamak dari kataibn adalah
abnd' ( r6f ) dan bentuk tashghir-nya adalah
bunayya ( qri = anakku). Menurut Al-Ashfahani,
kata ibn diartikan sebagai'suatu yang dilahirkan'
karena bapaklah yang telah "membuat" anak
dan Allah-lah yang mewujudkannya. Kata ibn

dapat disandarkan atau digandeng dengan kata
lain dan memiliki arti lain, seperti ibnus-sabil

1 trpt rfr ) sebutan untuk ola.g yang bepergian
atau merant au, ibnul-lail ( Jlu, ;r' ) sebutan untuk
orang yang suka mencuri. Kataibn di dalam Al-
Qur'an disebut 35 kali tersebar di dalam
beberapa surah dengan arti yang berbeda sesuai

dengan konteks kalimatnya.
Secara umum kata ibn di dalam Al-Qur'an

mengacu pada status anak, baik ia disandarkan
kepada nama bapak, nama Tuhan (Allah), atau
pun sebutan lainnya. Di dalam Al-Qur'an kata
ibn banyak disebut untuk menjelaskan Isa bin
Maryaro (Isa putra Maryam). Kataibn mengiringi
nama Isa sebanyak 23 kali atau menjelaskan
status Isa, baik sebagai Rasul dan Nabi, maupun
sebagai anak (putra Maryam). Selebihnya kata
ibn disNrdarkan pada sebutan lain seperti Uzair
ibn Allah, ibnus-sabil t 9, 6 ), ibnu 'ammi

( * ;lt),ibni(.,rl), dan bunayya('!.).
Kata ibn (Al-Masih Isa bin Maryam) di
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dalam QS. Ah 'Imr6n [3]: ,15 berkaitan dengan
kisah Maryam melahirkan anak tanpa seorang

ayah. Anak yang dilahirkan oleh Maryam yang
bernama Isa (dengan gelar Al-Masih) adalah
keturunan atau putra Maryam. Oleh sebab itu,
di dalam Al-Qur'an disebut dengan Isa bin
Maryam (Isa putra Maryam). Ayat 45 QS. Ati
'ImrAn [3) ini menegaskan status Isa, yaitu
sebagai putra Maryam dan status kemanusiaan-

nya. Setiap kata ibn yang diiringi (diapit) oleh
kata Isa dan Maryam menunjuk dan menegas-

kan status keturunan, yaitu Isa putra Maryam.
Kata ibn di dalam QS. At-Taubah [9]: 30

disandarkan kepada kata Allah (ibn All6h\, yaitu
Uzair ibn Allah (Uzair putra Allah) dan Al-Masih
ibn Allah (Al-Masih putra Allah), kecuali jika hal
tersebut dipahami secara metafora.

Kata ibn di dalam bentuk jamak, yaitu
banftn atat banin, pada QS. Al-An'Am [6]: 100

berkaitan dengan sikap dan perbuatan orang-
orang musyrik, yang berbuat bohong karena
kebodohan mereka, dengan mengatakan Allah
memiliki anak lakilaki.

Kata ibn y arrrg mengiringi kata as-sabil (ibnus-

sabil) pada beberapa ayat di dalam beberapa
surah, seperti di dalam QS. An-Nisfl [4]: 36, QS.
Al-AnfAl [8]:41, QS. At-Taubah [9]: 60, QS. Al-
IsrA' [17]: 26, QS. Ar-Rtm [30]: 38, dan QS. Al-
Hasyr l59l: 7, semutrnya memiliki arti'orang yang
sedang bepergian tidak untuk berbuat maksiat'.
& Hatamar tc

TBTTGHA', ( r$.1 )
lbtigh6' adalah bentuk mashdar dari lbt aghh ( &) )

yang berasal dari akar katab6', ghain, dan huruf
mu'tal. Menurut Ibnu Faris, kata yang tersusun
dari huruf-huruf tersebut mengandung dua
makna yaitu: (1)'mencari sesuatu' dan (2)'sejenis

kejahatan'.
Ar-Razi, membedakan makna kata baghd

(;i ) -enurut preposisi yang mengiringinya.
Ketika kata bagd dihubungkan dengan 'alaihi

( A;),sehingga menjadi baghh 'alaihl, maka
maknanya sesuatu yang negatif (buruk), yaitu
segala yang ekstrem, sedangkan ketika kata itu

lbr igha'

dihubungkan dengan bhi ( 7 ) sehingga menjadi
baghdlahfr, maka maknanya sesuatu yang positif
(baik) dengan makna thalab (Ub = mencari).
Demikian pula maknanya ketika kata ini
berubah menjadi bentuk lbtighd' (LV.t ), lbtaghh

( Fl dmtabaghghi( .# ). Menurut M. Quraish
Shihab, tambahan huruf t6' pada kata lbtigh6'
( r$.y I mengandung makna'kesungguhan'.

Di dalam Al-Qur'an, katalbtighi'dan turun-
annya disebut sebanyak 96 kali. Kata lbtigh6'
sendiri hanya dijumpai sebanyak 14 kali pada
13 tempat, antara lain pada QS. Al-Baqarah [2]:
207,265; QS. An-Nisd' l4l:104,1L4, dan QS. Ar-
Ra'd [13]: 1.7. Demikian sebagaimana diungkap-
kan oleh Fuad Abdul Baqi di dalan Al-Mu' jam.

Pada umumny akala lbtighri' di dalam ayat-
ayat tersebut berkonotasi positif kecuali dua kata

saja yang berkonotasi negatif. Adapun yang
berkonotasi positif itu, tiga di antaranya di-
nisbahkan kepada kata mardhdtilldh (kefidhaan
Allah) yaitu di dalam QS. Al-BaqNah [2]:207.
Ayat ini berkaitan dengan daya upaya seorang

beriman di dalam rangka mencari keridhaan
Allah (/bflgh6' mardhdtilldh) yang diistilahkan
sebagai orang yang menjual dirinya kepada
Allah. Kemudian QS. Al-Baqarah [2]: 265. Ayat
ini berbicara tentang orang-orang yang pe-
murah di dalam mendermakan hartanya untuk
mencari keridhaan Allah. Dan QS. An-NisA' [4]:
114 berkaitan dengan upaya seseorang Mukmin
untuk mencari keridhaan Allah melalui saling
berpesan di antara sestuna manusia supaya ber-
sedekah, berbuat makruf, dan mengadakan
perdamaian.

Salah satu kata lbt igh6' disandarkan kepada
kata mardhiti ( G9';: keridhaan-Ku) yaitu di
dalam QS. Al-Mumtahanah [60]: 1. Ayat ini
berkaitan dengan orang-orang yang telah ber-
khianat kepada Nabi Muhammad dengan
mengalihkan musuh sebagai teman setia mereka.

Sebab, jika mereka mau meninggalkan larangan
itu berarti mereka telah berusaha untuk mencari
keridhaan Allah.

Ada juga yang dinisbatkan kepada kata
ridw 6null 6h 1 At ct:r;, = keridhaan Allah) yaitu di
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dalam QS. Al-Hadid l57l:27.Ayat ini sehubungan
dengan perilaku umat Nabi Isa yang mengada-
adakan gaya hidup kependetaan; tidak menikah
dan mengurung diri dengan alasan mencari
keridhaaan Allah. Di dalam hal ini tujuannya
benar, tapi jalan yang ditempuh tidak benar. Ada
lagi yang dinisbatkan kepada kata wajhi rabbihi,

yaitu di dalam QS. Al-Lail l92l: 20. Ayat ini
sehubungan dengan orang-orang yang akan
dijauhkan dari neraka kelak, yaitu orang yang
paling takwa, yang menafkahkan hartanya dan
membersihkannya di jalan Allah. Dia lakukan
itu semua bukan mengharapkan balasan apa-
apa dari manusia melainkan semata-mata
mencari keridhaan Allah. Satu dinisbahkan
kepada kata fadhlihi ( M = karunia-Nya), yaitu
di dalam QS. Ar-ROm [30]: 23. Ayat ini se-

hubungan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah
juga termasuk ke dalamnya ialah mencari
karunia-Nya.

Satu dinisbahkan kepada kata rahmatin
('*'r), yaitu di dalam QS. Al-IsrA' l17l:28. Ayat
ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yakni
perintah untuk memberikan hak-hak kerabat,

orang miskin dan ibnu sabil serta larangan
berbuat mubazir karena itu adalah perbuatan
setan. Bagi yang tidak melaksanakannya karena
tidak mampu, lalu ia berpaling maka berusaha-
lah untuk mendapatkan rahmat Allah supaya
kelak kamu marnpu melaksanakannya.

Satu dinisbahkan kepada kata hilyatin
({.), yaitu di dalam QS. Ar-Ra'd [13]: 17. Ayat
ini berkaitan dengan perumpamaan yang
diberikan Allah tentang kebenaran yang muncul
setelah kebatilan, yaitu ibarat air bersih yang
muncul setelah berlalunya banjia dan perhiasan
yang diperoleh setelah buih dihilangkan dengan
jalan membakarnya. Satu dinisbahkan kepada
kata al-qaum( ii,),yaitu di dalamQS. An-NisA'

[4]: 104. Ayat ini sehubungan dengan situasi di
dalam peperangan melawan musuh Islam. Orang
beriman tidak boleh berhati lemah di dalam
mencari atau mengejar kaum (musuh-musuh
itu). Dan satu lagi dinisbahkan kepadakatawajhi
rabbihim ( re,t yj ), yaitu di dalam QS. Ar-Ra'd
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[13]: 22. Ayat ini menggambarkan orang yang
memberi wajah (keridhaan) Tuhan yang men-
dirikan shalat dan suka berinfak serta menolak
kejahatan dengan kebaikan sebagai orang yang
berhak mendapat tempat kesudahan yang baik.

Sedangkan kata yang berkonotasi negatif itu
dinisbatkan kepada kata al-fitnah 1r+'l dan at-

ta'wil ( ,!-:bt),yaitu di dalam QS. Ali ImrAn [3]: 7

yang artinya, "Adapun orang-orang yang di dalam

hatiny a condon g kep ada kwt an, maka mereka men giktti
ay at - ay at y ang mutasyabihat darip adany a untuk
menimbulkmt fitnah dm untuk mencai-cai t akwilny d' .

Sebagaimana penjelasan dari Ar-Razi
bahwa kata baghd bila dihubungkan dengan
preposisi 'ala, maknanya cenderung kepada
sesuatu yang negatif, maka hal yang sama juga
ditemukan di dalam Al-Qur'an, misalnya: (L)

fabaghd 'alaihim (QS. Al-Qashash [28]: 76). Ayat
ini sehubungan dengan kedurhakaan Qarun
lantaran mengingkari nikmat Allah pada di-
rinya. (2) Fain baqat ihdahumd 'alal ukhrd (QS. Al-
IlujurAt [a9l: 9). Ayat ini sehubungan dengan
penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu
pihak yang bersengketa terhadap lawannya. (3)

QAm M tukhaf khashmhni baghi ba' dhun6' al 6 ba' dhin
(QS. Shad [38]: 22). Ayat ini sehubunngan dengan
kasus dua orang yang bersengketa datang
kepada Nabi Daud untuk meminta keadilan
karena salah satu di antaranya telah berlaku
lalim kepada yang lain.

Di bagian lain di dalam Al-Qur'an kata
baghdmemiliki makna yang bersifat netral. Akan
tetapi, kenetralannya akan hilang ketika kata itu
berhadapan dengan maf itl bih (objek). Pada saat

itu kecenderungan maknanya megikuti sifat
objek tersebut, bisa positif atau negatif. Yang
mengandung makna positif, misalnya Li tabtaghlt

fadhlan mirrabbikum (QS. Al-IsrA' [17]: 12),sedang-
kan yang mengandung makna negatif, misalnya,
Allazina yashudditna 'an safrlillihi wa yabghtrnahd

'iwaja (QS. Al-A'rAf l7l: afl.
Ditemukan juga di dalam Al-Qur'an setiap

katabaghd di dalam konteks perintah (amar)pasti
mengandung makna yang positif. Misalnya,
W ab t a ghi fi m 6 dt 6kall 6hu d- ddr al 6khi r ah (Dan carilah
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olehmu pada apa yang telah dianugerahkan
Allah kepadamu [kebahagiaan] negeri akhirat)
(QS. Al-Qashash [28]: 77). Sebalikny4 setiap kata
baghd di dalam konteks larangan (nahy) pasti
mengandung makna yang negatif. Misalnya,
Wald tabghil fasddafil ardhi (Danjanganlah kamu
berbuat binasa di muka bumi).

Di dalam istilah fiqih terdapat kata bughAt

( ;t-li ) yang merupakan bentuk jamak dmi bdghin

(lf. ) yang berarti 'pemberontak bersenjata'.
Yaitu, orang-orang yang mengadakan per-
lawanan terhadap pemerintahan yang sah
karena terjadi kesalahpahaman politik.

Secara garis besar, makna yang dikandung
oleh kata baghd danberbagai bentukannya dapat
dibedakan menjadi dua macam, yaitu 'berlaku
lalim' dan'mencari/mengharap'. Secara lahiriah
terlihat pertentangan di antara dua makna ini.
Namun, keduanya juga dapat dicarikan titik
temunya, yaitu bahwa orang yang berbuat lalim
atau keonaran, kerusuhan dan segala bentuk
provokasi itu sebenarnya sedang mencari atau
menginginkan dengan tindakannya itu. Atau
dengan kata lain, orang yang sedang mencari dan
menginginkan sesuatu dapat saja melakukan
berbagai macuun cara dan upay4 termasuk di
antaranya melakukan tindakan-tindakan yang
negatif dan destruktif. oo Ahmad Kosasih ee

IDRis ( l"ril I
Idris adalah nama salah seorang nabi dan rasul
Allah swt. yang kisahnya diabadikan di dalam
Al-Qur'an dan ia adalah anak Adam pertama
yang diangkat sebagai nabi sesudah Nabi Adam
as. Kata idiis di dalam bahasa Arab berasal dari
akar kata darasa yang berarti 'belajar, mem-
pelajari'. Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa
nama sebenarnya dari Nabi Idris itu ialah
Akhnukh. Ia dinamai Idris karena banyak
mempelajari dan menelaah kitab Allah.

Kata idfis hanya dua kali disebut di dalam
Al-Qur'an, yaitu pada QS. Maryam [19]: 56 dan

QS. Al-Anbiyd' 121,1: 85. Pada Ayat 56 QS.
Maryam [19] dinyatakan bahwa Idris adalah
seorang nabi, seorang yang lurus, dan seorang

I tlrrs

yang diangkat derajatnya oleh Allah swt.
Kemudian, pada Ayat 85 QS. Al-AnbiyA' [21) ia
dinyatakan pula sebagai orang yang berhati
teguh, sama dengan Nabi Ismail as. dan Nabi
Zulkifli as.

Menurut Ibnu Ishag, seor.rng ahli sejarah
Islam, Idris adalah nabi pertama yang pandai
menulis. Ia diutus setelah berlalu masa kenabian
Adam as. sekitar 380 tahun.

Mengenai asal usul Nabi Idris as., di dalam
buku Qishashul-Anbiyl' (Kisah Para Nabi) karang-

an Ibnu Katsir Al-Quraisyi Ad-Dimasyqi di-
jelaskan bahwa Idris adalah keturunan dari Nabi
Nuh as. Secara rinci disebutkan ia putra Yarid,

anak Mahlail, anak Kinan, anak Sanusi, anak Syis,

anak Nuh as.

Adapun tentang kapan masa diutusny4
Sayyid Qutub menulis di dalam tafsirnya, Fi
Zhilil Al-Qur'6n (Di dalam Naungan Al-Qur'an),
bahwa kita tidak memunyai kepastian tentang
kapan masa risalah Nabi Idris as. Akan tetapi,
menurut keterangan yang lebih kuat, beliau
diutus lebih dahulu dari Nabi Ibrahim. Itulah
sebabnya nama Idris tidak tercantum di dalam
daftar nama nabi-nabi di kalangan Bani Israil.
Itu pula sebabnyamengapa tidak ada keterangan

tentang Idris as. di dalam kitab-kitab suci
mereka.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa
Idris di dalam bahasa Arab adalah nama bagi
Oziris di dalam bahasa Mesir Kuno. Bangsa

Mesir kuno memercayai Idris naik ke langit dan
bertempat tinggal di atas singgasana.

Kepercayaan mengenai diangkatnya Idris
as. ke langit juga dikemukakan di dalam ketentu-
an ag.una Islam. Hal ini berdasarkan penafsiran
terhadap QS. Maryam [19]: 56, khususnya
terhadap ayat yang berbunyi, "wa rafa'ndhu
makdnan 'aliyy6" (tlL6<.)'iti = dan Kami
naikkan derajatnya [Idris] ke tempat yang
tinggi). Mujahid menafsirkan bahwa Nabi Idris
as. tidak meninggal seperti manusia lainnya; ia

diangkat ke langit seperti halnya Nabi Isa as.

Karenanya, ia masih hidup sampai sekarang,
sedangkan menurut Ibnu Abbas, salah seorang
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sahabat yang banyak meriwayatkan hadits,
yang dimaksudkan dengan ayat di atas adalah
bahwa Idris as. diangkat ke langit keenam lalu
wafat di sana. Pendapat lain dikemukakan oleh
Hasan Al-Basri, seorang ahli tasawuf, bahwa
yang dimaksudkan dengan ayat tersebut adalah
bahwa Idris as. diangkat ke dalam surga.
ot Ahmad Thib Raya o

rDzN t,r!1 I
Menurut Ibnu Faris, kata tersebut terdiri dari
huruf-huruf alif, dzil, dNrnun, memunyai dua asal

yang berdekatan di dalam pengertian, namun
jauh berbeda dari segi lafal. Pertama, udzun
(telinga) bagi setiap fflrg bertelinga (udzun kulli
dzi udzun,,iii 6i Jt ;ii ). Kedua izin, ilmu, dan
memberi tahu (il-'ilmu wal-i'16m, pleyli f,jr 1.

Meskipun keduanya berbeda dari segi lafal,
niunun maksudnya berdekatan, karena melalui
telinga seseorurng dapat mengetahui apa yang
didengarnya. Orang Arab biasa mengatakan
adzintu bi hadza al- amr ( t<jt {4 i;;f ) dengan arti
'alimtuhit ('ry = aku mengetahuinya). Kata
adzanani futan ( c>\1, G;''i ) maksudnya ialah 'si
fulan memberitahukan kepada saya' (ful6n
a'lamani), sedangkan kata fa' alahu bi idzni artinya
'dia mengerjakan pekerjaan itu dengan se-

pengetahuanku' (fa'alahu bi 'ilmi). Menurut Ar-
Raghib Al-Ashfahani, izin tentang sesuatu
maksudnya ialah pemberitahuan tentang boleh-
nya serta izin melakukannya (i'l6m bi ijhzatih wa

al-rukhshahfih).

Kata lain yang seasal dengan kalaidzn ialah
6 dz 6n y ang berarti an- ni dd' I ish- sh al 6h ( ;{,*ll_ S.i)t: seruan untuk shalat), al-adzanah, yang berarti
'daun bibit yang baru tumbuh', al-udzainah
dengan arti 'alat pendengaran atau telinga
bagian bawah'.

Kataidzn di dalam bentuk mashdar, baik di-
idhafah-kan atau tidak, di dalam Al-Qur'an
disebut 39 kali, antara lain di dalam QS. Al-
Baqarah l2l:97, 102,249, dan251., QS. Ali 'ImrAn

[3]: 49 (2 kali), 145, dan 166, QS. An-NisA' l4l:25
dalrr64, QS. Al-A'rAf [7]:58, QS. Al-AnfAl [8]:66,
QS. Y0nus [10]: 100, QS. Ar-Ra'd [13]: 38, dan
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lain-lain. Di dalam bentukfi'l mfidlfi , bark muj arrad

atau mazid kata itu disebut 19 kali, antara lain di
dalam QS. Y0nus [10]: 59, dan QS. ThAhA [20]:
109. Di dalam bent:'lkfi'l mudhhri'disebut 19 kali,
antara lain di dalam QS. Al-A'rAf l7l 123, QS.
Y0suf l12l: 80, dan lain-lain. Di dalam bentuk
amr (fi'l amr ataufi'l mudhkri'yang dimasnkilam
amr) disebut enam kali, antara lain di dalam QS.
Al-B aqarah l2l: 27 9 . Berb enttk 6dzdn di sebut s atu
kali, yaitu di dalam QS. At-Taubah [9]: 3,

sedangkan berbentuk rna adzdzin disebut dua kali,
yaitu di dalam QS. Al-A'r6f l7l: 44danQS. Y0suf

l12l:70.
Pen gungkap m kata b i i dznill 6h di dal am QS.

Al-Baqarah [2]:97 merupakan rangkaian per-
nyataan Allah terhadap orang-orang kafir yang
memusuhi |ibril, padahal ia telah menurunkan
Al-Qur'an ke dalam hati Nabi Muhammad saw.

dengan izin Allah. Al-Qurthubi menafsirkan kata
idznillih di dalam ayatini dengan kehendakAllah
dan ilmu-Nya.

Kataidzn di dalam QS. Al-Baqarahl2l:7l2
berkaitan dengan kegiatan tukang sihir, yaitu
mereka tidak bisa mencelakakan seseorang
kecuali dengan izin Allah. Menurut Qurthubi,
yang dimaksud dengan izin Allah di dalam ayat
ini ialah kehendak Allah dan keputusan-Nya
(irddatihi wa qadh6'ih), dan bukan atas perintah-
Nya, karena Allah tidak pernah memerintahkan
perbuatan jelek yang merusak orang lain.
Menurut Az-Zajjai, izin Allah di sini maksudnya
ialah ilmu Allah.

Pada umumnya kata-kata idzn yang ter-
dapat di dalam Al-Qur'an dikaitkan dengan kata
Allah(biidznill6h),ataudenganrabb(Tuhar),yang
bi as anya me m akat ha dh ami r p ada al<hir kata b aik
mufrad, ataupwr jmna', repertbi idzni rabbili, rabbihk,

rabbihim, atau dengan ya mutakallim pada akhir
kata, seperti biidzni(dengan izin-Ku), kecuali kata
idznpadaQS. An-NisA' l4l:25. Di dalam ayat ini,
kalaidzn tidak dikaitkan dengan Allah atau rabb,

tetapi dengan ahlihinna. Ayat ini membicarakan
seseorang yang tidak mampu kawin dengan
wanita merdeka. Ia dibolehkan kawin dengan
hamba sahaya yang beriman, asal atas izin
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tuannya serta memberikan mas kawin yang
pantas.

Adapun ayat yang berhubungan dengan

masalah minta izin untuk memasuki rumah
orang lain adalah firman Tuhan di dalam QS. An-
N0r [24]: 27, 28. Di dalam Ayat 27, Allah
melarang orang Mukmin memasuki rumah
orang lain sebelum meminta izin dan memberi
salam kepada penghuninya. Pada Ayat 28, Al-

Qurthubi menjelaskan di dalam tafsirnya, baik
rumah tersebut di dalam keadaan terkunci
ataupun terbuka karena syara' telah mengunci-
nya melalui larangan (tahrim), sedangkan anak

kunci pembukanya ialah izin. Bahkan, ia wajib
datang melalui pintu depan, dan tidak boleh
melihat melalui jendel4 samping atau belakang.

Di dalam QS. An-N0r l24l:58 disebutkan
tiga waktu yang diharuskan bagi anak-anak
untuk meminta izin sebelum memasuki kamar
tidur orang dewasa. Demikian juga bagi hamba
sahaya. Waktu itu ialah sebelum shalat shubulu
ketika menanggalkan pakaian luar (istirahat) di
tengah hari, dan sesudah shalat Isya (akan tidur).
Di dalam Ayat 59 dinyatakan, bila anak-anak
tersebut telah dewasa maka mereka wajib minta
izin bila ingin masuk, sebagaimana dijelaskan
di dalam QS. An-N0r l24l:27-28.

Kata idznyang dihubungkan dengan Allah
(izin Allah) lebih banyak diartikan sebagai ilmu
Allah, kehendak dan ketentuan-Nya. Adapun
kata izin di antara sesarna manusia lebih banyak
diartikan sebagai pemberitahuan tentang ke-

bolehan melakukan sesuatu dan dispensasi
untuk melakukannya. Atau, mencabut larangan

sesuatu. Namun, semuanya itu tidak terlepas
dari arti asal, yaitu ilmu dan pemberitahuan.
,e Hasan Zaini te

IFK ( elil )
Kata ifk dengan segala bentuknya disebu t 22 kali
di dalam Al-Qur'an. Delapan kali di antaranya

disebut di dalam bentuk ift (kata benda), yaitu
pada QS. An-N0r l24l:1'1, dan12, QS. Al-FurqAn

l25l: 4, QS. SabA' l34l: 43, QS. Al-Ahqin lM| 11

dan28, QS. Al-Ankab0t [29]: 17, serta QS. Ash-

Ifk

Shaffat p7l:86 dan 151.

Kataift berasal dari afikn (:*i) yang pada
mulanya berarti'memalingkan' atau'membalik-
kan sesuatu'. Setiap yang dipalingkan dari arah

semula ke arah lain disebut fk. Angin puyuh atau

angin beralih disebut at-mu'tafikdt ( .1,(a]fr).
Disebut demikian karena arah angin tersebut
selalu berputar dan berpaling ke berbagai arah

secara bergantian. Dusta dinamakan ift karena
perkataan itu memalingkan yang benar kepada

yang salah. Masa paceklik juga dinamakan a/-

afikah (4!r) karena musim kemakmuran ber-

paling dari negeri itu ke negeri lain. Demikian
arti-arti kata tersebut berkembang tetapi tetap

kembali kepada makna asalnya.

Ayalayat yang menyebut kata ift dengarr

bentuk-bentuk lainnya memberi keterangan
bahwa Al-Qur'an menggunakan kata itu untuk
arti-arti sebagai berikut.

a. Perkataan dusta yakni perkataan yang tidak
sesuai dengan kenyataan (yang sebenarnya).

Kebanyakan kata tersebut digunakan untuk
arti ini, misalnya pada QS. An-N0r [24]:11
dan 12. Ayat ini turun berkenaan dengan
tuduhan palsu/bohong yang ditujukan kepada

Aisyah, istri Rasulullah. Riwayat dari Aisyah
sendiri menerangkan bahwa ketika Rasulullah

saw. bersama sahabatnya pulang dari pe-

perangan Bani Mushtaliq, Aisyah yang ikut
bersama Raululllah saw. tertinggal dari
rombongan yang membawanya. Ia berpisah

dari mereka karena mencari kalungnya yang

terjatuh di jalan. Sewaktu Aisyah istirahat
menunggu orang yang akan menjemputnya
seorang pemuda yang bernama Safwan bin
Mu'attal As-Sulami, yang juga sahabat Nabi
yang jauh terkemudian/terlambat pulangnya
dari yang lain, bertemu dengan Aisyah dan

langsung mengawal beliau pulang ke hadapan

Rasulullah saw. Peristiwa ini cepat diketahui
oleh Abdullah bin Ubay, seorang munafik yang

berpura-pura setia pada Rasul. Ia pun me-

nyebarkan berita bohong yang menuduh
Aisyah telah berbuat maksiat dengan Safwan.

Berita tersebut tersebar luas di kalangan umat
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Islam. Itu hampir saja membuat keluarga Rasul

berantakan seandainya Allah tidak menurun-
kan Ayat 11. dan 12 QS. An-N0r [24) di atas

yang membersihkan diri Aisyah dari tuduhan
itu. Allah menggunakan kata r,fk untuk meng-
gambarkan kebohongan berita yang disebar-
kan itu.

b. Kehancuran suatu negeri disebabkan pen-
duduknya tidak ada yang membenarkan ayat-

ayat Allah, misalnya QS. At-Taubah [9]: 70

yang menggambarkan kehancuran negeri
kaum Luth.

c. Dipalingkan dari kebenaran, karena mereka
selalu berdusta di dalam perkataan-per-
kataan mereka, seperti pada QS. Al-Ankab0t
l2el:61..

Kata ift dan yang seasal dengan itu di-
artikan sebagai'perkataan bohong' digunakan
Al-Qur'an untuk menggambarkan:

a. Kebohongan orang-orang kafir tentang
sembahan mereka yang dapat memberi
syafaat bagi yang menyembahnya (QS. Al-
Ankab0t l29l:17).

b. Kebohongan orang kafir yang mengatakan
bahwa Allah beranak (QS. Ash-ShAffAt [37]:
1s1).

c. Kebohongan orang kafir yang mengatakan
bahwa Al-Qur'an itu tidak memberi petunjuk
bagi manusia (QS. Al-AhqAf [a,6]: 11).

d. Kebohongan orang munafik yang mengata-
kan bahwa sahabat Rasulullah berbuat
skandal dengan istri Rasul (QS. An-Nffr [24]:
11,-12). $ Fauzi Damrah ce

rFrrRA' ( t;j4)
Kata ini bentuk mashdar (jadian) dari kata kerja
iftarh - yaftai - iftird' (,t-lt - 6rt - 6';\).Di
dalam Al-Qur'an kata iftir6' dan yang seakar
dengannya digunakan sebanyak60 kali, di dalam
bentuk kata kerja iftard-yaftar? sebanyak 51 kali,
dua kali berbenlukmashdar iftiri', tiga kali dalam
bentuismf6'il, muftar ( .i), dan selebihnya kata
benda (ism) fariyy dn ( $ ; ).

Secara bahas4 rnenurut Al-Ashfahani, kata
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dasr fard berarti 'memotong'. Kata ifrA' (rtlt)
artinya 'merusak' dan iftir6' mengandung dua
arti, 'memperbaiki' dan'merusak', namun yang
paling banyak digunakan adalah'merusak'.

Di dalam bentuk mashdar fariyyd artinya
'azlim| (W = besar), atau'aj?bd ($r= heran).
Di dalam Al-Qur'an digunakan di dalam arti
'mungkar', seperti keheranan kaum Maryam,
pada saat ia menggendong Nabi Isa as., se-

mentara Maryaro telah dikenal sebagai seor;rng
wanitayang salehah, seperti halnya Nabi Harun
as.

Di dalam Al-Qur'an, kata iftird' digunakan
dalam arti berdusta, syirik, dan aniaya. Ketiga-
nya memiliki maksud sam4 yaitu kebenaran dan
aturan yang diberikan oleh Allah swt. Di dalam
penggunaan kata iftir6' dan yang seakar dengan-
nya sebanyak 24 kali disertai kata al-kadzib
( *$ir). Ini menunjukkan sebagian besar kata
iftir6' digrnakan di dalam arti mendustakan
secara sungguh-sungguh.

Kata iftiri' digunakan untuk menjelaskan
sikap Bani Israil yang mendustakan agama Allah
bahwa sebelum Taurat diturunkan kepada Nabi
Musa as. telah ada kitab yang mengharamkan
makanan tertentu yang sesungguhnya halal,
kecuali mereka mengharamkannya sendiri (QS.

Ali 'ImrAn [3]: 9a). Pada dasarnya, tindakan
demikian adalah tindakan aniaya mereka ter-
hadap diri mereka sendiri.

Al-Qur'an menjelaskan tentang kemukji-
zatannya, yaitu bahwa Al-Qur'an adalah kalam
Allah, bukan buatan Nabi Muhammad saw. Ini
sekaligus menunjukkan kebenaran Nabi saw.

sebagai utusan-Nya yang tidak pernah berdusta
sama sekali. Karena itu, Allah memberikan
tantangan terhadap orang-orang kafir yang
mendustakan Al-Qur'an dan menuduh dibuat-
buat oleh Muhammad. Selain itu, dijelaskan
bahwa orang-orang kafir menganggap Al-Qur'an
sebagai dongeng-dongeng k'uurro (asdthirul - ouw ahn)

yang diada-adakan oleh Nabi Muhammad (QS.

Al-FurqAn [25]: +5). Mereka juga mengatakan
bahwa Al-Qur'an adalah mimpi-mimpi kalut
yang diada-adakan Muhammad, yang juga
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sebagai penyair (QS. Al-Anbiyfl [21]: 5).

Tantangan Allah yang pertama, agar
mereka membuat sepuluh surah (QS. H0d [11]:
13). Ternyata, mereka tidak mampu menerima
tantangan Allah, dan tetap mendustakannya.
Tantangan kedua diberikan lebih ringan, yaitu
agar mereka membuat satu surah saja seperti

dijelaskan di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 23, drt
QS. Y0nus [10]:38. Menghadapi tantangan kedua

yang lebih ringan ini mereka tetap tidak marnpu
menjawabnya. Tantangan ketiga yang diberikan
Allah yang lebih ringan lagi, seperti di dalam

QS. Al-IsrA' [17]:88.
Kata iftir6' juga dipergunakan untuk men-

jelaskan sikap kaum Nabi Nuh as. yang me-
nuduhnya membuat-buat wahyu yang di-
terimanya dari Allah swt., mereka mendusta-
kan ajaran Nabi Nuh yang benar (QS. H0d [11]:
35).

Kata iftir6' juga digunakan untuk men-
jelaskan bahwa semua informasi di dalam Al-

Qur'an, termasuk di dalamnya kisah-kisah nabi
sebelum Muhammad saw., seperti Nabi Yunus

as., Musa as., Yusuf as., dan nabi-nabi lainnya
adalah benar, tidak dibuat-buat (QS. Y0suf [12]:
111).

]adi, meskipun or;rng-orang kafir menuduh
Al-Qur'an sebagai sihir, mimpi-mimpi, dongeng
dan khayalan yang dibuat-buat Muhammad
saw., mereka tidak mampu membuat satu surah

sekalipun. Ini menunjukkan kemukjizatan Al-
Qur'an dan keotentikannya bahwa Al-Qur'an
adalah kalam Allah.

Kata iftiri' juga dimaksudkan untuk me-

nunjukkan bahwa perbuatan mengada-ada
dilakukan oleh orang-orang kafir (musyrik).
Mereka mengharamkan sendiri dengan meng-
atasnamakan Allah (QS. Al-An'im [6]: 138-14,0).

ee Ahmad RaJiq c"

1HN ( iit )
Kata'ihn ( k )adalah bentuk tunggal dNi'uhiln
(it'p ). Turunan dari kata yang tersusun dari
huruf-huruf ' ain, hh', dan nttn, memunyai makna
denotatif 'lembut' dan 'mudah'. Dari makna

'lhn

dasar itu berkembang manjadi antara lun:'ihn
( ;*, = kain wol berwarna yang telah dicelup).
Wol memang kasar, tetapi setelah dicelup ia
menjadi lembut; 'ihn (;]s. ) juga berarti 'tunai'
atau'menyegerakan', demikian Asy-Syaibani;
'serampangan' di dalam berbicara seperti di
dalam ungkapan " ramal-kal1ma' al6'awdhinih"
(yt-* * ?#t;i = mengeluarkan kata-kata

yang tidak dipikirkan sebelumnya atau dengan

mudah keluar begitu saja); 'ada' atau 'tersedia'

karena mudah mengambilnya ketika dibutuh-
kan, seperti di dalam ungkapan "'dhinul-mdl"
( fCr "1f 

= harta yang tersedi?, ada, hadir, dan

rctap1l'1'awdhinun nakht" ( rI,J, 'C\? = bagian

pada batang pohon yang dekat dengan bagian

lunaknya) demikian Ibnu Arabi. Makna inilah
yang digunakan di dalam hadits Nabi saw., "I'flni
bi'asafin wajtanibil 'awdhina" ( --*t #,,,#)
Ct?l = Beri saya pelepah kurma [yang kuat]
dan hindari pelepah masih lembek). Hadits ini
sekaligus-menurut Ibnu Arabi-membantah
pendapat Ali |arrah yang mengatakan bahwa
"'awdhinun nakhli" t,F ef* Iadalah pelepah
kurma yang kering karena menyalahi arti
denotatifnya.

Kata'ihn di dalam Al-Qur'an terulang dua
kali, yaitu pada QS. Al-Ma'Arij l70l:9 dan QS.
Al-Qari'ah 101: 5. Menurut AlQurthubi dan Ibnu
Katsir, kata 'ihn di dalam kedua ayat tersebut
berarti'wol yang telah dicelup' karena bila belum
dicelup, tidak dinamakan 'ihn. Menurut Al-
Hasan, kain wol yang dimaksud adalah warna
merah karena warna itulah yang paling lembut.
Ada yang berpendapat, yang dimaksud adalah
kain wol yang berwarna. Pendapat ini ada
benarnya karena setelah dicelup, kain wol pasti

ada warnannya. Di dalam kedua ayat tersebut,
'ihn digwakan sebagai padanan bagi gunung
atau gunung diumpamakan dengan kain wol. |ika
yang ditonjolkan segi kelembutan kain wol maka
gunung itu setelah dihancurkan Allah akan
berhamburan laiknya kain wol yang diterbang-
kan angin. Namun, jika yang ditonjolkan adalah
warnanya, maka gunung-gunung itu indah
bagaikan kain wol yang berwarna. Hanya saja
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pendapat kedua ini kurang tepat, selain karena
menyalahi makna denotatif ihn itu sendiri juga
tidak cocok digunakan di dalam konteks ayat
tersebut yang membicarakan tentang proses
kiamat di mana gunung-gunung akan hancur
berhamburdfr. cc Zubair Ahmad ce

rKHLA' t gPt I
Kata ikhla'( eft ) merupakan bentuk fi'l amr
( .,r!, Jq = kata kerja perintah) dari khala' a( L.ii ).

Adapun bentuk fi'l mudhdri'(Lt6$i = kata
kerja masa kini/depan) dari kata itu adalah
yakhla'u ( &- ) Sedangkan bentuk mashdarnya

adalah khat' (gl-i) dankhula' (#), serta
bentuk ism fa'ilnya adalah khAU' ( d t-; );
digunakan untuk maskulin dan feminin.

Di dalam Al-Qur'an, kata ikhla' ( C-t I
termaktub dalam QS. Thaha l20l: 12 yang
berbunyi, "lnni ana rabbuka fakhla' na'laika innaka

bil-wddil-muqaddasi thuw6" ( " AIX $:u ltlt Uf -61

,/$ n'i;-li ylVu4 = Sesungguhiya Aku inilah
Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu;

wungguhny a kmnu beradn di lembah yang suci, Thuwd).

Ayat ini menceritakan kisah Nabi Musa as.,

manusia pilihan Tuhan sebagai utusan-Nya,
yang menerima pertama kali wahyu dari
Tuhannya di suatu lembah Thuwa. Wahyu yang
diberikan Allah kepada Nabi Musa as. berkaitan
erat, antara lain, dengan perkara keimanan
kepada Tuhan, Hari Kiamat, perintah ibadah
shalat, waspasda terhadap hawa nafsu, dan
mukjizatnya berupa tongkat yang berubah
menjadi ular.

Dari tinjauan kebahasaan, sebagian besar

ulam4 seperti ibnu Manzh0a Al-AbyAri dan Al-
Qurth0bi, mengartikan khala'a dengan' nlza'a'
(L; = menanggalkan) dan 'azdla (Jr;f = meng-
hilangkan). Adapun arti tinjauan terminologi,
huruf kh6,ldm, dan'ain, menurut Ibnu F6ris di
dalam Mu'jam Maqhyisil-Lughah berarti 'pe-
misahan sesuatu yang mencakupi dengannya'.
Kata ini dapat digunakan dalam beberapa hal.
Pertama ia digunakan dan ditempatkan pada
pakaian, seperti ungkapan kalimat khala'tuts-
tsauba ( e'At 'c^* = saya menanggalkan pa-

345

lkhla'

kaian). Kedua kata ini digunakan untuk masalah
kepemimpinan atau kenegaraan. Kata khala'a di
dalam masalah ini berarti 'yunzilu man huwa a'ld
minhu' (q ,Pf '$ ; lF= menurunkan siapa
yang lebih tinggi darinya). Ketiga ia dapat pula
digunakan untuk menggambarkan perceraian
atau pemisahan hubungan nikah suami-istri.
Bila inisiatif perceraian berasal dari pihak istri,
dinamakan dengan khulu'. Ibnu Manzh0r di
dalam Lisdnul-' Ar ab menjelaskan perpisah an (al-

firhq) hubungan suami-istri sebagai khulu', karena
sesungguhnya Allah swt. menciptakan wanita
sebagai pakaian bagi laki-laki, dan laki-laki
sebagai pakaian pula bagi mereka, sebagaimana
firman-Nya di dalam QS. al-Baqarah l2l: 187,

Hunna libasun lakum wa antum libdsun lahunna

< C bA. eii 6 $Q r9=mereka(perempuan)
pakaian bagi dirimu dan kamu sekalian me-
rupakan pakaian pula bagi diri mereka.)

Di samping ifu, al-Ashfahani menambahkan
khala' aber artr pula' a' thkttuts-tsaub' ( elt it-U-.i
= memberinya pakaian), seperti di dalam ung-
kapankhala'afulilnun aMfulhnin tsauban ( lr)d a]i
t;; )'b ..rli = Si A memberi si B pakaian). Di dalam
hal ini, arti pemberi m (al-athi) tercapai bila telah
terjadi penanggalan baju yang dipakainya dan
kemudian dipakaikan kepada si B.

Para mufasir sepakat menafsirkan kalimat

fakhla' na' laika ( A4;i (9t I dengan' inza' na' laika'

@JX LPt = tanggalkanlah kedua sandal /
terompahmr). An-na'lu menurut Al-Qurth0bi
adalah 'sesuatu yang Engkau jadikan sebagai
pelindung kakimu dari (kotoran) tanah'. Di
dalam pengertian ini, an-na'lu memunyai makna
yang umum, ia bisa berasal dari sandal, sepatu
dan sebagainya. Para mufasir berbeda pendapat
tentang terjadi sebab-sebab sehingga Allah
memerintahkan Nabi Musa as. untuk me-
nanggalkan kedua terompahnya. Pertama,
menurut Ka'ab, 'Ikrimah, QatAdah, Adh-
DhahhAk dan MuqAtil, perintah penanggalan
sandal itu turun karena terdapat kotoran najis
pada sandal itu yang terbuat dari kulit bangkai
keledai yang tidak disamak. Kedua menurut Ali
bin Abi Thalib, Al-Hasan, dan Ibnu |uraij,
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adanya perintah demikian, agar dia men-
dapatkan keberkatan lembah suci itu, sehingga

kedua telapak kakinya menyentuh tanah lembah.

Ketiga menurut ulama-ulama salaf, perintah
tersebut agar tercapai kekhusyukan dan ke-
rendahan hati di dalam bermunajat dengan
Allah. Karena hal demikian, menurut Az-Ztrharli,
sangat pantas untuk rendah hati dan lebih dekat
untuk penghormatan dan pemuliaan dan sopan

santun, jika seseorang berada di suatu tempat
yang suci dan mulia. Keempat, dikemukakan
oleh Sa'id bin Iubair, perintah tersebut adalah

sebagai penghormatan terhadap tempat yang
suci itu, sebagaimana penghormatan terhadap
tanah Haram yang tidak boleh dimasuki dengan

memakai kedua sandal.
Di dalam salah satu literatur keagamaan

dikemukakan, bahwa berdasarkan pada firman
Allah ini, terdapat beberapa tempat dan masa

tertentu yang disucikan, seperti Ka'bah, Masjid
Al-Haram, masjid-masjid dan tempat-tempat
yang dihormati; serta Idul Adha dan Idul Fitri
dan hari-hari besar Islam lainnya dalam Islam.

Adapun pandangan kelima, menyatakan
bahwa perintah itu merupakan gambaran dari
kekosongan hatinya dari urusan keluarga dan
anak, sehingga diumpamakan keluarga dengan

sandal. Senada dengan pandangan ini, penganut
tafsir sufi (tafsir isydriy) mengatakan, khal'un-
na'lain (penanggalan sepasang sandal) adalah
menghilangkan perhatian terhadap urusan
duniawi dan ukhrawi. Seolah-olah Allah me-
merintahkannya (Musa) agar hatinya secara
keseluruhan tenggelam ke dalam makrifat Allah
dan tidak ada perhatian yang terbetik di hatinya
kecuali hanya kepada Allah. Demikian di-
sebutkan di dalam krtab Tafsrr Ar-Rdzi.
q Ris'an Rusli te

IKHWAN (;'ttV1,
Secara terminologis, kata ikhwhn biasanya
digunakan untuk melambangkan'persaudara-
an'. Kata ini disebut zzkali di dalam Al-Qur'an.

Secaraetimologis, kata ikhwdn adalah jamak

dari kata akh ( 1i ) yang pada mulanya berarti

ikiuvdn

'persamaan'. Istilah persalnaan memunyai arti
yang luas, bisa persamaan keturunan (ibu dan
bapak atau salah satunya) atau persamaan di
dalam persahabatan, sifat, profesi, suku, golong-
an, dan sebagainya. Dari pengertian terakhir
inilah berkembang arti kata akh dengan segala

bentuknya karena pengertian ini dapat disesuai-
kan dengan konteks pemakaiannya yang se-

makin berkembang.
Ar-Raghib Al-Ashfahani merinci arti akh

dengan segala bentuknya menjadi arti hakiki
dan majazi. Apabila kata itu digunakan untuk
arti 'persaudaraan yang ditimbulkan oleh
persamaan keturunan', dinamakan arti hakiki.
Akan tetapi, jika digunakan untuk arti 'per-
saudaraan yang timbul bukan karena adanya
persarnaan keturunan', dinamakan arti majazi.

Bentuk jamak dari kata akh di dalam Al-
Qur'an ada dua macam. Pertama, di dalam
bentuk ikhwdn. Bentuk ini biasanya digunakan
oleh Al-Qur'an untuk arti 'persaudaraan yang
didasari oleh persamaan keturunan dan yang
bukan keturunan'. Kataikhwdn yang digunakan
untuk arti persaudaraan atas dasar persamaan
keturunan, misalnya terdapat di dalam QS. An-
Nffr [24]: 31, yang disebut di dalam konteks
pergaulan di antara laki-laki dan wanita yang
bukan mahram. Karena ayat ini berbicara
tentang hukum membuka aurat wanita, jelas

yang dimaksud'saudara-saudara mereka' di sini
adalah saudara seketurunan/senasab. Demikian
juga di dalam QS. Al-Ahznb [33]:35 dan QS. Al-
Muj Adilah [58]: 22. Kata ikhw An yang digunakan
untuk persaudaraan yang bukan atas dasar
persamaan keturunan, misalnya terdapat di
dalam QS. AlTaubah [9]: 11 dan QS. Al-IsrA' [17]:
27.

Kedua di dalam bentuk ikhwah ( ; fl ) yans
disebut tujuh kali di dalam Al-Qur'an. Ke-
seluruhannya digunakan untuk arti 'per-
saudaraan atas dasar persamaan keturunan',
kecuali sekali di dalam QS. Al-HujurAt [49]: 10:

Innamal-mu'minirna ikhwah ti+l a*i.:i tZt=
sesungguhnya orang beriman itu bersaudara...).
Persaudaraan di sini ternyata atas dasar iman,
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bukan keturunan. Penggunaan kata ikhwah, y ang
digunakan untuk arti 'persamaan keyakinan'
menunjukkan bahwa hubungan di antara
sesama Muslim itu sangat erat, seakan-akan
hubungan tersebut dijalin bukan saja oleh
keimanan mereka, tetapi oleh persaudaraan
seketurunan sehingga tidak ada suatu alasan
untuk meretakkan hubungan di antara sesama

Mukmin tersebut.
Selain dari yang terdapat di dalam QS. Al-

HujurAt tersebut, kata ikhwah selalu digunakan
oleh Al-Qur'an untuk'persaudaraan sekandung',
misalnya di dalam QS. Y0suf 11,21: 7 dan 8.

Demikian juga di dalam QS. An-NisA' [4]: 11 yang
berbicara tentang harta warisan.

Kalau kata ikhwin diartikan sebagai per-
saudaraan atas dasar persamaan sebagaimana
arti asalnya, kemudian memerhatikan peng-
gunaannya di dalam beberapa ayat yang disebut
di atas, paling tidak kita dapat menemukan
beberapa bentuk persaudaraan yang dilam-
bangkan dengan kata ikhwin sebagai berikut. 1)

Persaudaraan berdasarkan pergaulan dan
persahabatan (QS. Al-Baqarah [2]: 220); 2)

Persaudaraan berdasarkan persamaan agama
(QS. At-Taubah [9]: 11 dan QS. Al-AhzAb [33]: 5);

3) Persaudaraan berdasarkan persamaan ke-
turunan, persaudaraan sekandung, sebapak,
atau seibu (QS. An-Nir l24l: 31); serta 4)
Persaudaraan berdasarkan persamaan bangsa
(QS. Qaf [50]: 13). * A.RahmanRitonga ee

^oILHAD ( .rtr.J! )
Kata ilh6d ( ,,!i) berakar dari kata lahada ( Gj )

dan mashdar dari kata alhada ( Gjf ) diartikan
dengan at-mail ( F'= kecenderungan). Tempat-
nya orang mati di dalam kubur agak miring dari
tengah ke samping disebut lahd ( ;j ). Kata
tersebut sudah menjadi salah satu kosa kata di
dalam bahasa Indonesia, dan telah ditulis di
dalam Kamus Besar Bahasa lndonesia, dengan kata
'lahad' dan 'lahat'. Namun, penggunaan se-

lanjutnya kata yang seakar dengan kata tersebut
diartikan dengan makna majazi. Misalny+ kata
multahad ( r;il ) diartikan dengan 'tempat
kembali karena orang yang kembali ada ke-
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cenderungan kepadanya'. Contoh lain ungkapan
ithnd fil-lisdn ( gqll a ltJl ) diartikan al -j auru wal-

mail' anil-hnqq (,>St *,F, :'r'r.lt = penyimpang-
an dan penyelewefrgan dari kebenaran). Ath-
Thabarsi mengartikan kata ifuAd itu dengan al-
'udfil 'anil-qashdi ( -r5r ,f J\i!it: menyimpang
dari tujuan).

Secara terminologi, menurut Al-Ashfahani,
penggunaan katailbddmengacu kepada dua hal.
Pertama, melenceng dari kebenaran menuju
penyekutuan Allah; dan kedua melenceng dari
kebenaran menuju kepercayaan terhadap ke-
niscayaan pengaruh sebab-sebab duniav'l llhad
yang pertama menafikan iman dan membatal-
kannya sedangkan ilhad y angkedua melemahkan
iman; namun, tidak membatalkannya.

Di dalam Al-Qur'an, katailhad disebutkan
satu kali, yakni terdapat di dalam QS. Al-Hajj

[22]: 25; sedangkan bentuk kata jadian yang lain
ditemukan kata yutbiditna ( b'):$ ) sebanyak tiga
kali, terdapat QS. Al-A'r6f [7]: 180, QS. An-Nahl

[16]: 103, dan QS. Fushshilat [41]: 4O; serta kata
multahadn ( fA ) dua kali, terdapat di dalam QS.
Al-Kahfi l18l:27 dan QS. Al-jinn l72l:22.

Kata ilhdd di dalam QS. Al-IIajj [22]:25
ditafsirkan oleh beberapa mufasir dari kalangan
Sahabat dan Tabi'in dengan berbagai makna.
Misalnya, Qatadah mengatakan bahwa ilhdd
adalah'kemusyrikan dan penyembahan kepada
selain Allah swt.' Ibnu Abbas, Adh-Dhahhaq,
Mujahid, dan Ibnu Zaid menafsirkan dengan
'penghalalan terhadap yang haram dan melaku-
kan perbuatan dosa'. Lain halnya Ata', ia me-
nafsirkannya dengan 'memasuki kota Mekah
tanpa berpakaian ihram'. Ibnu Katsir mengutip
pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas

bahwa ayat "waman yurid fihi bi ilhAd bi zhulm"
( * #y, el\y it= siapa yang bermaksud di
dalamnya melakukan kejahatan secara zalim)
turun berkaitan dengan perlakuan Abdullah bin
Unais kepada dua orang Muhajirin dan Anshar.
Ketika itu, Rasul saw. mengutus mereka ke suatu
tempat sementara di tengah perjalanan, mereka

berbangga-bangga tentang keturunan maka
Abdullah bin Unais marah. Lalu, membunuh
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orang Anshar itu, sedangkan ia sendiri lari ke

Mekkah, murtad dari agama Islam. |adi, pem-
bunuhan menyebabkan murtad atau ilhdd.

Termasuk sebagai ilhid adalah menumpuk-
numpuk makanan (ketika itu) di Mekkah, sebagai-

mana sabdanyayffiBdiriwayatkan oleh Ibnu Abi
Hatim dan dikutip oleh Ibnu Katsir: "ihtikkruth-

tha'6n bi Makkah ilhAd' (lJ\e, 
SGl.St )tSet =

menimbun harta di Mekkah adalah perbuatan
ilhnd).

Bentuk kata jadian yang lain adalah
yulhidfina (|t\:"; ), terdapat di dalam QS. Al-
A'rdf l7l 180, QS. An-Nahl [16]: 103, dan QS.
Fushshilat [41]: 4O. Katayulhiditna di dalam ayal
disebutkan pertama dikaitkan dengan lafaz fi

.1
asmdihi ( 4;3i g = dalam menyebut nama-
nama-Nya [Allah]); pada ayat yang kedua
dikaitkan dengan lataz ilaihi ( *J) = kepadanya

[Muhammad]); sedangkan ayat yang disebutkan
terakhit dikaitkan dengan lrtazfi ayhtinA (vyt; -4

= ayat-ayat Kami).

QS. Al-A'rAf [7]: 180 memberi pesan agar
meninggalkan orang-orang yang menyimpang
dari kebenaran dalam (menyebut) nuuna-narna

Allah. Mereka menyebut nama-nama-Nya
sebagai berhala-berhala mereka dan mengubah
dengan menambah dan mengurangi (huruf)
nama-nama Allah itu. Misalnya, kata all6ta,

mereka ambil dari lafazh Allah, al-'uzza dalri al-
'aziz, dart mandta dari al-manndn. Mereka juga
menyifati Allah dengan sifat yang tidak se-

pantasnya dan memberi-Nya nama yang tidak
boleh disambungkan kepada-Nya.

Kata yulhidfrna yan9terdapat di dalam QS.
An-Nahl [16]: 103 juga berkonotasi negatif.
Kaum kafir Quraisy menuduh Muhammad saw.

menggunakan bahasa a'jamiy ("\i;.Li = bukan
bahasa Arab baku) berbeda dari kata ajami
("d ), yakni bahasa Arab yang diucapkan
bukan orang Arab, tetapi bahasanya fasih. Ejekan
mereka dibantah oleh Al-Qur'an sebagaimana
diutarakan ayat selanjutnya "wahddzd lisinun
'Arabiyyun mubin" (:4 5;LA.r'r,.,^j = Al-
Qur'an adalah bahasa Arab yang jelas). Bahasa

yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang

Iltaqama

Arab, walaupun bahasa mereka sendiri.
Kala yulhidirna yan9dikaitkan dengan kata

fi iyhtind (4t; 
"g 

= ayat-ayat Kami)-yang
terdapat di dalam QS. Fushshilat [41) 40-
berkenaan dengan orang-orang yang meng-
ingkari ayat-ayat Allah, namun, bentuk peng-
ingkaran mereka terhadap ayat-ayat Allah itu
sendiri diuraikan oleh beberapa ulama tafsir.
Misalnya Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang
dimaksudkan adalah menempatkan (ayat-ayat

Allah) sebagai pembicaraan yang bukan pada
tempatnya, sedangkan Qatadah menyebutkan
sebagai kekafiran dan pembangkangan kepada

ayat-ayat Allah.
Kata-kata multahada sebagai pengembang-

an akar katalahada-sebagaimana yang terdapat
di dalam QS. Al-Kahfi [18] : 27 - diartikan dengan

tempat kembali, yakni, tiada tempat kembali
kecuali pada-Nya. Demikian Mujahid, mufasir
dari kalangan Tabi'in. Kata multahada yang
terdapat di dalam QS. Al-]inn [72]:22, diartikan
juga dengan tempat kembali yakni Allah swt.
Ayat ini menegaskan adanya pemeliharaanAllah
kepada Nabi Muhammad saw., sehingga Nabi
diperintahkan untuk mengatakan bahwa se-

sungguhnya tiada seorang pun yang dapat
melindungiku dari (azab) Allah dan sekali-kali
tiada tempat berlindung selain dari-Nya.
t: Muiahid te

TLTAQAMA ( eJ )
lltaqama ( eL) adalah kata kerja masa lampau
(f il mhdtt). Mashdar-ny a adalah iltiqtun ( gir';; 1*
( g,t ) fang mendapat tambahan alif, l6m dan t6'
di awalnya. Bentuk 'masa kjni' (mudhdri')-nya

adalahyaltaqimu (il.U l. Vut 
"a 

dasarnya adalah
'menyuap' (makanan). Makna ini kemudian
berkembang menjadi, antara lain, 'telan' karena

makanan yang disuap akan ditelan; 'membisik'
(telinga) karena seolah-olah mengunyah atau

menyuap makanan; 'ujung jalan' karena mirip
dengan mulut sebagai pintu masuk makanan.

Katailtaqama dan pecahannya di dalam Al-
Qur'an terulang tiga kali, yaitu satu kali dengan

bentuk kata kerja lampau, iltaqarua ( rdl) yang
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berarti'menelan', disebutkan di dalam QS. Ash-
Shaffat [37): 142 dan dua kali sebagai n;una oran&
Luqmhn ( c*j ) disebutkan di dalam QS. LuqmAn

[31]: 12 dan 13.KataLuqmin akan dijelaskan pada
tema lain.

QS. Ash-Shaffat p7): 1,a2 berbunyi,
"faltaqamahul-hirtu wa hua mulim" ( L+t'^-.ii:li
A ii = maka ia [Yunus as.] ditelan oleh ikan
besar di dalam keadaan tercela). Yaitu, karena
melakukan hijrah, lari meninggalkan kaumnya
tanpa seizin Tuhannya, padahal semestinya ia
bersabar atas penganiayaan kaumnya, se-

bagaimana yang dilakukan oleh rasul-rasul ulul
'azmi ( ;;li trlri ), yakni rasul-rasul yang meng-
hadapi berbagai ujian, tetapi mereka mampu
bersabar atas ujian itu. Ibnu Katsir menafsirkan
ayat tersebut dengan mengatakan, bahwa Allah
telah memerintahkan kepada ikan paus untuk
menelan Yunus as. karena meninggalkan kaum-
nya. Setelah menelan, ikan paus itu membawa
Yunus as. ke sana ke mari, hingga Yunus as. sadar

lalu berdiri kemudian berdoa: "Ya Tuhanku,
buatkanlah aku masjid (tempat shalat), suatu
tempat yang tidak dapat dijangkau oleh orang
lain". Karena amalannya itu, Nabi Yunus as.

akhirnya diselamatkan oleh Allah swt. Para
ulama berbeda pendapat tentang lamanya Yunus
as. di dalam perut ikan. Menurut QatAdah, ia
berada di dalam perut ikan selama tiga hari,

|a'far Shadiq menyebut tujuh hari, Abu Malik
menyebut 40 hari, MujAhid rhenyebut dari pagi
hingga petang. Terlepas dari ini semua, yang
jelas, kata iltaqama di dalam ayat ini digunakan
untuk menyatakan makna'telan'.
ce Arifuddin Ahmad to

IMAM ( t6! I
Kata imimyang bentuk jamaknya a' immah ( *.1 )
disebut dua belas kali di dalam Al-Qur'an;
tersebar dalam sebelas surah (delapan surah
Makkiy ah dan tiga sur ah Madaniy ah).

Menurut Ibnu Manzhur di dalam Lisdnul-
'Arab, kata imilm memunyai beberapa arti. Di
antaranya imdm ber au.ti'setiap orang yang diikuti
oleh suatu kaum, baik untuk menuju jalan yang
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lurus maupun untuk menuju jalan yang sesat',

sebagaimana firman Allah di dalam QS. Al-IsrA'

[17]:77, Yquma nad'i kulla unhsin bi imhmihim
('Nr\ /)i'JL \f n ii=[ingatlah] pada suatu
hari kami panggil tiap umat dengan pemimpin-
nya). Ada yang mengatakan bahwa imdm di
dalam ayat ini berarti 'kitab, nabi, syara', serta

buku catatan amal perbuatan manusia yang
telah dihitung'. Di samping itu, imhm berarti
' mitsal' (contotu teladan). lmimjuga berarti'benang
yang dibentangkan di atas bangunan untuk
dibangun dan guna menyamakan bangunan
tersebut'. Di dalam Ash-Shihdh. kata Ibnu
Manzhur, imhm berarti 'potongan kayu yang
digunakan tukang bangunan untuk meratakan
bangunannya'. Selain itu, imhm diartikan dengan
jalan, seperti firman Allah di dalam QS. Al-Hijr
11.5): 79, wa innahumd la bi imkmin mubin
( G ef,) 4li: dan sesungguhnya keduanya
itu terdapat jalan yang jelas). Al-Farra' me-
nyatakan bahwa imdmberNti'daerah dari suatu
jalan atau tanah'.

Di dalam Maqhyisul-Lughah, Ahmad bin
Faris mengemukakan dua pengertiNt kata imdm,

'yaitu setiap orang yang diikuti jejaknya dan
didahulukan urusannya', demikian |uga khalifah
(a1)?) sebagai 'imam rakyat', dan Al-Qur'an
menjadi imdrn kaumMuslim. Disamping itu, kata
Ibnu Faris, imkm berarti 'benang untuk me-
luruskan bangunan'.

Adapun Al-Ashfahani di dalam Mu'jam-
nya mengartikan imhm dengan 'orang yang
diikuti perkataan dan perbuatannya' atau'kitab'
atau lainnya, baik untuk membenarkan atau
membatalkan, sebagaimana firman Allah, yauma

n ad' fi kull k un 6sin bi im 6mihim. Selain itu, menurut
Al-Ashfahani, imkm menunjuk kepada lauh
mahfuzh ( b;; g! ) seperti firman Allah, wa

kulla suai'in ahshainhhu fi imdmin mubin
r -" , . - ., ' z,

( w:t )'J-'"+;l *i ,-Fi = dan segala sesuatu

famf t umpulkan di dalam lauh mahfttzh yang
nyata) (QS. YAsin 136l: 12). Dari uraian di atas

dapat ditarik kesimpulan bahwa imdm berarti
'sesuatu yang diikuti untuk dijadikan petunjuk
atau pedoman bagi orang yang mengikutinya'.
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Di dalam Al-Qur'an, imim yang bentuk
jamaknya a'immah dipergunakan di dalam be-
berapa pengertian. Di antaranya, imdm disebut
di dalam pengertian mutlak, yakni tidak terbatas
kepadaimdm yang menunjuk ke jalan yang benar,

tetapi sekaligus imim yang mengajak ke jalan
yang sesat. Hal ini dapat dilihat di dalam QS. Al-
Isrd [17]: 71.'.' Yauma nad'it kulla unisin bi imdmihim"

-lG,('Ny e"yi Ltl tfb ii = [ingatlah] pada
suatu hiri Kami memanggil setiap manusia
dengan imam mereka). Para mufasir, menurut
Ath-Thabathabai, mengemukakan aneka ragarn
pendapat mengenai kataimhm di dalam ayat ini.
Di antaranya, imdm adalah 'kitab yang yang
dijadikan pedoman', seperti Taurat, Injil, dan Al-
Qur'an. Ada juga yang mengatak anbahwa imdrn

sebagai 'sesuatu yang berakal', yaitu nabi yang
mengajak kepada kebenaran dan setan sertaimdm
yang berpihak kepada yang batil.

Berbeda dengan yang telah disebutkan di
atas terdapat juga ayat Al-Qur'an yang me-
nunjukkan khusus kepada imam yang mengajak
kepada kebaikan, sebagaimana tampak dalam

QS. Al-Baqarah [2]: L2L Qdla inni j6'iluka linndsi
imimi (Ct l "r.qd::q ;:Jr.i = Allah berfirman,
'Aku menjadikanmu sebagai imam untuk
manusia."). Ayat ini mengetengahkan kisah Nabi
Ibrahim yang dijadikan imim oleh Allah setelah

menerima dengan penuh kesabaran ujian-ujian
yang datang dari Allah, di antaranya adalah
perintah untuk menyembelih Ismail, putranya.

Demikian pula QS. Al-AnbiyA' l2ll:73,-wa
ja'alnilhum aimmatan yahdttna bi amrind ("e,:J+3
S, 

.!U 3:+-14i = aarrKami menjadikan mereka
sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi
petunjuk kepada perintah Kami). Yang dimaksud
a'immah di dalam ayat ini adalah Nabi Ibrahim
dan kedua anaknya Ishaq dan Ya'qub, yang me-
nunjukkan manusia kepada akidah yang benar
dan amal perbuatan yang baik. Senada dengan
ayat ini adalah QS. Al-Furq6n [25]: 74, QS. Al-
QashAsh [28]: 5, dan QS. As-Sajadah l32l:2a.

Selain imdm y mgmenyeru kepada kebaikan
sebagaimana dituangkan di atas, terdapat juga
ayat yang menunjukkanimflm yang mengajak ke

Inrra ah

jalan yang tidak diridhai Allah, sebagaimana di
dalam QS. At-Taubah [9]: 72, Fa qdtilft a'immatal-
kufri ( ;4i 4ili+ = maka perangilah pe-
mimpin-pemimpin orang kafir). Demikian juga
di dalam QS. Al-QashAsh [28]:41.

Kahimhrn menunjukkan kepada suatu buku
pedoman/penuntun, seperti Taurat yang diikuti
oleh umat Nabi Musa. Firman Allah di dalam

QS. H0d l11l:17 dan QS. Al-AhqAf 146l:12, wa

min qablilfr kiffibu Mfisd imfrman wa rahmah ( -*,tt
'a;;.,i tlCt A!,r.4$ = dan sebelum [Al-Qur'an]
itu, telah ada kitab Musa yang menjadi pedoman
dan rahmat), yang di dalamnya mengandung
syariat Allah yang memberi petunjuk ke jalan
yang benar.

Kataimdrn di dalamAl-Qur'an terdapat juga
yang menunjukan kepada pengertian lauh
mahfftzh, seperti yang tertuang di dalam QS.
YAsin [36]: 12, wakullasyai'in ahshaindhufi imimin
mubin ( #*lA',,:3;i ,,.* ,5i = dan segala
sesuatu kami kumpulkan di dalam lauhmahfizh
yang nyata). Ada yang berpendapat bahwaimhm
di dalam ayat ini, berarti'lembaran-lembaran
amal perbuatan manusia', di samping itu ada
yang memahaminya sebagai'ilmu Allah'.

Selain ltlu, imdrn di dalam Al-Qur'an dapat
berarti 'jalan yang jelas' atau 'jalan umum',
sebagaimana di dalam QS. Al-Itijr ['1,5]: 79,

F antaqamnd minhum wa innaltumh la bi imdmin mubin
( # eW 4Y& v;|'"ti = maka Kami mem-
binasakan mereka dan sesungguhnya kedua [kota
Sadom dan Aikahl itu benar-benar terletak di
jalan umum yang terang). Maksudnya kedua kota
ini terletak di antara kota yang menuju ke negeri
Syam. Kedua kota tersebut dibinasakan Allah
karena penduduknya tetap kufur, tidak mau
beriman dan mendustakan dakwah yang diseru-
kan oleh Nabi Luth dan Nabi Syu'aib, sebagai

rasul Allah pada masa 7tu. oo Naqiyah MuHttar tc

IMRA'AH t AI;r I
Kataimra'ah<;l jyiadalah bentuk muannats dar;i

imru' un ( ! yt. ) y angberarti' wanita'. Kata imr a' ah

(;l;t ) di dalam bentuk mufrad (tunggal) dan
mutsannd (menunjuk arti dua) di dalam AlQur'an
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disebut sebanyak 26 kali, tersebar di dalam 15

surah (lima surah Makkiyah dan sepuluh surah
Madaniyah) dan 25 ayat.

Menurut Ibnu Faris dan Al-Ashfahani, kata
mar'u ('; ) diseUut ilga mar'ah (;i'1), imru'un
('itt), dan imra'ah(!l';t l.lmra'ahGl';t ) bentuk
ta'nits dari imru'u ( i!1 ) dapat dilihat di dalam

QS. an-NisA' 14l:176, inimru'un halaka ( AS \';i 61

= jika smrang meninggal dunia) dan QS. Maryam

[19] : 5, wa kanat-imr a' ati' aqir i ( $e ;j;i .1,ta', =

sedangkan istriku seorang yang mandul).
Al-Qur'an memuat kata imra'ah (61'/1.) di

dalam berbagai ayat dengan berbagai konteks
yang berbeda-beda, di antaranya menyangkut L)

istri Nabi Zakaiaas.yang sudah tua dan mandul
(QS. Ah'Imr6n [3]:  O dan QS. Maryam [19]: 5 dan
8); namun ia tetap dianugerahi anak yang
bernama Yahya (QS. Maryaro l19l: 7); 2) istri Nabi
Ibrahim as., Sarah, yang juga sudah tua, kemudian
dianugrahi anak yang bernama Ishak (QS. Adz-
Dzdriydt l51l: 29);3) istri Firaun yang konon
bernama Asiah yang memohon perlindungan
kepadaAllah dari Firaun (QS. At-Tahrim [66]: 11),

ia yang mengambil Nabi Musa as. dan menjadi-
kannya sebagai putra kesayangan (QS. Al-
QashAsh 12819);4) Istri Imran as.yang menurut
riwayat bernama Hannah binti Faqud bin Qanbal,
yang menazarkan bayi yang dikandungnya unfuk
berkhidmat kepada Allah (QS. Ai'Imrdn [3]: 35),

tatkala ia melahirkan seorang bayi perempuan,
Allah menerima nazarnya (QS. Ali'ImrAn [3]: 36);

5) istri Nabi Luth as. dan Nabi Nuh as. yang
berkhianat kepada Allah dan suaminya (QS. At-
Tahrim [66]: 10) sehingga dibinasakan bersama
orang-orang kafir lainnya (QS. Al-Ankab0t [29]:
32, QS. An-Naml l27l:57, dan QS. Al-Hijr [15]: 60);

6) istri Al-Aziz (penguasa Mesir) yang menggoda
Nabi Yusuf as. (QS. Yffsuf [12]: 30), akhinya
mengakui kesalahannya dan menyatakan ke-
benaran Yusuf as. (QS. Yffsuf [12]: 51); dan 7) istri
Abu Lahab yang selalu mengumbar fitnah
sehingga terancam dimasukkan ke dalam neraka

bersama suaminya (QS. Al-Lahab [111]: a).

Dari penjelasan Al-Qur'an ternyata ada dua
klasifikasi istri, yaitu istri yang beriman, seperti
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istri Firaun, dan istri yang kafir, seperti istri Nabi
Nuh dan Nabi Luth. Suami yang Mukmin,
sekalipun dia nabi, tidak bisa menyelamatkan
istri yang kafir dari azab Allah swt. Allah tidak
membedakan hukuman bagi seorang wanita
yang durhaka kepada Allah swt. walaupun
suami mereka orang beriman.

Al-Qur'an pada umumnya menggunakan
kalaimra'ah ( d?.)dengan makna'istri' dan kata
ini lebih banyak menyangkut para istri nabi-
nabi, kecuali yang terdapat di dalam 1) QS. Al-
Qashash l28l:23 tentang dua orang putri Nabi
Syu'aib as. yang dibantu oleh Nabi Musa as.;2)

QS. An-Namll27):23, mengenai Ratu Balqis yang
memerintah di kerajaan Saba';3) QS. Al-Baqarah

l2l: 282, tentang diperbolehkannya wanita
menjadi saksi di dalam persoalan utang-piutang
dengan ketentuan jika tidak ada dua orang laki-
laki maka saksi itu boleh seorang laki-laki dan
dua orang perempuan; 4) QS. An-Nisfl l4l:128,
tentang wanita dalam menanggulangi persoalan
rumah tangganya bisa berdamai dengan suami
dengan menanggalkan sebagian hak-haknya; 5)

QS. An-NisA' f4l 12, tentang warisan; 6) QS. Al-
AhzAb [33]: 50, tentang wanita Mukmin yang
ingin dinikahi Nabi saw. Pada ayat-ayat yang
disebutkan itu kata imra'ah (;\;t-) digunakan
dengan arti 'wanita secEua umum', mencakup
wanita yang belum dan sudah menikah.

Yang dimaksud dengan imra'ah mu'minah
(Vi n)t_) pada ayat ini adalah seorang wanita
Muslim yang minta dinikahi Nabi tanpa mas-
kawin. Nabi halal menikahi wanita tersebut.
Pernikahan semacam ini hanya dibolehkan
untuk Nabi saw.

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad yang ber-
sumber dari Ikrimah, ada seorang wanita yang
bernama Ummu Syari' Al-Azdiyah meminta
dinikahi Rasul saw. Dan Rasul berkenan me-
nikahinya. Berkata Aisyah, "Tidak baik smrang
wanita menyerahkan dirinya untuk dikawini."
Ummu Syari' berkata, "Kalau begitu aku yang
kamu maksud?" Maka, turunlah ayat ini dan
Allah memberi julukan Mukminah kepada
Ummu Syari'. Setelah turun ayat ini, Aisyah
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berkata, "Sesungguhnya Allah mempercepat
mengabulkan keinginanmu." Kemudian, Nabi
bersabda, "fika kamu taat kepada Allah maka
keinginanmu akan dipercepat."

Setelah semua ayat yang memuat kata
imra'ah (;f;t ) diteliti, ternyata kata itu, ke-
banyakannya, berkaitan dengan ketokohan
wanita, sebagai istri, kepala negar4 saksi, dan
lainJain. * Afraniati Affan A Arifuddin Ahmad *

TMTAHAN A ('i;;t )
Kat a imt ahnn a (3;1t ) adalah f il m ddhi (kat a ker ja
lampau) yan gfi' il mudhiral rnya adalah y amtahinu

( :#" ) darr mashdarnya adalah imtihhn ( rt4t ).

Secara etimologis, mengandung tiga pengertian,
yaitu'menguji,'memberi' dan'memukul'. Ketiga
makna tersebut, walaupun berbeda, tetapi
berkaitan. Untuk mengetahui kadar dan kualitas
sesuatu, biasanya diperlukan ujian. Ujian
tersebut juga berbeda-beda bentuknya; sesuai

dengan objekyang ingin diketahui. Tukang emas

misalnya, disebut menguji emas apabila ia
membakar dan memukulnya untuk selanjutnya
membersihkannya dari segala kotoran. Ujian
dapat pula dilakukan dengan memberikan tugas
dan beban kepada seseorang untuk mengetahui
kemampuan yang bersangkutan.

Di dalam Al-Qur'an, turunan kata imtihdn
( or!.;i ) disebut dua kali. Satu kali dalam bentuk

fi'il mddhi (kata kerja masa lampa:u) imtahana
( oulit) (QS. Al-HujurAt l49l:3), dan satu kali
dengan bentuk perintah, imtahinfi ( t rait ) (QS. aI-

Mumtahanah [60]: 10). Kedua ayat tersebut
berbicara mengenai ujian yang diberikan kepada

orangyangberiman meskipun dalam hal pelaku,

tujuan, dan bentuk ujian yang diberikan ter-
dapat perbedaan.

Kata imtahana (3J\ ) di dalam QS. Al-
HujurAt [a9]: 3 berbicara mengenai ujian yang
diberikan Allah kepada hamba-Nya untuk
memperoleh ketakwaan. Ujian di dalam ayat

tersebut dimaksudkan untuk mengangkat
derajat or:rng beriman pada tempat yang lebih
tinggi. Sedang objeknya adalah hati orang-orang
beriman. Tentu saja hal tersebut bersifat abstrak

lnhar

karena hati seseorang hanya diketahui oleh
Allah, sehingga wajar kalau subjek (penguji) di
dalam ayat tersebut adalah Tuhan. Pemberian
ujian oleh Tuhan terhadap orang-orang beriman
berupa pemberian beban dan tugas-tugas
keagamaan yang dilaksanakan dengan penuh
kesabaran untuk menanggung segala bentuk
kesulitan sehingga hati mereka menjadi bersih
dan suci.

Akan halnya imtahinfi ( t,ait ) di dalam QS.
Al-Mumtahanah [60]: 10, di situ pelaku dan
objeknya adalah or.rng-orang beriman. Ujian di
situ hanya dimaksudkan untuk membuktikan
keimanan dan keislaman seseorang secara
lahiriah dan sama sekali tidak menyangkut hal
yang bersifat abstrak.

Pada dasarnya ujian di dalam ayat ini
ditujukan kepada mereka yang sudah me-
nyatakan keimanan dan keislamannya; karena
itu, mereka sudah disebut Mukmin sebelum ujian
dilakukan. Akan tetapi, keimanan mereka masih

diragukan, apakah mereka menyatakan ke-
islaman dan keimanannya karena yakin akan
kebenaran ajaran Islam atau karena ada moti-
vasi lain, seperti mencari keuntungan materiil,
mencari perlindungan, atau karena ada inti-
midasi. Untuk membuktikan keimanan mereka,

diperlukan ujian. Bentuk ujian di sini adalah
pengakuan dan sumpah dari mereka yang diuji.
Karena itu, ujian di sini hanya sebatas mem-
peroleh bukti dan petunjuk yang kuat tentang
keimanan mereka.

Dengan begitu, ujian di dalam Al-Qur'an
terbagi atas dua macam, yakni ujian untuk
membuktikan keimanan seseorang yang di-
ragukan keislaman dan keimanannya dan itu
bisa diketahui dalam bentuk pengakuan dan
sumpah; dan ujian yang langsung diberikan
Allah kepada hamba-hamba-Nya untuk men-
dapatkan derajat dan kedudukan yang tinggi di
sisi-Nya. ee M. Galib Matola &

INHAR ('y.\)
lnhar ( I-ii ) adalan fi'il amr (verba perintah) dari
katanahara-yanharu-nahran(fr.1 - ';;- -'p )
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Di dalam kamus Lisdnul-'Arab dikatakan bahwa
kala n ahr an ( \:.; ) sem akna dengan kat a sh a dr an'
(r)lb= dada), jamaknya adalah nuhfir ( ,ts ) ru-
timbang dengan shuditr ( j:L ). Sedangkan,
menurut Ibnu Saibah kata nahran (t-n ) bukan
berarti dad4 tetapi bagian sebelah atas dari dada
atau lebih tinggi dari dada. Senada dengan makna
itu, Ar-Raghib Al-Ashfahani mengatakan,
bahwa kata nahran (t:* ) berarti 'leher', yaitu
tempat kalung dipakaikan.

Di dalam pemakaian sehari-hari, selain
berarti leher kata nabran (t:i ) juga memunyai
beberapa arti, antara lain: (1) menyembelih,
seperti dikatakan naharal-bahimah ('^1a1t -d = ia
menyembelih binatang), sehingga hari ke-
sepuluh dari bulan Dzulhijjah (umat Islam
melaksanakan kurban) disebut dengan yaumun-
nahri ( 4t i';- ); (2) berbantah-bantah atau
bertengkar, seperti dikatakan t anihar al - q aumu
'alasy-syai'i ( t&t *'f'rnt ?$ = kaum itu ber-
tengkar tentang sesuatu); (3) awal, seperti
dikatakan nahrun-nahhri ( rtait'v5 = awal siang).

Di dalam Al-Qur'an kata yang berasal dari
akar kata na-ha-ra hanya ditemukan satu kali,
yaitu dalam QS. al-Kautsar [108]: 2, yang
berbunyilzshallilirabbikawanhar ( *ii aU lP=
maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan
berkorbanlah). Ayat ini dipahami secara berbeda
oleh para mufasir. Ada yang memahami kata
wanhar ( pii= dan berkorbanlah) di dalam ayat

Di hari ldul Adha umat Islam menyembelih hewan kurban
untuk bertaqarrub kepada Allah swt.
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tersebut dengan leher, maksud ayat adalah
mengangkat kedua tangan sewaktu takbir
sampai batas leher. Ada yang mengartikan
meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri
kemudian meletakkannya di atas dada, adayang
mengatakan menyembelih, dan ada juga yang
mengatakan ibadah, yaitu menyembelih bi-
natang di hari raya haji.

Bagi mufasir yang memahami dengan
mengangkat tangan hingga leher atau meletakkan
tangan kanan di atas tangan kiri, melihat bahwa
kata tersebut di'athaftan (dikaitkan) dengan
perintah shalat ( c-\)|F ). Oleh karena itu, kata
wanhar ( Ai) tentu saja sesuatu yang berkaitan
dengannya, baik sebelum, sedang maupun
sesudahnya. Sedangkan/ yang mengatakan
menyembelih binatang kurban adalah karena
perintah shalat di awal merupakan perintah
untuk shalat Idul Adha, maka sesudah shalat
umat Islam disuruh melakukan ibadah lainnya
yaitu melaksanakan kurban.

Dari kedua pendapat di atas pendapat
yang paling masyhur adalah pendapat yang
mengatakan bahwa yang dimaksud wanhar
( Ai) adalahberkurban. Namun, kurban di sini
juga dipahami berbeda, ada yang memahami
wanhar ( Ai) dengan memerangi jiwa dengan
cara mengalahkan syahwat dan ada yang
memahaminya dengan menyembelih hewan
kurban. te Munawwaratul Ardi ee

INKADARAT ( bji3r )

lnkadarat (o,kt 1 aiaan!|t mhdhi mazid (verba
lampau bertambah huruf); aslinya inkadara
('r-SJt ). Terbentuk dari verba k adara ( lg ) yang
ditambahi dengan huruf hamzahblifl dannttn di
awalnya. Adapun fd'sukun, yang terdapat di
akhir kata itu, ditambahkan untuk menunjukkan
penggunaan feminin.

Dalam kitab Mu' j mn Muft adht Alfizhil-Qurdn,
Al-Ashfahani menyebutkan, bahwa makna
inkiddr ( ,t6l) mashdar (infinitif) dari inkadara
( ,l(;t ), berarti 'taghayyurun min intitsdrisy-syai"
( t,-lt tgt c'jl = perubahan akibat ber-
serakannya sesuatu). Sedang, Ar-Razi melihat
bahwa arti asal dari kata inkidhr adalah 'inshibdb'
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( vtii! = ketertuangan), artinya'gerakan barang
dari atas menuju kebawah'. Di dalam pengertian
ini, Ismail Ibrahim mengartikan inkidhr dengan
'asrt'a' { 7;i = bercepat). Sedangkan pakar
bahasa lainnya, seperti Ibnu Manzhur, me-
ngartikan inkadarat an-nujfim dengan' tandtsaratin

nujLm' ( f-#t 9;v ) = bintang-bintang ber-
serakan.

Di dalam Al-Qur'an, inkadara ('ri:6J:t )

tersebut sekali, yaitu di dalam QS. At-Takwir

[81]: 2; berbunyi, wa idzdn-nujitmu inkadarat
( Lt'.t*i lrlti r':y ). Artinya: dan apabila bin-
tang-bintang berserakan. Ayat ini menggambar-

kan satu dari enam peristiwa yang akan terjadi
di dunia menjelang Hari Kiamat (ayat 1 - 6), dan

enam peristiwa lain yang terjadi di akhirat kelak,

sehingga setiap manusia mengetahui aPa yang

telah ia kerjakan selama hidup di dunia (ayat7 -

12).

fubagian besar ahli tafsir, seperti Ar-Razi,

AlQurthubi dan Ibnu Katsir, sepakat menafsir-

kan kata inkadarat (-riiJ;t ) dengan makna
'tandtsarat wa tasdqathat' ('6lt, -'ie I = ber-

serakan dan berjatuhan. Mereka mendasarkan
pandangan ini kepada sabda Rasulullah saw.

yang diriwayatkan oleh Adh-Dhahhak dari Ibnu
Abbas berkata, "Bintang-bintang berjatuhan,
karena ia merupakan lampu yang tergantung
antara langit dan bumi dengan rantai yang
bercahaya. Rantai itu dipegang oleh malaikat yang
juga berasal dari cahaya. Maka bila berbunyi
sangkakala pertam4 matilah siapa yang ada di
bumi dan di langit, sehingga berserakanlah
berbagai bintang-bintang dan berjatuhan rantai-
rantai itu dari tangan malaikat, karena se-

sungguhnya siapa yang memegangnya akan
mati".

Di samping itu, Al-Qurthubi menjelaskan

bahwa Ibnu Abbas menafsirkan kata inkadarat

dengan 'taghayyarat falam yabqa lahd dhau'un
tizmailihi' rn amilldnihi' ( Q) r7r'* t4 o. e - ;t
W li,p = berubah, hingga cahayanya tiada
bersisa, karena bergeser dari posisinya). Dari sini,

Al-Maraghi menafsirkan inkidhr an-nujttm
( yA 3\:St- = [berserakannya bintang-bintang] )

Inqalaba

dengan 'intitsiruhd wa tasiquthuhi haft6 tadzhaba

wa tamatu| dhau'uh6'( +I &#*tC:rqL
C:* ;Ai = [berserakan dan berjatuhannya,
hingga hilang dan lenyap cahayanya).
;c Ris'an Rusli te

INQALABA ( Lj;jr )
Kata inqalaba (l$yf adalah fi'il mddhi yang
mudhdri'-nya yanqalibu (#") dan mashdar-nya

inqildb (.:y*,t ). lnqalaba danyanqalibu di dalam Al-

Qur'an disebut 17 kali di dalam 12 surah (5 surah

Makkiyah dan 7 surah Madaniyah), danl7 ayat.

Dari segi kebahasaan, kata tersebut berasal

dari kata qalaba( j)y*rgmemunyai dua arti,

yaitu (1) menunjukkan inti sesuatu atau yang
terbaik dari sesuatu, dan (2) mengembalikan
sesuatu dari satu arah ke arah yang lain (meng-

ubah arah).

Hati manusia dinamakan qalb ( ,.ts= kalbu)
karena ia merupakan inti serta yang terbaik dari
manusia. Di samping itu, ia juga berpotensi
untuk berbolak balik.

Menurut Al-Ashfahani di dalam bukunya
Mufraddt fi Gharibil-Qur'An, kata inqilib artinya
'terbalik'; seperti terdapat di dalam QS. Ali
'ImrAn 13]1.M, inqalabtum 'al6 a'qdbikum l.ila man

yanqalib 'al6 'aqibaihi falan yadhurrailAha sya'ian

( q-fiiL: J 4 i* : p;;s""i.+i;i 5L"fo1
= kamu berbalik ke belakang, siapa yang
berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat
mendatangkan mudharat kepada Allah sedikit
pun); dan QS. Az-Zukhruf [43]: 1.4, inni il6 rabbind

lamunqalibitn ( i i!4 s; U)lb= sesungguhnya
kepada Tuhanlah kami kembali).

Kata inqalaba yang terdapat di dalam Al-
Qur'an lebih banyak digunakan dengan arti
'kembali'; misalnya di dalam QS. Ati'ImrAn [3]:
174 tentang orang yang beriman yang kembali
dari perang dengan nikmat dan karunia Allah;

QS. Y0suf 11.21: 62 tentang saudara-saudara
Yusuf yang kembali kepada keluarganya; QS. Al-
Fath [48]: 12 tentang orang yang menyangka
nabi dan orang-orang Mukmin tidak akan
kembali ke keluarganya.

Di samping pengertian itu, di dalam Al-
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Qur'an juga terdapat pengertian lain dari kata
inqalaba,yaitu (1) murtad (QS. Ah'Imran pl:1.M),
(2) membelot (QS. Al-Baqarah [2]:143), dan (3)

berbalik (QS. Al-Hajj l22l:11). Ketiga arti inqalaba

tersebut berkonotasi negatif.
Firman Allah swt. di dalam QS. Al-Hajj [22]:

11., wa in ashkbathu fitnatun inqalaba 'al6 wajhihi
( -*rtUL;t iir!-**i'og = jika ia ditimpa
suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang),
berarti bahwa orang yang tidak sungguh-
sungguh beriman, hanya akan menyembah
Allah selama mereka merasa aman dan men-
dapat kebajikan, tetapi kalau mereka mengalami
sesuatu yang menyulitkan mereka, tanpa pikir
panjang mereka kembali kepada kepercayaan
lama, murtad.

Katamunqalibfin ( o',l;J ) terdapat di dalam
tiga ayat yaitu (1) QS. Al-A'rdf [7]: 125 tentang
ahli sihir Firaun setelah dikalahkan Musa; mereka
beriman kepada Allah dan menyatakan bahwa
mereka akan kembali kepada Allah, (2) QS. Asy-
Syu'arA' [26]: 50 tentang ahli sihir Firaun yang
menyatakan bahwa kepada Allahlah mereka
kembali dan (3) QS. Az-Zukhruf [lB]: 14 tentang
orang musyrik yang dianjurkan untuk memikir-
kan nikmat Allah, bahwa mereka nanti akan
kembali kepada Allah swt.

Dua ayat pertama berkenaan dengan ahli-
ahli sihir Fir'aun. Walaupun diancam dan disiksa
oleh Fir'aun, mereka tidak sedikit pun mengubah
keimanan mereka.

Adapun katamunqalab ( Jj! ) terdapat di
dalam QS. Al-Kahfi [18] : 36, wa lain rudidtu il6 r abbi

laajidanna khairan minhh munqalabd ( Lt:t, diqi: t4. w t+* jt U)=jika aku dikembali-
kan kepada Tuhanku, pasti aku mendapat tempat
kembali yang lebih baik), dan pada QS. Asy-
Syu' arA' 126l: 227, wa say a' I amul I adzina zhal amtr

ayya munqatabin ( # :si 1# U-ii ltl;i
b;)L-. = dan orang-oring yang zalim itu kelak
akan mengetahui kemanamereka akan kembali).
Ayat ini memberi penjelasan tentang pengecuali-
an terhadap penyair-penyair yang beriman dan
selalu berzikir kepada Allah, selalu berbuat
kebaikan, menolak syair-syair orang-orang
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musyrik yang selalu menjelek-jelekkan Nabi dan
pengikutnya. Allah memberi anc;unan kepada
orang-orang musyrik itu bahwa tempat kembali
mereka adalah neraka karena mereka selama ini
telah berlaku lalim.

Dengan demikian terdapat perbedaan
pengertian di antara kala munqalib dart munqalab.

Munqalib digunakan untuk orang yang kembali,
sedangkan munqalab digunakan untuk tempat
kembali. te Afraniati Affan ce

INSYAQQ e, t"6,:Jy)
lnsyaqqa (':*t.) adalahfi'l midhi (verba lampau)
dari insyiqhq (,t.1), sebuah mashdar mazid
(berimbuhan huruf) yang berakar pada syaqqa-

yasyuqqu-syaqqan ( &, - t#- - 'J, ). Di dalam Al-
Qur'an, kata insyaqqa (",F1- ) dan kata lain yang
seasal dengannya disebut 28 kali. Dari peng-
ulangan 28 kali itu, yang berbentuk kerja masa

lalu (insyaqqa) lima kah, yat ni di dalam QS. Al-

Qamar [54]: 1, QS. Ar-RahmAn [55]: 37, QS.
Maryam [19]:90, QS. Al-IlAqqah [69]: 15, dan QS.
Al-InsyiqAq [8a], 1.

Secara bahasa, kata asy-syaqqu ( fr.! )
berarti 'pecahan berlubang yang terjadi pada
sesuatu' ( t)t e et)t'f At'At : asy-syaqq al-
kharm aLwilqi'ufisy-syai'i). Ada juga yang meng-
artikan sebagai'terpecah lalu terbagi-bagi',
seperti "saya pecah ia menjadi dua bagian"
( ;;r, '^i);': = syaqaqtuh- bi nishfain). Allah swt.
mengatakan bahwa setelah hujan diturunkan,
bumi menjadi pecah dengan sempurna sehingga
tumbuh biji-bijian (QS. Abasa [80]: 2]-31).

Selanjutnya kata insyiq64 sendiri adalah
sebuah nama surah yang menceritakan peris-
tiwa yang terjadi pada saat datangnya Hari
Kiamat. Di sini, kata insy aqqa sudah berarti'pecah
atau belahnya langit yang diiringi dengan
ghamdm ( eG= kabut dan kegelapan)'. Di dalam
surah ini Allah menceritakan bahwa apabila
langit telah pecah dan bumi diratakan serta
memuntahkan apa saja yang ada di dalamny+
pada saat itu manusia sudah mengetahui apa
yang telah diperbuat selama di dunia; yang
berbuat baik akan dibalas dengan baik pula dan
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yang berbuat tidak baik akan dibalas dengan
tidak baik pula (QS. Al-InsyiqAq [84]: 1 dan 12).

Al-Maraghi mengatakan bahwa maksud
dari "langit telah pecah" itu adalah susunan dan
aturan benda-benda yang ada di dalamnya
menjadi rusak binasa dan pada hari itu Allah
meruntuhkan alam semesta ini dengan suatu
kejadian (kiamat); bintang-bintang seperti
berjalan saling mendekat, lalu terjadi tarik-
menarik dan bertabrakan. Maka aturan-aturan
alam menjadi kacau, kabut muncul di tempat-
tempat yang berbeda di areal yang begitu luas.

Terpecahnya langit, demikian kata Al-Maraghi
lebih lanjut, adalah seakan-akan ketika itu
kekuatannya menjadi lemah ( VfJ = wdhiyah)

seperti bulu yang berterbangan (QS. Al-HAqqah

169l:1,6).
Seiring dengan peristiwa ini, di dalam ayat

lain Allah menjelaskan bahwa pada saat itu
manusia berjalan tidak tentu arah, gunung-
gunung seperti bulu berterbangan (QS. Al-
Qari'ah [101]: 1-5). Cahayabulan menjadi hilang
dan dikumpulkan bersama matahari. Pada hari
itu pula Allah memberi tahu apa yang telah
diperbuat oleh manusia selama di dunia (QS. Al-
QiyAmah [7s]:13).

Secara metaforis, kata tansyaqqu ( fi ),
bentuk mudhdri' dari insy aqqa jugadipergunakan
sebagai bantahan terhadap orang yang me-
mutarbalikkan fakta, seperti ungkapan orang
kafir yang mengatakan bahwa Allah itu punya
keturunan. Bantahan, ini dikiaskan dengan nada

tinggi oleh Allah, yakni dengan mengatakan
bahwa hampir saja langit menjadi pecah dan
gunung-gunung menjadi runtuh akibat ucapan
mereka tersebut. Ini menandakan bahwa ucapan
seperti itu merupakan pernyataan syirik sectlra

terang-terangan (syirk jaliy = ',b t; ) (QS.

Maryam [19]:90). QS. Ar-RahmAn [55]: 37,yang
menyatakan bulan terbelah, dipahami oleh
sementara ulama sebagai mukjizat Nabi
Muhammad saw. ketika orang-orang musyrik
Mekah meminta bukti kebenaran beliau sebagai

rasul. Ini karena kata insyaqqa di dalam bentuk
kata kerja masa lampau dan peristiwaitu disebut

iq ra'

di dalam sekian banyak riwayat. Akan tetapi,
ada juga ulama yang memahami terbelahnya
bulan dimaksud, akan terjadi menjelang Hari
Kiamat. Penggunaan kata kerja lampau tidak
berarti bahwa peristiwa tersebut telah terjadi,
tetapi benar, pasti akan terjadi. * Yaswirman :e

rQRA( tY;yt
Di dalam Al-Qur'an disebut enam kali di dalam
empat surah, yakni di dalam QS. Al-IsrA' [17]:
14, QS. Al-HAqqah [69]:19, QS. Al-Muzzammil

l73l:20 (tersebut dua kali dalam ayat ini), dan

QS. Al-Alaq [96]:1dan 3.

Kata iqra' .berasal dari qara'a (i:;) - yaqrau

( 

" 

;;. ) - iqr r' ( ij1 ) aan qirdatan ( ilt; i. Kata qara' a

berarti'menghimpun, mengumpulkan'. Apabila
Anda merangkai kata, kemudian mengucapkan
rangkaian tersebut maka Anda telah meng-
himpun. ladi, qara' aberarti'berurutnya susunan

tulisan atau bacaannya'.
Lebih jauh dari pengertian 'menghimpun',

kata qara' a mengandung aneka ragam makna lairy

seperti'menyampaikan, menelaah, membaca,

mendalami, meneliti, dan mengetahui ciri
sesuatu'.

Bila dihubungkan dengan konteks pem-
bicaraan yang dikemukakan di dalam Al-Qur'an
maka paling tidak akan ditemukan dua pengerti-
an kata iqra' yangberbeda.

1.. lqra' berarti'membaca/memerhatikan suatu
objek yang bersifat materi' (QS. Al-Alaq [96]:
1 dan 3). lqra' di dalam ayat di atas bisa
dikatakan membaca dan memerhatikan
segala sesuatu yang bersifat materi. Ketika
ayat ini disampaikan oleh |ibril, Nabi
Muhammad saw. tidak tahu apa yang harus

diperhatikan/bacanya, Di samping itu, beliau
adalah umi (tidak bisa tulis-baca). Nabi
menjawab: Mk aqra' (i;i Y = Apu yang saya

baca?) Ahli tafsir mengemukakan satu kaidah,

"apabila suatu pembicaraan yang ditemukan
di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan objek-
nya maka ungkapan tersebut akan dipahami
memiliki objek yang umum (apa saja)". Oleh
karenanya ayat ini memberikan makna
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bahwa yang diperintahkan untuk dibaca itu
tidak mesti yang berupa aksara (susunan
huruf-huruf).
Kemudian, kata iqra'berarti 'membaca suatu
bacaan tertentu berupa ayat-ayat Al-Qur'an
(QS. Al-Muzzarrrnll l73l: 2O). Di dalam ayat
tersebut dua kali penyebutan kata iqra' yang
memerintahkan kaum Muslim agar membaca
yang mudah dibaca dari ayat-ayat Al-Qur'an.
Membaca yang dimaksudkan di sini adalah
mengucapkan susunan kata-kata yang ter-
dapat di dalam ayat meskipun tidak ada
aksaranya serta tidak secara utuh dibaca
keseluruhan surah.

2. lqra'berarti 'membaca yang bersifat immateri
yang dihubungkan dengan kehidupan di
akhirat kelak' (QS. Al-IsrA' [17]: 14 danQs. Al-
HAqqah [69]: 19). Di dalam kedua ayat ter-
sebut digambarkan bahwa pada Hari Kiamat
setiap orang akan disuruh membaca sendiri
dan meneliti sendiri catatan amal perbuatan
yang dikerjakannya di dunia. Di dalam Ayat
19 QS. Al-I{Aqqah digambarkan betapa
gembiranya seorang hamba yang mendapat
catatan amalnya diberikan dari sebelah
kanan sehingga ia menyuruh dibacakan ter-
hadap orang lain tentang catatan amal
perbuatannya tersebut.

Kata iqra'yang digambarkan di dalam Al-
Qur'an sesuai dengan pengertian asalnya adalah
'menghimpun sesuatu' dan kemudian ber-
kembang pengertiannya mengenai membaca,
meneliti, mendalami dan sebagainya. Ber-
kembangnya pengertian iqra' dari'menghimpun'
kepada pengertian lain sangat dipengaruhi oleh
konteks pembicaraan yang ada, di samping
kaitannya dengan ayat sebelum atau sesudah-
nya.

Kata iqra' berbeda dengan kata tal6 ( $ )
yang juga berarti 'membaca'. Namun, membaca
di dalam pengertian tal6 adalah membaca
sesuatu yang tertulis, di samping bacaan itu
harus yang agung dan mulia. Demikian itu
karena menurut gaya yang dipakai oleh Al-
Qur'an, untuk menyuruh membaca wahyu Allah
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diungkapkan dengan tal6 (QS. Al-Kahfi l18l: 27).

]uga berarti 'harus membaca hal-hal yang telah
mutlak kebenarannya' (QS. Al-Baqarah [2]:252
dan QS. Al-Ma'idah l5l:27). Sementara itu, kata
qara'aberafii membaca segala sesuatu yang ad4
baik tulisan itu berupa bacaan suci berupa
wahyu Allah (QS. Y0nus [10]: 94) maupun
bacaan biasa yang tidak berasal dari Tuhan (QS.

Al-IsrA' l17l:1,a\. Hal lain yang perlu dicatat ialah
bahwa objek yang dibaca tidak mesti tertulis.
et Ahmad Husein Ritonga ct

TSHLAH ( c','/l I
Kata ishlilh ( C*t) berasal dari akar kata yang
terdiri dari shdd, l6m dmr h6', yNrg berarti 'baik'
dan 'bagus', sebagai antonim dari rusak dan
jelek. Dari akar kata tersebut terbentuk kata kerja
shaluha - yashluhu ( A-'4* 1 yang berarti
'menjadi baik dan bermanfaat'. Juga dapat
berarti 'keadaan rusaknya sesuatu telah ber-
henti'. Dari akar kata itu pula terbentuk kata kerja
ashlaha - yushlihu ('Cr;- *i I yang berarti
'memperbaiki sesuatu yang telah rusak', 'men-
damaikan' dan 'menjadikan sesuafu berguna dan
bermanfaat'. Kata kerja bentuk pert.una mengan-
dung konotasi sifat sehingga tidak memerlukan
objek penderita, sementara kata kerja bentuk
kedua adalah kata kerja trarrrsitif (muta'adfr)yang
memerlukan objek. Karena ifu, kata kerja tersebut

lshlafu upaya
hubungan.

mendamaikan dan memperbaiki keretakan
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lebih banyak berkonotasi perbuatan.
Antara kata kerja bentuk pertama yang

tidak membutuhkan objek penderita dengan kata

kerja bentuk kedua yang membutuhkan objek
penderita, memunyai kaitan yang cukup erat.

Bentuk pertama memberikan pengertian ter-
himpunnya sejumlah nilai tertentu pada sesuatu

sehingga ia dapat berguna dan bermanfaat atau

berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan
kehadirannya. Kata kerja bentuk kedua mem-
berikan pengertian bahwa apabila ada sesuatu

nilai yang hilang sehingga tujuan kehadirannya
tidak tercapai maka pada saat itulah manusia
dituntut untuk menghadirkan nilai tersebut
padanya dan apa yang dilakukan itu dinamai
ishl6h.

Di dalam Al-Qur'an, katashalaha di dalam
berbagai bentuknya disebut 180 kali. Di dalam
bentuk kata kerja yang tidak memerlukan objek
penderita yal<ni shalaha disebut dua kali, yaitu
di dalam QS. Ar-Ra'd [13]: 23 dan QS. Al-Mu'min

[40]: 8, berbicara mengenai orang-orangyang
masuk surga adalah orang-orang yang sejahtera,

bebas dari kerusakan dan penyakit rohani.
Bentuk mashdar dari kata shalaha yakni shulh

disebut dua kali, yakni di dalam QS. An-NisA'

l4l: 128 yang berbicara tentang perdamaian di
antara suami dan istri jika terjadi perselisihan
sebagai akibat adanya pihak yang tidak me-
laksanakan kewajibannya sebagaimana mesti-
nya. Perdamaian tersebut dimaksudkan agar

rumah tangga dapat berfungsi sebagaimana
mestinya.

Sementara itu kata shilih ( gJ.L.a ) sebagai

kata sifat ism f6'il dari shaluha, di dalam berbagai

bentuknya disebut 137 kali. Katashilihdi dalam
bentuk mufrad disebut 46 kall tidak semuanya

memberikan pengertian sebagaimana yang
diketahui, yakni yang baik, yang benar dan yang
memenuhi kewajiban. Ada sembilan kali kata
shdlihyang menunjuk kepada Nabi Shaleh (QS.

Al-A'rAf l7l:73,75,77, QS. H0d [11]: 61, 52, 66,

dan 89, QS. Asy-Syu'Nd' 126l:1.42, serta QS. An-
Naml [27]:45).

Kata shdlih sebagai bentuk ism fd'il dari

lshlzh

shalaha, di samping menunjuk perbuatan-per-
buatan yang terpuji, benar, dan baik, juga
menunjuk kepada orang-orang yang memiliki
sifat dan perilaku yang terpuji. Karenanya kata
shilih yarrrg menunjukkan sifat pada umumnya
dirangkaikan dengan kata amal. Dengan demi-
kian sesuatu yang baik, benar, terpuji, dan
berguna seharusnya diwujudkan di dalam
bentuk perbuatan nyata.

Di dalam kaitan inilah kata ashlaha yang
pada umumnya merujuk pada aktivitas, mem-
berikan petunjuk bahwa sesuatu yang shdlih

perlu diupayakan perwujudannya. Karenanya
kata ashlaha menunjuk kepada perbaikan ter-
hadap sesuatu objek yang mengandung nilai
yang belum terpenuhi atau tidak sesuai dengan

fungsi, sifat, dan kodratnya.
Di dalam bentuk kata kerja lampau (fi'l

mhdhi), kata ashlaha disebut 14 kali, di dalam
bentuk fi'l mudhdrl' delapan kali dan bentuk
perintah (amr) sebNryak enam kali, sedangkan di
dalam bentuk mashdar tujuh kali dm ism f6'il lirna
kali.

Penggunaan kala ishlih di dalam Al-Qur'an
sectua umum memberikan petunjuk tidak ber-

fungsinya sesuatu nilai secara kodrati sehingga
ia memerlukan perbaikan. Perbaikan itulah yang
disebutkan Al-Qur'an sebagai isHih.

Terdapat beberapa hal yang dirujuk Al-
Qur'an sebagai upaya ishldb* di antaranya
perbaikan masalah wasiat (QS. Al-Baqarah [2]:
1,82), di dalam hal ini seseorang dibenarkan
memperbaiki sebuah wasiat jika di dalam wasiat
tersebut terdapat kesalahan atau kekeliruan
pembuat wasiat, baik disengaja maupun tidak.
Al-Qur'an juga merujuk pada upaya men-
damaikan atau memperbaiki keretakan rumah
tangga sebagai akibat dari ketidakpatuhan salah

satu pihak di dalam melakukan kewajibannya
(QS. An-Nis d' [4]: 128).

Di dalam kerangka yang lebih luas, ishlih
juga digunakan untuk memperbaiki dan men-
damaikan pertentangan yang terjadi, khususnya
di kalangan kaum Muslim (QS. Al-HujurAt [49]:
9-10). Dengan demikian perbaikan masyarakat
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diharuskan, mulai dari kelompok terkecil di
dalam masyarakat seperti rumah tangga sampai
kepada kehidupan sosial yang lebih luas. Di
samping lttt ishldh juga digunakan untuk me-
nunjuk segala upaya untuk memperbaiki semua
bentuk kerusakan yang diakibatkan oleh pe-
langgaran umat manusia terhadap ketentuan-
ketentuan yang berlaku. Karena itu, di dalam
beberapa ayat, ishl1h dikontraskan dengan al-

fasdd (kerusakan) (QS. Al-A'r6f l7l:1.42, QS. Y0nus

[10]:81, QS. Asy-Syu'ari' 126l:152 dan QS. An-
Naml [27]: a8).

Pada umumnya ishlilh menunjuk kepada
upaya perbaikan yang dilakukan orang-orang
beriman. Di samping itu terdapat pula ayat-ayat
yang menunjuk kepada Allah (QS. Yffnus [10]:
81, QS. Al-Anbiyi' l2ll:90, dan QS. Muhammad

[a7]:5). Di dalam hal ini Ar-Raghib Al-Ashfahani
menyatakan bahwa ishlib yang menunjuk
kepada Allah mengandung beberapa alternatif,
yakni menjadikan seseorang sebagai orang yang
saleh, juga dapat memberikan pengertian
menghilangkan kerusakan dari sesuatu setelah

sesuatu itu rusak, juga dapat mengandung
pengertian menetapkan kebaikan pada diri
seseorErnS.

Pada sisi lain, Al-Qur'an menyatakan
bahwa ishlih jluga mencakup upaya perbaikan di
dalam berbagai aspek kehidupan umat manusi4
baik fisik maupun mental seperti memperbaiki
dan mengarahkan anak yatim agar mereka bisa
tumbuh dan berkembang secara wajar (QS. Al-
Baqarah l2l: 220). fuga memperbaiki kualitas
kehidupan umat secara umum (QS. H0d [11]: 88).

Hal tersebut mencakup upaya memperbaiki dan
meluruskan akidah umat manusia agar mereka
kembali kepada akidah tauhid. Bahkan, juga
mencakup perbaikan kualitas kehidupan ekonomi
umat manusia agar mereka bisa hidup secara
layak. Dengan kata lain, segala upaya me-
wujudkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan di
satu sisi dan menghilangkan keburukan di dalam
berbagai bentuknya semua itu dapat tercakup di
dalam pengertian kata ishl6h. ee M. Galib Matota +

Ismi'il

ISMA'IL ('1r+tat I
Ismail adalah salah seorang nabi dan rasul Allah
swt.. Ia adalah putra Ibrahim as. dari istrinya,
Hajar dan sekaligus kakak dari Nabi Ishaq as. Di
dalam Al-Qur'an kisah Ismail selalu diungkap
seiring dengan kisah ayahnya, Nabi Ibrahim as.

Nama Ismail di dalam Al-Qur'an disebut
12 kali, tersebar di dalam tujuh surah. Akan
tetapi, cerita mengenai dirinya yang dikaitkan
dengan kisah Ibrahim as. disebutkan pada 30

ayat di dalam Al-Qur'an. Nama Ismail di dalam
Al-Qur'an hanya sekali disebut sendirian, tanpa
dihubungkan dengan nama nabi lainny+ yaitu
pada QS. Maryam [19]: 54. Pada 11 kali pe-
nyebutan lainnya, nama itu selalu disebut
bersama dengan nama nabi-nabi lainnya;
dengan nama Ibrahim saja sebanyak tiga kali;
dengan Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, dan Ya'qub
sebanyak empat kali; sekali dengan Nabi Ilyasa'
dan Yunus; sekali dengan Nabi Ishak; sekali
dengan Nabi Idris dan Zulkifli; sekali dengan
Nabi Ilyasa' dan Zulkifli.

Kisah mengenai diri dan kehidupan Ismail
di dalam Al-Qur'an tidak dipaparkan secara
panjang lebar dan terinci, seperti yang di-
kemukakan di dalam hadits-hadits, melainkan
hanya dikemukakan di dalam kaitan dengan
peristiwa-peristiwa penting saja, misalnya di
dalam kaitan dengan pembersihan dan pem-
bangunan kembali Ka'bah dan perintah tentang
kewajiban berkurban. Dari 12 kali penyebutan
nama Ismail dan penjelasan ayat-ayat lain
mengenai dirinya secara garis besar dapat
dikemukakan sebagai berikut.

Pertama pernyataan Allah swt. mengenai
kanabian dan kerasulan Ismail, seperti di-
temukan padaQS. Maryaro [19]:54. Sebagai nabi
dan rasul, Ismail menyuruh umatnya me-
laksanakan shalat dan menunaikan zakat dan ia
termasuk orang yang diridhai Allah swt. (QS.

Maryam [19]:55).
Kedua, keterangan tentang identitas diri

Ismail, yaitu bahwa ia adalah putra Ibrahim as.

dan saudara Ishaq as. Dikemukakan pula bahwa
ia dilahirkan ketika ayahnya, Ibrahim telah

359 Eirisxlopsora Ai- Qun'aN



isnrh'il

berusia lanjut sehingga beliau menduga bahwa
tidak ada lagi kemungkinan baginya untuk
memiliki seorang anak. Semua ini diungkap pada

QS.IbrAhim [1a]:39.
Ketiga Ismail dan ibunya dibawa Ibrahim

ke Mekah dan keduanya ditinggalkan di dekat
Baitullah. (QS. Ibr6him l1,a\ 37 ). Penjelas an yang
lebih rinci tentang kepergian Ibrahim dengan
membawa Hajar dan Ismail ke Mekah diungkap
di dalam beberapa hadits.

Keempat, Allah swt. memerintahkan
kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya,

karenaAllah hendakmenguji iman Ibrahim (QS.

Ash-ShAffAt l37l: 102). Kemudian diikuti per-
nyataan kesediaan sang anak untuk disembelih
sebagai tanda kepatuhan dan ketaatan pada
orang tua dan Tuhan (QS. Ash-ShAffAt [37]: 103-

105). Akan tetapi, dengan kuasa dan kasih Allah,
putra Ibrahim tersebut diganti dengan seekor

domba (QS. Ash-Shlrtf6l. p7l: 106-107).

Kelima perintah Allah swt. kepada Ibrahim
dan Ismail untuk membersihkan rumah suci
Baitullah untuk dijadikan tempat thawaf, iktikaf,
dan shalat (QS. Al-Baqarah [2]: 125-127).

Keenam, pernyataan bahwa agama yang
dianut Ibrahim, Ismail, Ishaq dan Ya'qub adalah

agarna tauhid. Itulah agarna yang mengajarkan
bahwa yang berhak disembah hanya Allah,
Tuhan Yang Mahaesa (QS. Al-Baqarah [2]: 133).

Selain pernyataan kesamaan agiuna yang diajar-
kan oleh keempat nabi di atas, Allah juga
menjelaskan bahwa agama yang dibawa oleh
nabi-nabi yang datang kemudian, seperti Mus4
Isa (QS. Al-Baqarah 12l:136), Ayrb, Yunus, Harun
dan Sulaiman (QS. An-NisA [a]: 163) juga sama

dengan agama yang mereka bawa, serta larangan

Allah swt. kepada orang-orang beriman agar

tidak membeda-bedakan para nabi-Nya (QS. Al-
Baqarah l2l:136 dan QS. Ali 'Imran t3l: 8 ).

Ketuiuh, penegasan bahwa lbrahim, Ismail,

Ishaq dan Ya'qub serta anak cucunya bukanlah
penganut agarna Yahudi atau Nasrani sebagai-

mana yang diisukan oleh orang-orang Yahudi
dan Nasrani di masa Nabi Muhammad saw. (QS.

Al-Baqarah [2]: t O).

Isl a'icl z

Kedelapan, Ismail adalah salah seorang
nabi yang dilebihkan Allah swt. derajatnya di
atas umat pada masanya (QS. Al-An'Am [6]: 86).

Kesembilan, Ismail termasuk di antara
hamba-hamba Allah yang sabar (QS. Al-AnbiyA'

[21]: 85).

Kesepuluh, Ismail merupakan satu di
antara orang-orang yang paling baik (QS. Shad

[38]: a8).

Di dalam ajaran Islam nama Ismail banyak
dikaitkan dengan pelaksanaan ibadah haji. Di
dekat Ka'bah terdapat suatu bangunan tembok
melengkung yang dinam akan bijr ism61l yarrg arti
harfiahnya 'pangkuan Ismail'. ee Musda Mulia *

ISTA',IDZ ( j+.J )

Kata ista'idz adalah bentukf'l amr ( yi'[i = kata

kerja yang mengandung perintah) dari kata
ista'ddza - yastaldzu - isti'ddzan ( - W- - iti:-!
\\llbt ), yang berarti 'mintalah perlindungan'.
Kata ista'ildza (;t1lt ) terambil dari kata '6dza -
ya'ildzu - 'audzan - wa 'iyddzan - wa ma'ddzan

(t\r;',-(l+.')-\?* -'t:;-itL ), berakar de-
ngan huruf 'ain ( ;a. ), waw ( _eti ;, aan dzill ( Ji),
yang berarti'berlindung','mencari perlindung-
an', atau'mantra, jimat dan atau jampi-jampi'.
Ada juga pakar bahasa Al-Qur'an yang ber-
pendapat bahwa kata ista'ddza berasal dari kata
' audz ( t' g ), y mgberarti'menuju kepada sesuatu

untuk menghindar dari sesuatu yang ditakuti',
baik yang dituju itu kepada makhluk hidup
seperti manusia dan jin, makhluk yang tak
bernyawa seperti gunung, maupun kepada
Khdliq, Allah swt.

Kata yang biasa digunakan untuk me-
nunjukkan permintaan atau permohonan per-
lindungan ad alah isti'Adzah ( e;t;i t ) dan ta'atuwudz

( ;!; ).Akan tetapi, kedua kata ini tidak ditemukan
dalam AlQur'an. Kata ini di dalam Kamus Besar

Bahasa lndonesia antara lain diartikan sebagai

'permintaan kepada Tuhan untuk mendapat
perlindungan dari gangguan setan'. Menurut Abd.
Muin Salim bahwa isti'ddzah di dalam bahasa
Arab bermakna'meminta perlindungan kepada

sesuatu yang dapat mencegah apa yang tidak
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disukai'. Ini berarti, jika seseorang meminta per-
lindungan kepada sesuatu maka ada tiga pihak
yang terlibat, yakni (1) yang meminta per-
lindungan; (2) yang dimintai perlindungan; dan
(3) yang tidak disukai sehingga permintaan per-
lindungan diajukan. Di dalam hal ini, pihakyang
meminta perlindungan adalah lemah, sedangkan
pihakyang dimintai perlindungan lebih kuat dan
memiliki kemampuan yang lebih besar daripada
pihak yang meminta perlindungan.

Di dalam Al-Qur'an, kata ista'idz t +f-l)
ditemukan sebanyak empat kali, yang kesemua-
nya adalah menyebutkan permintaan per-
lindungan kepada Allah swt. Tiga ayat di
antaranya merupakan perintah untuk menyata-
kan permintaan perlindungan kepada Allah dari
gangguan dan godaan setan. Ayat pertama,
ditegaskan pada QS. An-Nahl [16]: 98. Wahbah
Az-Zrtharl| pakar tafsir Al-Qur'an Universitas
Damaskus menjelaskan bahwa yang dimaksud
dengan ayat ini adalah, mintalah perlindungan
di sisi Allah dan mintalah keselamatan kepada-

Nya dari kejahatan setan yang terkutuk dan
tercela, yang selalu berusaha menipu, menggoda,
menyesatkan, dan memberi mudarat, baik di
dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama
maupun dunia. Setan senantiasa berusaha
menghalangi kamu (manusia) untuk melaksana-
kan segala yang diperintahkan Allah, sekaligus
mendorong kamu untuk melaksanakan segala

yang dilarang-Nya.Yang sanggup menahan dan
menjaga kamu dari semua ini hanyalah Allah.

Mengacu pada perintah y*g terkandung
di dalam kala ista'idz -membaca isti'1dzah alau
ta' awwudz -maka mayoritas ulama menetapkan
bahwa hukum membaca isti'ildzah di luar shalat
adalah sunat. Namun, merekaberbeda pendapat
untuk bacaan tersebut di dalam shalat. Menurut
Atha', seorang tabiin bahwa hukumnya adalah
wajib. Diriwayatkan pula bahwa Ibnu Sirin dan
An-Nakha'i membaca isti'idzah di dalam setiap
rakaat shalat berdasarkan sifat umumnya
perintah di dalam ayat di atas. Asy-Syafi'i dan
Abu Hanifah hanyaber-isti'hdzah di dalam rakaat
pertama karena memandang bacaan Al-Qur'an
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di dalam shalat merupakan satu kesatuan.
Adapun Imam Malik tidak b er -isti' 6dzah di datam
shalat wajib, tetapi membacanya di dalam
melaksanakan ibadah malam di bulan
Ramadhan. Di dalam pada itu, para mufasir
menetapkan sunatnya membaca isti'ddzah se-

belum mulai membaca Al-Qur'an. Menurut
Wahbah Az-Zuhaili bahwa ber-isti'idzah me-

rupakan suatu hal yang mathlfibah ( t:"b =

diminta) sebelum membaca Al-Qur'an. Artinya
seseorang yang akan membaca Al-Qur'an, sekali-
pun hanya satu ayat maka disunatkan lebih
dahulu membaca isti' 6dzah.

Ayat kedua dan ketiga yang menunjukkan
perintah memohon perlindungan kepada Allah
dari godaan setan, ditemukan di tempat yang
berbeda namun redaksinya sarn4 yakni pada QS.
Al-A'rAf l7l:200 dan QS. Fushshilat [41]: 36.

Menurut Al-Maraghi bahwa yang dimaksud
dengan ayat ini adalah, berlindunglah kepada
Allah sepaya Dia memelihara kamu dari keburuk-
an godaan setan. Di dalam arti, jika setan mem-

bangkitkan nafsu yang ada pada dirimu untuk
melakukan kejahatan dan kerusakan karena
amarah atau syahwat sehingga membuat kamu
terpengaruh lalu bergerak untuk melakukannya
maka berlindunglah kepada Allah dan hadapkan
hatimu kepada-Nya, niscaya setan tidak akan

berhasil membawamu melakukan kejahatan
yang membuatmu bimbang. Lafalkanlah per-
mintaan perlindunganmu itu dengan lidahmu,
A'irdzu bil-lAhi minasy-syaithinir-rajim
( 67t Etl;llt'oa bu. i'yi = tuuberlindung kepada
Allah dari godaan setan yang terkutuk) karena

Allah Maha Mendengar apa yang kamu ucapkan

serta Maha Mengetahui apa yang dibisikkan oleh
nafsumu dan yang terdetik di dalam dadamu.
Allah-lah yang akan memusnahkan darimu
pengaruh godaan setan yang telah menghiasi
kejahatan. Dengan demikian, permintaan per-
tolongan manusia kepada Allah sangat penting
karena manusia tidak dapat menolak godaan
setan kecuali dengan bantuan Allah swt. Itulah
sebabnya Allah-dalam ayat ini-memerintah-
kan agar manusia meminta perlindungan kepada-
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Nya jika ia merasa digoda setan.

Ayat lainnya yang menggunakan kata
ista'idz terdapat pada QS. GhAfir [40]: 55. Di sini,
Allah memerintahkan agar kita (manusia)
meminta perlindungan kepada-Nya dari orang-
orang yang mengingkari kekuasaan Allah, yakni
mereka yang memperdebatkan dan menolak
ayat-ayat Allah tanpa alasan; dan mereka
melakukan semua itu hanyalah karena ke-
sombongan semata.

Dari keempat ayat yang menggunakan kata

ista'idz t'+a"y), dapat dipahami bahwa kata
tersebut mencakup pernyataan meminta per-
lindungan kepada sesuatu yang dapat mencegah
dari apa yang tidak disukai atau menghindar
dari sesuatu yang ditakuti, seperti setan. ]adi,
seseorang yang menyatakan ungkap arr ista'idz -
membaca lsf i' idzah atau ta' mtrurudz - mengandung
makna bahwa ia memohon kepada Allah agar
diberi perlindungan dari godaan setan yang
terkutuk, yang senantiasa menghalangi manusia
melakukan kebaikan dan mendorong melakukan
apa-apa yang dilarang oleh Allah swt.
te Muhammadiyah Amin tt

rsrA'MARA (';;t-,\l
Kata ista'mara ('r-Ltt ), yang bermakna 'men-
jai*', di dalam Al-Qur'an, disebutkan hanya
sekali, yaitu pada QS. Hffd l'l,ll: 61, Huwa
ansya' akum minal-ardhi wa-sta'marakum fihd
( W ;'*ab i')it'.r';ssi e = oia [Allah]
telah menciptakan kamu dari bumi [tanah] dan
menjadikan kamu pemakmurnya).

Pada kata rsf a' mara imbthanhuruf alif ( ;1i )

sin ( ;p ) dan fi' ( et: ) yang dapat berarti
'meminta', seperti di dal amkata istaghfara (';1!-t )

yang berarti 'meminta maghfirah (ampunan)'.
Dapat juga kedua huruf tersebut berarti 'men-
jadikan', seperti pada kata hajar ( v- ) yang
berarti 'batu'; bila digandengkan dengan huruf
sin dan fd' sehingga terbaca istahjara ( rL:-t )

maka maknanya adalah 'menjadi batu'. De-
mikian M. Quraish Shihab.

Dengan pola makna di atas maka kata
ista'marakum ( $};*r ) dapat berarti 'menjadi-

I>ta rrrara

kan kamu' atau 'meminta/menugaskan kamu'
mengolah bumi guna memperoleh manfaatnya.

]adi, ayat tersebut menjelaskan siapa yang wajib
disembah, seperti yang diserukan oleh Nabi
Shalih. Dia adalah Tuhan yang telah menjadikan
manusia dan memberinya kekuasaan untuk
menghuni dan mengolah bumi serta memak-
murkannya.

Pernyataan di dalam QS. Hffd [11]: 61

tersebut adalah bagian dari peringatan Nabi
Shalih kepada kaumnya, bangsa Tsamud yang
mendiami suatu wilayah pegunungan di antara
Tabuk dan Madinah. Nabi Shalih mengajak
kaumnya agar mereka menyembah Allah,
memohon uunpunan, dan bertobat kepada-Nya
karena Dia telah menciptakan manusia dan
memberinya kekuasaan serta menjadikannya
sebagai makhluk pembangun kemakmuran atau
peradaban. Kisah Nabi Shalih yang diungkapkan
di dalam ayat ini merupakan salah satu bagian
dari rangkaian kisah para nabi yang secara
keseluruhan memperlihatkan adanya satu alur
perjuangan sejak Nabi Nuh sampai kepada Nabi
Muhammad saw. Alur tersebut adalah seruan
mengesakan Tuhan dengan tidak menyekutukan
sesuatu pun dengan-Nya, dan agar manusia
bertobat kembali ke jalan Allah. Seruan yang
dibawa oleh Nabi Shalih ini disertai dengan
argumentasi kejadian manusia dan statusnya.

Di dalam pada itu, Abd. Muin Salim
menegaskan bahwa sebagaimana halnya bangsa
Ad, bangsa Tsamud juga adalah bangsa yang
kuat. Mereka membangun istana di padang pasir
dan membuat rumah dengan memahat bukit-
bukit batu; mereka pun telah mengenal per-
tanian. Namun, karena mereka mementingkan
diri sendiri maka mereka membunuh unta yang
diberikan oleh Nabi Shalih; dan pada gilirannya
mereka dihancurkan pula.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa
bangsa-bangsa terdahulu tidak hanya meng-
huni suatu wilayah tertentu, tetapi mereka telah
membangun peradaban dan memanfaatkan
potensi alam sekitar mereka untuk kemakmuran
hidup bersama. Mereka itu misalnya adalah
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bangsa Tsamud yang keberadaannya ditegaskan
di dalam QS. Hfid [11]: 61 dan kaitannya dengan
kisah Nabi Shalih, yang diungkapkan dengan
kata ista'mala. ee Muhammadiyah Amin c:

TSTAGHNA t;.ir I
Kata istaghnri terambil dari kata ghaniya, yang
mendapat imbuhan huru-huruf alif, sin, dau-l t6'.

Ibrahim Al-Abyari mengungkapkan pengertian
istaghnh sebagai 'banyak harta', 'memiliki
kemewahan' serta 'tidak membutuhkan se-

suatu'. Kata ghaniya dapat juga berarti 'memiliki
kelapangan hati'. Kata ghaniya, dalam berbagai
bentuknya disebutkan di dalam Al-Qur'an se-

banyak 73 kali. Kala istaghnd sendiri disebutkan
Al-Qur'an hanya empat kali, yaitu pada QS. At-
TaghAbun [64]:6, QS. Abasa [80]:5, QS. Al-Lail
l92l:8, dan QS. Al-Alaq 196l:7.

Al-Qur'an menggunakan kata ghaniy a tidak
hanya untuk pengertian kekayaan yang bersifat
materi, melainkan juga yang bersifat nonmateri
(di dalam arti tidak membutuhkan sesuatu).
Memang, ada ayat-ayat Al-Qur'an yang me-
nunjukkan arti kata tersebut sebagai 'kekayaan

secara materi', seperti di dalam QS. Al-IIasyr
l59l:7 yang menjelaskan bahwa harta rampasan

yang diperoleh umat Islam tidak dengan pe-
perangan (al-fai') dibagi-bagikan untuk kaum
lemah yang membutuhkan. Tujuannya adalah
supaya kekayaan tidak hanya dimiliki oleh
segelintir anggota masyarakat saja.

Namun, di dalam kesempatan lain, Al-
Qur'an juga menggunakan kata ghaniya untuk
pengertian kaya dari segi nonmateri. Di dalam

QS. Adh-DhuhA [93]: 8, Allah memberikan ke-

kayaan kepada Nabi Muhammad saw. Tentu saja

yang dimaksud kaya di dalam ayat ini bukanlah
secara materi, karena kenyataannya Nabi
Muhammad hidup dalam kesederhanaan. De-
mikian juga dengan pernyataan Al-Qur'an
tentang Abu Lahab. Di dalam QS. Al-Lahab [111]:
2, Alllah menyatakan bahwa harta dan apa yang
diusahakan oleh Abu Lahab tidak akan marnpu
menghindarkannya dari siksaan neraka. Ayat ini
menafikan kekayaan Abu Lahab, padahal ia
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adalah seorang yang banyak harta. Bila demi-
kian, maka pengertian ghaniya tidak hanya
sekedar kaya secara materi. Ini ditunjang pula
oleh hadits Nabi yang menyatakan bahwa
kekayaan yang sesungguhnya tidak terletak
pada melimpahnya harta tetapi pada hati. Di
dalam bahasa Arab sendiri, kata yang khusus
menunjukkan kekayaan secara materi adalah al-
tsarwah(a'1trt).

Berdasarkan pengertian kata ghaniya di
atas, maka dapat dipahami bahwa kata istaghni
yang diungkapkan Al-Qur'an lebih banyak
bersifat nonmateri. QS. At-TaghAbun [64]:6
menggunakan kata istaghnd yang dikaitkan
dengan Allah. Ayat ini menjelaskan tentang sikap
kekafiran dan kedurhakaan sebagian manusia
terhadap ajaran agama. Sebagian ulama me-
mahami kata istaghnd di dalam ayat ini dengan
'berlepas diri', sehingga pengertian ayat ter-
sebut adalah Allah berlepas diri dengan ke-
kafiran manusia setelah hidayah-Nya datang
kepadamereka.

Di dalam tiga ayat lainnya kata istaghnk

dikaitkan dengan sikap manusia yang merasa

tidak butuh terhadap sesuatu, baik terhadap
manusia lainnya maupun hidayah dari Allah.

QS. Al-Lail 192): 8 menjelaskan tentang sikap
orang bakhil yang tidak merasa butuh kepada
manusia lainnya. Menurut Muhammad Abduh,
sikap tidak butuh tersebut disebabkan oleh
kekayaan harta yang dimilikinya. Dia tidak
memunyai perasaan kasih sayang (marhamah)

terhadap kaum yang lemah dan tidak bersedia
menafkahkan sebagian hartanya untuk mereka.

Orang-orang yang "merasa dirinya cukup" ini
tidak merasakan adanya manusia lainnya,
kecuali ketika memerlukan mereka. Kata istaghnh

di dalam ayat ini dipertentangkan dengan kata
ittaqk ( ,it = bertakwa) di dalam ayat se-

belumnya.
Demikian iuga dengan QS. Abasa [80]: 5

yang membicarakan tentang pembesar-pem-
besar kafir Quraisy yang diajak oleh Nabi
Muhammad saw. untuk masuk Islam. Begitu
besar harapan beliau terhadap keislaman
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mereka, sampai-sampai Nabi mengacuhkan
kedatangan seorang buta, Abdullah bin Ummi
Maktum, yang ingin mendapatkan pelajaran
dari Nabi untuk membersihkan jiwanya. Karena

merasa terganggu oleh kedatangan Ibnu Ummi
Maktum tersebut, Nabi sempat bermuka mas;un

kepadanya. Sikap ini mendapat teguran dari
Allah dengan menurunkan QS. Abasa. Di dalam
Ayat 5 surah ini Al-Qur'an menegaskan bahwa
Nabi tidak perlu terlalu mengharapkan ke-
islaman pembesar-pembesar kafir Quraisy ter-
sebut, sehingga mengacuhkan seorang buta yang

benar-benar ingin memperoleh hidayah. Mereka
adalah orang-orang yang tertipu oleh kekayaan

dan kebesarannya-sehingga dengan harta dan
kedudukan tersebut mereka merasa tidak
membutuhkan hidayah Allah-dan merelakan
diri merekabergelimang di dalam kekafiran. Al-
Qur'an menegaskan bahwa tidak ada kewajiban
Nabi untuk mengislamkan mereka. Kewajiban
beliau hanyalah sebatas menyampaikan saja.

Di dalam ayat ini, kataistaghni dihadapkan
dengan kata-kata yas'A (;U-), atau 'bersegera

untuk mendapatkan pengajaran' dan yakhsyd

( ;*;" ) atau'takut kepada Allah'.
Pengertian yang sama juga terlihat di

dalam QS. Al-Alaq 196l: 7 . Di dalam ayat ini, kata

istaghni dikaitkan dengan sikap sewenang-
wenang manusia, thaghd ( 

€1,J". ). M. Quraish
Shihab memahami ayat ini secara luas. Menurut-
nya, kecukupan materi yang dimiliki manusia
mengantarkan mereka merasa tidak mem-
butuhkan apa pun dari pihak lain. Sehingga ia
berlaku sewentrng-wenang atau thughydn ( 3tg )

terhadap orang lain. Ayat ini menjelaskan
bahwa manusia memiliki potensi untuk me-
lampaui batas-batas kewajaran, seperti batas
kemanusiaan, pada saat ia menganggap dirinya
memunyai kelebihan dan tidak membutuhkan
pihak lain.

Dengan kata lain, M. Quraish Shihab
menyimpulkan bahwa sikap kesewenang-
wenangan dilahirkan oleh anggapan superioritas
seseorang yang mengantarkannya kepada rasa

tidak membutuhkan orang lain. Hal ini sangat

IstathS'a

bertentangan dengan sifat dasar manusia yang
diciptakan dari al-'alaq, (,itlt = sesuatu yang
bergantung) kepada sesuatu, baik kepada din-
ding rahim maupun kepada sesamanya, terutama
kepada Allah.

Dari ayat-ayat tersebut di atas dapat
dipahami bahwa penggunaan kata istaghndlebih
menitikberatkan pada pengertian kekayaan
secara nonmateri (tidak membutuhkan sesuatu).

Sebab, kekayaan materi saja belum tentu
membawa seseorang pada sikap menentang
agama atau bertindak sewenang-wenang ter-
hadap manusia lainnya, kalau ia menyadari
bahwa kekayaannya hanyalah "titipan" Allah.
Sebaliknya, kalau ia telah merasa tidak mem-
butuhkan orang lain atau hidayah dari Allah,
maka kekayaannya dijadikannya sebagai "sen-
jata" untuk menentang kebenaran dan menolak
ajaran-ajaran agama. cc Muhammad lqbal ce

rsrArHAa t fGitr I
Kata istatha'a (sanggup, mampil dan kata yang
seakar dengannya disebut di dalam Al-Qur'an
sebanyak 42kali tersebar di 22 surah. Di dalam
jumlahnya yang cukup banyak itu, kata tersebut
hanya ditemukan di dalam bentukkatakerjanya
baik di dalam bentuk kata kerja l.unpau maupun
bentuk kata kerja sekarandaka. datang. Tak satu

pun kata tersebut tertulis di dalam bentuk
mashdar, istithd'ah (GtLi' t = kesanggupan, ke-

mampuan). Hal ini mengisyaratkan bahwa
kemampuan selalu terkait dengan ruang dan
waktu. Ada kalanya di dalam satu tempat dan
waktu, seseorang atau sesuatu memiliki ke-
mampuan, tetapi pada kesempatan lain, ke-
mampuan yang sarna itu tidak dimilikinya.

Dengan kebijaksanaan Allah, Dia meng-
anugerahkan daya dan kemampuan yang ber-
beda-beda kepada setiap makhluk-Nya. Betapa-

pun besarnya, kemampuan makhluk tetap
sangat terbatas; hanya Allah swt. yang memiliki
kemampuan tak terbatas karena Dia-lah sumber
segala daya kemarnpuan. Sayangny+ keterbatas-

an kemampuan itu sering tidak disadari makh-
luk, terutama manusia.
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Pada satu sisi, ada sebagian orang yang oleh
keangkuhannya berani mendustakan kebenaran
yang datang dari Allah sebagai buatan manusia
dan menurut anggapannya, mereka pun sang-

gup membuatnya. Terhadap mereka yang ang-
kuh itu, Allah menantang dan sudah pasti tak
satu pun yang dapat menjawab tantangan Allah
(QS. Y0nus [10]:38 dan QS. H0d [11]:13).

Pada sisi lain, terdapat orang-orang yang
tidak mau menggunakan kemampuannya. Se-

benarnya, mereka mampu mendengar ke-
benaran karena memiliki indra pendengaran.
Namun, mereka enggan mendengarkannya.
Untuk mereka, Allah telah menyiapkan neraka

|ahanam (QS. Al-Kahfi [18]: 100-101). Lebih naif
lagi adalah manusia kerdil yang menghambakan
diri kepada berhala-berhala. Benda-benda mati
yang mereka sembah itu sama sekali tidak
memiliki daya, kemampuan; bahkan, sekedar
untuk menolong diri mereka (berhala-berhala)

sendiri pun tidak (QS. Al-A'rAf l7l:191-197).
Karena kemampuan manusia yang tebatas,

Allah tidak pernah membebaninya di luar
kemampuannya. Di dalam QS. At-TaghAbun [64]:
16 disebutkan,

,* lrai, \r,4i, lrl:;ii "/ll.:i t 'i,i \;dtt

.L;\r
Fattaqttlldha mastatha'tum wa-sma'fi wa athi'fi wa

anf i q - khnir m I i mfusikum
Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut
kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah, dan

nafkahkanlah nafkah yangbaik untuk dirimu

Demikian pula di dalam hal ibadah se-

bagaimana disebutkan di dalam QS. AH 'ImrAn

l3l: 97 , Wa lillihi 'alan-ndsi bijjul-baiti manistathk'a

itaihi sabitd ( *titi*"i u.er1i U obi * i,;
)l{ = Mengerjakan haji adalah kewajiban
manusia terhadap Allah, yaitu [bagi] orang
yang sanggup mengadakan perjalanan ke
Baitullah) dan muamalah; misalnya, QS. Al-
Baqarah [2]: 286, Ld yukallifu-llahu nafsan illd
wus'ahh (q;,:-i{t 6'ff Jk-.i = Allah tidak
membebani seseorang kecuali menurut ke-
sanggupannya).
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Di dalam ibadah haji, disyaratkan adanya
istith6'ah (kesanggupan). Menurut pendapat
Imam Syafi'i, Hanafi, Ahmad bin Hanbal yang
mengutip pendapatnya Ibnu Abbas dan Umar
bin Khattab, yang dimaksud dengan istithl'ah
adalah kemampuan secara fisik dan finansial,
yaitu tersedianya dana selama perjalanan dan
alat transportasi. Imam Malik menolak pendapat
tersebut. Menurutnya, orang yang mampu
berjalan kaki sampai ke Baitullah dan mampu
mencari uang (bekerja) selama perjalanan itu
maka tidak disyaratkan adanya dana dan alat
transportasi.

Perbedaan disebabkan oleh cara pandang
keduabelah pihak terhadap jawaban Nabi ketika
ditanya tentang maksud istith6'ah, seperti yang
tercantum di dalam QS. Ah'ImrAn [3]:97. Nabi
menjawab, "Tersedianya dana dan alat trans-
portasi". Imam Hanafi dan Syafi'i memberlaku-
kan hadits tersebut secara umum, yaitu berlaku
atas setiap mukalaf tanpa kecuali. Sementara
Imam Malik memberlakukan hadits tersebut
hanyabagi orangyang tidak dapat mencari uang
selama perjalanan dan tidak mampu berjalan
kaki ke Baitullah.

Kemampuan fisik disyaratkan pula di
dalam ibadah puasa. Menurut Imam Syafi'i dan
Hanafi, orang-orang yang sudah sangat tu4 yang
sakit keras yang tidak ada harapan sembuh
bebas dari kewajiban menjalankan puasa
Ramadhan. Ini diganti dengan fidyah ( a;4 ),
yaitu memberi makan kepada orang miskin satu
kali untuk setiap meninggalkan puasa Ramadhan
menurut ukuran layak. Menurut Imam Malik,
fidyah itu hukumnya tidak wajib, tetapi hanya
sunat. Syekh Muhammad Abduh memasukkan
para pekerja berat sebagai orang yang diberi
keringanan (rukhshah ='^}ri ) di dalam men-
jalankan puasa Ramadhan, tetapi wajib fidyah.
ee Syaf i ::

TSYRAQ ( 6tJ,L)
lsyrdq ( At?I-) adalah bentuk mashdar dari kata
asyrEa-lusyriqu-isyraq ( r3r;t, - 

'o H- - G;1 ).oi
dalam berbagai bentuknya, kata yang berasal
dari akar kata syaraqa disebut 17 kali di dalam
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Al-Qur'an, yakni kata asyraqa ('6?i ) disebut
satu kali, syarqiyyah (-4';) dua kali, al-isyrdq
( i;tj:yt ) satu kali, musyricfn('&.* ) duakali, dan
al -masy iq ('O J.:ir ) di dalam ben htk mufr ad drsebfi
enam kali, di dalam bentuk mutsannA, al-
masyriqaini ( ;f{t ) dua kali, dan di dalam
bentuk jamak,' al-masydriq ( J Pt ) tiga kali.

Ibnu Faris di dalan Mu' jam Maqayisil-Lughah

menyebutkan bahwa kata syaraqa yang terdiri
dari huruf syin, 16', dan qilf, ini asalnya mengacu
ke arti'bercahaya' dan'membuka'. Misalnya jika
matahari terbit, dikatakan syaraqatisy-syamsu
( Jllt ?? ), dan jika matahari bersinar
(bercahaya), dikatakan asyraqatisy -sy amsu
( jAt +i)i ). ]ika dikatakan 16 af' alu dzdlika md

,irro tyiriq ("i-r:r'r3c:4iFf ! ) itu berarti
'saya tidak akan mengerjakin hal itu selama
(matahari) belum terbit'. Tentang istilah ayyAm

tasyriq t U):3t i(f = hari-hari tasyrik), ada
pendapat yang mengatakan bahwa penamaan
demikian karena daging sembelihan (korban)
dikeringkan atau dijemur selama hari-hari
tersebut di panas matahari.

AlQur'an menggunakan kata m asy r i q selalu
dirangkaikan dengan lawannya maghrib, baik di
dalam bentuk mufrad, mutsannL, dan jamak.
Menurut Al-Ashfahani di dalam Al-Mufraddt fi
Gharib Al-Qur'an, penyebutan ketiga bentuk
tersebut masing-masing memunyai isyarat
tersendiri. Penyebutan bentuk mufr ad (al-masyriq

wal-maghrib) menunjuk kepada arah timur dan
barat. Penyebutan bentuk mutsanni (al-masyriqaini

wal-maghribaini) menunjuk kepada dua tempat
terbit dan terbenamnya yang berbeda pada
musim dingin dan pada musim panas. Pe-

nyebutan bentuk jamak ( al-masydriq wal-maghdrib)

menunjuk kepada tempat terbit dan terbenam-
nya matahari setiap hari.

Berbeda dengan Al-Ashfahani, Mutawalli
Sya'rawi memberikan penafsiran yang cukup
menarik. Sya'rawi menafsirkan penggunaan
ketiga bentuk tersebut dengan mengaitkannya
dengan waktu dan tempat pada letak geografis

yang berbeda-beda. Penyebutan bentuk mufrad

menunjukkan bahwa tempat atau wilayah

Isy'riq

tertentu, masing-masing memiliki tempat terbit
dan terbenamnya matahari. Penyebutan bentuk
mutsanndmenunjukkan bahwa ketika pada suatu
tempat, matahari itu terbit, itu berarti bahwa
pada tempat lain, matahari tersebut terbenam,
dan sebalikn/a, jika pada suatu tempat matahari
itu terbenam, itu berarti di tempat lain matahari
tersebut terbit. fadi, dengan demikian, ada dua
tempat terbit dan terbenamnya matahari.
Adapun penyebutan bentuk jamak mengacu ke

banyaknya atau berbeda-bedanya waktu atau
tempat terbit dan terbenamnya matahari.
Dengan demikian, lanjut Sya'rawi, untuk skala
yang lebih besar, setiap saat dan setiap detik,
asma Allah selalu berkumandang di permukaan
bumi ini pada waktu dan tempatyang berlainan.

Ketiga bentuk tersebut kerap didahului
oleh kata rabb ( gr= pendidik, pemelihara) yaitu
Tuhan dengan segala sifat-Nya yang dapat
menyentuh makhluk-Nya, seperti pemberi
rezeki, pengampunan, kasih sayang, amarah,
anccrrnan, dan siksa. Rangkaian katarabb dengan
ketiga bentuk kata di atas menggambarkan
bahwa apapun yang terjadi pada peredaran
waktu terbit dan terbenamnya matahari tidak
terlepas dari pemeliharaan, pengaturan, dan
pendidikan-Nya. Dari sini manusia diharapkan
dapat memahami tanda-tanda kekuasaan dan
kebesaran Tuhan di alam semesta ini.

Selanjutnya, kata al-isyrdq (Of;y ) yang di
dalam Al-Qur'an hanya disebut sekali yaitu
diperlawankan dengan 'asyiyyi (|t' = waktu
sore) di dalam QS. Shad [38]: 18, mengacu ke
waktu pagi. Ayat ini menginformasikan kepada

Nabi Muhammad saw. tentang tunduknya
gunung-gunung bersama Nabi Daud as. yang
bertasbih kepada Allah pada waktu pagi dan
sore hari.

Bentuk lainnya adalah musyriqin ('Jr.?l).
Kata ini disebut dua kali di dalam Al-Qur'an,
yakni pada QS. Al-Hijr [15]: 73 dan QS. Asy-
Syu'arA' 126l: 60 dan mengacu ke arti 'ketika
matahari terbit'. Di dalam ayat yang pertama
disebutkan di dalam konteks penyebutan azab

yang ditimpakan kepada kaum Nabi Luth as.
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yang terjadi ketika matahari terbit. Di dalam ayat
yang kedua disebut di dalam konteks pengisahan
balatentara Firaun yang mengejar balatentara
Musa dan dapat menyusul mereka di laut Merah
ketika matahari terbit.

Bentuk syarqiyyan (*';l dan syarqiyyah
( +'; ) yang masing-masing disebut sekali,
disebut untuk menunjuk (tempat atau arah)
sebelah timur. Kala syarqiyyan di dalam QS.
Maryam l19l: 1,6 disebut di dalam konteks
pemberitaan Al-Qur'an tentang Maryam yang
diasingkan dan dipisahkan dari keluarganya ke
tempat (arah) sebelah timur rumahnya, makinan
sy ar qiy y an lli' ; t:tS; ). Adapun k ata sy ar qiy y ah di
dalam QS. An-N0t l24l: 35, disebut untuk
menyifati nur Allah yang diumpamakan sebagai

misykatyangdi dalamnya ada pelita. Pelita itu di
dalam kaca yang berkilau laksana bintang yang
dinyalakan dengan minyak pohon yang diberkati,
yakni pohon zaitun yang bukan di 'timur' atau
di'barat'. Maksudnya; pohon zaitun itu tumbuh
di puncak bukit, ia dapat sinar matahari baik di
waktu matahari terbit maupun di waktu
matahari akan terbenam, sehingga pohonnya
tumbuh dengan baik dan buahnya menghasilkan
minyak yang baik. ce salahuddin se

TSYTAALA ( J.ib! )
Kata isyta'ala ( S;ir. ) hanya disebut sekali di
dalam Al-Qur'an yakni pada QS. Maryam [19]:
4. Ibnu Faris menyebutkan bahwa kata yang
terdiri dari rangkaiNrhrruf syin, 'ain, dalrr l6m,

mengandung arti'menyebar dan berpisah-pisah
ke berbagai arah di dalam suatu areal'. Dari kata
ini lahir turunan kata berikut: asy-sya'al ( J3, =

warna putih pada dahi dan ekor kuda). Al-
Ashfahani menyebutkan bahwa asy-syu'lu
( 
'1Jl!,) 

adalah api yang menyala, sehingga ada
ungkapan, syu'latun min an-nar ( 

16r ;l)i* = nyala
api). Asy - sy a' il ah ('^ti3rt = sumbu yan g menyal a).

lsyti'61yang merupakan bentuk lain dari turunan
kata ini seringkali dipakai di dalam ungkapan
tasybih (persamaan). Misalnya persamaan dari
segi warna di dalam ungkapan, bayddhun
yasyta'ilu ( J4-?t; = warna putih yang
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menyala), dan persamaan dari segi gerak di
dalam ungkapan, "isyta'ala ful1nun gadhaban"

G* }ti ;ilr = orang itu memperlihatkan gerak
kemarahan).

Kata isyta'ala ( 1i*t ) di dalam Al-Qur'an
juga digunakan di dalambenitktasybih. Di dalam

QS. Maryam [19]: 4, isyta'ala disebut di dalam
konteks pengaduan Nabi Zakaria yang sangat
merendah kepada Tuhannya bahwa tulang-
tulangnya telah melemah, rambutnya telah
menyala karena uban, isyta'ala ar-ra'su syaiban
(# ul:St 1;&t ), dan ia belum pernah merasa
capek dan kecewa di dalam berdoa kepada
Tuhannya. Pengaduan ini adalah prolog dari
doanya-yang terlahir akibat kekhawatiran
yang sangat mendalam-a9ar dikaruniai anak
sebagai ahli waris dan pelanjut risalah yang
dibawanya.

Ungkapan isyta'ala Ar-ra'su syaiban ( ,Py
Q:t sllt ) adalah tasybihyang berarti'uban telah
menyebar di kepalanya sebagaimana api yang
menyebar pada kayu bakar'. rr salahuddin +
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IAALA (',P )
Kata ini diartikan dengan 'menjadikan atau
menciptakan'. Arti itu bersifat umum dan dapat
digunakan untuk segala bentuk perbuatan. Kata
ja'ala dengan kata turunannya di dalam Al-
Qur'an disebut 345 kal| terdapat di dalam 66

surah.
Al-Qur'an menggunakan kata ja'ala di

dalam beberapa arti.
l. la'ala yang memunyai satu objek, berarti

khalaqa ( ;G= menciptakan) dan ikhtar6'a
( Lp= membuat atau menjadikan), yakni
menjadikan, menciptakan, dan membuat
sesuatu dari ketiadaan dan belum ada.
Sebagai contoh kata azh-zhulumit dan an-nAr
di dalam QS. Al-An'Am [6]: 7, wa ja'alazh-

zhutumiti wan-nfir (,4ij.-ila1i ,8i.. = ...

dan Allah telah menciptakan gelap dan
terang) berarti keduanya dijadikan dari
ketiadaan dan belum ada sebelumnya.

2. la'ala, berarti 'menjadikan atau mengadakan

sesuatu dari materi atau bahan yang sudah
ada sebelumnya'. Hal ini dijelaskan Allah di
dalam QS. An-Nahl [16]: 72 dan QS. Asy-
SyfrrA [a2l: 77, wallihu ja_'ala lakum min
anfusikum azwdji ( 5;i; I ,.*|frii
Q'r) = dan Allah menjadikan bagi kamu istri-
istri dari jenis kamu sendiri). Azwdj(pasang-
an) dijadikan Allah dari jenis manusia yang
sudah ada sebelumnya.
Di dalam QS. Ar-Rfim [30]: 21 ditemukan
keterangan tentang penggunaan kata khalaqa

( ii ) dengan ungkapan yang sama seperti di

dalam QS. An-Nahl [15]: 72 di atas. Kata
khalaqa pada ayat ini menggambarkan ke-
hebatan ciptaan Allah dan sebab-sebab pen-

ciptaan pasangan tersebut. Dengan peng-
gunaan kata ja'ala dimaksudkan bahwa
proses penciptaan pasangan bagi manusia
berasal dari materi yang sudah ada se-

belumnya dan hendaknya hal tersebut dapat
dimanfaatkan sebaik-baiknya.

la'ala, benrti 'menuduh dengan dusta'. Arti
ini terkandung di dalam QS. Al-Hijr [15]: 91,

"(yaitu) orang-orang yang telah menjadikan Al-
Qur'an itu terbagi-bagi." Ayat ini menunjukkan
kedustaan perkataan kaum kafir terhadap
kitab suci Al-Qur'an. Mereka menuduh
bahwa Al-Qur'an itu adalah sihir, dongeng
dan buatan Rasulullah saw.

la'ala berarti 'menjadikan sesuatu dengan
mengubahnya dari suatu bentuk (keadaan)

kepada bentuk yang lain'. Pengertian ini
dapat dilihat di dalam QS. Al-Baqarahl2l:22,
al-ladzi ia'ala lakumul-ardha firdsyd
lGgg'{ii A l+ ,sii = Dialah yang
menjadikan bumi sebagai hamparan). Ayat
ini memunyai dua objek. Objek yang per-
tama adalah bumi; dan yang kedua adalah
hamparan. Karena bumi diciptakan Allah
sedemikian rup4 ia dapat dijadikan hampar-
an, tempat tinggal dan lainnya oleh manusia.

I a' ala ber arti'menetapkan atau memutuskan
sesuatu untuk dijadikan suatu yang lain, baik
benar maupun salah'. Contoh keputusan yang
bersifat benar adalah QS. Al-QashAsh [28]: 7,

5.
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sedangkan contoh keputusan yang salah
adalah di dalam QS. Al-An'Am [6]: 136.
te Siraiuddin Zar e:

IABAL ( ,k )
Kata jabal adalah bentuk tunggal yang berarti
'gunung', jamaknya llbAl ( Jt+ ) dan ajbfrl ( .t+f ).
Di dalam Al-Qur'an kata jabal dan yang seasal

dengan itu disebut 41 kali, tersebar dalam 34

surah. Di antara jumlah itu terdapat dua bentuk
yang tidak berarti 'gunung', melainkan 'sejumlah
atau sekelompok orang banyak', yang karena
banyaknya itu kemudian diserupakan dengan
gunung. Bentuk pertama adalah kata jibillan
( 1, ) yang terdapat dalam QS. YAsin 136l: 62.

Bentuk kedua ialah kata al-jibillah yang terdapat
dalam QS. Asy-Syu'ard' [26]: 184. Sisanya yang
berjumlah 39 terdiri dari dua bentuk pula yakni
bentuk tunggal Qabal) enam kali dalam empat
surah dan bentuk jamak (libiD $ kali dalam 30

surah.
Dari semua k ata j abal, dalam bentuk tunggal

yang ada dalam Al-Qur'an, tidak satu pun yang
memberi penjelasan tentang sifat dan fungsi
gunung. Ternyata penyebutan gunung di sini
berkaitan dengan keterangan lain yang merupa-
kan inti ayat, seperti Allah menyuruh Nabi
Ibrahim untuk meletakkan bagian dari burung-
burung yang telah dipotong pada setiap gunung
sebagai contoh menghidupkan makhluk yat g
telah mati (QS. Al-Baqarah [2]: 260).

Gunung adalah pasak untuk mengokohkan atau nnemantapkan

gerak bumi.

.laLal

Adapun dalam bentuk jamak QibAl), kata itu
tidak hanya membicarakan gunung-gunung di
dunia, tetapi juga keadaan gunung-gunung
ketika peristiwa kiamat terjadi. Dari 33 kali
penyebutan j ib6l dalam Al-Qur'an, 13 kali sec;ua

eksplisit menjelaskan gunung-gunung ketika
terjadi peristiwa kiamat, seperti gunung-gunung
dijadikan dapat berjalan (QS. Al-Kahfi l18l:47,
QS. An-Naml[27]:88, QS. Ath-Th0r [52]:10, dan

QS. An-Naba' l78l:20); gunung-gunung hancur
(QS. Thaha [20]:105, QS. Al-WAqi'ah [56]:5, dan

QS. At-Takwir [81]:3); gunung menjadi debu (QS.

Al-MursalAt l77l:10); gunung bagai bulu di-
hamburkan (QS. Al-Qari'ah [101]: 5 dan QS. Al-
Ma'6rij l70l:9); gunung digoncang dan menjadi
bagai pasir beterbangan (QS. Al-Muzzammil
lzr.l: M); dan gunung dibenturkan (QS. Al-
HAqqah [69]M). Di dalam QS. An-Namll27l:88
disebutkan, " Kamu lihat gunung- gunung itu, kamu

sangkn ia tetap di tempatnya, padahal iaberjalmt sebagai

jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang

membuat kokah tiapliap sauatu; sesungguhnya Allah
Maha Menget ahui apa y ang kamu kerj akan ;'

Menurut sebagian ahli, gunung-gunung itu
tidak hanya berjalan pada Hari Kiamat, tetapi
juga pada waktu ini. Hal ini diperlihatkan oleh
hasil temuan sains saat ini: lewat sebuah satelit

secara periodik terekam jazirah Arab beserta
gunungnya bergerak mendekati Iran beberapa

sentimeter tiap tahunnya. Seluruh jazirah itu
mengapung di atas lapisan bumi, di bawah
kerak, yang lebih berat tetapi lunak karena suhu
yang sangat tinggi, seperti halnya awan meng-

apung di atas lapisan udara. Sekitar lima juta
tahun yang lalu, jazirah Arab bergerak me-
misahkan diri dari Afrika dan membentuk Laut
Merah. Kini bagian lain yang meliputi daerah

Somalia, sepanjang Pantai Timur ke Selatan
benua itu, berada dalam proses pemisahan yang
lamban dan telah membentuk "Lembah Belah"

yang membujur ke Selatan melalui daratan dan
danau-danau Afrika.

Amerika Latin juga memisahkan diri dari
Afrika Amerika Utara menjauhi Eropa, Australia
menuju ke utara, dan India merapat ke Asia.
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Dalam proses tumbukan antara lempeng-
lempeng itu timbul lipatan-lipatan yang ke-
mudian terangkat menjadi pegunungan seperti

yang dapat dilihat pada pegunungan Alpina di
Eropa dan perpanjangannya ke Timur, terus
melalui Turki, Iran, Pakistan, dan India. Cunung-
gunung lipatan itu terus berlanjut melalui Birma,

Semenanjung Melayu, dan sepanjang pantai
barat Benua Amerika.

Al-Qur'an juga menyebutkan fungsi dan
kegunaan serba ganda dari adanya gunung-
gunung di dunia ini. Para pemahat memahat
dinding-dinding gunung batu untuk membuat
rumah sebagai tempat tinggal yang aman (QS.

Al-A'rAf [7]:74, QS. Al-Hijr [15]:82, QS. An-Nahl

[16]: 81, dan QS. Asy-Syu'arfl l2Q: M9).Gunung-
gunung disebutkan olehAlQur'an sebagai pasak

untuk menstabilkan kulit bumi, dan juga untuk
mengokohkan atau memantapkan gerak bumi
dan mempertahankannya dalam posisi yang
mantap (QS. An-Nahl [15]:15, QS. An-Naml [27]:
88, dan QS. An-Naba' l78l: 7). Hal ini juga
dipahami sebagai kekuasaan Allah. Allah
menancapkan gunung-gunung di bumi agar

bumi tidak tergoncang dan kehidupan bumi tidak
terganggu. Tanpa gunung-gunung, tentu saja

angin akan bertiup dengan kencang dan akan

menyapu bersih semua yang ada di bumi, dan
tanpa gunung-gunung juga air akan mengalir ke

m;rna-mana. Di sisi lain, gunung-gunung juga

memberi manfaat yang cukup banyak ragam-
nya, seperti memengaruhi musim di daerah
sekitarnya, menyebabkan turunnya hujan, serta

memberikan bahan mentah untuk keperluan
lainnya (QS. An-Nffr l24l: 43). + siraiuddin Zar ee

IABBAR, ar- (r(|r )

Al-labbdr (.,,(+r ) terambil dari akar kata yang
terdiri dari ketiga huruf jim, b6', dan rd', yang
mengandung makna keagungan, ketinggian, dan
istiqamah.

Kata ini sebagai sifat Allah swt. hanya
ditemukan sekali dalam al-Qur'an, yakni dalam

QS. al-Hasyr l59l:23. Tetapi ditemukan delapan

kali sebagai sifat seorang manusia yang angkuh.

Jahhir..\l

Semua ayat yang menggunakan kata ini sebagai

sifat manusia, menunjukkan keburukan pelaku-
nya. Karena itu para ulama berbeda pendapat
tentang makna sifat ini jika disandang Allah swt.

Ada yang berpendapat bahwa kata labbdr
yang disandang oleh Allah itu mengandung
maknaketinggian yang tidak dapat terjangkau. Allah

labbkr, karena ketinggian sifat-sifat-Nya yang
menjadikan siapa pun tidak mampu men-
jangkau-Nya. Ada juga yang memahami kata ini
dalam arti re enumbuhkan, mmutup dan memp erb aiki,

a gar t et ap d al am ke adaan s ernul a I ist i q am alt.

Kayu yang digunakan menopang tulang
kaki-misalnya-dalam rangka memperbaiki
kembali posisinya setelah patah atau retak,
demikian juga gips atau batu kapur yang
membalut kaki yang patah agar tidak berubah
pos isinya dinarr.u j ib 6r ah dmr j aAi r ah. Kedua kat a

ini terbentuk dari akar kata yang sarna dengan
jabbdr. Seorang yang jatuh miskin kemudian
dibantu sehingga mampu berdiri kembali,
dilukiskan juga dengan akar kata yang sama.

Al-Biqa'i, pakar tafsir al-Qur'an dalam
bukunya Nadzm adh-Dhurdr menafsirkan kata

labbdr dengan, "Yang Mahatinggi sehingga
memaksa yang rendah untuk tunduk kepada apa

yang dikehendaki-Nya dan tidak terlihat atau

terjangkau oleh yang rendah apa yang mereka

harapkan untuk diraih dari sisi-Nya ketunduk-
an dan ketidakterjangkauan yang nampak secara

amat jelas."

Ini berarti kalaupun ada yang berusaha
menjangkau ketinggian-Nya, maka Dia akan
memaksanya sehingga semua akan bertekuk di
hadapan-Nya. ( 4'6 iS'r#i ;ia.i*ii *i
An -Ji 

g1 ) " Semua mukn tunduk kepada Yang Maha

Hidup lagi Maha Pengatur, dan sungguh celakalah

orang-orang yang berbuat kedzaliman" (QS. Thaha

[20]: 111).

Salah satu ayat yang menguraikan ke-
perkasaan Allah adalah firman-Nya:

qi u1'.fiti u Jt"i "oL3 ,ci ,t;JJi J k'fri ?
i521tL t -i tSv ef ,i O'rt,

" Kemudian Dia ( Allab menuj u ke I angit Q ang ketika
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itd berupa asap lalu berfirman kepadanya dan kEada
bumi: "Datanglah kamu berdua dengan patuh atau

terpaksa! " Keduany a menj awab: " Kami dntang dmgan

patuh" (QS. Fushshilat [41]: 11).

Di sini, kemudian kata al-labbdr biasa
diartikan Yang Maha Pemaksa atau Yang Maha
Perkasa, karena keperkasaan dan pemaksaan
berkaitan dengan kekuatan, kekuasaan, atau
kekerasan. Slf at I abbdr teraktualisasi jika ada yang
bermaksud menyaingi sifat kemuliaan-Nya.
Allah berfirman dalam sebuah hadits qudsi,
" Kemuliaan adalah pakaian-Ku, kean gkuhan adalah

selendmg-Ku, siapa y mg mencoba merebutny a dnri-Ku

akan Ku- siksa " (HR. Muslim ). Karena itu agaknya
al-labbdr sebagai sifat Allah yang hanya ditemu-
kan sekali dalam al-Qur'an, dan diletak-kan
setelah al: Aziz ( s- ft) (QS. al-Hasyr l59l: 23).' Izzah

(;! [kemuliaan]) seperti yang dikemuka-kan
maknanya sebelum ini, boleh jadi dipungkiri
oleh sementara yang dikalahkan, sehingga bukti
kemuliaan itu perlu ditampilkan dalam bentuk
yang membungkam lawan, dan ifulah manifesta-
sisifatlabbdr Ilahi.

Telah dikemukakan di atas, pendapat
sementara ulama, yang menyatakan bahwa sifat
ini tercela bagi manusia, bahkan manusia tidak
mungkin akan mampu menyandangnya. Bukan-
kah manusia tidak mampu "memaksa yang
rendah untuk tunduk kepada apayang dikehen-
dakiny4" sedang sifat ini menuntut kemampuan
yang demikian, sebagaimana dikemukakan di
atas? Al-Qur'an memberi perumpamaan bagai-
mana sesuatu selain Allah tidak mampu-bukan
saja mencipta lalat-tetapi memaksakan kehen-
daknya kepada lalat, sehingga mereka tidak
mampu merebut kembali apa yang dirampas
oleh lalat.

q, +f'Jfi '611" ,:)i

+ltL:,tii
" Dan jika lalat itu munnpas wuatu dni mereka tiadnlah

mereka dapat merebutnya kembali darinya. Amat
lemahlah yang meminta daru amat lemah (pula) yang

dimintai." Demikian penegasan Allah dalam QS.

Jabbir. Al

Al-Hajj l22l:73.
Namun demikian, Imam al-Ghazali ber-

pendapat bahwa sifat ini dapat di sandang oleh
manusia terpuji. Sifat ini bila diteladani oleh
hamba Allah akan menjadikannya menduduki
tempat yang lebih tinggi dari pengikutnya,
bahkan mencapai puncak tersendiri dalam
ketinggiannya sehingga memaksa dengan sikap
dan penampilannya untuk diteladani dan diikuti
perilaku dan cara hidupnya. Dengan demikian
dia memberi manfaat, tidak menarik manfaat;
dia memengaruhi, tidak dipengaruhi; dia diikuti,
tidak mengikuti. Tidak seorang pun yang
memandangnya kecuali lebur dalam pandang-
annya, rindu kepada-Nya, bahkan si pemandang
tidak lagi menoleh kepada dirinya sendiri. Tidak
satu pun yang mengharap dapat mengecohnya
atau menduga dapat memperalatnya. Yang
menyandang sifat ini menurut al-Ghazali adalah
Nabi Muhammad saw. Beliau bersabda:
"Seandainya Musa hidup, dia tidak dapat kecuali

mengikutiku" (HR. Ahmad dari jabir).

Hemat penulis, karena adanya kemung-
kinan bagi hamba Allah untuk meneladani sifat
tersebut, maka agaknya dapat dipahami menga-
paslfat jabbhr yang disandang manusia (tercela),
dirangkaikan oleh Al-Qur'an dengan slfat anid (

.r;i [keras kepala]) (QS. Hffd [11]: 59 dan QS.
IbrAhim [14] : 15) atau mut akabbir ( ;3i [angkuh] )
(QS. Gh6fir [4O]:35), dan pada saat disandangkan
kepada nabi, tidak dirangkaikan dengan suatu
sifat pun (QS.Qaf [50]: tts dan QS. alQashash

[28]: 19) atau kalaupun dirangkaikan dengan
satu sifat buruk-bagi nabi-disusun dalam
bentuk negasi. Ini ditemukan ketika menjelaskan
tentang sifat Nabi Yahya as.( &r3i:t:5US
(*et titg ) "Dia bukanlah seorang labbdr yang
durhaka" (QS. Maryam [19]: 1a). Demikian juga
ketika menjelaskan tentang Nabi Isa as.:

( W 13+ d* li e4,tPfi ) "Dia (Auah) tidak

menjadikan aku seorang labbdr yang celaka" (QS.
Maryam [19]:32).

Kalau kita memahami akar kata jabbdr
dalam ar+t. menumbul*.an, menutup dan memperb aiki

agar tetap dalam keadaannya semula (istiqdmah),
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sebagaimana dikemukakan di atas, maka Allah
bersifat labbir adalah yang memPerbaiki dan
mengembangkan apa yang rusak dan kurang
dari hamba-hamba-Nya.

Manusia dalam hidupnya mengalami
berbagai Boncangan yang dapat melumpuh-
kannya. Kemiskinan mengancam, ketakutan
mencekam, penyakit menerjang, kesedihan
memuncak, hati gundah, pikiran kacau, dan
masih banyak lagi yang merisaukannya. Di sini
Allah sebagai labbdr; meluruskan aPa yang
bengkok memperbaiki apayang rusak, menghi-
langkan kecemasan dan menampik kerisauan,

mengampuni dosa dan memaafkan kesalahan

sehingga keadaan kembali sebagaimana sedia-

kala. Karena itu, sementara or.rng arif bermuna-
jat membisikkan suara hatinya dengan berkata:
" Wahni I abbdr ! Aku herm melihnt y ang mengenal-Mu,

bagaimana dia memohon bantuan kepada y ang selain-

Mu, aku tak habis pikir kepada yang mengetahui sifat-

Mu ini, bagaimana diaberpaling dari-Mu. Bukankah

Engkau Yang Maha menutupi segala kekurangan,

memperb aiki se gal a kerus aknn, dan men gemb alikan

keadaan ke sebaik mungkin?" Itulah makna yang

kedua dari sifat Tuhan sebagai labbdr. Demikian,

wa All6h A'lmn. e, M. Quraish shihab ee

IAB1N (,#)
Kata jabin (,#) berarti pelipis. Asal katanya
adalah j abuna-y ajbunu-jubnan ( r* - H" - iF ).

Menurut Ibnu Faris, kata yang merupakan
turunan huruf jim, b6', dan nfin memiliki tiga
makna denotatif yang antara satu dan lainnya

tidak berkaitan, yaitu pertama, 'keju' adalah
sesuatu yang dimakan; kedua 'penakut' adalah

sifat bagi orang yang suka takut, atau, kata Al-
Ashfahani, 'orang yang lemah hatinya'; dan
ketiga 'pelipis', yakni bagian dari wajah.

Kata jabin di dalam Al-Qur'an hanya
disebutkan satu kali, yaitu pada QS. Ash-ShAffAt

l37l: 103, berkenaan dengan kisah penyembelih-
an Ismail as. Ayat itu berbunyi: "falammd aslamh

w a t all ahu I il j atin " (,'isi t*i -t:S: A). = Tatkala

keduanya telah berserah diri dan Ibrahim
membaringkan anaknya atas pelipisnya [nyata-

J atld

lah kesabarannyal). Maksudnya tatkala kedua-

nya telah berserah diri dan tunduk kepada
perintah Allah tentang qadl6 dan qadar-Nya,
Ibrahim as. menelungkupkan wajah anaknya
(Ismail as.), sehingga dia tidak melihat wajah

anaknya itu yang bisa menimbulkan rasa
kasihan kepadanya. Diriwayatkan dari Mujahid
bahwa Ismail as. berkata kepada ayahnya,
" I mrgan engkau maty embelihku sedmtg engknu melihat

wajahku. Sebab, boleh jadi engkau kasihan kepadaku,

sehingga tidak tega kepadaku. lkatlah tmgm dan leherku,

kernudisn letakknn wajal*u menghadap tanah. lbrahim

pun menuruti permintaan anakny a. " Dengan demi-
kian, kata jabinljubn di dalam Al-Qur'an
digunakan makna denotatif yang ketiga 'pelipis'.

Menurut Ibnu Katsir, frasa"tallahttlil jafrn"
( e:a.,ifi ) ai dalam ayat di atas berarti 'mem-

bantingkan wajahnya ke tanah', atau, kata Abu
As-Su'ud, 'membuat tersungkur wajahnya ke

tanah' agar ketika menyembelihny+ Ibrahim as.

tidakmelihat wajah Ismail as. dan tidakmenaruh
kasihan kepadanya yang menyebabkan tidak
menialankan perintah Allah swt. Al-Qurthubi
menyebutkan bahwa frasa tallahfi lil jabin
( cr+U- ,{6 ) berarti 'membuat tersungkur wa-
jahnya dengan menghadap kiblat'. Itu berarti
bahwa kata tersebut digunakan dengan arti
konotatif, 'wajah'.

Di dalam keadaan seperti itu, Allah swt.

membenarkan tindakan Nabi Ibrahim as. bahwa
ia telah melaksanakan perintah-Nya, meskipun
Allah swt. menghendaki yang lain, yaitu dengan

menggantikan posisi Ismail as. dengan seekor

kibas. Hal ini menunjukkan betapa tinggi
ketaatan dan kepatuhan Nabi Ibrahim as. kepada

Tuhan meskipun ia harus mengorbankan putra-
nya sendiri yang sangat dicintainya dan demi-
kian pula putranya, Ismail as., yang ikhlas
mengorbankan dirinya sendiri. + Aifuddin Ahmad €.

IADD ( i+ )
Kata jadd adalah bentuk mashdar dari kata jadda

( L ) - y aj idnu ("?. Y j addan ( k ) - i iddatan ( iL )

- yajuddu (k ) - jiddan ("".), atau jadda ( L ) -
yajaddu ( k ) - juddan ( !, ). Kata jadd dengan
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berbagai bentuk turunannya di dalam Al-Qur'an
disebut 10 kali.

ladd memunyai arti dasar 1) 'besar' atau
' agung' ( al -' azham ) ; 2)' jelas' atau'pasti' (al- q ath' ) ;
3)'bagian' atau'kekayaan' (al-hazhzh = Xll). Di
samping makna dasar tersebut, terdapat pula
makna lain yang pemakaiannya disesuaikan
dengan konteks pembicaraannya. Makna-makna
tersebut, antara lain, 'baru', 'bersungguh-
sungguh','garis' atau'jalan', dan'kakek'.

Sesuatu yang dilakukan dengan sungguh-
sungguh adalah sesuatu yang sudah jelas dan
pasti, baik dari segi bentuk maupun manfaat
yang dicapai dan mudharatyang akan menimpa.
Sesuatu yang baru adalah sesuatu yang belum
berselang beberapa waktu terwujudnya. ]arak
waktu merupakan batasan (al-qath') antarmasa
dan jarak antara bagian-bagian (al-hazhzh).
Pakaian yang baru, misalnya, disebut baru
karena jarak antara saat memakainya untuk
yang pertama kalinya dengan waktu proses
pembuatannya (pemotongan bahannya) belum
mencapai rentang waktu yang panjang. Sese-

orang dipanggil kakek karena yang memanggil
dan yang dipanggil dipisahkan atau diputuskan
oleh bapak dan setiap kakek adalah lebih besar
terutama dari segi jumlah umurnya dibanding
cucu yang memanggilnya kakek. Oleh karena itu,
kakek harus dihormati. Adapun garis atau jalan
merupakan pembatas antara safu sisi dengan sisi
yang lain.

Di antara makna-makna jadd dan semua
bentuk turunanny4 baik makna dasar maupun
makna konotatifnya, yar:rg dipakai di dalam Al-
Qur'an ialah makna-makna a) 'besar' atau
'agung' seperti yang terdapat pada QS. FAthir

[35]: 16; b) 'baru', di antaranya terdapat pada

QS. Ar-Ra'd [13]: 5 dan QS. Al-IsrA' l17l:49; darr
c) 'garis' atau 'jalan', yaitu yang terdapat pada

QS. FAthir l35l: 27.

Isyarat yang terdapat pada beberapa ayat
Al-Qur'an yang tersebut di atas menunjukkan
bahwa apabila kata jaffid ( r:+ ) merupakan per-
nyataan Allah swt., maka pengertian'baru' pada
kata itu merujuk pada arti 'belum pernah ada

J'J

J ahannarn

sebelumnya', yakni belum pernah diciptakan
sebagai yang ditunjukkan oleh QS. IbrAhim [14]:
19 dan QS. FAthir [35]: 16, sedangkan apabila kata
jaffid tersebut merupakan ungkapan yang ber-
bentuk pertanyaan makhluk yang dalam hal ini
manusia, arti 'baru' tersebut mengandung
maksud 'pembangkitan kembali materi yang
pernah ada' seperti yang terdapat pada QS. Ar-
Ra'd [13]: 5 dan QS. Sabd' l34l:7.

Kandungan-kandungan ayat yang di dalam-
nya terdapat kata jadd ialah 1) sikap keragu-
raguan orang kafir terhadap adanya kebangkitan
setelah kehidupan yang sekarang (QS. Ar-Ra'd
[13]:5, QS. Al-IsrA' l17l:a9 dan9& QS. As-Sajadah

[32]:10, QS. SabA' l34l:7, sertaQS. FAthir [35]:16);
2) menunjukkan dan membuktikan bahwa Allah
swt. berkuasa atas segala sesuafunya. Allah swt.
mampu mengganti makhluk yang ada sekarang
dengan makhluk yang lain jika dikehendaki-Nya
(QS. IbrAhim [14]: 19); dan 3) kebesaran atau
keagungan Allah swt. dan tanda-tandanya (QS.

FAthir l35l:27 dan QS. Al-finn [72]:3\.
Ayat-ayat tersebut muncul di dalam tema

keimanan dengan subtema a) penjelasan tentang
keislaman bangsa jin setelah mendengar Al-
Qur'an; b) ancaman bagi sikap ragu-ragu or:rng
kafir tentang kebangkitan kembali; c) keagungan
Allah swt.; dan d) kemampuan membaca alam
memengaruhi tingkat ketakwaan kepada Allah
swt. ,, Cholidi *c

IAHANNAM ( &t
Di dalam Al-Qur'an kata j ahannara disebut 77 kali.
Menurut sebagian pakar, kata jahannam berasal
dari bahasa Parsi yang diserap oleh bahasa Arab.
Asal katanya adalah jahndm ( fUb, ).

Jahannam merupakan nama neraka yang
diperuntukkan sebagai tempat menimpakan
azab yang abadi di Hari Kiamat kel& sebagai
tempat pembalasan bagi orang-orang kafir yang
mendustakan Hari Pembalasan.

Bila kata jahannam dihubungkan dengan
konteks pembicaraan AlQur'an, akan ditemukan
dua sisi cakupan maknanya. Suatu sisi me-
nyangkut keterangan tentang sifat neraka
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jahannam, dan sisi lain tentang sifat-sifat orang

yang akan memasukinya kelak.

Sifat-sifat neraka jahannam itu antara lain
dikemukakan di dalam QS. At-Taubah [9]: 35,

"padahari dipanaskan emas danperakdi dalam neraka

sehingga meleleh lalu disedukan ke dahi para penS-

huninya." Di dalam Ayat 81 pada surah yang sama

juga disebutkan, "Katakanlah bahwa api neraka

j ahanam itu lebihl terpanas dari segala y ang ada."

Kemudian, Al-Qur'an juga menguraikan
secara global sifat-sifat penghuninya, yan9
terdiri dari jin dan manusia (QS. Al-A'rAf [7]:
179), yarttt mereka [1) yang mengingkari Allah
(kafir) (QS. Ah'ImrAn [3]: 12) dan orang musyrik
(QS. Al-IsrA' l17l:39); [2) yang munafik (QS. An-
NisA' [4]: 14O dan QS. At-Taubah [9]:63); (3) yang
melakukan dosa-dosa besar, berupa membunuh
dengan sengaja (QS. An-NisA' [4]: 93) dan
menyebarkan berita bohong (QS. Al-Bur0j [85]:
10); (a) yang menyombongkan diri terhadap
Allah (QS. An-Nahl 116l:29 dan QS. Az-Zttmar

[39]: 60 serta 72\; [5) para pembangkang yang
durhaka terhadap Rasulullah (QS. Shad [38]: 55-

56 dan QS. Al-Jinn [72]:23); serta (6) orang yang
lebih banyak kejahatan dan keburukannya (QS.

Al-Mu'minfin [23]: 103). + Ahrnad Husein Ritonga ea

;Au[ ( JrE )
Kata jdhil adalah ism f|'il ( Y.$ ?t = kata benda
yang menunjukkan pelaku) dari kata keriaiahila
(,b)-yajhalu (.li*, ) - jahlan(i'T-)liahlatan
( ',ii; ). Secara bahasa arti asal kata i6hil adalah

'tidak tahu' dan 'tidak tenang'. Di dalam
kalangan mufasir, kata jhhil lazim pula diartikan
'memunyai sesuatu yang tidak layak dipercayai'.
Di dalam konteks yang disebut terakhir inilah,

kaum kafir penyembah patung atau berhala
dinamakan kaum fahiliyah. Di dalam Al-Qur'an,
demikian Al-Ashfahani, kata jdhil umtrmnya
digunakan untuk maksud celaan; namun, ada

pula yang tidak untuk itu.
Di dalam Al-Qur'an, kata jdhil disebut

sepuluh kali; satu kali di dalam bentuk tunggal
dan sembilan kali di dalam bentuk jamak,

terdapat di dalam QS. Al-Baqarah l2l:67 dNr273,

JAhil

QS. Al-An'Am [5]: 35, QS. Al-A'rAf [7]:199, QS.
H0d [11]: 46, QS. Y0suf [12]: 33 dan 89, QS. Al-
FurqAn l25l: 63, QS. Al-Qashash [28]: 55, serta

QS. Az-Ztmar [39]: 64. Semua kata jdhil yang
terdapat di dalam ayat-ayat itu merujuk kepada

arti 'tidak mengetahui atau bodoh'.
Kata jdhil, di dalam Al-Qur'an, terdapat

pada QS. Al-Baqarah 12]67, yang menceritakan
kisah Nabi Musa dan kaumny4 Bani Israil. Kata
jdhilin di dalam ayat itu, menurut Ath-Thabarsi,

samaatau searti dengan katamustahzi'in( aS-l
= orang yang mengolok-olok). Penggunaan kata

jdhilin ('bL ), katanya lebih lanjut, untuk
menunjukkan bahwa perbuatan "mengejek" itu
hanya dilakukan oleh orang-orang bodoh.
Sementara itu, Muhammad Rasyid Ridha
mengemukakan bahwa kata jdhilin di dalam ayat

itu melukiskan ketidaktahuan Bani Israil akan

hikmah yang terkandung di dalam perintah
Allah agar mereka menyembelih sapi. Kataiflhilin
di dalam ayat itu dikemukakan dengan arti
celaan terhadap Bani Israil, sedangkan kata al-

jilhil dl dalam surah yang sama, QS.Al-Baqarah

l2l 273, yang juga berarti 'tidak tahu', bukan
dimaksudkan untuk celaan.

Selain dari bentuk ism f6'il, Al-Qur'an juga

menggunakan bentuk fi'il dari patron jahila -

yajhnlu.Bent.tkf'il itu di dalam AlQur'an disebut

lima kali, yang seluruhnya berupafi'il mudhdri'

(Lt; p = tata kerja yang menunjukkan seka-

rang atau akan datang) yang berbentuk ja-ak,
t ajhnlitn a ( t' jW ) dan y ajhalitna ( o' ;W. ) Qihat QS.

Al-A'rAf l7l:L38, QS. Hffd llll:29, QS. an-Naml

l27l: 55, QS. Al-Ahq ?n $$: 23, dan QS. Al-An'Am

[6]: 111). Pengembangan dari kata jahl yang
terdapat di dalam ayat-ayat itu ada yang berarti
'tidak tahu' dan ada pula yang berarti 'me-
munyai sesuatu yang tidak layak dipercayai', ada

yang mengandung arti celaan dan ada pula yang

tidak.
Adapun yang berarti 'tidak mengetahui'

dan bersifat celaan terdapat, misalny+ di dalam

QS. an-Naml l27l:55, sedangkan yang tidak
bersifat celaan terdapat, misalnya di dalam QS.

Al-An'Am [6]:111, semenlq4aqgbgqlli jidak -_
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*.Tgng9jahgi 3ga.sr\4!gg*glg{ti'memercayai Abdullah Haddad, misalnya, mengatakan

_j9ly.tg4$J,delleye\_aipglseyar'l9rd3peldi=_bahwa neraka itu terdiri dari tujuh lapisan,
dalam QS. Al-A'rAf [7]:Eg.-_ dimulai dari neraka yang paling ringan: [1)- - 

Di-,lilam nf-Qtir an terdapat pula bentuk jahannam,konon disediakan bagi ahli tauhid yang
mashdar, jahklah (:nt1, ), dan disebut empat kali di berdosa, (2) saqar, (3) lazhi, (4) huthamah, (5) sa'ir,
dalam Al-Qur'an, yaitu pada QS. an-NisA' [4]: (6) jablm, dan (7) hiwiyah. Namun, kalau dilihat
L7,QS. Al-An'Am 16l:54, QS. an-Nahl 11.61:119, dari sisi "dosa" yang menyebabkan seseortrng

dan QS. Al-HujurAt l49l: 6. Kata jahdlah yang masuk ke neraka, dengan berpedoman pada
terdapat di dalam ayat-ayat tersebut semuanya nama-nzuna itu, tampaknya tidak terlalu tepat
merujuk pada arti 'ketidaktahuan' dan diguna- untuk menyimpulkan bahwa nama-nama itu
kan bukan untuk arti celaan. menunjukkan lapisan-lapisan seperti itu. Ke-

Bentuk lain yang masih seasal dengan apa kafiran, salah satu dosa terberat menurut Islam,
yang telah diuraikan di atas adalah katajdhiliyah. sebagai yang digambarkan di dalam Al-Qur'an,
Kata jdhiliyah di dalam Al-Qur'an disebut empat menyebabkan seseorang memasuki hampir
kali, yaitu pada QS. Ali 'Imran [3]: 154, QS. Al- semua neraka ini. Sementara itu, kemusyrikan
Ma'idah [5]: 50, QS. Al-AhzAb [33]:33, QS. Al- yang merupakan dosa terberat sebagai yang
Fath [48]: 26.Kata jdhiliahyangterdapat di dalam digambarkan di dalam Al-Qur'an, menyebabkan
ayat-ayat tersebut merujuk kepada orang-orang seseorang memasuki jahannam (QS. Al-AnbiyA'
kafirpenyembahberhala.DSnge4_dg1gikQ!,-L.r!e_ [21]: 98) dan jaffim (QS. At-Taubah [9]: 113, QS.
jhhiliah di sini d4pat d.iartikan sebagai 'mem Ash-ShAffAt [37]:1.63).
cayai dan menyembah_!9jgglgJeng-lidak- Selain itu, orang yang masuk ke neraka
semestinya' . ee Suryan A. lamal ee hhwiyah seperti yang disebutkan di dalam Al-

IAHIM (#t
Kata jahim berasal dari kata jahama ('#) -
jahmatan ('-^3t ) berarti 'puncak panasnya api'.

lahama ('#) - yajhumu ('#- ) juga berarti
'puncak kemarahan', dikiaskan dengan puncak
panasnya api karena hal itu mencerminkan
panasnya hati yang meluap-luap. Bila dikatakan
jahamat al-asad'ainuht (,!i L't'e;= singa itu
melotot matanya), disebut den gar:. j abnmat karena
matanya bersinar terang.

Di dalam AlQur'Nr, jahim merupakan salah

satu nama untuk nir ( ,6= neraka). Kata jahimini
disebut 26 kali pada 18 surah. Di samping kata
ini, masih terdapat nama-nama lain untuk
neraka, yaitu jahannam ('# = sesuatu yang
sangat dalam), hit oiy ah ( ii.16 = juran g), s a'ir ( g
api yang menyala), saqar ( ji" = terik yang
menghanguskan), lazhd ( up = nyala api), dan
huthamah ( 13, = sesuatu yang mematahkan).
Oleh sebagian ulama, nama-nama neraka itu
dianggap sebagai petunjuk adanya bermacam-
macam tingkatan (lapisan) neraka. Sayyid

Qur'an adalah orang yang timbangan amal
salehnya lebih ringan dibandingkan dengan
timbangan dosanya. Agaknya dapat dikatakan
bahwa semua adalah nama-nama neraka dan
tidak menutup kemungkinan bahwa nama-
nama itu mengimplikasikan adanya perbedaan
antara masing-masing.

Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa
jahim dinyalakan pada Hari Kiamat (QS. At-
Takwir [81]: 12) dan ketika itu juga diperlihatkan
kepada manusia (QS. An-NAzi' At 17 9l: 36). Orang
yang beriman (QS. Al-Mu'min [4O]: 7) dan orang
yang bertakwa (QS. Ad-DukhAn [44]: 51-56, dan

QS. Ath-Th0r [52]:17-18) akan terbebas dari siksa
jahimini.

Adapun orang-orang yang akan masuk
neraka jahim ini adalah [1) orang musyrik (QS.

At-Taubah [9]: 113, QS. Asy-Syu'arA' [26]:23,
serta QS. Ash-ShAffAt [37]:97 dan 163); [2) orang
kafir (QS. Al-MA'idah [5]: 10 dan 85, QS. Al-
Muthaffifin [83]: 10 dan 13, serta QS. Al-Hadid
[57]:190); (3) orang yang mendustakan ayat-ayat
Tuhan (QS. Al-Ma'idah [5]: 10 dan 86, QS. Al-
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Muthaffifin [83]: 10 dan 13, serta QS. Al-Hadid

l57l: 19); (4) orang yang berusaha menentang
ayat-ayat Tuhan dengan melemahkan kemauan

seseorang untuk beriman (QS. Al-Hajj l22l:51);
(5) orang yang sesat ('o'r)r:t= efChifin) (QS. Asy'
Syu'arA' 126l: 91); (6) orang yang meragukan
datangnya Hari Kiamat (QS. Ash-ShAffAt [37]:
52-55 dan QS. Al-InfithAr [82]: r1,); (7) orang
zalim (QS. Ash-ShAffAt [37]: 63-4a); (8) orang
yang taklid di dalam kemusyrikan kepada orang
tua yang sesat (QS. Ash-Sh6ffAt 137):68-70); (9)

orang yang banyak berbuat dosa (QS. Ad-DukhAn

l44l: 43-47); [10) orang yang mendapatkan
kitabnya di akhirat dari sebelah kiri (QS. Al-
HAqqah 169l:25a\; [11) orang yang melampaui
batas, lagi lebih mengutamakan kehidupan dunia
(QS. An-NAzi' dt l79l: 37 dm 39); [12) orang yang
durhaka (QS. Al-InfithAr [82]: 14 dan QS. Al-
Muthaffifin [83]:7); serta [13) orang yang lalai
karena bermegah-megah. Nabi Muhammad saw
tidak akan diminta untuk mempertanggung-
jawabkan sikap dan perbuatan penghuni
jahannam itu (QS. Al-Baqarah [2]:119) dan Allah
melarang beliau mendoakan orang musyrik
khususnya dan penduduk jahim umumnya (QS.

At-Taubah [9]: 113). *e Badri Yatimcc

IAHR ( -F.l
Kala j ahr adalah bentuk mashdar dari j ahar a (';L )

- yajharu (';X.) - jahran ((;;) - jahratan (i1A.l
jihiran (LV), yang menurut Ibnu Faris berarti
'memproklamasikan sesuatu','membuka dan
meninggikan ny a' (i' linusy -sy ai' i wa kasyfuhit w a

'uluwwuh = i!*r'^kr,;ili:,r}) ). Menurut
Muhammad Ismail Ibrahim, jahr berarti'jelas'
atau 'nyata' (zhahara = ';L ), dan juga berarti
'kenyataan melalui indra penglihatan'. Menurut
Ar-Raghib Al-Ashfahani, selain kenyataan
melalui indra penglihatan,kala jahr juga mengan-

dung arti 'kenyataan melalui indra pen-
dengaran'.

Kala jahr didalam bentukmashdar di dalam
Al-Qur'an disebut tujuh kali, yaitu di dalam QS.

an-NisA' l4l:-1.48, QS. Al-A'rAf l7l:205, QS. Al-
AnbiyA' [21]: L10, QS. Al-HujurAt [49]: Z QS. Al-

Jalrr

A'lA [87]: 7, QS.an-Nahl 11.61:75, dan QS. Al-
An'Am [6]: 3. Kata yang berbentuk jahrah ( ;b )
disebut tiga kali, dan yang berbentuk jihir ( ,ta- )
disebut satu kali. Adapun di dalam bentttk fi'il
mddhi (kata kerja yang berbentuk lampau), fi'il
mudhhri'(kata kerja yang berbentuk sekarang

atau akan datang) dan fi'il amr (kala kerja
perintah), masing-masing disebut satu kali,
sedangkan di dalam bentukl'll nhhi (katakerja
yang berbentuk larangan) disebut dua kali.

Kata jahr di dalam QS. an-NisA' l4l:1,48
berhubungan dengan larangan Tuhan melontar-
kan ucapan-ucapan buruk kepada seseorang/

seperti mencela, memaki, dan menerangkan
keburukan-keburukan orang lain, atau me-
nyinggung perasaan seseorang. Hal ini hanya
dibolehkan bagi orang yang teraniaya. Orang
yang teraniaya boleh mengungkapkan keburuk-
an-keburukan orang yang menganiayanya
kepada hakim atau penguasa di dalam rangka
membela diri di dalam agarna.

Kata jahr di dalam QS. Al-A'rAf l7l: 205

berhubungan dengan perintah berzikir dan
menyebut nama Tuhan dengan merendahkan
diri dan rasa takut serta tidak mengeraskan
srra (dfina at-jahr min al-qaul =,S rtt,y rsJt J\i ).

Muhammad Baqir An-Nasiri menjelaskan
maksud ayat ini dengan ungkapan irfa'it ashwdta-

kum wa ld tajharfi jahran batighd (|Kt;i t|:;'rr

W.t'.b L:.G,J \j= angkatlah suartrnu sedikit dan
janganlah terlalu keras).

lahr di dalam QS. Al-An'im [6]: 3, QS. Al-
AnbiyA' [21]: 110, dan QS. Al-A'la l87l: 7

berkaitan dengan ilmu Tuhan. Dia mengetahui
perkataan yang diucapkan dengan terang-
terangan dan juga mengetahui apa yang di-
rahasiakan. Dia mengetahui apa yang nyata dan

apa yang tersembunyi.
Kala jahr di dalam QS. Al-Hujurdt l49l:2

berkaitan dengan adab dan tatakrama terhadap
Rasulullah, yaitu tidak boleh meninggikan suara

lebih dari suara Nabi, dan tidak boleh berkata
kepadanya dengan suara keras.

Adapun penggunaan kata jahrah di dalam

QS. Al-Baqarah [2]:55 dan QS. an-NisA' [4]: 1s3

Kaiian Kosaka ta 376



Jalll, Al-

berkaitan dengan keingkaran dan permintaan
kaum Bani Israil (umat Nabi Musa), bahwa
mereka belum akan beriman kecuali bila bisa
melihat Allah dengan terang (dengan mata
kepala).

Al-Qurthubi menjelaskan maksud kata
jahrah di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 55 ini di
dalam dua aspek. Pertamo sebagai sifat dialog
dan permintaan mereka kepada Musa secara
terang-terangan. Kedua merupakan sifat bagi
apa yang mereka minta kepada Musa, yaitu
melihat Allah secara nyata atau terang-terangan.
Lebih lanjut Al-Qurthubi menambahkan, Allah
men-ta' kid-kan (menguatkan)nya dengan kata
jahrah, adalah untuk membedakan antara
melihat dengan mata kepala dan melihat dengan
perantaraan mimpi.ladi, jahrah di sini maksud-
nya memang melihat langsung dengan mata
kepala.

Kata jahrah di dalam QS. Al-An'Am 16l: 47

berkaitan dengan pertanyaan Tuhan, bila
siksaan Allah datang secara tiba-tiba ataupun
dengan terang-terangarr (baghtatan aw jahratan =

i|b\i i3; ), adakah yang dibinasakan Allah
selain orang yrrgzalim? Menurut Al-Qurthubi
maksud kata jahrah di sini ialah'siang hari', yaitu
siksaan datang pada siang hari.

Pengungkap an kata jihird ( t:.,W ) di dalam

QS. Nffh (71):8 berkaitan dengan seruan kepada

kaumnya dengan cara terang-terangan (jihdrd)

dan secara diam-diam tidak berhasil.
Kemudian, penggunaan kata jahr di dalam

bentukl'i/ mddhi pada QS. ar-Ra'd [13]: 10, di
dalam bentuky''ll mudhiri'pada QS. ThfiA [20]:
7, dNrdi dalambentnkf il amrpadaQS. Al-Mulk
167l: 1.3 berkaitan dengan ilmu Tuhan, yang
mengetahui segala sesuatu, baik yang nyatal
terang-terangan maupun yang tersembunyi
atau dirahasiakan. lahr di dalam bmtukfi'il ndhi

pada QS. Al-IsrA' [17]: 110 merupakan larangan
mengeraskan suara di dalam shalat dan tidak
pula terlalu rendah. + Hasan Zaini ec

IALAL, AL- ( JXir I
Kata al-jal6l ( Jy+r) terambil dari akar kala al-

JalAl. Al-

jillah ( iiJr ) fane Rada mulanya berarti unta yang

besar.Deri makna ini kemudian al-jal6l-dari segi

bahasa-dipahami sebagai sifat dari badan yang

besar, kedudukan yang tinggi, atalu peranan yang
penting.

Terdapat dua ayat yang menunjuk kepada

sifat ini dengan redaksiDzftlDzi al-lal6l wa al-lkrdm

( 
Ct -l\t j JtAt 6; l t\ [Pemilik al-la/ril]) dalam QS.

ar-RahmAn l55l:27 dan 78. Pemilik al-laldl
adalah al-lalil.

Ar-Razi dalam tafsirnya menjelaskan
bahwa kata /alil mengandung isyarat menafikan,

seperti bahwa Allah bukan dalam bentuk fisik,
tidak butuh, tidak lemah darr sebagainya. |ika
pendapat ini diterima, maka Allah al-l alil adalah
Dia Yang Mahaagung dari segala yang tidak
wajar bagi-Nya.

Imam al-Ghazali mengemukakan pendapat
yang lebih rinci. Menurutnya, Allah yang
menyandang sifat-sifat lal6l (keagungan dan
kesempurnaan) mengandung makna bahwa Dia
Mahakayaffidak butuh, Mahasuci, Maha Me-
ngetahui, Mahakuasa, dan lain-lain, sehingga

dengan demikian katatersebut dapat dibedakan
antara sifat-Nya sebagai al-Kabir ( j-!$ ), al-
' Azlim t ..F' > dan al-l alil ( 

"W.3r 
DzA afl al 6ll). Al-

Kabir menunjuk kebesaran Dzat-Nya, al-lalil
kebesaran sifat-Nya sedang al-'Azhim
merupakan gabung-an dari kebesaran Dzat dan
sifat yang dinisbah-kan kepada jangkauan mata
hati. Sifat laldl-lanjut al-Ghazali-kalau
dinisbahkan kepada mata hati yang mampu
menangkapnya, dinamai lamhl ( Jt1.l
[keindahan]), dan yang menyandang sifat itu
dinamai lamil (,fu; [cantiMndah]).

Memang pada mulanya kata "indah" atau
"cantik" digunakan untuk melukiskan sesuatu
yang bersifat material yang dijangkau oleh mata
kepala dan dinilai oleh pemilik mata sesuai serta

berkenan. Tetapi kemudian ia mencakup juga
hal-hal yang bersifat immaterial dan dijangkau
oleh mata hati. Sesuatu yang immaterial yang
cantik dan indah, jika dijangkau oleh mata hati,

akan melahirkan kelezatan dan kegembiraan
melebihi kelezatan dan kegembiraan yang diraih
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oleh mata kepala ketika memandang sesuatu
yang cantik dan indah pada dunia materi.

Allah Yang Mahaindah. Segala keindahan
dan kebesaran bersumber dari-Nya dan karena

itu orang-orang arif yang menjangkau sekelumit
dari keindahan-Nya melalui mata hati mereka
merasa sangat berbahagia dan mencintai-Nya.
Demikian, wa All6h A'lam. + M. Quraish Shihab +

yArrrr tolel
lklttt adalah sebutan nama untuk seseorang (lsz
li syakhsh), yakni nama seorang raja yang
memunyai tubuh besar dan kekar dari etnis
Amalek (salah satu etnis penyembah berhala
yang hidup setelah kerasulan Musa as. dan Harun
as.).

Di dalam Al-Qur'an, kata jdlirt terulang
sebanyak tiga kali, yaitu QS. Al-Baqarah l2l:249,
250 dan 251.

Dikisahkan di dalam Al-Qur'an tentang
sebagian kaum Bani Israil yang diusir oleh kaum
Amalek dari kampung halaman dan dipisahkan
dari keluarga mereka karena takut dan lemah
imannya. Di dalam soal kenegaraan, kebiasaan

mereka ini selalu diatur oleh seorang raja dan
soal agama diatur oleh seorang nabi yang juga

ditaati oleh raja tersebut. Nabi yang menjadi
pemimpin agama ketika itu bernama Samuel.
Katika Samuel mengetahui tabiat mereka yang
ingin mengangkat seorang raja, beliau meragu-
kan kesetiaan mereka karena sering menyaksi-
kan mereka takut di dalam peperangan di jalan
Allah. Keraguan Samuel mereka tanggapi:
"Mengapa kami takut berperang padahal telah
cukup alasan bagi kami untuk berperang. Kami
telah diusir dari kampung halaman kami dan
dipisahkan dari keluarga."

Mendengar pengakuan dan kesungguhan
merek4 Samuel mengangkat seorang rajaymg
bernama Thalut, sebagaimana firman Allah
mengatakan, wa qdla lahum nabiyyuhum innal-liha
qad ba'atsa lakum Thdlitta malik6. ( )i*t 4 )ci
ry 3jL'e) e; U'5i'") = dan nabi mereka
telah berkata kepada mereka: "sesungguhnya
Allah telah mengangkat Thalut menjadi raja

J nlirt

untukmu"...) (QS. Al-Baqarah l2l: 2a7). Tetapi
mereka tidak mau mengakui Thalut sebagai raja

karena bukan keturunan raja atau nabi, tetapi
seorang penyamak kulit dan penggembala.
Mereka berkata, "Bagaimana kami akan patuh
kepadanya, sedangkan kami lebih berhak
memerintah dari padanya." Samuel menjawab,
'Allah telah mengangkat Thalut sebagai raja dan
dia dikaruniai ilmu yang banyak oleh Allah dan
memunyai tubuh yang perkasa untuk me-
mimpin kaum Bani Israil." Thalut inilah, kata
Samuel, yang akan memimpin merekaberperang
melawan bangsa Amalek yang telah mengusir
mereka dari kampung halaman mereka dulu.

Salah satu bukti bahwa Thalut telah
diangkat oleh Allah sebagai raja adalah dengan
kembalinya "peti pusaka" bernama tdbfit yang
hilang beberapa tahun lamanya karena di-
rarnpas oleh orang-orang Amalek. Peti pusaka
itu berisikan peninggalan nabi Musa dan Harun
seperti tongkat Musa, sandal dan alas kaki Harun
beserta beberapa potong pecahan batu pipih
yang dibawa oleh Musa dari bukit Sinai. Peti
pusaka inilah yang menimbulkan semangat dan
selalu dibawa berperang oleh Bani Israil ter-
sebut. Peti itu dikembalikan oleh orang-orang
Amalek karena berjangkitnya berbagai macam
penyakit dan malapetaka yang menimpa mere-
ka. Mereka beranggapan bahwa peti ini memba-
wa sial, lalu mereka kembalikan dengan mema-
sukkannya ke sebuah pedati yang ditarik oleh
dua ekor sapi. Peti itu sampai ke tangan Bani
Israil bertepatan dengan terpilihnya Thalut se-

bagai raja. Akhirnya mereka tunduk juga dan
mengakui Thalut sebagai raja mereka.

Ketika mereka diajak berperang melawan
orang-cirang Amalek, terlebih dahulu Thalut
memberi petunjuk dan rambu-rambu agar tidak
meminum air sungai yang mengalir di padang
pasir, kalau diminum cukup seceduk saja. Pe-

tunjuk dan rambu-rambu ini harus mereka
patuhi di dalam peperangan, karena ia merupa-
kan cobaan dari Allah sebagaimana dicantum-
kan di dalam Al-Qtr'art, "SiApayangmeminum air
sungai itu, makn bukmt termasuk pasukmku, tetapi bagi
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y frng tidak meminum atau meminum seceduk saj a, makn

i a t e rm asuk p en giku tku " (QS. Al-B aq ar ah l2l: 2a9).

Oleh karena peperangan itu berlangsung
pada musim panas, sebagian mereka tidak
menghiraukan petunjuk dan rambu-rambu
tersebut dan bahkan berk ata qdltt 16 thadqata landl-

yauma bi liltfita wa junfidih.. (iii ui itG 'i i,jti
q;'t-;q ), mereka berkata, "Pada hari ini
kami tidak sanggup melawan raja |alut bersama
bala tentaranya..." (QS. Al-Baqarah l2l: 249).

Kemudian sebagian mereka meminum air sungai
itu dan tidak ikut menyeberang bersama yang
lainnya.

Setelah orang-orang yang beriman dan
yang tetap setia kepada Thalut berhasil menye-
berang sungai itu, mereka tidak gentar kendati
ada sebagiannyayang telah meminum air sungai
tersebut. Bahkan mereka berkeyakinan jika
meninggal di dalam peperangan akan men-
jumpai Allah di Hari Kiamat nanti. Dengan
keyakinan mereka berk ata,...knm min fi' atin qalilah

ghnl ab at fi ' at mt lntsnrat ybi izhnil.l6tt... ( P,y e
$i q;y';*'^2.J$b 1I+: ...berapaianyak ke-
lompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok
yang besar dengan izin Allah...) (QS. Al-Baqarah
p):zae).

Kemudian Allah menjelaskan,

ar.Abii rg:i S' uij,r.ii utii
(wa lammd barazft li j ilfita wa junftdihi, qklir rabbanh

afiig' alaind tsabran wa tsabbrt aqdirntni wa anshumd

'alal-qaumil-kifirin)
" D an ketikn mereka telah menampak I alut bersama bala

tentaranya, mereka berkata, "Ya Allah berilah kami

kreabaran, kuatkanlalt pendirinn kami don tolonglah kmni

dari orang-orangkafir" (QS. Al-Baqarah [2]: 250).

Berkat kesabaran, keteguhan dan per-
tolongan Allah tersebut, pasukan Thalut yang
berjumlah sedikit tetapi beriman kepada Allah
dapat mengalahkan pasukan |alut penyembah
berhala yang berjumlah banyak dengan per-
senjataan yang lengkap tersebut.

Sebelum terjadi peperangan yang dahsyat
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itu, raja |alut yang tinggi besar dan memakai baju
besi itu dengan kesombongannya mengajak
kaum Bani Israil untuk bertanding satu lawan
satu. Dari pihak Bani Israil tidak satupun yang
berani melawannya. Namun ketika itu tampil
seorang pengembala kambing bernama Daud
yang menyatakan kesediannya dengan memakai
senjata dari alat pelempar batu yang biasa dia
pakai untuk menghalau kambingnya. Karena
sukar menembus baju besi Jalut, maka dengan
kepandaiannya melempar batu, Daud mem-
bidikkan lemparannya tepat mengenai sasaran

antara dua mata ]alut yang mengakibatkan ia
roboh. Kemudian Daud mengambil pedang |alut
dan memenggalkan ke leher falut sehingga
kepalanya terpisah dari badannya. Setelah itu
pasukan Thalut yang berjumlah sedikit itu
berhasil mengalahkan pasukan ]alut yang
banyak dengan perlengkapan perang yang
lengkap tersebut. Daud yang mengalahkan falut
inilah kemudian yang menjadi Nabi dan Rasul.

4 Yaswirman os

IAMAA ('*)
Kata jama'a-yajma'u-jam'an (tli.1* - e- -'e- )

adalah fi'il muta'adffi (transitif) yang maknanya
sama dengan jamma'a ('*) dan ajma'a ('&i ),

sedangkan bentuk l6zim (intr ansitif )-nya adalah
ijtama'a ('&l), tajamma'a ('{;7, dan istajma'a
(#l). Menurut Ibnu Faris, kata yang berakar
jim - mim - 'ain, menunjuk pada arti denotatif
'berkumpulnya sesuatu', sedangkan Ar-Raghib
Al-Ashfahani menambahkan,'berkumpulnya
sesuatu sehingga berdekatan satu sama lain'.

Kata jama'a(F ) dan segalakatabentukan-
nya terdapat 129 kali di dalam Al-Qur'an. 14 kali
di dalam bentukfi'il midhi denganwazan jama'a

('f ) dua di antaranya yang mabni majhtil dart
delapan yan gmabn? ma'lttm, wazarr ajma'a ('rL( )

dua kali, serta wazan ijtama'a ( L.=, ) dua-kali. 12

kali di dalam bentuk fi'il mudhdri' dari wazan
jama'a ( g* ) Dua kali di dalam bentukfi'il amr

dari wazan ajma'a( &,f I $ kali di dalam bentuk
jami' ( 6); ). Satu kali di dalam bentukmujtami'trn
( a'ri-a,,:, ).30 kali di dalam bentuk jfuni' (C= ). 13

ait.,.-- euiu,|jv -t#i sjqtlr.,6i
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kali di dalam bentuk mashdar, iam'( & ).Empat
kali di antaranya di dalam bentuk mutsannA,

jam'frn ( i.rr;:; ).26 kali di dalam bentuk ajma'itnl
ajmaln( j;?ito:;a-f ;,lamatdariajma'a( &.f I
Dua kali di dalam bentuk ism maf itl, majmfi'
(7'y* ). Duakali di dalambenf':Jr.maima'( {L;)
dan satu kali di dalam benhtk jumu'ah(a;lL).

Penggunannnya di dalam bentuk fi'il
dengan waz an j mna' a ('* )barkf il mhdhi ma'lttm,

jama'a ('*) dalrr majhitl, jumi'a ( ai ) mauPun

fi' il mudhdri'-nya, semuanya menunjukkan pada
arti'mengumpulkan sesuatu' baik yang kongkrit
maupun yang abstrak, baik yang dilakukan oleh
Allah maupun oleh manusia. Yang kongkrit
misalnya Allah mengumpulkan manusia pada
hari akhirat (QS. Ali'Imr6n l3l:25, QS. Al-Kahf

[18]: 99, QS. Al-MursalAt [77]: 38, QS. At-
TaghAbun 164l:9, QS. An-Nisd' l4l:87, QS. Al-
An'Am [6]:12, QS. Al-]Atsiyah [a5]: 26, QS. Al-
Maiidah [5]: L09, QS. AlQiyamah [75]:3, QS. Sabfl

l34l: 26, dan QS. asy-Sy-rA l42l: 1,5); manusia
mengumpulkan harta (QS. Al-Ma'tulj [70]:1,8,

QS. Al-Humazah [104]:2, QS. Ah'ImrAn l3l:157,
QS. Y0nus [10]:58, dan QS. az-Zul<hrtf [a3]:32).
Pada dua ayat pertama memberi ancaman
terhadap orang yang menyimpan, menumpuk
harta, dan tidak mau mengeluarkan zakatnya,

yaitu akan dimasukkan ke neraka (zrall); matahari
danbulan akan disatukan pada Hari Kiamat (QS.

Al-QiyAmah l75l: 9), pada saat itu manusia ke-

bingungan dan ketakutan serta berkata, ainal-

mafarr ( Vlt ;-l = kita berlindung atau lari ke

mana?); mengumpulkan (mengawini) dua wa-
nita bersaudara (QS. an-NisA' l4l: 23), hal itu
termasuk diharamkan oleh Allah; Firaun me-
ngumpulkan tukang-tukang sihirnya meng-
hadapi Nabi Musa (QS. asy-Syu'ard' 126l: 38);

mengumpulkan tentara (QS. Ah'ImrAn l3l:173),
di dalam ayat itu dijelaskan bahwa berita yang
disampaikan kepada orang Mukmin tentang
keadaan musuh yang sedang menghimpun
pasukan untuk menyerang umat Islam, tidak
menggetarkan hati mereka; bahkan, berita itu
semakin menguatkan hatinya; menyatukan
semua manusia di dalam petunjuk Allah (QS. Al-

Iarna'a

An'Am [6]: 35), di situ disebutkan oleh Allah
bahwa sekiranya Allah menghendaki maka
Allah dapat menjadikan semua manusia di
dalam hidayah-Nya, ini sebagai penghibur bagi
Rasul agar tidak terlalu bersedih bila tidak semua

orang menerima ajarannya, sedangkan yang
abstrak terdapat pada QS. Thaha [20]: 60, Firaun
mengumpulkan segala tipu dayanya untuk
menghadapi Nabi Musa dan ajarannya.

Penggunaan bentuky''ll den gmtwazan ajma' a

( &f I yang berbentuk f il mddli terdapat pada

QS. Y0suf [12]: 15 dan 102. Adapun yangf il amr

terdapat pada QS. Y0nus 110\:71. dan QS. Thaha

[20]:6a. Pada dasarnya kata ajma'a ( &f I berarti
'mengumpulkan sesuatu yang berpisah-pisah'.
Kemudian, kata tersebut digunakan di dalam arti
'sepakat' karena di situ mengandung arti me-

nyatunya pendapat dari beberapa orang yang
berbeda demikian juga, digunakan di dalam arti
'memufuskan sest' "r' atau'niat dan tekad yang

sudah bulat unfuk melakukan sesuatu', seperti di
dalam hadits , " Manlmn yujmi'ish-shiyfrma minal-laili

fald shiydma lah ('i iv >\! ,Pt q iqt & t J =

Barang siapa yang tidak berniat/bertekad bulat
pada malam hari untuk puasa (wajib) besoknya

maka puasanya tidak sah). Penggunaan untuk
makna itu juga mengandung arti menyatukan
beberapa hal yang berbeda, di dalam hal ini
kecendrungan yang sebelumnya berputar-putar
pada beberapa alternatif lalu kecendrungan-
kecendrungan diri itu disatukan pada satu
pilihan. Di dalam QS. Y0suf [12]: 15 dan 102,

mengandung arti 'kesepakatan dan kebulatan
tekad', kedua ayat tersebut menyatakan bahwa
saudara-saudara Yusuf sepakat dan bertekad
bulat untuk membuang Yusuf ke dalam sebuah

sumur tuayang kering. Kemudian, di dalam QS.
Y0nus [10]:71,, mengandung arti 'menghimpun'

dan'kebulatan tekad'. Ayat tersebut mengemuka-

kan pernyataan Nabi Nuh kepada kawannya
bahwa jika mereka merasa berat tinggal ber-
samanya dan menerima ajarannya maka mereka

dipersilakan membulatkan keputusan dan meng-

himpun sekufu-sekufunya untuk membinasakan

dirinya dan dia menyatakan bahwa dia hanya
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bertawakkal kepada Allah, sedangkan di dalam

QS. Thaha l2Dl 6a mengandung arti 'meng-
himpun', di mana dijelaskan bahwa Fir'aun
menyeru kepada pengikutnya agar menghimpun
segala daya (sihir) mereka untuk menghadapi
Nabi Musa.

Penggunaan bentuk jam'u, di samping
digunakan di dalam Ntimashdar yakni'pengum-
pulkan' juga digunakan di dalam arti yang lain,
yaitu'kelompok manusi a',' tentar a','janin yang
telah berusia 40 hari di dalam rahim', 'semua
jenis kurma yang asing', dan 'sebutan bagi
Muzdalifah'. Di dalam Al-Qur'an, kata tersebut

digunakan di dalam beberapa arti:
1. Berarti kelompok (QS. Al-Qamar [54]:45 dan

QS. Al-'AdiyAt [100]: 5). Di dalam ayat
pertama dinyatakan bahwa golongan musy-
rik yang merasa kuat pasti bakal kalah dan
mundur, sedangkan ayat kedua menge-
mukakan salah satu sifat kudayang dijadikan
sumpah oleh Allah adalah menyerbu ke

tengah-tengah kumpulan (kelompok) musuh.
2. Menunjukkan arti Hari Kiamat dengan sebut-

Nt yaumul-jam' i ( F iy = hari pengumpulan)
(QS. asy-Syuri, l42l: 7 dan QS. at-TaghAbun

$al: e).

3. Menunjukkan arti tauffid (r5; = pe.guat) atau

sebagai maf'ttl muthlaq (QS. Al-Kahf [18]: 99).

Di situ dikemukakan bahwa pada saat
sangkakala ditiup maka saat itu benar-benar
Tuhan akan mengumpulkan semua manusia.

4. Digunakan sebagai mashdarbiasa di dalam arti
'mengumpulkan'(QS. Al-A'rAf l7l:48, QS. Al-
Qashash l28l78, QS. asy-Syurd [42]: 29, dan

QS. Al-Qiyamah [7s]: 17).Di dalam QS. asy-

SyffrA l42l: 29, menegaskan bahwa Allah
mampu mengumpulkan segala yang telah
diciptakan-Nya jika Dia menghendaki.

Adapun penggunaannya di dalam ben-
tuk mutsanni, jam'6n (.r[1; ), semuanya me-
nunjukkan pada 'dua kelompok yang ber-
musuhan', seperti pasukan Nabi saw. dengan
kaum musyrik atau orang kafir di dalam
perang Uhud dan Badar. Dikatakan, yaumal-taqal-
jam'dn ( gGlJr F t;- = saat bertemunya dua
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kelompok) (QS. Ah'ImrAn [3]: 155 dan 166 serta

QS. Al-AnfAl [8]:  1). Demikian juga kelompok
Nabi Musa as. yang dikejar oleh kelompok
Firaun, dikemukakan bahwa tatkala kedua
kelompok sudah bisa melihat satu sama lain,
pengikut Musa as. khawatir dan berkata bahwa
mereka dapat tersusul oleh musuh, tetapi Musa
as. berkata, "Tidak" seraya mengingatkan
bahwa Tuhan akan selalu bersamanya. Peng-
gunaan bentuk ijtama'a ('&t ) di dalam Al-
Qur'an, baik di dalam bentukf il maupun di
dalam bentuk ism f6'il, mujtami'itn ( a'rlrZJ)
semuanya berarti'berkumpul' (QS. Al-Isrn fTl
88, QS. Al-Hajj l22l:73, dan QS. asy-Syu'ard' 126l:
39). Pada ayat pertama berbicara di dalam
konteks kemukjizatan Al-Qur'an yang menyata-

kan bahwa sekalipun jin dan manusia ber-
kumpul untuk membuat semisal Al-Qur'an,
niscaya mereka tidak akan mampu walaupun
saling membantu.

Penggunaan bentuk majma' ( y; ) diguna-
kan untukmenunjukkan padaorang atau tempat
yang dijadikan tempat pertemuan. Tempat
bertemunya dua lautan (air tawar dan air asin)

dinamai majma'ul-babrain ( i-'F,'6; ), tempat
pertemuan disebut majma'ah(z;;- ), gundukan
tanah atau pasir juga disebut majma'ah (aiAt).
Di dalam Al-Qur'an, penggunaan kata tersebut

ditemukan satu kali di dalam arti pertemuan dua
lautan (QS. Al-Kahf [18]:60), di situ dimukakan
kisah Nabi Musa mencari ilmu dan menyatakan

tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke

pertemuan dua lautan (tempat orang yang dia
cari untuk dijadikan guru).

Penggunaan jdmi' (ism f6'il) yang berarti
/yang mengumpulkan'. Kata yang padat dan
berisi biasa disebut jawdmi'ul-kalim ( iA br;l
Al-Qur'an sendiri dinamai demikian karena
kandungan dan isinya padat. l6mi' juga berarti
'perut' (dalam dialek Yaman) karena ia meng-

himpun segala maciun makanan. Belenggu juga

disebut jimi'ah karena mengumpulkan dua
tangan di atas tengkuk. Tuhan juga di dalam
salah satu sifat-Nya di sebut | 6mi'. Menurut Ibnu
Atsir, itu karena Dia yang mengumpulkan segala
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makhluk di akhirat. Ada juga yang berpendapat,
karenaDialah yang menyatukan segala makhluk
yang serupa dan segala makhluk yang berlawan-
an di dalam wujud ini. Al-Qur'an menggunakan
kata ini di dalam tiga tempat, dua kali sebagi

sifat Tuhan,Yang Menghimpun manusia di hari
akhirat (QS. Ah'ImrAn [3]:9) danYang Mengum-
pulkan orang-orang munafik dan kafir di neraka

|ahannam (QS. An-Nisi' [4]: 140). Satu kali lagi
sebagai urusan yang memerlukan pertemuan
atau sesuatu yang membuat orang berkumpul,
mnrun jtuni'u" ( ee ?f ) (QS. An-Nor [24]: 62). Ayat

ini menjelaskan tentang adab pergaulan orang
Mukmin terhadap Rasul di mana disebutkan,
bahwa apabila mereka berada bersama-sama
Rasul di dalam suatu urusan yang memerlukan
pertemuan, mereka tidak meninggalkan Rasul se-

belum meminta izin kepadanya. Ada yang
menafsirkan amrun jdmi'un di situ sebagai hari

Jumat, ada juga yang menafsirkannya sebagai

semua yang memerlukan pertemuan, seperti
peperanSan.

Penggunaan majmfi'(t'H ) terdapat dua
kali dan semuanyaberbicara dalam konteks hari
akhirat yang menegaskan, bahwa semua manu-
sia pasti akan dikumpulkan pada hari akhirat
(QS. H0d [11]: 103 dan QS. Al-WAqi'ah [56]:50).
se Muhammad Wardah Aqil ;q

;Aur, ( glQ I
Kata l6mi' ( ec ), terambil dari akar kata yang

terdiri dari huruf-huruf jim, mim, dan'ain.
Maknanya berkisar pada keterhimpunan. Kota
Mekah dinarr.ar I ami', karena manusia berhimpun
di sana. |um'at adalah hari ketika orang berhim-
pun di masjid. Yaum al-lami'( gt1.lt i.1u ) adalah

hari berhimpunnya seluruh manusia di padang
Mahsyar.

Dalam al-Qur'an, kata jdmi' ditemukan
sebanyak tiga kali. Dua menyifati Allah, yang
pertama dalam konteks menghimpun manusia
pada Hari Kiamat: (@, Ati'ImrAn [3]:9) sedang

yang kedua men$himpun orang kafir dan
munafik di neraka (QS. an-NisA' l4l:L4O).

Kata jdmi'yang ketiga menyifati urusan,

Jturi'

yakni urusan yang menyangkut himpunan
banyak orang/masyarakat (QS. an-Nfrr [2al 62).

Allah al-Jhmi'mengandung arti bahwa Dia
yang akan menghimpun semua manusia.

il S,;tt* Ultt"t;r'u"--.{ri AJtfr gl,it
Kat akanlah: " Sesungguhny a or ang-orang y ang

terdahulu dan orang-orang yang terkemudian, benar-

benar akan dihimpun di waktu tertentu pada hari yang

ditsntukan" (QS. al-Waqi'ah [56] : 49-50).

Allah menghimpun masing-masing dalam
kelompok yang sama; yang taat dihimpun di
surga dan yang durhaka dihimpun di neraka.

Imam al-Ghazali, sebagaimana kebiasaan-

nya, memahami makna sifat Allah ini dalam arti
yang luas. Allah al-l6ml'menurutnya adalah Dia
yang menghimpun yang sama, yang berbeda,

dan yang bertolakbelakang. Allah menghimpun
yang sama antara lain menghimpun manusia
seluruhnya di permukaan bumi, dan kelak di
padang Mahsyar. Dia menghimpun yang ber-
bed4 seperti menghimpun semua langit, planet-
planet, udara, bumi, samudera, binatang,
tumbuh-tumbuhan, barang tambang yang
beraneka macam, semuanya dengan bentuk,
warna, rasa dan sifat yang berbeda-beda. Dia
menghimpunnya di bumi, kemudian menghim-
pun segalanya di alam raya. Termasuk dalam
penghimpunan ini, apa yang terhimpun dalam
diri manusia dan binatang berupa tulang otot,

urat, otak, kulit, darah dan lain-lain. Sedang
menghimpun yang bertolak belakang adalah
semacam menghimpun dalam diri binatang
antara panas dan dingin, lembab dan kering.
Yang ini adalah puncak penghimpunan. Demi-
kian al-Chazali.

Setelah merujuk kepada al-Qur'an kita
dapat menambahkan, bahwa kata kerja yang
terdiri dari ketiga huruf di atas, yang pelakunya
Allah pada umumnya -kalau enggan berkata
semuanya- dikemukakan oleh al-Qur'an dalam
konteks kecaman. Perhatikan QS. al-MursalAt

17 7l: 37 -38, at-Taghibun [64]: 9, dan al-QiyAmah

[75]: 3).

Di sisi lain, Allah juga dengan mengguna-
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kan ketiga huruf di atas, menegaskan bahwa,
"Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka

kumpulkan" (|# tr';t oU 3:i ) (QS. az-

Zukhruf l43l: 32), dan bahwa hendaklah manu-
sia menyambut petunjuk-petunjuk Allah dan:

-g;4 t' F i 1;'p a;4 -#* i"i,H
"Dmgan knrunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah

dengan itu mueknbergembira Karunin Allah dan rahmnt'

Ny a itu adalah lebih baik dai apa y ong y aima' fin (mereka

kumpulkan)" (QS. Y0nus [10]:58).

Satu hal yang secara tegas dinyatakan Allah
bahwa Dia tidak menghendaki untuk menghim-
pun seluruh manusia dalam satu keimanan.
Camkan firman-Nya dalam (QS. al-An'Am [5]:
35). fika Allah menghendaki itu, niscaya manusia
tidak dianugerahi akal, serta kebebasan memilih,
atau dengan kata lain, Dia menciptakan manusia
sama dengan malaikat atau bintang.

Ada juga ayat yang menggunakan kata
yang terdiri dari ketiga huruf tersebut yang
pelakunya manusia, kata ini pada umumnya
mengisyaratkan hal-hal yang negatif. Kese-

luruhan kata jama'yang pelakunya manusia
adalah mereka yang durhaka. Perhatikan (QS.

Thaha [20]: 60,. al-Ma'Arij [70]: L7-L8). QS. al-

Humazah $}al 1.-2. Kata jumi'a ('* ), ajmi'it
( trL;l ), yajma'fin ( ;:tX;;), iam'an ( r*; ),
jam'ukum ( p<-; ) kesemuanya dikemukakan
dalam konteks kecaman atau ancaman.
Demikian, wa All6h A'lam. * M. Quraish shihab et

IAMAL (J;.. )

Kata jamal, menurut Ibnu Faris, penulis kitab
Maqdyisil-Lughah, memunyai beberapa arti asal

yaitu 'kumpulan', 'besar' ,'ciptaarr' , dan 'bagus'

atau 'cantik'. Umpamanya, ajmaltu asy-syai'
( "pr ti.Li = aku mengumpulkan atau menjum-
lahkan sesuatu), ajmaltuhu (1!:2f = aku meng-
hasilkannya), rajulun jamil (,L* ,tr', = laki-laki
yang tampan).Kata jamal, menurut Ibrahim Anis,
berarti 'unta yang besar'. Unta dinamakarr jamal

karena tubuhnya besar.

Kata jamal di dalam bentuk tunggal disebut
satu kali di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam QS.

Jarral

Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah tiddk akan masuk
surga hingga unta masuk ke lubang jarum.

Al-A'rAf l7l: 40. Kata lain yang seasal dengan
jamal adalah jamdl (JL; ) yang disebut satu kali,
yaitu di dalam QS. An-Nahl 116l: 6. Kata jamil
( $+ ) disebut tiga kali, yaitu di dalam QS. Y0suf

[12]: 18 dan 83, serta QS. Al-Hijr [15]: 85. Kata
jamil| ( {,1 ) disebut empat kali, yaitu di dalam

QS. Al-Ahzab [33]:28 dan49, QS. Al-Ma'6rijl70l:
5, serta QS. Al-Muzzammil [73]: 10. Kata jimdlat
(.j,b ) disebut satu kali, yaitu di dalam QS. Al-
MursalAt l77l:33, dankata jumlah('ij.3. ) disebut
satu kali, yaitu di dalam QS. Al-Furq6n [25]: 32.

Kata jamal di dalam QS. Al-A'rAf [7]: 40

disebut di dalam konteks pembicaraan tentang

orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah
dan menyombongkan diri terhadap-Nya. Pintu-
pintu langit tidak dibuka bagi mereka (maksud-
nya amal dan doa mereka tidak diterima).
Mereka juga tidak akan masuk surga hingga unta
masuk ke lubang jarum.

Kata jamal di dalam QS. An-Nahl [16]: 5

disebut dengan makna'indah'. Konteks ayat ini
mengenai penciptaan binatang ternak oleh Allah
yang besar manfaatnya bagi manusia. Mereka
memperoleh pandangan yang indah ketika
membawanya kembali ke kandang dan ketika
melepaskannya ke tempat penggembalaan.

Kata jamil di dalam QS. Yffsuf [12]: L8 dan

83 berkaitan dengan kisah Yusuf, yang mendapat
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perlakuan tidak baik dari saudara-saudaranya;
padahal, Yusuf anak kesayangan Ya'qub. Namury
Ya'qub menerimzrnya dengan penuh kesabaran

atau kesabaran yang indah (shabrun jamil =

,-t-e).
Kata jamil di dalam QS. Al-Itijr [15]: 85

berkaitan dengan kisah Nabi Shaleh bersama
kaumnya (biasa disebut kaum Tsamud). Tuhan
menyuruh Shaleh memaafkan kesalahan mereka

dengan cara yang baik (ash-shafu al-jamil =

,hti'&t). Kata jamil di sini lebih tepat diberi
makna'baik'.

Demikian jugakata jamihi di dalam QS. Al-
AhzAb [33]:28 dan49, QS. Al-Ma'6rij[70]:5, serta

QS. Al-Muzzammil l73l:'1,0, semuanya itu
dengan makna'bagus, indah atau baik'. Kata
jimdlat di dalam QS. Al-MursaldtlTTl:33 adalah

bentuk j amak dari kata j amal y ang berarti' unta' .

Kata jumlah di dalam QS. Al-FurqAn [25]: 32

bermakna'sekaligus'. Konteks ayat ini mengenai

pertanyaan orang kafir, mengapa Al-Qur'an itu
tidak diturunkan sekali turun saja. :e Hasan Zaini ct

IANA ( \fr |
Menurut Ibnu Faris, asal makna kata jand adalah
'memetik buah dari pohonnya'. Selain itu, kata
j anh jrga berarti'melakukan dosa/kesalahan'.
Kata jinayah ( {U. = kejahatan) termasuk ke dalam
pengertian kedua ini. Al-jdni ( ;Gr = buah yang
dipetik), Al-janiyyah('+i= kain sutera, dan juga
berarti dosa), Al-janiy ( dt= pemetik buah, dan
juga berarti yang berbuat dosa/kejahatan).

Kata jani disebut satu kali di dalam Al-
Qur'an, yaitu di dalam QS. Ar-RahmAn [55]: 54,

kata janiyya disebut jugasatu kali, yaitu di dalam

QS. Maryam l19l:2s.Kata jand di dalam QS. Ar-
RahmAn [55]: 54 berkaitan dengan nikmat
surga. Penghuni surga bertelekan di atas per-
madani yang sebelah dalamnya dilapisi sutra.
Di dalam surga ada buah-buahan yang dapat
dipetik dari dekat. Kata janiyyd ( q; ) di dalam

QS. Maryam [19]: 25 dipergunakan di dalam
konteks kisah kelahiran Nabi Isa bin Maryam.
Allah memerintahkan kepada Maryam (ibu Isa)

agar menggoyang pangkal pohon kurma ke

.Iarrlr

arahnya. Dengan demikian, buah kurma yang
masak jatuh berguguran. ss Hasan Zaini t:

IANAF ( ,-iQ I
Asal makna kala janaf, menurut Ibnu Faris dan
Muhammad Ismail Ibrahim, adalah'menyim-
parrg' ,'berlaku zalim' , atau 'tidak adil'.

Kata janaf (;il ) disebut satu kali di dalam
Al-Qur'an, yaitu di dalam QS. Al-Baqarah [2]:
182. Kata mutajdnif (.+# ) disebut satu kali,
yaitu di dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 3.Kata janafa

( 3L) di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 182 ber-
hubungan dengan masalah wasiat. Bila se-

seorang khawatir terhadap orang yang ber-
wasiat itu berlaku berat sebelah (tidak adil) atau
berbuat dosa, lalu ia mendamaikan mereka maka

tidaklah ada dosa baginya. Yang dimaksud
dengan mendamaikan di sini ialah menyuruh
orang yang berwasiat berlaku adil di dalam
berwasiat sesuai dengan ketentuan syarak.

Kata mutajdnif (,at;i ) di dalam QS. Al-
Ma'idah [5]: 3 digambarkan di dalam konteks
pembicaraan tentang jenis-jenis barang/makan-
anyang diharamkan Allah, yaitu bangkai, darah,
daging babi, daging hewan yang disembelih atas

nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul,
yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam
binatang buas, kecuali yang sempat disembelih.
Namun, di dalam keadaan terpaksa karena
kelaparan, tanpa sengaja/cenderung berbuat
dos4 jenis-jenis barang tersebut boleh dimakan,
sekedar untuk mempertahankan hidup.
,. Hasan Zaini *

IANB ( J+ )
Kata janb ( *: ) berasal dari janiba ( at ) -
yajnubu ( lij ) - janban wa jandbatan ('ttLt tL )

yang berarti 'di sisi', 'di samping', dan bisa juga
berarti 'jauh' dan 'menjauhkan'. Menurut Ar-
Raghib dan Ibnu Faris, kataianbbisa memunyai
dua arti. Pertama, berarti 'dekat' atau 'di
samping', 'di sisi' (an-nkhiyah = V6t ); kedua
berarti'jauh' dan'menjauhkan' (al-bu'du = r3r ).
Di dalam Al-Qur'an kala janb disebut tiga kali,
yaitu di dalam QS. An-Nisd' l4):36, QS. Az-
Zumar [39]: 56, dan QS. Yfinus [10]: 12. Semua
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kata janb di dalam ayat ini memunyai arti yang
tidak jauh berbeda dengan yang disebutkan di
atas. Kalauianb ( ,3 ) dihubungkan dengan kata

yang lain, artinya agak berbeda, seperti kataash-
shdhib bil-janb (:-+y '.;ilt ), berarti 'yun1
sejawat' danli janbihi ( F), junitbuhum ( 6i ),

yang berarti'berbaring'.
Di dalam QS. An-NisA' l4l 36 ini Allah swt.

menekankan perlunya saling berbuat baik
terhadap sesama, khususnya terhadap ibu
bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-
orang miskin, tetangga yang dekat dan yang jauh,

termasuk terhadap teman sejawat (ash-shdhib bil-
janb=,)*\'*:bt ), orangyang merantau untuk
belajar (ibn saUil), serta hamba sahaya.

Menurut Thabathabai, berbuat baik itu
sama dengan mencari keridhaan Allah, meng-

harapkan pahala akhirat, tidak mengikuti hawa
nafsu, dan tidak berbuat syirik. Menurut Ibnu
Abbas, yang dimaksud dengan ash-shdhib bilj anb

(*u,'..:il, ) adalah teman sejawat di dalam
perjalanan, sedangkan menurut Az-
Zamakhsyari, ash-shhhib bit-janb ( *u,'*:ilt )

adalah orang yang menemani kita baik dalam
perjalanan, tetangga sebelah rumah, maupun
teman dalam menuntut ilmu. Bahkan, teman
duduk di samping kita juga termasuk ke situ.

Adapun kata janb yang digunakan dengan
ungkapan li janbilri (:4) yang terdapat dalam

QS. Y0nus [10]: 12 berarti 'dalam keadaan
berbaring'. Kata itu digunakan Al-Qur'an untuk
menjelaskan bahwa manusia apabila ditimpa
bahay+ berdoa kepada Tuhan di dalam keadaan

berbarinp duduk atau berdiri.
Kata junfib ( *'i ) berasal dari kata yang

samadengan janb( j; ),yaitu darijanaba('&),
yajnubu (i#-), jandbatan (UG)yangberarti al-

bu'du (.r!r ), 'jauh' dan'menjauhkan'.
Menurut Ahmad Faris bin Zakaria, asal

kata al-janibah, yNrg berarti kondisi seseorang

yang telah melakukan hubungan suami-istri,
atau keluar sperma, yang menyebabkan tidak
suci, berasal dari pengertian kata al-bu'du ( *lJr )
yaitu suatu perbuatan yang menjadikan pelaku-
nya menjauh dari shalat, masjid, membaca Al-

J arrlr

Qur'an dan sebagainya, sesuai dengan ketentu-
an hukum syariat.

Di dalam Al-Qur'an kata juntrb (o}i)
(terdapat waw antra nitn dmr bri) disebut lima
kali, yaitu di dalam QS. An-NisA' [4]:103, QS. Ali
'ImrAn [3]: 191, QS. At-Taubah [9]: 35, QS. Al-
Haij l22l:35, dan QS. As-Sajadah [32]: 1.6. Kata-
kala junirb ( *'i ) yang terdapat di dalam ayat

di atas diartikan sebagai'berbaring', sedangkan
kata junub ( *4 ) (tanpa waw antaranun danba)
disebut empat kali di dalam Al-Qur'an, yaitu di
dalam QS. An-NisA' [4]: 36 dan 43, QS. Al-Ma'idah

[5]: 6, serta QS. Al-QashAsh [28]: 11. Kata-kata
junub (.+ ) yang terdapat pada ayat-ayat
terakhir ini diartikan sebagai 'tidak suci' atau
'menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang
menurut hukum syariat seperti shalat, membaca
Al-Qur'an, dan ke masjid'.

Kata junitb (dengan arti 'berbaring') pada

QS. An-Nisd' t4l 103 menurut Thabathabai
adalah kindyah (kiasan). Artinya kiasan terhadap
orang yang melakukan zikir kepada Allah di
dalam segala situasi dan kondisi dan zikir itu
dilakukan secara terus-menerus. Ayat ini juga

berkaitan dengan QS. Ati 'ImrAn [3]: 191 yang
menjelaskan faedah zikir kepada Allah di dalam
keadaan apa pun. Kebiasaan ini merupakan ciri
orang yang berak al (ulul al-albdb = *Utri i;f ),

yaitu mereka yang senantiasa mengamati dan
mencari hikmah dan rahasia di balik ciptaan
Allah. Mereka inilah orang-orang yang dijanjikan
Allah surga di akhirat nanti.

Kala junfib ( *'i ) dengan tambahan huruf
w aw setelah nfin berbedadengan kata junub tanpa
w aw p ada QS. An-NisA' [a] : a3 yang berarti' tidak
suci' atau menjauh dari shalat dan sebagainya.

Pada Ayat 43 QS.An-NisA'ini Allah swt. men-
jelaskan bahwa orang Mukmin dilarang me-
ngerjakan shalat di dalam keadaan junub ( -L)
(tidak suci karena bersetubuh dengan istri, atau
karena sebab lainnya). Ia harus bersuci terlebih
dahulu; jika di dalam perjalanan (musafir) ia
boleh bertayarnum, kemudian baru mengerjakan

shalat. ]adi, pada Ayat 43 QS. An-NisA' junub
( -.1 ) berarti 'tidak suci' karena keluar mani
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(sperma) atau sebab lainnya sehingga menjauh-
kan pelaku junub (.+ ) dari perbuatan yang
dilarang oleh hukum syara'.

Pada QS. Al-Qashash [28]: 11 kata junub
( + ) memiliki arti 'jauh (lawan dekat)', yaitu
berkaitan dengan kisah Nabi Musa as. yang
dihanyutkan ibunya di sungai Nil hingga jauh

dan kemudian dipungut oleh keluarga Firaun.
Adapun pada QS. As-Sajadah [32]: 16 kata

junilb ( *'r ) diartikan dengan'lambung' atau
'perut', yaitu lambung orang-orang Mukmin itu
jauh dari tempat tidurnya. Artinya orang-orang
Mukmin yang mengerjakan shalat malam meng-

harapkan ridha dan ampunan Allah; mereka
sering tidak tidur di malam hari sehingga diberi
kiasan "lambung" mereka jauh dari tempat tidur.

fadi, kata janb ( -L) dm junub ( 13 ) di
dalam AlQur'an tidak semata-mata beratti'sisi',
'di samping, dan'jauh' atau'menjauhkan', tetapi
juga berarti 'berbaring' (di dalam arti kiasan).

Selain itu, konteks junub juga memberi arti 'per-
buatan yang menjauhkan seseorang dari shalat,

membaca Al-Qur'an, dan pergi ke masjid' (dua
yang terakhir masih terdapat perbedaan penda-

pat di antara ulama khususnya ulama fiqih). Kata
junub (-^ii- ) i"l bagi kaum Muslim sudah sangat

populer diartikan sebagai tidak suci dari hal-hal

yang ditenfukan hukum syara'. ee Hatamarec

IANNA ('F I
Kata janna di dalam bentuk kata kerja masa lalu
(mhdhi) disebut satu kali di dalam Al-Qur'an,
yaitu pada QS. Al-An'Am [6]: 76. Di dalam
bentuk-bentuk lainnya, kata itu disebut se-

banyak 221, kali; misalnya di dalam bentuk jdnn
( be ) sebanyak tujuh kali seperti di dalam QS.
Al-Hijr lL1l:27, di dalam bentuk al-jinn ( u;t)22
kali seperti di dalam QS. Al-An'Am [6]: L00, di
dalambentuk jinnah(i,? ) 10 kali seperti di dalam

QS. Al-A'rAf l7l:184, di dalam bentuk majnitn
( o'-F ) 11 kali seperti di dalam QS. Al-Hijr [15]:
6, dan di dalam bentuk jannah ( iI- ) dengan
segala bentuktatsniyah ( i!{ = dua) dan jamaknya

151 kali seperti di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 35.

Kata janna yang berasal dNi janana ( 5L )

J annn

pada asalnya berarti 'tertutup', yaitu tidak dapat
dijangkau oleh pancaindra manusia. Dari akar

kata inilah pengertiannya berkembang sejalan

dengan perkembangan konteks pemakaiannya
sehingga terbentuk berbagai kata lain. Misalnya
kata janin ( #) diartikan dengan 'bayi yang
masih berada di dalam kandungan ibunya'.
Diartikan demikian karena bayi tersebut masih
tertutup oleh perut ibunya. Salah satu makhluk
halus ciptaan Tuhan disebut jin karena hakikat
dan wujudnya tidak dapat diketahui oleh indra
manusia. Seorang yang gila disebut majnfin
karena akalnya tertutup. Kebun yang dipenuhi
dengan tumbuh-tumbuhan sehingga menutupi
pandangan manusia dinamai jannah; kata ini
diartikan juga dengan 'surga' karena hakikat
surga tertutup dari pengetahuan indra dan akal
manusia, atau karena di sana terdapat hal-hal
yang oleh Nabi saw. diketahui sebagai tidak
pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga,
dan terjangkau oleh akal pikiran manusia.

Ayat-ayat yang menyebut kata janna
dengan segala bentuknya itu memberi ke-
terangan bahwa Al-Qur'an menggunakan kata
tersebut untuk arti-arti sebagai berikut:
1. Gelap, tidak ada cahaya disebabkan mata

hari telah terbenam dan malam pun tiba (QS.

Al-An'Am 16l:76);
2. Surga, tempat orang-orang yang beriman dan

beramal saleh kelak di Hari Kemudian (QS.

An-NisA' $|124);
3. ]anin, yaitu bayi yang masih berada di dalam

kandungan (QS. An-Najm [53]:32);
4. Perisai yang dapat digunakan untuk me-

lindungi diri dari senjata musuh atau untuk
memperkuat ucapan-ucapan bohong agar
orang lain memercayainya (QS. Al-MujAdilah

[58]: 16);

5. Gila, sakit jiw4 rusak ingatan, atau tertutup
akal seperti yang sering dituduhkan Firaun
kepada Nabi Musa (QS. Asy-Syu'ard' 126l:27)
atau kata-kata yang diucapkan orang-orang
kafir kepada Nabi Muhammad (QS. Al-Hijr

[15]: 5);

6. Kebun yang ditumbuhi oleh tanaman-
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tanaman yang subur dan menghasilkan
buah-buahan yang lezat serta membawa
kemakmuran suatu negeri (QS. SabA' [3a]: 15)

atau ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan
yang buahnya pahit (QS. Sabi' pa| rc);

7. lin,yaitu makhluk halus yang berakal ciptaan
Tuhan; mereka menerima syariat sebagai-
mana syariat yang diterima umat Nabi
Muhammad saw. (QS. Adz-DzdriyAt [51] : 56).

ca A. Rahman Ritonga t;

IAR ( Jl+ )
Kata jdr adalah bentuk mufrad untuk kata jirdn
wa j iwdr ( ) r't ot:; ). Kata ini terambil dari akar
kata yang rangkaian huruf-hurufnya mengan-
dung makna'bertetangga','berdampingan',
'pelindung','penolong', atau'sekutu'. Di dalam
hadits Nabi saw. ditemukan kata jir ( ,6 )

dengan arti 'tetangga', yakni hadits yang
diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim
yang bersumber dari Abu Hurairah, "... Wa-

man kina yu'minu bi-ilAhi wal-yaumil-ilkhiri fal-
yuhsinild jdrihi..." ( o-L$ r\t rit: !\ rT- bts :ti
,e Jt_=...Dan barangsiapa yang beriman kepada
Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berlaku
baik kepada tetangganya...).

Secara leksikal, kala jAr memunyai be-
berapa arti. Ibnu Manzhur di dalam Lisinul 'Arab

mengartikan kata ini dengan 'orang yang
berdampingan rumah','orang yang memperoleh
perlindungan','penolong', dan'rumah-rumah
yang berdekatan'. Louis Ma'luf di dalam Al-
Munjid fil-Lughah menuliskan makna kata al-jdr
dengan /orang yang meminta perlindungan' atau
'orang yang memberi perlindungan kepada
seseorang'. Al-Ashfahani di dalam Al-Mufraddt fi
Chafibil Qur'6n memberi arti kata jdr dengan
'orang yang menempati tempat tinggal yang
berdekatan'.

Di dalam Al-Qur'an, kata jdr ( rE ) di-
temukan sebanyak tiga kali pada dua ayat,
yakni QS. An-Nisd' [4]:36 (dua kali) dan QS.
Al-AnfAl [8]: rt8. Pada ayat yang pertama, kata
al-jdr disebutkan dua kali, yang kesemuanya
mengandung makna' tetangga', sebagaimana

Jir

firman Allah swt., "... wal-jdri dzil-qurbd wal-
jdrit-junubi" {./4i _,wi; b?i e d. ri = ... te-
tangga yang dekat dan tetanggayangjauh).
Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang
batasan pengertian al-jdr (,,tai = tetangga). Ali
bin Abi Thalib misalnya, memberi batasan
dari segi jarak untuk makna 'tetangga yang
dekat dan tetangga yang jauh', yaitu sejauh
seruan yang bisa didengar. Nauf Asy-Syami
menafsirkan 'tetangga dekat' adalah orang
Islam dan 'tetangga jauh' adalah orang-orang
Yahudi dan Nasrani. Sebagian mufasir ber-
pendapat, bahwa siapa yang menempati
suatu tempat atau berada di dalam suatu kota
adalah bertetangga. Sebagian ulama menafsir-
kan al-jdri dzil-qurbd ( ;r?i 6: td ) adalah
tempat tinggal yang berdekatan dan al-jdril-
junubi ( ;;ii )uii ) adalah tempat tinggal yang
berjauhan. Ibnu Syihab Az-Zuhri menge-
mukakan, bahwa batasan makna al-jir ( ,rtfi =

tetangga) adalah empat puluh rumah ke arah
setiap penjuru. Al-Qurthubi sendiri ber-
pendapat bahwa baik Muslim maupun non-
Muslim yang berdekatan dan yang berjauhan
mencakup arti 'bertetangga' walaupun tidak
ada hubungan kekerabatan. Oleh karena itu,
menurut Al-Maraghi, ayat ini memberi pe-
tunjuk kepada orang yang bertetangga agar
saling menolong, mengasihi, dan saling ber-
buat baik, sekalipun kepada keluarga yang
non-Muslim. Mengingat, Nabi saw. sendiri
bersikap baik dan ramah terhadap tetangga-
nya yang Yahudi. Hal ini dibuktikan, bahwa
ketika menyembelih seekor kambing, beliau
memberikan sebagian dagingnya kepada
tetangganya tersebut.

Ayat kedua yang menggunakan kata jdr
( rG ) adalah QS. Al-AnfAl [8]: a8. lfrr dalam
pengertian ini adalah'pelindung'. Al-Maraghi
menjelaskan, bahwa balatentara setan disebar-
kan ke dalam barisan kaum musyrikin untuk
menggoda dan merasuki ruh mereka yang jahat
dengan hal-hal yang dapat memperdaya sekali-
gus berjanji untuk menjadi pelindung mereka.
Dalam pada itu, balatentara malaikat pun
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disebarkan ke dalam barisan kaum Muslim
untuk mengilhami dan merasuki ruh mereka
yang baik dengan hal-hal yang dapat meneguh-
kan hati dan menambah kepercayaan mereka
akan janji bahwa Allah pasti menolong mereka.

Ketika kedua pasukan telah saling melihat dan
hampir bertempur maka setan dan balatentara-

nya berlalu di tengah-tengah kaum musyrikin
agar para malaikat yang bergabung dengan
kaum Muslim tidak sampai menemui mereka.

Lalu, setan pun berlari mengkhianati janjinya
sebagai pelindung.

Dengan demikian, kata al-jfrrljhr di dalam
Al-Qur'an mencakup dua arti, yaitu'tetangga'
dan'pelindung', sebagaimana makna pokoknya.
Hakikat makna al-jdr dengan 'tetangga' ialah
setiap orang harus memperlakukan tetangganya

dengan baik seperti dirinya sendiri, tidak berlaku
aniaya dan jahat terhadapnya, serta tidak pula
menyusahkannya. Setiap orang memiliki ke-
wajiban berlaku baik kepada tetangganya
sekaligus memunyai hak diperlakukan secara

baik oleh tetangganya, baik tetangga dekat
maupun tetangga jauh, baik tetangga itu dari
keluarga Muslim maupun dari keluarga non-
Muslim, seperti Yahudi dan Nasrani. Adapun
malaa jdr dengan'pelindung' adalah di dalam
konteks pembicaraan tentang setan yang telah

mengkhianati janjinya sebagai pelindung ter-
hadap pengikut-pengikutnya (kaum musyrik),
yakni ketika setan membuat orang-orang
musyrik memandang baik perbuatan mereka
dan senantiasa berada di samping untuk menjadi
pelindung mereka, tetapi pada saat berkecamuk-
nya perang Badr, ternyata setan meninggalkan
tanggung jawabnya sebagai pelindung.
* Muhammadiyah Amin +

IARAD ( )t-rl
Menurut Ibnu Faris, asal makna kata jardd ( ttr )

yang bentuk fi'l mddhi (kata kerja lampau)-nya
jarada ( ir* ) ini secara bahasa adalah 'sesuatu

yang nyata dan tampak jelas' karena tidak ada

yang menutupinya. Kemudian, kata ini menga-

lami perluasan pengertian sesuai dengan kon-

Pada Hari Kiamat manusia akan keluar dari kubur dengan
b erbondong-bondong seperti belalang (j ardd) y ang beterbangan.

teksnya. Menurut Muhammad Ismail Ibrahim,
kata jarada juga berarti 'mengupas atau mengu-
l1l1' . larradal-'fida (;'rA;; ) berarti 'menguliti
kayu'. Belalang disebut jardd (:r,1 ) karena ia
mengosongkan bumi dengan memakan fumbuh-
tumbuhan yang ada di atasnya; tanahnya
kelihatan dengan jelas karena tidak ada tumbuh-
tumbuhan yang menutupinya. Kata lain yang
seasal dengan jarid adalah jaridah (;dr* = surat
kabar), al-jardah ( ;i7"tr = pakaian yang telah
usang), al-jurdu ( i,r3r = puncak gunung pada
ketinggian 1.300-3000 meter), al-jarfrd wal-jarftd
( i:iift lfvJt = tempat yang tak bertumbuh-
tumbuhan), al-j ard ( iiJr = kemaluan laki-laki atau

perempuan, perisai, dan sisa harta), sertaal-jaiid
( !l3t= pelePah kurma).

Kata jardd disebut dua kali di dalam Al-

Qur'an, yaitu di dalam QS. Al-A'r6f [7]: L33 dan

QS. Al-Qamar [54]: 7.Kata jarid ( t;) di dalam

QS. Al-A'rAf l7l 1,33 dalam konteks kisah Musa
as., yang mendapat tantangan dari Firaun dan

pengikutnya. Di dalam ayat ini disebutkan
bahwa Allah mengirimkan siksa kepada mereka

di dalam bentuk taufan, belalang kutu, katak,

dan darah (air minum mereka berubah menjadi
darah) sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka
tetap menyombongkan diri. Kataiardd ( lv) di
dalam QS. Al-Qamar [54]: 7 berkaitan dengan

keadaan manusia pada Hari Kiamat. Mereka
menundukkan pandangan ketika keluar dari

Jarird
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kubur di dalam keadaan berbondong-bondong
seakan-akan mereka belalang yang beterbangan.
c. Hasan Zaini ee

IARAH { 7r I
Kata jarah(C; ) di dalam AlQur'an, baik di dalam
bentuk tunggal maupun bentuk jamak, disebut
empat kali di dalam empat ayat, yakni di dalam

QS. Al-An'Am 16l:60, QS. Al-|Atsiyah [45]: 21., serta

QS. Al-Mflidah [5]:4 dan t1"5.

Secara etimologis kata jarah ( Ci ) berarti
'usaha atau luka', yakni usaha, atau pukulan
yang dilakukan terhadap tubuh manusia, baik
dengan benda tumpul maupun benda tajam,
yang mengakibatkan terjadinya luka pada jasad

sehingga memerlukan pengobatan.
Di dalam pemakaiannya, kata jarah juga

bermakna 'cacat atau rusak', seperti penolakan
hakim terhadap kesaksian seseorang di depan
pengadilan karena di dalam kesaksian yang
diberikan ada jarh( C'i= cacat).

Kemudian, bila kata jarah di dalam Al-
Qur'an dihubungkan dengan konteks pembicara-
an yang diutarakanny4 pengertiannya dapat di-
klasifikasikan sebagai berikut.
1. larah dengan makna kasaba ('-S ), yakni

berusaha melakukan sesuatu di dalam kesa-

darannya, (QS. Al-|Atsiyah [45]: 21). Penger-
tian yang sama juga ditemukan di dalam QS.
Al-An'Am [6]:60.

2. larahjuga dapat berarti pukulan yang dilaku-
kan pada tubuh, baik tubuh manusia (QS. Al-
Ma'idah [5]: a5) maupun tubuh hewan (QS.

Al-Ma'idah [5]: a).

Di dalam QS. Al-Ma'idah [5]:45 dikemuka-
kan bahwa di dalam Taurat, Allah telah me-
netapkan bahwa nyawa dibalas dengan nyawa,
mata dengan mata, hidung dengan hidung,
telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-
luka pun dengan qisasnya.

Di dalam hukum Islam bentuk hukum qisas

itu dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk,
yakni sanksi yang dijatuhkan terhadap orang
yang menghilangkan nyawa orang lain, me-
motong/menghilangkan bagian-bagian tubuh
meskipun kecil, seperti jari-jemari, gigi, telinga,
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hidung dan lain-lain, serta sanksi terhadap
pelukaan yang dilakukan terhadap tubuh orang
lain.

Khusus menyangkut hukum qisas bagi
pelaku pelukaan Q arh) khithhb ( qU:= tuntutan),
ayat Al-Qur'an sesungguhnya hanya menyang-
kut orang Yahudi, tetapi berlaku juga bagi umat
Islam. Hal tersebut belakangan ini diperkuat oleh
berbagai hadits Rasulullah saw.

Kewajiban qisas bagi pelaku pelukaan itu
hanyalah apabila dilakukan dengan sengaja; akan
tetapi, apabila pelukaan itu terjadi tidak karena
sengaja maka yang diwajibkan adalah diat.

Seiring dengan pengertian pelukaan, di-
temukan di dalam ayat 4QS. Al-Ma'idah bahwa
semua hasil buruan/tangkapan hewan terlatih,
baik berupa anjing, binatang buas, maupun
burung yang hanya melakukan pelukaan (tidak
memakan) hewan buruannya maka hasil buru-
annya halal dimakan meskipun tidak sempat
untuk disembelih. Namun, bila hewan terlatih
tersebut masih memakan-tidak hanya menggigit
dan melukainya sehingga mati-maka hasil
tangkapannya tidak halal untuk dimakan. Pada

Ayat 4 QS. Al-Ma'idah itu sebenarnya bisa
diterapkan kedua pengertian tersebut di atas,
melukai dan berusaha. Melukai dipakai karena
hewan terlatih tersebut hanya melukai binatang
buruannya, tidak memakannya. Pengertian
kedua adalah hewan terlatih tersebut berusaha
untuk menangkap hewan buruannya.
ca Ahmad Husein Ritonga oa

IARIYAH ( a'"sQ )
Di dalam Al-Qur'an kata jdriyah disebut tiga kali
di dalam tiga surah. Namun, kata jari dengan
segala bentuknya disebut 53 kali di dalam 43

surah, terdiri dari kata jarh ( rs'v), tajri (rsi ),
j arayna ( G? ), tajriy ah ( t f ), y aj fi ( s V ), j 6riy ah

(t"te ), jawdr ( rr;), dan lain-lain, di antaranya

QS. Al-Ghasyryah [88]: 12.

ldriyah dari segi terminologi terdiri dari
huruf jim - ra - ya ($-.t-C), jar6. Menurut
etimologi berarti'mengalirkan sesuatu dengan
derasnya' bagaikan arus sungai, terus-menerus
tanpa henti. Kata j 1riyah digunakan juga terhadap
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nikmat dan karunia dari Allah yang tak kunjung
berhenti mengalir terhadap semua mahluknya
tanpa pandang bulu. Ungkapan yang sama juga

bisa digunakan untuk kapal/sampan yang
berlayar di lautan luas tanpa berhenti, juga
digunakan untuk matahari yang senantiasa
beredar diorbitnya.

Kata jardjuga bisa digunakan untuk wakil
karena ia menggantikan posisi orang yang
diwakilinya. Iuga bisa digunakan sebagai kata
ganti dari perempuan karena perempuan pada
hakikatnya senantiasa berperan di dalam
kehidupan rumah tangga.

Di dalam konteks pembicaraan dalam Al-

Qur'an ditemukan dua pengertimkata jdriyah.

L. Mengalir tanpa henti, sesuai dengan makna
asalnya (QS. Al-Ghaslnyah [88]: t2) Ayat ini
menggambarkan keadaan sungai yang me-

ngalir di surga kelak tanpa henti. Aliran ter-
sebut akan berjalan terus menerus tanpa
akhir;

2. KapaUbahtera yang berlayar mengarungi
lautan tanpa henti, (QS. Al-HAqqah [59]: 11).

Ayat tersebut mengisahkan bahtera Nabi
Nuh as. yang berlayar tanpa ada tempat
berhenti tatkala air bah melanda negerinya,

sampai menggenangi gunung yang tertingggi
sekalipun. Kemudian, di dalam QS. Adz-
Dzdriydt [51]: 3, Allah menggambarkan
secara umum keadaan kapal yang berlayar,
tanpa mengaitkannya dengan suatu peris-
tiwa.

Dengan demikian, bila kata jhriyah yang
terdapat di dalam Al-Qur'an dihubungkan
dengan konteks pembicaraannya akan ditemu-
kan pengertian yang mengacu pada pengertian
asalnya, 'mengalir'. Namun, kadangkala Al-
Qur'an menyebutkan bendanya, tetapi yang
dimaksudkan adalah sifat dan keadaannya,
seperti di dalam dua ayat pada butir kedua di
atas. q Ahmad Husein Ritonga +

IASAD ( Jt^i )
Di dalam AlQur'an, kata jasad disebut empat kali
di dalam empat surah, yakni QS. Al-A'rAf [7]:

Jitsivah

148, QS. TAhA [20]:88, QS. Al-AnbiyA' [21]:8, dan

QS. Shad [38]:34.
Kata jasad dari segi bahasa berarti 'tubuh/

badan manusia'. Pengertian tubuh di sini bersifat
khusus dan spesifik, yakni berkaitan dengan
manusia saja. Karena itu, jasad adalah aPa-aPa

yang berkaitan dengan tubuh manusia, seperti

tubuh hewan. Namun, di dalam pemakaian
sehari-hari kerap kalifasad dikaitkan dengan hal-
hal di luar tubuh manusia. Pemakaian semaccun

itu bersifat metaforis dan bersifat umum, bukan
merujuk pada salah satu anggota tubuh manu-
sia. Maknanya mencakup seluruh tubuh secara

lengkap atau bagian-bagiannya secara terpisah.
Bilakata j asad dihubungkan dengan konteks

pembicaraan yang dikemukakan Al-Qur'an
maka ditemukan dua pengertian yang berbeda:

1.. lasadberarti'tubuh manusia' (QS. Al-AnbiyA'

[21]: 8). Di dalam ayat tersebut, Allah me-
nerangkan kepada Nabi Muhammad bahwa
para nabi dan rasul sebelumnya juga mema-

kan makanan sertahidup dalam masaterten-
tu pula. Dari keterangan tersebut dapat
disimpulkan bahwa segala sesuatu yang
berbentuk jasad membutuhkan makanan,
dan sebaliknya, segala sesuatu yang mem-
butuhkan makanan termasuk di dalam
kategori jasad. Dengan demikian, jelaslah

bahwa malaikat dan jin tidak termasuk di
dalam kata jasad karena mereka tidak
membutuhkan makanan. Di samping itu,
merekabersifat immateri (rohani) yang tidak
bisa dikatakan memunyai jasad.

2. lasad juga bisa berarti 'bentuk yang sangat

sempurna' (QS. Thaha [20]:88). Di dalam ayat

tersebut dikemukakan bahwa Samiri (tadinya

salah seorang umat Nabi Musa) membuat
pafung anak lembu dan memerintahkan Bani

Israil menyembahnya. + Ahmad Husein Ritonga ee

yArsrunn (iS.ti )
Kata j dt siy ah merupakan b enn:r' isrn fd' il dari j 6t s a,

yajtsit atau yajtfi, jutsunruah wa jitsiyyah. Menurut
Muhammad Ismail Ibrahim dan Ibrahim Anis,
kata ini berarti 'duduk di atas dua lutut' atau
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'berdiri di atas uiung-ujung anak jari' Qalasa
'al6 rukbataihi au qima 'al6 athrdfi ashilbi'ih? =

ewt;tli *ic\i #" "y;L ). Ltmmatun

jdtsiyah ('+.e ';,ti= bertekuk lutut karena ketaku-
tan). Ar-Raghib Al-Ashfahani mengartikan
jhtsiyah sebagai 'sekumpulan orang yang berdiri
dan dudulC. Pengertian yang terakhir ini bertitik
tolak dari pengertian jutswah (;* ), jatswah

( a * ) dan jitswah ( a b ), yang berarti'batu yang
berasal dari kumpulan tanah seperti kuburan',
atau 'tumpukan batu', atau 'bukit kecil dari
tanah'.

Al-litsiyah adalah nama salah satu surah di
dalam Al-Qur'an yang menempati urutan ke-45

dan termasuk kelompok surah-surah Makkiyyah,

yang terdiri atas37 ayat. Nama Al-litsiyah(yang
berlutut) diambil dari kata j 6tsiy ah y angterdapat
pada Ayat 28.

Kata jdtsiyah hanya disebut satu kali di
dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam Ayat 28 surah
ini. Katafifsiyyd (b ) disebut dua kali, yaitu di
dalam QS. Maryam [19]: 72. Kata jdtsiyah di
dalam QS. Al-fAtsiyah [45]: 28 ini berkaitan
dengan keadaan manusia pada Hari Kiamat,
yaitu mereka semua dikumpulkan di hadapan
mahkamah Allah yang Mahatinggi yang membe-
rikan keputusan terhadap perbuatan yang telah
mereka lakukan di dunia. Pada hari itu semua
manusia bertekuk lutut di hadapan Allah.

Muhammad Husain At-Thabathabai da-
lam tafsirnya menjelaskan, bahwa maksud ayat
ini, Nabi Muhammad dan nabi-nabi lainnya
akan melihat semua umat duduk berlutut di
dalam keadaan tunduk dan takut pada Hari
Kiamat. Mereka semua dipanggil untuk melihat
buku catatan amal mereka.

Menurut Al-Qurthubi, yang dimaksud
dengan umat di dalam ayat ini adalah semua
pemeluk agarna. Sedangkan menurut Yahya ibn
Salam yang juga dikutip Al-Qurthubi, hanya
orang kafir. Menurut pendapat lain, hal ini
berlaku umum, baik orang kafir maupun orang
Mukmin sarna-sErrna menunggu waktu penga-
dilan Ilahi.

Al-Qurthubi juga mencantumkan bebe-

JsA'

rapa pendapat ulama dalam menakwilkan kata
jdtsiyah. Pertama pada hari itu orang berjalan di
atas lutut dan ujung anak jarinya.Kedua" jdtsiyah

maksudnya berhimpun, yaitu semua pemeluk
agama akan berkumpul pada saat itu. Ketiga
pada hari itu mereka berpisah (kebalikan
pendapat di atas). Ini pendapat Ikrimah. Ke-
empat, arti jdtsiyah ialah bertekuk lutut, duduk
di atas lulut (al-jultts 'al6 al-rukbl). Al-Qurthubi
menegaskan bahwa asal makna kaia jutswah
adalah kumpulan segala sesuatu (al-j ama' ah min
kulli syai').

Kata jitsiyyd yalrr9 terdapat di dalam QS.
Maryam [19]: 6,8 dmT2juga berkaitan dengan
keadaan manusia pada Hari Kiamat. Pada hari
itu orang-orang yang ingkar dan zalim akan
dibangkitkan bersama setan serta digiring ke
neraka jahanam di dalam keadaan berlutut,
sedangkan orang-orang takwa akan diselamat-
kan Tuhan. Ibnu Abbas sebagaimana dikutip oleh
At-Thabathabai menjelaskan bahwa maksud
ayat ini, ialah mereka akan hadir pada Hari
Kiamat dalam suatu rombongan besar yang
bertumpuk sehingga di antara satu danyang lain
saling menginjak. EHasan ZainiE

lAzA'(*til
Kata jaz6' merupakan kata dasar dari jazh - yajzi

- jaz6'. Kata jaz6' dalam berbagai bentuknya
disebut 116 kali, tersebar di dalam 47 surah dan
109 ayat.

Menurut Al-Ashfahani di dalam kitab
Mu'jam-nya, kata jazd'berarti 'suatu balasan
yang bermanfaat cukup, memadai, atau pantas'
(al-ghind' wal-kifAyah = \vgJtj;urit ).

Kata jaz6'yang diartikan dengan al-kifiyah,
bukan mukdfa'ah ( efit?J= senilai atau seimbang),
hanya memberikan batasan minimal dan tidak
memberikan batasan maksimal. Dengan demi-
kian, apabila satu dibalas dengan satu, sudah
dapat dikatakan sebagai balasan yang cukup,
memadai, atau pantas. Apabila satu dibalas
dengan dua atau lebih, tidak akan menyalahi/
merusak pengertian jaz6' sebaga balasan yang
cukup, memadai, atau pantas. Oleh karena itu,
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apabila kata jaz6' disebut tanpa menyertakan
keterangan apa-apa sesudahnya, baik kata
maupun indikasi, kata jaz6' tersebut mengan-
dung arti'balasan yang-setidak-tidaknya-
seimbang dengan apayang dilakukan (al-'amal=

J:.i,) y*g menyebabkan dia berhak menerima
jika balasan dimaksud berupa sesuatu yang
menyenangkan, atau wajib menanggungnya jika
balasan tersebut berupa sesuatu yang tidak
menyenangkan'. Itulah sebabnya, ketika Allah
swt. menjelaskan bahwa balasan atas satu
kejahatan seimbang dengan kejahatan yang
dilakukan, Allah swt. memberikan keterangan

yang mengikuti kata jaz6' yang dimaksudkan
sebagai tersebut di dalam firman Allah swt. di
dalam QS. Asy-Syu r d l42l: 4A y arrrg berbunyr, wa

jaz6'u sayyiatin sayyiatun mitsluhi
Gg'"^;{,#ii,ri= dan balasan suatu kejaha-

tan adalah kejahatan yang serupa). Seandainya

tidak ada kata mitsluhd pada ayat tersebut,
tentunya kita boleh saja beranggaPan bahwa
mungkin saja Allah svvt. akan membalas kejaha-

tan dengan berlipat ganda sebagaimana Allah
swt. membalas kebaikan dengan berlipat ganda.

Kata jazi' mencakup balasan baik dan
balasan (ganjaran) buruk. Di antara ll6kata jazd'

di dalam Al-Qur'an terdapat 42kaliyang berarti
balasan baik; 49 kali yang berarti balasan buruk,
dan 25 kali berarti balasan yang umum atau
netral (tanpa menyebutkan baik atau buruk).

Kata jazd', di dalam berbagai bentuknya,
umumnya berkaitan dengan balasan Allah swt.

di akhirat, kecuali ada 1) QS. Al-Baqarah [2]: 85

tentang balasan berupa kenistaan hidup di dunia
bagi Bani Israil;2) QS. Al-Ma'idah [5]: 33 tentang
hukuman bagi pelaku tindak pidana (hirdbah =

tr7) dmr Ayat 95 tentang hukuman bagi orang
yang membunuh binatang buruan sedang di
dalam keadaan ihram; 3) QS. Y0suf l12l:22 drr
25 tentang hikmah yang diberikan Allah swt.
kepada Nabi Yusuf as. sebagai balasan atas

kebaikan-kebaikan yang dimilikinya dan huku-
man yang diusulkan oleh Zulaikha atas diri Nabi
Yusuf as.; 4) QS. Al-Qashash [28]: 25 tentang
imbalan berupa penghargaan dari Nabi Syuaib

J ibrit

as. kepada Nabi Musa as.; serta 5) QS. Ash-ShAffAt

[37]: 80, 105, 110, 121, dan L31 tentang imbalan
berupa keselamatan dan kesejahteraan yang di-
limpahkan oleh Allah surt. kepada Nabi Nuh,
Ibrahim, Musa, Harun, dan Ilyas as.

Sesuai dengan makna aslinya, yaitu al-

ghan6' wa al-kifayah (manfaat dan balasan yang
cukup, memadai, dan pantas), merupakan suatu

pilihan yang cerdas menamai suatu pembalasan

dengan jaz6'. Dlketahui bahwa setiap pembala-
san-baik atau buruk-pasti akan membawa
manfaat bagi berbagai pihak. Balasan baik akan

bermanfaat sebagai perangsang atau bagi orang
untuk melakukan suatu kebaikan, sedangkan
balasan buruk bermanfaat untuk menghalangi
orang melakukan tindak kejahatan.

Kata jaza'tidak hanya muncul di dalam
konteks hubungan di antara manusia dan
Allah swt. (QS. Ali'ImrAn l3l:'1.44), tetapi juga
di dalam konteks hubungan antarmanusia,
seperti firman Allah swt., lnnamdnuth'imukum
I i w ai h ill dh I 6 nu ridu minku m j az6' an w a I fr sy ukfi r fi
(t:rr{:- $it|; }d L_i * $i *'L*}u cl = s"-
sungguhnya kami meinberi makanan kepadamu
hanyalah untuk mengharapkan keredaan Allah,
kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan
tidak pula [ucapan] terima kasih) (QS. Al-InsAn

176l: 9). 4 Chotidi *

ITBRIL t ,h.k I
Kata jibril, menurut ahli bahasa, drsebutiuga jibrin
dm jibrdl ( h'tt ib)yxreoleh Ibnu |inni se-

wazan dengan fi'lail ( B), sedang hamzah di
dalam kata tersebut adalah ziidah (;4r: =

tambahan) dri kata j ibril. P endap at lain menye-

butkan bahwa kata tersebut merupakan kata
majemuk darikata jibr ( ; )yangberarti 'hamba'

dm'il ( Jt ) ya"S berarti'Tuhan'. ladi,kata jibiil
berarti "abd Allah' ( lr,}' = hamba Tuhan). Dari
segi islllah, jibiil adalah nama malaikat yang
bertugas menurunkan wahyu. Selain |ibril, ia
juga disebut ar-rithul amin ( e<i L't1,= ruh yang
dipercaya) danrfihul qudus ( ut;st g.':lt= ruh suci),

sedangkan di dalam hadits, selain nama-nama
tersebut, ]ibril juga disebut an-nkmfisul-akbar

Kajian Kosaka t^ 392



Jibril

( ;t!i tyfit= malaikat terbesar) yang bertugas
menyampaikan risalah kepada para nabi dan
rasul, seperti yang pernah disaksikan langsung
oleh Nabi Musa as. Di samping itu, ]ibril disebut
rasfilan (,1?; = utusan), yang dengan per-
antaraannya Allah menyampaikan wahyu
kepada para nabi, seperti disebutkan di dalam

QS. Asy-Syu'arA[42]:51. Yang jelas bahwa fibril
adalah malaikat yang bertugas menyarnpaikan
wahyu kepada para nabi, sedangkan malaikat
yang lainnya dikatakan sebagai pembawa
wahyu kepada hamba Allah yang saleh, seperti
yang disebutkan di dalam QS. An-Nahl l'1.61:2.

Kata jibril disebutkan sebanyak tiga kali di
dalam Al-Qur'an yang terdapat di dua surah
dengan makna yang sam4 yaitu di dalam QS.
Al-Baqarah l2l:97,98 dan QS. At-Tahrim [66):4.
Ketiga ayat tersebut menyebutkan bahwa jibril
adalah malaikat Allah yang bertugas menurun-
kan wahyu kepada para nabi dan rasul.

Istilah lain selain fibril yang bermakna
s.una, seperti disebutkan sebelumnya, yaitt ar-

rfih ( 7 j)r=ruh) seperti di dalam QS. Al-Qadr [97]:

+ ar-iaha amin ( ;<it a\lSr=ruh yang dipercaya)
seperti di dalam QS. Asy-Syu'au"d' [26]:193; dan
rfihul qudus ( ,.iit a'i=ruh suci) seperti di dalam

QS. Al-Baqarah[2]:87.
Di dalam QS. Al-Qadr l97l:4 kata ar-rfih

oleh mayoritas ulama tafsir diartikan malaikat

fibril yang pada malam lailat al-qadar turun
bersama malaikat-malaikat lain. Di dalam QS.
Al-Baqarah [2]:87 menjelaskan sikap orang-
orang Yahudi yang selalu menentang nabi dan
rasul, padahal mereka itu berasal dari kalangan
mereka sendiri. Di dalam ayat ini, kalimat "wa

ayyadndhubirfihit qudus" (qfr g:t, lJ,+ii= a*
kami memperkuatnya dengan ruh suci) itu
terkait dengan kejadian Nabi Isa as. Kelahiran
Nabi Isa adalah kejadian luar biasa, yaitu lahir
tanpabapak, yaitu "dengan tiupan ruh suci oleh

fibril kepada diri Maryam". Ada dua pendapaf
rtthul qudus itu malaikat |ibril ataukah ruh yang
ditiupkan oleh |ibril ke dalam perut Maryam
yang sedang mengandung. Dari dua pendapat
ini, yang sangat mungkin diterima adalah

Jibt

pendapat pertama, yaitu bahwa rfibul qudus itu
adalah malaikat |ibril. Dan fibril adalah malaikat
yang bertugas mengemban wahyu, sebagaimana
firman Allah di dalam QS. An-Nahl [16]:102. ]adi,
rithul qudus yang bertugas membawa wahyu,
tidak lain kecuali malaikat |ibril. Ayat-ayat lain
yang menjelaskan, bahwa rfihul qudus itu adalah

|ibril bisa ditemukan, seperti di dalam QS. Al-
Ma'Arij l7O): 4, yang di dalam ayat tersebut
menjelaskan tugas rithul qudus (|ibril) untuk
mengemban wahyu dari Allah kepada para nabi
dan rasul. Adapun di dalam QS. Asy-Syu'arA

126l:193-195, |ibril juga disebut sebagai ar-rfthul
6min. Di dalam hal ini , Nabi Muhammad saw.

telah diperkuat dengan wahyu Allah yang
diturunkan malalui |ibril. + Nasaruddin lfmar ce

IrBr ( *l
Pada mulanya kata jibt adalah nama berhala
kemudian dipergunakan bagi apa saja yang
disembah manusia selain Allah, yaitu setan,
tukang sihir, atau tukang tenung.

Kata jibt disebut satu kali di dalam Al-
Qur'an, yaitu di dalam QS. An-NisA' [4]: 51. Ayat
tersebut berkaitan dengan sikap sebagian ahli
kitab yang beriman kepada sesembahan selain
Allah. Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi,
asal makna katajibtialah 'sesuatu yang jelekyang
tidak terdapat kebaikan padanya'. Namury yang
dimaksud dengan jibt di dalam ayat tersebut
adalah sifat waham, khurafat, dan dajal.

Muhammad Husain At-Thabathabai dan Al-
Qurthubi berpendapaf bahwa asal kat a j ibt adalah
jibs (,-b= sesuatu yang tidak ada unsur kebaikan
di dalamnya). Lebih lanjut AlQurthubi menge-
mukakan pendapat ulama di dalam menakwilkan
kata jibt dan thdgut (-'j;G ) di dalam ayat ini.
Menurut Ibnu Abbas, Ibn ]ubair dan Abul Aliyuh,

llbf adalah 'tukang sihir'menurut dialek Habasyalu

dan th.6gut adalah'fukang tenung'. Menurut Umar
N., jibt adalah 'sihir' dan thAgfi adalah 'setan'.

Menurut Qatadah, jibt adalah'setan' dm thigut
'fukang tenung'. Menurut riwayat Ibnu Wahhab

dari Malik bin Anas, thdgitt adalah 'setiap
sesembahan selain Allah', sedangkan jibt adalah
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'setan'. Pendapat lain mengatakan, keduanya (7lbf

dmthngul adalah'apa sajayang disembah selain

Allah atau yang ditaati untuk melakukan maksiat

kepada Allah'. Pendapat yang lain lagi menga-

takan, jibt adalah'iblis', sedangkm thigut 'para
pengikutnya'. Ada pula yang mengatakan, bahwa
jibt adalah'setiap yang diharamkan Allah',
sedangkan thngfi'setiap yang membuat manusia

durhaka'. Menurut penilaian AlQurthubi, penda-

pat Malik lebih baik. *Hasan Zaini +

IIDAL ( Jrrt )
Kata jidhl adalah bentuk mashdar dari jddala -
yujhdilu - jiddlan wa mujddalatan ( J,tl- - jitl
't,eJ,i -ir.r7 ). Kata tersebut sesungguhnya su-

dah mengalami perubahan, yakni penambahan

satu huruf di antara huruf pertama fA' abfi'l

1S4t iv ) dan huruf kedua 'ain al-fi'l ( ,Pt ',* ).

Asal yang sesungguhny a adalah j adal a - y aj dulu I
yajdilu - jadlan wa judfilan ( -J-A-b:rX- -JLyjg; yi; 

) yang berarti 'keras' (shitb = a* ) atau
' kuat' (q aufi = s j' \ atau dari kata j adal a - y aj dalu -
jadalan ( ie - J:r;;-- Jr*) yffiB berarti 'mem-

bantah, berselisih, atau bercekcoV (khushttmah =

,C#) dan 'memalingkan atau membelokkan'
(fotl = ,P ). Ketiga arti tersebut memunyai keter-
kaitan. Berbantah-bantah merupakan bentuk
lain dari dialog yang biasanya dilakukan dengan
nada dan keinginan yang keras serta mem-
butuhkan argumentasi yar,g kuat untuk dapat
memalingkan lawan dari pendapat yang semula.

Ar-Raghib Al-Ashfahani di dalam bukunya
Mu' j am Mufradfrt Alfhzh alQur'6n menyebutkan, arti
jidfrl adalah'berunding secara tegang' dan/atau
'berusaha untuk saling mengalahkan', tetapi
dengan cara memberikan penjelasan dengan
penuh kesungguhan. Adapun Ath-Thabarsi
mengartikan muj ildalah sebagai'memalingkan
musuh (lawan berdialog) dari pendapat (mazhab)

yang lama dengan cara mengajukan argumen'.
Kata jiddl, di dalam berbagai bentukny+ di

dalam Al-Qur'an disebut 29 kali. Dari kesemua

kata tersebut hanya satu kali yang berbentuk
asli (bentuk tiga huruf) dan selebihnya sudah
mengalami perubahan berupa penambahan

Jidir

huruf alif ( -iij ) setelah huruf pertamanya. Pe-

nambahan safu huruf semactun ini memungkin-
kan untuk penambahan makna, seperti makna
saling melakukan (musyirakah = K'rd ). Maka
dari makna 'membantah' berubah menjadi
'saling berbantah' dan dari makna mendebat
berubah menjadi 'berdebat' atau 'berdialog
sec;ua argumentatif'.

liddl (mujddalah)yangterdapat di dalam Al-
Qur'an menunjukkan sekurang-kurangnya ada

dua macam tujuan melakukan mujddalah. Per
tama, mujhdalah unfuk mencapai kebaikan, seperti
mujhdalah di dalam rangka menjelaskan infor-
masi yang sebenarnya (QS. An-Nahl 11,61:125
dan QS. Al-Ankab0tl29l:46). Kedua; mujhdalah

untuk keburukan, seperti mujddalah di dalam
rangka menyembunyikan informasi yang sebe-

narnya dan menggantikannya dengan informasi
yangtidakbenar (QS. Al-AnfAl [8]:6, QS. Al-Kahf

[18]: 56, QS. Al-Hajj [22]:3 dan 8, serta QS. Al-
Mu'min [40]: 5, 55, dan 69) atau mujhdalah di
dalam rangka membela orang-orang yang
khianat (QS. An-Nisil $|107 dan 109).

Konteks pembicaraan ayat-ayat Al-Qur'an
yang di dalamnya terdapat kata jiddl dan/atau
turunannya pada umumnya berkenaan dengan

sikap negatif yang dimiliki oleh setan (QS. Al-
An'Am [6]:121), or.rng-orang yang kafir (QS. Al-
An' Am [6): 25), dan khianat (QS. An-Nis 6t' [4]: 107

dan 109).

Unsur mujhdalah di dalamAlQur'an ialah 1)

berdialog sekalipun di dalam bentuk perbanta-

han; 2) ada tujuan untuk menundukkan pihak
lawan; 3) ada tujuan agar pihak lawan mengikuti
pendapat kita; dan 4) ada argumen yang diajukan.

Mujildahh merupakan salah satu metode
dakwah yang ditawarkan Al-Qur'an (w a j ildilhum
bi allati hiya ahsan (QS. An-Nahl [16]: 125).

* Cholidi o

IIDAR ( tr.r* )
Kata jiddr (..,19 ) berasal darikata jadara (,e );

akar katanya jim, dnl, danra' dan memunyai dua
arti dasar: 'tembok', 'munculnya sesuatu yang
berupa tumbuh-tumbuhan atau selainnya'.
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]amaknya judurun ()L) atau judrdn (,:rr.r* ).
Dasar tembok disebut jadar ( r"rl ) seperti di
dalam hadit s, lsqi y 6 Zubair w a da' il-m6' a y arj i' u ilal-
jadari ( tlt Jt e';-;t\t Itj ;.:;t:.i) = Siramkan,
wahai Zu.baurr, dan biarkan air kembali ke dasar
tembok). liddr digunakan untuk tembok/dinding
yang tinggi, sedangkan kata lain hhith ( u:e )

digunakan untuk yang mengelilingi.
Kata jadara dan turunannya disebutkan

empat kali di dalam Al-Qur'an, (QS. At-Taubah

l9l:97, Al-Kahfi llSl:77 dan 82, dan Al-Hasyr

[se]: 1a).

Kata jidir yang terdapat di dalam QS. Al-
Kahfi [18]: 77 dan82, berhubungan dengan kisah
Nabi Musa dengan Nabi Khidr; keduanya
menemukan di dalam perjalanan sebuah bangu-
nan/tembok yang akan runtuh, lalu diperbaiki
oleh Nabi Khidr. Tindakan perbaikan tembok itu
dianggap tidak rasional oleh Nabi Musa karena
penduduk desa tempat tembok itu berdiri tidak
memperlihatkan sikap persahabatan kepada
keduanya; bahkan, mereka menolak permintaan
keduanya untuk dijamu sebagai musafir yang
sedang kelaparan. Peristiwa ini adalah salah satu
dari tiga hal yang dianggap aneh, bahkan
mengagetkan Nabi Musa, yang menyebabkan ia
tidak mampu menahan kesabarannya untuk
bertanya kepada gurunya, Khidr. Akibatnya
Musa dianggap melanggar janji yang telah
disepakati bersama sebelumnya. Akhirnya,

liddr; Orang-orang munafk kalaupun ikut berperang, mereka
ingin berlindung di dalam benteng-benteng atau di balik tembok

yang kukuh seperti ini.

Jihad

dengan hati berat, Musa harus berpisah dengan
Khidr. Dua peristiwa lain yang mendahului
peristiwa penemuan tembok tersebut yang juga
aneh bagi Nabi Musa diinformasikan oleh ayat-
ayat sebelumnya, yaitu peristiwa tindakan
Khidr melubangi perahu yang ditumpanginya
dan tindakannya membunuh seorang anak
tanpa dosa.

Oleh sebagian ulama, apa yang ada di
bawah bangunan itu, yang oleh Allah disebut
kanz (;t ) diperselisihkan. Kebanyakan dari
mereka mengatakan bahwaknnz itu adalah'ilmu',
sebagian lain mengatakan'harta'.

P adakata judur ( rLx* ) di dalam QS. Al-Hasyr
terdapat empat macam bacaan di kalangan ulama:
L)ludurin ( #) bentuk jamak; bacaan ini dipilih
oleh Abu'Ubaidah dan Abu Hatim dengan alasan

bahwa bentuk ini sepadan dengan kala quran
( a:j) sebelumnya, yang juga adalah bentuk
jar.uk. Bacaan ini juga menjadi bacaan umum. 2)

Ibnu Abbas, Mujahid Ibnu Katsir, Ibnu Muhaisiry
dan Ibnu Umar membaca jidfrr (.,1.lo ) di dalam
bentuk mufrad.3) sebagian ulama Mekkah mem-
baca jadr ( ,L ), kata ini searti dengan jiddr. a)

Sebagian pula membaca judr ( ,L ) bentuk jamak
dari jiddr. Perbedaan bacaan tersebut tidak
menimbulkan perbedaan makna kata itu.

Di dalam ayat itu dan ayat-ayat sebelum-
nya, Allah membuka rahasia orang-orang
munafik yang tidak menepati janjinya terhadap
orang-orang Yahudi. Mereka (orang munafik)
pernah berj anji kepada orang-orang Yahudi Bani
Nadir, akan memberikan pertolongan apabila
mereka mendapat serangan dari orang-orang
Islam dan akan ikut keluar bersama mereka
apabila mereka diusir. |anji-janji itu tidak ada
yang ditepati karena mereka adalah orang-orang
pengecut. Bahkan, kalau pun ikut berperang,
mereka harus berada di dalam benteng-benteng
yang kukuh atau berlindung di balik tembok.
Demikian yang ditegaskan di dalam ayat ter-
sebut. qBaharuddin HS. ee

IrHAD ( rr{+ )
Istilah jihid di dalam berbagai bentuknya
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terulang sebanyak 41 kali di dalam Al-Qur'an.
Kata jihid yang berasal drikata juhd ( r*l ) dan
jahd ( ll! ), berarti 'kekuatan, kemampuan,
kesulitan, dan kelelahan'. Dari pengertian itu
dipahami bahwa jihad membutuhkan kekuatan,

baik tenaga, pikiran maupun harta. Pada sisi lain,

dipahami bahwa jihad pada umumnya mengan-

dung risiko kesulitan dan kelelahan di dalam
pelaksanaannya.

Kataal-juhdhanya dijumpai sekali di dalam
Al-Qur'an, yakni QS. At-Taubah [9]:79. Ayat ini
berbicara mengenai sikap dan penghinaan orang
munafik terhadap orang-orang beriman yang
memberikan sedekah dengan sukarela, sesuai

dengan kemampuan yang dimilikinya. Adapun
kata al-jahd ditemukan lima kali di dalam Al-
Qur'an, masing-masing di dalamQS. Al-Ma'idah

[5]:53, QS. Al-An'Am [6]:109, QS. An-Nahl [16]:
38, QS. An-Nfir l24l:53, dan QS. FAthir [35]: 42,

semuanya berbicara di dalam konteks sumpah,

baik sumpah yang benar maupun sumpah yang
bohong. Akan tetapi, ayat-ayat tersebut cukup
memberikan petunjuk tentang kesungguhan
pelakunya di dalam bersumpah walaupun
belum tentu benar.

Di dalam terminologi Islam, kala jihdd
diartikan sebagai'perjuangan secara sungguh-
sungguh mengerahkan segala potensi dan
kemampuan yang dimiliki untuk mencapai
tujuan', khususnya di dalam melawan musuh
atau di dalam mempertahankan kebenaran,
kebaikan, dan keluhuran.

Meskipun begitu, istilah jihad yang dijum-
pai dalam Al-Qur'an tidak semuanya berarti
berjuang di jalan Allah karena ada juga ayatyang
menggunakan kata jihad untuk pengertian
'berjuang dan berusaha seoptimal mungkin
untuk mencapai tujuan', walaupun tujuan yang

dimaksud belum tentu benar. Hal seperti ini
dijumpai di dalam QS. Al-Ankab0t [29]: 8 dan

QS. LuqmAn [31]: 15. Kedua ayat tersebut
berbicara di dalam konteks hubungan antara
anak yang beriman dan orang tuanya yang kafir.

Kata jihid yang mengandung pengertian
'berjuang di jalan Allah', ditemukan pada 33

J ihad

ayat: L3 kali di dalam bentuky''l mddhi( *(' E=
kata kerja bentuk lampau), lima kali di dalam
bentukl1 mudhdri' ( L.,6,! = kata kerja bentuk
sekarang atau yang akan datang), tujuh kali di
dalam bentuky''l amr ( )fji = tata kerja perin-
tah), empat kali di dalam bentuk mashdar, dmr
empat kali di dalam ben tuk ism fA' il ( .pti i:"5 kata

benda yang menunjukkan pelaku). Ayat-ayat
tersebut memberikan indikasi bahwa jihdd
mengandung pengertian yang luas, yakni per-
juangan secara total yang meliputi seluruh aspek

kehidupan, termasuk di dalamnya perang fisik
atau mengangkat senjata terhadap para pem-
bangkang atau terhadap musuh.

Dengan begitu, istilah jihid tidak selalu
berkonotasi perang fisik, bahkan terdapat
beberapa ayat yang berbicara tentang jihid, telapi
tidak berkonotasi peran& khususnya ayat-ayat

Makkiyah seperti QS, Al-Ankab0t [29]: 6 dan 69.

Ayat-ayat tersebut memberikan indikasi bahwa
jihfrd yang dimaksudkan adalah mencurahkan
seluruh kemampuan yang dimiliki untuk men-
capai ridha Allah. Karena itu, orang yang berjihad
di jalan Allah tidak mengenal putus asa, me-
nyerah, atau berkeluh kesah. Bahkan, QS. Al-
FurqAnl2il:S2yangjugatermastkayatMakkiyah,
secara tegas memerintahkan berjihad terhadap
orang-orang kafir dengan jihnd yNrg besar. Akan
tetapi, ayat ini pun tidak dapat dipahami sebagai

jihAd di dalam bentuk kontak senjat4 mengingat
bahwa selama Nabi saw. mengembangkan misi
kerasulannya di Mekkah, beliau tidak pernah
melakukan kontak senjata dengan orang-orang
kafir. Padahal, ayat-ayat ini secarajelas dan tegas

memerintahkan agar menghadapi orang-orang
kafir dengan jihad yang besar. Bahkan, ketika
orang-orang musyrik mengadakan tekanan dan
penyiksaan terhadap umat Islam, terdapat
indikasi bahwa kaum Muslim berupaya meng-

hadapi kekejaman tersebut tidak dengan ber-
perang, tetapi beliau menyatakan kepada
sahabatnya, "lshbirir fa inni lam u'mar bil-qitfrli"
(,Jqt,';'t ? ;y?=bersabarlah kalian karena

aku belum mendapat perintah unfuk berperang).

Dengan begitu, perintah berjihad di dalam QS. Al-
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FurqAn l25l: 52 di atas bukanlah perintah
berperang. Perintah berjihad terhadap orang-
orang kafir adalah dengan menggunakan Al-
Qur'an, yakni menyampaikan ajaran Al-Qur'an
dengan informasi rasional atau pendekatan-pen-
dekatan lainnya yang dapat menarik perhatian
mereka kepada Islam. Terbukti bahwa banyak
orang kafir yang tertarik kepada Islam karena
pendekatan yang lunak dan simpatik.

Di samping itu, QS. At-Taubah [9]: 73 dan

QS. At-Tahrim [66]: 9, secara tegas memerintah-
kan berjihad terhadap orang-orang kafir dan
orang-orang munafik. Terhadap orang kafir,
jihad di dalam bentuk kontak senjata telah
dilaksanakan oleh Nabi, tetapi terhadap orang-
orang munafik, Nabi tidak melakukannya. Ini
pun memberikan kesan bahwa jihad terhadap
orang-orang munafik bukanlah jihad dalam
bentuk mengangkat senjata sebab secara formal
mereka adalah umat Islam; mereka juga tidak
secara terang-terangan mengadakan aksi untuk
menghancurkan Islam. Karena itu, usaha mak-
simal yang dapat dilakukan untuk menghadapi
mereka adalah membendung pengaruh buruk
yang ditimbulkan mereka.

Meskipun begitu, tidak dapat diingkari
bahwa jihad dapat pula mengambil bentuk
peperangan, tetapi jihad di dalam pengertian ini
bersifat kondisional, bukan pengertian satu-
satunya. Yang jelas bahwa jihad sebagai cara
untuk memelihara dan mempertahankan ajaran
Islam dalam kehidupan masyarakat harus
dilaksanakan sec;ra terus-menerus. Karena itu
pula maka jihad dalam pelaksanaannya harus
bermotifkan tekad yang bulat untuk mencari
ridha Allah. Di dalam hal ini, Al-Qur'an menya-
takan bahwa pengerahan tenag4 pikiran, dan
harta benda secara optimal tidak boleh menyim-
pang dari jalan yang diridhai oleh Allah, seperti
diisyaratkan di dalam beberapa ayat; misalnya

QS. Al-Baqarah [2]:218, QS. Al-Md'idah [5]:35
dan 54 QS. Al-AnfAl [8]: 72 dan 74,Q5. At-Taubah

l9l:19,24, dan 41, QS. Al-Hajj l22l:78, QS. Al-
HujurAt l49l:15, dan QS. Ash-Shaff [51]: 11. Ayat-
ayat tersebut memberi petunjuk bahwa orang

J isrn

yang mengerahkan tenaga, pikiran, dan harta
bendanya akan memperoleh ridha Allah bila
mereka berjuang dengan ikhlas pada jalan yang
diridhai Allah.

Mengenai luasnya ruang lingkup dan
cakupan jihad di jalan Allah, seperti yang
ditunjukkan di dalam Al-Qur'an, meliputi jihad
dengan diri dan jihad dengan harta, seperti
disebutkan dalam beberapa ayat, misalnya: QS.
Al-AnfAl l8l:72, QS. At-Taubah [9]: 20, 41., darr
88, QS. An-Nisd' l4l: 95, QS. Al-Hujur At l49l: 15,

serta QS. Ash-Shaff [61]: 11. Istllah jihad di dalam
ayat-ayat tersebut dikaitkan dengan alat yang
digunakan untuk berjihad, yaitu harta dan diri.
Hal ini dapat dimaklumi karena jihad tidak
dapat dilaksanakan tanpa modal dan karena itu
maka jihad disesuaikan dengan modal serta
tujuan yang ingin dicapai. Sebelum tujuan
tercapai dan selama modal masih ada di tangan,
selama itu pula jihad masih tetap dituntut.

Di samping jihad dengan harta, juga
disebutkan bersama-sama jihad dengan anfus

( ,ii ), yang dapat berarti 'hati, jenis, nyawa,

dan totalitas manusia'. Mak4 ketika Al-Qur'an
memerintahkan berjihad dengan anfus, ia dapat
mencakup jihad dengan nyawa, emosi, pengeta-
huan, tenag4 dan pikiran, bahkan juga waktu
dan tempat.

Perintah berjihad dengan menggunakan
segala potensi dan kemampuan yang dimiliki
manusia disebutkan pula di dalam QS. Al-Hajj

l22l:78. Hal itu berarti bahwa jihad merupakan
puncak dari segala aktivitas. ee M. Galib Matolaee

IISM ( F*t )
Kata jism ( ri- ) berarti'badan, tubuh, substansi,
dan semua yang memunyai panjang lebar, dan
kedalaman'. Kata ini memunyai akar kata iim,
sin, dan mim, yang makna dasarnya adalah
'berkumpulnya sesuatu'. Dari akar kata ini
dibentuk kata jasim ( F+ ) danlusirn (rt.l ) yang
berarti 'yang besar tubuhnya', dan jusmhn
( .rf:-i, ) ya"g semakna dengan jism.

Di dalam AlQur'an, kata yang berakar kata

iim - $n - nfim hanya disebut dua kali, y attu al-jism
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( r-*!t ) pada Q$. Al-Baqm ah pl: 2a dan ajstunuhum

( ii,\;l ) padaQS. Al-Mun6fiqfrn [63]:4.
Penyebutan jism ( r,..v ) di dalam QS. Al-

Baqarah l2l: 247 mengandung makna 'tubuh
atau jasmani yang perkasa' sebagai salah satu

persyaratan menjadi penguasa, pemimpin, atau

raja. Secara khusus ayat tersebut menunjuk pada
keistimewaan Raja Thalut (di dalam Injil Per-
janjian Lama disebut Saul) yang diberi amanat

oleh Nabi Samuel untuk memerintah Bani Israil
setelah era Nabi Musa dalam menghadapi
ancaman bala tentara musuh yang dipimpin
Raja ]alut (Goliath). Pada mulanya Bani Israil
tidak mau menerima Thalut sebagai raja mereka

karena ia bukan dari kabilah besar, melainkan
dari kabilah kecil di kalangan Bani Israil dan juga

bukan hartawan. Nabi Samuel menjelaskan
bahwapemilihan Thalut sebagai rajabukan pen-
dapat dan pilihan pribadinya tetapi berdasar
pilihan Allah yang mengaruniainya keluasan
ilmu pengetahuan dan keperkasaan tubuh.
Thalut lebih pintar, lebih berani, lebih kuat, dan
sabar di dalam peperangan daripada orang-
orang Bani Israil lainnya. Oleh karena itu, orang
yang diangkat sebagai pemimpin bangsa
haruslah orang yang berilmu pengetahuan dan
memiliki jasmani yang perkasa dan bagus.

Pada Ayat 47 Surah Al-Mun6fiq0n, kata jism

( r-" )dalambentukjamak, ajsdmuhum( r#c;f I
mengacu ke tubuh, jasmani, atau perawakan
orang-orang munafik yang menimbulkan keka-

guman dan ketertarikan orang-orang yang
memandangnya, termasuk orang-orang Islam.
Kaum munafikya.g dimaksudoleh ayat tersebut

adalah kaum munafik Madinah di masa Nabi
Muhammad saw. yang dikepalai oleh Abdullah
ibnu Ubay ibnu Salul. Penampilan lahiriyah
mereka memukau orang lain dengan perawakan
tubuh jasmani yang menawan, atau dengan
pakaian indah gemerlapan sehingga ucapan
mereka diperhatikan dan diindahkan. Ayat ini
memperingatkan kaum Muslim agar jangan
terpukau oleh ajsdm, tubuh, penampilan luar
yang indah dari orang-orang munafik yang
bermuka dua, dan agar tetap berpedoman

I i)'ad

kepada kebenaran ilahi dalam mencari ke-
benaran hakiki dan keadilan sejati, sekalipun
yang menyampaikan kebenaran ilahi itu orang
yang jasmani dan tubuhnya tidak menarik dan
tidak menimbulkan kekaguman.

Dari pengungkapan Al-Qur'an, jism (di
dalam bentuk tunggal) mengacu pada tubuh
yang bagus, yang perkas4 sebagai salah satu
persyaratan menjadi seorang pemimpin bangsa.

Bentuk jamaknya (a1sdm) mengacu pada tubuh-
tubuh yang bagus, yang mengagumkan, yang
disalahgunakan oleh orang-orang munafik untuk
memperdayakan orang-orang beriman; atau
pada tubuh-tubuh yang bagus dari kaum
munafik karena dibungkus oleh pakaian indah
gemerlapan lagi mahal yang memukau orang lain
sehinggamau memercayai dan meyakini ucapan

si munafik sekalipun berisi kebohongan dan
kedustaan terhadap Allah. * M.Rusydi Khalid ec

IrYAD ( rr;" I
Kata jiydd ( ,[" ) adalah bentuk jamak yang
diperselisihkan oleh para pakar bahasa menge-

nai bentuk mufradnya. Ibnu Faris dan Al-
Mubarrad berpendapat bahwa kata jiyid ( ,(" )

tersebut adalah jarouk dari jawdd ('rr), semen-

tara Ibnu Manzhur berpendapat bahwa kata
jiydd ittr jamak dari jayyid ( + ) walaupun
demikian meraka sepakat bahwa kata tersebut
apabila disifatkan pada kud4 maka ia berarti
'cepat' atau 'kuda yang cepat larinya'. Para pakar
tersebut juga berbeda pendapat mengenai makna
dasar kata ini dan kata lainnya yang seakar

dengannya. Ibnu Faris dan Al-Mubarrad ber-
pendapat bahwa makna dasarnya adalah af-

tasammuhu bisy-syai' tpa kasratul-'athd'
( 2t$;Ji5 t t',!:ti'C:11= mendermakan sesuatu

dan banyak memberi). Dari situ orang pemurah
disebut jawdd (>tll = dermawan) karena suka

menderma dan banyak memberi. Kuda yang
kencang larinya juga disebut jawdd ( >t;
dermawan) atau jayyid ( {! ) karena banyak
mengeluarkan energi, sedangkan menurut Ibnu
Manzhur, makna dasar kata tersebut adalah
'baik' sebagai kata antonim dari radi ( r:ey =
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buruk). Orang pemurah, kuda yang cepat
larinya, dan hujan yang lebat, semuanya
mengandung makna'baik' sehingga disebut
jawdd ( >rr* ), jayyid ( r| ), dan jaud ( ;; ).

Di dalam Al-Qur'an bentuk kata yang digu-
nakan dari akar kata ini ada dua yaitu bentuk
jiVAd( rtiT ) yang terdapat di dalam QS. ShAd [38]:
31 dan bentuk jAm ( rtii ) yang terdapat di dalam

QS. Htd l11l:44.
Penggunaan kata jiydd ( ,(r ) di dalam QS.

ShAd [38]: 31 tersebut dirangkaikan dengan kata

shdfindt (-9A ) dan keduanya menunjuk pada
sifat kuda. Kata jiy dd ( :(7 ) menunjuk pada'kuda
yang kencang larinya', sedangkan kata shdfinit
( o9W ) menunjuk pada'kuda yang tenang dan
tegap di waktu berhenti atau berdiri'. Dengan

liydd; Kuda yang kencang larinya.

demikian, rangkaian kata ashshifin dtul - j iy 6d

( SUlj Jr:1,Ai ) menunjukkan pada kuda yang
memiliki sifat sempurn4 baik pada saat berhenti
maupun pada saat berlari. Bila ia berhenti maka
ia berdiri dengan tegap dan tenang dan bila ia
berlari maka larinya sangat kencang; jika ia
memburu pasti ia meraih buruannya dan jika ia
diburu pasti tidak terkejar.

Adapun penggunaan kata jfiffi ( € ii ) pada

QS. H0d [11]: M tersebut menunjuk pada nama

sebuah gunung atau tempat. Ayat itu berkenaan
dengan terlaksananya janji Allah kepada Nabi
Nuh as. Untuk membinasakan orang-orang kafir
dan menyelamatkan orang-orang yang beriman.

Jizv ah

Setelah bumi tenggelam oleh banjir yang besar

lalu surut kembali, Nabi Nuh bersama orang-
orang yang beriman dan sejumlah binatang yang
ada di dalam perahu mendarat di bukitlitfrymrg
terletak di Armenia sebelah selatan, berbatasan
dengan Mesopotamia. e. Muhammad Wardah Akil q

ltzYArJ (t!41
Kata jtzyahdrsebut sekali di dalamAlQur'an, yaitu
di dalam QS. At-Taubah [9]: 29. Dtinjau dari segi

asalnya kata jizyah merupakan bentuk mashdar

dari kata jazd - yajzi ( a;-- - a'i- ). Kata yang
seasal dengan ini ditemukan 119 kdi di dalam Al-
Qur'an, tersebar di dalam berbagai surah.

Secara etimologis, kata jizyah berarti
'penempatan sesuatu pada tempat yang lain dan
imbalannya'. Termasuk kategori ini ialah
pembalasan yang baik dengan yang baik dan
yang buruk dengan yang buruk, yang disebut
dengan jaza'. Secara terminologis jizyah berarti
sejumlah harta tertentu yang diambil dari
warga non-Muslim yang disebut sebagai ahl az-

zimmah ( f;tr .pf ). Pengertian ini tidak lepas dari
arti dasar di atas karena jizyah dipungut sebagai

imbalan bagi perlindungan diri mereka, dan
perimbangan dengan zakat yang dikenakan atas

warga Muslim. Dengan demikian, ada perlakuan
yang sama dan adil antara warga Muslim dan
non-Muslimyang taat kepada pemerintah Islam.
Dengan jizy ah itu, mereka berhak dilindungi dan
memperoleh jaminan keamanan dari berbagai
kezaliman, penganiayaan, dan gangguan, baik
terhadap jiwanya, kehormatannya, harta
kekayaanny4 dan hak mereka di dalam melaksa-
nakan ajaran ag;una mereka maupun berbagai
aktivitas individual dan sosial mereka yang
bersifat keduniawian.

AlQur'an hanya menyebut ahli kitab seba-

gai pembayt jizyah. Bardasarkan catatan sejarah

yang direkam sunah, Rasulullah saw. telah
menetapkan jizyah atas orang-orang Nasrani
penduduk Najran pada tahun keenam Hijriah,
beberapa tahun sebelum peperangan Tabuk.
Selanjutnya beliau memungut jizyah atas pemeluk

Majusi di daerah Hajar serta orang-orang Yahudi
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dan Nasrani dari daerah Yaman, yaitu tiap-tiaP
laki-laki dewasa dikenakan satu dinar. Tentang

pemeluk Majusi, beliau bersabda, "Perlakukanlah

mereka sebagaimana memperlakukan ahli Kitab."
Atas dasar pernyataan ini maka prungutarrr jizyah,

kata Ibnu Qayyim, dapat dikenakan atas warga
non-Muslim lainnya, seperti orang musyrik,
selama ia laki-laki dewasa. Dengan demikian,
jizyah tidak dikenakan atas kaum wanita, anak-

anak, hamba sahaya, dan orang gila. Demikian
pula fakir miskin, orang but4 orang yang telah

tua renta atau menderita sakit, dan para pendeta
kecuali mereka mampu.

Kewajiban I izy ah harrya setahun sekali dan
Al-Qur'an tidak menentukan jumlahnya. Rasu-

lullah saw. hanya menetapkan satu dinar ter-
hadap warganon-Muslim di Yaman atau sejenis

pakaian yang senilai dengan itu. Umar menetap-

kan empat dinar atau empat puluh dirham atas

warga Syam. Perbedaan tersebut agaknya di-
sebabkan perbedaan kondisi perekonomian
warga kedua wilayah tersebut. Yaman dikenal
sebagai daerah yang ekonominya lemah, sedang-

kan Syam sebaliknya. Imam Malik berpendapat
bahwa jumlah jizyah diserahkan kepada kebi-
jakan pemerintah dengan mempertimbangkan
kondisi ekonomi si wajib jizyah; tidak boleh
melampaui batas kemampuannya sehingga
memberatk an. l izy ah hendaknya sejalan dengan

prinsip keadilan, toleransi, dan kemudahan
dalam Islam. Itulah sebabnya, Dozy, seorang

orientalis dari Belanda dalam bukunya, Islam,

sebagaimana dikutip oleh Muhammad Farid
Wajdi dalam Dhirat Ma'6rif Al-Qarn Al-'Isyfin
menyatakan, bahwa jizyah di dalam Islam jauh

lebih ringan dibandingkan berbagai pungutan
pajak yang dikenakan oleh Imperium Romawi
terhadap rakyat pribumi wilayah yang ditak-
lukkannya. Karena itulah, banyak bangsa yang
tergerak kepada penaklukan Arab (Islam) dan
meminta perlindungan mereka. Selanjutnya jika
si wajib jizyah memeluk Islam maka otomatis
kewajiban itu gugur dan sebagai gantinya ia
harus membayar zakat jika syarat-syaratnya
telah terpentrhi. oo Ahmad Qorib *

J ulutl

IULOD { rlL I
Kata julttd ada dua kemungkinan kategorinya.
Pefiana, julfidmertrpakan salah satu bentuk kata

benda (mashdar) dari jaluda - yajludu - jaladat,
j ul ir d, j al a d, m aj ltt d (,:jtX- :*- ;S;;:* - :'k -'* ).

Kedua, kata julitd merupakan bentuk jamak dari
jild ( .'+ ); bentuk jamaknya yang lain ialah ajl6d

(,>sf ).

Kata julitd dengan semua bentuk turunan-
nya di dalam Al-Qur'an disebut tiga belas kali.
Dua kali pada QS. An-N0r l24l:2 dan 4 di dalam
bentuk kata kerja perintah (fi'l amr = ;( Sli) dari
jalada - yajlidu yang berarti 'pukullah'. Sebelas

kali di dalam bentuk kata benda dengan perinci-
an dua kali pada QS. An-N0r l24l:2 dan 4 di
dalam bentuk kala mashdar dari jalnda - yajlidu

dan sembilan kali di dalam bentuk jamak dari
jild ymg berarti 'kulit'.

Kata julitd yang berkategori mashdar ada
beberapa kemungkinan maknanya. Makna-
makna tersebut di antaranya adalah 'keras'
(ash-shalabah = t.f r\ ), 'sangat kluat' (asy-syadid

al-qawi : 6Pt i.riJ, ), dan 'sabar' (al-shabr =
:5t ). Selain wazn (,.r]-1: patron) di atas masih
terdapat wazn yang lain dan masing-masing
memunyai makna sendiri-sendiri; yaitu jalada

- yajlidu - jald ( )u-'rr,J.--'Jti ) yang berarti
'memukul' (adh-dharb -- *'At ), dan jalida -
yajladu - jalad ( it6--'rt,J--+ ) yang bermakna
'terkena sesuatu yang keras' (ashhbahul-jdlid =

-rs.tttici).
Kata jild sebagai bentuk tunggal dari iulfid

( ,jr* ) memiliki makna'kulit badan' (qisyr al-badan

= a1jl E ) atau "penutup tubuh hewan" @hisy6'
jasadil-hayawdn= 6yrlt tZ iqi ). Otetr karenaitu,
menurut Al-Ashfahani, kata jaladahu ( ;I; )

berarti dharabahu bil-jild ( !+\ i.r- = dia memu-
kulnya dengan cemeti kulit) atau dharaba jildahu
(;L;}b = dia memukul kulitnya). Dengan
demikian, al-julid-sebagai bentuk jamak-
bermakna'beberapa kulit' atau'kulit-kulit'.
Bentuk jild tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an.

Dari aneka ragarn arti yang terkandung di
dalam kata julitd dan segala bentuk perubahan-
nya ternyata dapat tercakup pada makna al-
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quwwah wash-shalilbah ( ;;y'2)$;!li = kuat dan
keras). Sesuatu yang keras tentunya kuat dan
untuk menjadi kuat harus keras; seorang yang
sabar pasti kuat dan mantap hatinya dan orang
kuat hatinya tentunya sabar; setiap kulit harus
tahan menerima terpaan dari luar dan sesuatu

yang menghalangi tubuh dari terpaan sesuatu
disebut kulit (penutup). Begitu seterusnya.

Al-Ashfahani menyebutkan bahwa kata
julud merupakan suatu ungkapan untuk menya-
takan badan (abddn = .rrdf I secara keseluruhan
sebagaimana kata al-qulfib ( *'rrt = hati) sebagai

ungkapan untuk menyatakan jiwa (nufits= u'$ )

sec;ra keseluruhan. Al-Qur'an QS. An-NisA' [4]:
56 dan QS. Az-Zumar [39]:23 tampaknya sesuai

dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Ash-
fahani di atas.

Al-Qur'an di dalam memilih kata julitd darr
turunannya agaknya disesuaikan dengan konteks
pembicaraannya. Bentuk kata kerja perintah
ditambah dengan kata bendanya-yang berupa
kata dasar dan berstatus untuk mendefinitifkan
yang diperintahkan agar memiliki kepastian-
ditampilkan ketika berbicara mengenai sanksi
terhadap suatu perbuatan maksiat yang berat
dan berefek negatif yang luas-dalam hal ini
perbuatan zina antara bujang dan gadis (ghairu
muhshan =,# * ) a*rtuduhan berzinatanpa
ada bukti yang sah-yang tidak hanya terbatas
pada diri pelakunya sendiri, tetapi sangat
mungkin menjangkau orang lain.

Ash-Shabuni menambahkan bahwa Allah
memilih/all idit ( LiLti ), btrkm fadhribit ( fj.;u ),

menunjukkan bahwa memang tujuan dari
hukuman ini adalah untuk menyakiti badan
pelakunya. Hal ini, lanjut Ash-Shabuni, meng-
ingat betapa besarnya maksiat yang dilakukan-
nya.

Di dalam konteks pembicaraan tentang
siksaan di akhirat-yang memiliki peluang
untuk diampuni jika orang yang bersangkutan
bertobat dan tobatnya diterimaoleh Allah swt.-
dan penjelasan mengenai kesaksian yang dike-
mukakan oleh kulit manusia terhadap dirinya
sendiri di akhirat kelak serta memanfaatkan kulit

Jttrtu'ah

binatang tertentu untuk memenuhi sebagian
kebutuhan manusia, Allah hanya menggunakan
kalimat berita, bukan kalimat perintah Qumlah
insyi'iyyah ='&-Al ru: l.

Kata julird yang berarti 'kulit' di dalam Al-
Qur'an disebut sembilan kali dan bentuk yang
lain-sebanyak empat kali-mengandung arti
'pukul' (adh-dharb = *:-2t ). Adapun arti yang
berkenaan dengan persoalan hukuman berjum-
lah sepuluh kali dan tentang sikap diri manusia
yang beriman terhadap Allah dan Al-Qur'an
disebut dua kali di dalam QS. Az-Zumt [39]:23.
ee Cholidi *

IUMUAH ( z;1; I
Kata jumu'ahmerupakan kata turunan dari jama'a

- yajma'u - jam'an ( til';-&-'6 ). Al-jam'
( l-1, 1 memiliki makna denotatif yaitu'berhim-
pun/berkumpulnya sesuatu dengan sesuatu
yang lain'. Seorang ibu yang meninggal dan di
dalam perutnya ada janin disebut mdtat bi jum'
( 6*; UU ) karena ia masih menyatu dengan
janinnya. Di samping makna denotatif, al-jam'
memunyai beberapa makna konotatif yang
penggunaannya disesuaikan dengan konteks
pembicaraan. Sebagai contoh, apabila dikaitkan
dengan konteks musyawarah maka al-jam'
berarti 'sepakat' dan untuk makna yang demiki-
an biasanya dipilih bentuk al-ijm6' ( 1r:yt I
dengan patron kata dari if'Al ( Jtl;'t), sedangkan
apabila pembicaraan dikaitkan dengan wanita
(baca: istri), maka al-jam'( iJ'l dapat berarti
'bersebadan', dan untuk makna semacam ini
biasanya digunakan bentuk muf6'al ( pd,)ymg
mengandung makna'saling'. Makna lain yang
mungkin dipasangkan pada kata itu ialah
'semua' (QS. YAsin [3612 32 dan 53), 'golongan/
kelompok (QS. Ah'ImrAn [3]: 155 dan 166, QS.
Al-Anf6I [8]: 41, serta QS. Asy-Syu'arA' [26]:61).

Pada umumnya ayat-ayat yang meng-
gunakan jam'dan kata turunannya, di dalam Al-
Qur'an disebut 128 kali, berbicara di dalam
konteks 1) membesarkan hati Rasulullah dan
pengikutnya di dalam melaksanakan perjuang-
m;2) jmji ganjaran pahala (al-wa'd = -rlJr ) atau
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anctunan Allah swt. (alwa'id = +'it ) terhadap

kelompok tertentu, sesuai dengan yang mereka

lakukan; dan 3) ancarnan Allah ditujukan kepada

kelompok makhluk tertentu (ancaman ini
sesungguhnya untuk mempertegas keagungan

dan keunggulan Allah swt. atas segala makhluk-
Nya). Ternyata makna-makna konotatif dan

denotatif tersebut memiliki keterkaitan yang

erat, yaitu'menyatu atau berkumpul sehingga

kelihatan seperti satu adanya'.

Kata al-jumu'ah, yNrg di dalam Al-Qur'an
hanya disebut satu kali, merupakan salah satu

dari nama-nama hari yang terdapat di dalam

seminggu, yaitu hari setelah hari Kamis dan

sebelum Sabtu. Pada zaman jahiliyah hari
tersebut bernarrrayaum al:Arfibah ( i:.;J i'i).

Di dalam suatu riwayat,Ibnu Sirin menye-

but bahwa suatu hari sebelum sampainya
Rasulululah saw. di Madinah-ketika berhijrah

dari Mekkah ke Madinah dan sebelum turunnya

QS. Al-Jumu'ah [62)-penduduk Madinah ber-

kumpul dan di antara mereka, yakni orang
Anshar, ada yang mengajukan persoalan bahwa

orang-orang Yahudi dan Nasrani memiliki hari-

hari tertentu yang mereka manfaatkan untuk
berkumpul; umat Yahudi dengan hari Sabtunya

dan umat Nasrani dengan hari Ahad (Minggu)-

nya. Oleh karena itu, umat Islam menjadikan
hari 'Aritbah sebagai hari yang dimanfaatkan
untuk berkumpul dan beribadah kepada Allah
(baca: dzikr All6h = Aty) ) dan mensyukuri
segenap nikmat-Nya. Di dalam pertemuan yang

pertama kali itu, yang berlangsung di rumah
As'ad ibn Zurrah, mereka mengubah narra al-

' Arfibah dengan narna yang baru y artu Al-l umu' ah

(Indonesia: |umat). Untuk kepentingan pertemu-

an hari itu As'ad bin Zurah, sebagai tuan rumah,

menyembelih seekor kambing atau domba.

Menurut riwayat lain, sebagaimana di-
sebutkan di dalam buktt Lishnul-' Arab, or arrgyang

pertama kali menamakan hari Al-'Aritbah tet-
sebut dengan al-lumu'ah adalah Ka'ab bin Lu'ai.

Kemudian dengan berbagai alasan-sebagai-
mana yang tercantum di dalam beberapa hadits

yang di antaranya diriwayatkan oleh Muslim,

J rurih

Malik, dan Abu Daud-hari jumat, di dalam

komunitas Muslim, dikenal sebagai suatu hari
yang paling mulia di antara hari-hari yang lain.

Adapun cara menyebut/membacanya kata

itu ada tiga macam , yaitu Al-lumu'ah ( '^;;!.i)t ), al-

juma'ah ( a;:Jr), dmr al-jum'ah (6J.LJ ). Namun,

Al-Qur'an turun hanya dengan dua bentuk
bacaan yaitu al-jumu' ahsebagaimana yang dibaca

oleh kelompok terbesar dari kalangan ulama dan

al-jum'ah sebagai yang dibaca oleh Az-Zuhri dan

Al-A'masy.
Kemudian kata al-jumu' ah olehAllah dijadi-

kan nama dari salah satu surah yang terdapat

di dalam Al-Qur'an, yaitu surah l<e-62. QS. Al-

|umu'ah ini diturunkan Allah swt. setelah QS'
Ash-Shaff t61). QS. Al-|umu'ah tergolong surah

Madaniyah dan ayatnya berjumlah sebelas

dengan kandungan sebagai berikut: 1) pengu-

tusan Nabi Muhammad merupakan karunia
Allah terhadap umat manusia; 2) peringatan bagi

umat Islam agar tidak mengikuti jejak atau sikap

orang-orang Yahudi yang tidak mengamalkan

isi kitab mereka; 3) tentang beberapa hal kegiatan

muamalat yang dilarang untuk dilakukan ketika

sedang dilaksanakan shalat |umat.
Sebelum QS. Al-Jumu'ah [62) diturunkan,

Allah telah mensyariatkan shalat |umat bagi Nabi
Muhammad beserta umatnya. Shalat |umat
untuk pertama kalinya dilakukan oleh Rasulullah

di masjid yang terdapat di suatu lembah tempat

tinggal keluarga Salim bin Auf, sedangkan masjid

yang pertama kali didirikan adalah masjid di

Quba'(suatu lembah tempat tinggalAmrbin Auf
yang letaknya lebih kurang lima kilometer dari
kota Madinah) yang dibangun oleh Rasulullah

beserta sahabatnya ketika di dalam perjalanan

hijrahnya ke Madinah. Dengan demikian, ayat

tentang shalat ]umat ini bukan merupakan
perintah Allah yang pertama tentang kewajiban

shalat |umat. * Cholidi te

IUNAHtgta)
Kata junihberakar padakata janaha ( qi ) yang

berarti'condong','cenderung','berpihak'. Di
dalam Al-Qur'an, kata ini dengan segala deri-
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vasinya terulang sebanyak 34 kali; dua kali di
dalam bentuk kata kerja, tujuh kali di dalam
bentuk kata benda jandh ( a(L ), (jamaknya
ajnihah ( +i ), dan 25 kali di dalam bentuk kata
benda junih ( 6tll ). Kata jundh sendiri terdapat
di 14 surah.

Kata benda jandhberarti 'sesuatu yang
berada di samping'. Kalau diterapkan pada
burung berarti sayap; diterapkan pada manusia
berarti tangan, keti& lambung lengan; diterap-
kan pada ikan berarti sirip. Bisa juga diterapkan
pada kapal, lembah, dan sebagainya.

lundh berarti'penyimpangan dari kebena-
ran', 'dosa'; bahkan, semua dosa dapat dimasuk-
kan di dalam pengertian junhh. Diartikan demi-
kian karena dosa condong membuat manusia
menyeleweng dari kebenaran. Akan tetapi,
semua kata junkh di dalam Al-Qur'an selalu
didahului dengan ld an-ndfiyah (-e.6 y ) yang
berarti 'tidak' sehingga berbwtyli junAh( Cr>\ ),
juga mesti didahului dengan ( ;s) y*rgberarti
'tidak berdosa', 'tidak salah', 'tidak apa-apa',
'tidak ada keberatan', dan 'diperkenankan'.
Maksudnya bahwa kata-kata (perbuatan) yang
terdapat sesudah 16 junih itu sama sekali
bukanlah perbuatan dosa, baik dosa kecil
maupun dosa besar. ]elasnya, perbuatan tersebut
tidak termasuk di dalam kategori dosa apa pun.

Penggunaan istilah tersebut mempertegas
makna kata-kata sesudah kata 16 jundhkarena
ketika ayat-ayat yang mengandung kata 16 jundh
turun, kata-kata yang bermakna perbuatan itu
sedang diperdebatkan di kalangan kaum
Muslim tentang kebolehannya. Perdebatan itu
mungkin karena perbuatan itu merupakan
kebiasan fahiliyah sehingga ada anggapan
bahwa yang mengerjakannya dapat dipandang
sebagai belum menjalankan ajaran Islam secara
utuh, mungkin pula karena perbuatan itu
"dilarang" oleh agama-agama sebelum Islam
(terutama Yahudi), dan mungkin juga karena
beberapa ayat Al-Qur'an yang turun sebelum-
nya dipahami sebagai melarangnya. Dengan
demikian, penjelasan bahwa perbuatan-per-
buatan tersebut bukan perbuatan dosa me-
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rupakan pelajaran bagi kaum Muslim di dalam
rangka meluruskan prinsip-prinsip keimanan
yang benar agar di kalangan umat Islam tidak
terdapat tindakan yang mencampuradukkan
kebenaran dengan kebatilan, sebagaimana
yang berkembang di kalangan penganut agama
Yahudi.

Perbuatan-perbuatan yang tidak mengan-
dung dosa yang dijelaskan Al-Qur'an dengan
kata-kata 16 jundb" adalah
L. Thawaf di antara Safa dan Marwah (QS. Al-

Baqarah [2]: 158);

2. Mencari rezeki Tuhan (QS. Al-Baqarah [2]: 198);

3. Khulu'( & ), yakni menebus diri bagi istri
yang minta cerai, bila yakin hubungannya
dengan suami tidak dapat diperbaiki lagi (QS.

Al-Baqarah l2l:229), di dalam bentuk perda-
maian (QS. An-Nisd' [4]:128);

4. Menyapih anak sebelum dua tahun atas
dasar musyawarah kedua orang tua (QS. Al-
Baqarah [2]:233);

5. Menyusukan anak kepada orang lain (QS. Al-
Baqarah l2l:233);

6. Wali membiarkan janda yang ditinggal mati
setelah lewat masa empat bulan sepuluh hari
dalam mengerjakan perbuatan makruf (QS.

Al-Baqarah l2l: Ba dan 24{J);

7. Meminang wanita di dalam iddah dengan
sindiran (QS. Al-Baqarah [2]: 235);

8. Tidak membayar mahar yang telah ditentu-
kan ketika mencerai istri yang belum digauli
(QS. Al-Baq ar ah l2l: 236) ;

9. Tidak mencatat transaksi dagang yang
berlangsung dengan sukarela (QS. Al-Baqa-
rah [2]: 282);

10. Mengawini anak perempuan bekas istri yang
belum digauli (QS. An-Nisd' [a]B);

11.Tidak membayar mahar yang telah ditentu-
kan kepada istri asalkan dengan sukarela (QS.

An-NisA' l4l:24),
L2.Meng-qashar ( ;i = memendekkan) shalat

dalam perjalanan (QS. An-NisA' [4]: 101);

13. Meninggalkan jihad bila dalam uzur, seperti
sakit (QS. An-Nisd' [4]:102);

14. Makan makanan yang telah lalu bagi orang
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beriman dan beramal saleh (QS. Al-Ma'idah

[5]: 93);

l.5.Memasuki rumah yang tidak didiami untuk
suatu keperluan (QS. An-N0r l2al29);

16.Budak atau anak yang belum balig tidak
meminta izin memasuki kamar orang tua di
luar waktu aurat (sebelum shalat Shubuh,
tengah hari, dan setelah shalat Isya) (QS. An-
Nffr [24]:58);

17.Tidak menutup aurat bagi wanita tua (QS.

An-N0r l24l:60);
18. Makan bersama atau sendirian di rumah

saudara (QS. An-N0r l24l:61);
19. Perbuatan salah karena khilaf (QS. Al-AhzAb

[33]: 5);

20.Nabi memilih istri yang akan terus digauli
dan dicerainya (QS.Al-AhzAb [33]: 51);

21. Istri-istri Nabi berjumpa dengan muhrimnya
tanpa tabir (QS. Al-AhzAb [33]: 55); dan

22. Mengawini muhdjirdf (wanita-wanita yang
berhijrah) yang meninggalkan suami di
dalam keadaan masih kafir, asal dengan
membayar mahar (QS. Al-Mumtahanah [60]:
10). :o Ba47i Yatim ;e

IUND ( r+ )

Kata jund di dalam bentuk tunggal biasanya
diartikan sebagai 'lentara' , sedangkan jamaknya

ialah junitd (;;). Di dalam Al-Qur'an, kata ini
disebut 29 kali, tujuh kali di dalam bentuk
tunggal, di antaranya terdapat di dalam QS.
YAsin [36]:75, QS. ShAd [38]:1L, QS. Ad-DukhAn

[Ml: 2\ dm 22 kali di dalam bentuk jamak, di
antarany4 QS. Al-Baqarah [2]: 249 dan 250, QS.
At-Taubah l9l:26, dan QS. Y0nus [10]: 90.

Kata jund berasal darikata jand( * ) yang
pada mulanya digunakan untuk menggambar-
kan'himpunan sesuatu yang saling membantu
sehingga menjadi kuat'. Dari sini arti jund
berkembang sejalan dengan perkembangan
masyarakat pemakai bahasa itu. Misalnya tanah

berbatu oleh orang Arab dinamakan jund karena

tanah itu menjadi kukuh akibat perpaduan batu-
batu kecil yang saling menguatkan. Sekelompok

orang yang membantu memperkuat posisi

J rrnd

mereka disebut junffi ( g.J,.-).Tentara ('askar =

#) dinamakan jund atau junudkarena meru-
pakan satu kesatuan yang kompak (padat), saling
membantu dan saling mendukung sehingga
menjadi kuat. Kata jund jtrga diartikan sebagai

'negeri' karena ia menghimpun beberapa daerah
menjadi satu kesatuan yang memadat sehingga
menjadi kuat. Akhirnya, setiap himpunan dan
pemadatan dari bahagian-bahagian yang salna

dinamai al-jund( *fr).
lund yangberarti'tentara', kadang-kadang

dihubungkan dengan Allah (tentara Allah),
misalnya pada QS. Al-Insyiqdq [84]: 31 disebut
j unfi d r abbik ( 4 ; 

"' 

t'* = tentara Tuhanmu) den gan

arti 'makhluk-makhluk yang dijadikan Allah
sebagai alat yang kuat dan terpadu guna meng-

hadapi musuh-musuh-Nya serta melaksanakan
perintah-perintah-Nya'. Himpunan makhluk-
makhluk Allah yang kuat dan terpadu yang
disiapkan-Nya sebagai tentara ada di antaranya

yang turun dari langit dan tidak terlihat oleh
mata. Mereka turun atas perintah Allah untuk
memerangi musuh-musuh-Nya (QS. At-Taubah

l9l:26 dan QS. YAsin [36]: 28). Tentara Allah itu
oleh para mufasir, ditafsirkan sebagai malaikat
yang datang dari alam gaib. Oleh sebab itu, tidak
dapat diketahui dengan rinci.

Kata jund dikaitkan dengan manusia,
seperti tentara Nabi Sulaiman yang berasal dari
jin, manusia, dan burung-burung yang diatur
secaraberkelompok dan terpadu (QS. An-Naml

l27l: 1,7). Keadaan dan bentuk tentara Nabi
Sulaiman itu tidak dapat diketahui. ]uga seperti
tentara Thalut yang dipersiapkan untuk meng-
hadapi pasukan |alut di dalam suatu pe-
perangan. Mereka dapat dilihat dan diketahui
karena mereka adalah manusia biasa (QS. Al-
Baqarah l2l: 2a9). Kemudian, tentara Firaun
yang dipersiapkan untuk memperkuat dan
mempertahankan kedudukan Firaun di Mesir
juga disebut jund. Mereka ini juga manusia dan
mereka ditenggelamkan Tuhan di Laut Merah
ketika mengejar Nabi Musa (QS. Al-QashAsh

[28]: 6 dan 40 serta QS. Ad-DukhAn [ a): 2a).

Disebutkan pula bahwa tentara orang Musyrik,
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yang terdiri dari berhala-berhala yang mereka
sembah dan mereka persiapkan untuk menjadi
tentara yang menjaga mereka, disebut jtrga jund
(QS. YAsin [36]: 75)- Tentara di sini bukan
malaikat dan bukan pula manusia, melainkan
batu-batu yang mereka jadikan sembahan.
:2 A. Rahman Ritonga *

IUNUB (tr")
Kata junub ( -jl ) adalah bentuk mashdar yang
terambil dari akar kata januba, yajnubu, junuban,
jandbatan ('^rtL-t#.-i=LJ--'# ) yang secara
umum dapat berarti: 'lambung' atau 'tulang
rusuk', 'sisi atau arah' , 'air mani', 'berbaring'
dan 'jauh'. Di dalam kitab Maqdyisul Lughah
dikatakan, bahwa secara bahasa junub me-
munyai dua arti yaitu al-bu'du dan an-ndhiyah
(+(J :i 4t = jauh dan sisi atau arah). Ar-.
Raghib Al-Ashfahani membagi maknakata janb

kepada tiga pengertian. Ia mengatakan, makna
asalkataal-janb ( -;Jr ) yang jamaknyaal-junttb
( *'Ai ) adalah al-jdrihah ( *1+i = anggota
tubuh), sehingga lambung disebu t dengan j unub.
Kemudian kata tersebut di-isti'araft (panjang)-
kan untuk menyatakan an-ndhiyah ( ilutrr= arah).

|adi, kata ini digunakan untuk seluruh arah baik
kanan, kiri, depan, belakang dan sebagainya.
Makna kedua al-qafib ( J-?i = dekat) dan makna
yang ketiga al-ba'id ( iJ'= jauh/ asing), seperti
bila seseorang mengatakan jannabasy-syai'
( ,pt '4. = menjauhi sesuatu) dan Ajnabi ( nii )
diartikan dengan 'orang asing'. Di dalam
konteks lain, kata tersebut bisa berarti arah atau
sisi, seperti ash-shdhib bil-janbi ( *Jt +6t =

teman yang ada di sisi atau di samping) baik di
dalam perjalanan, belajar, berdagang maupun
lainnya. Terkadang dikata-kan al-jdrul-janbi
( ur."lr ]*ir= tetangga dekat), tetapi tidak punya
hubungan kekerabatan (pertalian darah). Selain
itu, junub memunyai makna 'mani' yang
disebabkan adanya persetubuhan antara laki-
laki dan perempuan. Sebelum orang tersebut
mandi, maka ia disebut dalam keadaan junub.
Al-Ashfahani mengelompokkan makna mani
tersebut ke dalam makna 'jauh' karena orang
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yang melakukan jimak, jauh dari melakukan
ibadah. Selain makna di atas, Muhammad
Ismail Ibrahim di dalam kitabnya Mu'jam Al-
Fdzh wa Al-A'l6m Al-Qur'6niyah, mengatakan
bahwa makna lain dari junub adalah suqitth
( L';L= roboh) yang merup akankinayah(kiasan)
dari mati.

Di dalam krtab Tafsrr Al-Mizhn, dikatakan,
bahwa kala junub adalah bentuk mashdar, dan
biasanya kata itu dipakai dengan makna ism f6'il
(pelaku). Oleh karena itu, ia selalu digunakan di
dalam bentuk tunggal (rn uftad)barkuntuk laki-laki
(mudzakar), perempuan (muanats), dua orang
(mutsmnd) maupun untuk banyak famak). Seperti;
" ar-ij 6lu ruin ni.fi'u junubun atau rajulfuti ruimra' dfuti
junubun ( * g(Ylbi y>A'r'rt * ;t$t \i le)t =

smrang laki-laki atau seorang perempuatrrltu junub

dan dua orang laki-laki atau dua orang perem-
pluanltu junub).

Kata junub dengan segala bentuknya dite-
mui di dalam Al-Qur'an sebanyak 32 kali-
berasal dartfi'l tsuliltsiy (;>ti = tiga huruf), tsulitsi
mazid satu huruf dan tsulitsiy mazid dtahuruf -
dengan makna yang berbeda. Satu kali di dalam
bentukfl amar darikata januba, ajnub ('-::i),
yaitu pada QS. IbrAhim [14]: 35. Empat kali di
dalam bentukmashdar, junub ( -L ), seperti pada

QS. An-NisA' l4l 36, dan 43. Tiga kali merupakan
mashdar, janbun ( & ), yaitu seperti pada QS. An-
NisA' [4]: 36. Lima kali di dalam bentuk ja*ak,
junfibun ( jr ), yaitu seperti pada QS. An-NisA'

[4]: 103. Sembilan kali di dalam bentuk ism fd'il
(pelakt), j inibun ( ;.e ), seperti terdapat pada QS.
Al-IsrA' l17l: 68. Delapan kali terambil dali fi'l
mildhi (kata kerja progressif), ijtanaba (',-Lt ),
seperti pada QS. Az-Zumar l39l:17. Satu kali di
dalam bentukfi'l mudhiri', yujannabu ( I fr ) pada

QS. Al-Lail [92]:17.
Makna kata junub yang terdapat di dalam

Al-Qur'an dapat dikelompokan kepada mani
(keadaan seseorang yang mengeluarkan mani
karena persetubuhan). Makna tersebut dapat
dipahami di dalam ayat QS. An-NisA' [4]:43 dan

QS. Al-Ma'idah [5]: 6. Di dalam ayat tersebuf
Allah melarang orang-orang yang beriman yang
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di dalam keadaan junub memasuki masjid,
kecuali sekedar lewat saja, hingga ia mandi.
Kemudian, di dalamQS. Al-Milidah, ditegaskan

lagi kepada orang-orang beriman yang di dalam
keadaan junub agar ia mandi sebelum melaksa-

nakan shalat.
Ulama fiqih berpendapat bahwa keluar

mani bukan merupakan salah satu indikasi junub.

Menurut mereka, apabila seseorang melakukan
persenggamaan, baik keluar mani atau tidak,
maka ia tetap dikatakan junub. Dari pendapat di
atas, agaknya makna junub lebih tepat dipakai-
kan kepada seseorang yang melakukan jimak
dan belum sempat mandi.

Di samping memunyai makna'mani', kata-

kata janbunjuga punya makna dekat. Pengertian

tersebut ditemukan di dalam firman Allah QS.
An-NisA' ]4]:36, wa ash-shhhib al-janbi ( 7-t:Sii
#V = teman yang berjalan di samping) dan

QS. Az-Zumar [39]:56.
Makna'jauh' merupakan makna lain dari

katayang serumpun dengaurr junu&. Muhammad
Ismail Ibrahim, penulis Mu'jam Al-FAzh wal Al-
A'lfrmul Al-Qur' ftniy ah mengatakan, bahwa makna
junub di dalam surah di atas bukan berarti mani
tetapi berarti jauh. Orang yang melakukan jimak
dikatakan, junub karena mereka jauh dari
melaksanakan shalat dan ibadah lainnya. Dan
bahkan, makna di sebagian ayat memunyai
konotasi 'tinggalkan' atau 'jauhi.' Dari 32 kata
junub dengmr segala bentuknya yang ditemukan
di dalam Al-Qur'an, 17 di antaranya memunyai
makna jauh, di antaranya pada QS. An-NisA' [4)
: 36 dan 3L.

'Berbaring' juga merupakan makna kata
yang berasal dari akar kata yang sama dengan
junub, seperti firman Allah pada QS. Ali-Imran

[3]: 191. Di dalam Tafsir Al-Mizdn, dikatakan
bahwa pengertian 'berbaring' di dalam ayat di
atas bukanlah tidur atau tidur-tiduran, melain-
kan tidur di dalam keadaan sakit dan tidak
mampu duduk atau berdiri. Bahkan, dikatakan
bahwa kata tersebut punya konotasi umum,
artinya menyeru manusia kepada kebaikan di
dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga.

.[rrririr

Selain ilfit, junub juga bermakna'lambung",
yaitu nama dari anggota tubuh manusia yang
menurut Al-Ashfahani merupakan makna asal

darikata junu&. Makna tersebut juga ditemui di
dalam Al-Qur'an, seperti pada QS. At-Taubah [9]:
35 dan As-Sajadah [32]:16. Makna tersebut dapat
dipahami dari kata sebelum dan sesudah kata
junub. Sebelum kata junub, terdapat kata jibdh

(dahi) dan sesudahnya terdapat kata zhuhur
(punggung) yang keduanya merupakan kata
benda, dan ketiga kata tersebut dibatasi oleh
huruf 'athaf (kata penghubung). Maka, secara

bahasa kata yang setara seperti itu, juga harus

sejenis (kata benda sama kata benda dan kata

kerja sama kata kerja).

Sementara itu, menurut ahli bahasa, 'arah
atau sisi' merupakan perluasan darimal<na junub
(mengandung konotasi: di samping, dekat,
sebelah kanan, belakang depan dan sebagainya).

Makna tersebut terdapat, antara lain di dalam

QS. Maryam [19]: 52 dan QS. AlQashash [28]:
29, M, darr M. Adapun 'roboh' atau 'mati'-yang
juga perluasan makna junub-terdapat seperti
pada QS. Al-Hajj l22l: 35 y angberkenaan dengan

masalah hewan kurban. + Munawaratul Ardi ec

IUROH t Tti I
Kala jurfih ( C'1? ) merupakan bentuk jamak
dari kata jarh ( a? ). Kata jarh ( 7-'-r ) sendiri
berasal dari kata jaraha - yajrahu - jarhan
( L'; - CH-C/ ). Kata iarb menurut Ar-Raghib
Al-Ashfahani, pengarang Mu'jam Maqhyis Al-
Lughah, memunyai dua makna dasar, yartu al'
kasb (--Kt = usaha), seperti terdapat di dalam

QS. Al-]Atsiyah [a5]: 2ldansyaqqul jild( *Jt'*=
kulit yang pecah/luka), seperti di dalam QS. Al-
Ma'idah [5]:45.

Makna itu kemudian berkembang menja-
di bermacam-macam, yaitu 1) 'cacal' ,'tercela',
dan 'rusak' (al-nuqshdn wal-'aib wal-fashd =

"t3ri 
i;i6,:fr.atr ) sebagai pecahan atau kiasan

dari arti 'luka' (syaqqul-jild = +itt* ); 2) 'pem-

buru', terutama anjingyang telah diajari, sebagai

perkembangan dari arti'usaha' (iktisdb =9t3 1 );

3) 'anggota b adan' , seperti tangan dan kaki, juga
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merupakan perkembangan turunan dari makna
'usaha' (iktisiq.

Anjing pemburu, demikian Al-Ashfahani,
dinamakan al-jdrihah ( ilrtlJt), bentuk jamaknya
al-jawdrih (a):jJ ), karena a) anjing itu 'beru-
saha' ( *3r = al-kasb) untuk mendapatkan
binatang buruannya untuk diberikan kepada
pemiliknya, dan/atau b) untuk mendapatkan
(menangkap) binatang buruanny4 anjing terse-

but harus 'melukainya' (syaqqul jild). Seorung
saksi di peradilan atau seorang perawi hadits
yang ditolak kesaksian atau riwayatnya disebut
majrfih (C\i ) karena dengan penolakan itu
seolah-olah dia telah disakiti, sebagaimana
orang yang dilukai karena nilai atau kualitas
dirinya telah dikurangi. Begitu pula, anggota
badan dinamakm jawdrih( C2tr ) karena dengan
anggota badan tersebut orang dapat melakukan
usaha-usahanya.

Dari arti yang beraneka ragam sebagai-
mana disebutkan di atas yang dapat ditemukan
di dalam Al-Qur'an ialah makna'luka', yaitu
pada QS. Al-Milidah [5]: tl5; makna'usaha'QS.
Al-An'Am [6]: 60 dan QS. Al-]Atsiyah l45l:21,;
dan makna'pemburu', yaitu di dalam QS. Al-
Mflidah [s]:4.

Ketika kata itu tampil dengan makna luka
yang digunakan bentuk tiga huruf tanpa tambah-
an (ats-tsaliltsiy al-muj an ad =':v\ ";la ) ... w al j urfifu
qtshfuh... (,_e4 C't 9Jt ), sedangkan ketika merujuk
pada pada makna'usaha' atau 'pemburu', dipakai
bentuk bangun tiga huruf juga tanpa tambahan
...wa ya'lmnu mi j arahtum bin-nahkr... ( ;; C'&i
:,*q I tqs. Al-An'am [6]:60) danbentuktigahuruf
dengan tambahan huruf lain (atsisulitfi al-mazid

frh = g !,t' ;,1it' ), y att:u ... all mhfrna ij t ar afuis sayy i 6t...

(?ti;lril;i+i u_li I tos. Ar-|atsiyah fafl: 2r);

daln'wa m6' alimtum minal-j awilrihi muknllibin...
(;e C)rA G ,ri; rj ) (es. Ar-Milidah [5]: a).

Ayat-ayat yang mengandung kata aljurfih
( a\'fit ) dan turunannya muncul di dalam
konteks suatu usaha, yaitu usaha untuk menda-
patkan makanan yang halal (QS. Al-Ma'idah [5]:
4), usaha untuk menegakkan keadilan di dalam
masyarakat (QS. Al-MA'idah [5]: 45), atau

Jurtrh

memanfaatkan umur yang telah ditentukan (QS.

Al-An'Am [5] : 50), dan usaha untuk membedakan
pelaku perbuatan baik dan pelaku perbuatan
jahat (QS. Al-|Atsiyah [45]: 21).

Berburu dengan menggunakan anjing
dibenarkan dengan beberapa syarat antara lain
1) anjing tersebut telah terlatih sesuai dengan
ketentuan; 2) hasil buruan tersebut tidak
dimakan oleh anjing tersebu| 3) membaca
basmalah ketika melepaskan anjingnya; dan 4)

anjing itu sengaja dilepas, bukan inisiatif anjing
sendiri (menurut Imam Al-Qurthubi, pemilik
anjing harus berniat menyembelih ketika
melepaskan anjingnya). Bila tanpa disuruh dan/
atau tanpa niat dari pemiliknya maka tidak ada

bedanya dengan pekerjaan anjing-anjing yarl9
lain yang mencari mangsa untuk dirinya sendiri.
Anjing yang sudah terlatih itu ketika berburu
tidak boleh bersama-sama dengan anjing lain
yang belum terlatih.

Mengenai persoalan kehalalan memakan
binatang hasil buruan yang ketika melepas
anjing, pemiliknya tidak membaca basmalah,

terdapat perbedaan pendapat di antara ulama.
Sebagaian dari mereka mengatakan halal dan
sebagian lainnya berpendapat haram.

QS. Al-Ma'idah [5]: 45 berbicara mengenai

tindak pidana pelukaan anggota badan. Tindak
pidana itu akan mengakibatkan hukuman qisas-
yaitu hukuman seimbang-kecuali 1) pelukaan
tersebut dilakukan atas anggota badan yang
apabila dilakukan pengqisasan akan mengancaln
(membahayakan) jiwa terhukum, seperti luka di
dalam dan pecah tempurung kepala;2) dimaaf-
kan oleh pihak korban. Di dalam kedua kasus

tersebut terpidana tidak lepas begitu saja dari
sanksi hukum, tetapi harus menjalani hukuman
lain yaitu membayar diyatkepadapihak korban.

Di dalam QS. Al-An'Am [6]:60 dijelaskan
bahwa Allah swt. telah membagi waktu bagi
manusia secara profesional: malam dijadikan
waktu tidur dan siang disediakan untuk berusa-
hamemenuhi tugas hidup. Di sampingitu, Allah
swt. mengetahui semua detail aktivitas manusia
setiap saat. Namun, penyimpangan-penyim-
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pangan dari tuntunan Allah sebagaimana yang
telah digariskan di dalam syariat tidak lang-
sung ditindak, tetapi tindakan itu ditunda
sampai waktu tertentu. ee Cholidi ee

IURUZ (:?l
Kata juruz berarti 'tanah yang tandus atau
gersang'. Ungkapan yang berbunyi j arizatil-ardhu
( ,r'r'it /; ) mengandung arti 'tanah/bumi
yang habis tumbuh-tumbuhannya karena
kemarau atau karena dimakan belalang sehingga
ia menjadi kering dan gersang'.

Kata lain yang seasal dengan juruz adalah
jurz ( ;) = tiang besi), jirz ( ;n = pakaian wanita
dari bulu), jarzah (a;'.n = kerusakan/kebinasan),
jurzah (;:i= seikat/seberkas), jdriz ( :f = yang
batuk keras), jarfiz ( i:7 = yang cepat makan-
nya), dmr jurhz ( 1) = pedang yang tajam).

Kata j uruz adalah benfuk lz ashdar, disebut dua
kali di dalam AlQur'an, yaitu di dalam QS. Al-
Kahfi [18]: 8 dan QS. As-Sajadah [32]: 27.Kata
juruz drsebut di dalam QS. Al-Kahfi [18]: 8 di dalam
konteks pernyataan Tuhan bahwa Dia telah
menjadikan tanah yang rata lagi tandus di atas

bumi. Kata f uruz di dalam QS. As-Sajadah l32l: 27

berkaitan dengan pertanyaan Tuhan, apakah
mereka tidak memerhatikan bahwa Tuhan meng-

halau awan yang mengandung air ke bumi yang
tandus, lalu karena air hujuan itu muncullah
tumbuh-tumbuhan/tanaman yang menjadi
makanan ternak dan manusid. EHasan Zainiq

luz'(*i7)
Iuz' ( "'r) atau jaz'( 

"y, ) adalah bentuk mufrad

dafi ajzd' ( ;),i ) yang terambil dari akar kata
yang terdiri atas tiga huruf, yattu iim, zai, darr

hamzah. Al-juz' ( 
"?Jr) 

menurut Al-Ashfahani
adalah 'bagian dari sesuatu'; misalnya bagian
perahu, bagian rumah, dan bagian bilangan. Dari
makna itu terambil kata juz'( 

"F ) yang dipakai
untuk bagian-bagian Al-Qur'an yang terdiri dari
30 juz. Kemudian, di dalam syair ditemukan
istilah majzfi'ah (e;':l); ), yaitu bait yang ter-
buang dtatafllah (bagian timbangan) dari syair

tersebut. Kata juz'( 
";* ) juga bermakna'merasa

J uz'

cukup pada sesuafu'. Umpama dikatakNr ijtaza' tu
bi hddzd (t4 Lifty= saya merasa cukup dengan
ini). Namun, di dalam makna tersebut juga
terkandung makna'bagian-bagian', yakni
merasa cukup pada suatu bagian dan tidak butuh
pada bagian lain.

Di dalamAlQur'an, kata juz'( 
";* ) terdapat

tiga kali, yaitu pada QS. Al-Hijr l15l: M; QS. Al-
Baqarah l2l 260, dan QS. Az-ZuY.hruf [43]: 15.

Kata juz' ( ,'; ) pada ketiga tempat tersebut
semuanya berarti'bagian'.

Pada QS. Al-Hijr l15l: M, kata juz' ( "'v)
menunjukkan bagian-bagian atau tingkatan-
tingkatan siksaan di dalam neraka, disebutkan
" I alrmwn itu memmy m tu1uh prntu. finp-tinp pintu (telalt

ditetapkad untuk golongan tertentu dari para prng-

huninya".
Ar-Razi memberikan penafsiran pada kata

juz' ( ir ) di dalam ayat itu, yaituluz' ( o'r ) adalah

bagian sesuatu. famaknya adalah ajz6' ( ;vi );
artinya Allah swt. akan membalas pengikut iblis
dengan balasan yang bervariasi, yakni membagi
mereka secara berkelompok dan memasukkan
setiap kelompok pada bagian tertentu dari
tingkatan neraka jahanam. Selanjutnya disebut-
kannyabahwa jahanam itu terbagi menjadi tujuh
tingkatan; menurut riwayat Ibnu |uraij, tingkat-
an-tingkatan tersebut adalah (1) |ahannam, (2)

Ladz6, (3)Huthamah, (4) Sa'ir, (5) Saqar, (6)Iahim,
dan (7) HAwiyah. Menurut Ad-Dahak, tingkatan
pertama itu diperuntukkan orang-orang beriman
yang berdosa; mereka disiksa sesuai dengan
perbuatan dosa mereka. Setelah itu, baru di-
keluarkan kembali. Tingkatan kedua adalah untuk
orang-orang Yahudi. Tingkatan ketiga adalah
untuk orang-orang Nasrani. Keempat adalah
untuk orang-orang SAbi'in (penyembah malaikat
dan bintang). Kelima adalah untuk orang-orang
Maj0si (penyembah api). Keenam adalah untuk
orang-orang musyrik (yang menyekutukan
Allah). Ketujuh adalah untuk orang-orang
munafik (yang menyatakan diri beriman padahal

sebenarnya tidak beriman).
Kala juz' (,;- ) pada QS. Al-Baqarah 12l:260

menunjuk pada bagian burung yang telah

Kajian Kosakat, 408



Juz'

dipotong-potong oleh Nabi Ibrahim. Ayat itu
menceritakan kisah Nabi Ibrahim as. yang
memohon kepada Tuhan agar memperlihatkan
bagaimana caranya orang mati dibangkitkan.
Pertanyaan itu dijawab oleh Tuhan, 'Apakah
kamu (Ibrahim) tidak memercayainya?". Ibrahim
menjawab bahwa dia percaya; hanya saja dia
ingin menguatkan hatinya. Maka, disuruhlah
Nabi Ibrahim as. mengambil empat ekor burung
dan memotong-motongnya lalu mencampur dan
membagi-baginya menjadi empat bagian. Tiap-
tiap bagian ditempatkan pada empat buah
gunung; setelah itu dia disuruh memanggil
burung tersebut. Setelah Nabi Ibrahim melakukan
hal tersebut, ternyata burung itu hidup kembali
seperti semula atas izin Allah.

Juz'

Selanjutnya, kata juz' (,;* ) pada QS. Az-
Zukhruf [43]: 15 juga menunjuk pada arti
'bagian'. Pada ayat ini disebutkan mengenai
keyakinan orang-orang musyrik yang sesat,
" Dan merekn mmj adikan xbagtm dan hnnbmrya xbagai
juz' ( ii = bahagiad daripada-Nya. Sesungguhnya

msnusia itu benar-bour pengingkar y ang ny ata terhndap

rahmat Allah". Pada umumnya mufasir menafsir-
kankata juz' ( "'; ) di dalam ayat tersebut sebagai

anak perempuan, sedangkan 'ibddahit (itt+ =

hamba-Nya) di dalam ayat itu dimaksudkan
(adalah) malaikat. Di sini dimaksudkan bahwa
malaikat dianggap sebagai anak perempuan
Allah karena anak merupakan bagian (dari
keluarga). ee Muhammad Wardah Aqil ca
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