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

adakah yang hendak mengambil pelajariln? "
@S.Al-Qamar [54J: 17)
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QABAS ( ,r.3 )
Kata qabas ( c4 ) terambil dari akar kata yang
terdiri atas tiga huruf, yattu qdf ( ,-5\ - bA ( V ) -
sin ( d ). Menurut Ibnu Faris, makna pokok dari
akar kata tersebut menunjuk pada 'salah satu

sifat api' kemudian dipakai untuk menunjuk
'nyala api', lalu berkembang lagi sehingga
dipakai di dalam arti'cepat' yang dianalogikan
kepada nyala api yang cepat menyambar.
Pejantan yang prematur atau cepat orgasme
disebut fahlun qabis (; t* ). Kata itu, juga

dipakai dalam arti'mengambil' dan'menuntut'.
Di dalam Al-Qur'an, bentuk kata yang

digunakan dari akar kata tersebut ada du4 yaitu
bentuk qabas (.i) yang terdapat pada dua

tempat, yaitu di dalam QS. Thaha [20]: L0 dan

An-Naml l27l:7, bentuk kedua adalah benlukfi'l
mudhhri', naqtabis ( u ,3 ), yang terdapat pada satu

tempat yaitu di dalam QS. Al-I{adid [57]: 13.

Penggunaan bentuk qabas ( ,i ) yung
terdapat pada QS. Thaha [20]: 10 dan An-Naml

l27l: 7, menunjuk pada makn a ' ap7' atau 'nyala

api'. Ayat tersebut berkaitan dengan kisah Nabi
Musa as. ketika melakukan perjalanan bersama

istrinya dan tersesat di kegelapan malam di
dekat bukit Thur Sina lalu ia melihat cahaya api
di sisi bukit itu sehingga Nabi Musa menyuruh
istrinya menunggu karena ia akan mendatangi
tempat itu dengan harapan mudah-mudahan ia

bisa pulang dengan membawa api dari tempat
itu untuk dibuat alat penerangan jalan (suluh).

Penggunaan bentuk fi'il mudhkri', naqtabis

( *,!X ) yang terdapat di dalam QS. Al-Hadid
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l57l:13 menunjuk pada makna'mengambil atau

mempergunakan cahaya sebagai penerangan'.
Ayat itu berkaitan dengan garribaran situasi
orang-orang munafik pada hari akhirat yang
berkata kepada orang-orang beriman "Tunggu-

lah kami supaya kami dapat mengambil se-

bagian dari cahayamu".
Ibnu Abbas dan Abu Umamah me-

ngatakan bahwa pada Hari Kiamat nanti,
manusia akan diliputi oleh kegelapan, Al-
Mawardi memperkirakan hal itu terjadi setelah

ditentukan siapa yang beruntung dan siapa
yang celaka. Setelah itu datanglah cahaya yang
dapat dipakai untuk berjalan. Menurut para
mufasir orang-orang beriman akan diberikan
cahaya yang dapat dipakai berjalan melewati
titian, masing-masing sesuai amal perbuatan
mereka. Orang munafik juga diberi cahaya,

tetapi cahaya itu hanya cahaya semu atau
tipuan sebagai balasan bagi mereka yang telah
berusaha menipu Allah di dunia, sebagaimana

dikatakan di dalam QS. An-Nisd' l4l: 142,

( "€ + k i,i o i g'g2Ai'At )" s esungguhny a

orang-orangmunafik itu menipu Allah dan Allah akan

membalas tipuan mereka". Ada juga yang me-
ngatakan bahwa orang munafik juga pada
awalnya diberi cahaya karena mereka ikut ber-
dakwah di dunia (secara lahiriah) dan dia
bukan orang kafir, kemudian cahaya tersebut
ditarik kembali karena kemunafikannya. Se-

dangkan, Abu Umamah mengatakan bahwa
hanya orang Mukmin yang diberi cahaya se-

dangkan orang kafir dan orang munafik di-
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Qabdhatt

biarkan di dalam kegelapan, tanpa memperoleh
sedikit pun cahaya. Sementara itu, Al-Kalbi
menafsirkan bahwa orang munafik justru
menggunakan cahaya orang-orang Mukmin
untuk menerangi mereka walaupun mereka
sendiri tidak diberi cahaya dan saat mereka
berjalan, tiba-tiba Allah mendatangkan angin
dan kegelapan yang menyebabkan cahaya itu
tidak bisa lagi digunakan sehingga mereka
berseru kepada orang Mukmin sebagaimana di
dalam ayat itu, (irit a #u,pil "Tunggu'
lahkami supayakami dapat mengambil sebagian dari

cahayamu". QS. Al-Hadid [57]:13.
c; Muhammad Wardah Aqil t:

QABDHAH(i";;i)
Kata qabdhah bentuk mashdar dari kata qabadha -

yaqbidhu-qabdhanlqabdhatan ((,;i - ?,X" - ?.1
'z$j).Para ahli bahasa sepakat bahwa makna
dasar kata tersebut adalah 'mengambil dan
menghimpun pada sesuatu'. Dari sini lahir makna-

makna seperti'menahan','menggenggam',
' menghalangi',' kikir', dan'menyempitkan'. Kata

qabdhah(azS) adalah antonim dari kata basthatan

( zLU ) yang terambil dari akar kata basatha -
yabsuthu - basthanlbasthatan ( W. -W" -'L;.
W:r) yang makna dasarnya adalah 'keter-
hamparan'; dari makna ini lahir makna-makna
lain seperti'memperluas' dan'melapangkan'. Az-
Zajjaj, pakN bahasa Arab yang menulis tentang

Asm6' ul-Husrd ( G*t lGlr ) berpendapat bahwa
tidak etis menyebut Allah al-qdbidh ( 

"at-Ai 
) tanpa

menyebut a/-bAsilh ( .LrQt ) karenakesempurnaan

kekuasaan Allah baru tercermin dengan me-
nyebut keduanya secara bersamaan. |ika Anda
berkata "Si A menggenggarn persoalan saya dan

menghamparkannya", itu menunjukkan bahwa
dia menguasai persoalan Anda demikian tulis
Az-Zajjai.

Kata qabdhatan ( z:25 ) dengan segala bentuk
turunannya di dalam Al-Qur'an disebut 9 kali
dalam enam surah (empat Surah Makkiyah darr

dua Surah Madaniyah); misalnya QS. Th6hA [20]:
96 dan QS. Az-Zumar l39l: 67.

Di dalam Al-Qur'an, tidak ditemukan kata

Qabdhah

al-qdbidh ( .rz,;-Ai ) dm al-bdsith ( $Ut ) sebagai

sifat Allah, tetapi ditemukan kata kerja dengan

pelakunya Allah, antara lain,

6*i;tt |i,iii G Ai ei ,y* ,siit s J
3rr*:; ly ':"2+; 3zr-" f:ti3 " {71

" Siryakah yangmnu mernbui pinjmnm kepada Allah antu
pinj mnm ymgbaik (mmaflcal*an hartmya di j alan Allalt)

makn Allalt aknr rnelipatgrndakmt ryntbayaran kepadnry a

daqanlipat gmda y mrgbanyak Dan Allalt menyempitknt

dan melapangknn (rezekD serta kepada-Nyalah knmu

dikemb al ikan ". (QS. Al-Baq ar ah l2): 245).

Ayat di atas menjelaskan balasanAllah bagi

orang-orang yan9 menafkahkan hartanya di
jalan Allah dengan balasan yang berlipat ganda
pada hari akhirat kelak; lanjutan ayat dengan
kata "Dan Allah menyempitkan dan melapang-
kan" menunjukkan kekuasaan dan kewenangan

Allah terhadap hamba-Nya yffig menafkahkan
hartanya di jalan yang diridhai Allah swt.

Kata qabdhah (^:b-j ) di dalam bentuk kata

kerja juga ditemukan ketika Allah menguraikan
kekuasaan-Nya memanjangkan dan memendek-

kan bayang-bayang serta keadaan bumi yang
berada di dalam genggaman tangan-Nya. (QS. Al-
FurqAn l25l: 45-46 dan QS. Az-Zumar l39l:67).
Pada ayat lain, Allah menjelaskan bahwa bumi
seluruhya di dalam genggaman-Nya pada Hari
Kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-

Nya. Dua ayat ini masing-masing menjelaskan

kekuasaan Allah mengatur alam ini sesuai dengan
hukum-hukum alam yang telah ditetapkan
kepada tiap-tiap makhluk y*g ada di dalamnya.
Ayat 45 dan 46 surah Al-FurqAn menjelaskan
perihal kehidupan di dunia sedangkan ayat 67

surah Az-Zumar menjelaskan kemampuan Allah
mengafur segala urusan di akhirat kelak.

Menurut M. Quraish Shihab di dalam
bukunya Menyingkap Tabir llahi, menyebut Allah
sebagai al-qhbidh ( AAi ) saja, tanpa menyebut
al-bdsith ( .LrQl ); dapat menimbulkan kesan

negatif jika menggenggam diartikan sebagai
'kikir'; padahal, itu hanya menggambarkan
bahwa yang berhak memberi dan mencabut
rezeki seseorang dari tangan-Nya hanyalah
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Qabclhah

Allah swt. sendiri.
Walaupun di dalam Al-Qur'an tidak di-

temukan kat a al-qhbidh dan al-bfrsithyarrg menujuk
kepada Allah, kedua kata ini ditemukan pada
hadits Rasulullah saw., yakni sabda beliau ketika
salah seorang sahabat mengusulkan agar Nabi
menetapkan patokan harga menghadapi kenaikan
harga-harga. Beliau bersabda, "Sesungguhnya
Allah adalah pencipta Aa aLqdbidh ( ;,;t-ali 7, of
bAsilh ( 4q\ ), dm ar-rdziq ( O;.tlt 7, penetap harga.

Sesungguhnya aku berharap bertemu dengan
Allah dan ketika itu tidak seorang pun dari kalian
yang menuntutku menyangkut penganiayaan
darah atau harta" (HR. Abu Daud, At-Turmudzi,
dan Ibnu Majah dari Anas bin Malik).

Ditemukan juga sabda Rasulullah saw.,
"Sesungguhnya Allah menahan nyawaljiwa
kamu bila Dia menghendaki dan mengembali-
kannya jikaDia menghendaki." Hadits ini sejalan

maknanyadenganfirman Allah di dalamQS. Az-
Zumar [39]: 4 yang menjelaskan keadaan jiwa
manusi4 baik di waktu hidup maupun di dalam
keadaan tidur. Begitu pula di dalam hidupnya di
dunia serta kematiannya semuanya di dalam
genggaman dan kekuasaan Allah swt. Dari sini
dapat dipahami bahwa Allah bersif at al-qhbidh
( 6,1Ai ); artinya Dia mencabut dan menahan roh
saat kematian dan saat tidur, sebagaimana Dia
juga menahan rezeki, sesuai dengan hukum-
hukum yang ditetapkan-Nya, sesuai dengan
kebijakan yang ditempuh-Nya. Dari penjelasan
inilah ada yang memahamikala qabdhatan ( t,z'^l )
al-qdbidh ( 

.rz,t-;Si ) dengan mengaitkannya dengan
katabasthatan ( $U ) atau al-bdsith ( b1t ). Kalau
aLqilbidh ( .rz,;-Ai ) bermakna'mewafatkan' dengan
menahan nyawa sehingga tidak kembali ke
jasmani maka al-bdsith ( tr"Ut ) adalah 'meng-
hampar' dan 'melepaskan' sehingga bangkit
kembali setelah kematian pada hari kebangkitan
kelak.

Imam Al-Ghazali menyimpulkan bahwa al-
qdbidh ( At-a:i ) adalah 'yang menggenggam'
nyawa saat kematian dan menghamparkannya.
Dia juga'yang menggenggam' sedekah dari orang
kaya dan menghamparkan rezeki orang miskin.
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Dia yang memperluas rezeki si kaya sehingga
terasa tidak ada lagi baginya kebutuhan serta
menahannya dari si miskin sehingga bagaikan
habis sudah di sisinya. Dia juga menyempitkan
sehingga hati terasa sesat dan melapangkannya
sehingga sirna segala keresahan. et Murni Badru se

qAur ( .lyg )
Kata qdbil ( Jqu ) adalah bentuk ism fd'il dari kata
qabila, yaqbalu qabfilan wa qubfilan fahuwa qdbil
( bn'rit t'k t';; Jf E ), berakar dari huruf
qdf, bd, dm l6m menunjukkan arti 'menghadap
pada sesuatu'. Dari makna denotatif tersebut
berkembang menjadi, antara lain: 'bagian depan'
karena itulah yang menghadap; 'menerima'
karena mendapatkan sesuatu dengan meng-
hadap kepadanya;'mencium' karena menyentuh
dengan bagian badan (muka) yang digunakan
menghadap;'mendatangi' karena menghadap
kepada sesuatu yang dituju; 'kiblat' karena
tempat menghadap; 'sebelum' karena terjadi/
terwujud lebih dahulu (di bagian depan) dari-
pada yang lain.

Kata qdbil ( ,!ti ) dan pecahannya di dalam
Al-Qur'an terulang 294 kalidanqhbil sendiri hanya
ditemukan sekali, yaitu di dalam QS. GhAfir [rtO]:

3. Penggunaan kata qAbil ( )4u ) di dalam ayat itu
berkaitan dengan Allah sebagai qdbilit taubi
( VA rp.ti = Penerima taubat hamba-Nya yang
memohon pengampunan-Nya). Meskipun di
dalam ayat tersebut menggunakan bentuk
kalimat ismiyah (subjek predikat); ntrrnun, me-
ngandung makna benh* fi'liyah ymg berkaitan
dengan wakfu, yakni Allah b artl " ikan" menerima
tobat hamba-Nya apabila benar-benar tobat.

Ungkapan 4 ilbilit-taubi ( ?;t Jy=Penerima
tobat hamba-Nya yang memohon pengampun-
an-Nya) didahului oleh ghdfiridz- dzanb ( ;31 ;G
= Yang mengampuni dosa). Selintas kedua
ungkapan tersebut memunyai maknayang sam4
tetapi masing-masing memunyai makna khusus
tersendiri. Ungkapan gh Afiridz-dzanb ( ;'-,St }G --

Yang mengampuni dosa)lebih memunyai makna
menutup. Yaitu menutup kesalahan hamba-Nya
sehingga teranulir atau terhapus dan menutup

ENsrxi.openra Al Qirii'arv



Qabil

jalan terulangnya kembali kesalahan dan dosa

itu. Hal ini dapat dipahami dari syarat untuk
mendapatkan maghfirah ( r# = ampunan), yaitu
menyesali kesalahan, memohon maghfirah-Nya,

dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali

sebagaimana di dalam QS. Ali 'ImrAn [3]: 135,

yang semuanya menunjuk pada menutup jalan

terulangnya kembali kesalahan itu. Oleh karena

itu, jika tidak hati-hati menjaga tiga syarat

tersebut, kesalahan atau dosa yang pernah
terjadi ada kemungkinan untuk terulang kem-

bali. Adapun ungkapan qdbilit-t aub an 1 tlt Su --

Penerima taubat hamba-Nya yang memohon
pengampunan-Nya) ini terkandung kasih sa-

yang Allah yang luas kepada hamba-Nya,
meskipun telah berpaling dari-Nya. Hal ini
terbukti dengan penggunaan kata at-tawwdb

( qt$t = Maha penerima tobat), sebagai sifat
Allah swt. yang terulang sebelas kali, sembilan

kali di antaranya beriringan dengan kala ar-rabim

( glt = Maha Pengasih). Didahulukannya
ungkapan ghdfiridz-dzanb (;'$;6 = Yang me-

ngampuni dosa) dari p ada q 6bitit:i aubi ( q'i!! SG
= Penerima taubat hamba-Nya yang memohon

pengampunan-Nya) karena Allah swt. baru
akan menerima hamba-Nya yang kembali
kepada-Nya jika telah diampuni dosanya.

Kata qdbil ( .!ti ) juga digunakan sebagai

nama dari salah seorang anak Nabi Adam as.

Meskipun kata qkbil ( .-!,i I dengan makna
demikian tidak disebutkan secara eksplisit di
dalam Al-Qur'an; namun, kisahnya dapat
ditemukan di dalam QS. Al-Malidah [5]: 27. Ayat

tersebut menceritakan tentang terjadinya
pembunuhan pertama kali, yaitu putra Nabi
Adam as. yang bernama Qabil membunuh
saudaranya Habil. Latar belakang terjadinya
peristiwa adalah suatu ketika Nabi Adam as.

menikahkan anaknya Qabil yang berparas
tampan dengan puterinya sendiri, kembaran

Habil, yang tidak berparas cantik. Sedangkan,

Habil dinikahkan dengan kembaran Qabil yang

berparas cantik. Qabil tidak dapat menerima
pernikahan itu karena mendapatkan istri yang
jelek parasnya. Untuk mengatasi masalah itu,

Qabl

mereka (Qabil dan Habil) diperintahkan untuk
melakukan kurban. Habil sebagai peternak,
memilih ternaknya yang paling baik. Sedangkan,

Qabil, sebagai petani, memilih hasil panennya

yang tidak baik. Setelah masing-masing me-

lakukan kurban, ternyata yang diterima kurban-

nya adalah kurban Habil sehingga membuat

Qabil sangat iri hati dan membunuh saudara-

nya. .' Muhammadiyah Amin *

QABL ( Jl )

Di dalam Al-Qur'an, kata qabl dan kata yang

seakar dengannya terulang sebanyak 342 kali.
Secara baha sa, qabl berarti' dhiddu ba' d' ( g:. 54 ),
yakni lawan dari kata'sesudah' (ba'd adalahjenis
kata yang sama dengan qabl). Muhammad
Ibrahim Anis mengartikan kata qabl dengan

keadaan (dzarf) yang menunjukkan kepada masa

lalu. Seperti al-yaumus-sdbiq ( 6,,tAt irJt = hari ke-

marin/yang dulu), atau madrasatun sdbiqah

(z;",L\t)i = sekolah tempat belajar dulu).
Dari beberapa pengertian secara bahasa di

atas, pada hakikatnya semua kata qabl meng-

isyaratkan kepada pemakaian untuk masa yang

dilewati (taqaddum zamdnil. Adakalanya yang

dimaksud adalah masa lalu itu telah berselang

beberapa waktu, atau masa yang akan datang

sebelum dilalui, ataupun yang menunjukkan
hari akhirat atau Hari Kiamat.

Pemakaian qabl tnttrk masa yang telah
berlalu menunjukkan bahwa kejadian itu me-

rupakan penjelasan Allah kepada Nabi
Muhammad saw. tentang peristiwa yang telah

terjadi pada masa-masa sebelum kerasulannya'

Seperti firman Allah di dalam QS. Al-Baqarah

l2l:8e:

u +;t ?;; t:Jt

i]; e .,:e * lrri eiit & 3rF.n:r" ;"
Y'f i-L

(W a lmnmh j 6' altum kitdbun min' indill1lti mushnddiqun

limi ma'ahum wa kdrfi min qablu yastaftihitna 'ala

alladilna knfarir fa lmnmi j k' alrum m6' araftt kafarfi bih..' )'

" Dan ketika datang kepada mereka Ktab Al-Qur' an y ang

mernbenarkan apa y ang ada pada mereka (kadatangan
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Qabl

Muhmnmad telah dibenarkm di dalam Ktab Taurail pada

hal mereka sebelumny a biasa memohon (kedatangan nabi)

untuk m emp er ol eh kem en an g an at as o r an g- o r an g knf ir ;

ketika datang kepada mereka apa yang telah mereka

ketahui, muekn mengingkarinya.... "

Penjelasan kala qabl di dalam maksud yang
sama juga tercantum di antaranya di dalam QS.
Al-Ma'idah l5l:77, QS. Al-A'rAf l7l:173, QS. Ar-
R0m [30]: 42, dan QS. Al-An'Am 16l:1,47. Kisah-

kisah sebelum kerasulan Nabi Muhammad
bertujuan sebagai pelajaran bagi umat sesudah-
nya. Namun dengan mengemukakan kisah-kisah

tersebut, adakalanya ada yang menjadi kokoh
imannya dan ada pula sebaliknya.

Pemakaian kataqabl untuk masayang akan

datang di dalam arti sebelum dilewati. Maksud
yang terkandung di dalamnya, adakalanya:

a) Merupakan peristiwa yang telah terjadi masa

lampau, tetapi isinya mengarah kepada masa

yang belum terjadi, dan dipakaikan untuk
peristiwa yang bersifat terus menerus
sampai waktu yang tidak terbatas. Umpama-
nya penjelasan tentang kaum Yahudi dan
Nasrani yang beriman sebelum kematian
merek4 sebagaimana firman Allah dalam QS.
An-NisA' [4]: 159: wa'in min ahli al-kithbi illd
layu'minannabilfr qabla mautih ( ?:5.)i,Fi ; oli
F:; ,F 'r1;r35 {l )' riturt orang ving ingin
mati syahid dalam peperangan, padahal pe-

perangan itu belum mereka lewati, se-

bagaimana firman Allah di dalam QS. Ah
'ImrAn [3]: 1tt3 walaqad kuntum tamannaunal-

mautaminqabliantalqauhu( ,r"tai |* ik ii3t.ir"l ,ri F ry = ...dan sesungguhnya kamu
mengharapkan mati (syahid) sebelum meng-

hadapinya ...). Demikian juga kisah Firaun
yang mengharuskan bagi para pengikutnya
minta izin dulu sebelum beriman kepada
Nabi Musa as. (QS. Thaha l20l: 71.; Asy-
Syu'arA' lzQ: a9).

b) Merupakan penjelasan dari peristiwa yang
bersifat terus menerus sampai waktu yang
tidak ditentukan. Umpamanya keharusan bagi

suami membayar separuh maskawin jika ia
menceraikan istrinya sebelum sempat ia
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bercampur dengannya sebagaimana firman
Allah di dalam QS. Al-Baqarahl2):237:

,Li'$ *i iti'i'x oi F a sr6iL 6s

j:"; t';4
(wa 'in thallaqtumfihunna min qabli 'an

t am as stthunn a w a q ad f ar adhtum I ahunn a f ari dh ah

fa nishfu md far adhtum... ).

dan jikaknnu menceraiksn bti-istrimu sbelum kmnu

bucampur dmganny a, pada sebelumny a telah kamu

tentukan mas kmninny a, makn bay arlah sEaruh dari

maskmoin y ang t el ah kamu t entukmt itu... ).

Pemakaian yang sama juga ditemukan di
antara QS. An-N0r [24]: 58 tentang keharusan

bagi budak dan anak di bawah umur minta
izin sebelum memasuki rumah di dalam tiga
hal, yakni: sebelum terbit fajar, ketika yang

punya rumah sedang membuka pakaian serta

sesudah shalat Isya. Bencana yang akan
terjadi, tetapi sebenarnya telah diketahui oleh

Allah sebelumnya (QS. Al-Hadid l57l:22).
Pemakaian kata qabl yang menunjukkan

kepada hari akhirat atau Hari Kiamat, yang
umumnya berisikan peringatan bagi manusia
untuk banyak mempersiapkan bekal berupa
iman dan amal saleh, sebab tidak akan mungkin
kembali ke dunia untuk memperbaiki kesalahan

sebelumnya. Di antara firman Allah yang me-

nyuruh melaksanakan shalat dan menafkahkan
sebelum datang suatu hari [kiamat], yang tidak
ada lagi transaksi jual beli dan persah abalan (min

qabli 'an ya'tiya yaumun lfr,bai'un fihi wa M khilAl

=!b io o & $U.CV oi F; [es. Ibr6him

{14}: 311), serta QS. Ar-R0m [30]:43 dan QS. Al-
Baqarah l2): 254. Demikian juga tentang pen-
jelasan orang yang karena dosa-dosannya di
dunia ingin dicepatkan siksaannya sebelum
masa perhitungan datang (QS. Shad [38]: 16),

serta peringatan Allah untuk cepat kembali
kepada kebenaran sebelum datang siksaan
(kiamat) yang mana tidak akan ada pertolongan
lagi (QS. Az-Zumar [39]: 54 55). oovor*lr*on o

;O'*

QADrM ( F# )

Qaffim ( trr$ ) dengan semua kata yang seasal di
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dalam Al-Qur'an disebut 48 kali. Dari segi

bahasa, menurut Ibnu Faris, kata qadim ( trrtt )

berasal dari qadama - yaqdumu ('l-6"ii ) yang

berarti 'terdahulu'. Kata ini kemudian berubah

arti sesuai dengan konteks pembicaraan. Qaffim
( trr$ ) diartikan juga sebagai 'masa lampau' atau

'zaman awal'.
Menurut Al-Ashfahani qadam ( pt3), aqddm

( pr.iii I berarti 'telapak kaki'. Semua kata ini searti

dengan taqaddum ( Ctrt ), yaitu'terdahulu'. Kata

ini juga bisa berarti hadits (.*y = baru), bisa

berarti'kemuliaan','keberadaan sesuatu ter-
gantung pada sesuatu yang lain', seperti bi-
langan dua tergantung kepada bilangan satu.

Qadim ( d+, ) dipandang dari segi masa,

berlawanan dengan baq|' ( 16; = kekal [tak
berakhirl). Qadim ( elt ) untuk masa lalu, se-

dangkan baqd' (otii ) untuk masa depan.

Al-Qur'an, menggunakan bentuk fi'l midli
(masa lalu) untuk kata qadim ( trr$ ) berkaitan

dengan peristiwa yang tidak menyenangkan atau

sekurang-kurangnya menjadi peringatan untuk
suatu perbuatan manusia. Hal-hal yang tidak
menyenangkan itu di antaranya menjelaskan

amal yang tidak berarti (QS. Al-FurqAn [25]: 23).

Di sini Tuhan memperhatikan amal baik yang

dikerjakan seseorang, tetapi karena orang itu tidak

beriman amalnya tidak memunyai arti apa-aPa.

Di samping itu, kata qadim ( eI ) i"g,
menjelaskan keadaan sekelompok orang berdosa

yang saling menyalahkan di depan neraka. Pada

waktu itu mereka juga mengharapkan supaya

orang yang menjerumuskan mereka diberi azab

yang lebih berat di dalam neraka (QS. ShAd [38]:
61). Pertengkaran ini juga dijawab oleh Tuhan

dengan melarang bertengkar dan bagi mereka

sudah disiapkan siksanya (QS. Qaf [50]: 28).

Penjelasan di dalam bentuk fi'l mddhi,

qaddamat ( .-Ti), juga berarti 'mempersiapkan'.

Pengertiannya di sini adalah melakukan sesuatu

untuk masa depan. Kala qaddamat (,;!i ) disebut

bersamaan dengan kata aifr (.f 1jf = tangan). Pada

umumnya kata itu dipakai untuk menjelaskan

perbuatan orang-orang kafir dan munafik serta

dosa yang siksanya akan diterima di akhirat.

Qadirn

Penjelasan ini bertujuan suPaya orang menjauhi

perbuatan jahat atau dosa. Dosa itu dilakukan
oleh tangan mereka sendiri. Allah tidak akan

menganiaya hamba-hamba-Nya (QS. Al-AnfAl

[8]: 51).

Sebaliknya, kata qaddamat ( .-:n ) juga

dipakai untuk orang-orang beriman suPaya

mereka mempersiapkan amal kebaikan untuk
kehidupan masa datang (QS. Al-Hasyr [59]: 18).

Penggunaannya di dalam benltk fi'l
mudhfrri' , tuqaddimfi ( f;3d ), bisa berarti 'memberi'

(QS. Al-MujAdilah [58]: 12). Ayat ini berbicara

tentang sedekah.

Di samping itu kata tuqaddimit ( fy$: ) iuga
bisa berarti 'mendahului' (QS. Al-HujurAt [49]:
1). Yang dimaksud mendahului di sini adalah

menetapkan hukum sebelum Allah dan Rasul

menetapkannya.
Selain itu kata tuqaddimfi (fyk ) bisa juga

berarti 'berbuat atau melakukan' (QS' Al-
Baqarah [2] : 110 dan QS. Al-Muzzammil [73] : 20).

Kedua ayat itu berbicara tentang beberapa amal

yang bisa dilakukan untuk memperoleh gan-
jaran Allah, di antaranya shalat, baik yang wajib

maupun yang sunnat yang dilakukan di tengah

malam atau sepertiga malam.

Kata perintah qaddimfi (f;rti) berarti'ber-
buatlah kebajikan'. Perintah tersebut di dalam

konteks melaksanakan tanggung jawab kepada

istri (QS. Al-Baqarah l2l: 223) atau'sedekah' (QS.

Al-MujAdilah [s8]: 12).

Kata taqaddama (i'ui ) juga berarti 'me-
lakukan', apakah itu dosa atau kebaikan.

Katayastaqdimttn ( o';W" ) dipakai untuk
menjelaskan waktu atau masa. Di dalam hal
meminta berarti minta dipercepat. Kata ini
dijumpai di dalam tiga ayat (QS. Al-A'rAf l7l:34,
QS. SabA' [34]:30, dan QS. An-Nahl [16]:61). QS.

Al-A'rAf l7l:34, menjelaskan bahwa setiap umat

memunyai ajal. Umat di sini bisa berarti
generasi. Setiap generasi memunyai waktu
kejayaan dan keruntuhan. Umat nabi-nabi juga

memunyai waktu kejayaan dan keruntuhan.
Masa kejayaan dan keruntuhan itu tidak dapat

dipercepat. Di samping itu, masa yang tidak
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dapat dipercepat adalah Hari Kiamat (QS. SabA'

[34]: 30) serta masa hidup dan meninggalnya
manusia (QS. An-Nahl [16]: 61).

Kataqadam( pii l aan al-aqddm( pritlr ) Uisa

berarti 'kedudukan' (QS. Yffnus [10]: 2),'pen-
dirian' (QS. Al-AnfAl [8] : 1 1, QS. Muham mad l47l:
7, dan QS. Ah 'ImrAn l3l: L47), dan bisa pula
berarti'telapak kaki' (QS. An-Nahl [16]: 94 dan

QS. Fushshilar |4ll: 29).

Kataqaffim ( eI ) memunyai dua arti, yaitu
'dahulu atau lama' dan'tua'. Di dalam QS. Y0suf

lLZl:95, kata ini berarti 'lama' , yaitu berkenaan
dengan jawaban keluarga Ya'qub ketika nabi
Allah ini mengatakan bahwa dia sendiri men-
cium bau Yusuf. Pengertian ini juga dijumpai
pada waktu orang kafir mengatakan bahwa Al-
Qur'an itu dusta yang lama (QS. Al-Ahqirt lbl:
11). Mengartikan qadim ( grI ) sebagai 'tua'
dijumpai juga di dalam penjelasan Al-Qur'an
tentang perputaran masa sebulan. Perputaran
itu ditandai dengan perubahan bentuk bulan
dari satu posisi kepada posisi yang lain (QS.

YAsin [36]: 39). Bentuk bulan itu pada awal
bulan kecil, menjadi purnama, dan terakhir
kembali seperti tandan kering yang melengkung.

Kata al-aqdamirn ( ti:i<lt ) berarti 'orang-
orang terdahulu' (QS. Asy-Syu' arA' 126l: 7 6). Ay at
itu berbicara tentang kisah Ibrahim waktu
berdialog dengan umat penyembah berhala.
Para penyembah berhala menjelaskan bahwa
mereka menyembah apa yang telah disembah
oleh nenek moyang mereka dahulu. Al-aqdamttn
(::rlj.\t ) berarti 'orang-orang dahulu' atau
'nenekmoyang'.

Kalaal-mustaqdimin(;;-_iZ:,tt) jugaberarti
'orang dahulu' (QS. Al-Hijr [L5]: 24). Ayat itu
berbicara tentang kekuasaan Allah yang me-
liputi alam semesta. Di sini Allah menjelaskan
bahwa Dia telah menjadikan sesuatu dan Dia
juga yang memeliharanya. Untuk semua makh-
luk sudah dipersiapkan oleh-Nya sarana ke-
hidupan. Tuhan mengatakan bahwa Dia menge-
tahui umat terdahulu. €e Af'raniati Affan ce

qAom (.rlt! I
Kata qddir (;6 ) terambil dari akar kata yang
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terdiri dari huruf-huruf qdf, dil, dan 16', yang
makna dasarnya adalah batas terakhir dari sesuatu.

Bila Anda berkata qadar (kadNnya sedemikian),
maka itu berarti Anda telah menjelaskan batas

akhir dari mutunya. Kuda yang kedua kaki
belakangnya dapat mencapai tempat kedua kaki
depannya ketika berlari, di namai aqdar ( ,ii ),

karena yang demikian itu langkah terpanjang
bagi kuda. Firman Allah: "Wa mi qadaru All6h hnqqa

qadrih ( -02.,i 3; 'ii |t'.,tt C't) "yangberarti"me-
reka tidak mengagungkan Allah sampai batas akhir
pengagungan sesungguhny a" (QS.Al-An'am [6] : 91).

Dalam Al-Qur'an, kata qddir ditemukan
sebanyak tujuh kali, semuanya menunjuk
kepada Allah swt.; lima di antaranya dalam
konteks meyakinkan mereka yang ragu tentang
kekuasaan dan kemampuan-Nya mencipta
manusia dan membangkitkannya setelah ke-
matian, dan masing-masing satu dalam konteks
menurunkan mukjizat yang bersifat indriawi
untuk membuktikan kebenaran Rasul-Nya, dan
yang terakhir tentang siksa bagi yang mem-
bangkang. Ayat-ayat tersebut kesemuanya
ditujukan kepada mereka yang ingkar. Per-
hatikanlah antara lain QS. Al-An'Am [6]: 37 dan
Al-IsrA' l17l:99.

Bentuk jarnak dNi qddir, dalam Al-Qur'an
terdapat sebanyak lima kali dalam benhlk qhdirfin
(;.,;.,1s ) dan dua kali dalam bentuk qddirin
( u-q:v ). Lima di antara yang berbentuk jamak
ini, menunjuk kepada Allah dan kesemuanya
dalam konteks pembicaran tentang siksa, sedang

dua sisanya menunjuk manusia durhaka. (Lihat
antara QS. Al-Mu'minffn [23]:95 dan QS. Al-
Mu'minffn [23]:18).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan
bahwa kata Qddir atau Qhdirftn yan9 menunjuk
kepada Allah, semua dikemukan dalam konteks
kecamaan dan peringatan tentang kekuasan
Allah kepada yang membangkang. Di sisi lain,
dua ayat yang masing-masing menggunakan
kataQfidirirn danQddirin yang menunjuk kepada
manusia, disandang oleh manusia-manusia
durhaka, yang bermaksud menggunakan ke-
kuasaannya untuk menindas yang lemah serta
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menduga kekuasaan dan kemamPuannya dapat
mengalahkan kehendak dan kekuasaan Allah
swt. Perhatikan kedua firman yang menS-

gunakan kata-kata tersebut dengan pelaku
manusia. (QS. Al-Qalam [68]:25 dan QS. Ytnus

[10]: 2a).

Imam Ghazali menjelaskan makan Qddir
yang merupakan sifat Allah dengan menyatakan

bahwa ;'ri (qudrah [kekuasaan]) adalah yang

dengannya wujud sesuatu berdasar iradah dan

ilmu-Nya, serta wujudnya (dalam kenyataan)

pun sesuai dengan iradah dan ilmu itu. Tetapi

Al-Ghazali mengingatkan bahwa bukanlah
syarat dari kekuasaan bahwa pemiliknya pasti

menghendaki. Allah kuasa untuk menghadirkan

kiamat sekarang, dan seandainya Dia meng-

hendakinya, pasti kiamat datang tetapi kiamat

belum dihadirkan-Nyu, karena Dia belum
menghendakinya sebab sejak semula Dia telah

menetapkan waktu kehadirannya. Allah Maha
Kuasa adalah yang menciptakan segala yang
wujud yang dilakukan-Nya sendiri dan tidak
membutuhkan bantuan selain-Nya. Demikian
Al-Ghazali.

Di sisi lain, perlu juga digarisbawahi makna

kemahakuasaan-Nya itu. Sekian banyak filosof
dan pakar teologi-baik dari dunia Timur
maupun Barat-yang menggarisbawahi bahwa
kemahakuasaan Tuhan untuk melakukan segala

sesuatu adalah menyangkut sesuatu yang
memang menurut tabiatnya dapat dilaksanakan.

Kita dapat mengerti dan memahami bahwa
Allah dapat melakukan mukjizat, tetapi benak

dan logika kita, tidak dapat mengambarkan
Tuhan menciptakan suatu yang mustahil. Tidak
ada sesuatu yang mengandung pertentangan

dalam dirinya yang dapat dimasukkan dalam
wilayah kekusaan Tuhan. Memang tidak jarang

kita mendengar keberatan, khususnya dari orang
kebanyakan, bila dikatakan bahwa "Tuhan tidak

dapat," atau "mustahil bagi Tuhan." Kalimat-
kalimat ini terasa sangat janggal di telinga tetapi

sebenarnya demikian itulah adanya.

Prof. H. M. Rasyidi dalam buktnyaFilsafat
Agama antara lain menulis: "Ahli-ahli agama telah

Qadzaf

lama percaya bahwa Tuhan itu terbatas oleh aturan-

atur an lo gika. Kal au Tuhnn itu t ak dap at membuat satu

segitiga y ang jumlalt sudutny a di dalarn tidak mmryakmt

180 derajat, maka mustahil pula kalau Tuhan itu
membuat makhluk y ang tidak mengandung sifat-sifat

kemakhlukmt. Kta tidak aknn pemah mendapat air ymg

menghilangkan dahnga, tetapi tidak dnpat menenggelam-

knn marutsia. Kta tidak dapat mempuny ai api y mg dnpat

kita pakai untuk memasak, akan tetapi tidak meng-

hanguskan badan kita. Kita tak dapat pula mernpuny ai

pikiran y mtg dapat mmgetahui sauatu, akan tetapi tidak

mmgmtdung kernungkinan disermtg peny akit gila. Knlau

Maltakuasa bmnipoteril buarti Tuhm dapat melakukmt

segala sesuatu maka sudah barang tentu dan terang

bahwa Tuhwt itu tidnk Maltnkuasa, dan problema adany a

kej ahatan tidak dapat dipecahkan, tetapi arti Mahakuasa

sepertiyang disebut ini adnlah arti yangkeliru;'
Kemahakuasan Allah swt. dan kebebasan-

Nya melakukan segala sesuatu bukanlah berarti
kekuasaan dan kebebasan-Nya memilih satu dari
dua hal atau lebih, tetapi kebebasan dan kekuasan

Allah adalah tidak adanya sebab selain diri-Nya
sendiri yang mendorong untuk bertindak atau

tidakbertindak, dan tidak ada sesuatu pun di luar

diri-Nya yang dapat menghalangi kehendak-Nya.

Allah Mahakuasa, kgasa menjatuhkan
sanksi dan kuasa pula melimpahkan rahmat bagi

yang dikehendaki-Nya. Hukuman-Nya kepada
musuh adalah keras, walau Dia Maha Pengasih.

Cinta-Nya kepada yang taat amat luas, walau-

pun sanksi-Nya amat pedih. Dia menaklukkan

siapa yang hendak mengatasi-Nya, dan Dia
mengabaikan siapa pun yang mengabaikan
tuntunan-Nya. Demikian wa All6h A'lam.
te M. Quraish Shihab *

QADZAF ( e$'t
Kata q adzafa ( .iii ) adalah bentuk fi' il mddhi y ang
mudhdri'-nya adalah (,3:^d-\ dan mashdar-nya

adalah qadzfan ( 6jj ).Menurut Ibnu Faris, kata

yang tersusun dari huruf qhf, dzdl, dan fd ini
memiliki makna dasar ar-ramyu wath-tharhu
( c'$':,7)t = melemPar, membuang)' Hal
senada diungkapkan oleh ulama lain, seperti
Al-Ashfahani, Ibrahim Anis, dan Al-Maraghi.
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Menurut Al-Ashfahani, kata tersebut me-
nunjukkan arti ar-ramyul ba'id (';2,) )|t =

lemparan jauh). Bahkan, ia menambahkan,
bahwa dalarir penggunaannya kadangkala kata
tersebut digunakan sebagai kata sifat untuk
menunjukkan sesuatu yang jauh, seperti
manzilun qadzfifun wa baldatun qadzfifatun

1 i'ri i:*, U'rj- J F, ). Selain mengartikannya
dengan ar-ramyu wath-tharhu, Al-Maraghi juga
mengartikannya dengan ar-rajmu - at-tuhmah
( ?'St - '".i3r=melempar, menuduh). Arti yang
terakhir (at-tuhmah) disebutkan dengan salah
satu makna yang diberikan oleh Ibrahim Anis,
yakni takallama .min, ghairi tadabburin wald
ta'ammutin ( ;U 5 ;n F'u I = berbicara
tanpa menimbang dan berpikir).

Di dalam perkembangan selanjutnya, kata

tersebut digunakan sebagai istilah yang berarti
'tuduhan' ( i:i3r) yang ditujukan kepada se-

orang laki-laki atau perempuan bahwa ia telah
melakukan perzinahan sehingga wajib di-
berlakukan had atasnya.

Perkembangan arti kala al-qadzfu dari
'melempar' ( gltl menjadi 'menuduh' ( i:;!r)
disebabkan karena adanya persarnaan di antara
keduanya. Melempar dan menuduh, keduanya
menyakitkan orang yang menjadi sasarannya,
seb agaimana dikatakan, j arhul -l is 6ni kaj arbil y adi

( lt ;F lqt a'; = luka yang disebabkan
oleh lidah sama dengan luka yang disebabkan
oleh tangan). Senada dengan hal ini, Al-Qurthubi
menukil sebuah syair di dalam tafsirnya yang
berbunyi: ramdni bisyai'in kuntu zna wdlidi minhu
bari'aniA; U ,srtit * .*, 

€.tr.,= menuduh-
ku dengan sesuatu, yang aku dan bapakku
terbebas darinya).

Dalam Al-Quran, qadzaf dan kata lain yang
seakar dengannya, terulang sebanyak 9 kali. Tiga

kali di dalam bentukl'l mddhi, yakni pada QS.
Al-Ahzab l33l: 26, Thaha l20l: 87, dan Al-Hasyr

l59l:2;4 kali di dalam bentukl'l mudhdri' yakni
di dalam QS. Ash-ShAffdt[37]:8, QS. Al-AnbiyA'

[21]: 18, QS. SabA' l34l:48, dan 53. Selebihnya di
dalam bentukfi'il amryakni di dalam QS. Thaha

[20]: 39. Penggunaan kata-kata tersebut memuat
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makna yang berbeda-beda namun tetap me-
ngacu pada makna dasar yang telah disebutkan.

Di dalam QS. Thaha [20]: 39, berkaitan
dengan petunjuk Allah swt. kepada Ibu Nabi
Musa ketika Firaun mengeluarkan instruksi
kepada pengawalnya untuk membunuh seluruh
bayi yang ada di negerinya menyusul ke-
khawatiran akan munculnya seseorang yang
dapat menggulingkan kekuasaannya. Dalam
pada itu, Allah berfirm Nr '' masukkanlah ia ke dalam

peti lalu lemparkan ia l<e dalmn sungai nil. N iscay a sungai

itu membawanya ke tepi, supaya diambil oleh Firaun

musuhku dan musuhnya". Di dalam dua peng-
gunaan kataiqdzif di dalam ayat tersebut terlihat
memuat arti yang berbeda. Kata pertama berarti
'memasukkan', sedangkan kata yang kedua
berarti'melemparkan'.

Penggunaan derivasi kata tersebut dengan
makna memasukkan juga diketemukan di dalam

QS. Al-AhzAb l39l:26, dan QS. Al-Hasyr, l59l:2.
Bunyi penggalan kedua ayat tersebut sama yakni
waqadzafaf qulf,tbihimur-ru'ba ( JJi rr* A :: ii
= Allah memasukkan ke dalam hati mereka
perasaan takut dan khawatir). Yang pertama
berkaitan dengan perang yang terjadi antara
orang-orang Islam dengan golongan yang
bersekutu yang mendapatkan bantuan dari ahli
kitab dari kalangan Bani Quraizhah, sedangkan
ayatyang kedua berkaitan dengan pengusiran
orang-orang ahli kitab dari kalangan bani
Nadhir. Adapun dalam arti melemparkan juga
dapat diketemukan dalam QS. Al-Anbiyl' [21):
18. " bal*frn knni lemparkan kebenaran di atas kebatilsn" .

Hal ini berkaitan dengan ocehan-ocehan orang-
orang musyrik, di mana mereka menyifati Allah
dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi-Nya.

|uga dalam QS. Ash-Shdffdt l37l:8. "Mereka

dilempari dari segala penjuru" ayat ini berkaitan
dengan ketidakmanpuan setan-setan men-
dengarkan percakapan malaikat dengan Allah
swt. Kemudian, di dalam QS. SabA' [34]: 53, lebih
tepat diartikan dengan 'menduga-duga'. "Dan

sesungguhnya mereka menduga-duga yang gaib dari

tempatyang jauh."
Derivasi kata al-qadiu yun9 dijumpai
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dalam Al-Qur'an tidak ada yang langsung

menunjuk arti'menuduh', sekalipun demikian,

makna-makna yang dimuatnya masing-masing

memunyai keterkaitan dengan arti dasar me-

nuduh, sebagaimana yang telah disebutkan'

Sebuah wadah, seperti peti akan terbebani dengan

apa yang dimasukkan ke dalamnya. Demikian

juga hati akan terbebani dengan perasaan takut,

sebagaimana seseorang akan merasa terbebani

dengan tuduhan yang ditujukan kepadanya'

Sementara itu, menuduh dan melempar, paling

tidak memunyai dua titik persamaan. Pertama,

baik menuduh demikian juga melempar keduanya

menyakiti sasarannya. Kedua, tuduhan pada

dasarnya merupakan sesuatu yang dilemparkan

dari satu tempat ke tempat yang lain. Hanya saja

lemparan sifatnya kongkret, sedangkan tuduhan

sifatnya abstrak.
Karena demikian eratnya keterkaitan

antara 'melempar' dan 'menuduh' sehingga di

dalam kasus tuduhan melakukan perzinahan

di dalam Islam sebagaimana yang dikenal
dengan at-qadzf. Al-Qur'an men-takbir-kannya

dengan menggunakan kata-kat a Qlr di dalam

ay at walladzina y armfinal muhshandti tsumma lam

u'a't[t bi arba'ati syuhad6' ( ;:.;4i bii- Uj$i
i,'(L *: .i, ij'i ;: p = aa" ada pun oranS-orang

yang menuduh wanita baik-baik telah berbuat

zina, kemudian tidak dapat mendatangkan 4

orang saksi). Katayarmilna( J';';- ) di dalam ayat

tersebut di atas diartikan oleh para mufasir

dengan al-qadzf dalam pengertian 'menuduh"

Al-Maraghi misalnya menafsirkannya dengan

"laki-laki yang menuduh istri-istrinya berbuat

zina." * Alimin te

QAHHAR, AL (.16r I
Kata at-Qahhdr ( ;ii)t ) terambil dari akar kata

qahara ('fr) yang dari segi bahasa berarti
menjinalcknn, menundul<kan untuk mmcapai tuiumtny a

atau mencegah lawan mencapai tuiuannya serta

mermdahknnnya.

Dalam Al-Qur'an, kata al-Qahhdr terulang

sebanyak enam kali, kesemuanya menunjuk
kepada Allah swt., dan kesemuanya juga

QahhAr, Al

dirangkaikan dengan kala al-Whhld (.rrrir). Ini

untuk mengisyaratkan bahwa hanyaDia sendiri

yang memiliki sifat ini. Kata qdhir (pti ) yang

seakar dengan kata qahhhr ( tW) terulang dua

kali, juga menunjuk kepada Allah. Sedangkan

kata qhhiritn ( oJ71ti ) yang berbentuk jamak

merupakan ucaPan yang diabadikan Al-Qur'an

dari seorang yang mengaku Tuhan, yakni Firaun.

*i 6s ?it . -;is ?;qi ':J3]L Jt,

3rt4
Firaun berkata: "Akan kita bunuh anak-anak lelaki

mer eka dan kit a biarkan hidup per empuan-per etnpuan

merekn, dnn sesungguhny a kita qdhirfinlbukuasa penuh

di atasmereka" (QS. Al-A'rAf l7l:127).

Allah al-Qahhdr adalah Dia yang men-

jinakkan mereka yang menentang-Nya dengan

jalan memaparkan bukti-bukti keesaan-Nya,

dan menundukkan para pembangkang dengan

kekuasan-Nya, serta mengalahkan makhluk
seluruhnya dengan mencabut nyawanya. Begitu

az-Zajjaj, pakar bahasa dalam karyanya Tafsir

Asm6' al-Ht tsn6. Al-Ghazali mengartikan al-Qahhhr

sebagai: "Yang mematahkan Punggung Pata
perkasa dari musuh-musuh-Nya dengan ke-

matian dan penghinaan."
Pandangan-pandangan di atas, belum

mencerminkan sebagian makna yang dapat

dikandung oleh kata tersebut. Allah sebagai al-

Qahhdr adalah Dia yang membungkam oranS-

orang kafir dengan kejelasan tanda-tanda
kebesaran-Nya, menekuk lutut para Pem-
bangkang dengan kekuasaan-Nya. Menjinakkan

hati para pecinta-Nya sehingga bergembira
menanti di depan pintu rahmat-Nya, me-

nundukkan Panas dan dingin, menggabungkan

kering dan basah, mengalahkan besi dengan api,

memadamkan api dengan air, menghilangkan

gelap dengan terang. Menjeritkan manusia

dengan kelaparan, tidak memberdayakannya

dengan tidur dan kantuk memberinya yang dia

tidak inginkan dan menghalanginya dari apa

yang dia dambakan. Sungguh MahaBenar Allah

yang menegaskan antara lain bahwa:

;al *:j-:is -,6ii A'4 ki
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"Dia (AllaD yang menundukkan ffialam dan siang
matahari dan bulan" (QS. An-Nahl 116): 12).

ry- J) til; ut '4'ili j+ tt) i";1i "6

.-c b 
-3-,;;:;;bi ;V At"$;+ A;;4

-* J) tur tt:lt l-4)e liil Jq; o! F;it J

)4 3r;i b at ;,i';t 2;l J 4i
5r;""? <ni

Kat akanl ah: " Te r an gkanl ah kep adaku, j ika All ah

menjadiknn untukmu malam itu terus-menerus sampai

hari Kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan

mendat angkan sinar t er ang kep adamu? Maka ap akah

kamu tidak mendengar? " Katakanlah: " Terangkanlah

kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu siang itu
tmts-menm.s sampai hni Kmnat, siapakah Tuhan selain

Allah y mg akan mendat angkan malam kepadnmu y ang

kamu beristirahat padany a? Maka apakah kamu tidak
m emp e r h at ikan ? " (QS. Al-Qas has h [28): 7 1 -7 2).

Mampukah manusia dengan kekuatan
fisiknya menundukkan laut dengan ombak dan
gelombang yang membahana? Kuasakah ma-
nusia dengan ilmunya menahan peredaran
matahari untuk menambah secercah cahaya-
nya? Bisakah manusia dengan teknologinya
memperpanjang sesaat dari gelapnya malam?
Bahkan kuda atau binatang lain yang di-
kendarainya? Siapa yang menundukkan itu,
kalau bukan Allah swt.?

Anda boleh bertanya mengapa itu di-
lakukan-Nya? Salah satu jawaban yang dapat
diketengahkan adalah: " Karena ada kemasl ahat an

makhluk yang hendak dipenuhi-Nya, ada tujuan
penciptaan y ang dir ancang untuk dicapai-N y a. "

t1 A#i 64,i. CS Cl.tri ?'';"ti tllt C,

l,:E r ij-i #i FV *tt:ifitt
" Karni tidnk menciptakmt langit dnn bumi serta apa y ang

berada di antara keduany a untuk bermain-main. Kami
tidak menciptaknn keduany a kecuali dengan haq (untuk

tuj u an y an g b en ar ) t et ap i keb any aknn mer ekn ( m anusi a)

tidak men get ahui. " Begitu penegasan-Nya dalam
QS. Ad-DukhAn [44]: 38-39.
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Untuk mencapai tujuan yang haq itulah
Allah swt. bersifat sebagai Qahhkr, menjinakkan,
menaklukkan, dan memaksakan. Langit dan bumi
tidak diberinya kesempatan untuk memilih.
li5 ii 6"rt ii = oatanglah kamu berdua sukn atau

tidak! (QS. Fushshilat [41]:11). Begitu firman-Nya
kepada langit dan bumi sebelum selesai proses
penciptaannya.

Dia juga menundukkan dan mengendalikan
manusia, walau Allah swt. memberinya ke-
bebasan dalam batas-batas tertentu, tetapi
kebebasan itu tidak mungkin membelokkan
tujuan penciptaan, karena itu manusia di bawah
kendali penundukan-Nya, sehingga kalau ada
tindakan manusia yang hampir membelokkan
tujuan penciptaan maka pasti Allah akan "turun
tangan" mencegahnya. Perhatikanlah bagaimana
manusia berupaya untuk membasmi nyamuk
dengan berbagai car4 narnum beberapa langkah
sebelum manusia akan sampai kepada tahap
pemunahannya secara total-yang dapat meng-

Banggu tujuan penciptaan-Allah menciptakan
nyamuk-nyamuk baru yang kebal terhadap
"obat-obat nyamuk." Kalaupun manusia mem-
buat lagi obat-obat baru menggantikan yang
lama Allah kembali memberi kekebalan kepada
nyamuk-nyamuk agar terus mampu berkem-
bang btak. Demikian Allah al-Qahhdr.

'A F.U k "-,;V'o')tili k
" Dialah aLQAhir lYang berkuasa menundukkan,
manj inakkan dan mengalahkan hamba-hamba-Ny a dan

Dia Yang Mahn Bij aksma lagi MaLn Mengetahui" (QS.

Al-An'Am [6]:18).

Dia Maha Bijakasana sehingga ketetapan-
Nya selalu berakibat baik demi mencapai tujuan,
walau terlihat atau terasa oleh yang ditimpa
bahwa kebijakan itu buruk baginya secara
pribadi, dan Dia Maha Mengetahui kadar yang
tepat dari penundukannya dan siapa yang wajar
menerimanya.

Kataqdhir yang ditemukan dua kali dalam
Al-Qur'an berbeda deng mkata Qahhkr.Kata qdhir
sekadar menginformasikan adanya sifat ini pada
sesuatu tanpa memandang ada tidaknya yang
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dijinakkan, dikalahklan, atau dipaksa, sedang

qahhdr di samping menunjukkan berulangnya
penundukan dan penjinakan, juga mengisyarat-

kan adanya pihak-pihak yang ditundukkan dan

dijinakkan. Demikian wa Alldh A'lam.

* M. Quraish Shihab *

QALAM ( gt' )

Kata qalam ( S ) adalah kata benda tunggal,
disebut empat kali di dalam Al-Qur'an, dua kali

di dalam bentuk tunggal al-qalam ( #, I dan dua

kali bentuk jamak aqlam ( p>tii 1.

Menurut Ibnu Faris, kata qalam ( l3 )

berarti taswiyatu syai' 'inda baryihi wa islkhihi

( y>bLi g';. r4 r? d"F = samanya sesuatu
ketika diruncingkan dan diperbaiki). Ibnu
Manzhur menyebutkan oranS-orang menulis
kitab Taurat dengan qalam (d ). Oi dafam hal

ini, penggunaan makna bahasa sejalan dengan

penggunaan praktisnya.

Qalam ( rt ) ya"S artinya 'alat tulis' di-
gunakan di dalam konteks aktivitas tulis baca

(QS. Al-Qalam [68]: 1). Di dalam arti'kegiatan
tulis baca', (Yang mengajar manusia dengan

perantaraan q al am ll:ulis bacal ) (QS. Al-Alaq [96] :

4). Qalam ( y'i ) yang berarti'pena' digunakan di
dalam konteks menjelaskan kemahaluasan ilmu
Allah (Dan seandainya pohon-pohon di bumi
menjadi pena dan laut [menjadi tinta], di-
tambahkan kepadanya tujuh laut [lagi] sesudah

[kering]nya, niscaya tidak akan habis-habisnya

[dituliskan] kalimat Allah) (QS. Luqm6n l31l:27).
Kata qalam ( S ) dapat berarti'anak panah',

digunakan dalam konteks undian untuk menen-

tukan siapa yang akan memelihara Maryam,
(Padahal kamu tidak hadir besertamereka ketika

mereka melemparkan anak-anak panah mereka

(untuk mengundi) siapa di antara mereka yang

akan memelihara Maryam ).

Muhammad Ali Ash-Shabuni di dalam
Shafwatut-Tafds?r menjelaskan bahwa dengan

perantaraan qalam (kegiatan tulis baca) manusia

dapat mengetahui hal-hal yang semula tidak
diketahuinya. Dengan demikian ia dapat me-

ngubah dirinya dari kegelapan dan kebodohan

()auttrr

menuju sinar pengetahuan. Melalui qalam inllah
Allah menurunkan kemurahan-Nya kepada
manusia.

Al-Qalam ( d.a,) menjadi nama salah satu

surah Al-Qur'an, yaitu surah ke-68. Terdiri dari
52 ayat, dan termasuk surah Makiyah. Adapun
pokok-pokok isi QS. Al-Qalam [68) adalah bahwa

Nabi Muhammad saw. bukanlah orangyang gila

melainkan manusia berbudi pekerti yang agun&

larangan mengikuti oranS-orang yang me-

munyai sifat-sifat tercela, kisah tentang nasib

pemilik-pemilik kebun sebagai contoh orang
yang tidak mau bersyukur kepada Allah,
kecaman Allah kepada mereka yang ingkar dan

azab yang akan menimpa mereka, dan terakhir,

Al-Qur'an adalah peringatan bagi seluruh
manusia. o.. Ahmad Rofiq et

QAMAR ( p)
Qamar ( ,J ) adalafr salah satu satelit dalam tata

surya. Satelit itu mengitari bumi dan me-

mantulkan cahaya matahari sehingga terlihat
waktu malam. Dikatakan qamar ( f ) jika bentut-
nya sudah agak membulat dan cahayanya
kelihatan sudah lebih terang daripada cahaya

bintang-bintang. Keadaan itu biasa terjadi setelah

malam ketiga pada awal setiap bulan. ]ika masih

berbentuk sabit, ia dinamakan hilAl ( $r).
Kata qamar ( ,.j ) berasa dNi qamira ( ;)

yang berarti'sangat putih'. Bulan dinamai qamar

( # ) karena cahayanya yang tampak keputih-

Cahaya al-qamar disebut nfir karena cahaya itu tidak berasal

dari dirinya, tetapi dari matahari
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putihan. Ada pula yang berpendapat bahwa kata
itu berasal dari qamara ( ; ) yang berarti
'menang'. Bulan dinamai qamar ( ;J ) karena
cahayanya-di dalam pandangan mata te-
lanjang-lebih terang daripada cahaya bintang-
bintang.

Kata ini di dalam AlQur'an disebut 27 kali.
Semuanya di dalam bentuk muflad (ry' = tunggal),
satu kali di dalam bentuk nakir at ( 6i5.1 = indefinite),
yaitu di dalam QS. Al-FurqAn [25]: 61, yang
lainnya di dalam bentuk ma'rifat ('^iF-- definite).

Kata qamar ( i) ai dalam berbagai ayat di
atas secara umum dikemukakan di dalam
konteks: [1) Pembicaraan tentang kekuasaan
Allah swt. yang menciptakan dan mengatur
peredarannya, seperti terlihat di dalam QS.
Y0nus [10]: 5 dan QS. Ar-Ra'd l13l: 2. l2\
Pembicaraan tentang Hari Kiamat, yaitu bahwa
bulan sebagaimana halnya benda-benda langit
lainnya akan hancur berantakan, seperti di-
nyatakan di dalam QS. Al-Qamar [54]: 1 dan QS.
Al-QiyAmah [75]:8.

Kata qamar ( i) juga diabadikan sebagai

salah satu nama surah di dalam Al-Qur'an. QS.
Al-Qamar terdiri atas 55 ayat, termasuk go-
longan surah-surah Makkiyah, diturunkan
sesudah QS. Ath-Thariq. Dinamai QS. Al-Qamar
karena di dalamnya ada keterangan tentang
terbelahnya bulan, yang oleh sementara ulama
dipandang pernah terjadi sebagai mukjizat Nabi
Muhammad saw., sementara oleh ulama lain
dipahami baru akan terjadi pada saat kiamat
nanti.

Terhadap cahaya bulan, Al-Qur'an me-
nyebutnya dengan kata nfir ( -,! ) atau munir
( ;; ), sedangkan untuk cahaya matahari
digunakan kata dhiyd' ( ,W ) dan sirdj ( Ctr: ).
Cahaya al-qamar disebut nfir karena cahaya itu
tidak berasal dari dirinya, tetapi dari matahari,
oleh bulan kemudian cahaya itu dipantulkan
kepada benda-benda yang ada di sekitarnya,
termasuk kepada bumi. Itu berbeda dengan
cahaya matahari. Cahaya itu dinamai dhiy6' dan
sir Aj kar ena bersumber dari matahari itu sendiri.
Selanjutnya, cahaya bulan disebut juga munir
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(pemberi cahaya) karena ia menerangi kegelapan
bumi di waktu malam, seperti dinyatakan pada

QS. Al-Furqdn l25l: 61.,

C,*S q,b W E; q; ,-t-Ai C k ,sit ,!tt;

ttui
(Tabhrakal-ladzi j a' ala fis-sam6' i burttj an wa j a' ala fhd
sirhjm wa qamarfin muniri).
" Maha Suci Allah y ang menj adiknn di langit gugusan-

gugusan bintang dan Dia mrnjadikan juga padanya

matahari dan bulan y an g bercahay a.

Mengenai gerakan bulan, Al-Qur'an men-
jelaskan dalam beberapa ayaf antara lain pada

QS. Al-AnbiyA' [21]: 33,

# co,S''#ii;Ai, 'Qii A:* ";fi ii
'ot/.5.

( W a huw al -l adzi khal a q al -l ail a w an - n ahhr a w asy -

sy am s a w al - q Am Ar A, kull un fi f al akin y asb abitn ).

"Dan DialaLr yang telah menciptaknn malam dan siang,

matahari dan bulan. Masing-masing dari ktduanya itu
beredar di dalam garis edamya."

Seperti juga disebut di dalam QS. LuqmAn

l31l:29 dan QS. YAsin [36]: 39.

Dari ayat-ayat di atas diketahui bahwa
gerakan benda-benda langit, khususnya ma-
tahari dan bulan, dapat diidentifikasi menjadi
tiga macam gerakan, yaitu gerak rotasi (bergerak
pada sumbunya), gerak edar di orbit, dan gerak
perpindahan di angkasayang luas menuju suatu
tempat. Gerak jenis pertama dan kedua di-
nyatakan dengan kalayasbah( &), sedangkan
yang ketiga dengan katayajfi ( afr).

Para pakar astronomi menjelaskan bahwa
bulan bergerak mengelilingi bumi. Demikian
pula matahari bergerak dan beredar bersama-
sama dengan planet-planet, galaksi, dan gugusan
bintang mengelilingi garis edarnya.

Di dalam tafsir Al-MardgLi dijelaskanbahwa
orang-orang Arab sebelum Islam telah mengenal
istilah manzil ( J*l untuk menghitung per-
jalanan bulan. Mereka menetapkan 28 manzil
lengkap dengan nama masing-masing. Hal ini
berdasarkan waktu yang ditempuh bulan di
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dalam mengitari bumi selama29,Shari. Mereka

hanya menghitung 28 manzil karena pada dua

hari yang tersisa, bulan tidak kelihatan dengan

mata kepala.
Tentang implikasi bulan bagi kehidupan

manusi4 Al-Qur'an memaparkannya di dalam

QS. Y0nus [10]: 5, QS. Al-An'Am 16l:96, dan di
dalam QS. At-Taubah [9]: 36, yarrg menjelaskan

perhitungan waktu di sisi Allah ada 12 bulan di
dalam setahun. Dengan berpedoman pada per-

jalanan bulan, manusia khususnya umat Islam

melakukan perhitungan waktu dalam rangka

pelaksanaan berbagai ibadah, seperti puasa dan

haji.
Karena bulan, antara lain, diciptakan untuk

mempermudah kehiduPan manusia maka ma-

nusia hendaknya bersyukur kepada Allah atas

karunia itu. Sebaliknya, manusia dilarang
memuja bulan, seperti dinyatakan di dalam QS.

Fushshilat l41l:37,

"*;i,lt-;;;i"'Fi3 
.-Airl6ii A 4t; bi

is1 "pa o) J;iL ,siir 8. l5!'fuie 4. $i

O:fr
(W a min ay 6tili al-laili wan-nahdru wasy -sy mnsu wal'

q amaru, I 6 t asj u dtt I isy - sy amsi w a I k lil - q mn ar i w as j udtt

lilldhil-ladzi Walaqahunna in kuntum iyy 6hu ta'buitfin).

" Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Ny a ialah

malam, siang, matah.ari, dnn bulan. I mtganlah bersujud

kepada matahari dan janganlah @ula) kepada bulan,

t et ap i b er suj u dl ah kep ada All ah Y an g m en cip t akanny a

jika kamu hany a kepada-Ny a sai a meny embah. "

* Musda Mulia *

eANt' ( nte l
Kata qdni' ft U 1 uaaaf, bentuk isim f6' it dari kata

kerja qana' a ( e ) yang berarti'menerima sesuatu

dengan lapang dada'. Qani'a, yaqna'u, qand'ah

('".tUi ri-,.; ) berarti 'puas dan senang'. Qana'a,

y rqnri, qintr' an ( G'ii d- g, ) berarti'meminta'.
Kedua pengertian yang disebutkan terakhir ini,
pada dasarnya dapat dikembalikan pada penger-

tian dasarnya sehingga kedua arti tersebut dapat

dipertemukan, yakni seseorang disebfi qdni'

Qdni'

( eti ) apabila ia meminta, tetapi perilaku
tersebut sama sekali tidak memperlihatkan
adanya desakan, apalagi paksaan agar permin-
taannya dipenuhi dan ia sudah merasa cukup
dan puas dengan aPayang diberikan kepadanya.

Kata tersebut kemudian mengalami per-

kembangan makna di dalam bentuk aqna' a ( $i )

yang berarti 'mengangkat tangan pada waktu
berdoa'. Dikatakan demikian karena seorang

hamba yang berdoa kepada Tuhan, menunjukkan

bahwa dia butuh kepada-Nya. Pada sisi lain,

seorang yang meminta apabila permintaannya

diterima, akan mengangkat tangannya untuk
menerima sesuatu yang diminta.

Di dalam Al-Qur'an, kata yang berakar dari
huruf qdf, niln, darr 'ain, ditemukan dua kali,
keduanya diungkapkan dalam bentuk ism fA'il.
Yang pertama diungkapkan dalam benfiik ism f6' il
dari kata kerj a qana'a( g, ), yakni qdni' ( e(3 ) (QS.

Al-Hajj l22l:36), sedangkan yang kedua diung-
kapkan dalam bentuk ism fk'il dari kata kerja

aqna'a (ei ), yalrri muqni' ( & ) (QS. IbrAhim

$al: a$.
Kata al-qdn| ( gujr) di dalam QS. Al-Hajj

l22l: 36) disebut dalam konteks penyembelihan

binatang korban dan pembagian dagingnya
kepada orang-orang yang membutuhkan, yakni

mereka yang dianggap sebagai at-qdni'( gulrl
dNt al-mu'tar ( iJ ). Kalangan mufasir berbeda

pendapat tentang makna al-qhni'( gujrl dan al-

mu'tar ( #t ) di dalam ayat" ini. Sebagian

berpendapat bahwa al-qdni' ( gujr I adalah orang

yang rela dengan aPa yang ada padanya dan

tidak meminta-mint4 sedangkan al-mu'tar (" ilt)
ialah orang yang memint+ dan ada pula yang

berpendapat sebaliknya. Meskipun begitu
penggunaan kata al-qini'( gulr ;, berkaitan
dengan kefakiran, seperti dikemukakan oleh Ath-
Thabathabai bahwa at-qdni' ( 4ta ) mengandung

pengertian orang yang fakir yang merasa Puas
dan cukup dengan aPa yang diberikan kepada-

nya baik dia meminta maupun tidak.
Sementara p*ar, seperti Muhammad Al-

Bahi, mengemukakan bahw a qana' ah positif pada

hakikatnya baru terpenuhi apabila seseorang
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telah berusaha semaksimal mungkin, kemudian
memperoleh hasil usaha tersebut, lalu me-
nyerahkannya ke pihak lain karena telah merasa
puas dengan apa yang dimiliki sebelumnya. Ini
berarti bahwa kata qdni' dapat tertuju kepada
yang fakir maupun kepada yang berkecukupan.

Sementara itu kata al-muqni'( gr;jr I ai
dalam QS. IbrAhim [14]: 43 disebut dalam
konteks peringatan keras kepada orang-orang
zalim berikut siksaan yang disiapkan bagi
mereka di hari akhirat. Dijelaskan pula bahwa
di akhirat nanti, mereka akan datang bergegas

seraya mengangkat kepalanya dalam keadaan
terhina. Dengan begitu, kata al-muqni' ( 6,ZJ)
menunjukkan pengertian'mengangkat dan
menengadahkan kepala', sebagai tanda pe-
nyesalan dan memohon ampunan dari Tuhan
agar dibebaskan dari siksaan. Hal tersebut juga
memberikan pengertian bahwa mereka tidak
mungkin terhindar dari siksaan sehingga mereka
pun harus menerima apa yang telah ditetapkan
Allah atasnfa, + M. Galib Matola oe

qANrr t c,;ri )
Kata qdnit adalah bentuk ism fk'il (pelaku) dari
qanata - yaqnutu - qunfitan (C'$--k"-'g-:51. Oi
dalam berbagai bentuknya baik dalam bentuk
kata kerja maupun kata benda kata itu disebut
13 kali, terdapat di dalam 8 surah [3 surah
makkiyah dan 5 surah madaniyah).

Menurut para ahli bahasa Arab, kata ini
berasal dari akar kata yang menunjuk kepada
'taat dan berbuat baik dalam beragama'. Lebih
lanjut Ibrahim Al-Anbari (pengarang al-
mausfi ' atul-qur' 6niah) menjelaskan bahwa kata ini
mengalami perkembangan sehingga juga ber-
makna 'khusuk', 'doa di dalam shalat', 'me-
manjangkan shalat', dan'berdiri serta tunduk'.
Yang bermakna'taat'misalnya di dalam QS. Ah
'ImrAn [3]:43:

3-et9i { ,fiii ,si;it eL} 6i ,:A
" Hai Mary am taatlah kepada Tuhanmu. "
Katauqnifi ( $f )pada ayat ini berarti 'laat' ymrg
merupakan bentuk perintah dan anjuran ter-
hadap Maryam untuk senantiasa melaksanakan
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perintah Allah sebagaimana halnya orang-orang
yang taat sebelumnya. Sedangkan yang ber-
makna khusuk terdapat di dalam QS. Al-Baqarah

l2l:238, yang merupakan perintah Allah untuk
senantiasa khusuk di dalam shalat. Ayat ini sesuai

dengan pernyataan Zatdbin Arqam,

#.C b ri'.it ,$ i; i; ,? ;t-a' a ';K s
psjt f lk\t pkt f t*i rft,t'rL

(Kunnd natakallamu fish-shal 6ti battk nazala qaufuhA

ta'dld waqirmtt mlAhi qinifin fa'umirnd bis-sukfiti
wanuhina' anil-knlAmi fa' amsakni' anil-kaldmil.
"Kami berbicaraketika shalat, sehingga turunlah ayat
('u* $lili: berdirilah untuk Allah di dalam

shalatmu dengan khusyuk."...maka kita pun di-
perintahkan untuk berdiam, dan dilarang untuk
berbicara, sehingga kita pun menahan diri dari
berbicara...

Berdasarkan asbdbun-nuzfil ayat di atas
dapat dipahami makna qfrnitin tersebut; yakni
khusyuk di dalam shalat.

Adapun yang bermakna'berdoa sambil
berdiri' sebagaimana yang terdapat di dalam
hadits Rasulullah saw.:

o'knJt
CJJ

(Ruwiy a' anin-nabiyyi saw.' annahfi qanata sy ahran fi
shal dt ish- shubbi b a' dar - rukfi ' ).

"Diriwayatkan dari Rasulullah saw. sesungguhnya ia

kunut selama sebulan pada waktu shalat shubuh saudah

ruku."
Abu Ubaid menjelaskan bahwa yang

dimaksud kata qanata di sini bermakna qunut
(berdiri sambil berdoa di dalam shalat shubuh
sesudah ruku.

Ibnu Sidah menjelaskan bahwa kata qunut
itu pada hakikatnya bermakna ath-thfr'ah (taat),

kemudian berkembang dan diidentikkan dengan
berdiri ketika shalat, baik shalat shubuh atau
shalat witir. Ibrahim Al-Anbari di dalam A/-
Maustr' atul-Qur' 6niy ah menyebutkan bahwa kata
qanata sinonim dengan kala th6'ah ( e;tl;) yang
juga bermakna taat dan tunduk. Maksudnya taat
terhadap apayang diperintahkan oleh Allah swt.

i +))
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serta tunduk sesuai dengan aturan dan hukum-
hukum Allah swt., sebagaimana yang ada di
dalam QS. Al-Baqarah, [2]: L16 dan QS. Ar-R0m

[30]: 26: "apayang ada di langit dan di bumi
adalah kepunyaan Allah, semuanya tunduk
kepada-Nya" . oo Murni Badru *

eANOTH t s,F I
Kala qanilth ( O'fi1terambil dari akar kata yang
terdiri atas tiga huruf, yaitu6 @hfl -o (niln) -5
(thd'). Menurut Ibnu Faris, akar kata tersebut
menunjuk pada makna'putus asa terhadap
sesuatu','keputusasaan terhadap hal-hal yang
baik', atau menunjuk pada 'putus asa yang
berat'. Adapun Ar-Raghib Al-Ashfahani me-
ngemukakan, bahwa arti qanfith ( b'#) adalah

putus asa dari kebaikan. Sedangkan menurut Az-
Zamakhsyai, qanfith ( o'F I adalah 'depresi'
yang dialami seseorang sebagai akibat dari
keputusasaan dan secara khusus berarti 'ke-

putusasaan dari karunia dan kasih sayang-Nya'

Di dalam Al-Qur'an kata qanfith( gt5 ) dan

segala bentuk derivasinya disebut 6 kali, yaitu
di dalam QS. Fushshilat [41]: 49 dalam bentuk
qanfith( b';1) itu sendiri, dalam QS. Al-Hijr [15]:
55 dengan b entuk qdnitltin ( Jb-$ ), dan 56 dalam
bentuk yaqnath ( Ll;-), dalam QS. Ar-R0m [30]:
36 dengan bentuk yaqnathfin ( ;tret- ), dalam QS.

Az-Zumar [39]: 53 dengan bentuk taqnathtt
(trf.;l ), serta dalam QS. Asy-Syird l42l: 28

dengan q anathit ( t rlri ).
Kata qanfith ( o'F I di datam QS. Al-Hijr [15]:

55 dan yaqnath ( Ll;") dalam ayat 56 dari surah

yang sarna berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim
ketika malaikat datang memberi kabar gembira
kepadanya karena ia bakal dikaruniai seorang

putra yang selama ini dia dambakan; namun/

sampai tua belum juga dapat. Hal itu membuat
Nabi Ibrahim mempertanyakan bagaimana dia
bisa mendapat anak padahal usianya sudah tua
sekali, maka malaikat mengingatkan kepadanya

agar ia tidak putus asa dari rahmat Allah,
kemudian Ibrahim menjawab bahwa pertanyaan

itu bukan karena putus as4 lalu dia menegaskan

bahwa tidak ada yang putus asa dari rahmat

Qantrth

Allah kecuali orang-orang yang sesat.

Kemudian, kata yaqnathiln ( o:ti" ) dalam

QS. Ar-R0m [30]: 36 dan qanilth ( ]rI ) aS.
Fushshilat l4ll:49 berkaitan dengan salah satu

sifat manusia yang tercela, yaitu bila mendapat
rahmat, dia terlalu gembira dan bangga ter-
hadap orang lain, tetapi jika dia mendapat hal

yang tidak menyenangkan maka ia cepat putus
asa. Lebih lanjut, Al-Hasan mengatakan bahwa
yang disebut putus asa di dalam ayat itu adalah

meninggalkan kewajiban-kewajiban terhadap
Allah secara sembunyi-sembunyi atau pada saat

orang tidak melihatnya. Ayat itu menurut
mufasir, ditujukan kepada orang-orang kafia
karena sifat demikian bukanlah sifat orang-
orangMukmin.

Di dalam QS. Az-Zlmar [39]: 53, kata
taqnathft (t:ffi ) berkaitan dengan oranS-orang

yang telah berbuat dosa baik orang-orang kafir
maupun yang lainnya. Mereka diseru agar segera

bertobat dan tidak putus asa atas dosa-dosanya

karena Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang. Di dalam sebuah riwayat dari Ibnu
Abbas, dikatakan bahwa sekelompok orang-
orang musyrik menghadap kepada Nabi atau

mengirim utusan kepadanya dan mengatakan
bahwa apa yang diserukan Nabi adalah baik.
Namun, mereka bertanya, masih adakah ke-

mungkinan dosa mereka yang telah banyak
membunuh orang dan banyak berzina dapat
diampuni oleh Allah?, atas pertanyaan tersebut

maka turunlah ayat itu. Riwayat yang semakna

menurut Al-Qurthubi, diriwayatkan oleh
Bukhari. Riwayat yang lain yang juga dari Ibnu
Abbas mengatakan, ayat tersebut ditujukan
kepada orang-orang Mekkah yang menyangka
Muhammad mengatakan bahwa orang yang
telah menyekutukan Allah dan telah membunuh
orang yang diharamkan Allah membunuhnya,
tidak akan diampuni oleh Allah lalu mereka
mengatakan, bagaimana kita masuk Islam dan

berhijrah padahal kita telah menyekutukan Allah
dan membunuh orang yang diharamkan Allah
membunuhnya lalu turunlah ayat itu, dan masih

banyak riwayat lain berkenaan dengan ayat itu;
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namun, semuanya berkenaan dengan orang-
orang yang telah melakukan dosa dan meng-
khawatirkan dosanya itu tidak akan diampuni
oleh Allah sehingga ayat ini memberi harapan
kepada orang-orang tersebut dan menyerunya
untuk segera bertobat serta melarangnya ber-
putus asa karena Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.

Pada QS. Asy-Sy0rA l42l:28, kala qanathtr

(trLi) dikemukakan berkaitan dengan salah
satu nikmat Allah, yaitu menurunkan hujan
setelah manusia putus asa daripadanya. Me-
nurut Muqatil ayat itu turun setelah hujan tidak
turun selama tujuh tahun yang membuat
manusia saat itu putus asa.

* Muhammad Wardah Aqil, M. Galib Matola *

QARAR ( sr,j)
Kata qardr ( .,\]) berasal dari qarra - yaqirru
( tA -? ). Kata itu bersama berbagai bentuk
lainnya di dalam Al-Qur'an disebut 38 kali, di
antaranya di dalam QS. Al-FurqAn [25]: 74, QS.
Ali'ImrAn [3]:81, QS. Al-Qashash [28]: 1.3, dan

QS. Al-A'rAf l7l:1,43.
Qarra ( '; ) berarti 'kokoh tertancap di

tempatnya', bagaikan kokohnya batu karang
dari semua terpaan ombak yang menghantam-
nya. Dengan ungkapan lain, ia akan mantap di
tempatnya atau mantap dengan pendapatnya
meskipun banyak tantangan dan rintangan yang
menghalanginya.

Lebih jauh pengertian 'kokoh dan mantap'
tersebut melahirkan aneka ragam makna, di
antaranya 'pengakuan', 'permata hati', dan
'cemerlang'. Paling tidak, ada lima pengertian/
makna yang berbeda untuk kata tersebut sesuai

dengan bentuknya bila dihubungkan dengan
konteks pembicaraan.
1. Pernyataan (QS. Al-Baqarah [2]: 84, QS. A[

'ImrAn [3]:81, dan lain-lain). Di dalam ayat
pertama dikemukakan bahwa Bani Israil
menyatakan/berjanji tidak akan mengusir
saudaranya dari kampung halamannya,
tetapi ternyata mereka melanggarnya. Pe-

ngertian ayat ini sebenarnya bisa dikembali-
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kan pada pengertian asalnya, yakni mereka

secara pasti, kokoh pendirian, menyatakan
tidak akan mengusir saudaranya untuk
selamanya meskipun ada kesalahan dan
kekurangan yang mereka temukan dari
saudara mereka tersebut.
Melekat dengan mantap dan kokoh (QS. Al-
Hajjl22l:5 dan QS. Al-A'rAf l7):1,a\. D dalam
ayat pertama dikemukakan bahwa Allah
menciptakan manusia tahap demi tahap, sem-

purnakejadiannya dan yang tidak sempurna;
Allah menjadikannya melekat dengan kokoh,

nuqirru ( |i = Kami kokohkan). Kondisi melekat

dan menempelnya janin dengan kokoh di
dalam rahim seorang ibu menggambarkan
betapa ia akan senantiasa tetap pada posisi-
nya meskipun ibu yang mengandung ter-
sebut melakukan berbagai kegiatan di dalam
berbagai kondisi yang dialaminya. Ayat
kedua tentang kisah Musa yang ingin melihat
Allah, lalu Allah menjelaskan,

6. 4;.s'rJ ,Lt1, "fii 9F H jl rut ,f;li
6* i;*i Fi LS ,',^l+ f,;l. ,Xi ;.b

(W a llkin unzlwr ildl-j abal fa in istaqarr a makdnahtr

fasaufa tarini, fa lammd tajalli Rabbuhft lil-jabali
ja'alahfi dakkan wakharra Mfisd shn'iqi).
" Lihatl ah bukit itu, bil a bukit itu kokoh di t emp atny a

G i dak b er ger ak) nis c ay a kamu aknn b is a m elihat - Ku.

Tatkala Allah menampakkan keagungan dan

kemahakuasaan-N y a, gunung tersebut hnncur luluh

dan N abi Musa pun j atuh pingsan. "

Tenteram dan aman, QS. Thaha [20]:4O, QS.
Al-Qashash [28]: L3, QS. Al-AhzAb [33]: 51,

dan lain-lain. Di dalam dua ayat pertama di-
gambarkan bahwa agar hati ibu Musa
tenteram, Allah mengembalikan Musa ke-

padanya (agar ibunya sendiri yang me-
nyusuinya) meskipun orang lain, termasuk
Firaun, tidak mengetahui bahwa yang me-

nyusuinya adalah ibu Musa sendiri. Ke-
mudian, pada ayat terakhir dikemukakan tata
cara Rasul di dalam bergaul dengan istri-
istrinya sehingga hati para istri Rasulullah
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merasa tenteram dan tenang.
Pengertian tenteram dan aman ini sejalan

dengan mantap dan kokoh, pengertian asal

kata qarra ( f ), karena orang yang merasakan

ketenteraman dan keamanan akan berada di
tempatnya dengan kokoh, tidak ada yang
dapat mengusik dan mengganggunya se-

hingga ia tidak berminat untuk pindah ke

tempat lain.

Qurrah (;t' ) bermakna 'permata hati' yang
menyejukkan serta memberikan kedamaian
hati bila dipandang. (QS. Al-Furq?n l25l:74,
QS. Al-Qashash [28]:9, QS. As-Sajadah [32]:
17, dan lain-lain). Di dalam ayat tersebut
digambarkan betapa tenteram dan sejuknya

batin seseorang di kala memperoleh pasang-

an dan anak-anak yang saleh. Demikian juga

dengan berbagai kenikmatan yang diberikan
oleh Allah. Kondisi menyejukkan tersebut
membuat seseorang hanya melihat/melirik
pada pasangan dan anak-anaknya sehingga

tidak merasa perlu melihat pasangan atau

anak orang lain. Di sisi lain, karena anak
memberikan kesejukan hati maka seorang

ayah/ibu akan merasakan bahwa dia lebih
memunyai perhatian pada anaknya daripada
orang lain meskipun sebenarnya orang lain
memberikan perhatian yang besar padanya.

Demikian juga kelak kenikmatan yang di-
berikan oleh Allah di surga. Orang tidak akan

merasa iri hati terhadap kenikmatan yang
diterima oleh orang lain.

Qarra, Qawdrir ( ilg -$), bermakna 'kaca

yang cemerlang dan tembus pandang', (QS.

Al-InsAn 176l:15 dan 16 serta QS. An-Naml

l27l: 1,$. Ayat pertama dan kedua meng-
gambarkan bentuk bejana yang terdapat di
akhirat kelak yang terbuat dari perak yang
bening sehingga tembus pandang. Sementara

itu, ayat ketiga menggambarkan betapa
indahnya istana Nabi Sulaiman as. yang
terbuat dari kaca yang tembus pandang dan
indah. Sewaktu Ratu Saba' memasukinya, ia
menduga bahwa di dalam istana itu ada
kolam besar sehingga dia menyingsingkan

Qili'ait

pakaiannya dan betisnya kelihatan.
Kandungan makna qawdrir ( ilj ) pun

sebenarnya bisa dikembalikan pada pengertian
aslinya, yakni pandangan seseorang baik ter-
hadap bejana yang tembus pandang itu maupun
istana Nabi Sulaiman, tidak berpaling pada yang
lain meskipun ada suara atau orang yang
memengaruhinya. * Ahmad Husein Ritonga ct

qAnlau ( zb).(31

Kata al-qdri'ah (urtAr ) merupakan ism f6'il dari
qara'a-yaqra'u-qar'an(G'.i - L'A-L'i ). D dalam

Al-Qur'an kata itu disebut lima kali, tersebar di
dalam tiga surah (dua surah Makiyah dan satu

sr;rah Madaniyah) dan lima ayat.

Al-Ashfahani dan Ibnu Faris menyebutkan
bahwa makna umum dri qara'a adalah dlaraba

( +? = memukul). Al-qhri'ah iuga berarti
'kiamat'. Dinamakan demikian karena kiamat itu
memukul dan menimpa manusia dengan huru-
haranya.

Al-Qhri'ah adalah salah satu nama surah Al-

Qur'an, yang terdapat pada urutan ke-101

setelah QS. Al-'AdiyAt [100). Hubungan antara

QS. Al-'AdiyAt dengan QS. Al-QAri'ah adalah
bahwa pada QS. Al-'Adiyat A[ah menjelaskan

sifat-sifat buruk manusia, kebangkitan mereka,

dan pembalasan kepada mereka, serta ditutup
dengan penyebutan Hari Kiamat, sedangkan
pada QS. Al-Qarf ah memberi penjelasan tentang

Hari Kiamat itu.
Hari Kiamat yang dinamakan al-qkri'ah

terdapat pada QS. Al-HAqqah 169l:   serta QS.
Al-Qari'ah [101]: 1, 2, dan3.

Firman Allah di dalam QS. Al-QAri'ah [1.01.]:

3, wa mh adrdka mal-qdri'ah ('aL)di C elt|:i$ =

tahukah kamu, apakah Hari Kiamat itu?) Me-
nurut Ar-Razi, ayat ini menunjukkan bahwa
manusia tidak tahu sama sekali tentang Hari
Kiamat itu. Dengan adanya pengabaran dari
Allah, berarti ini merupakan ilmu tambahan
bagi manusia karena kita hanya bisa memahami
berbagai bentuk pukulan-pukulan bias4 tetapi
ini menunjukkan sesuatu yang lebih dahsyat
daripada perkiraan manusia.

4.

6.
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Allah memberi gambaran tentang keadaan
umum yang meliputi seluruh ciptaan Allah pada
saat terjadinya Hari Kiamat itu; dijelaskan pada
ayat selanjutnya bahwa manusia seperti anai-
anai yang bertebaran, dan gunung-gunung
seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Gam-
baran itu tersebut di dalam QS. Al-QAri'ah [101]:
4 dan 5,

i;;ta l$i i'Ki *#i ;ri1L'o6i!fr i,
jrl'ri

(Y aum a y akfinun-n 6su kal-far dsy il-m abtsfits w a

takfinul-j ib 6lu kal-' ihnil-manfusil.
Al-Qurthubi menjelaskan bahwa pada Hari

Kiamat itu manusia seperti anai-anai yang
berjatuhan dekat api atau lampu. Cunung-
gunung seperti bulu yang bisa terembus dan
hilang.

Ulama tafsir sepakat al-qdri'ah sebagai salah

satu nama dari nama-nama Hari Kiamat seperti
Al-Hiqqah ( aj6tr ), Ash-Shhkhkhah ( iiQly), Ath-
Thirnmah ( i$t ), dan Al-Ghdsy iy ah ( 1; rllt ). Akan
tetapi, mereka berbeda tentang sebab penamaan-
nya. Mereka berpendapat bahwa (1) pada Hari
Kiamat ada teriakan yang amat keras sehingga
mematikan semua makhluk kecuali Israfil, (2)

bangunan yang tinggi ataupun yang rendah
saling berbenturan, (3) kiamat mengguncangkan
manusia, akibat terbelahnya langit, berta-
brakannya matahari dan bulan, meledaknya
gunung-gununp dan sebagainya dan (a) kiamat
memukul musuh Allah dengan siksaan.

Dapatlah disimpulkan bahwa kosakata a/-

qdri'ah yang disebut lima kali, pada umumnya
digunakan Al-Qur'an untuk merujuk pada Hari
Kiamat, kecuali pada satu ayat yang dipahami
dengan arti bencana. Dengan demikian, AlQur'an
pada dasarnya menggunakan kosakata ini sesuai

dengan makna umumnya, yaitu memukul, karena
Hari Kiamat memukul dan menghancurkan apa

saja. + Afraniati Affan q

Qan0u { o'gat
Qhrfin ( .r-9]u ) adalah nama seseorang yang
disebut di dalam Al-Qur'an sebagai orang yang
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kaya dan tamak. Kekayaan dan ketamakan
membuat ia sombong, congkak, dan durhaka
kepada Allah. Oleh karena itu, ia menjadi
lambang bagi kedurhakaan kepada Allah.

Di dalam Al-Qur'an, nama QArfin disebut
pada empat tempat, yakni pada QS. Al-Qashash

l28l:76 dan79, QS. Al-Ankab0t [29]: 39, dan QS.
GhAfir l4Ol:24.

Ayat-ayat Al-Qur'an memberi keterangan
bahwa Qdrfin termasuk umat Nabi Musa as.

Beberapa riwayat menyebutkan, bahwa QArfin
adalah saudara sepupu (anak paman) Nabi Musa
as. Nama lengkapnya adalah QAr0n bin Yushar
bin QAhis bin Lawi bin Ya'qub as.; sedangkan
Nabi Musa adalah Musa bin Imran bin QAhis.
Dengan demikian, Yushar, ayah kandungQhriln,
adalah saudara seibu bapak dengan'Imr6n, ayah

kandung Nabi Musa. Pendapat seperti ini juga
dikemukakan oleh Ibnu Ishak. Itu berbeda
dengan ulama lain yang mengatakan bahwa

Qdrirn adalah anak dari adik kandung ibu Musa.

Qdriln bersama dengan umat Musa hidup
tertindas di bawah kekuasaan Firaun. Akan
tetapi, berkat ketekunannya dalam berusaha,
ia diberi Allah rezeki yang berlimpah sehingga
ia menjadi orang yang terkaya di kalangan Bani
Israil. Al-Qur'an melukiskan kekayaan Qdrftn
yang demikian banyaknya sehingga kunci
gudang-gudang tempat penyimpanan hartanya
berat diangkat oleh sejumlah orang yang kuat,
sebagaimana tersebut pada QS. Al-Qashash

l28l:76:

6 '^*r;i'-r#b 53 iii ti ,y 3tL a:y L)

,:ii ,:d Jri,il a'riii $i 6\"-F ,4tu: L1u ;e*i
'E;i$.tAi'ity\;;t.t

(lnna Qdrina kdna min qaumi Mirsa fabaghi' al aihim

wa ktaindhu minal-kunitzi md inna m$1tibalit latsnit' u

bil-'ushbati ulil-quwwati idz qhla lahfi qaumuhA h
t af r ah inn all 6h a I fr y uhibb ul -f ar ibin ).

" S esun gguhny a Qdrtrn adalah t ermasuk kaum Musa;

maka, ia berlaku aniaya terhadap mereka. Kami telah

menganuger ahkan kep adany a perb endahar aan hart a

yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh
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sejumlah orang yang kuat-kuat. [Ingatlahl ketika

kaumny a berkata kepadany a,' I anganlah kamu terlalu

bangga; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang y ang terl alu membanggakan diri. "'

Kekayaan yang melimpah membuat ia
menjadi manusia yang sombong dan congkak
yang lupa pada masa lalunya. Kawan-kawannya
seiman mencoba menasihatinya agar jangan
terlena oleh kekayaan dan hendaknya bersyukur
kepada yang memberinya dengan menggunakan

sebagian kekayaan itu untuk kebaikan sebagai-

mana Allah telah berbuat baik kepadanya (QS.

Al-Qashash l28l:77). Akan tetapi, Qdrfin tidak
mendengarkan nasihat-nasihat itu. Bahkan, ia
menolak jika dikatakan kekayaannya adalah
anugerah Allah kepadanya. Ia mengatakan bahwa
kekayaannya datang karena ilmu pengetahuan
yang dimilikinya (QS. Al-Qashash [28]:78).

Dengan memakai pakaian dan perhiasan
yang megah ia keluar menuju khalayak ramai
memamerkan kekayaannya. Orang-orang yang
melihatnya berkata,'Alangkah bahagianya jika
aku memperoleh kekayaan seperti kekayaan
yang dimiliki Qdrirn, sungguh dia beruntung."
(QS. Al-Qashash [28]: 79). Akan tetapi, orang-
orang yang berilmu pengetahuan berkata,
"Celakalah kamu, pahala yang diberikan Allah
jauh lebih baik bagi orang-orang yang beriman
dan beramal saleh." (QS. Al-Qashash [28]: 80).

Allah memerintahkan Nabi Musa untuk
mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya
untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang
fakir. Perintah ini disampaikan pula kepada

Qirfin. Namun, Qdrfin tidak mengindahkan
perintah itu. Bahkan, ia menuduh Musa sebagai

orang yang rakus harta.
Akhirnya Nabi Musa menyerahkan urus-

an itu kepada Allah sambil berdoa, "Kiranya
orang banyak yang telah beriman tidak di-
sesatkan oleh ucapan-ucapan Qdrfin dan oleh
harta kekayaan dunia". Allah menerima doa
tersebut dengan menurunkan siksaan kepada

Qkritn. Tanah tempat ia berpijak lalu merekah
serta berlubang di dalam. Akibatnya, ia ter-
benam ke dalam tanah yang merekah tersebut

(Jaryah

dan kemudian bertaut seperti sediakala. Lebih
dari itu, bukan hanya Qdrfin sajayang terbenam,
melainkan seluruh harta yang membuat ia
pongah dan sombong itu juga ikut ditelan bumi
tanpa seorang pun yang menolongnya. Se-

bagaimana ditegaskan di dalam QS. Al-Qashash

[28]: 81, "LaIu ia dan rumahnya Kami benamkan ke

dalam tanah. la tidak mempunyai golongan yang akan

menolongnya selain Allah, dan tidak dapat menolong

diinyasmdirl'.
Kisah Qkrtue ini disebutkan di dalam Al-

Qur'an sebagai gambaran dari nasib dan akibat
orang kaya yang menyombongkan kekayaannya.
Ia tidak mau menggunakan untuk kepentingan
bersama dan melupakan, bahkan mengingkari
bahwa kekayaan itu adalah pinjaman dari Allah
dan memunyai fungsi sosial.
.tHasan Zaini, Muhammad.iyah Amin t;

QARYAH ( z;J )

Kata qaryah atau qiryah ( ai1 ) merupakan kata
benda mufrad (tunggal), dan bentuk jamaknya
adalahqur6(,s j)afauqird( 6 j ). Kataini diambil
dari kata kerj a qard ( 31), yaqny ( a A ), mashdar-

nya qiran (,s,5) datrr qaryan ((;i), yang berarti
j ama' a ( iia = berkumpul), seperti kalimal qara' tul-
m6'a fil-haudhi ( ;'",Jt a.,tSt';'; = saya me-
ngumpulkan air di dalam satu wadah). Adapun
bentuk pelakunya adalah al-qdri (,s1l\t ) yang
berarti shkinul-qaryah ( ^ilt 'JiL = penduduk
negeri) dan orang yang dinisbahkan kepada
qaryah dinamakan 4 araui (",s 2'S ) dart qarWi ( CS=
orang desa/kampung).

Secara bahasa, menurut Ibnu Faris, kata
yang terdiri d arihtrr:/. qaf, ra' dan ya' menunjukkan

art j mn' un wajtim6' un ( L+,', i1-- = kumpulan dan
perkumpulan). Kata qaryah itu diartikan negeri
karena manusia berkumpul di dalamnya atau
lijtimd' in-ndsi fihi kb r,rit l(.i'> ). Menurut Ismail

Ibrahim, qary ah adalah Baldatun dtrnal-maffinati
aghlabu sikinihh minal-fatldhin war-ru'dt ( ,l;1 i:d;
;elt, s>';\ aw; LGi4l'"lr=t ampungbu-
kan kot+ yang mayoritas penduduknya terdiri
dari petani dan pengembala ternak). Menurut
Abduh dan Al-Mar aghi qary ah iilah:
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i),t,r ,i i*:-t 'Ji "i a, t.^,. -ljl ^,-::u
-..-, t,

9*.uett
( Muj t arn a' un-n 6si w a m asknnun-n aml, tsumm a ghul ib a

ist i' m 6luhd fil -bil 6dish- shn ghir aD.

"kumpulan manusia atau tempat tinggal semut, dan

kemudian dipugunaknn untuk suatu negui yangkecil."

Dan menurut Al-Ashfahani dan Al-Abyari,
qaryah adalah

o '["i*"t t * ./43 ,]6t * 'g.rx- 6$t y'A'rl
uga 1rt1 S?

( I smun I il m au fu| ill adzi y aj t ami' u fihin-n As w a I in-n As

j ami' an wa yusta' malu fi kulli wdhidin minhumd).
"nama suatu tempat yang di dalamnya berkumpul

manltsia, serta kumpulan manusia, dan dapat di-
p er gun ak an untuk ke du any a. "

Mayoritas pakar Tafsir, menurut Al-
Ashfahani, berpendapat bahwa qaryah secara
umum berar ti ahl al-qaryah ( i;-l\ .1i,i = penduduk
negeri), seperti pada QS. Yusuf [12]: 86 Allah
berfirman,

EI'r " Lr Lil.il ,-Jl ',.,Jljyr--.9-

3;#
(W as' alil- qary ah allafr kunnd fihd wal-'ir allati aqbalnd

fihd w ainn d I ashhdi qfi n ).

D an tany alah pmduduk negui y ang kmni berada di situ,

dan kafilah yang kami datang bersamanya, dan

sesungguhny a kami adalah orang-or ang y ang benar).

Sebagian lainnya berpendapat dengan se-

kelompok penduduknya, Seperti di dalam QS. Al-
AnbiyA l21l:74 Allah berfirman,

,r( ,!_t y-?i C'^$. e.lg't gig :,1r; Gji
'M 2r ;; Irit |ll qSii'S;i

(W a Lftthon 6t aindhu bukman wa' ilman w a naj j aindhu

min al - q ary at ill afr khn at t a' malul -khnb dit s inn alrum khnfr

qaumu su'infdsiqin).
" D an kE ada Luth, Kami tel ah beriknn hikrnah dan ilmu,

dan telah Kami selamatkan dia dari [azab yang telah

m enimp a s ekel omp ok p m du dukl ko t a y an g m en gu j akmt

perbuatan k|i. Sesungguhny a muekn adnlah knum y ang

jahat lagifasik."
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Dan ada pula yang menunjuk ke kota
tertentu, seperti di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 58,

tG., b * \4 l jLr tAi ,::;, lrvi u \g

t:ti- :.gi l;f,;JS
(Wa idz qulnd udkhultt hadzihil-qary ata fa kultt minhd

haitsu syi' tum raghadan wadkhuffil-bdba sujj adan).

" Drn ingatlaLt, ketikn Kfini berfirman: " Masuklah kmnu

ke negeri ini @ait al-MaqdislYerusalem), dnn makanlah

dari hasil buminy a, yang bany ak lagi anak di mana y ang

engkau sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil

bersujud."

Bagi Ar-Razi, kata qaryah ( a;! ) tidak
menunjuk kepada isi kampunglnegeri ('ainihdl
rary) ih; sendiri, melainkan berdasar informasi
dari ulama terdahulu, seperti Qatadah, Ar-Rabi',
dan Abu Muslim Al-Ashfahani, kala q ary ah p ada

QS. Al-Baqarah [2]: 58 di atas yang artinya
Baitul-Maqdis (Yerusalem).

Di dalam Al-Qur'an, kata qaryah dan kata
yang seasal dengannya terdapat di dalam 56

ayat.37 ayat mengunakan kata ini dalam bentuk
mufrad, al-qaryah ( i-'41t), satu ayat dalam bentuk
katamutsannd, al-qaryatain ( 6-;)t ), dan 18 ayat
dalam bentuk j amak, al-qura (' a'.,At )

Kataqaryah, bila dikaitkan dengan katalain,
maknanya berdasarkan kaitannya itu. Artinya,
di dalam ayat itu, di samping qaryah, terdapat
kata lain seperti ant ( yi ) atau qaum ( pi ) ya"g
menunjukkan arti qaryah tersebut. Qaryah di-
kaitkan dengan ahl ber ar ti penduduk seperti QS.
Al-A'rAf l7l:94:

Ar"fd.;fi:s ,ipti;
(Wa md arsalnh fi qary atin min nabiyyin ill6 akhadznd

ahlahd bil-ba'sd'i wadh-dharr6'i la'allahum
yadhdharra'fin).
"Kami tidaklah mengutus seseorang nabi pun kEada
suatu negerL (lalu penduduknyamendustaknn nabi itu),

melainkan Kami timpakan kepada penduduknya

kesempitan dan penderitaan supaya mereka tunduk
den gan mer en dnhkmr di r i. "

Ia dikaitkan dengan kalaqaum yang berarti

,F';Jt

--7.1 -7 t ,tjill Yl rC cr,
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Qaryah

sekelompok (kaum) dari penduduk, terdapat di
dalam QS. Al-Anbiy|' l21l:11.:

Ci ;"* S!u*i5 '4G u( yj c t:Zt 
?St

J);t;
(Wa kam qashamnd min qary atin kdnat zhdlimatan wa

ansy a' nd b a' dahd q aum an ikharin ).

" D an b er ap a b any akny a I s ekel o mp ok p m du duk] ne ger i
yang zalim ymg telalt Komi binasaknn, dan Kfrmi adakan

sesudah mereka itu sekelompok kaum y ang lain. "

Dengan demikian, kata qaryah yang ditafsirkan
dengan penduduk negeri/kota terdapat di dalam
33 ayat, sekelompok kaum di dalam 11 ayaf dan
nama kota atau negeri di dalam 18 ayat dari ayat-
ayat Al-Qur'an.

Bentuk mut smrna qary ah adalah al-qary atain

(;i;"jt= dua kampung) terdapat pada QS. Al-
Zukhruf [43]: 31 yang berbunyi:

P ,;Lfii G *: ;* 'or?i tfi d, ii i'iuo
(Wa q6ltt lawld nuzzila hadzd al-qur'dn 'al6 rajulin
min al - q ary at ain' azlfim ).

Dan mereka berkata: "Mengapa Al-Qur'an ini tidak

diturunkan kepada seorang [tokoh] baar dari salah satu

duanegeril.

Ulama Tafsir sepakat menafsirkannya dengan
kota Mekkah dan kota Thaif. Ayat ini mengemu-
kakan tentang keingkaran orang kafir Quraisy
terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada
Nabi Muhammad saw Mereka menyatakan
bahwa sesungguhnya derajat dan misi risalah
itu tergantung kepada derajat kehormatan diri
seseorang. Maka, seharusnya Al-Qur'an, di
dalam pandangan merek4 diturunkan kepada
orang terhormat yang memunyai harta ke-
kayaan yang banyak dan pangkat yang tinggi,
seperti Al-WaIid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi
dari kota Mekkah yang terkenal dengan gelar
raihanah quraisy dan 'Urwah bin Mas'ud Ats-
Tsaqafi dari kota Thaif. Adapun Muhammad
bukan termasuk di dalam kategori orang kaya
dan berpangkat. Ayat ini merupakan bantahan
Allah terhadap pandangan mereka itu.

Adapun benttrk jamak qaryah adalah al-qurd

QarYah

( a7t) yang terdapat di dalam 18 ayat di dalam
Al-Qur'an. Ayat yang menggunakan kata al-qurd

di dalamnya mengambarkan perbuatan negatif
yang dilakukan oleh penduduk suatu negeri.
Enam ayat di antaranya menyatakan kezaliman
penduduknya sehingga Allah menurunkan azab

kepada mereka. Allah menyifati mereka dengan
ghdfilfin ( J'4G = lalai), n|'imfin ('o'rL.U = tidur),
yal'abfin ('o'r:i-= bermain) danzhitimftn ( o';p=
aniaya) untuk mengambarkan kezaliman ter-
sebut, seperti QS. Al-Kahfi [18]: 59

.1frki. ,it+i lSb tX --sfii -aL^o

t+;
(Wa tilkal qurd ahlakndhum lmnmd zhilmnfi wa j a' alnfr

limahlikihimmsu'idil.
dan [pendudukl negeri itu telah Kami binasakan ketika

mereka berbuat zalim, dan telah Kami tetapkan waktu

t er t entu b a gi kebin as ann m er ekd.

Selanjutnya, terdapat ayat yang menyatakan
bahwa Allah tidak berbuat zalim dengan
membinasakan dan menghancurkan suatu
negeri sedang penduduknya adalah orang-orang
yang berbuat kebaikan, seperti QS. H0d llll:117,

3,r:tb:, ,Afi * 6jii <\ait aii Us ui
(Wamd khna rabbuka liyuhlikal-quri bizhulmin wa

ahluhdmusllihtrd.
"Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan

negeri secara zalim, sedang pendudukny a orang-orang

berbuat kcbaikan."

Di dalam Al-Qur'an, terdapat pula kata
ummul-qurd ( ,s4t ?i = ibu negeri) pada QS. Al-
An'dm 16l: 92 dan Asy-Synrd [42]: 7 yang
berbunyi:

,:,.s u'li il 'ra. L'i, (t;'p 4t +li ou;;ii9J vJ \ J_ . -;J J -t 

rj;

(Wa kadzalika aubaind ilaika qur'Anan 'arabiyan

litun dzir a umm al - qur 6 w a m an haul ahi).
" D emiki anl ah Kmni w ahy ukmt kep adnnu ( Muhammad)

Al-Qur' m di dalam bahnsa Arab supay a knmu memberi

peringatan kepada lbu negeri dan penduduk se-

kelilingnya."
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Ulama Tafsir sepakat menafsirkan kata ummul-
qura dengankota Mekkah. Dinamakan demikian,
karena sesungguhnya kota Mekkah merupakan
kiblat penduduk seluruh negeri, dan ia merupa-
kan tempat atau rumah Allah pertama yang
dibangun untuk manusia. Kota Mekah adalah

tempat berkumpulnya manusia saat ibadah haji,

sebagaimana berkumpulnya anak-anak untuk
mengagungkan ibunya. * Ris'an Rusli *

QASHASH ( .e;3 \
Kata qashash ( 

"*; ) adalah bentuk jamak dari
kata qishshah (rA.). Kata itu berasal dari kata
kerja qashsha - y aqushshu ( ,Lt- - $i ) . Kata qashash

( ,f; ) dan kata lain yang seakar dengannya di
dalam Al-Qur'an tersebut 30 kali; di antaranya

dalam bentuk kata benda sebanyak enam kali
dan kata kerja sebanyak 20 kali.

Dalam pengertian bahasa qishshah ($.)
berarti 'mengikuti jejak', dan qashash bentuk
jamak dariqishshah, berarti' jejak' .Demikian Al-
Ashfahani menjelaskan. Qashash juga dapat
berarti 'berita yang bersifat kronologis', di-
sampaikan tahap demi tahap. Menurut Zahran
di dalam Qashash Al-Qur'6n, qishshah adalah
mengurai kejadian-kejadian dan menyampai-
kannya tahap demi tahap. Tujuan qishshah,kata

Asy-Sya'rawi, adalah untuk i'tibir ( _,#r =

pelajaran) dalam rangka memantapkan ide-ide
yang diamanatkan di dalam Al-Qur'an.

Qishshah yang digunakan untuk menyarn-

paikan cerita yang benar-benar terjadi pada
masa lalu disebut wdqi'iyyah (*)))), seperti
qishshah Nabi Isa as. dan Nabi Musa as. (QS. Ah
'ImrAn l3l: 62, QS. Al-A'rAf l7):176, QS. Y0suf

ll2l:3, dan QS. Al-Qashash [28]: 25). Di dalam
bentuk kata l<erja qishshah digunakan dengan arti
'menceritakan' atau'menjelaskan', seperti
qishshahumat terdahulu (QS. An-Nahl [16]: 118).

Misalnya, penjelasan bahwa Allah adalah
pemberi keputusan yang paling baik (QS. Al-
An'Am [6]: 130):

i# '& U) ?*1i ,i *|ii i$ ,i;:i.
6"+ tls " l;; fii ;tu. F:3*; av ii)L
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Ali ;;:i i:*i " u-Lf 5t

3).*L 1;,6 fii
(Yd ma'syaral jinni wal insi alam ya"tikum rusulun

minkumyaryshshfinn'alaikumaydtiwayundzirtrnakum

liq6'a y aumikum hddz6, qhlit sy ahidnd ' al6 anfusind wa

gharr athumul hay frtud duny 6 w a sy ahidit' al 6 mfusihim

annahumkdnilknfirld.
Hai golongan jin dan manusia, apakahbelum datang

kEadamu rasul-r asul dnri golongan kmnu sendiri, y ang

mary ampaikan kepadamu ay at- ay at-Ku dan memberi

puingatmt kepadnnu tuhadrp pertentuanmu dengmr hni
ini? Merekn berknta, " Kami menj adi saksi atas diri knmi

sadiri." Kehidupan dunia telah menipu mereka dan

muekamenj adi saksi atas dii mereka sendii balnaa merekn

adnl ah o r an g- o r an I y an g k af ir.

Dalam bentuk perintah (fi'l amr), kata itu
berarti perintah untuk mengikuti apa yang
diceritakan, seperti perintah ibu Musa agar

membuntuti Musa (QS. Al-Qashash [28]: 11). Di
dalam bentuk jamak, qashdsh artinya jejak
semula, seperti kata Musa kepada pembantuny4
sebagaimana tersebut di dalam QS. Al-Kahfi

[18]: 54:

rai tlrGt y rit4v "€ & ( A;i
(Dzdlika md kunnh nabghi fartaddd 'aM Atsdrihimd

qashashil.

"ltulah tempat yang kita cari, lalu keduanya kembali

men gikut i j ej ak mu ekn s unul a. "

Dalam bentuk dan makna lain, al-qishhsh

artinya'pembalasan yang sama'. Apabila dilihat
dari makna bahasa sesungguhnya pembalasan
yang mereka terima, akibat dari jejak atau
perbuatan mereka semula. Karena itu, pem-
balasan ini nilainya setimpal dari perbuatan yang

dilakukan semula, orang merdeka dengan orang

merdeka, hamba dengan hamba dan wanita
dengan wanita (QS. Al-Baqarah [2]: 178). Namun,
qishdsh tidak dilakukan, apabila ahli waris korban
memaafkannya dengan kompensasi membayar
diyah (ganti rugi) yang wajar (ma'rttfl bagi pelaku
pidana. Tersebut di dalam QS. Al-Milidah [5]: tl5:

Faman tashaddaqa bihi fahua kaffdratun lah
(,'i\tii- * -.1 33A p = Barangsiapa

E N srr<r-oppr:rrr Ar--Qun'nN



Qasrvaralr

yang melepaskan [hak qisas]-nya maka me-
lepaskan hak itu [menjadi] penebus dosa baginya.

Al-Qur'an menggunakan qashash ( f:"t)
sebagai salah satu cara menyampaikan pesan

atau pelajaran kepada pembacanya.

Cara penuturan qashash (,f:.r ) ada yang
ditunjukkan nama tempat dan tokoh pelakunya
serta gambaran peristiwanya, seperti kisah
Musa as. dan Firaun (QS. Thaha pOl 78).

Kadangkala kisah hanya disebut peristiwanya
tanpa ditunjukkan tempat pelakunya. Ini karena

kisah di dalam Al-Qur'an dimaksudkan untuk
menarik pelajaran darinya, bukan untuk me-
nguraikan sejarah kejadiannya.

Menurut satu riwayat QS. Al-Qashash [28]
disebut juga surah Musa, karena di dalam surah

ini termuat kisah Musa as. yang paling lengkap.

Surah ini termasuk swah Makkiyyah, terdiri dari
88 ayat, 1.t141 kalimat dan 5.800 huruf.

Substansi pesan QS. Al-Qashash [28]
mengenai pemikiran tentang kebenaran dan
kebatilan, sikap menundukkan diri dengan
menentang kisah pertempuran antara tentara
Tuhan dengan tentara setan seperti Firaun si

pembangkang itu, dan Qarun yang materialistis.
Surah ini diawali dengan cerita keangkuhan
Firaun dan ulahnya di muka bumi, dilanjutkan
dengan kelahiran Musa as. dengan perjuangan-
nya sebagai nabi dan rasul dalam rangka
menyebarkan tauhid. oo Ahmad Rofiq oo

QASWARAH ( \:FI
Kata qaswarahberasal dari kata qasara - yaqsiru -
qasran (r* -'; -'r;). Kata qasara berakar
dari huruf qAf ( iS), sin ( 5a ) danr6' (li),yffi9
berarti 'menaklukklan' atau 'memaksa'. Kata
qaswarah (4; ) sendiri ditemukan beberapa

arti, yakni'singa','pemburu','penembak jitu',
dan'awal kegelapan malam'. Keempat arti ini
dapat menjadi penakluk-penakluk sesuatu. Ada
pula yang mengartikan kata qaswarah dengan
' mu' z\umul -l ail' ( S)lt iili = seb agi an b es ar waktu
malam); dan ada pula yang mengartikan 'al-
qaswar wal-qaswarah' (;r:j*li, ,-#i = anak muda
yang kuat serta pemberani).

Qasw'alah

Kata qaswarah (;'.,'ri ) disebutkan hanya
sekali di dalam Al-Qur'an, yakni pada QS. Al-
Muddatstsir l74l: 51., Farrat min qaswarah
(;;F b -? = Lari daripada singa). Nuwaihi
berpendapat bahwa yang dimaksud dengan
kata qaswarah di dalam ayat ini adalah 'pe*-
buru' karena menurutnya, "Di padang pasir
Arabia tidak atau jarang sekali ditemukan
singa". Pendapat ini berbeda dengan pendapat
Sayyid Quthub yang mengemukakan di dalam
tafsirny4 Fi Zhildlil Qur'6n, "Berlarinya keledai
liar ke berbagai penjuru pada saat mendengar
singa mengaum merupakan pemandangan
yang dikenal oleh orang-orang Arab. Manusia
yang diibaratkan dengan keledai yang berbuat
demikian keadaanya sungguh menggelikan".

Mengomentari kedua pendapat di atas, M.

Quraish Shihab menyatakan bahwa masalah
perumpamaan bukannya terletak pada ada atau

tidaknya apa yang diumpamakan itu di dalam
kenyataan masyarakat. Di dalam bahasa Arab,
begitu pula di dalam Al-Qur'an, cukup banyak
perumpamaan yang wujudnya tidak dikenal,
tetapi dapat dipahami oleh pendengarnya atas

dasar imajinasi, yang di dalam pembahasan
kesusastraan dikenal dengan istilah "Tasybih

Takhyili" (,F trs ). Uisany4 firman Allah di
dalam QS. Yffsuf [12]: 31, yang mengabadikan
ucapan wanita-wanita terhadap Nabi Yusuf,
" ...HAsya lil4Ahi md hddzd basyaran in hddzd ill6
malakunkarim" ( 3rt {l l*"i b) (A t:.,; u fi1 g; ..

1'5 =..."MahasemPurna Allah, ini bukankah
manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah

malaikat yang mulia''). Demikian pula di dalam

QS. Ash-Shdtfdt l37l: 65, yang memberikan
perumpamaan pohon Zaqqum (satu pohon di
neraka), " Thnl' uhd ka annahfi ru' trsusy -sy ay 6thin"
( cn$i Ut;3 ,ri:( qliL = Mayang (buah)nya
seperti kepala setan-setan). Kedua hal ini,-
"milaikat" dan "kepala setan"-jelas tidak
diketahui bentuknya oleh pembaca atau pen-
dengar ayat-ayat tersebut, namun dijadikan
perumpamaan. |adi, kalaupun "singa" tidak
dikenal adanya di padang pasir Arabia itu bukan
berarti perumpamaan tersebut tidak mereka
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pahami. Atas dasar ini, M. Quraish Shihab
cenderung menguatkan pendapat yang me-
nyatakan bahwa yang dimaksud dengarr qaswarah

adalah singa.

Al-Maraghi merujuk kepada pendapat Sa'id
bin ]abia Ikrimah, dan Mujahid yang menegaskan

bahwa yang dimaksud dengan kata qaswarah

adalah orang-orang yang memanah untuk
berburu. Dengan begitu, Al-Maraghi menafsirkan
ayat di atas adalah bahwa orang-orang musyrik
(Quraisy), dalam menjauh dari Nabi Muhammad
saw. bagai keledai liar yang lari dari para
pemanah yang melempar (melepas)kan panah
serta mengejarnya untuk memburu dan me-
nangkapnya. Di sini terdapat isyarat bahwa
sekalipun mereka seharusnya menerima dakwah
Nabi dan mengambil pelajaran dari apa yang
disampaikannya tetapi mereka mudah berpaling
daripadanya tanpa alasan yang jelas. Oleh karena
itu, keberpalingan mereka dari Al-Qur'an dan
mendengar nasihat-nasihat yang ada di dalam-
nya; bahkan, pelarian diri mereka daripadanya,
diibaratkan keledai-keledai liar yang lari se-

kencang-kencangnya karena terkejut, di samping
terdapat pula penghinaan dan persaksian atas

kebodohan mereka.

Menurut Hamka, "keledai liar yang ter-
kejut, lari dari singa"-ayat yang dikaji ini-
adalah perump.unaan yang sangat tepat. Keledai
yang karena takutnya akan diterkam singa, ia
menggelinjang atau berjingkrak-jingkrak lari,
biarpun tali pengikatnya akan putus. Walaupun
singa itu masih jauh, namun keledai masih
berlari dengan sekencang-kencangnya karena
takutnya bertemu dengan singa. Betapapun
diusahakan menghambatnya, ia tidak akan
terhambat, dan terus berlari. Demikian per-
umpamaan yang dibuatkan oleh Allah tentang
perangai kaum Quraisy pada waktu Nabi saw
mulai menyampaikan dakwahnya. Mereka
begitu takut dan menyingkir karena tidak ingin
kebiasaan-kebiasaan yang mereka terima dari
nenek moyangnya diubah serta dicela. Meng-
ingat, penyembahan mereka kepada berhala
telah mendarah daging.
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Dari kajian tersebut, dapat ditegaskan
bahwa yang dimaksud dengan qaswarah ( {;F )

yang terdapat di dalam QS. Al-Muddatstsir
l74l: 51 di atas adalah 'singa'. Pengertian ini
jelas adanya bila dikaitkan dengan ayat se-

belumnya, yang menjelaskan tentang keledai
liar yang terkejut, (dan kemudian) lari dari
singa. Larinya keledai dari singa diumpamakan
dengan larinya kaum Quraisy dari dakwah
Nabi saw. * Muhammadiyah Amin o..

QAUM ( e, I
Kata qaum ( t,o ) pada asalnya berarti kelompok
laki-laki (tanpa wanita). Akan tetapi, kemudian
di dalam penggunaan pada umumny4 kata itu
menunjukkan kelompok manusia yang berada
pada suatu tempat baik laki-laki maupun
perempuan.

Kataqaum ( Cy ) seasal dengan kataqdma-
yaqirmu - qiydman (t1t1.-'iF- - iu )yang berarti
'berdiri'. Kata itu bisa juga berarti 'memelihara
sesuatu agar tetap ada', misalny a qiy 6mush shnl dh

( e>'At i6 ) berarti'memelihara agar shalat tetap
dilaksanakan';'berdiri' atau'memelihara' baik
atas pilihan sendiri ataupun atas paksaan. Atas
pilihan sendiri seperti pada QS. AI'ImrAn [3]:
191 dan atas suruhan orang lain seperti di dalam

QS. An-NisA' l4):135.Kalau kata dzurriyyah( i-5.!),
AU ( JI ), dmr ahl ( 

"fii 
) menunjukkan sekelompok

manusia yang ada ikatan darah, qaum ( p$ )

merupakan kelompok manusia yang berdiri atau
terpelihara kesatuan hubungannya dan ke-
satuan tempat keberadaan kaum itu.

Penggunaan kata qaum ( p! ) untuk me-
nunjuk kelompok laki-laki saja tanpa ada perem-
puan ditemukan pada QS. Al-Hujuril l49l:11.,

r;t j* oi p * i ?i |i"$ 1r-r;'u"iy 4k

#fu',F-oi W'b,y{q'lt;*
(Yd ayyuhdl-ladzina ilmanfi ld yaskhar qaumun min
qaumin 'asd an yaktrntt khairan minhum wa ld nisd'un

min nis6'in ' asi an y akunna khairan minhunna) .

" H ai o r an g- o r an g y an g b er im an j an ganl ah su atu kaum

A aki-laki) mengolok-olokkan kaum laki-laki) y ang lain
(karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih
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baik daripada mereka Qang mengolok-olokkan) dan

j angan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita

lain karena) boleh jadi wanita (yang diperolok-olokkan)

lebih baik daripada wanita (y ang mengolok-olokkad. "

Pada ayat tersebut dipisahkan kata qaum

( py ) dengan nis6' ( 't! ). Maka, kata qaum

diartikan sebagai'kelompok lakiJaki' saja.

Tidak ada penjelasan di dalam literatur
kebahasaan berapa jumlah minimal kelompok
orang sehingga bisa disebut qaum, tetapi jika
melihat konteks pembicaraan, ditunjukkan
jumlah yang banyak, berupa suku atau ko-
munitas manusia yang menempati suatu kam-
pung; bahkan, menunjuk kepada suatu bangsa.

Di dalam AlQur'an terdapat SS3kataqaum

yang menunjukkan kelompok manusia, baiklaki-
laki maupun perempuan. Penggunaan kataqaum

tersebut di dalam pengertian yang netral, tidak
mengandung konotasi positif atau negatif.
Penunjukkan kata qaum kepada yang positif atau

negatif tergantung kepada kata yang men-
dampinginy a (di-idhdfah-kan). Illisalny a q aum

yilqiniln( $frY i3i = orang-orangyangyakin akan

kebenaran dari Allah) pada QS. Al-Baqarah [2]:
118, QS. Al-Mflidah [5]:50, QS. Al-]Atsiyah [tts]:4
dan 20, serta sebagainya; qaum ya'qiltm ( aH- 

C 

j
= orang-orang yang berakal) pada QS. Al-Baqarah

l2l: Ma dan QS. Ar-Ra'd [13]: 4; qaum ya'lamfin
( o'rlJJ.";! = orang-orang yang mengetahui) pada

QS. Al-Baqarah [2]: 230; qaum shfrliWrn ( o F.w f ]
= orang-oran9yffiLg saleh) pada QS. Al-Ma'idah

[5]: 84; qaum yafqahfin (;::,ii]:- p33 = orang-orang
yang pandai) pada QS. Al-An'Am [6\: 98; dan qaum

yu'minfin ( o';'i- pri = orang-orang yangberiman)
pada QS. Al-An'Am 16l: 99.

Yang mengandung konotasi negatif misal-
ny a al- q aum al -kdfi rfin ( ;4 76Jt prJr = orang-orang
kafir) pada QS. Al-Baqarah [2]: 250,264,286, QS.

Ah 'Imran [3]: 14O dan sebagainya; al-qaum az]t-

zhilimf.m ( ,:ilutLtt plJr= orang-orang yang aniaya)

pada QS. Al-Maidah [5]: 5L, QS. Al-An'Am [6]:
47, 68, 1.M, dan sebagainya.

Ada juga kata qaum yang menunjuk pada

ummat ( alf ) yang aiseru para Nabi.Misalnya qaum

Hfid ( rlA pri ) pada QS. HOd [11]: 60, qaum Lfith

Qarvir'icl

( v] rF ) padaQS. H0d [11]:70 dan 74, qaumNfih
( Ci r$ ) pada QS. H0d [1L]: 89, dan sebagainya.
oo Atjeng A. Kusairi ct

a-.-

QAWA'ID ( JrrP l
Kala q ma 6' id ( -vt I ) adalah bentuk j amak dari kata

q6' id ( au ) dan q6' idah ( 6 +6 ), benhtk ism f6' il dali
qa'ada-yaq'udu - qu'Adan ($'*-'r:j:"-'ri ) ya^g
berarti 'duduk'. Sebagai istilah, kata qd'idah dau.l

qaw6'id berarti asds ( uCl = dasar), seperti dasar

atau fondasi bangunan, adh-ilrhbith ( J.,,tLJt) atau

al-amr al-kutti ( u,tilr ;trr = keseluruhan) yang
mencakup semua juz'iyykt ( -Vi = satuan-
satuan), seperti qaw6'id al-fiqh (*it +ti ). Kata

q6'idah blla di-nisbah-kan kepada perempuan,
berarti'perempuan yang sudah putus dari haid,

dari anak, dan dari perkawinan'. Kata lain yang

seasal dengan qaw6'idialahal-qu'6d( r6ijr ) berarti
'penyakit yang membuat seseorang dudu( tidak
bisa berdiri', al-qa'adah ( ;:r;j1), berarti 'orang yang

tidak bisa maju berperang'. Sejalan dengan itu,
ada bulan dinamakan bulan Zulqaidah, karena

pada bulan itu orang duduk (tidak mengadakan

perjalanan dan tidakberperang).Al-qi'dah ( ;C,+l'r )

berarti 'ukuran tempat duduk yang diambil
seseorang', al-qu'dah ( ;"r:,i'lr ) berarti'sesuatu yang

banyak diduduki dan kendaraan yang sering di-
gunakan oleh penggembala untuk membawa per-

bekalan atau barang seperti kuda dan keledai'.

Al-qu' dah juga berarti'banyak duduk'. Al-Qa' affi
( +*l ) adalah 'orang yang berpendapat seperti

pendapat sekte Qa'ad dari golongan Khawarij',
al-qd'id ( ,s$r ) berarti 'pengawal' (al-hhfizh,

rir^lr ).

Kataqmo6'id di datam AlQur'an disebut tiga
kali, yaitu di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 127; QS.
An-Nahl [16]: 26 dan QS. An-N0r [24]: 60. D dalam

bentukfi'lmddlikataitu disebut dua kali, yaitu di
dalam QS. Ali'Imr6n [3]: 168 dan QS. AlTaubah

[9]: 90. Di dalam benlukfi'l muilfiri' disebut 7 kali.

Di dalambenitkfi'l amr disebuttigakali. Di dalam

bentuk mashdar disebut empat kali. Di dalam
bentukismfd'll disebut delapan kali, dan di dalam

bentuk ismmakdn disebut empat kali.

Kata qaw6'id di dalam QS. Al-Baqarah [2]:
127 berkaitan dengan kisah Nabi IbrAhim dan

I
L
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putranya, IsmA'il, yang membangun dasar-
dasar Baitullah. Ketika itu mereka berdoa,
semoga Tuhan menerima amal mereka. Ayat
tersebut berbunyi

ti'J1, d: Ja"Jyr$i E "'rrai 7=^1'ej- tj
(Wa idz yarfa'u lbrdhim al-qaw6'ida minal baiti wa
kmifl rabband taqabbal minnil.
" Dan fingatlah), ketika lbralim meninggiknn (membina)

dasar-dasar B aitullah bersama lsmail ( ser ay a ber do' a),

" Ya Tuhnn kami terimalah dari knmi bmalan knni). "

Kalaqawd'id di dalam QS. An-Nahl[1.6]:26
disebut di dalam konteks pembicaraan mengenai
orang-orang yang berbuat makar. Ayat tersebut
adalah

)tt'pi 3;;$'fri 3_i,#,y Oa*t'.,b: fi
S * ,t 4rt-li :+io ryt ,y,'rzlJi i*'p

b:,F"
(Qad makaral-ladzina min qablihim fa atalldhu
bun' y 6n ahum min al - q aw 6' i di f aklwr r a' al aihimus-s aqf u

min fauqihim wa atdhumul-'adzdbu min fuitsu ld
yasy'urirn).
" S esun gguhny a o r m g- o r an I y m g s eb elum mer ekn t el alt

mengadnknn makar maka Allalt moryhnncarkan rumah-

rumah mereka dni fondasiny a, lalu atap (rumalr itu) j atuh

mmimpa merekn dari atas, dan dntanglalr mab itu kepada

merekn dari tempat ymg tidakmereka sadnri."

Kata qawd'id di dalam QS. An-N0r [24):60
berkaitan dengan masalah perempuan-pe-
rempuan tua yang telah berhenti dari haid dan
mengandung,ytrtg tiada ingin kawin lagi. Atas
mereka tidak ada dosa bila menanggalkan
pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud
menampakkan perhiasan. Ayat tersebut ber-
bunyi:

Qawiyy

I ahunn a w all 6hu sami' un' alim).
" P u empuan-per empuan tu a y an g t el alr t erhmt i ( dai hai d
dan mengmdung) y ang tiada ingin kmoin (lagil, tindalalt

atas mereka dosa menanggalkan pakaimt merekn dengan

t i dnk (b erm aksu d) mennnp akkan p erhi as m, dm b erl aku

sopan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha
Mmdengar lagi Maha Mengetahui." ot Hasan Zaini *

,a
QAWTYY ( €g l
Kala qawiy ( iS;) terambil dari akar kata yang
terdiri dari huruf-huruf qdf, waw, dan yd'.
Maknanya berkisar pada dua hal yang bertolak
belakang. Pertam4 keras, kuat, atat antonim lemah,

dan yang kedua lawan dari makna di atas, juga
berarti sedikit kebaikannya. Kekuatan yang di-
maksud dapat wujud dalam badan atau kalbu
manusi4 dapat juga wujud dari luar manusi4
misalnya bantuan pihak lain yang melahirkan
kekuatan, atau bahkan bantuan Allah swt.
sehingga makhluk yang dianugerahi-Nya men-
dapat kekuatan.

Dalam Al-Qur'an, kata qawiy terulang
sebanyak sebelas kali, sembilan di antaranya
menyifati Allah swt., sedang dua lainnya,
masing-masing menyifati manusia, dalam hal ini
Nabi Musa as. dan jin Ifrit yang merupakan
pengikut Nabi Sulaiman as. Tujuh ayat yang
menyifati Allah dengan sifat Qawiy digandeng-
kan dengan sifat 'Aziz ( ttf ), dlua lainnya
dirangkaikan dengan q4t ** (Syaffid al-'iqdb

[Maha Pedih siksa-Nya]). Secara umum dapat
dikatakan bahwa sifat Qawiy atau Maha Kuat
yang disandang Allah swt. dipaparkan Al-
Qur'an dalam konteks menghadapi para pem-
bangkang. Perhatikan firman-Nya:

Fi +U: s, i'e i ;tui e njl 1532ii

1 4r3 o u-rt;r'pil;i i"i i:,1 -, 3b;
a , ,a. . t4- t t. ti..
g4-I+ aut f+:;U

" Siapknnlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saj a

yang knmu sanggupi dan dari kudn-kuda ymg ditambat
untukberperang, (dengan persiapan itD kamu meng-

gentarkanmusahAllaltdmtmusultrnusertaorang-orang

selain mereka y ang kamu tidak mmgetahuiny a, sedang

Allah menget ahuiny a" (QS. Al-AnfAl [8] : 60).

O;L ;& aq'o;:;1 6 ,ei A b'tio
oii - *.t -; 

p :jq JLt oi

ry ?'i'i-o"gil"p 3q1u.
(Wal-qaw6' idu minan-nis6' al-l6ti 16 y arjilna nikifun

falaisa 'alaihinna jundbun an yailw'na tsiydbahunna
ghnira mut abarrij 6tin bi zinah wa an y asta'fifna khairun
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Meraih kekuatan-seperti Pesan ayat di
atas-bukan untuk menganiaya, tidak juga
untuk memusnahkan, tetapi sekadar untuk
"menggentatkan", karena Penggunaan kekuatan

sebaiknya dihindari, dan kalau pun digunakan,

maka itu digunakan dalam batas untuk menS-

gentarkan "musuh Allah dan musuhmu serta oranS-

orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya."

Perhatikan juga QS. Hfid [11]: 66; Al-Haii

l22l:74; Al-AnfAl [8]: 52 dan lain-lain.
Allah al-Qawiy adalah Dia yang sempurna

kekuatan-Nya. Dalam genggaman tangan-Nya

segala kekuatan, dan Dia pula yang meng-
anugerahkan kekuatan kepada makhluk-
makhluk-Nya dalam tingkat yang berbeda-beda.

Kekuatan makhluk tidak langgeng, juga

suatu ketika melemah, dan pada saat yang lain

dapat kuat kembali, kemudian lemah lagi. (QS.

Ar-R0m [30]:54).
Malaikat ]ibril sekali disifati Allah dengan

firman-Nya, ( # .iii a: '.'-, aS 6) = Yang

memuny ai kekuat an di sisi P emilik Arsy Yang Maha

Mulia" (QS. At-Takwir [81]: 20). Di kali lain
dinyatakan-Nya bahwa malaikat pembawa
wahyu itu adalah: ",sl;)t L-ru, (Syadid al-Quwk

ly ang sangat kukuh kekuatan'kekuatanny al)" (QS. An-
Najm [53]: 5). Ayat at-Takwir berbicara tentang

malaikat Jibril di sisi Allah. Kekuatannya di
sana-di tengah para malaikat yang dekat
kepada Allah-relatif tidak sekuat jika di-
bandingkan dengan kekuatannya di tengah-

tengah manusia di bumi ini. Karena itu ketika

menguraikan kekuatan-Nya saat membawa
wahyu kepada Nabi Muhammad saw., Allah
menggunakan bentuk jamak untuk melukiskan

kekuatannya dan disertai lagi dengan katasyadid

( +1; [sangat kukuh]).
Manusia juga demikian, di satu tempat

boleh jadi dia merasa kuat, tetapi jika dibanding
dengan manusia atau makhluk lain dia dapat

menjadi lemah. Kemudian betapapun besar

kekuatan yang mereka miliki, mereka tidak akan

sanggup melemahkan Allah swt. Begitulah
kekuatan yang dibagikan Allah swt. kepada

makhluk-Nya. Wa All6h A'lam. + M. Quraish Shihab *

Q,rrt rt';ttttittt

eAwwAMON t o'jt:jil
Kata qawwdmfin ( ::']ft ) adatah bentuk jamak dari

qawwim t 3tt ). Sedang qawwhm adalah bentuk

mubdlaghah (superlatif) dari qd'im. Secara bahasa,

qawwdm( grl ) mengandung makna dasar, antara

lain:'tegak','lurus','betul', dan'adil'.
Makna itu kemudian berkembang menjadi

'memimpin' seperti terkandung di dalam QS. An-
NisA' [4]:135. Hal itu boleh jadi karena sikap

benar, lurus, atau adil itu erat sekali kaitannya

dengan tugas kepemimpinan dari seorang
pemimpin, mulai dari kepemimpinan di dalam
rumah tangga sampai kepada kepemimpinan
bangsa dan negara. Kemudian, sifat benar, lurus,

dan adil itu tidak hanya dimiliki di dalam diri
seorang pemimpin, tetapi juga harus ditegakkan-
nya, sehingga keadilan dan supremasi hukum
benar-benar terwujud di dalam masyarakat.

Sementara itu, Ar-Razi menjelaskan pul4
bahwa kata qawwdm mengandung makna
'melaksanakan sesuatu pekerjaan dengan
sungguh-sungguh'. Hampir senada dengan
pendapat Ar-Razi, Al-Qurthubi menjelaskan
pula bahwa kata qawwdm mengandung makna
'kesiapan melaksanakan sesuatu dengan penuh

perhatian dan kesungguhan'.
Di dalam Al-Qur'an, kata qawwdmfin

( o'r)t'; ) ditemukan pada satu tempat, yaitu di
dalam QS. An-Nis6; l4l:34. Menurut Rasyid

Ridha, kata qawwdmLn ftrsebut mengandung
makna, antara lain Al-himdyah ( a(4t = pen-
jagaan), ar-ri' dy ah ( t"Glt'= pengayom an), Al-
kifhyah ( ijutt = pencukupan), dan Al-wildyah
( r\,rlt : kepemimpinan). Ayat ini berkaitan
dengan kepemimpinan laki-laki/suami ter-
hadap istrinya di dalam konteks kehidupan
rumah tangga, sedangkan kepemim-pinan itu
tidak boleh bersifat otoriter atau memaksakan
kehendak sendiri.

Kewajiban memimpin, melindungi, dan

memelihara istri tersebut didasarkan pada
pertimbangan bahwa laki-laki itu diberi ke-

lebihan berupa kekuatan fisik dan pikiran atau

daya intelektualitasnya. Selain itu, laki-laki pula
yang berkewajiban memberikan belanj a (nafkah)
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kepada istrinya, sebagaimana tercermin di
dalam ayat selanjutnya.

Selain itu, kita juga mendapatkan kata
qawwdmLn ( or:,t:; ) dengan sedikit perubahan
pada harakatnya, yaitu qawwdmin (;ltt) dua
kali;pertama di dalam QS. An-NisA' [4]: 135; dan
kedua, di dalamQS. Al-Mflidah [5]:8. Keduaayat
yang disebutkan terakhir ini, menurut Al-
Qurthubi, berkaitan dengan penegakan ke-
saksian dan bersikap adil di dalamnya meskipun
persaksian itu menyangkut diri sendiri. Pendapat
senada juga dikemukakan Ath-Thabari.
q Ahmad Kosasih *

QAYYTMAH ( a;;i )
Kata qayyimah (,1,-$ fadalah kata sifat. Kata itu
di dalam Al-Qur'an disebut dua kali, yaitu di
dalam QS. Al-Bayyinah [98]: 3 dan 5. Bersama
kata lain yang seakar dengan kata itu disebut
659 kali, di antaranya di dalam bentuk qayyitm
( 

f 4 ) disebut tiga kali, al-qayyim ( $r ; ata,
qayyimi(q ) disebut lima kali.

Asalkata qayyimah atau qayyfim adalah qkma

( ll-i ) yang berarti 'tegak' atau 'terus menerus
dan tetap'. Kata qayyimah secara bahasa berarti
'tegak lurus'. Menurut Al-Ashfahani, kata
qayyimah berarti 'tetap', 'menegakkan urusan
kehidupan' dan'kepulangan' manusia. Apabila
qayyimah menjadi sifat kata ffin ( J: ), digunakan
di dalam konteks menjelaskan agama yang
bertujuan menegakkan keadilan. Kata qayyfim
berarti memelihara. Kata itu digunakan sebagai
asma Allah; artinya 'senantiasa berdiri sendiri
di dalam memeliharaurusan makhluk-Nya', me-
liputi menjadikan, memberi rezeki, dan menga-
tur segala kemungkinannya. Kata Qatadah, al-

Qayyfim artinya kesendirian Allah mengurus
makhluk-Nya meliputi ajal, amal, dan rezekinya.
Di dalam be ntuk aqdma - yuqimu ( '&" - iui ;, t<ata

itu digunakan di dalam konteks shalat. Artinya
memelihara secara terus-menerus dan menegak-
kannya. Al-Qurthubi menjelaskan kata yuqimiln
ash shalih (iibi'or*tl. ) artinya 'menunaikan
shalat dengan memenuhi rukun, syarat, dan
sunahnya secara sempurna menurut ketentuan
waktunya'.
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Kata qayyimah yang digunakan untuk
menyifati kitab atau di dalam bentuk jamak
kutub ( J ) artinya'lurus', seperti di dalam QS.
Al-Bayyinah [98]: 3, FihA kutubun qayyimah
(W* qj. = di dalamnya terdapat [isi] kitab-
kitab yang lurus). Sejalan dengan penggunaan-
nya sebagai sifat din, berarti agama yang lurus,
sebagaimana tersebut pada QS. Al-Bayyinah
[98] : 5, W a dzdl ika ffi nul - q ay y im ah ( "]:"i b" : a;ti =

dan yang demikian itulah agama yang lurus).
Kedua kata qayyimah tersebut pada hakikatnya
sama karena agama Allah dasar dan ajarannya
adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada
hamba-Nya melalui rasul-Nya (seperti di-
kemukakan di dalam QS. At-Taubah [9]:36, QS.
Y0suf [12]:4O, QS. Ar-R0m [30]: 30, dan QS. Al-
Kahfi [18]: 2). Lebih dari itu, di dalam kitab Allah
terdapat hukum-hukum agama yang lurus.
Hukum-hukum tersebut menjelaskan hal-hal
yang benar (hak) dan yang salah (batil). Selain
itu, kitab Allah juga menjelaskan penerapan
hukum yang termaktub di dalam Al-Qur'an.

Kata al-qayyimah di dalam QS. Ar-ROm [30] :

30 memberi penjelasan tentang fitrah manusia,
yaitu manusia diciptakan Allah dengan fitrah
beragama tauhid. Ayat tersebut berbunyi, 16

tabdila li khalqill6hi dz1\kad-dinul qayyim
( )Pi 3"{i -4;,"$i1bJ-,-r}"5 = Tidak ada
perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama
yang lurus).

Kata qawdmA (ir/ ) di dalam QS. Al-
FurqAn [25]:67 menjelaskan sifat hamba Allah
yang mendapat kemuliaan. Ciri-ciri tingkah laku
hamba tersebut adalah apabila membelanjakan
harta tidak berlebih-lebihan, tidak kikia tetapi
pola hidupnya sederhana. Ayat tersebut ber-
bunyi:

Gbst itn "li

(Wal-ladzina idzh anfaqil lam yusrifu walam yaqturit
w a kdn a b aina dzdlika q aw 6mil.
" D an orang-orang y ang apabil a membelanj aknn [hnrta],
merekn tidak berlebih-lebihan, dan tidak [pula] kikir, dan

adnlah [punbelanj aan itul di tmgah-tengah antar a y ang

dernikimt.'

. , . . . ,. / -- , <.tlf- I l.iirl t5l alJtj

(,tE -t!;\
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Menurut An-Nawawi, QS. Al-Bayyinah

[98]: (bukti yang nyata) dinamakan juga surah al-

qayyimah ( r #ir ), lam yakun ( 3-- t ), Al-Bariyyah

(q),), atau Munfakkin ( fil-i ). Dinamakan

Q5. At-Qiyamah [75) karena di dalamnya ter-

dapat kata al-qayyimah sebanyak dua kali (Ayat 3

dan 5). Surah ini termasuk Madaniyyah (sebagian

Makkiyy ah), diturunkan sesudah QS. Ath-ThalAq

[65), terdiri dari delapan ayat, sembilan puluh
empat kata dan 390 huruf.

Kata al-qayyfim y angmerupakan salah satu

asma AllAh, artinya'terus-menerus mengurus

makhluk-Nya' (QS. Al-Baqarah l2l:255 dan QS.

Thaha [20]: 111). Dengan sifat-Nya itu, Allah
mengurus makhluk-Nya senantiasa berdiri
sendiri, tidak membutuhkan bantuan pihak lain

karena selain diri-Nya, semuanya adalah
makhluk, ciptaan-Nya. (QS. Ah'ImrAn [3]: 2).

eo Ahmad Rofiq ot

eAYYOM, ar t pjiir I
Kata al-Qayy{r* ( C',jt ) terambil dari akar kata

yang terdiri dari tiga huruf, yallu qdf, wauu), darr

mim. Maknanya berkisar pada: Pertama, se-

kelompok manusia, dari sini lahir kata qaumlkaum.

Kedua, bermakna tegak lurus, dari sini lahir
makna berdiri, dan ketiga adalah tekad, dan dri
sini muncul m alaabersinambung dNr terus-menerus,

karena tanpa tekad, kesinambungan tidak akan

terlaksana. Dalam Al-Qur'an kata kerja qaloama

dalam berbagai bentuknya dipahamai sebagai

terlaksananya sesuatu secara sempurna dan ber-

sinambung. Kala afimu ( t r:$i ) pada firman Allah:

Aqtmfi ash-Shaldh ({>tbt tr}a1), bukan bermakna

dirikan shalat, tetapi maksudnya laksanakan secara

businmnbung!

Al-Qur'an menggunakan kata qayyfim se-

banyak tiga kali, kesemuanya menunjuk kepada

Allah swt. Yang pertama dalam konteks uraian

tentang diri-Nya, y aitu p ada Ay at al - Ku r si (QS. Al'
Baqarah [2]: 255). Kedua, dalam konteks me-

nurunkan kitab suci sebagai petunjuk (QS. Ah
'ImrAn [3]: 1-3). Ketiga, dalam konteks Hari
Kemudian, di mana setiap orang akan memperoleh

keadilan sempurna (QS. Thaha pQ:111-L12).

Demikian terlihat kata al-Qayyfim selalu

QishAsh

bergandengan dengan al-Hayy ( 13i), sebagai-

mana al-Hayu selalu bergandengan dengan-Nya

atau dengan yang menunjuk pemenuhan Allah
terhadap kebutuhan makhluk-Nya. Antara lain,

memberi mereka petuniuk melalui kitab-kitab
suci dan menegakkan keadilan buat semua
makhluk kelak di kemudian hari.

Sebagaimana dikemukakan di atas, kata

kerja qawama dalam berbagai bentuknya di-
pahami sebagai terlaksananya sesuatu secara

s empum a dnn b u sin ambun g. Dengan demikian Allah

al-QayyAm adalah Dia yang mengatur sehingga

terlaksana secara sempurna segala sesuatu yang

m erup aknn kebutuhan m akhluk.

Imam Ghazali ketika menguraikan sifat ini,

memulai penjelasannya dengan membagi segala

sesuatu pada dua bagian pokok. Pertama adalah

sesuatu yang memerlukan tempat dan kedua

adalah yang tidak memerlukannya. Yang me-

merlukan tempat tidak dapat dinamai Qk'im bi

nafsihi ( 9k, ,..u [berdiri dengan dirinya sendiri]).
Sedang yang tidak memerlukan tempat kategori-

nya bertingkat-tingkat; ada yang tidak mem-

butuhkan tempat, tetapi masih membutuhkan
hal lain untukwujud dan kesinambungannya. Di
sini, walau dia dapat dinam ar Qd' im bi nafsihi, lelapi
belum mencapai kesempurnaan, karena dia
membutuhkan sesuatu yang lain untuk wujud-
nya. Allah adalah Qd'im bi nafsihi secara penuh,

karena Dia sama sekali tidak membutuhkan
tempat, bahkan tidak membutuhkan apa pun
untuk kesinambungan wujud-Nya. Kalau yang

demikian itu, disertai pula dengan pemberian
wujud kepada segala sesuatu, pemenuhan ke-

butuhan mereka secara semPurna dan ber-
sinambung maka di sini Dia dinamai al-Qayyim,

dan itulah Allah swt. Begitu lebih kurang al-

Ghaza]i. Demikian, w a All6h A' lam.

* M. Quraish Shihab oc

QISHASH ( ,fQi I
Kataqishhsh(,fV ) di dalamAl-Qur'an disebut

empat kali; semuanya di dalam bentuk ism (kata

benda). Dua di antaranya ismma'rifah({F --t=
kata benda defenitif ) dengm alif dan l6m ( J t ) aan

dua yang lain ism nakirah (;:-t f\ = kata benda

Kajian Kosakat
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bentuk indefinitif).

Qishfrsh (,f@ ) merupakan kata turunan
dari qashsha - yaqushshu - qashashnn ( P:- - H
U2;i ) yang arti umumnya adalah tatabbu'ul-atsar

t i\t # = mengikuti jejak). Qishdsh ( 'eV )

sendiri berarti tatabbu'ud-dami bil-qawad
( ,fu, plr 6ff = mengikuti/membalas penumpah-
an darah dengan al-qawad), sedangkan Ibn
Manzh0r di dalam bukunya Lisdnul-'Arab me-
nyebutkan, al-qishhshu al-qawad huwa al-qatlu bi al-

qatl ( S:slu.'Pt';'r/t 3"ra;\t) yarg maksudnya
'suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara
mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan';
seperti bunuh dibalas bunuh. Hukuman mati dan
sejenisnya ini disebut qishish karena hukuman ini
sama dengan tindakpidanayang dilakukan, yang
mengakibatkan hukuman qisas tersebut, seperti
membunuh dibalas dengan membunuh dan
memotong kaki dibalas dengan pemotongan kaki
pelaku tindak pidana tersebut.

Al-Qur'an sendiri memberikan isyarat
bahwa yang dimaksud dengan qishdsh ialah
sanksi hukum yang ditetapkan dengan semirip
mungkin (yang relatif sama) dengan tindak
pidana yang dilakukan sebelumnya. Isyarat
semacam ini dapat ditemukan pada QS. Al-
MA'idah [5]: 45 dan178-179.

Qishdsh ( .rV ) sebagai disebutkan di
dalam firman Allah swt. di dalam QS. Al-
Baqarah [2]: 178, 179, dan 194 serta QS. Al-
MA'idah [5]: 45 merupakan salah satu dari
alternatif sanksi hukum bagi tindak pidana
tertentu. Alternatif dimaksud adalah qishdsh

(hukuman mati) dan diyah ( a{; hukuman berupa
pembayaran dengan sejumlah unta atau sesuatu

yang bernilai ekonomis lainnya). Hukuman
dasarnya adalah qishdsh. Dengan demikian,
apabila tidak dilakukan kebijakan tertentu oleh
yang berhak dan berwenang maka hukum qishfrsh

yang harus dilaksanakan.
Pemilihan alternatif oleh hakim ketika

menentukan sanksi apa yang harus dijatuhkan

-qishdsh atau yang lain- sangat tergantung
kepada sikap dan kebijakan ahli waris korban.
Apabila ahli waris tersebut memberikan maaf
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maka tertuduh mendapat keringanan hukuman.
Namun, tidak ada kemungkinan bagi tertuduh
untuk melepaskan diri dari semua hukuman
sebab masalah qishish tidak hanya menyangkut
buqfiqul-'ibdd (:t.!t ',iF= hak-hak manusia atas

manusia), tetapi, juga menyangkut buqfiqullilh
( ,Urr b;.tl = hak-hak Allah atas hamba-Nya). Yang
dapat bebas dengan pemaafan manusia hanya-
lah hak manusia atas manusia.

Banyak hadits Rasulullah saw. yang mem-
berikan penjelasan mengenai qishfrsh di antara
orang-orang yang berbeda status tersebu| di
antaranya riwayat Imam An-Nasii'i:

t.o. - t t.... t- ,.?: t-".'..'"-
oL="a> o|a> ,.r oL:.s-t> *b jrt oLIj o,L-o [i r

(Man qatala 'abdahfi qatalndhfi wa man jada'ahit
j ada' nhh wa man khashdhu khashaindhil.
" B arangsiapa y ang membunuh hambany a, kami pun

akan membunuhny a; dan barangsiapa y ang memotong

hidung hambanya maka kami pun akan memotong

hidungny a; dan barangsiapa mengebiri hambany a, kami

aknnmengebirinya."

Terjadi perbedaan pemahaman di antara
para ulama ketika memahami QS. Al-Baqarah

l2l: 178 di atas. Menurut Abu Hanifah, hadits
tersebut adalah penjelasan lebih lanjut bagi QS.
Al-Baqarah l2l: 178, Yd ayyuhal-ladzina dmanit

kutiba' alaikumul-qishkshu fil-qatlk ( | e-t; U";y qi
,Fi c,?4i &iL +i = Hai orang-orang
yang beriman, diwajibkan atas kamu qishdsh

berkenaan dengan orang yang dibunuh).
Berdasarkan hal tersebut, Abu Hanifah dan
pengikutnya berpendapat bahwa seseorang
yang merdeka harus di-qishdsh karena mem-

bunuh seorang hamba sahaya.

Argumen lain yang dikemukakan kelompok
Abu Hanifah dan pengikutnya ialah bahwa di
antara Y d ayyuhl-ladzina dmanfi kutiba' alaikumul-
qishishfit-qattd( 3.;r1i * ,* i;r eiy 4k
,-pai A) dm al-burru bilt-hurri ("-;Su, r$t = orang
merdeka dengan orang merdeka), merupakan
kalimat yang terpisah. Masing-masing me-
rupakan kalimat yang sempurna. Kalimat
pertama menjelaskan secara umum mengenai
hukum qishdsh, sedangkan kalimat kedua me-
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rupakan penielasan atau Penyangkalan ter-
hadap kekeliruan orang-orang ]ahiliyah yang

pada waktu itu, sering melakukan Pembalasan
yang tidak seimbang. fubagaimanayang tersebut

di dalam asbib an-nuzftl ayatqishdsh;yaitu, apabila

ada salah seorang dari kelompok mereka yang

terbunuh maka mereka menuntut balas lebih
dari satu orang; yakni dengan membunuh
beberapa orang. Bukan merupakan pembatasan

status sebagai hamba dengan hamba melainkan

pembatasan satu banding satu. Pemahaman ini
diperkuat oleh (1) ayat yang berbunyi an-nafsu

bin-nafsiwal-'ainubil-'ainit #1, #t 3 ;Au, uAtl.
Akan tetapi, tidak boleh dipahami bahwa apabila

satu orang dibunuh oleh empat orang kemudian

keempat orang pembunuh tersebut bebas dari
hukuman qishhshdengan alasan tidak seimbang.

Di dalam kasus terakhir ini adalah seimbang bila
keempat orang tersebut di-qishdsh karena ke-

empatnya telah melakukan pembunuhan; [2)
turunnya QS. Al-Baqarah [2]: 178, padamasa itu
orang Arab |ahiliyah tidak rela bila seorang yang

merdeka dibunuh karena ia membunuh seorang

hamba (lihat Ibnul 'Arabi,I:61). Sebab turunnya

QS. Al-Baqarah [2]: 45, Ibnu ]uraij mengatakan,

terjadi pertumpahan darah di antara Bani

Quraizah dan Bani Nadir. Ketika itu, Bani Nadir
merasa lebih mulia daripada Bani Quraizah. Bani

Quraizah meminta Rasulullah untuk menyele-

saikan perselisihan tersebut. Maka, turunlah
ayat ini.

Berlainan dengan pandangan tersebut,
jumhur ulama (Malik, Sya6f i, dan Ahmad bin
Hambal) berpendapat bahwa seorang merdeka

tidak boleh diqisas karena membunuh hamba

sahaya. Hadits tersebut di atas, menurut aliran
ini, tidak mencukupi syarat sebagai hadits sahih.

Oleh karena itu, mereka hanya berpegang kepada

kandungan ayat QS. Al-Baqarah [2]: L78 tersebut

yang memberikan pengertian bahwa Allah swt'

mewajibkan persamaan karena di antara makna

qishksh itu sendiri adalah'seimbang'. Penggalan

berikut dari ayat dimaksud, yattu al-fu,rru bil-htrri,
merupakan penjelasan selanjutnya dari pe-

ngertian 'seimbang' di dalam bagian awal ayat

Q isrrsi n

tersebut. Dengan kata lain, ayat tersebut harus

dipahami secara menyatu. Oleh karena di antara

orang merdeka dan hamba sahaya tidak seimbang

maka seorang merdeka yang membunuh hamba

sahaya tidak dapat dihukum qishislt +iChotidii+

QrssisiN ( ji#.\
Kataqissisin merupakan bentuk jamak dari qissis

( oU ), yang biasa diartikan sebagai 'pendeta'.

Kata ini hanya disebut sekali di dalam Al-Qur'an,

yaitu pada QS. Al-Ma'idah [5]: 82,

O"$i s,iii lr-r. u;u. :,lt; ,rrli "-ai Lli
.--'+;ii 'tiii

6-4j 3,* ;e '"i u\'i' 3;; (,1 iiu

b;,Lt;'t lii
(Int aj idmna asy addan-ndsi' adiut atan lill adzina frrnantt

al - y ahil d a w al -l adzin a asy r akil w a I at aj i d ann a

aqr ab ahum maw addat an lill adzina ilmanil al-l adzin a

qilil innd nashkrh dzdlika bi anna minhum qisdsina wa

ruhb fin an w a ann ahum M y ast akb ir fin ).

" sesungguhny a kamu dapati orang-orang y ang paling

ker as p ermusuhanny a t erhadap o r ang-or ang y an I
berimqn ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang

musyrik. Dan sesungguhny a kamu dapati y ang paling

dekat persab ahat anny a dengan or an7-or ang y ang

beriman ialah orang-orang y ang berkata, " Sesungguh-

ny a kmni ini orang N asrani". Ymg dnnikian itu karena

di antara mereka itu brang-orang Nasrani) terdapat

putdeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena se-

sungguhny a mer eka tidak meny ombongkm diri. "

Sementara pakar bahasa berpendapat
bahwa kata ini berasal dari bahasa Romawi,

dengan arti'pemimpin Nasrani'. Akan tetapi,
pakar yang lain berpendapat bahwa kata itu
berasal dari katabahasa Arab al-qass( ;";lr ), frt S

pada mulanya berarti ta-tabbu'usy,syai' wa

thatabuhtr bil-taiti ( ,pt, &: J,?, $J = me-

ngikuti atau mencari sesuatu di malam hari)
maksudnya mencari sesuatu di malam hari
dengan terus mengikutinya dengan jarak dekat

agar tidak kehilangan jejak yang dicari. Dari sini

kata itu kemudian dipakai di dalam berbagai
konteks sehingga artinya pun semakin ber-
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kembang. Misalnya 'seorang penggembala unta'
dinamakan muqassisul ibil ( S-\t #ll karena
ia selalu mengikuti dan mencari setiap hewan
yang hilang dari pandangannya. 'Tukang fitnah'
disebut qussis ( ut ) karena ia selalu mengintai
dan mencari-cari bahan fitnahan dengan me-
ngintai apa yang dibicarakan orang lain, biasa-
nya dilakukan di malam hari. Cendekiawan/
peneliti juga di dalam bahasa Arab disebut al-

qusits ( u:r$t) karena sesuai dengan sifatnya
yang selalu mencari ilmu pengetahuan.

Al-Qur'an menggunakan kata ini di dalam
bentuk jamak. Kata itu disebut di dalam
hubungan orang Mukmin dengan orang Yahudi
dan Nasrani. Kandungannya menggambarkan
bahwa hubungan orang Mukmin dengan orang
Yahudi dan musyrik sangat buruk, sedangkan
hubungan Mukmin dengan Nasrani harmonis.
Keharmonisan hubungan ini tidak lain karena
di kalangan Nasrani ada sekelompok orang yang
disebut dengan qissisin (pendeta-pendeta) dan
ruhbhn (para rahib).

Para pendeta itu adalah orang yang sangat

memahami hakikat agama Nasrani. Ajaran
Nasrani yang mereka pegang adalah ajaran yang
asli dari Injil. Oleh karena itu, mereka dapat
menerima ajaran yang dibawa Nabi Muhammad
saw. karena ajaran yang dibawa Muhammad
dengan ajaran yang dibawa Nabi IsA tidak ber-
tentangan.

Kata qissisin dan ruhbdn sebenarnya me-
munyai kesamaan arti, yaitu'pemimpin agama'

atau 'pendeta'. Akan tetapr, dari segi fungsinya,
sebagaimana kata Muhammad Abduh, terdapat
perbedaan. Qissisin lebih tepat diartikan sebagai
'cendekiawan Nasrani yang banyak bergerak di
bidang pendidikan dan pengajaran keagamaan'.
Mereka bertugas memberi pendidikan keagama-
an di gereja, mendidik, dan menggembala
umatnya menuju jalan yang diridhai Tuhan.
Ruhbdn lebih tepat diartikan'pemimpin di dalam
bidang kegiatan-kegiatan ritual di gereja' seperti
berdoa, sembahyang, dan segala bentuk ke-
baktian. Mereka ini tekun beribadah, zuhud,
meninggalkan kesenangan dunia, seperti tidak
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kawin, tidak memakai pakaian mewah, dan tidak
memakan makanan lezat karena hal itu dapat
merendahkan nilai ritual yang mereka lakukan.
Mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan seperti
yang dimiliki oleh qissisin, tetapi tingkat per-
ibadatan mereka jauh lebih tinggi.

Di dalam sejarah dapat diketahui bagai-
mana harmonisnya hubungan qissisin dengan
Rasul (Muhammad). Ketika kaum Muslim hijrah
ke Habsyi, Ethiopi4 untuk menghindari tekanan
dan kekejaman kaum kafir Quraisy di Mekkah,
mereka minta suaka politik kepada raja Habsyi,

seorang pemimpin yang beragama Nasrani.
Umat Islam diterima dengan baik walaupun
utusan dari Mekkah datang membujuk agar
tidak melindungi umat Islam di sana.

* A. Rahman Ritonga et

QrsrH ( Ja.:..i )
Kata al-qisth mengandung pengertian al-nashib

( -"At = bagian). Dari pengertian tersebut,
muncul dua makna pokok yang bertentangan,
yakni al-qisth ( .t.:Jr = keadilan) dan al-qasth
( r^:.3r = kecurangan). Ar-Raghib Al-Ashfahani
menyatakan bahwa al-qisth bermakna 'me-
ngambil bagian orang lain'. Itu adalah ke-
curangan. Sementara itu al-iqs1tft ( -ULilt )

bermakna'memberikan bagian orang lain' yang
berarti bertindak sectra proporsional. Selanjut-
nya Al-Ashfahani memberikan contoh, q asathar -

rajulu ( blt'U*; ), apabila yang bersangkutan
berlaku curang, dan aqsathar-rajulu ( ,y')t'L'".ii ),

apabila ia berlaku adil.
Al-qisth di dalam Al-Qur'an, dengan ber-

bagai bentuk kata turunannya disebut 25 kali.
Di dalam bentuk mashdar (oerbal-noun) disebutkan
sebanyak 15 kali, masing-masing di dalam QS.
AH 'Imran [3]: 18 dmr 21, QS. An-Nis d' [4]: 127

dan 135, QS. Al-Ma'idah [5]: 8 dan 42, QS. Al-
An'Am 16):152, QS. Al-A'rAf l7l:29, QS. Y0nus

[10]: 4 47, dan54, QS. H0d [L1]: 85, QS. Al-Anbiyfl
l21l: 47, QS. Ar-RahmAn [55]: 9, serta QS. Al-
HadidlSTl:2S.Didalambentukismtaf dhildisebul
2 kali, yakni di dalam QS. Al-Baqarah l2l:282
dan QS. Al-AhzAb [33]: 5. Di dalam bentukf'l
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mudhdri'disebut 2kal| yakni di dalam QS. An-
NisA' [4]: 3; dan QS. Al-Mumtahanah [60]: 8. Di
dalam bentuk perintah disebut satu kali, yakni

di dalam QS. Al-HujurAt [49]: 9, sedangkan di
dalam bentukismfd'il (ejektif aktif ) disebut 5 kali,

masing-masing 2 kali berasal dari bentuk tsulitsi
( ,j* ) yakni aLqasrth ( ar1i1), di dalam QS. Al-

linnlT2l:14 dan L5, sedangkan dari bentukmazid
( );- i ), y al<r:ri al-muqsith ( ArHl ) sebanyak 3 kali,

yakniQS. Al-Milidah lif:42, QS. Al-HujurAt [49]:
9, dan QS. Al-Mumtahanah [60]:8.

Istilah al-qisth dengan berbagai bentuk
turunannya di dalam Al-Qur'an secclra umum
berbicara mengenai keadilan, terutama pada

aspek terselenggaranya hak-huk ya.g menjadi

milik seseorang secara proporsional. Dari 25 kali
pengungkapan al-qisth tersebut, hanya dua ayat

yang mengandung pengertian'kecurangan' dan
'kekufuran', masing-masing di dalam QS. Al-Jinn

l72l: 1,4 dan 15. Dua ayat tersebut menunjuk
kepada golongan jin yang dinyatakan bahwa

sebagian di antara mereka ada yang senantiasa

berserah diri kepada Allah dan ada pula yang

curang dan menyimpang dari kebenaran.

Selain dari dua ayat di atas, al-qisth dengan

berbagai bentuk turunannya berbicara tentang
keadilan yang berkaitan dengan penempatan

sesuatu secara proporsional. Karenanya, ke-
adilan yang diungkap dengan istilah itu me-

nyangkut berbagai konteks yang bervariasi. Di
dalam hal ini, Allah srvt. yang salah satu nama-

Nya adalah Al-Muqsith, sebagai 'penegak ke-

adilan', seperti tersebut di dalam QS. Ali'Imr6n
[3]: 18,

*y +i tiil'o'z<j'3'e '* $) ":) 7 ,ii iit '4
;*7Ai 1;lt i 1l it i "4\

(Sy ahidnlldhu annahil lA ilAhn illd huwa wal-mal6' ikntu

wa ulul-'ilmi q6'iman bil-qisthi, ld il6ha illa huwal-

'Azizul-Hakirn).
" All ah mmy atakan bahwasany a tidak ada Tuhan Q ang

berhak disembaU melainknn Dia, Yang menegakkan

keadilan. P ara malaikat dan or ang-orang y ang berilmu

Quga meny atakan y ang demikian itu). Tak ada Tuhan

Qisth

Qang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha-

p erkas a I a gi Mahab ij aks an a. "

Berkaitan dengan hal itu, Allah menyatakan

bahwa Dia Yang Mahaadil, akan menempatkan

timbangan pada Hari Kiamat dengan seadil-
adilny+ sebagaimana tersebut di dalam QS. Al-
Anbiyfl l21l:47,

"q JA'4fi >tt ",n,g1i ;r1. t":ei i;';:,ti ei
\ ;,isi " \. qi l+ G {- Jq -tL cl:

<*';
(Wa nadhn' ul mmn dzinal qistha li y aumil qiy drnati falk
tuzhlamu nafsun sy ai'an wa in kdna mitsqdla habbatin

min khardalin ataind bihd w a kafd bind hisiAid.
" Karni akan mnnasang timbmtgan y ang tepat padn Hari

K am at, m akn ti adnl alt dirugikm sseor an g b ar an g sedikit

pun. Dan jika(amalan itu)hanyaseberatbiii sawi pun

pasti Kami mendatntgkmt @ahnla)-ny a. Cukuplah Kami

seb ag ai p embu at p erhitun gan. "

Dengan demikian, setiap orang akan diberi
balasan sesuai dengan amalnya tanpa teraniaya

sedikit pun (QS. Y0nus [10]: { 47, dm54).
Berlaku adil itu berlaku proporsional, baik

di dalam hal-hal yang bersifat material mauPun
immaterial. Di dalam kaitan ini, Allah me-
nyatakan bahwa pengaitan seorang anak dengan

nama ayah angkatnya adalah suatu hal yang
kurang proporsional. Al-Qur'an menyatakan

bahwa akan lebih proporsional jika panggilan
untuk anak angkat dikaitkan dengan ayah
kandungnya sendiri (QS. Al-AhzAb [33]: 5).

Demikian pula di dalam kaitannya dengan utang-

piutang Al-Qur'an juga menyatakan bahwa lebih

proporsional apabila hal itu dicatat dengan baik.

Di samping itu, keadilan yang diungkap-
kan dengan istilah al-qisth jugaberkaitan dengan

keadilan yang berdimensi formal, yakni pe-
menuhan hak-hak yang telah diatur secara sah

oleh aturan-aturan hukum yang bersifat
operasional. Aturan-aturan hukum yang
bersifat formal yang seharusnya menjadi
pedoman di dalam menegakkan keadilan adalah

Al-Qur'an (QS. Al-Hadi d l57l: 25).
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Berlaku adil di dalam berbagai aktivitas
kehidupan kemasyarakatan merupakan hal
yang mutlak demi terwujudnya ketenteraman
dan keharmonisan sehingga perintah berlaku
adil dan menetapkan hukum dengan adil tidak
dikaitkan dengan perbedaan agama. Perintah
berlaku adil tidak berkaitan dengan kedudukan
seseorang. Karenanya, mereka yang lemah
seperti anak yatim, iuga harus diayomi dan
diperlakukan secara adil (QS. An-NisA' [a]:127).
Perintah berlaku adil juga sangat ditekankan,
baik ketika bertindak sebagai hakim yang akan
memutuskan hukum (QS. Al-Ma'idah [5]:42)
maupun ketika bertindak sebagai saksi (QS. An-
NisA' [4]:135 dan QS. Al-Mflidah [5]:8).

Perintah berlaku adil dan larangan berlaku
curang juga sangat ditekankan di dalam hu-
bungan sosial-ekonomi; karenanya, takaran dan
timbangan serta alat ukur apa pun yang dipakai
harus benar-benar mencerminkan keadilan (QS.

Al-An'Am 16l 152; QS. HOd [11]: 85; dan QS. Ar-
RahmAn [55]:9).

Pentingnya keadilan di dalam arti berlaku
dan bertindak secara proporsional di dalam
kehidupan bermasyarakat terlihat pula di dalam
perintah Allah kepada Nabi (QS. Al-A'rAf [7]:29).
Pada sisi lain, Allah juga memberikan ancaman
keras bagi mereka yang menghalang-halangi
atau secara sengaja mengeliminasi orang-orang
yang menganjurkan terselenggaranya keadilan
di dalam kehidupan bermasyarakat (QS. Ah
'ImrAn [3]:18).

Istilah al-qisthymgdinyatakan di dalam Al-
Qur'an, memberikan petunjuk untuk secara aktif
berupaya mewujudkan keadilan di dalam
berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.
Sementara itu, istilah al-qisthh ( -U:Jr ) yang
muncul dari bentuk al-iqsdth ( -Luiyr ), me-
nekankan terwujudnya keadilan yang didasar-
kan pada sifat tenggang rasa dan pengendalian
diri, terutama sekali ketika seseorang bertindak
sebagai penegak hukum di dalam masyarakat.
Hal itu terlihat misalnya di dalam kasus pe-
meliharaan harta anak yatim (QS. An-NisA' [4]:
3). Keadilan di dalam ayat ini memberikan

QisthAs

petunjuk agar wali anak yatim berupaya
mengendalikan diri dan tidak berlaku sewenang-
wenang terhadap harta anak yatim.

Hal senada dijumpai pula di dalam QS.
Al-Mumtahanah [60]: 8 di dalam konteks hu-
bungan sosial kemasyarakatan dengan non-
Muslim yang tidak mengambil sikap ber-
musuhan dengan umat Islam. Kepada mereka
yang mengambil sikap bersahabat, umat
Islam pada dasarnya dianjurkan berbuat baik
dan berlaku adil; artinya bersikap tenggang
rasa dan mengendalikan diri dari kemungkin-
an berbuat tidak adil kepada mereka di-
sebabkan oleh perbedaan agama. Di dalam
kaitan ini, Allah swt. memberikan alternatif
kepada Nabi Muhammad saw. untuk ber-
paling dari perkara yang diajukan oleh ahli
kitab atau menyelesaikannya. Akan tetapi,
Allah pun memberikan petunjuk bahwa
apabila alternatif kedua yang dipilih, hendak-
nya berupaya mengendalikan diri dan tidak
berbuat menyimpang dari keadilan (QS. Al-
MA'idah [5]: a\.

Lebih jelas dapat dilihat di dalam kaitannya
dengan penyelesaian perkara yang menyangkut
sengketa di antara sesama Muslim. Allah
memberikan petunjuk untuk menyelesaikan dan
mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.
Akan tetapi, jika ada kelompok yang mem-
bangkang pihak penegak keadilan harus dengan
tegas menindasnya sampai mereka kembali
kepada kebenaran. Apabila pihak pembangkang
telah kembali kepada kebenaran, hakim harus
memutuskan perkara dengan adil, baik aktif
maupun pasif; ia harus mengendalikan diri dan
tetap berlaku adil serta proporsional di dalam
menyelesaikan perkara, termasuk kepada ke-
lompok yang pernah membangkang.
*t M, Galib Matola t

QISTHAS ( !,,rua!. )
Ada pendapat yang menyatakan bahwa kata ini
adalah asli bahasa Arab, berasal dari akar kata
yang sama dengan kata qisth ( -L*;_ )yang juga
semakna dengan 'adl ( )!n ), artinya 'adil'.
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Pendapat lain menyatakan bahwa kata tersebut

berasal dari bahasa Romawi atau Suryani
sebelum masuk ke dalam bahasa Arab. Di antara
yang berpendapat demikian adalah Qatadah dan
Mujahid. Ada pula yang mengatakannya se-

makna dengan mizkn (.rti = neraca) atau qabbdn

( g(i timbangan batangan, dacing).
Al-Ashfahani di dalam Mu'jam menyebut-

kan bahwa makna qisthds adalah 'neraca' yang
menggambarkan'keadilan', sebab sebagaimana
dipahami umum bahwa keadilan itu dilambang-
kan dengan'neraca' (keseimbangan).

Kata tersebut dapat dibaca qisthks (dengan

kasrah pada q6fl atau qisthis (dengan dhammah).U

antara ulamayang membaca dengan knsrah adalah
Hafs, dan yang membaca dengNrdhammah arld"ra

lain Ibnu Katsir.
Kala al-qisthds disebut pada dua tempat di

dalam Al-Qur'an, yang keduanya didahului fi'l
amr (kata perintah) untuk orang kedt :,a jmrrak" zinA

1ri; ) dan diikuti kata al-mustaqtm (me\j.adi: wa

znA Uif qisthAsil-must aqim, Cy-'.5 nra-ui! 1 i ;i ),

yaitu pada QS. Al-IsrA' l17l:35 dan QS. Asy-
Syu'arA' 126l:182.

QS. Al-IsrA' [17]: 35 selengkapnya berbunyi:

a);i " e{a5i qW\ i};i "iE t:1 S i 1r3ii,

x-2(' Pi'tP
(Wa 'aufitl-kail idzi kiltum wa zinit bil-qisthisil-
mustaqtm dzdlikakhnrun wa abanu ta'uilk). 

.

" Dan sempumakanlah t akarmt j ikn knrnu mmaknr, serta

timbanglah dengan neraca yang benar, karsna itulah

y ang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatny a. "

Sedangkan QS. [26]: 182, diawali dari ayat

sebelumnya sehingga selengkapnya berbunyi:

(Auful-kail wa ld takfindt minal-mukhsirin wa iintt bif
qisthhsil-mustaqtm).

"Dan sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu

termasuk or ang-or frng y ang merugikan; dnn timbanglah

dengan ner aca y ang benar. "

Tampak pada ayat-ayat tersebut, sebelum

eisthas

perintah untuk melakukan penimbangan dengan

benar, didahului dengan perintah untuk 'me-
nyempurnakan takaran'. ]adi pada ayat tersebut

terdapat dua pokok perhatian, yakni 'takaran'
dan 'timbangan', yang keduanya harus dilaku-
kan dengan sempurna. Keduanya itu bertujuan
agar seseorang tidak merugikan orang lain,
misalnya jika diadakan suatu transaksi jual-beli
antara penjual dan pembeli.

Ar-Razi di dalam tafsirny4 menjelaskan
p!n$eft_a3 kalimat: wa aufitl-kail idzk kiltum

eE 'rl lrSlt fg'tli, bahwa di dalam suatu tran-
saksi yang menggunakan alat :uk:u:. takar (kail,

J5 ) pu"utaran harus dilakukan dengan benar

dan adil, sebab jika takaran itu tidak dipenuhi
pelakunya akan mendapat ancaman Allah.
Demikian jugakalimat selanjutnya: utL;lt. fj jt
,".:Jr jika transaksi itu menggunakan alat-ukur
timbang (mizfrn, ,:(v.), harus dilakukan pe-
nimbangan dengan benar dan adil. Pelanggaran

terhadap perintah untuk menegakkan kebenaran

dan keadilan di dalam bertransaksi tersebut
akan berakibat adanya sanksi anctunan, sebagai-

mana tersebut pada QS. Al-Muthaffifin [83]: 1-3,

'r'B i;i' 'i ;1,;
(W ail lil-muthaffifinal-ladzina idzd ikt dlfi' al6 an-nds

y astauffin wa idzi kilfihum flu rDazanfihum yuklsirfrn).
" Cel akal alr o r an g- o r fr n I y an I car an g, y aitu mer ekn y an g
apabila mmuima takarm dai or"ong lain minta dipenuhi,

dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk
o r an g I ain mu eka k en dmtn g) meru gikan. "

Sebagaimana juga pada. QS. Ar-RahmAn

l55l: 9, wa aqtmul wmna bil qisthi wa 16 tukhsirul-mizfrn

(ar,i i;# Js 4V Sjii \*ii= Dan te-
gakkanlah timbangan itu dengan adil, dan
janganlah kamu mencurangi timbangan).

Ayat-ayat yang tersebut di atas menyata-

kan bagaimana agarna memerintahkan kepada

manusia untuk berlaku adil, khususnya di dalam
melakukan suatu transaksi di antara dua pihak
yang menggunakan media takaran atau tim-
bangan. Perintah itu berlaku bagi pihak yang

sti oj;t" qdi f'lriu{r ri1 s-fi
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memberi dan yang menerima, atau pihak penjual
dan pembeli, secara berimbang. Keseimbangan
itulah esensi keadilan. + Aminullah Elhady *

QrrAL ( Ju9 )
Kataal-qitdl (JrCr ) adalanbenh*mashdnr dari kata
qdtala - yuqdtilu ( A$:- -'$13 ), yarg mengandung
tiga pengertian, yaitu (1) 'berkelahi melawan
seseorang', (2) '6dihu ( oti6 = memusuhi), dan [3)
hfiraba al'a'd6'( 

"rGtrr e)v= memerangi musuh).
Kata qitdl (;Sr) merupakan salah satu bentuk
kata turunan dari kata qatala - yaqtulu - qatlan

( >\Ji-J:,r- ,F"), yang menurut Ibnu Faris me-
ngandung dua pengertian, yaitu idzlal (JV31 =
merendahkan, menghin4 melecehkan) darr imdtah

({6t= membunuh, mematikan). Di samping
pengertian dasar itu, kata qatala juga mengandung

beberapa pengertian, yartu amdta ( ot;i = mem-
bunuh), danla'ana (;J = mengutuk), di samping
beberapa pengertian yang lairy misalnya'mereda-
kan', seperti di dalam kalimat qatalal-bdritd
( ,ij$t ,F ) da'mencampuri sesuatu dengan
yang lain', seperti di dalam kalimat qataltul-
khamrata bil-md'i ( 'dUir*Jt U6 = saya men-
campuri khamar dengan air).

Kata qitdl dengan berbagai derivasinya,
baik fi'l (kata kerja) maupun ism (kala benda)
ditemukan di dalam berbagai tempat di dalam
Al-Qur'an. Kataqit6l itu sendiri disebut 13 kali di
dalam 7 surah. Semua kata qit6l digunakan Al-
Qur'an dengan pengertian 'perang' atau 'pe-
perangan' dan digunakan di dalam berbagai
konteks pembicaraan.Kataqithl di dalam QS. Al-
Baqarah l2l:11.6 dNr 117, misalnya, digunakan
Al-Qur'an untuk menyatakan bahwa perang
atau peperangan merupakan suatu kewajiban
yang dibebankan atas orang-orang yang ber-
iman. Kewajiban itu dipahami dari adanya kata

kutiba yang dihubungkan dengan kata qitdl itu.
Kewajiban ini merupakan sesuatu yang berat
dan karenanya sebagian mereka membencinya.

Walaupun peperangan itu suatu kewajiban,
pada waktu-waktu tertentu, seperti pada bulan
haram, kewajiban itu tidak boleh dilakukan.
Bahkan, Al-Qur'an menyatakan bahwa ber-
perang pada bulan itu termasuk kategori dosa

779
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besar. Hal ini di antaranya dinyatakan di dalam

QS. Al-Baqarah l2l: 1L7.

Di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 2Mkata qitdl

juga digunakan untuk menyatakan keengganan

sebagian Bani Israil untuk berperang melawan
musuh-musuh mereka, padahal peperangan itu
merupakan kewajiban yang telah ditetapkan
Allah dan harus merekalaksanakan. D dalamQS.
Ah 'ImrAn l3l: 1.67 kata qitdl digunakan untuk
menggambarkan keadaan atau sifat-sifat orang-

orang munafik ketika terjadi perang Uhud. Hal
yang senada juga diungkapkan di dalam QS. An-
Nisfl [4]: 77 danQS. Muhammad lM): 20.

Mengenai peran& Al-Qur'an menggariskan

beberapa ketentuan, antara lain mengenai kapan

perang dibolehkan, etika peperangan-seperti
perlakuan terhadap tawanan perang-pe-
manfaatan harta rampasan perang, dan kapan
suatu peperangan harus diakhiri.

Tentang kapan perang dibolehkan, antara
lain disebutkan sebagai berikut. Pertama perang

boleh dilakukan untuk mempertahankan diri
dari serangan musuh, seperti dinyatakan di
dalam QS. Al-Baqarah [2]: 190; kedua, untuk
membalas serangan musuh, antara lain di-
ungkap di dalam QS. Al-Hajj l22l:39; ketiga
untuk menentang penindasan dikemukakan di
dalam QS. An-Nisd' [4]:75; keempat, untuk
mempertahankan kemerdekaan beragama,
seperti tersurat di dalam QS. Al-Baqarahl2l:191.;
kelima untuk menghilangkan penganiayaan,
dinyatakan pada QS. Al-Baqarah l2l: 193;
Keenam, untuk menegakkan kebenaran, misal-
nya pada QS. At-Taubah [9]: 12.

Dari sejumlah ayat yang menjelaskan
kapan peperangan dibolehkan, dapat disimpul-
kan bahwa pada prinsipnya perang di dalam
Islam bersifat defensif (mempertahankan diri).
Dengan kata lain, umat Islam tidak diperkenan-
kan mengambil inisiatif untuk berperang ter-
lebih dahulu. Akan tetapi, bila terjadi peran&
umat Islam dipantangkan mundur sampai
musuh-musuh Islam dapat dibinasakan atau

mereka menyerah dan tidak memusuhi Islam
lagi.
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fika di dalam suatu peperangan umat Islam

berada di pihak yang menang Islam mengajarkan

agar tidak berlaku semena-mena terhadap pihak

yang kalah. Hal ini antara lain dikemukakan pada

QS. Al-Mumtahanah 160l: 7 -8,

1ir"e,3r3 io ;.-ti A;ffi US 5n!. J;+ sI lui 6r
€;t A "f 'r.;fi d, xr 5$, $ "d 5P iit'o'7i

" rtt \-ia.is itit ul €*: c ;*s ii u,,ni a

'ar;:ii,U ii itt

('Asalldhu an yaj'ala bainakum wa bainal-ladzina
' ddaitum minhum mmnaddnh wall 6hu qaffirun wallhhu

ghaffirun r affim. Ld y anhdkumull frhu' anil-l adzina I am

yuq iltilfikum fi * frni w a lnn yuldtrij fiktm min diy 6nkum

an tabarrfihum wa tuqfitlir ilaihim innallihn yubibbul-

mu4sitlid.
" Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih say ang

antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di

antara merekn. AUah adalah mahakuasa dan Allah Maln
Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tiada

melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil

terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena

agama dan tidak [pula] mengusir kamu dari negerimu.

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang

berlaku adil."

Kemudian, terhadap tawanan peranS/
Islam memberi dua alternatif, yaitu mem-
bebaskan mereka tanpa tebusan atau mem-
bebaskan dengan meminta tebusan. Sikap ini
ditegaskan pada QS. Muhammad l47l: 4. }le-
ngenai harta rampasan yang diperoleh dari
peperangan, Islam menjelaskan, antara lain pada

QS. Al-AnfAl [8]: 1-10, QS. Ali'ImrAn [3]: 140,

dan QS. Al-Baqarah [2]:M3. Di dalam ayat-ayal

ini dan penjelasan dari beberapa hadits di-
sebutkan bahwa harta rampasan Perang yang
diperoleh umat Islam dibagi sebagai berikut.
Seperlima diperuntukkan bagi Allah, Rasul-Nya
kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan
ibnu sabil, sedangkan bagian terbanyak, yaitu
empat perlim4 diberikan kepada mereka yang
ikut berperang.

Selanjutnya mengenai kapan perang harus

Qithr

diakhiri, antara lain dikemukakan di dalam QS.

Al-Baqarah l2l: L93 dan di dalam QS. Al-AnfAl

[8]: 39. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Perang
harus diakhiri manakala tidak ada penganiaya-

an/penindasan atau karena pihak musuh meng-

hentikan perlawanan. * Ahmad Thib Raya q

QrrHR ( -E)
Kata qithr ( Ja ) terdiri atas huruf ci @Afl - b (thn)

- S(rd). Akar kata ini memiliki beberapa makna
yang berbeda, sesuai bentuk dan konteksnya.
Bentuk quthr ( ts ) Uiuru dipakai di dalam arti
'sisi', terkadang juga berarti'batang'. Kemudian
bentttk qithr ( J.9 ) terkaaang diartikan'tembaga'.
Selanjutnya bentuk qathr ( Jj ) Uiasu dipakai di
dalam arti'tetesan air dan semacamnya', seperti

hujan yang menetes dari langit. Unta yang selalu

menetes air kencingnya terus menerus disebut
ba'irun qdthir ( -bS "H ). Suatu kaum yang datang

secara beriringan dikatakan t aq dthar al- q afimu

Q$ ptx ), ini dikiaskan dari air yang menetes

secara beriringan. Mungkin juga kata qathirdn

( ot:S; ) yang berarti 'ter', dikiyaskan dari benda
cair yang menetes.

Di dalam Al-Qur'an, bentuk kata dari akar

kata ini adatiga. Pertama bentlkqithr ( b),yarr9
terdapat pada dua tempat, yaitu pada QS. Al-
Kahfi [18]:96 dan SabA' [34]: 12. Kedua bentuk
qathirin ( ofp ) yang hanya terdapat pada QS.

IbrAhim [14]: 50. Ketig+ bentuk aqthdr (.,fi1),
ja-uk dari quthr ( J- ) yang terdapat pada QS.
Al-AhzAb [33]: 14 dan Ar-RahmAn [55]: 33.

Penggunaan benhtkqathirdn ( o(b ) pada QS.

IbrAhim [1a]: 50 berkaitan dengan bentuk siksaan

yang akan diterima oleh penghuni neraka, di
antaranya 'pakaian mereka' adalah dari qathirdn

( ot:pi ). Ada yang menafsirkan kata qathirdn

( o(p ) dengan 'ter' seperti ter yang dipakai
mencat unta (sebagai tanda). 'Ter'itu sangat peka

terhadap api atau sangat mudah terbakar. Ada
juga yang menafsirkan b ahw a qathir 6n ( 6t )i ) ilu
terdiri atas dua kata yutu qathir ( p' ) dan dn ( oi ).

Qathir ( -E ), menurut Ibnu Abbas adalah
'tembaga' atau'kuningan yang mencair'; sedang-

kau,.r 6n (61) menunjuk pada'sesuatu yang telah
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sampai pada puncak kepanasannya', sebagai-
mana yang terdapat pada QS. Ar-Rahm6n [55]:
M: " Merekaberkeliling di mtaranuaka|ahmtnam dan di

antara air yang mendidih yang monuncak panAsnyt" .

Salah satu kelompok yang memperoleh siksaan

seperti itu, seperti isyarat hadits yang diriwayat-
kan oleh Muslim, adalah orang yang meratapi
orang yang meninggal dan belum bertaubat
sebelum meninggal. Mereka akan dibangkitkan
di hari akhirat, sedangkan pakaiannya dari
qathirdn ( ot:}i = ter) dan dari baju besi yang
berkarat.

Kemudian penggunaan kata qithr ( )i )

dalam QS. Al-Kahfi [18]: 96 dan Sabd' l34l: L2

menunjuk pada makna'cairan tembaga'. Pada QS.

Al-Kahfi llSl:96, menunjuk pada'tembaga yang

dicairkan dan dituangkan ke atas tumpukan besi

yang dibuat sebagai dinding oleh Zulqarnain
sehingga Yajuj dan Makjuj tidak bisa keluar lagi
berbuat kerusakan sebagaimana sebelumnya'.
Namun, tembok itu suatu saat (pada akhir zaman)

akan rusak dan hancur sehingga kedua bangsa
itu dapat keluar lagi berbuat kerusakan. Se-

dangkan, kata qithr ( b ) yxrgterdapat pada QS.
Sabfl [34]: 12 berkaitan dengan kemukjizatan yang

diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman as. di
antaranya Allah mengalirkan cairan tembaga
untuknya sehingga dapat dibentuk dan di-
manfaatkan sesuai dengan keperluannya. Qatadah
mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi di
Yaman. As-Suddi menambahkan bahwa tembaga
itu mengalir sejauh perjalanan tiga hari tiga
malam. Ada riwayat yang mengatakan bahwa
sebelum itu tembaga tidak bisa mencair. Tembaga

yang dipakai oleh manusia sesudah itu hingga saat

ini adalah tembaga yang pernah mencair pada
masa Nabi Sulaiman as. tersebut. Peristiwa itu
merupakan salah satu bukti kenabian Nabi
Sulaiman as.

Selanjutnya, penggunaan bentuk aqthdr
( ,Gl )yang terdapat di dalam QS. Al-AhzAb [33]:
14 dan QS. Ar-Rahm6n [55]: 33 menunjuk pada

makna'penjuru' atau 'sisi'. Pada QS. Al-AhzAb

[33]: 14, penggunaan kata itu berkaitan dengan

sikap orang munafik di masa Nabi saw. yang
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menggambarkan bahwa kalau umat Islam di
Yastrib atau Madinah diserang dari berbagai
penjuru dan mereka diminta untuk murtad maka

niscaya mereka melakukannya dengan segera

sedangkan pada QS. Ar-RahmAn [55]: 33, kata

aqthfir ( 1(giil ) *"r,.rnjuk pada'penjuru langit dan

bumi'. Dikatakan kepada jin dan mmusi4 "lika

knnu sanggup mmembus (melintasi) pmjuru lmgit dan

bumi maka lintasilah, knmu tidak dapat menembusny a

melainkan dengan kekuatan". Ayat ifu menegaskan

bahwa manusia tidak dapat lepas dari hukum-
hukum Allah. Menurut sebagian mufasir, ini
terjadi pada Hari Kiamat dr padang malsyar ketlka
mereka dikepung dan dikelilingi oleh malaikat
dari segala penjuru secara bersaf-saf sehingga tak
satu pun manusia dan jin yang mampu bergerak

kecuali atas perintah Allah. Ada juga yang
mengatakan itu terjadi di dunia dengan maksud
bahwa manusia tidak dapat lari dari kematian,

sedangkan menurut Ibnu Abbas, sebagaimana di-
sebutkan oleh Al-Qurthubi di dalam tafsirnya,
ungkapan itu menunjukkan bahwa jika kalian
mampu mengetahui apa-apayang ada di penjuru
langit dan dunia maka lakukanlah, tetapi kalian
tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan

petunjuk Allah. Penafsiran lain yang juga dari
Ibnu Abbas mengatakan bahwa manusia tidak
dapat terlepas dari kekuasaan dan qudrat Allah
swt., sedangkan Qatadah menafsirkannya bahwa
kamu tidak mampu menembusnya kecuali
dengan kekuasaan, sedangkan kalian tidak
memunyai kekuasaan. * Muhammad Wardah Aqil *

eu'OD ( r'.ii )
J.

Kata qu'trd ( ,ts ) artinya adalah 'duduk' dan
disebut empat kali di dalam Al-Qur'an, yaitu di
dalam QS. Al-Bur0j [85]: 6, QS. Ati'ImrAn [3]:
191, QS. At-Taubah [9]:83, dan QS. An-Nisi' [4]:
L03. Sedangkan di dalam bentuk lain kata itu
disebut 32 kali.

Kata qu'trd (;#l berasal dari qa'ada ('9,)
yang berarti'duduk', sebagai lawan dari berdiri.
Selanjutnya penggunaan kata itu berkembang
sehingga orang yang lumpuh dinamakan qa'id
( +ri ) karena ia lebih banyak duduk daripada
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berdiri. Kuda tunggangan atau keledai di-
namakan qu'dah ( a*i ) karena ia sering diduduki
penunggangnya. Bulan ke-1L dari bulan-bulan

Qamariyah disebut Zul-qa'dah (ai$t ,i ) karena

saat itu umat tidak melakukan perjalanan dan
peperangan. QA'id ( ,*ri ) diartikan 'malaikat
yang mencatat semua perbuatan manusia',
karena ia selalu mengintai apa yang dilakukan
manusia. Di dalam pengintaiannya seolah-olah
ia duduk. Di samping itu, kata tersebut juga
diartikan sebagai 'tinggal di tempat, tidak
mengikuti peperangan'. Demikianlah arti kata
q6'id terus berkembang sejalan dengan pe-
makaiannya.

Al-Qur'an, seperti dijelaskan di atas,
banyak menggunakan kata q6'id dan kata yang
seasal dengan kata itu untuk arti-arti sebagai

berikut.
a. Tinggal di kampung halaman, tidak me-

ngikuti peperangan bersama umat Islam
yang lain. Pengertian ini digunakan apabila
kata tersebut disebut di dalam konteks
peperangan melawan orang kafir. Kaum
Muslim yang tidak ikut berperang disebut
al-q6'id ( ,*dtr), misalnya di dalam QS. At-
Taubah l9l: 46, yang menjelaskan sikap
orang munafik di dalam mengikuti pe-
perangan bersama umat Islam. Untuk
menjaga keutuhan tentara Muslim, Allah
tidak menginginkan mereka ikut ke medan
perang karena mereka tidak akan menambah
kekuatan, tetapi mengacaukan kekompakan
umat Islam.

b. Duduk sebagai lawan dari berdiri. Pengertian
ini umumnya disebut di dalam konteks
ibadah (mengingat Allah dan memikirkan
kekuasaan-Nya), misalnya di dalam QS. Ali
'ImrAn [3]: 191. Ayat ini menegaskan bahwa
mengingat Allah hendaknya dilakukan se-

cara terus menerus dan di dalam keadaan

bagaimana pun, termasuk di dalam keadaan

duduk, baik di dalam bentuk shalat, zikir,
iktikaf maupun bentuk lainnya.

c. Menghalang-halangi orang yang lewat di
jalan. Mereka duduk mengganggu setiap yang

Qtrrld0s. Al

lewat. Misalnya di dalam QS. Al-A'rAf l7l:86.
d. Keadaan yang tidak baik, seperti di dalam QS.

Al-IsrA' 117): 29, yang menjelaskan keadaan

orang yang terlalu pemurah dan terlalu kikir.
Mereka menjadi orang yang tercela dan
menyesal.

e. Kedalaman atau fondasi bila kata itu di-
gunakan di dalam pembicaraan mengenai
suatu bagunan atau gedung, misalnya di
dalam QS. An-Nahl [16]: 26 tentang ke-
hancuran orang yang berbuat makar. Allah
menurunkan azab kepada mereka dari arah
yang tidak mereka ketahui. Allah meng-
hancurkan rumah-rumah mereka mulai dari
bagian fondasinya sampai atap-atapnya
jatuh menimpa mereka. Kata al-qaw6'id di sltu
diartikan fondasi rumah. cr A. Rahman Ritonga ot

QUDDOS, AL ( as!..;irr1
Al-Quddtts ( urltar ) atau ada juga yang mem-
bacanya Qaddtrs ( ,tfr ) adalah kata yang
mengandung makna kesucian. Az-Zajjil seorang
pakar bahasa mengemukakan dalam bukunya
al-Asm6' al-Husnd bahwa ada yang menyampai-
kan kepadanya, bahwa kata Quddtts tidak
terambil dari akar kata berbahasa Arab, tetapi
dari bahasa Suryani, yang pada mulanya adalah

Qadsy dan diucapkan dalam doa Qaddisy, ke-
mudian beralih ke bahasa Ar ab Quddtts. Pendapat
ini tidak didukung oleh banyak ulama, antara
lain karena kata tersebut dapat dibentuk dalam
berbagai bentuk (kata keija masa kini, lalu,
perintah, dan lain-lain). Sedangkan menurut
para pakar, satu kata yang dapat dibentuk
dengan berbagai bentuk maka ia adalah kata asli

bahasa Arab.
Dalam Al-Qur' arr, kata quddils terulang dts.a

kali, yakni pada QS. Al-Hasyr l59l:23 dan al-

fumu'ah 162l:1,.
Dalam beberapa penjelasan kamus bahasa

Arab antara lain karya Al-Fairuzabadi di-
temukan bahwa quddits adalah ath-Thdhir aw al-

Mubdrak ( lruir ,l 4llt = yang suci murni atau

yang penuh keberkahan). Agaknya atas dasar
inilah al-Hammam bin Burjan mengartikan kata
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ini sebagai yang menghimpun semua makna-makna

yang baik. Asy-Syanqithi dalam bukunya Syarh

Al-Asm6' Al-Husnd mengutip pandangan Al-
Halimi, bahwa makna quddtrs adalah yang terpuji
dmgan segal a macam keb aj ikan.

Imam Al-Ghazali menjelaskan makna salah

satu AsmA' Al-HusnA ini dengan menyatakan,

bahwa Allah yang Quddtrs itu Mahasuci dari
segala sifat yang dapat dijangkau oleh indra,
dikhayalkan oleh imajinasi, diduga oleh waham,
atau yang terlintas dalam nurani dan pikiran.
'Aku tidak sekadar berkata-tulis Al-Ghazali-
bahwa Dia Mahasuci dari segala macam ke-
kurangan, karena ucapan ini hampir mendekati
ketidaksopanan. Bukanlah kesopanan bila seorang

berkata bahwa Raja/Penguasa satu negeri bukan
penjahit atau pembekam, karena menafikan
sesuatu, hampir dapat menimbulkan waham/
dugaan kemungkinan keberadaanny4 dan yang
demikian menimbulkan waham kekurangan
bagi-Nya.

Allah Quddfis -menurut Al-Chazali-
dalam arti, Dia Mahasuci dari segala sifat
kesempurnaan y angdiduga oleh makhluk, karena
mereka memandang kepada diri mereka dan
mengetahui sifat-sifat mereka serta menyadari
adanya sifat sempurna pada diri mereka seperti
pengetahuan, kekuasaan, pendengaran, peng-
lihatan, kehendak, dan kebebasan. Manusia
meletakkan sifat-sifat tersebut untuk makna-
makna tertentu dan menyatakan, bahwa itu
adalah sifat-sifat sempurna, selanjutnya ma-
nusia juga menempatkan sifat-sifat yang
berlawanan dengan sifat-sifat itu sebagai sifat
kekurangan. Perlu disadari, bahwa manusia
paling tinggi hanya dapat memberikan kepada
Allah sifat-sifat kesempurnaan seperti yang
mereka nilai sebagai kesempurnaan, serta
menyucikan Allah dari sifat kekurangan, seperti
lawan dari sifat-sifat kesempurnaan di atas.
Sebenarnya Allah Mahasuci dari sifat-sifat
kesempurnaan yang diduga oleh manusia,
sebagaimana Dia Mahasuci dari sifat-sifat
kekurangan yang dinafikan manusia, karena
kedua sifat tersebut lahir dari pemahaman
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manusia. Dia Mahasuci dari sifat yang terlintas
dalam benak dan khayalan manusia, atau yang
serupa dengan apa yang terlintas itu. Seandai
nya tidak ada izin dari-Nya untuk menamai-
Nya dengan nama/sifat-sifat tersebut-karena
hanya dengan demikian manusia mampu
mendekatkan pemahaman terhadap-Nya,
seandainya tidak ada izin tersebut-maka sifat-
sifat kesempurnaan yang demikian itu pun
tidak wajar disandangkan kepada-Nya.

]ika demikian itu maknanya, berdasar
pengertian kebahasaan, seperti dikemukakan al-
Fairuzabadi di atas dan analisis kandungan
makna sebagaimana dikemukakan al-Chazali
dan pakar lain, maka menguduskan Allah bukan
sekadar menyucikan Allah. Ini juga berarti
bahwa taqdis ( ,,--16 ) berbeda dengan tasbih
(&: ), walau sementara ulama mempersarna-
kannya. Memang kalau kita berpegang teguh
pada kaidah kebahasaan yang menyatakan
bahwa, "perbedaan kata-bahkan bentuk kata-
walau seakar, mengandung perbedaan makna"
maka tentu saja tasbih dan taqdis memiliki
perbedaan. Para malaikat, dalam dialog mereka
dengan Allah tentang penciptaan manusia,
menggabung tasbih dan taqdis dengan me-
nyatakan: Wa Nahnu Nusabbihu Bihamdika wa

Nuqaddisu laka ( 4) i-.r*i3* # ;.,1t = QS.
Al-Baqarah [2]: 30). Penyebutan kata tasbih
berbarengan dengan taqffis disini, memberi kesan

adanya perbedaan itu, walaupun para ulama
yang mempersamakannya memahami kata
"bertasbih" dalam arti shalat, atau bahwa
penyucian dimaksud adalah dengan ucapan dan
perbuatan. Sedangkan penyucian kedua yang
menggunakan kata nuqaddisu adalah penyucian-
Nya dengan hati, yakni memercayai bahwa
Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang
sesuai dengan-Nya. Bisa juga penggabungan
kedua kata-jika dinilai bermakna sama-di-
pahami sebagai penyucian Tuhan serta pe-
nyucian diri manusia demi karena Allah se-

hingga ayat di atas diterjemahkan dengan: "Kami

bertasbih smnbil memuji-Mu dnn manyuciknn din knmi)
demi karena Engkau" (QS. Al-Baqarah [2] : 30).
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Ada yang memahami sifat Allah sebagai

quddits dalam arti bahwa Dia menguduskan
hamba-Nya, menyucikan hati manusia-manusia
pilihan-Nya yakni para nabi dan wali-Nya.

Sementara pakar menyatakan bahwa
kekudusan mengandung tiga aspek, yakrii;
kebenaran, keindahan, dan kebaikan Sehingga Allah
Yang Quddirs itu, adalah Dia Yang Mahaindah,
Mahabaik dan Mahabenar dalam Dzat, sifat,
dan perbuatan-Nya, keindahan, kebenaran,
dan kebaikan yang tidak dinodai oleh sesuatu

apa pun. Dari sini kemudian datang perintah
menyucikan Allah dari segala sifat kekurangan.
jika demikian, maka menguduskan Allah,
mengandung maknayang lebih dalam dan luas

dari sekadar bertasbih kepada-Nya, karena
pengudusan mengandung makna menetapkan
sifat kesempurnaan yang disertai dengan
penyucian dari segala kekurangan. Sedangkan

menyucikan-Nya dari segala kekurangan baru

sampai pada tahap ne gas i I p enaf ian kekurangan.
Delapan belas kali kalatasffihdalam bentuk

perintah terulang di dalam Al-Qur'an, tetapi
tidak sekalipun terdapat perintah untuk men-

taqdiskan Allah. Ini agaknya disebabkan karena

menetapkan sifat-sifat sempurna bagi Allah
adalah sesuatu yang mustahil-karena kita tidak
dapat menjangkau semua sifat-sifat tersebut.
Bukankah menetapkan yang positif memerlukan
pengetahuan tentang hal-hal positif yang wajar

bagi-Nya karenaboleh jadi adayang positif bagi
manusia tetapi tidak demikian bagi Allah,
misalnya memiliki keturunan. Adapun me-

nyucikan-Nya dalam arti menafikan sifat
kekurangan, cukup dengan menyatakan bahwa

tidak ada suatu sifat kekurangan pun yang
disandang-Ny+ walau tanpa rincian. Memang
menafikan segala mac;un yang bersifat negatif
lebih mudah dari menetapkan segala macam

yang bersifat positif. Demikian, wa All6h A'lam.

* M. Quraish Shihab ee

QUR'AN ( oT'.3 )
KataAt-Qur'd" ( dt';;lt ) dan kata lain yang seasal

dengan kata itu di dalam Al-Qur'an disebut 77
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kali, tersebar di dalam berbagai surah, baik
Makkiy ah maupun Ma daniy ah. Kata Al - Qur' dn (di
dalam bentuk ma' rifah ( { ; ), menggunak Nr alif
danlim ( Jr ) disebutlT kali, antara lain di dalam

QS. Al-Baqarah [2]: 185, QS. Al-IsrA' [17]:9, QS.

Al-FurqAn [25]: 30, dan QS. Al-Ins6n 176l:23.Di
dalam bentuk nakirah (;f.; ), tanpa alif dan l6m,

kata itu disebut L9 kali, di antaranya di dalam

QS. Y0nus [10]: 15, QS. Al-Hijr [15]: 91, dan QS.

Al-|inn l72l:1,. Adapun dalam bentuk kata kerja

(fi'l),ba1k bentuk lampau, sekarang, mauPun

bentuk perintah disebut \7 kali, antara lain
disebut di dalam QS. An-Nahl [1.6]: 98, QS. Al-
Isrfl [17]: 106, dan QS. Al-Alaq [96]: 1.

Para ulama berbeda pendapat mengenai
asal kata dan makna kata Al-Qur'6n. Al-FNri',
misalnya, mengatakan bahwa kata Al-Qur'6n
berasal dari kata qarina ('o;) di dalam bentuk
kata kerj a lam p au, q arin ah ('&" j ) di dalam bentuk
kata benda tunggal, dan qar6'in ( S.f.i ) bentuk
jamaknya. Dinamakan demikian karena antara

satu ayat dengan ayat yang lain terdapat
hubungan yang erat. Dengan demikian, jelaslah

bahwa nfin ( 6 ) yang terdapat pada kata Al-

Qur'6n bukan nfin tambahan ( ;stilt .r! ), me-
lainkan nfin aslidari kata qarinaitu. Pendapat ini
senada dengan apa yang dikemukakan oleh Al-
Asy'ari dan beberapa ulama lainnya yang
menyatakan bahwa kata Al-Qur'6n berasal dafi
kata qarina, yan1 berarti 'menghimpun' dan
'mengumpulkan sesuatu dengan yang lain'. Kata

qarina disinonimkannya dengan kata kerja
dhamma ('e ).Dinamakan demikian karena

surah-surah dan ayat'ayat yang terdapat di
dalam Al-Qur'an dihimpun di dalamnya serta

sebagian dari ayat-ayatnya memunyai kaitan
dengan sebagian ayat yang lain.

Beberapa ulama lain memunyai pendapat

yang berbeda dengan pandangan ulama di atas.

Az-Zajjaj, misalnya, menyatakan bahwa kala Al-

Qur'6n yang setimbang dengan kata al-fu'l6n
( .r*jjr ) adalah salah satuy''l mahmfiz( :t+ ,P=
kata kerja yang salah satu hurufnya adalah
hamzah), yang berasal dari kata qara'a (1i) Vane
berarti'menghimpun' dan'mengumpulkan', dan
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sinonim dengan kata jama'a ( * ). Seperti di
dalam ungkapan yang berbunyt Qar a' tul-m6' a fil-
haudlti (,r" F e ;A\ &lJ = Saya mengumpulkan
air di dalam kolam). Dari kata itu pulalah muncul
kata qur'u (,*) yang berarti 'haid' dan 'suci'.
Dinamakan demikian karena Al-Qur'an, menurut
Az-Zajjaj, menghimpun berbagai intisari yang
terdapat di dalam kitab-kitab suci terdahulu dan
menghimpun intisari dari berbagai macam ilmu
pengetahuan. Adapun Al-Lihyani berpendapat
bahwa kata Al-Qur'6n jrga setimbang dengan
bentuk kata al-ghufrdn ( ;;t )"t|t ). Bentuk itu berasal
dari kata qara'a yang berarti'membaca'. Karena
itu maka kata itu disinonimkan dengan kata tal6
( 56 ). Yang disebutkan adalah bentuk mashdar

qur'dn ( oti ) berarti 'bacaan', tetapi yang di-
maksud adalah bentuk isim maf'fi\, berarti al-
maqrit' (, j'i)t Yyang dibaca'.

Ar-Raghib Al-Ashfahani, di dalam kitab-
ny a Mufr addt Alfdzh Al-Qur' dn memasukkan kata
Al-Qur'6n di dalam entri qara'a ( Ii ). Kata lain
yang juga dimasukkannya di dalam entri itu
ialah qur' ( rli).la menyatakan bahwa menurut
para ahli bahasa, kata qara'a dapat diartikan
sebagai'mengumpulkan, menghimpun' dan
dapat diartikan pula sebagai 'membaca' (al-
qir6' ah, el';)\ ). Kata al-qir6' ah, walaupun diartikan
sebagai 'membaca', sebenarnya masih dalam
batas pengertian'menghimpun' karena dalam
'membaca' kita harus menghimpun (meng-
gabungkan) huruf-huruf dan kata-kata ke
dalam huruf-huruf dan kata yang lain sehingga

Al-Qur'an; Kitab suci yang menghimpun intisari berbagai
kitab suci lainnya.
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memunyai satu susunan kata yang rapi dan
dapat dipahami. Huruf alif dan nttn ( i1) pada
kata Al-Qur'6n ( oii)t ) mengandung arti 'ke-
sempurnaan' sehingga Al-Qur' 6n berarti'bacaan
yang sempurna'.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kala Al-
Qur'6n yang digunakan di dalam bentuk ma'rifah
(menggunakan alif dan ldrn), bukanlah berasal dari
kata qara'a, melainkan merupakan nama dari
suatu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad saw. Kata itu tidak berasal dari
qara'a dan sekiranya berasal dari qara'a maka
setiap yang kita baca adalah Al-Qur'an.

Al-Qur'an menurut istilah para ulama
ialah kalam Allah yang menjadi mukjizat yang
diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.
dengan I afazh dan maknanya dengan perantara-
an malaikat Iibril as. yang tertulis di dalam
mushhaf yang disampaikan secara mutawdtir,
dimulai dengan QS. Al-Fatihah (1) dan diakhiri
dengan QS. An-NAs [114) Dengan demikian,
kalam Allah yang diturunkan kepada para nabi
sebelumnya, seperti Taurat, Injil, dan Zabur,
bukanlah Al-Qur'an. Demikian pula kalam
Allah yang diturunkan langsung kepada Nabi
Muhammad saw. tanpa melalui malaikat ]ibril,
atau yang bukan lafazh-nya dari Allah, seperti
hadits Qudsi, bukanlah Al-Qur'an.

Al-Qur'an merupakan mukjizat yang
paling besar dari mukjizat-mrkjizat yang
diberikan kepada Nabi Muhammad saw. Al-
Qur'an memunyai banyak nama. Pengertian
dari nama-nama yang disandarkan kepadanya
menggambarkan sifat-sifat yang melekat pada
Al-Qur,an, yang kesemuanya disebutkan secara
jelas di dalam Al-Qur'an. Di antara nama-nama
itu ialah Al-Qur'6n (yang dibaca), Al-Furqdn
( ,.,r:fr= yang membedakan antara yang hak dan
balil), At-Tanzil ( ;fit= yang diturunkan), Adz-
dzikr ( f lr = peringatan), Al-Kitdb ( .7u(Jr = yang
ditulis), An-Nfir ( ,At= yang memberi cahaya),
Al-Hudd ( 6$t= yang memberi petunjuk), Asy-
Syifd' (,ti-$t = obat, penawar), Al-Maw'izhah
($|;t = yang menjadi nasihat), Al-Mubdrak
( glt}lt= yang maha berkat). Al-Qur'an sebagai
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nama dari kitab suci ini disebutkan di dalam

banyak ayal, di antaranya di dalam QS. Al-IsrA'

l17l: 9 dan.QS. Thaha l20l: 2. Kata al-furqdn

antara lain disebutkan di dalam QS. Al-FurqAn

l25l:1.;kataTanzil disebutkan di dalam QS. Asy-
Syu'arA' 126l: 192; kata adz-dzikr disebutkan di
dalam QS. Al-I{iir [15]: 9; kata al-Kitib di-
sebutkan di dalam QS. Az-Ztkhruf [43]: 2;kata
Nfir disebutkan di dalam QS. An-Nisd' l4l:173;
kataHitdan disebutkan di dalam QS. Fushshilat

[41]: M;kataSyif6'di dalam QS. Al-IsrA' [17):82;
kataMaw'izhah didalam QS. Y0nus [10]: 57; kata

Mubdrak di dalam QS. Al-Anbiyd' [21):50;. Dari

sekian nama yang disebutkan di atas, nama

yang paling populer ialah Al-Qur' 6n.

AlQur'an adalah wahyu Allah swt. Ot*g-
orang yang senantiasa berpegang pada petunjuk-

petunjuknya tidak akan menyimpang dari jalan

yang benar. Hal ini dinyatakan oleh AlQur'an di

dalam QS. Al-Baqarah [2]: 2. Sebagai wahyu Allah,

AlQur'an yang memiliki bahasa yang indah, gaya

bahasa yang menarik, dan kandungan yang padat

yang berisi berbagai hat, baik yang menyangkut

akidah, syariat, maupun muamalah, bukan
ciptaan Nabi Muhammad saw., melainkan secara

utuhberasal dari Allah swt. Hal ini ditegaskanoleh

Allah di dalam AlQur'an QS. An-Nisd $):163'
164. Di dalam dua ayat ini disebutkan bahwa Allah

telah mewahyukan kepada Muhammad saw.

sebagaimana Ia telah mewahyukan kepada Nabi

Nuh dan para nabi sesudahnya, seperti Nabi
Ismail Ishaq, Ya'qub dan keturunanny4 Isa, Ayub,

Yunus, Harun, Sulaiman, dan sebagaimana Allah
menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud as.

Oleh sebab itu, wahyu itu merupakan firman-
firman Allah, bukanlah kata-kata buatan
Muhammad saw. seperti yang dilontarkan oleh

kafir-kafir Quraisy ketika itu.
Berbeda pendapat ulama menyangkut

jumlah ayat Al-Qur'an. Hal tersebut bukan
disebabkan oleh karena perbedaan mereka
menyangkut ayat-ayatnya, tetapi disebabkan

oleh perbedaan cara mereka menghitungnya.
Ap akah b asm al alr @ acamr bismill dlir -r abn dnir - r abm,

( r.')i -6")i {t .q) pada setiap surah masing-

Qur'iin

masing dihitung atau dihitung satu saja. Apakah

setiap tempatberhenti merupakan satu ayat atau

bagian dari ayat. Apakah huruf-huruf Hija'iyah
pada awal surah merupakan ayat yang berdiri
sendiri atau digabung dengan ayat sesudahnya.

Demikian seterusnya sehingga ada yang ber-

pendapat bahwa jumlah ayat Al-Qur'an se-

banyak 66L6, 6236, atat 6326.

Kata Al-Qur' 6n di dalamQS. Al-Hasyr [59] :

21 disebut di dalam konteks pembicara;rn apabila

Al-Qur'an diturunkan kepada sebuah Sunung.
Di dalam ayat itu dinyatakan bahwa sekiranya

Allah menurunkan Al-Qur'an pada satu gununp
maka gunung itu pasti tunduk terpecah-belah

disebabkan takut kepada Allah.
Kata Al-Qur' dn y ang disebut di dalam QS.

Al-A'rAf l7l:204 digunakan untuk menyatakan

bahwa orang yang mendengarkan ayal-ayat
suci Al-Qur'an dan merenungkan maknanya

mendapat rahmat dari Allah swt. Ini me-
nunjukkan bahwa setiap usaha yang dilakukan
untuk tujuan kemuliaan Al-Qur'an selalu diberi
ganjaran. Di dalam menafsirkan ayat itu,
Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa apa-

bila Al-Qur'an dibacakan, hendaklah seseorang

mengarahkan pendengarannya kepada bacaan

itu agar ia dapat memahami dan merasakan

makna yang dikandungnya dan mengambil
pelajaran darinya; di samping itu ia harus diam
dan tenang sambil memikirkan dan memerhati-

kan kandungannya. Dengan demikian, ia di-
harapkan mendapat rahmat Allah swt. Perintah

untuk mendengarkan dan mendiamkan diri di
dalam ayat ini, menurutnya, menunjukkan
adanya kewajiban untuk mendengarkan Al-

Qur'an, baik ketika dibaca di dalam shalat
maupun di luarnya.

Kata Al-Qur'6n yang disebut di dalam
beberapa ayat disebut di dalam konteks yang

berkaitan dengan membaca Al-Qur'an. Di dalam

QS. An-Nahl [16] : 98, misalnya kata Al-Qur' 6n itu
digunakan dalam konteks pembicaraan mengenai

adanya perintah untuk membaca ta'awwudz
(bacaan A'frdzu bi AUAV min asy-syaithin ar-rajim,

plt OrL$t G iru,\'*l ) sebelum memulai mem-
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baca Al-Qur'an. Ini berarti bahwa seseorang yang
ingin membaca Al-Qur'an diperintahkan mem-
baca ta' awwudz agr terlindung dari segala godaan
setan. Di dalamQS. Al-Muzzammil [73]:4dan20
kataitu digunakan di dalam konteks pembicaraan
mengenai adanya perintah untuk membaca Al-
Qur'an secara tartil ( ,h.i ), dan adanya perintah
untuk membaca ayal-ayat yang mudah bagi
seseorang/ terutama di dalam shalat. Kata A/-
Qur'dn di dalam QS. Al-QiyAmah [75]: 18 disebut
dalam konteks pembi-caraan bahwa seseorang
harus mengikuti aturan-aturan yang benar
dalam membaca Al-Qur'an.

Kata Al-Qur'6n yang disebut di dalam QS.
Al-IsrA' [17]: 88 disebut di dalam konteks
pembicaraan bahwa Al-Qur'an merupakan
wahyu yang benar-benar datang dari Allah.
Ketinggian bahasa serta kepadatan isi dan
kandungannya tidak dapat ditandingi oleh
susunan yang bagaimana pun baik, yang dibuat
oleh manusia maupun jin. Di dalam ayat itu
dinyatakan bahwa meskipun manusia dan jin
yang ada di alam ini dikumpulkan untuk
bersama-sama membuat, men)rusun, dan men-
datangkan yang sarna dengan Al-Qur'an, mereka
tidak akan sanggup melakukannya.

Al-Qur'an menyebutkan 3 bentuk kata Al-
Qur'6n, yaitu di dalam bentuk kata Al-Qur'dn
( oTllt , ma'rifat dengan menggunakan alif dal.;r

ldm) disebut sebanyak 57 kali, di dalam bentuk

Qur'6n (,:Ti) diseUutkan 11 kali, dan di dalam
bentuk qur'6nah ( iJT! dihubungkan dengan kata
ganti) sebanyak 2 kali. Penyebutan ini tersebar
di dalam beberapa surah.

Nuzul (Turunnya) Al-Qur'an
Syekh Dr. Muhammad bin Muhammad

Abu Syuhbah mengartikan kata nuzitl ( )'r'j )
sepadan dengan katabulftl (j]L), yaitu'me-
nempati' dan'menduduki' suatu tempat. Untuk
mendukung pendapatnya itu, ia mengemukakan
contoh penggunaan kata itu dengan mengemuka-
kan Ayat 29 QS. Al-Mu'min0n [23]: 23 yang
berb unyi : W a qul r abb i anzilni munz al an mub dr akan

wa anta khairul-munzilin ( *4 <ly,jli *i,-b;
a.ii*er! = Oan berdoalah, Ya Tuhanku,
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tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati,
dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi
tempat). Di samping mengandung pengertian di
atas, kata nuzitl jugaberarti'bergeraknya sesuatu
dari suatu tempat yang lebih tinggi ke tempat
yang lebih rendah'. Pengertian yang kedua ini
tampaknya lebih cocok untuk digunakan se-

hubungan dengan pembicaraan tentang nuzitl
Al-Qur'an. Dengan pengertian ini maka dapat
dipahami bahwa Al-Qur'an berasal dari suatu
tempat yang tinggi (di atas) lalu diturunkan ke
tempat yang rendah (ke bawah), atau dengan
perkataan lain bahwa Al-Qur'an turun dari
Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw.

Abu Syuhbah, membagi Al-Qur'an atas
tiga wujud, yaitu wujudnya di Lauh Mahfuzlt,
wujudnya di langit dunia, dan wujudnya di
bumi setelah diturunkan kepada Nabi
Muhammad saw. Dari ketiga wujud itu,
wujudnya yang pertama dan kedua merupakan
wujud yang berkaitan dengan katanuzftl (turun).

Pembicaraan mengenai nuzfil Al-Qur'an
akan berkaitan dengan suatu pertanyaan
mendasar, yaitu "Sebelum diturunkan, di mana
Al-Qur'an berada?" Al-Qur'an sendiri telah
menjawab pertanyaan itu dengan menampilkan
Ayat21. dan22 di dalam QS. Al-Burffj [85) yang
menyatakan bahwa Al-Qur'an yang mereka
dustakan itu adalah Al-Qur'an yang mulia yang
(tersimpan) di datam LauhMaffizh( b'F Lr)
Ayat ini mempertegas bahwa sebelum turunny4
Al-Qur'an berada di Lauh Maffizlt. Lauh Mabfftzh
adalah catatan yang terjaga yang digunakan oleh
Allah swt. untuk mencatat secara azali segala
sesuatu yang telah terjadi dan akan terjadi di
alam ini. Lauh Maffitzh oleh Abu Syuhbah
disamakan dengan kitdb maknitn (5';K +tS ).
Mabfftzh artinya 'terpelihara dan terjaga dari
usaha pencurian oleh setan dan terjaga dari
segala perubahan dan penggantian', sedangkan
katamaknttn berarti 'terpelihara dan terjaga dari
segala kebatilan'.

Secara garis besar ada dua tahap (proses)

turunnya Al-Qur'an, yaitu turunnya dari Lauh

Maffizhke langit dunia dan turunnya dari langit
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dunia kepada Nabi Muhammad saw. Para ulama

sepakat bahwa tahapan pertama turunnya Al-

Qur'an dari Lauh MaSfizh ke Baitul-'Izzah
(a)t'*) di langit dunia dilakukan sekaligus,

tidak bertahap. Akan tetapi, mereka berbeda

pendapat tentang waktu turunnya. Sebagian

ulama berpendapat bahwa Al-Qur'an diturun-
kan sekaligus sebelum Muhammad diangkat

sebagai nabi, dan sebagian lainnya mengatakan

bahwa Al-Qur'an diturunkan sekaligus sesudah

Muhammad diangkat sebagai nabi. Pendapat

yang kedua merupakan pendapat yang kuat di
dalam soal ini. Turunnya Al-Qur'an secara

keseluruhan dari Lauh Mabfuzlrke Baitul-' lzzah di
langit dunia terjadi pada bulan Ramadhan,

sedangkan turunnya dari langit dunia ke pada

Nabi Muhammad saw. dilakukan secara ber-

angsur-angsur selama 23 tahun. Hal ini di-
nyatakan oleh AI-Qur'an di dalam QS. Al-A'la

l87l: 1., QS. Ad-DukhAn [44]: 1-3, dan QS. Al-
Baqarah [2]: 185. Ada dua hal yang terkandung

di dalam ayat-ayat tersebut, yaitu turunnya Al-

Qur'an sekaligus dan waktu turunnyaAl-Qur'an
padabulan Ramadan. Kataanzala di dalam ayat-

ayat itu mengandung makna bahwa Al-Qur'an

diturunkannya sekaligus. Pernyataan ayat-ayat

di atas didukung oleh beberapa hadits sahih

yang kesemuanya diriwayatkan oleh An-Nasa'i,

Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Salah satu hadits itu
menyatakan bahwa Al-Qur'an diturunkan
sekaligus dari Lauh Mabfizltke langit dunia pada

bulan Ramadan; setelah itu, diturunkan secara

berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad
saw. selama dua puluh tahun sesuai dengan

tuntutan peristiwa, kejadian, dan kebutuhan-

kebutuhan manusia pada awal Islam itu.
Adapun turunnya Al-Qur'an secara berangsur-

angsur biasa ditunjukkan dengan kata nazzala.

Katanazzala menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu
diturunkan di dalam banyak kali. Hal ini
dinyatakan oleh Al-Qur'an di dalam QS' Al-
Baqarah l2\: 281, dan QS. Al-IsrA' l17l: 106 yNtg
di dalamnya menyebutkan kata nazzalndhu

tanzilan (9:;l ;dV ) dankatanuzzila( ) j ).

Tampaknya ada tiga pendapat para ulama

Qur'irrt

tentang rentang waktu Al-Qur'an itu diturunkan
kepada Nabi Muhammad saw. Ada yang ber-

pendapat bahwa Al-Qur'an diturunkan selama

20 tahun, ada yang mengatakan 23 tahun, dan

ada pula yang mengatakan 25 tahun. Perbedaan

pendapat itu didasarkan atas perbedaan pen-

dapat mereka mengenai lama mukimnya Nabi

di Mekah. Ada yang berpendapat bahwa Nabi

bermukim di Mekah selama L0 tahun, ada yang

berpendapat selama 13 tahun, dan ada pula yang

berpendapat selama 15 tahun ditambah dengan

masa mukim Nabi di Madinah selama 10 tahun.

Walaupun begitu, pendapat yang paling dekat

kepada kebenaran ialah bahwa Al-Qur'an di-
turunkan selama 23 tahun.

Al-Qur'an mulai diturunkan kepada Nabi

Muhammad saw. pada tanggal 17 Ramadan

tahun 6L1 M ketika Muhammad berusia 40

tahun. Permulaan datangnya wahyu itu di-
tandai dengan kedatangan malaikat |ibril yang

membawa wahyu Allah swt. kepada Nabi
Muhammad saw. yang ketika itu sedang ber-

khalwat (ber-tahnnnufs dan beribadah) di Cua

Hira. Malaikat ]ibril yang datang membawa
wahyu kepada Nabi langsung memeluk
Rasulullah saw. dan setiap kali memeluk, Jibril
memerintahkan Nabi untuk membaca dengan

mengatakan iqra' (\)1). Dua perintah pertama

yang diucapkan oleh |ibril dijawab oleh Nabi

dengan mengatakan Mfr ana bi qhri' ('gra,Vi C,

Aku tidak pandai membaca). Pada kali yang

ketig4 baru Jibril membacakan:

,a;iii 9b u F)i '* ltr ,sii tL) rr\i:.ti
'i|rcFii * |,)\* "ii '{;''i1

(lqr a' bismi r abbiknl-lildzi khalaq. Khalaqal-inshna min

'alaq. lqra' wa rabbukal-akram. Al-ladzi 'allama bil-

qalam.' Allmnal-insdna md lam y a'lam).

"Bacalah dengan @enyebut) nama Tuhanmu Yang

menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari

segumpal dar ah. B acalah, dan Tuhanmulah Yang Maha

P emurah, y rng mengaj ar (mmrusia) dengan puantar aan

kalam. Dia mengaj arknt kepada manusia apa y ang tidnk

diketahuinya."

Apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad
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itu merupakan Ayat 1-5 dari QS. Al-Alaq [95)
dan ini dipandang oleh para ulama sebagai ayat
yang pertama turun dan diterima oleh Nabi
Muhammad saw. Peristiwa ini dipandang
sebagai awal mula turunnya wahyu. Peristiwa
penerimaan wahyu pertama yang terjadi di
antara malaikat ]ibril dan Nabi Muhammad
saw. telah digambarkan dengan jelas oleh hadits
dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari
di dalam kitab Shahih-nya.

Cara-Cara Al-Qur'an Diwahyukan
Al-Qur'an diwahyukan kepada Nabi

Muhammad saw. melalui beberapa cara dan
keadaan. Di antaranya ialah (1) malaikat me-
masukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi. Di
dalam keadaan demikian beliau tidak melihat
apa pun. Beliau hanya merasa bahwa wahyu
itu sudah berada saja di dalam hatinya. (2)
malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi
berupa seorang laki-laki yang mengucapkan
kata-kata kepadanya sehingga beliau me-
ngetahui dan menghafal benar kata-kata itu. (3)

wahyu datang kepada Nabi seperti gemerincing
lonceng. Cara ini merupakan cara yang paling
berat yang dirasakan oleh Nabi. Begitu beratnya
cara ini sehingga kadang-kadang pada tubuh-
nya terpancar keringat meskipun wahyu yang
diterimanya itu turun pada musim dingin yang
keras. Unta yang sedang beliau kendarai
kadang-kadang terpaksa berhenti dan duduk
karena merasa berat bila wahyu diturunkan
pada saat beliau mengendarai unta. Keadaan
ini tergambar di dalam hadits yang diriwayat-
kan oleh Zaidbin Tsabit: 'Aku adalah penulis
wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah.
Aku melihat Rasulullah, ketika turunnya
wahyu itu, seakan-akan diserang oleh demam
yang keras dan keringatnya bercucuran seperti
permata. Kemudian, setelah turunnya wahyu
baru beliau kembali seperti biasa." (4) malaikat
menampakkan dirinya dengan rupa asli kepada
Nabi. Keadaan ini dinyatakan di dalam QS. An-
Najm [53]: 13 dan 14.

()r.rr'irr

Hikmah Al-Qur'an Diturunkan Secara
Berangsur-Angsur

Al-Qur'an diturunkan oleh swt. kepada
Nabi Muhammad saw. selama 23 tahun secara

berangsur-angsur. Pewahyuan seperti ini me-
ngandung beberapa hikmah penting di antara-
nya ialah (1) untuk memperteguh dan mem-
perkuat hati Nabi dalam menghadapi tantangan
dan siksaan dari kaum musyrikin; (2) untuk
memudahkan kaum Muslim menghafal dan
memahaminya; (3) untuk memberi kemudahan
di dalam menentukan tahapan-tahapan di dalam
membina dan mendidik umat; (4) untuk memberi
jawaban terhadap setiap peristiwa dan persoal-
an yang terjadi; (5) untuk menunjukkan bahwa
apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad
merupakan wahyu dari Allah swt., bukan
kalimat Nabi Muhammad sendiri; (6) untuk
mengangsur penetapan hukum-hukum Allah;
dan (7) untuk memudahkan mengubah dan
menghilangkan secara berangsur-angsur sikap-
sikap dan tradisi-tradisi masyarakat |ahiliyah
yang bertentangan dengan syariat Islam.

Ayat-Ayat dan Surah-Surah Al-Qur'an
Ayat (Arab: dyah, aii ) yang menurut pe-

ngertian etimologi berarti mu'jizah (;'frj) =

mukjizat), 'alkmah (u1,, = tanda), 'ibrah (a';e. =
pelajaran), al-amr al'ajib ( vi-3r )!r = sesuatu
yang menakjubkan) dan jamd'ah ( a;r:; = ke-
lompok, masyarakat), burhhn, dalil ( S1; t ,:t-^'j. =

keterangan, penjelasan). ]ika dikaitkan dengan
istilah Al-Qur'an, berarti huruf-huruf Hija'iyah
atau sekelompok kata yang terdapat di dalam
suatu surah Al-Qur'an yang memunyai awal dan
memunyai akhir yang ditandai dengan nomor
ayat. Adapun surah (Arab: sfirah, a'rj- ) yang
menurut pengertian etimologi berarti al-manzilah
(r3y'l= kedudukan); di dalam istilah Al-Qur'an
diartikan sebagai 'sekelompok ayat yang me-
munyai awal dan memunyai akhir'. Setiap awal

surah di dalam Al-Qur'an ditandai dengan
kalimat basmalah, kecuali QS. At-Taubah [9) (Al-
BarA'ah).

Terdapat perbedaan pendapat para ulama

789 ENstxt-opr,r:lrr Ar,-Qun'irN



Qtrr'irn

tentang jumlah ayat Al-Qur'an. Abu Abdur-
rahman As-Salmi, salah seorang ulama Kufah,

menyebutkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an ber-

jumlah 6.236 ayat. |alaluddin As-Suyuthi, seorang

ulama tafsir dan fiqih, menyebutkan 6.000 ayat;

dan Imam Al-Alusi, salah seorang ahli tafsir
menyebutkan 6.61.6 ayat. Perbedaan penentuan

jumlah ayat ini disebabkan adanya perbedaan

pandangan mereka tentang kedudukan Basmalah

(kalimat Bismill1hir Rahmdnir Rahim,

F:)i u,fli S *, ) dan Fawdtihus-suwar
( ,At et] = kata-kata pembuka surah berupa
huruf-huruf Hijai'yah) yang terdapat pada awal

surah-surah tertentu. Sebagian berpendapat
bahwa Basmalah dan Fawilfibus-suwar termasuk
ayat, sedangkan sebagian yang lain berpendapat

bahwa basmalah dan fawdtih as-suwar tidak ter-
masuk ayat.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dimulai dari ayat

pertama surah pertama (QS. Al-Fatihah [1]
sampai dengan ayat terakhir surah terakhir (QS.

An-NAs [114]) disusunsecaratawqtfr( d'; ) yaitu

berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan
oleh Allah dan Rasulullah saw., bukan ber-
dasarkan ijtihad para ulama. Pengelompokkan
Al-Qur'an berdasarkan ayat-ay at, menurut Imam
Az-ZarqNti, mengandung beberapa hikmah. Di
antara hikmah-hikmah itu ialah (1) bahwa setiap

ayat merupakan mukjizat; sekalipun ayat itu
pendek, nilai kemukjizatannya sama dengan
ayat-ayat yang panjang; (2) memudahkan me-

ngatur hafalan dan mengatur wakaf (berhenti)

berdasarkan batas-batas ayat; dan (3) me-
mudahkan penghitungan jumlah ayat yang
dibaca pada saat melakukan shalat atau khutbah.

Surah-surah di dalam Al-Qur'an berjumlah
114 surah, yang tidak sama panjang dan
pendeknya. Surah yang terpanjang terdiri atas

286 ayat dan yang terpendek terdiri atas 3 ayat.

Dilihat dari panjang dan pendeknya, surah-
surah itu dibagi atas 4 bagian, yaitu ath-thiwdl

( JvPt ), al-mi' itn (,lidr ), al-matsdni (.t-r:^Jr ), d*
al-mufashshal (;:ailt ). Yang disebut ath-thiwdl

ialah surah-surah yang panjang seperti QS. Al-
Baqarah [2], QS.Ah'Imran [3], QS.An-NisA' [4],

()r-r r'iin

QS. Al-Ma'idah [5], QS. Al-An'Am [5], dan QS.

Al-A'rAf l7l. Al-mi'irn ialah surah-surah yang
memiliki lebih dari 100 ayat. Al-Matsdni ialah
surah-surah yang memiliki kurang dari 100 ayat.

Al-mufashshal ialah surah-surah pendek yang
terdapat di bagian akhir Al-Qur'an. Surah-surah

yang termasuk di dalam kelompok al-mufaslahnl

diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ber-

pendapat bahwa yang termasuk kelompok al-

mufashshnl ialah mulai QS. AI-MA'idah [5) sampai

dengan QS. An-NAs [114), sedangkan sebagian

yang lain berpendapat bahwa yang termasuk
al-mufashshal ialah mulai QS. Al-IIujurat [49)
sampai dengan QS. An-NAs [114).

Setiap surah memunyai nama sendiri-
sendiri yang sesuai dengan isi, kandungan, dan
masalah yang dibicarakan di dalamnya. Penama-

an surah-surah ini pun berdasarkan petunjuk
Rasulullah saw.

Para ulama berbeda pendapat tentang
susun;rn surah-surah Al-Qur'an, apakah tawqifi
(berdasarkan petunjuk Rasulullah) atau tidak.
Menurut Az-Zarqani, terdapat 3 pendapat di
dalam hal ini, yaitu: (1) Pendapat yang me-
ngatakan bahwa susunan surah-surah Al-
Qur'an tidak didasarkan atas tauqrfi Nabi, tetapi
berdasarkan ijtihad sahabat. (2) Pendapat yang

menyatakan bahwa susunannya semuanya
berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan
Nabi. (3) Pendapat yang mengatakan bahwa
susunan sebagian dari surah-surah Al-Qur'an
berdasarkan tauqifi, sedarigkan sebagian yang
lainnya berdasarkan ijtihad para sahabat. Para

ulama mengemukakan alasan mereka masing-
masing. Namun, Az-Zarqani menegaskan bah-

wa susunan surah-surah yang ada sekarang ini
harus dapat dipertahankan dan dijaga sesuai

dengan urutan yang ada, apakah susunannya
berdasarkan tauqifi atau tidak.

Oleh para ulama, ayal-ayat Al-Qur'an,
dikelompokkan atas ayat-ayat Makkiyah dan
Madaniyah. Terdapat tiga pendapat para ulama di
dalam memberikan pengertian Makkiyah dan
MadanA alx. Pendapat pertama mengatakan bahwa

yangdimaksuddenganayat-ayatMakkiyahadalah

l
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ayat-ayat yang turun di Mekkah dan sekitarnya
walaupun sesudah hijrah dan Madaniyah ialah
ayal-ayat yang turun di Madinah. Pendapat
kedua menyatakan bahwa yang dimaksud
dengan Makkiyah ialah ayat-ayat yang ditujukan
kepada masyarakat Mekkah yang antara lain
ditandai dengan ungkapan Yd ayyuhan-nds
( ;Wt 4i [ ) dan yang Madaniyah ialah ayat-ayat
yang turun untuk ditujukan kepada masyarakat
Madinah yang sudah beriman yang antara lain
ditandai dengan ungkapan Yh ayyuhal-lazina frrnanft

(t'rti'5:-$ Q-i u-). Pendapat ketiga merupakan
pendapat yang populer menyatakan bahwa aya-

ay at Makkiy ah ialah ay at- ay at y ang turun sebelum
Nabi Muhammad gaw. berhijrah ke Madinah
walaupun turunnya di tempat selain Mekkah,
sedangkan ayat-ayat Madaniyah ialah ayat-ayat
yang turun sesudah hijrah walaupun turun di
Mekah.

Kedua kelompok ayat ini memunyai ciri-
ciri tersendiri. Surah-surah yang dikelompokkan
ke dalam Makkiyah ialah setiap surah yang, (1) di
dalamnya terdapat kata sajdah ( ;r;Sr ); (2) di
dalamnya terdapat lafal kalld ( !f ); (3) di
dalamnya terdapat ungkapan Yd ayyuhan-nds

( ;,ut u6-i q ), kecuali QS. Al-Itaji 1221; (4) di
dalamnya terdapat cerita para nabi dan umat-
umat terdahulu, kecuali QS. Al-Baqarah [2]: (5)

di dalamnya terdapat cerita Adam dan Iblis,
kecuali QS. Al-Baqarah [2], dan (6) dimulai
dengan huruf-huruf hij iiyyah (sepern Alif l6rn mim

dmr alif l6m rd), kecluali QS. Al-Baqarah [2]: dan

QS. Ah'Imr6n [3]: Mengenai QS. Ar-Ra'd [13]
terdapat perbedaan pendapat ulama; sebagian
menganggap Madaniyah dan sebagian lain
mengatakan Makkiyah. Ciri-ciri lain dari surah-
surah Makkiyah ialah (1) ayat-ayat dan surah-
surahnya pendek; (2) ayat-ayatnya mengandung
ajakan untuk beriman kepada Allah dan Hari
Kiamat; (3) mengandung ajakan untuk ber-
pegang kepada akhlak mulia; (4) mengandung
bantahan dan perdebatan dengan kaum musy-
rikin; dan (5) mengandung banyak sumpah
(qasam)- Adapun surah-surah yang dikelompok-
kan Madaniyah ialah setiap surah yang (1) di
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dalamnya terdapat izin untuk melakukan jihad,
(2) di dalamnya terkandung rincian mengenai
hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang
berhubungan dengan persoalan-persoalan sosial

dan kenegaraan, dan (3) di dalamnyaterkandung
pembicaraan mengenai orang-orang munafik.
Ciri-ciri lainnya ialah bahwa ayat-ayatnya dan
surah-surahnya panjang dan berisi uraian
mengenai dalil-dalil yang menunjukkan ke-
benaran agama Islam.

Dilihat dari segi jumlahnya, ayat-ayat
Makkiyah lebih banyak dibandingkan dengan
ay at- ay at Madaniy ah. Dari ayat-ayat Al-Qur'an
yang berjumlah 6.236 itu, ayat-ayat Makkiyah

berjumlah 4.726 ayat, sedangkan ayat-ayat
Madaniyah berjumlah 1.510 ayat. Ini berarti
bahwa tiga perempat dari jumlah ayat-ayat Al-
Qur'an adalah Makkiyah.

Kandungan Al-Qur'an
Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi semua

umat manusiamenjadi pedoman yang dijadikan
pegangan untuk mencapai kebahagiaan hidup
di dunia dan di akhirat. Di dalamnya terkandung
berbagai petunjuk dan aturan yang mengatur
berbagai aspek kehidupan manusia, baik di
dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan
sesama manusia, maupun dengan alam sekitar-
nya. Di dalam Al-Qur'an terkandung hal-hal
pokok mengenai aturan hidup manusia, seperti

soal-soal keimanan, keislaman, maupun ke-
hidupan bermasyarakat dan pergaulan hidup.
Ayat-ayat Makkiyah yang jumlahnya lebih besar

itu mengandung keterangan mengenai soal
akidah keimanan, keislaman, kebajikan-ke-
bajikan dengan pahala yang diperoleh bagi yang
melakukannya, perbuatan jahat dan siksaan
yang ditimpakan kepada yang melakukannya,
azabbagi orang-orang yang melanggar perintah
Allah, serta kisah-kisah para Nabi dan Rasul

serta umat-umat terdahulu dengan berbagai
peristiwa yang ditimpakan kepada mereka.
Ayat-ayat Madaniyah pada umumnya berisi
keterangan mengenai hukum-hukum berbagai
hal yang berhubungan dengan kehidupan

*
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kemasyarakatan dan pergaulan hidup di antara

sesama manusia, seperti perkawinan, kewa-

risan, perjanjian, peperangan, dan hubungan
antarbangsa. Dari sini dipahami bahwa secara

umum kandungan Al-Qur'an dapat dibagi atas

tiga hal pokok, yaitu prinsip-prinsip akidah,

seperti beriman kepada Allah swt. dan rasul-

rasulnya prinsip-prinsip ibadah, seperti shalat

dan puasa, dan prinsip-prinsip syariat, seperti

hukum perkawinan dan kewarisan.

I
Al-Qur'an Sebagai Mukjizat

Al-Qur'an merupakan mukjizat yang
paling besar yang diberikan kepada Nabi
Muhammad saw. Mukjizat, yang secara etimo-
logi diartikan sebagai sesuatu yang dapat
digunakan untuk membungkam lawan/musuh,

oleh para ulama didefinisikan sebagai sesuatu

yang terjadi atau muncul di luar kebiasaan yang
disertai adanya tantangan dari pihak lawan
yang mungkin dapat menyamai atau menye-
rupainya. Al-Qur'an sebagai mukjizat me-
rupakan suatu kitab yang diberikan kepada Nabi

Muhammad tidak mungkin dapat dibuat oleh
orang lain kitab yang sama atau serupa dengan

itu. Menurut Hasan Diya'uddin Attar, sesuatu

dapat dikatakan mukjizat apabila memenuhi
beberapa syarat, di antaranya ialah (1) sesuatu

yang luar biasa itu datangnya dari Allah, (2)

berbeda dengan adat kebiasaan, (3) tidak
mungkin dapat ditantang dengan mendatang-
kan hal yang sama atau serupa denganny+ (4)

berada di tangan para utusan Allah, dan (5)

sebagai pembenaran terhadap kenabian/ke-
rasulan utusan Allah.

Al-Qur'an sebagai mukjizat tidak akan

dapat ditandingi oleh susun€u:I lain apa pun yang

diupayakan oleh manusia untuk menyamai atau

menyerupainya. Walaupun semua manusia
berkumpul untuk mengusahakan menyusun
suatu kitab yang dapat menyamai Al-Qur'an,
mereka tidak akan sanggup melakukan hal yang
sama dengan atau menyerupai Al-Qur'an.
Pernyataan tersebut dinyatakan sendiri oleh Al-

Qur'an di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 23 dan QS.
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Y0nus [10]: 38.

Muhammad Ali As-Sabuni, seorang pakar
' lJlfi mul - Qur' kn dan dosen F akultas Syari' ah dan
Dirasah Islamiyyah di Mekkah Al-Mukarramah

menyatakan bahwa kemukjizatan Al-Qur'an
dapat dilihat dari sepuluh aspek pokok, yaitu (1)

susunannya yang indah yang berbeda dengan

susunan yang ada di dalam bahasa Arab, (2)

gaya bahasanya yang menarik yang berbeda

dengan gaya bahasa yang ada, (3) kepadatan
isinya yang tidak mungkin dapat dibuat yang
lainyang sama dengannya, (4) penetapan hukum
yang mendalam dan lengkap yang tidak dapat

dicapai oleh penetapan hukum yang dibuat oleh

manusia, (5) pemberitaannya tentang hal-hal
yang gaib yang kesemuanya tidak diketahui
kecuali melalui Al-Qur'an, (6) tidak bertentangan

dengan ilmu-ilmu pengetahuan kealaman yang

ada, (7) pelaksanaan terhadap janji dan ancaman

yang diberitakan Al-Qur'an, (8) pengetahuan-
pengetahuan yang dikandungnya mencakup
pengetahuan-pengetahuan hukum dan kauniy ah,

(9) memenuhi kebutuhan manusia, dan (10)

menimbulkan pengaruh di dalam hati manusi4

baik pengikut maupun musuhnya.
Al-Qur'an dipandang dari segi bahasa

merupakan mukjizat yang memiliki bahasa

yang indah, ungkapan yang jelas (faslih, d* ),

dan gaya bahasa (bal6ghah, ii\1) yang menarik
yang dapat memengaruhi jiwa para pembaca
dan pendengarnya. Syekh Muhammad Rasyid

Rida menyatakan bahwa.di antara bukti ke-

tinggian gaya bahasa Al-Qur'an dapat dilihat
dari keterkaitan di antara satu ayat dengan ayat

yang lain, baik di dalam satu surah yang sama

maupun di dalam surah yang lain dengan
mundsabah ( +ui ) yang berbeda-beda sehingga

menjadi 'ibdrah ( ;'.,V , ungkapan) yang sempurna
dan menyenangkan.

Keutamaan Membaca dan Mempelaiari
Al-Qur'an

Membaca Al-Qur'an merupakan salah satu

bentukibadah dan pendekatan diri kepadaAllah
swt. Artinya, orang yang membaca Al-Qur'an
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akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah swt.
Beberapa ayat di dalam Al-Qur'an meng-
gambarkan bahwa membaca kitdbullih, men-
dirikan shalat, dan bernafkah merupakan per-
dagangan yang tidak akan pernah rugi. Hal ini
dinyatakan di dalam QS. FAthir [35]: 29. Per-
nyataan tentang pahala yang diperoleh oleh
orang yang membaca Al-Qur'an juga digambar-
kan di dalam beberapa hadits Rasulullah. Di
antaranya ialah yang menyatakan bahwa
barang siapa yang membaca satu huruf dari
huruf Al-Qur'an akan mendapatkan satu ke-

bajikan, dan satu kebajikan itu dilipatgandakan
oleh Allah swt. menjadi sepuluh kebajikan. (H.R.
Turmuzdi). Di beberapa hadits dinyatakan
bahwa Al-Qur'an yang dibaca akan menjadi
syafaat di Hari Kiamat dan orangyang membaca-
nya digambarkan sebagai orang yang berbau
harum. Bahkan, Allah memerintahkan untuk
mendengarkan dan memperhatikan ayat-ayat
Al-Qur'an yang sedang dibacakan orang dan
pendengar ini diberi pahala dan rahmat oleh
Allah swt. (QS. Al-A'rAt [7]:20a\.

Al-Qur'an tidak hanya cukup dibac4 tetapi
i6 harus dipelajari dan dikaji agar ia bermakna
bagi kehidupan manusia. Kajian terhadap Al-
Qur'an merupakan sesuatu yang mesti di-
lakukan karena merupakan sumber pertama
ajaran Islam yang harus digali dan dipelajari.
Orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-
Qur'an, menurut hadits Rasulullah yang di-
riwayatkan oleh Al-Bukhari, merupakan orang
yang paling baik menurut pandangan Allah.
Pemberian predikat manusia terbaik itu sangat
berkaitan dengan persoalan memahami dan
mengkaji Al-Qur'an yang merupakan kewajiban
yang harus dilakukan. Pemahaman dan peng-
kajian terhadap Al-Qur'an akan menyebabkan
seseorang memahami dan menghayati nilainilai
yang terkandung di dalamnya.

Pemeliharaan Al-Qur'an
Al-Qur'an merupakan kitab suci dan

wahyu Allah yang akan selalu terjaga keaslian
dan keorsinilannya hingga akhir zaman. Satu
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kata pun dari ayat-ayat Al-Qur'an tidak akan
berubah sedikit pun walaupun banyak usaha
dari musuh-musuh Al-Qur'an untuk mengubah-
nya. Al-Qur'an sejak awal turunnyayang ditulis
di berbagai alat-alat tulis dan tersebar di
kalangan para sahabat ketika itu hingga di-
kumpulkan menjadi satu mushhnf seperti yang
ada sekarang ini dipindahkan dari satu generasi
ke generasi lain secara mutawhtir tanpa ada
perubahan dan pengurangan sedikit pun.
Pemeliharaan Al-Qur'an dinyatakan oleh Allah
di dalam QS. Al-Hijr [15]:9, lnndnafutunazzalnadz-

dzikra wa innd lahfi lahdfizhfin ( j4i t!'? oA q
6)rEL ,ii 6)i = Sesungguhnya Kami-lah yang
menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya
Kami benar-benar memeliharanya).

Penafsiran Al-Qur'an
Allah menurunkan Al-Qur'an untuk men-

jadi petunjuk dan rahmat bagi alam dan umat
manusia. Petunjuk-petunjuk yang terkandung di
dalamnya akan menjadi bermakna bagi ke-
hidupan umat manusia apabila dipahami,
dihayati, dan diamalkan. Untuk memahami
ay al- ay at Al-Qur'an secara baik, persyaratan-
persyaratan yang berkenaan dengan itu harus

dimiliki dan dipenuhi, di antaranya penguasaan
bahasa Arab sebagai alat yang digunakan
sebagai bahasa Al-Qur'an. Orang-orang yang
memenuhi syarat-syarat di atas dan memunyai
kemampuan untuk itu harus berupaya untuk
melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-
Qur'an, yang pada akhirnya usaha yang di-
lakukan itu akan dapat dinikmati oleh orang-
orang yang tidak memunyai kemampuan untuk
itu. Nabi Muhammad saw. merupakan penafsir
Al-Qur'an pertama sejak Al-Qur'an diturunkan,
yang kemudian diikuti oleh para sahabat, tabiin
dan pengikut-pengikutnya, dan para ulama
yang hidup sesudah mereka. Di dalam Al-Qur'an
terdapat mutiara-mutiara yang harus diangkat
melalui penafsiran ayat-ayatnya, dan mutiara-
mutiara tersebut tidak dapat diketahui dan
dipahami tanpa penafsiran Al-Qur'an. Allah
menyatakan kepada Nabi Muhammad saw.
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bahwa Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi
untuk dijelaskan kepada umat manusia.
:o Ahmad Thib Raya ot

QURATSY ( fiJl
Istilah quraisy berasal dari kata qarasya - yaqrisyu

- qarsyan ( cti - 3 F" - j"s = men}umPul). Dad
segi bahas4 kata qarasya memunyai beberapa

makna. Makna-makna tersebut adalah, 'qarasya

asy-syai'a jama'a wa dhamma min hund wa hund

(u : u'a'?r'& tt i; = mengumpulkan

sesuatu dari sana sini dan menyatukan satu de-

ngan yang lainnya), akhadzahit awwalanfa awwalan

( 1'11;'$( i'iti = mengambilnya satu persatu).

Selain itu, ia juga bermakna 'iktasaba' ( C$t =

berusaha/bekerja) seperti qarasy a ful1nun li' iy 6lih

( l.t$.iDl' i;= Si Fulan bekerja/berusaha untuk
memenuhi tanggungannya). Pengertian ini juga

sangat terkait dengan makna pertam4 karena

berusaha dan bekerja adalah satu usaha untuk
mengumpulkan sesuatu. Quraisy juga bermakna
' q atha' a' ( & = memotong), sehingga sp ecies ikao-l

yang sering memotong hewan-hewan laut
dengan giginya yang tajam seperti pedang
disebut qur aisy,sehingga semua binatang melata

yang ada di laut takut padanya.

Quraisy juga bermakna'tha'ana' ( # =

menikam) seperti qarasyal-jaisyu bir-rimdh
( Cc)\ Ht 3't = tentara menikam dengan
lembing). Ia juga bermakna 'ashdba (;wt =

dikena/ditimpa), seperti q arr asy athu asy -sy aj j ah

( ^*A 1::'f =kenaluka di kepala). Makna-makna
quraisy tersebut, memang menunjukkan be-

berapa sifat dan karakter orang Quraisy, seperti

mengumpulkan (kabilah), berusaha, bekerja,
menghasut, dan sebagainya. Yang jelas bahwa
kata yang berasal dari akar kata qdf, ra, syin

menunjukkan makna menyatukan dan kekuatan.

Adapun kataquraisy yarrg terdapat di dalam

QS. Quraisy [106]: t menunjukkan nama kabilah

Nabi dan tidak menunjukkan sifat-sifat kabilah

yang tersebut secara langsung. Dari keenam

makna tersebut, makna pertama mungkin yang

paling tepat, karena di dalam sejarah, Quraisy
sering mengumpulkan dan menyatukan kabilah

()ulaisr

yang ada di ]azirah Arab. Quraisy adalah kabilah
Arab dari Mudhar yang berdomisili di Mekkah
sejak zaman ]ahiliyah yang sangat populer
dengan usaha perdagangan dan kepemimpin-
anny4 dan mereka pula yang menangani segala

urusan haji. Kata taqarrasyal-qaum (i'jrj'F =

kaum itu bersatu/berkumpul), sehingga ada
pendapat yang menyebutkan bahwa disebut
quraisy karena ia mempersatukan kabilah-
kabilahnya di Mekkah dan sekitarnya setelah

bercerai-berai setelah Qusai bin Kilab berusaha

menyatukannya, sehingga dia digelar al-muj ammi'

( g.;Jt= pemersatu).
Kata quraisy hanya disebutkan sekali di

dalam AlQur'an yaitu di datam QS. Quraisy [105] :

1 yang artinya: "Karenakebiasaan orang-orang Arab

Quraisy". Kata quraisu di dalam ayat ini me-
nunjukkan pada kabilah Quraisy, yaitu kabilah

Nabi Muhammad saw. Sekalipun kata quraisy

tersebut hanya menunjukkan kabilah tersebut,

makna-makna yang lain yang tidak disebutkan

tidak bisa diabaikan, karena ada kaitannnya
dengan rangkaian ayalayat sesudahnya.

Rangkaian ayat-ayat tersebut menjelaskan

kebiasaan orang-orang Quraisy yang biasa
mengadakan perjalanan terutama untuk ber-
dagang ke negeri Syam pada musim panas dan ke

negeri Yaman pada musim dingin. Di dalam
perjalanan itu, mereka mendapat keamanan dari
penguasa-penguasa dari negeri-negeri yang
mereka lalui. Ini adalah nikmat yang amat besar

dari Tuhan kepada mereka. Oleh karena itu,
sewajarnyalah mereka menyembah Allah yang

telah memberikan nikmat itu kepada mereka. Dan
ini merupakan isi pokok kandungan ayat-ayat

yang terdapat di dalam surah ini. Oleh karena

surah ini menjelaskan tentang penghidupan
orang-orang Quraisy, bahkan disebutkan di
dalam ayat pertama, maka surah ini juga disebut

dengan QS. Quraisy. Hanya saja, ada di antara

ulama yang berpendapat bahwa surah Quraisy ini
adalah kelanjutan dari QS. Al-Hl sehingga ia meng-

anggaPnya satu surah. ce Nasaruddin t-lmar *

*
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eURRAH t at I
Kata qurrah l;{) "alfubentuk 

mashdar $terbal
noun) dari kata qarra ( $) ymrg merupakan kata
kerja untuk waktu lampau fi'l mddhi (,fu b),
sedangkan bentuk kata kerja untuk waktu
sekarang dan akan datang fi'l mudhfrri' ( LtU,P )

adalah y aqirru, y aq arru, atau y aqurru ( ti- : ti- : ri- )

dengan sembilan macarn bentuk mashdar, yallu
qarran (tT), qurratan (i';), qarratan (iy), qarfiran

(r'r':5), qarfiratan (ir'.,F), qiriran (\';";), qarhran

1t'rt; ), taqrdran ( r.; ,,t! ), taqirratan (iS ).Kata qurralt

dan kata lain yang seasal dengan itu di dalam Al-
Qur'an disebut 38 kali. Sepuluh kali di dalam
bentukkatakarja(ft'l) dan 28 kali di dalambentuk
katabenda(lsz).

Menurut Ar-Raghib Al-Ashfahani di dalam
Mu'jam-nya, arti umum dari al-qarr ( dJt), al-qurr
( rit), dan al-qurrah (i?t ) ialah al-bard ( l;ir)
yakni'dingin','sejuk', dan'tenang'. Sesuatu yang
dingin atau sejuk biasanya tenang/mantap atau
konstan, sedangkan sesuatu yang panas biasa-
nya tidak tenang, tidak mantap atau labil.
Pengarang Maqdyisul-Lughah menyebutkan
bahwa makna asal dari kata al-qarr ( flt), al-qurr
( olt), dan al-qurrah (i$t ) ialah al-bard u)at-

tamakkun ( f*l i 1lr= dingin dan mantap). Kata
iqrir ( rr;1 ) mengandung arti itsbdtusy-syai'
(',#l itil : menetapkan sesuatu) atau lawan
dari al-inkar ( .,t!ff)t = mengingkari) dan al-juhitd
( ,9Jr= menentang atau tidak mengakui).

Di dalam penggunaan, arti kata tersebut
sedikit bergeser dari arti asalnya, sesuai dengan
konteks pembicaraan. Meskipun demikian, tetap
,r,*in aia kaitan dengan arti aslinya. Al-Qur'an,
ketika menampilkan kata tersebut, menunjuk
berbagai makna.

Di dalam QS. Al-FurqAn [25]: 74 ditemukan
kata qurrah dan kata turunannya yang dikaitkan
dengan kata 'ain ( ;.r ) atau a'yun (opf = ;amat
dari 'ain) yang digunakan untuk menyatakan
kebahagiaan dan ketenangan jiwa sebagai lawan
darikatabuzn ( o'? ) yang berarti'duka cita' atau
'sedih', seperti rabband hab land min azwkjind wa

dzurriydtind qurrata a'yunin (4'i:l o U 5 dt

-jii a$ t4j: t = u aTlrhan kami, anugerahkanlah
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kepada kami istri kami dan keturunan kami
sebagai pemantap, penyenan& atau penenang hati
kami).

Keterkaitan di antara makna asli dengan
makna turunannya adalah (L) orang yang
dianugerahi istri atau suami dan anak ke-
turunan yang baik akan merasa tenang jiwa-
nya, sukfinun-nafs ( At o'-#), (2) orang yang
bahagia biasanya matanya sejuk dan tenang.
Matanya sejuk karena ada air matanya. Air
mata kebahagiaan adalah air mata yang sejuk,
al-bard yaqtadhis-sukfrn (;:'$At *+,;;- 3|r = mak-
sudnya sesuatu yang dingin biasanya me-
nunjukkan ketenangan), sedangkan air mata
kesedihan adalah air mata yang terasa panas,
al-hir yaqtadhil-furakah(6;t ,",i'a- jA= mak-
sudnya sesuatu yang panas menghendaki gerak
atau gejolak). Oleh karena itu, dapat dimengerti
bahwa jika seseorang menangis karena sedih
makabiasanya matanya akan bengkak, sedang-
kan bila ia menangis karena gembira maka
matanya tidak mengalami kebengkakan.

Kala aqrartu* ( iiit) d,an aqrarn| (S'rsi),
turunan dari kata qurrah dan iqrdr, di dalam QS.
Ali 'Imran [3]: 81, digunakan untuk menunjuk
kepada arti 'mantap', 'tidak mudah tergoda
sehingga untuk menyatakan iman, pengakuan,

dan/atau janji digunakan istilah iqrhr (lndonesia:
ikrar) yang menunjuk kepada keteguhan, ke-

sungguhan, dan kemantapan jiwa serta tidak
gampang tergoyah sekalipun berbenturan
dengan situasi dan kondisi yang relatif memaksa.

Di dalam QS. Al-AhzAb [33]: 33, kata qarna

berarti'tinggal' atau'diam di rumah' bagi istri-
istri Nabi; w a qarna fi buyirtikunna ('"& fr e i'-i| =

dan hendaklah kamu tetap di rumahmu). Untuk
itu Allah memilih kata qarna (kata seru untuk
perempuan)bukNtuskunna('"rfJt=berdiamatau
tinggallah). Dari pemilihan kata ini dapat
dipahami bahwa Allah menghendaki agar para
istri Nabi dengan keteguhan hati dan tidak
mudah tergoda tidak keluar dari rumah mereka
kecuali untuk keperluan tertentu yang di-
benarkan oleh syara'. Akan tetapi, menurut
suatu pendapat sebagaimana dikutip oleh Mir

Erusixr.opnot,t Al Qun'rrrv



Qun"in

Mustansir di dalambukwyaDictiondry of Quranic
Terms and Concepts, qarnaber asal dar.i waqara ymrg
berarti sungguh-sungguh atau hormat. Dengan

demikian, Ayat 33 QS. Al-AhzAb [33) me-
ngandung maksud bahwa tinggalnya istri-istri
Nabi di rumah mereka itu hendaklah disertai
dengan rasa sungguh-sungguh dan sikap hormat

Gtaying with respected manner). Kata ini juga dapat
berarti 'berat' karena yang berat itu 'mantap',

sehingga ayat tersebut dapat berarti perintah
untuk menitikberatkan aktivitas di dalam
urusan rumah tangga. e; Cholidi *

QUR0N ( ;t\j I
Kata qurfin adalah bentuk jamak darikata qarn

( o'j).Kata qarn sendiri merupakan bentuk
mashdar dari kata kerja dasar, qarana ('o'j). Oi
dalam Al-Qur'an, kata qurttn terulang sebanyak

13 kali dan kata qarn ltjuh kali. Kata ini tersusun
dari huruf-hwtf qdf, 16', dNrnfin (;s - t - ,) ).

Secara bahasa kata qurfin pada dasarnya

mengandung arti'menghimpun' atau'meng-
hubungkan sesuatu terhadap sesuatu yang lain'.
Berdasarkan pada arti inilah sehingga ada
ulama-seperti Al-Asy'ari-berpendapat bah-
wa lafal Al-Qur'an itu berasal dari kata qarana

(,.,j ) karena ia (Al-Qur'an) menghimpun dari
huruf-huruf , ayat-ayal, dan surah-surah, lalu
menghubungkannya kepada yang lain sehingga

menjadi satu mushaf kitab. Kala qarn yang
merupakan b entrkmufrad darikata quritn adalah

berasal dari kata iqtirdn ( t:flt ) yang berarti
'menyertai' atau 'mengiringi'. Teman yang
menyertai atau mengiringi disebut oleh Al-
Qur'an dengan nama qarin (;-;).Hanya saja,

umumnya teman yang dimaksudkan di dalam
Al-Qur'an adalah teman setan (QS. An-Nisil [4]:
38, QS. Az-Zukhruf [tl3]: 36 dan 38). Tali yang

diikatkan pada sesuatu dinamakan juga dengan

qarn. Di dalam Al-Qur'an disebutkan kata
muqarranin (;:i ) yang berarti 'orang-orang
yang diikat' (QS. IbrAhim ll4l:49, QS. Al-Furq6n

[25]:L3, dan QS. ShAd [38]: 38).

Qarn jugaberarti'tanduk', termasuk tanduk
binatang atau apa saja yang meyerupai tanduk.

Qur0n

Pengetian seperti ini juga dapat ditemukan di
dalam teks-teks hadits Nabi saw.

Ibnu Katsir - mengutip sebagian pendapat
mufasir-menyatakan bahwa kata dzil-qarnain
( #t)t ,,s;) yang disebutkan di dalam QS. Al-
Kahfi [18]: 83 diartikan sebagai 'orang yang
memunyai dua tanduk' karena di kepalfiya
terdapat dua sesuatu yang menyerupai tanduk.
Namun, ulama lainnya menafsirkan bahwa
tanduk itu sebagai simbol kekuatan dan ke-
mampuannya menguasai dua kerajaan di dua
ufuh timur dan barat. Semua arti tersebut tidak
lepas dan keluar dari makna asal dan dasarny4
yaitu 'menghubungkan antara satu dengan
lainnya'. Teman yang menyertai atau mengiringi
berarti terjadi hubungan antara satu orang
dengan lainnya. Tali merupakan salah satu alat

yang berfungsi untuk menghubungkan antara
satu benda dengan lainnya. Demikian pula,
tanduk- khususnya bagi binatang - merupakan
salah satu alat kekuatan yang bisa meng-
hubungkannya dengan sesuatu yanglain. Qarn
alau qurfinjuga mengandung arti 'generasi atau

umat pada zaman-zar an tertentu'.
Di dalam Al-Qur'an, kata qurfin (;::'j)

sebagai bentuk jamak daribentuk muftadny a, qarn

(..1i ) umumnya bermakna 'umat atau generasi

di dalam konteks zaman umat terdahulu yang

banyak mendapat kebinasaan dan kehancuran
akibat ulah mereka yang menentang ajaran yang
dibawa dan disampaikan oleh para Rasul yang
diutus Allah kepada mereka'. Dari makna ini
mengalami perkembangan sehingg a kata qurfin

lebih populer diartikan sebagai 'masa' atau
'waktu', khususnya pada arti 'abad' . Satu qurdtn

berarti 'satu abad', yaitu 100 tahun. Hal ini
dipahami dari hadits Nabi saw., Annahfi masaha

ra'sa ghuldmin wa qhla' isy qaman fa' 6sya mi' ah sanah

(,*- uV /CJ, E'; W JS i rt; el.,'dJ ^fr 
= Bah-

wa Nabi saw. mengusap kepala seorang bocah

dan beliau mengucapkan, hiduplah satu qarn

(abad). Maka ternyata bocah itu hidup selama

seratus tahun). Suatu umat atau generasi tidak
dapat dilepaskan dari keterkaitan oleh waktu
karena ia memang dibatasi oleh waktu itu
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sendiri. Boleh jadi, interval waktu satu generasi

atau umat dibatasi oleh satu abad, yaitu L00

tahun. Artinya satu generasi dihitung berdasar-

kan setiap satu abad. Hal ini cukup beralasan

dan dipandang relevan dengan hadits Nabi saw.,

q \:# ,y t'- yV f qi: & fr<tf .;riJ tji ar 3l

W-t
(lnnalldha yab'atzu li hddzihil ummah 'al6 ra'si kulli
mi' ati sanatin mmt yuj addidu lahd frnahil.
" Sesungguhny a Allalt srnmtiasa aknn membangkitkan

untuk umat ini pada setiap seratus tahun (satu abad)

orangyang akanmemperbarui agamanya. " (HR. Abu
Daud). qwajidi *

,t

QUWWAH ( 6Jl9 )

Kata quwwan ( ;:j ) berasal dall, qawiya - yaqwd -
quwwah (i:j - s'r-- r1i ). Kata itu di dalam
berbagai bentuknya, baik di dalam bentuk mufrad

(singular) maupun jamak di dalam Al-Qur'an
tersebut 42kaliyang tersebar di dalam 25 surah

11,6 Makkiyah dan 9 surah Madaniyah) dan 4O ayat.

Menurut Ibnu Faris, kata quwwan (;$ )

menunjukkan'kekerasan', antonim darikata dla'f
( -b12 = lemah).

Al-Ashfahani menjelaskan bahwa kata

quwwah (;$ ) Uaang-kadang digunakan untuk
arti'kemampuan', seperti firman Allah di dalam

QS. Al-Baqarah [2]: 53, kadang-kadang di-
gunakan untuk makna kesiapan yang ada di
dalam sesuatu, seperti pada benih yang memiliki
potensi untuk tumbuh menjadi pohon.

Beberapa bentuk kekuatan atau kesiapan

yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Qur'an
yang memuat kata quwwah, antara lain L)

kekuatan tubuh (QS. Fushshilat [41]: 15), 2)

kesiapan hati (QS. Maryam l19l:12),3) kekuatan

pendukung dari luar (QS. H0d [11]: 80), 4)

kekuatan Tuhan (QSltl-Anf6I [8]: 52).

Bentuk tung gal nikirahyang digunakan Al-

Qur'an, seperti dzi quwwah (aS g: = yang me-

munyai kekuatan) (QS. At-Takwir [8L]: 20),

menunjukkan bahwa kekuatan itu terbatas.

Di samping itu, Allah juga menggunakan
quwwah,jamak di dalam bentuk ma'rifah, misal-
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nya ayat yang berbun yi,' All amahi sy adi dul - quw d

( s'At !i"* ti; = diaiarkan kepadanya oleh yang

sangat kuat), mengandung arti jika diukur
dengan alam ini dan dengan orang-orang yang

mengajarinya, dia lebih banyak kekuatan dan

lebih agung kekuasaannya.
Dari petunjuk Al-Qur'an diketahui bahwa

orang-orang terdahulu lebih kuat fisiknya (QS.

Ar-R0m [30]: 9). Di dalam kaitan ini, Allah
memberi peringatan kepada manusia. Kendati-

pun mereka memunyai kekuatan tubuh yang

melebihi kekuatan manusia sesudahny4 mereka

yxrgzalim, yang menentang Allah, tidak mampu

melindungi diri mereka dari siksaan Allah.
Allah yang memberi kekuatan pada ma-

nusia; kekuatan yang dikaruniakan Allah pada

manusia itu tidak langgeng. Itu dapat dilihat dari
perubahan kondisi manusia itu sendiri. Pada

mulanya manusia itu diciptakan Allah di dalam
keadaan lemah, kemudian sedikit demi sedikit

diberi kekuatan sehingga setelah dewasa ma-

nusia menjadi kuat, tetapi di kala usianya
bertambah tu+ kekuatan itu pun mulai suru!
dia kembali lemah (QS. Ar-R0m [30]: 5a)'

Sebaliknya, kekuatan Allah, di dalam
kekuasaan-Nya sebagai pencipta dan pemberi

kekuatan, melebihi semua kekuatan ciptaan-
Nya. Kekuatan-Nya tidak akan berkurang dan

tidak akan lenyap. Dengan kekuatan yang
dimiliki-Nya, Allah akan menolong setiap orang

yang membantu agama-Nya (QS. lrl-Haii 122):

4O) dan menyiksa siapa saja yang mendustakan
Rasul-rasul-Nya (QS. GhAfir lnl: 22).

Di dalam tafsirnya Ath-Thabarsi men-
jelaskan firman Allah di dalam QS. Al-AnfAl [8]:
52, innalldha qawiyyun syadidut-'iqdU ( f5; h l:1

?q\ L-* = Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi

amat keras siksaan-Nyu). Artinya Allah
Mahakuasa, tidak ada seorang pun mamPu
menghalangi siksaan Allah terhadap orang yang

telah ditentukan-Nya menjadi objek siksaan
karena kekufuran dan kelaliman mereka sendiri.
ec Afraniati Affan q

-ENstxt-OPIlDIA
At,-Qun',rN
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RAINA (41))
Rd'ini (q1) adalah kalimat yang tersusun dari
verba perintah rd'i 1gti ) ya.g berarti "per-
hatikanlah/peliharalah", dan pro nomina nA (6 )
yang berarti "kami". Dengan demikian, kalimat
itu berarti, " P erh"atikanlpeliharalah kamil " Dalam Al-
Qur'an rd'ink tersebut dua kali, yaitu dalam QS.
Al-Baqarah l2l:104 dan QS. An-NisA' @l:46.

Seperti dijelaskan d alam Tafsir Al-Muntakhab
yang disusun oleh para pakar tafsir Mesir, ayat
pertama berisi perintah kepada orang-orang yang
beriman (para sahabat nabi) agar berhati-hati
terhadap orang-orang Yahudi. Jangan sampai
mereka mengatakan kepada Rasul, ketika beliau
menyampaikan wahyu, "Rd'ind" (peliharalah
kami), dengan maksud agar Rasul memelihara
mereka dan membaca wahyu itu dengan perlahan
sehingga mereka dapat mengucapkan dan meng-
hafalnya. HaI ini disebabkan karena orang-or:rng
Yahudi yang jahat itu selalu berpura-pura
mengikuti orang-orang yang beriman untuk
mengucapkannya dan menghiasi perkataan
mereka dengan kalimat ini. Hingga, lama-
kelamaan, menjadi sesuai dengan kata-kata
celaan yang ditujukan kepada Rasulullah untuk
mengejeknya di antara kelompok mereka. Tetapi
hendaknya menggunakan kata lain yang tidak
dapat digunakan mereka untuk mengejek. Hen-
daknya mereka menggunakan kata, "Unzhurnd
(ti.r|:i )" (lihatlah kami), sambil mendengarkan
dengan baik apa yang dibacakan Rasul. Se-
sungguhnya Allah telah menyimpan siksa yang
pedih pada hari kiamat bagi orang-orang yang

mengejek Rasul itu.
Sedang ayat kedua menjelaskan lebih jauh,

tentang mengapa ungkapan, "r6'in6!" dilarang
untuk digunakan. Di antara orang-orang Yahudi
ada sekelompok orang yang suka mengubah-
ubah perkataan dari makna sebenarnya. Mereka
berkata kepada Nabi mengenai diri mereka,
"Kami mendengar ucapan dan kami melanggar
perintah." Mereka juga berkata, "Dengarlah
ucapan kami," dengan mengarahkan pem-
bicaraan kepada beliau. Mereka-mengatakan
plirla, "r.DASmi' ghaira musma' in" ( * F {!rt =

dengarlah, semoga kamu tidak mendengar apa-
apa). Ungkapan ini dibuat begitu rupa sehingga
seolah-olah mereka mengharapkan kebaikan
kepada Nabi Muhammad saw. Padahal, sebenar-
nya, keburukanlah yang mereka harapkan
menimpa Nabi.

Mereka pun mengucapkan, "Rk'ind" (sudi-
lah kiranya kamu memperhatikan kami) dengan
cara memutar-mutar lidah. Mereka, dengan cara
seperti itu, menginginkan orang lain mengang-
gap maksudnya "undzurnd" ("sudilah kiranya
kamu memperhatikan kami") karena dengan
memutar-mutar lidah ketika menyebut " rd'in6",
seolah-olah mereka memang meminta agar
diperhatikan. Padahal, sebenarnya, mereka
tengah mencela agama dengan mencela Nabi
saw., pembawa risalah, sebagai orang yang
bodoh. ("Ru'itnah lirL:)l"t bentuk nomina
abstrak fmashdar] dari verba lfi'll ra'ana [ ,t L ; ]
yang berarti'kebodohan').

|ika saja mereka mau bersikap jujur dengan
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mengatakan, "Sami'nd wa atha'nd" (t;li5 t;|=
kami dengar dan kami taati) sebagai pengganti

tambahan "Sami'nh wa 'ashain6" (t:;i', q" =

kami dengar dan kami langgar), dan mengatakan
"isma"' tanpa tambaharr "ghaira musmt'in", setta
mengganti ucapan "r6'ini" dengan "unzhurnk",

tentulah itu lebih baik dan lebih bijaksana bagi
mereka. Akan tetapi begitulah kenyataannya,
Allah menjauhkan mereka dari rahmat-Nya
disebabkan oleh kemungkaran yang mereka
lakukan. Hanya sedikit dari mereka yang me-
menuhi ajakan Rasul untuk beriman. Demikian,
waAllihuA'lam.
+ Muchlis M. Hanafi €t Salim Rusydi Cahyono +

R.ryY t .eii I
Kata ra'y adalah bentuk mashdar dari kata kerja
ra'd - yard - ra'yan wa ru'yatan ( -,s'j--,sli.
'ti:r':6, ). Secara etimologis, kata yang berakar
dengan huru f r 6' ( ot, ), hamzah ( ; #), dm. y 6' ( ru- )

ini bermakna'memerhatikan' atau'memandang
dengan mata atau pikiran'. Sebagian pakar ada

yang mengartikan kata ra'6 ( ,si.,) dengan
'memperhatikan dengan mat4 meyakini dengan
akal, dan memerhatikan dengan pandangan
hati'. Sebagian lainnya memberi makna untuk
kala ra'd dengan 'melihat, baik dengan mata
kepala maupun dengan mata hati'. Dari makna-
makna ini maka kata ra'y ( 6lr) mengandung arti
'pandangan' atau 'pendapat' dan juga'mimpi'.

Di datam Al-Qur'an, katara'y ( a;i, ) dengan
berbagai pola katanya ditemukan sebanyak 328

kali. Kata ra'yalra'yi ( a;i, ) yang berdiri sendiri
dalam satu redaksi terulang hanya dua kali,
yakni pada QS. Ah'ImrAn [3]: 13 dan QS. H0d

l11l:27.
Kata ra'ya pada QS. Ali 'ImrAn [3]: 13

digunakan dalam arti 'melihat dengan mata
kepala'. Al-Maraghi menjelaska_n bahwa makna
mitslaihim ra'yal-'aini t r;ai =| ;*l adalah

bahwa kaum musyrikin-pada Perang Badr-
melihat jumlah kaum Muslim seolah-olah dua
kali lipat jumlah tentara mereka sendiri. Serdadu
musyrikin melihat kurang lebih 200.000 orang
serdadu Muslim, padahal sesungguhnya hanya

Ru'y

300 orang lebih. Lanjut mufasir ini, Allah
sengaja memperlihatkan kepada kaum musy-
rikin-sekalipun bilangan kaum Muslim
sedikit-menjadi dua kali lipat dari jumlah
mereka, agar mereka merasa takut dan menjadi
kecut dalam menghadapi serdadu kaum Muslim.
Hal itu semata-mata merupakan pertolongan
Allah terhadap kaum Muslim, sebagaimana
Allah membantu mereka dengan mengutus para

malaikat, sesudah Allah mengembalikan jumlah
serdadu kaum Muslim semula, agar kaum
musyrikin berani menghadapi mereka. Allah
memperkuat dengan pertolongan-Nya terhadap
orang-orang yang dikehendaki-Nya, seperti
memperkuat Ahlul Badr dengan memperbanyak
jumlah mereka dalam ra'yal-'aini ( {::i 6i., =

penglihatan atau pandangan mata) kaum kafir.
Penggunaan kata ar-ra'yi ( qi')i ) pada QS.

H0d [11]: 27, adalah dalam konteks pembicaraan

tentang kisah Nabi Nuh as. dan kaumnyaytrr1
kafir. Di sini dinyatakan bahwa para pemimpin
yang kafir dari kaum Musa tidak melihat Musa
kecuali sebagai seorang manusia biasa. Mereka
tidak melihat orang-oranByangmengikuti Musa
kecuali yang hina dina di antara mereka yang
lekas percaya saja. Mereka juga tidak melihat
Musa memiliki kelebihan apa pun, bahkan
mereka yakin bahwa Musa adalah (termasuk)
orang-orang yang dusta.

Katari'yan ( ti"r, ) padaQS. Maryam l19l:7a-
yang merupakan satu-satunya di dalam Al-
Qur'an-juga menunjukkan makna'penglihatan
atau pandangan mata kepala'. Sebagian mufasir
mengartikan kata ri' y an dengan'pemandangan',
yakni pemandangan yang menyedapkan dan
bagus. Jadi, tafsir ayat ini adalah berapa banyak
umat di antara para pendusta yang telah Allah
binasakan karena kekafiran mereka, seperti kaum
Ad dan Tsamudi padahal, mereka lebih baik
dibanding kaum kafir pada masa Rasulullah saw.

dalam hal hart4 perkakas rumah tangga, dan
pemandangan keindahan serta kemewahannya.

Pada sisi lain, kata ar-ru'yd (t:-3)i )-yang
terulang empat kali-digunakan dalam arti
'mimpi', misalnya pada QS. Y0suf [12]: tt3. Ayat
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ini menyangkut tabir Nabi Yusuf as. tentang

mimpi raja. Ibnu Katsir menulis bahwa karena

mimpi raja Mesir-sesuai dengan takdir Allah

srvt. -telah menjadi sebab keluarnya Nabi Yusuf

dari penjara secclra terhormat. Raja Mesir yang

dirisaukan oleh mimpinya berkeinginan keras

untuk mengetahui tabirnya sehingga ia me-

ngumpulkan semua pembesar negara dan para

penasihat kerajaan, sekaligus mengharapkan
agar memberikan kepadanya tabir mimpi yang

menggelisahkan itu, n;unun mereka berpendapat

bahwa mimpi raja itu adalah mimpi kosong

belaka yang tidak mengandung suatu arti atau

akibat apa pun yang patut dipikirkan; dalam arti,

mereka tidak dapat menakwilkan mimpi raja.

Akan tetapi, Nabi Yusuf -yang ketika itu berada

dalam penjara-ternyata marnPu menakbirkan

mimpi sang raja.

Penggunaan kala ra'A ( $.,)-yangterulang
13 kali di dalam Al-Qur'an-juga dalam arti
'melihat dengan mata'. Hal ini terlihat secara

berturut-turut pada QS. Al-An'Am 16l:76,77, darl

78. Ketiga ayat ini menyangkut cara Nabi
Ibrahim as. memimpin kaumnya kepada agalna

tauhid, agar meninggalkan penyembahan ter-

hadap bintang, bulan, atau matahari, karena

setelah terlihat dengan mata kesemuanya lalu
tenggelam atau terbenam.

Kata'ra'aitalra'aitu ( d-f)) diartikan juga

sebagai'melihat dengan mata', misalnya dalam

QS. An-Nisd' l4l:61. Dalam kaitan ini, patut
dikemukakan bahwa sepuluh kali di antara 18

kali kata ra'aitalra'aitu ( ii) ) ditulis dengan

ara'aita (C-fri ), yakni didahului oleh huruf
"hamzah" (;;^, ) yang dibaca "a" (i ). Huruf ini
berfungsi sebagai pertanyaan sehingga ma-

yoritas mufasir memahami kata ara'aita dengan

arti'tahukah kamu?'. Pakar tafsir kontemporer,

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa per-
tanyaan yang diajukan Allah ini bukannya
bertujuan memperoleh jawaban karena Allah
Maha Mengetahui. Pertanyaan semacam ini
dimaksudkan untukmenggugah hati dan pikiran
mitra bicara, a1ar memperhatikan kandungan

pembicaraan berikut.

RabbAnivyin

Demikian pula, kata tara ( ,.s'; )-yang ber-

jumlah 31 kali-kesemuanya diawali oleh kata

" alam" ( ;r ), lu"g juga mengandung suatu

pertanyaan sehingga kat a alam tara ( I pi ), berarU

'tidakkah kamu perhatikan?'. Pertanyaan se-

macam ini pun bukan dimaksudkan untuk
meminta informasi, mengingat Allah Maha

Mengetahui, melainkan bertujuan untuk menarik

perhatian pendengarnya, menyangkut suatu hal

yang menarik-untuk enggan berkata-aneh
dan ajaib. Yang disampaikan itu misalnya,
adalah sesuatu menyangkut perbuatan Tuhan,

sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Fajr [89]:

6 dan QS. Al-Fil [105]: 1.

Dalam pada itu, kata tard ( a'j )-Yang
berulang 36 kali-terkadang digunakan dalam

arti 'melihat dengan mata' dan terkadang pula

dengan makna 'pandangan atau pendapat'.
Untuk yang pertama, misalnya firman Allah
pada QS. Al-MA'idah [5]: 80. Ayat ini berbicara

tentang sebab-sebab kutukan Allah terhadap

orang-orang Yahudi. Adapun yang kedua,

disebutkan dalam QS. Ash-ShAffdt l37l:102. Ayat

ini berbicara tentang kisah Nabi Ibrahim as. dan

penyembelihan putranya, Ismail as.

|adi, kata ra'ya ( U-J1 ) dengan berbagai

bentuknya di dalam Al-Qur'an dipahami dengan

makna'melihat atau memandang dengan mata',

'mimpi', dan juga'pandangan atau pendapat'.

Di samping itu, perkembangan dari akar kata

tersebut dapat berubah makna menjadi 'tahu-

kah kamu' ketika mendapat awalan hwuf hamzah

(;:#), yang dibaca dengan ara'aita ( Urri) a*
makna'tidakkah kamu perhatikan' ketika
menerima awalan kata "alam" ( pi ), sehingga

menjadi alam tara ('; li ). Kedua makna terakhir

merupakan pertanyaan yang tidak membutuh-

kan jawaban, tetapi hanya untuk menggugah

hati dan pikiran mitra bicara atau meminta
perhatian terhadap hal-hal yang menarik, aneh,

dan atau ajaib. + Muhammadiyah Amin ce

RABBANTYYiN ('#,|',))
Kata r abb dniy yin ( ifi.9 j ) dan r abb 6n iy V iln ( o !;.\': )

adalah bentuk jamak dari rabbhniA ("g.Ei ). Kata

Kajian Kosaktrt
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ini dengan berbagai turunannya berasal dari
kata rabb ( + j) yang secara etimologis berarti
'pemelihar4 pendidi( pengasuh, pengatur, yang
menumbuhkan'. Kata rabbbiasa dipakai sebagai
salah satu nama Tuhan karena Tuhanlah yang
secara hakiki menjadi pemelihara, pendidik,
pengasuh, pengatur, dan yang menumbuhkan
makhluk-Nya. Oleh sebab itu kata tersebut biasa
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
dengan kata'Tuhan'.

Kata rabbdniy di-nisbah-kan kepad a Rabb

(Tuhan), maksudnya ialah orang yang berusaha
meneladani sifat-sifat Tuhan dalam kedudukan-
nya sebagai hamba yang taat kepada-Nya.

Kata rabbkniyyin ( iX.E:) dan rabbdniyyiln
( ;: j;.(., ) di dalam Al-Qur'an disebut 3 kali, yaitu
dalam QS. Ali 'ImrAn l3l: 79 serta QS. Al-
MA'idah [5]: 44 dan 63. Ketiganya berbicara
tentang orang-orang Yahudi, yakni 'para pem-
besar dan para cendekiawannya yang berbakti
kepada kehidupan masyarakat'. Kata tersebut
biasa dihubungkan dengan kata ahbdr ( ,Vi),
yaitu 'para ahli agama dari kalangan mereka
(Yahudi)'. Ada juga yang mengartikan kata
rabbdniy dengan 'orang yang ahli tentang kan-
dungan kitab Injil'.

Di samping pendapat di atas, Ath-Thabarsi
(w. 584 H.), mengemukakan lima pendapat
tentang pengertian rabbdniy, yaitu (1) para ahli di
bidang hukum agama (fuqahi' l,r+;iD; (2) ahli
agama sekaligus ahli hikmah; (3) ahli hikmah
yang bertakwa kepada Tuhan; (4) orang yang
banyak memikirkan kemaslahatan masyarakat;
dan (5) orang yang mengajar masyarakat.

Pendapat yang mengaitkan kata ini dengan
pengetahuan agama dan pengabdian kepada
masyarakat sejalan dengan firman Allah dalam

QS. Ah'ImrAn [3]:79,

$*3:6 * ai,r;<)i;rt:$ ;!3 a t+;tij$
( Kfrnit r abbdniyyina bimd kuntum tu' allimitnal-kitdba
wabimdkuntumtadrusfid.
Hendaklahkamumen jadiorang-orangyangrabbdniy

karena kamu selalu mengajarkan Al-Kitab dan di-
sebabkan kamu tetap mempelajarinyfl.). 4 fynasyil lli ;o
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RABIHAT I t4j)
Katarabihat merupakan al-fi'l al-mddhi ( o>tt 'SiAr

= kata kerja lampau) dari kata ribh dan huruf g.,

dalam kata tersebut adalah at-t6'ut-ta'nits
( *.t6,', u ) yang menunjukkan b ahw akata r ab ibat
Tlumu'annats ( i3i = berjenis perempuan). Kata
ribh sendiriberasal dari akar kata r abiha - y arbabu

- ribhan ( 62- C.i- et ). Ibnu Faris dalam
bukunya Mu' j amu Maq6y isil-Lughalz menegaskan
kata ribh terdiri dari tiga huruf, yaitu:
(6) ,tlt J (.?) eul 1Q) ct)t yang menunjukkan
kepada makn a: (1)' az-ziyddah' ( ;5qlt= tambahan);
(2)'ar-ribh( grJt = keuntungan); atau [3) 'al-fadhl'
( uWt: kelebihan/keutamaan) dalam per-
dagangan.

Istilah ribhselalu dikaitkan dengan istilah
jual beli atau perdagangan. Kebiasaan orang
Arab, menurut Ibnu Mukarram dalam Lishnul-
'Ardb, bila seseorzrng memasuki atau menekuni
dunia perdagangan ia akan menjadi orang yang
mendapatkan keuntungan atau menjadi der-
mawan. Bila perdagangannya beruntung berarti
ia memperoleh keuntungan dari perdagangan-
nya demikian sebaliknya bila ia merugi dalam
perdagangannya maka ia menjadi orang yang
merugi.

Di dalam Al-Qur'an, kata rabibat (+r)
disebutkan hanya satu kali, yaitu dalam QS. Al-
Baqarah l2l: 16. Kata tersebut didahului oleh
harfun-nhfi ( 1t .l'; ) ya.g mengandung arti
berlawanan dengan kataribhyaknikhusr ( p)
yang berarti'kerugian'.

Ribhberbeda dengan rib6' (,Elr) (tidak
semu:rnya), sebab ribh dalam pandangan Ibnu
Jarir, didapatkan melalui usaha yang sah dan
halal sedangkan ribd' diperoleh dengan jalan
yang bertentangan dengan syariat. Walaupun
keduanya memunyai makna asal yang sama,
'kelebihan', n;rrnun riba' y ang telah diharamkan
oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan dalam praktik
yang terjadi pada masa Rasulullah saw. adalah
kelebihan yang dipungut bersama jumlah uang
pungutan yang mengandung penganiayaan dan
penindasan, bukan sekadar kelebihan atau
penambahan dari jumlah uang. |adi, kelebihan
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yang terdapat dalam ribh tidak mengandung
unsur pemerasan atau penganiayaan, misalnya

kelebihan yang terdapat dalam jual beli yang

didasarkan atas keridhaan atau suka sama suka

(QS. An-Nisd' l4l:29).
QS. Al-Baqarah [2]: 16 itu menjelaskan

tentang'kerugian', md rabihat (+, t; ) yang

dialami oleh orang-orang yang melakukan jual

beli, yaitu membeli kesesatan dengan petunjuk
isy t ar awu dh- dhdl dl ah b il -hu dd ( 6 iJ\ d )bt t't p, t ).

Para ulama menafsirkan klausa, famd rabihat

tijdratuhum ('&iv*. it ,i t-r ) dengan penafsiran

yang beragam sesuai dengan perspektifnya
masing-masing. As-Suddi menafsirkan bahwa
yang dimaksudkan dalam klausa tersebut adalah

orang-orang yang mengambil kesesatan dan
meninggalkan petunjuk dari Allah swt., se-

dangkan menurut Qatadah, orang-orang yang
lebih cinta pada kesesatan daripada kecintaannya

kepada petunjuk Allah swt. Ibnu Abbas me-

nafsirkan bahwa yang dimaksud adalah oranS-

orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk.
Ada pula yang menafsirkan, orang-orang yang

menghargai petunjuk seharga dengan kesesatan,

baik mereka yang belum beriman atau yang telah

beriman, yaitu dengan meninggalkan keimanan-

nya kembali kepada kekafiran.

Sebagai akibat dari sikap semacam itu,
menurut Ibnu |arir, Allah benar-benar me-
mandang mereka telah keluar dari petunjuk
menuju kesesatan atau dari keamanan kepada

ketakutan atau dari sunnah kepada bid'ah.
Menurut Abu |a'far bahwa yang dimaksud

dengan orang-orang yan9 rugi dalam ayat

tersebut adalah kaum munafik yang membeli
kesesatan dengan petunjuk. Sebab praktik
perdagangan yang mereka lakukan tidak se-

imbang dan menguntungkan mereka. Ke-

untungan perdagangan menurutnya adalah
pertukaran terhadap aPa yang menjadi milik
seseorang dengan suatu barang yang lebih baik
atau lebih tinggi harganya dari barang yang

dijualnya. Apabila pertukaran itu tidak seharga

atau tidak lebih baik dengan barang yang
dijualnya, maka ia rugi.

itabwah

Antara famd rabihat (:;-,i t-li ) dengan

klausa, wamh khnfi muhtadin ('J-# ti6[1 ) me-

rupakan suatu ungkapan yang menunjukkan
ekses atau akibat kedua dari dari sikap orang-
orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk,

atau mengambil kesesatan dan meninggalkan
petunjuk. Di samping mereka termasuk oranS-

orang yang merugi, mereka juga tidak mendapat
petunjuk dari Allah swt. akibat perbuatannya.

Petunjuk (,Jr^ ) dari Allah swt. tidak
mungkin didapatkan oleh seseorang tanpa
adanya sikap ketaatan dan kepatuhan terhadap
apa yang telah digariskan oleh Allah melalui
Rasul-Nya, yaitu dengan menjalankan segala

apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi
segala larangan-Nla. & Muslimin H. Kara sa

RABWAH (ah)
Katarabwahberasal dari akar katar-b-w ( 1 + .t).
Dari sana ditemukan beberapa kata jadian yang

seakar, di antaranya (1) kata kerja rabi - yarbir

('j;i-1, ) yang berarti 'bertambah', 'tumbuh',
dan 'meninggi' ; (Z)kata ar-rdbiyah ( 4,t'"St ) berarti
'tambahan', seperti kala akhdzah rdbiyah, yakni
' hukuman yang ditambah' ; (3) kala ar - r abw ('j )t )
berarti 'nafas yang tinggi', atau'asma'; dan (a)

kata ar-ribd (v).t), yakni 'riba', karena adanya

tambahan yang diambil dari jumlah pokok. Kata

rabwah (;fi) sendiri berarti 'dataran tinggi'.
Ada beberapa macam bacaan (qir6'ah)

untuk kata r abw ah ( ; ;. : ) tersebut : dibaca rubw ah

(;'j.j) menurut bacaan penduduk Madinah,
Hijaz, dan Iraq. Dibaca rabwah (;9.:) menurut
bacaan penduduk Syam dan Kufah. Sementara

itu, menurut Ibnu Abbas, dibaca ribwah (;?l),
dan ada juga yang membacanya rabiwah (6iu.i)
atauribdwah(;h\

Pada QS. Al-Baqarah l2): 265 dikemukakan
suatu perumpamaan bagi orang-orang yang
menafkahkan harta mengharap keridhaan
Tuhan, yang berbunyi,

G 4i {i -;vt:t1';i Ui';i 3rHU.;fi lPi

4ei Ca 55 +.*i *c. "L ,lrK "6:Li

"",)B"&tiq;-i oy,.*+
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( Matsalul-ladzina yunfiqitna amwdlahum ibtigh6' a
mardhitilldh wa tabAilan min anfusihim ka matsali
jannatin bi rabwah ashhbahd whbil fa 6tat ukulahd
dhi'faini fa in lam yushibhh wdbilun fa thalD .

" P mtmp am aan o r qn g- om g y ang menafknl*an hart any a

demi mencari ridha Allah dan demi untuk memperoleh

keteguhmt j iwa merekn, adnlah sEerti sebualt kebun y mtg

terletak di dntaran tinggi yang tukena huj an lebat, makn

kebun itu men ghasilkm buah-bualran dua kali lip at. I ikn

huj an lebat tidak mengmainy a makn huj an gerimis (pun

memadai)."

Dikemukakan dalam Tafsir Ar-Rhz? bahwa
menurut para mufasir, jika kebun itu berada di
dataran tinggi maka hasil tanamannya menjadi
lebih baik dan lebih banyak. Hal itu karena fungsi
matahari dan angin menjadi optimal. Berbeda
dengan yang berada di dataran rendah, tidak
banyak terkena matahari maka hasilnya pun
tidak sebaik dan sebanyak y*g tersebut di atas.

Sementara itu, Ar-Razi sendiri berpen-
dapat beda dari yang disebut di atas. Menurut-
nya, jika kebun berada di dataran tinggi di atas

permukaan air sungai maka sungai tidak dapat
mengalirinya, di samping ia banyak diembus
angin. Mak4 hasil tanamannya tidak bagus. ]ika
kebun itu berada di jurang akan terendam air
dan tidak terembus angin; maka, hasil ta-
namannya pun tidak bagus. Oleh karena itu,
menurutnya, kebun yang dapat membuahkan
hasil yang bagus adalah yang berada di atas
tanah datar yang bukan perbukitan dan bukan
pula jurang. Dengan demikian, yang dimaksud
dengan katarabwah pada ayat tersebut bukanlah
seperti dikatakan orang, melainkan merupakan
tanah bebas yang jika tersiram hujan menjadi
subur untuk tumbuh-tumbuhan. ]ika demikian
keadaan tanah itu maka pohon-pohonnya
menjadi baik dan hasilnya pun baik.

Argumentasi Ar-Razi itu didasarkan pada
firman Allah dalam QS. Al-Hajj l22l:5,
Ui5 a!;i 

^-ai 
qiL u1i tit; {4c a4lii 653

y'@"Po4ii
(Wa tardl-ardhn hirnidatan fa idzd mtzalnd' alaihfil-mA' a

iht azz at w a r ab at w a anb at at min kulli z auj in b ahAfi
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Rabu,ah

"Dan kamu melihat bumi itu kering, maka jika Kami
turunkan air di at asny a maka t anah itu hidup dan subur
serta menumbuhkm berbagai macam tumbuh-tumbuhan

yangindah."

Alasan kedua perumparnaan sebagaimana
tersebut pada ayat sebelumnya (QS. Al-Baqarah
p} 26\ bahwa orang yang menafkahkan
hartanya dengan didasari perasaan riy6' seperti
sebuah batu licin (shafwdn, OVr):a ), yang di
atasnya terdapat tanah atau debu. Ketika hujan
turun membasahinya, tanah dan debu itu
terkikis lenyap, sementara batu itu sendiri tidak
menjadi subur dan tidak menumbuhkan. De-
ngan argumentasi itu, Ar-Razi menyatakan
bahwa yang dimaksud dengan kata rabwah pada
ayat tersebut adalah tanah datar yang subur,
yang menjadikan tanaman subur.

Orang-orang yang berbuat demikian itu
sama halnya dengan menipu diri sendiri, karena
predikat yang disandangnya sebagai "pemberi
infak" itu bukan sebenarnya, sebab infak itu
harus dilakukan karena Allah semata. Oleh
Rasyid Ridha orang-orang itu diumpamakan
seperti seorang yang mengenakan seragam
tentara; padahal, ia bukan seorang tentara.

Orang-orang yang berinfak dengan mo-
tivasi untuk memperoleh ridha Allah serta
menyandarkan jiwanya kepada nilai iman dan
ihsan, hatinya menjadi tenang karena tidak
terdorong oleh nafsu dan bisikan setan kepada
cinta harta. Sikap orang-orang sedemikian ini
dikukuhkan oleh firman Allah dalam QS. Al-
HujurAt [49]: 15. Menurut Rasyid RidhA karena
orang-orang yang berinfak itu mengharap ridha
Allah dan untuk memantapkan jiwanya serta
melakukannya secara tulus, jiwanya menjadi
tenang dan hatinya bersih, ibarat sebuah taman
yang tanahnya baik dan ditumbuhi oleh pe-
pohonan yang subur dan bermanfaat. Orang
yang berbuat ikhlas itu, apabila mendapat
kebaikan (rezeki) yang banyak, akan semakin
banyak ia berinfak, sedangkan jika sedikit
memperoleh rezeki, ia akan berinfak sesuai
dengan kemampuannya.

Sementara itu, QS. Al-Mu'min0n [23]: 50,
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selengkapnya berbunYi,

,r; ef ifi J) s-i;;.5r;'j'ut; -,tii iJ d es

(Wa ja'alnd ibna Maryam wa ummahft Aqrffir;
Awainfrhum| ilfr rabwah dzdti qarhrin wa ma'iil.
"Dan Kami jadikan (lsd putra Maryam dan ibunya,

sebagai " sebuah tanda" , dmr Kami tempatkan mereka di

suatu datar an tinggi y ang mernuny ai bany ak t anaman

dan air yangmengalir."

Kalimat Wa i a' aln6'bna Mary am wa ummahf,t

Ayatun ('arr;;^1li C"l d t[|i) pada ayat ter-
sebut menyatakan bahwa Isa dan Maryam
adalah "ayat Allkh", yakni sebagai salah satu

bukti kekuasaan-Nya. Artinya, keberadaan
keduanya itu merupakan suatu mukjizat yang

menantang oranS-orang yang tidak percaya

kepada kekuasaan Allah.
Menurut Ar-Razi, beberapa keajaiban

dimunculkan Allah pada diri Isa, yakni ia
dilahirkan tanpa ayah, dapat berbicara sewaktu

masih bayi, dan dengan kekuasaan-Nya ia dapat

menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan

orang yang berpenyakit kusta, serta dapat

menghidupkan orang yang telah mati. Maryam

mengalami suatu "keajaiban" karena ia dapat

hamil tanpa melalui hubungan dengan seorang

lakiJaki. Pada ayat tersebut, kedua orang ini
dinyatakan sebagai "suatu tanda", dengan kata

6yah ( aiT ) dan bukan Ayatuin ( ,#i ), karena

persoalannya merupakan satu kesatuan, yakni

adanya kelahiran Isa itu. Dengan demikian,

mukjizat pada diri Nabi Isa tidaklah berdiri
sendiri.

Adapun kalimat Wa ilwaindhumd ild tabwah

dzkti qardrin wa ma'in ( {} $i t;t t1t:'ip;t;5
;-xt ) mengatakan bahwa Allah menempat-
'kan 

Isa dan ibunya di suatu tempat di dataran

tinggi, yang subur ditumbuhi pepohonan yang

rindang dan dialiri air yang bersih. Meskipun

para mufasir mengartikan kata rabwah di atas

sebagai 'tempat yang tinggi' atau 'dataran tinggi',

telah muncul beberapa penafsiran mengenai

'dataran tinggi' tersebut' Abu Hurairah me-

ngartikannya 'Ramalah di Palestina". Ibnu

Rirdhivah

Abbas, Ibnu Al-Musayyab, dan Ibnu Salam

mengartikannya "Damaskus". Muqatil dan

Dhahhak mengartikannya "Pedalaman
Damaskus", Ka'ab dan Qatadah mengartikannya

"Baitul-Maqdis", sedangkan Al-Kalbi dan Ibnu

Zaid mengartikannya "Mesir".
Akan tetapi, karena kata rabw ah itu diler alrg-

kan dengan dz 6ti qarhrinwamaln( r->*t +G vt'>),
menurut Ibnu Katsir, yang mendekati kenyataan

adalah riwayat yang dibawa oleh Al-Aufa dari

Ibnu Abbas, y ffiigmengatakan bahwa kata ma'in

pada ayat tersebut adalah "ur yatrrg mengalir"

yaitu sungai yang disebutkan oleh Allah dalam

firman-Nya dalam QS. Maryam l19l:24, yang

berbunyi,- "qad ja'ala Rabbuki tahtaki sariyyd"

(V 4ti +{: J,* ii = Tuhanmu telah menjadi-

kan anak sungai mengalir di bawahmu). Menurut

Ibnu Abbas, sesungguhnya sungai tersebut tidak

mengalir [kering], lalu dialirkan oleh Allah untuk

Maryam. Entah di mana letak sungai itu secara

pasti. r.. Aminullah Elhady +

nApHryeH (z*t)\
Kata rddhiyah (a->(, ) adalah ism fi'il yang
berbentuk mu'annats dari kata keria radhiya -
yardhi-ridhfr (Vre|i-',,*i);bennkmudzakknr-
nya adalah rhdhin ( Ctt).Kata rddhiyah me-

rupakan turunan dari akar kata yang tersusun

dari huruf-hwuf 16, dhkl, dNthuruf mu'tal yang

memunyai arti dasar'restu', 'rela', antonim dari

sakhath ( U;= murka). Makna ini dapat dilihat

pada doa yang diajarkin Nabi yang sering

dibaca ketika menunaikan qiyamullail pada bulan

Ramadan:

$(.-# a Lu.vl,iil$;;a !A|"'jLi ;Ltii
(Allilhumma inni a'Adzu biridhhka min sakhathika wa

bimu' dfdtika min' uqitbdtika ...' ).

Ya Allah, aku berlindung melalui ridha-Mu dnri murkn-

Mu dan melalui pemeliharaan-Mu dnri siksa-Mu... )

Dari makna itu kemudian berkembang makna

lain sesuai dengan konteksnya, antara lain
'menerima' atau 'menyetujui' karena rela ter-

hadap apa yang seharusnya terjadi; 'puas'
karena rela atas terpenuhinya apa yang di-
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inginkan;'membenarkan' atau'memandang
baik' karena rela atas tindakan yang seyogyanya
terjadi; dan 'senang' karena rela/restu atas
keadaan yang terjadi.

Rddhiyah dan pecahannya di dalam Al-
Qur'an terulang 73 kali dan rddhiyafu sendiri
terulang empat kali. Masing-masing terdapat
pada QS. Al-HAqqah 169l: 21., Al-QAri' ah 11011: 7,

Al-ChAsyiyah [88]: 9, dan Al-Fajr [89]: 28.

Katarkdhiyah di dalam QS. Al-HAqqah [69]:
21. dan QS. Al-QAri'ah [10L]: 7 berangkai dengan
kata 'isyah ( * = kehidupan) menjadi 'isyah

rddhiyah ('#5ify = kehidupan yang me-
nyenangkan). Ulama berbeda pendapat tentang
makna rddhiyah dalam ayat tersebut. Ada yang
berpendapat bahwa meskipun bentuknya lsz
fd'il, (bermakna yang), maknanya ism maf'ttl,
mardhiyah (yang diridhai), yakni kehidupan yang
menyenangkan orang yang menjalaninya. Ada
pula yang berpendapat bahwa maknanya
adalah kehidupan yang di dalamnya terdapat
sesuatu yang menyenangkan, dzfir-ridhi. Di
dalam hadits Nabi diterangkan maksud'isyah
rddhiyah, yaitu hidup selamanya dan tidak
pernah mati, sehat terus dan tidak pernah sakit,
penuh kenikmatan dan tidak ada kesulitan,
serta senatiasa muda dan tidak pernah meng-
alami ketuaan (HR. Bukhari Muslim). Kedua
ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang
menerima catatan amal perbuatannya dengan
tangan kanannya dan berat timbangan amal
kebajikannya; mereka akan masuk surga dan
merasakan kehidupan yang menyenangkan.
Katarddhiyalz di dalam QS. Al-Ghasyiyah [88]:9
juga berkaitan dengan Hari Kiamat ketika
orang-orang yang berseri-seri wajahnya,
gembira dengan amal perbuatan yang telah
dilakukannya di dunia dan masuk ke dalam
sur8a.

Adapun katarddhiyah di dalam QS. Al-Fajr

[89]: 28 berkaitan dengan jiwa-jiwa yang diseru
Allah untuk kembali dengan penuh rasa senang.

Ulama berbeda pendapat tentang tempat
kembali mereka. Ada yang berpendapat bahwa
yang dimaksud adalah tubuh atau jasad mereka.
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Ada pula yang berpendapat bahwa tempat
kembali yang dimaksud adalah Allah, yaitu
untuk menerima pahala atas perbuatan yang
telah mereka lakukan.

Beberapa kata lain yang seakar dengan
rhdhiyah yang digunakan di dalam Al-Qur'an
adalah dalam bentuk kata kerja lampau, radhiya
( gi = rela, senang) seperti di dalam QS. Al-
Ma'idah [5]: 119, irtadhd ( $-,)\ = yang diridhai)
di dalam QS. Al-N0r l24l:55; kata kerja sekarang
tardhd ( ,""'; = mengaku rel4 senang), seperti di
dalam QS. Al-Baqarah [2]: 120, tarddhd (,fti :
saling merelakan) seperti di dalam QS. An-NisA'

[4]: 24; bentuk mashdar, ridhwdn ( ot'*t = ridha
restu) seperti di dalam QS. Ali 'ImrAn [3]: 28,

mardhdt ( qb}: ridha, restu) di dalam Al-
Baqarah I2l: 207 ; bentuk sif atul musy abb ahah, r adli
(",i't=yangridha) di dalam QS. Maryam l19l:6;
bentuk isimmaf irl, mardhi ( Vf=yag diridhai)
di dalam QS. Maryam [19]:55.

Di dalam ayat lain disebutkan bahwa Allah
ridha terhadap orang-orang yang beriman dan
mereka pun ridha kepada-Nya (QS. Al-Ma'idah
[5]: 119, At-Taubah [9]: 100, Al-MujAdilah [58]:
22, dan Al-Bayyinah [98]: 8). Menurut Ibrahim
Al-Anbari, penyusun al - Mausit' atul Qu r' 6niy y ah,

yang dimaksud dengan ridha hamba kepada
Allah adalah tidak membenci apa yang terjadi
pada dirinya sebagai konsekuensi dari keimanan
kepada Allah dan menerima dengan rela segala

apa yang diperintahkan kepadanya; ridha Allah
kepada hamba-Nya adalah melihat hamba-Nya
melaksanakan dengan baik perintah-Nya dan
menjauhi larangan-Nya. Pendapat ini tampak-
nya hanya didasarkan pada QS. At-Taubah [9]:
100. Pendapat tersebut sifatnya sangat umum;
bila dikaitkan konteks penggunaannya di dalam
Al-Qur'an, ridha Allah kepada hamba-Nya dan
ridha hamba kepada Allah lebih banyak justru
berkaitan dengan kehidupan di surga (QS. At-
Taubah [9]: 100, Al-MujAdilah l58l:22, dan Al-
Bayyinah [98]: 8). Artinya, Allah berkenan
menerima hamba-Nya dengan memasukkan
mereka ke dalam surga dan tidak akan murka
lagi kepada mereka; orang-orang yang masuk
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surga itu juga senang dan rela menerima balasan

apa pun yang diberikan Allah kepada mereka.

Di dalam hadits Nabi saw disebutkan "Kemudian

Allah meny eru penghuni surga, Mernohonlah kepada-

Ku! Memohonlah kepada-Ku! Aku akan mutgabul-

kanny a. Mer eka pun memohon agar diridhai dan All ah

pun meridhai mereka". Di dalam hadits lain yang

diriwayatkan Muslim, "Ketika Allah menyeru

mer ekn untuk memohon kep ada-N y a p ar a pmghuni sur ga

b er t any a,' Adakah y ang I ebih b aik dar i ap a y an g t el ah

knni dnpatkmr ini.' Allfu mmj ruab bahwa idhn-Ny alalt

y ang palilng tinggi nilainya. " (HR. Muslim)'
Ridhwdn yang merupakan bentuk mashdar

dari kata radhiyayang berarti ridha yang banyak
hanya digunakan sebagai milik Allah. Maksud-
nya, hanya Allahlah yang memunyai ridhwin
(ridha yang banyak), seperti terdapat di dalam

QS. Ah'ImrAn [3]: 15 dan seterusnya. Keridhaan

itu dapat terwujud di dalam dua hal, yaitu
ridha atau rela menerima apa yang dilakukan
orang lain dan rela menerima apa yang di-
berikan orang lain. Rela menerima aPa yang

dilakukan orang lain berarti menyetujui dan

senang terhadap perbuatannya dan rela me-

nerima apa yang diberikan orang lain berarti
mensyukuri pemberiannya dan menaati pe-

rintahnya serta memenuhi segala keinginannya

dengan senang. Hal ini dapat dipahami dari
f irman Allah " r adhiy all 6hu' anhum w a r adhi.r' anhu "

(',"l- 1*:i "i;t ii 3r" = Allah ridha kepada

mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah)
(QS. At-Taubah [9]: 100, Al-MujAdilah l58l:22,
Al-Bayyinah [98]: 8). ]ika dikaitkan dengan
Allah maka keridhaan Allah kepada hamba-

Nya adalah jika mereka melakukan hal-hal yang

disenangi Allah, yakni menjalankan perintah-
Nya dan menjauhi larangan-Nya serta me-

nerima apa adanya perbuatan itu, khususnya

dilihat dari kualitas dan kuantitasnya. ]ika
dikaitkan dengan keridhaan hamba kepada
Allah, artinya rela menerima segala karunia
yang diberikan Allah kepadanya baik di dunia
maupun di akhirat, serta rela menerima dan
mematuhi segala apa yang diinginkan Allah
kepadanya dengan ikhlas. + Zubair Ahmad ce

Ra'f ah

RAFAH r aiti I
Kata ra'fah ( aii, ) terdiri dari huruf-huruf rd',

hamzah, dan f6'. Maknanya berkisar pada ke-

lemahalembutan dan kasih sayang. Kata ini, menurut
pakar bahasa Az-Zajjaj, dalam bukunya Tafsir

Asmk' Al-Husn6, sama dengan r ahmah, hanya saja

menurutnya, apabila rahmah sedemikian besar,

maka ia dinamai ra'fah, dan pelakunya Ra'i.rf

(.t:3:).
Mufasir Al-Biqa'i, ketika menafsirkan QS.

Al-Baqarah [2): 143 menjelaskan, bahwa ra'fah

adalah rahmah yang dianugerahkan kepada

yang menghubungkan diri dengan Allah melalui

amal saleh, karena -tulisnya mengutip pen-

dapat al-Harrali- ra'fah adalah kasih sayang

pengasih kepada siapa yang memiliki hubungan

dengannya.

Memahami rn'fah dalam pengertian di atas

mengantar kita memahami larangan-Nya untuk
tidak menghalangi jatuhnya sanksi terhadap
pezina pria dan wanita yang memiliki hubungan

dengan seseorang atas dasar ra'fahlbelas kasihan,

( ioi u.-: a'iii 45Lle *i = "langanlah ra'fahl
belas kasihan (karena adanya hubungad kepada

keduany a mencegah kamu untuk (menj alanknd agama

Allah" (QS. An-N0r l24l:2).
Terjalinnya hubungan terhadap yang

dikasihi itu, dalam penggunaan kata ra'fah,

membedakan kata ini dengan rahmah ({ti),
karena rahmah digunakan untuk menggambar-
kan tercurahnya kasih, baik terhadap siapa yang
memiliki hubungan dengiin pengasih, mauPun

yang tidak memiliki hubungan dengannya.

Di sisi lain, ra'fahmenggambarkan sekaligus

menekankan melimpah ruahnya anugerah,
karena yang ditekankan para sifat ar-Ra'fif
(o)'j!t ) adalah pelaku yang amat kasih, se-

hingga melimpah ruah kasihnya sedang yang
ditekankan pada ar-Rahim ( elt ) adalah pe-

nerima dari besarnya kebutuhannya. Karena itu,
ra'fah selalu melimpah ruah, bahkan melebihi
kebutuhan, sedang rahmah, sesuai dengan
kebutuhan. Ini berarti terhadap para pezina itu,
rahmah harus tetap tercurah kepada mereka,

dan yang dilarang hanya rahmah yang ber-
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lebihan, sehingga sanksi hukum dibatalkan.
Ulama lain menambahkan bahwa ra'fah

hampir tidak dicurahkan kepada objek yang
tidak disenangi, berbeda dengan rahmah, yang
dicurahkan kepada yang disenangi dan bisa juga
kepada yang tidak disenangi karena adanya
hikmah dan kemaslahatan. Karena itu rahmah

Allah tertuju kepada yang kafir dan yang
Mukmin, yang durhaka dan tidak durhaka,
sedang ra'fah-nya tidak demikian.

Al-Qurthubi mengemuk akmr, b ahw a r a'fah

digunakan untuk menggambarkan anugerah,
yang sepenuhnya menyenangkan, sedang
rabmah, boleh jadi pada awalnya menyakitkan,
tetapi beberapa waktu kemudian akan me-
nyenangkan. Dari sini dapat dimengerti peng-
gabungan sifat Allah ar-Ra'tf dan ar-Rabim pada
ayat-ayat tertentu, yang tertuju kepada ke-
lompok manusia, di mana tergabung dalam
konteks pembicaraannya, mereka yang taat dan
durhaka. Seperti firman-Nya: dalam QS. Al-
Baqarah l2): 1.43), sedang kata Rahim lidak
digandengkan pada dua ayat yang berbicara
tentang al-'ibdd ( ,(!t ),yaitu hamba-hambaAllah
yang taat, serta memiliki hubungan dengannya.
Ini karena ra'fah-Nyadi sini, telah melimpah ruah
mengatasi r ahm ah-Ny a, apalagi yang ditekankan
pada kedua ayat tersebut adalah anugerah
pemberi, bukan kebutuhan penerima. Perhatikan

firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah [2]: 207, darr
Ah'Imran [3]: 30). Ini mengisyaratkan, bahwa
kejahatan pun dapat diampuni-Nya bila Dia
berkehendak, apalagi Dia Ra'fif, melimpahkan
kasih tanpa menghiraukan siapa penerimanya,

selama ada hubungan dengan-Nya-walau
sedikit-dalam hal ini adalah kepercayaan akan
keesaan-Nya:

F. zu;t 3-t3 c j+-; -t !i- oi *'t ii'bl

itj;--
" S esun gguhny a All ah t i dnk m m gampuni do s a m ernp er'
sekutukan Gesuatil dengan Dia, dan Dia mengampuni

dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang

dikehendaki-Ny a" (QS. An-NisA' [a] : 116).

Dalam Al-Qur'an, kata Ra'irf terulang
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sebanyak 11 kali, sepuluh di antaranya menjadi
sifat Allah surt., delapan dirangkaikan dengan sifat
Raffim, dan dua kali yang dikutip di atas, berdiri
sendiri. Hanya sekali kata ra'irf yrrgmenjadi sifat
manusia, yakni sifat Nabi Muhammad saw.

Demikian, wa All6h A'lant. et M. Quraish shihab *

RAFATS ( e.3l )

Katarafats berasal dari akar katarafatsa, yarfatsu,

raftsan wa rafatsan (b;i $, - t:';" -'6, ) yang
secara etimologi berarti 'kotor' atau 'keji'. Di
dalam Al-Qur'an, ditemukan dua kali kata r af at s.

Pertama, terdapat di dalam QS. Al-Baqarah [2]:
187, yang berbicara di dalam konteks puasa.
Kedu+ terdapat di dalam QS. Al-Baqarah [2]:
L97, yang berbicara di dalam konteks haji.
Secara terminologi rafats adalah perkataan tidak
senonoh yang mengarah kepada seksual. Di
dalam pengertian lain, kata rafats mertpakan
kindyah ('""t5 = ungkapan sindiran) dari jimd'
( L'*, = bersetubuh).

Rafats di dalam haji dilarang melakukan-
nya. Allah swt. berfirman di dalam QS. Al-
Baqarah l2l:197,

Jr+ *i 3i Ji.3i \' ifi :4 :ii u*
(faman faradha fihinnal-haj j a fal6 rafatsa waffi fusttqa
walk jiddla)

m aka b ar an gsiap a y m g t el ah menrf ar dukan p ada dir iny a

ibadahhali itu maka tidakboleh diarafats, fusiqo dan

berbantah-bantahad.

A. Hasan, ulama Indonesia dan tokoh PERSIS,

mengartikan kala r afats dengan'sentuh'. Sentuh

itu ada tiga macam, yaitu 1) sentuh dengan lidah,
yaitu mengeluarkan perkataan-perkataan
kepada istri di dalam hal seks (persetubuhan)
yang tidak baik didengar oleh orang lain; 2)

sentuh istri dengan tangan. Sentuhan tersebut
tidak patut dilihat oleh orang lain; dan 3) sentuh

badan, yaitu percampuran yang sudah di-
maklumi. Maka, orang yang ihram terlarang
melakukan semua itu. Begitu juga mengeluarkan
perkataan-perkataan kotor yang memang
dianggap keji. Menurut Ibnu Abbas, sahabat

Nabi saw., rafatsyangdilarang oleh Allah swt. di
waktu haji adalah perkataan yang mengarah
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kepada seksual yang dihadapkan kepada wanita'

Bila perkataan tersebut diucapkan sendiri, tidak
didengar oleh wanita maka tidak termasukrafats

di dalam haji. lim6'bagi orang yang ihram
termasuk rafats. Menurut jumhur ulam4 orang
jimfr' sebelum tahaltul ( J;j = melepas pakaian

ihram) pertama dan sesudah wuqLf ( -ii:t =

berdiam diri) di Arafah maka hajinya menjadi

rusak. Orang tersebut dikenai denda (dam = 7i)
dengan seekor unta dan dagingnya dibagi-
bagikan kepada fakir miskin yang ada di tanah

haram. ]ika tidak sanggup menyembelih seekor

unta maka dendanya menyembelih seekor sapi.

fika tidak sanggup menyembelih seekor sapi,

dikenai denda dengan menyembelih tujuh ekor

kambing. Jika tidak sanggup maka harus mem-

beri makanan seharga unta dan disedekahkan
kepada fakir miskin yang ada di tanah haram.

]ika masih tidak sanggup, wajib diganti dengan

puasa, untuk satu mudd ( 3 = lebih kurang 600

gram), makanan dari harga unta itu dipuasakan

satu hari. Menurut Hanafiyah, jim6' yangmerusak
haji adalah yang dilakukan seseorang dengan
istri sebelum wuqfif di Arafah. Orang ini dikenai

denda seekor kambing. Seseorang yang mencium

istrinya atau menyentuh dengan syahwat dan

onani juga dikenai denda karena hal-hal yang

mendorong kepada jim6'diharamkan bagi orang

ihrfrm secaramutlak.
Bagi orang yang melakukan ibadah Puasa/

rafats di dalam pengertian'berkata kotor', dapat

mengurangi kualitas puasanya. Nabi saw.

bersabd+ "Apabila salah seorang di antara kamu

berpuasa maka j anganlah dia berkata kotor (rafats) dan

j anganlah pula berkata bodoh. Bila ada seseorang y ang

mencela orang y ang berpuasa tersebut maka y ang dicela

hendakl ah men gat akan,'S esungguhny a say a sedang

berpuasa" . (HR. Al-Bukhari).
Rafats di dalam pengertian 'iimfr" dilarang

melakukannya bagi orang yang sedang berpuasa

karena hal itu membatalkan Puasa. Bahkan,

orang yang m elakukNr jimd' pada simtghari bulan

Ramadan tidak hanya sekadar batal puasanya,

tetapi diken akankaffilrat ( ;;tll = tebusan). Kaffirat

puasa karena jim6' adalah salah satu dari tiga

t(atl

macam, yaitu memerdekakan budak perempuan,

atau puasa dua bulan berturut-turut, atau

memberi makan 60 orang fakir miskin. Nabi saw.

bersabda " Merdekakanlah budak perempuan, kalau

tidak memuny ai budak maka puasalah dua bulsn berturut-

turut. Kalau tidak sanggup puasa maka berilah makan

60 orang miskin". (HR. Ibnu Majah). Bagi orang

yang berpuasa boleh rafats (jimd') pada malam

hari, yaitu setelah terbenam matahari hingga
terbit fajar. Allah swt. berfirman di dalam QS.

Al-Baqarah l2l:187,

E s"A.'*"'&b iJ) 4)i 
^+)1 

U 'rz: lri
d t"a"Pr3

(llbilla lakum lailatash shiyimir rafatsu ilk nis6'ikum,

hunna libdsun lakum wa antum libksun lahunnd.
"Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bercampur

(r atats) fungmt bti-isti knnu. Mereka itu adalah paknimt

bagi kmnu dan kamu adnlalt pakaian bagi mereka. "

Adapun berciuman dengan istri atau

bercanda pada waktu puasa bukanlah dikatakan

r afats. Aisy ah ra. mengatakan, " Adalah Rasulullah

saw. mmcium, sedangkan beliau sedang berpuasa dan

juga bercandn, padaltal beliou berpuasa". (HR. Ahmad).
te Zainuddin *

RAFI' ( elJ )

Kata Rafi;(gir, ) terambil dari kata rafa' ((i)
yang berarti meninggikan Dalam Al-Qur'an, kata

tersebut ditemukan antara lain pada firman-Nya
yang menunjuk Allah yaitu Rafi' ad-Darailt
(oaila er ) (aS. GhAfir [a0]: 15) dalam arti:
"Dia (Yang Mahatinggi derajat-Nya) Allah adalah

wujud Yang Mahatinggi, bahkan setinggi-tinggi
wujud dalam segala sifat keagungan'Nya. Makna

ini sejalan dengan sifat-Nya sebagai 'Aliyy Kata
yang digunakan ayat di atas dapat juga dalam

arti meninggikan derajat orang-orang yang taat

seperti para nabi, wali, mahkluk-makhluk-Nya
yang lain, peninggian dalam bidang pengetahu-

an, rezeki, dan sebagainya sebagaimanaDia juga

yang meninggikan benda-benda seperti langit,

bintang-bintang, dan lain-lain. Ada juga ma-

nusia-manusia tertentu yang secara khusus
disebut-Nya. Seperti meninggikan Nabi Isa as.:
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"Sesungguhnya Aku akan manafatkanmu dan me-

niggikanmu" (QS. Ah 'ImrAn [3]: 55). "Meninggi-
kan" di sini dalam arti meninggikan derajat dan
kedudukan beliau di sisi Allah, setelah me-
ngalami penghinaan dalam kehidupan beliau di
dunia ini. Ada juga yang memahami kata
meninggikan dalam arti fisik, yakni diangkat ke
langit untuk menyelamatkan beliau dari an-
carnan orang-orang durhaka.

Nabi Muhammad saw. juga ditinggikan
Allah bukan saja di hari Kemudian, tetapi di
dunia ini namabeliau ditinggikan, sesuai firman-
Nya: "Dan Kami telah meninggikan nama-Mu" (QS.
Asy-Syarh pal: a). Peninggian nama ini bukan
saja dengan menggandengkan nama Nabi
Muhammad saw. dengan nama Allah dalam
ucapan syahadat-yang tanpa syahadat ke-
islaman dan keselamatan tidak diraih-tetapi
jugamenjadikan beliau terpuji oleh umatnya dan
begitu juga secara objektif dari yang bukan
umatnya.

Hari Kiamat dilukiskan sebagar Khdfidhatun

Rdfi' ah (QS. Al-WAqi'ah [56] : 3), dalam arti bahwa
pada hari itu Allah mer endahkan dan meninggikan.

Ketika itu Dia merendahkan orang-orang yang
tadinya dalam kehidupan dunia ini dinilai
secara keliru memiliki tempat dan kedudukan
yang tinggi, dan meninggikan pula orang-orang
yang tadinya dinilai rendah dan dilecehkan.
Umar Ibnu al-Khaththab mengartikannya
sebagai meninggikan awliyd' (orang-orang
bertakwa) di surga dan merendahkan al-fujjhr
(orang-orang durhaka) di neraka.

" Allah msninggikan or ang-or ang y ang beriman

di antara kamu dan orang-orang berilmu @itinggikan)
beberapa derajat" (QS. Al-MujAdalah [58]: 11).

Sifat Allah ar-Rafi' drr al-Khdfidh dipaharni
oleh Imam Ghazali dalam arti "Dia yang me-
rendahkan orang-orang kafir dengan keseng-
saraan dan neraka, serta meninggikan orang-
orang Mukmin dengan kebahagiaan dan surga.

Dia pula yang meninggik an auwliy k' -Nya dengan
kedekatan kepada-Nya serta merendahkan
musuh-musuh-Nya dengan kejauhan dari
hadirat-Nya.
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Tetapi jangan duga bahwa Allah bersifat
sewenang-wenang dalam merendahkan/men-
jatuhkan manusia ke tempat yang rendah,
bahkan serendah-rendahnya (QS. Arfin [95]: 5).

Hal tersebut disebabkan karena ulah manusia
sendiri yang enggan mengikuti daya tarik Ruh
Ilahi. Allah Yang merendahkan atau menjatuh-
kan manusi4 menetapkan hukum-hukum yang
berkaitan dengan kejatuhan, kebangkitan, dan
ketinggian. Manusia diperintakan untuk mem-
perhatikan hukum-hukum itu dan berusaha
untuk meraih apa yang diinginkannya. Karena
itu "Ketahuilah bahwa yang direndahkan Allah
adalah yang terhindar dari taufik dan per-
tolongan, yang diperintah oleh nafsuny4 yang
tidak memperoleh kebajikan dari Tuhannya;
apabila dia berusaha kembali kepada-Nya, dia
tidak mendapatkan bisikan hati tentang ke-
kuasaan-Nya dan apabila dia berusaha men-
dengar bisikan hatinya, dia tidak meraih percaya
diri/kelezatan dalam bermunajat dengan-Nya."
Demikian antara lain Al-Qurthubi dalam buku-
nya tentang Asmd' Al-HusnA. Wa AIl6h A'lam.
ec M. Quraish Shihab te

RAHAQ ( hl
Dari segi bahasa, kata rahaq (;r, ) adalah bentuk
mashdar dafi rahiqa (br-,y.;-C; ) yang pada
mulanya berarti 'tercapai atau terikutinya
sesuatu oleh sesuatu'. Kata rahaq (;*, ) dengan
arti tersebut selalu bersifat menyulitkan. Dengan
kata lain, rahaq dengan segala bentuknya sering
digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang
diperoleh dengan banyak kesulitan. Dari sinilah
arti kata itu berkembang menjadi beraneka
ragam seiring dengan semakin beraragamnya
konteks pemakaian. Misalnya, 'anak menjelang
dewasa' dinamai murdhiq ( Ct j ) karena ia akan
menghadapi kesulitan akibat tanggung jawab
usianya.'Unta atau kuda' yang apabila dituntun
melaju dengan cepat' dinamai rahfiq ( O$;)
karena dengan lajunya ia sering menyulitkan
atau menggilas kaki si penuntunnya. 'Orang
yangberjalan cepat' dinamairahaqa( 6i, ) karena
kecepatannya akan menyulitkan orang yang
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mengiringinya. Demikian juga 'orang yang
menunda-nunda pelaksanaan shalat' digambar-

kan dengan rahiqush-shalkh (;l,bt !)1) karena

menunda waktu shalat mengantarnya kepada

kesulitan memelihara waktu tersebut. Kata rahiq

(,,.g.t) diartikan sebagai 'orang yang bodoh'
karena kebodohan akan membawanya pada

kesulitan. Demikianlah perkembangan arti kata

tersebut yang tidak terlepas dari arti asalnya.

Dari ayat-ayat yang mengandung katarahaq

dengan berbagai bentuknya itu daPat disimpul-
kan bahwa Al-Qur'an menggunakan kata ter-

sebut dalam konteks kesulitan di dunia dan di
akhirat.

Adapun contoh pemakaian kata itu untuk
menggambarkan kesulitan di dunia antara lain

terdapat di dalam QS. Al-linn l72l:6:
'o( ,.iii

G;:
(W a mrnahil kina rij frlun minal insi y a' fidzitna bi rii 6lin

minal j inni fa zddalrum r ahaq il.
Bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara

manusia memint a p rlindun gan kep ada b eb er ap a I aki-l aki

di antara jin; maka, jin-jin itu menambahbagi mereka

dosa dankesalahan.

Di situ digambarkan kesulitan bagi orang

Arab yang apabila melintasi tempat yang sunyi,

mereka minta perlindungan kepada jin yang

mereka anggap berkuasa di wilayah itu. Padahal,

jin itu tidak dapat memberi perlindungan;
bahkan, menambah kesulitan kepada mereka.

QS. Al-Kahfi l18l:73 menggambarkan perminta-

an Nabi Musa kepada Nabi Khidhir agar ia tidak
disulitkan di dalam perjalan menemani Khidhir.
Hal itu terjadi ketikaMusa dimarahi oleh Khidhir
karena terlalu banyak bertanya mengenai
tindakannya.

Rahaq ( ,yi)yangdigunakan untuk menS-

gambarkan kesulitan di akhirat antara lain
terdapat di dalam QS. Abasa [80]: 40 yang
menggambarkan banyaknya orang yang di-
timpa kehinaan dan kesusahan di akhirat'QS.

Y0nus l10l:27 menggambarkan siksaan yang

menyulitkan bagi orang-orang yang durhaka

Rahmah

karena tidak seorang Pun yang dapat melindungi
mereka dari siksaan itu; mereka menjadi penS-

huni neraka yang kekal. QS. Al-Qalam [68]: 43

memberitakan bahwa oranS-orang yang men-

dapat kesempatan untuk sujud, tetapi tidak
melakukannya, akan mendapat kehinaan dan

kesulitan di akhirat.
Dengan keterangan-keterangan di atas

semakin jelas bahwa Al-Qur'an menggunakan

kata rahaq (,yi\,yang berarti 'memperoleh',
untuk menggambarkan kesulitan yang di-
timbulkan oleh sesuatu yang diperoleh.
te A. Rahman Ritonga ce

RAHMAH (E;\)
Rahmah(*,rl alaurahmatberasal dari akar kata

rahima - yarhamu - rahmah (* t - ?X -'€ t ).

Di dalam berbagai bentuknya, kata ini terulang

sebanyak 338 kali di dalam Al-Qur'an. Yakni, di
dalam bentuk fi ' I m 6dhi disebut 8 kali, f i' I mu dh 6r i'
15 kali, dan fi'l amr 5 kali. Selebihnya disebut di
dalam bentuk ism dengan berbagai bentuknya.

Kata rabmah sendiri disebut sebanyak 145 kali.

Ibnu Faris menyebutkan bahwa kata yang

terdiri dari huruf ra, h.a, dNrmim, pada dasarnya

menunjuk kepada arti 'kelembutan hati', 'belas

kasih', dan 'kehalusan'. Dari akar kata ini lahir
kata rahima (ei\, yang memiliki arti "ikatan

darah, persaudaraan, atau hubungan kerabat."

Penamaan rahim pada peranakan perempuan

karena darinya terlahir anak yang akan me-

nerima limpahan kasih sayang dan kelembutan

hati.
Al-Ashfahani menyebutkan bahwa rahmah

adalah belas kasih yang menuntut kebaikan
kepada yang dirahmati. Kata ini kadang-kadang

dipakai dengan arli ar-riqqatul-mui arradah
(i;'"$t'a3;t = betas kasih semata-mata) dan

kadang-kadang dipakai dengan atti al-lbsdnul-

mujarrad dirnar-riqqah(rt"; t'tl SfJr &:-yl= tce-

baikan semata-mata tanpa belas kasih). Misal-

ny+ jika katarabmah disandarkan kepada Allah,
maka arti yang dimaksud tidak lain adalah
"kebaikan semata-mata." Sebaliknya, jika di-
sandarkan kepada manusia, maka arti yang
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dimaksud adalah simpati semata. Oleh karena

itu, lanjut Al-Ashfahani, diriwayatkan bahwa
rabmah yang datangnya dari Allah adalah in'6m
( CWI= karunia atau anugerah), dan ifdhAl ( Jt-biL

= kelebihan) dan yang datangnya dari manusia
adalah riqqah ( 03, = belas kasih).

Senada dengan Al-Ashfahani, Ibnu
Manzhur di dalam Lisinul-'Arab menyebutkan
bahwa orang Arab membedakan antara kata
rahmah yang disandarkan kepada anak cucu
Adam dengan yang disandarkan kepada Allah.
Kata rahmah yang disandarkan kepada anak
cucu Adam adalah riqqatul-qalbi wa 'athfuhu
('M:J)At2ir= kelembutan hati dan belas
kasihnya), sedangkan kata rahmah yang di-
sandarkan kepada Allah adalah 'athfuhfi wa

Ihsdnuhfi wa rizquhfi (*lriiit:*13'd; = belas
kasih, kebaikan, dan rezeki-Nya).

Katarahmah yang digunakan di dalam Al-
Qur'an hampir semuanya menunjuk kepada
Allah swt., sebagai subjek utama pemberi r abmah.

Atau dengan kata lain, rahmaft di dalam Al-
Qur'an berbicara tentang berbagai aspek yang
berkaitan dengan kasih sayang kebaikan, dan
anugerah rezeki Allah terhadap makhluk-Nya.
Di samping itu, dari akar kata rahima, lahir
beberapa kata yang menjadi nama dan sifat
utama Allah swt. Misalny a, kata ar -r 6bim ( r-t lt 1

yang disebut sebanyak6 kali, ar-rabmAn( ;);)t)
y angberwazm fa' I 6n yang menunjukkan bahwa
Dia mencurahkan rahmat yang teramat sem-

purna tetapi bersifat sementara tidak langgeng

kepada semua makhluknya disebut sebanyak 57

kali, dan ar-rahim ( g*gt ) yang berwazan fa'il
yang menunjukkan bahwa Dia terus-menerus
dan secara mantap mencurahkan rahmatya
kepada orang-orang yang taat kepada-Nya di
akhirat kelak, disebut sebanyak 95 kali, sekali di
antaranya disebutkan untuk menyifati pribadi
Rasulullah Muhammad saw.

Dengan demikian, jelas bahwa subjek
utama dari pemberi rabmah yang diungkap Al-
Qur'an adalah Allah svvt. Dia menyifati diri-Nya
dengan kasih dan sayang yang mahaluas
(rahmdn), mewajibkan bagi diri-Nya sifat rabmah
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(QS. Al-An'Am [6]: 12). Rabmah-Nya meliputi
segala sesuatu (QS. Ghffir P0):7). Rahmah-Nya

ditaburkan kepada semua makhluk dan tak satu
makhluk pun yang tidak menerima rabmahwalau

sekejap. Di dalam hadits dinyatakan bahwa Dia
lebih pengasih kepada hamba-Nya daripada
seorang ibu kepada anaknya (HR. Bukhari).
Rahmah-Nya mendahului murka-Nya (HR.
Bukhari). Bahkan, musibah ataupun kesusahan

yang menimpa seorang hamba pada hakikatnya
adalah perwujudan dari rahmat-Nya jua. Bukan-

kah orang tua yang menghukum anaknya yang

berbuat kesalahan merupakan bukti kasih
sayang orang tua tersebut kepadanya? Dengan

demikian, rahmah-Nya adalah anugerah dan
nikmat Ilahi di dalam seluruh aspek hidup dan
kehidupan manusia.

Demikian, banyak sekali ayat Al-Qur'an
maupun hadits Nabi saw. yang berbicara
tentang keluasan rahmah Allah. Oleh karena itu,
seorang hamba tidak boleh berputus asa akan

perolehan rahmah Allah sekalipun hamba ter-
sebut telah berbuat sesuatu yang melampaui
batas (QS. Az-Zumar [39]: 53). Seseorang yang

berputus asa akan perolehan rahmah Allah dicap
oleh Al-Qur'an sebagai orang yang sesat (QS. Al-
Itijr [15]: 56). Sementara itu, mereka yang
mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan
dengan-Nya juga dicap sebagai orang-orang
yang berputus asa akan perolehan rahmah Allah
(QS. Al-Ankab0t [29]: 23).

Seiring dengan keluasan rahmah-Nya, Al-

Qur'an mengungkapkan bahwa rahmah Allah
diberikan kepada alam secara keseluruhan,
termasuk di dalamnya manusia (QS. Al-AnbiyA'

l21l: 107), orang-orang yang beriman (lihat
misalnya QS. Al-NisA'14):175, QS. Al-ArAf [7]:
52; QS. At-Taubah l9l:61; QS. H0d llll:57), orang-

orangyangberpegang teguh di dalam keimanan-

nya (QS. An-NisA' l4l:175\, orang-orang yang
beramal saleh (QS. Al-]Atsiyah [45]: 30), orang-
orang yang berbuat kebaikan (QS. LuqmAn [31]:
3), orang-orangyang berserah diri (QS. An-Nahl

[19]: 89), serta orang-orang (kaum) yang yakin
(QS. Al-|Atsiyah [45]: -20).
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Rabmahyangditurunkan oleh Allah ke alam

semesta secara umum berupa pengutusan para
nabi dan rasul (QS. Al-AnbiyA' [21]: 107) serta

kitab petunjuk (QS. Luqm6n [31]: 3). Rabmahymg

diberikan khusus kepada orang-orang yang
beriman dan taat kepada-Nya berupa peng-
hindaran dari golongan orang-orang yang
merugi (QS. Al-Baqarah [2]: 64) penghindaran
dari azab (lihat, misalnya QS. Al-A'rAf l7l:72;
QS. H0d [1.1]: 58, 63,66,73, dan94 sertaQS. An-
N0r [24]: 14), perlindungan dari godaan setan

(QS. An-NisA' [4]: 83), penghindaran dari
penyesatan oleh golongan orang-orang (ke-

lompok) yang sesat (QS. An-NisA' [4]: 113), serta

pemberian keistimewaan dan ilmu ladunniyang
langsung dari sisi-Nya (QS. Al-Kahfi [18]:65).

Para ulama menyimpulkan bahwa rahmah

Allah kepada makhluk-Nya terbagi menjadi
dua, yakni rahmah umum dan rahmah khusus.
Rahmah umum diberikan kepada seluruh
makhluk-Nya tanpa kecuali, sedangkan rahmah

khusus hanya diberikan kepada makhluk-Nya
yang beriman dan taat kepada-Nya. Sementara
itu, ulama berpendapat bahwa dengan sifat
rahman-Nya, Allah swt. memberikan karunia
rahmah-Nya secara umum kepada seluruh
makhluk-Nya di dunia ini tanpa kecuali,
sedangkan dengan sifat rabim-Nya, Allah swt.

memberikan rahmah-Nya secara khusus kepada
orang-orang yang beriman dan taat kepada-
Nya di akhirat kelak. Agaknya, pendapat ini
disandarkan kepada salah satu prolog doa dari
Nabi saw. yang menyatakan: "Ya rahmknad-dun-

yd wa rahimul-dkhirah" (;;\1 'b:i Qil ',*:U =

Wahai Yang Maha Pengasih di dunia dan Maha
Penyayang di akhirat).

Adapun rahim ( fri ) yang menjadi sifat
Rasulullah saw. disebutkan dalam QS. At-
Taubah [9]: 128. Di dalam ayat ini, disebutkan
empat sifat utama Rasulullah saw., yaitu sifat
'aziz ( ;i;2 = empati yang tinggi), haiish ( ,-A-t =

sangat menginginkan [keselamatan]), rairf ( -t1ji
= amat belas kasih), dan rahim ( d#j = amat
penyayang). Keempat sifat ini disebutkan di
dalam konteks penegasan Allah swt. kapada

RahrrAn Ar-Rahirn, Ar

orang-orang Arab Mekah bahwa telah diutus
(datang) kepada mereka seorang rasul dari
kalangan mereka sendiri (Arab keturunan Bani

Hasyim) yang memiliki sifat empati yang tinggi
terhadap kesulitan dan penderitaan yang mereka

alami, sangat menginginkan keimanan dan ke-

selamatan bagi merek4 dan amat belas kasih lagi
amat penyayang kepada orang-orang beriman.
Frase rafifun raffimun ( p: ii':: ) yang menutup
ayat ini ditafsirkan oleh sebagian ahli tafsir
dengan: "amat belas kasih kepada orang-orang
yang taat, dan amat lembut terhadap orang-
orang yang berbuat dosa. *c salahuddin *

RAIIMAN AR-RAHIM, AR.
( €9ts g"-!t I
Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-
Rabmiln ( J.l-ll ) demikian jugaar-Rahim( 6')t1,
adalah dua nama Allah yang amat dominan,
karena kedua nama inilah yang di tempatkan
menyusul penyebutan nama All6h (,!r ). Ini pula
agaknya yang menjadi sebab sehingga Nabi
saw. melukiskan setiap pekerjaan yang tidak
dimulai dengan B ismill dhir - Rahm 6nir -Rahim

( *)i aeli ii *) adalah buntung, dan hi-
lang berkahnya. Basmalah yang diperintahkan
itu mengandung dalam kalimatnya kedua nama
tersebut, dan dengan susunan penyebutan sifat
Allah seperti di atas.

Di dalam Al-Qur'an, kata ar-Rahmdn ter-
ulang sebanyak 57 kali, sedangkan ar-Rahim

sebanyak 95 kali.
Banyak ulama berpendapat bahwa kala ar-

Rahmdn dan ar-Rahin keduanya terambil dari
akar kata yang sarna, yakni rahmah, tetapi ada
juga yang berpendapat bahwa kata ar-Rahmdn

tidak berakar kat4 dan karena itu pula-lanjut
mereka-orang-orang musyrik tidak mengenal
siapa ar-Rabmdn. lni terbukti dengan membaca

firman-Nya:

tt '";ii F'Si
rri 7'ti, s\!C

Dan apabila diperintahkan kepada mereka: "Sujudlah

kepadn ar-Rabmfin, " mereka berknta/bertany a: " Siapaknh

rt \;E ,F') llG-zi &i Ji ttb
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ar-RabmAn itu? Apakah knmi bersujud kepada sesuatu

yang engkau perintahkan kEada kami? " Perintah ini
menambah mereka engganlmenjauhkan diri dari
keimanan (QS. Al-FurqAn [25]:60).

Begitu juga ketika terjadi perjanjian
Hudaibiyah, Nabi saw. memerintahkan menulis
Basmalah, tetapi pemimpin delegasi musyrik
Mekah-Suhair bin Amr-menolak kalimat
tersebut dengan alasan, "Kami tidak mengetahui
B ismill 6hir - Rahm dnir -R abim, tetapi tulislah B ismika

Alldhumma ( dt WU [dengan nama-Mu ya
Allahl)." Demikian juga ketika kaum musyrikin
Mekah mendengar kaum Muslim mengucapkan
Basmalah-di mana terdapat kata ar-Rahmdn-
mereka berkata: "Kitmi tidak mengenal ar-Rahmdn

kecualiMusailamah,"yak'rtiseorangyangmengaku
nabi pada masa Rasul saw. dan menamakan
dirinyaar-rahmdn.

Al-Qur'an melukiskan kaum musyrikin
dan penjelasan Allah tentang ar-Rabmdn bahwa:

'r* 
''i;i.'ni 

-W 
o, iit u 'i\ A etL'rl 'u;s

n)7 itiu'rl=t o'i<.iiql-*ii Gil

?L tJb'-lL', *x i 1l
Demikianlah Kmni telah mengutusmu pada suatu umat

yang telah mendahului mereka umat-umat Iainnya),
supaya engkau membacakan kEada mereka apa yang

Knniwalryukmtkepadarnu(AlQur'an),padnhalmereka

ingkar kepada ar-Rabmhn. Katakanlah: " Dia Tuhanku,

tidak ada tuhan kecuali Dia, hanya kEada-Nya aku

bersuah diri dan hanyakepada-Nya tempat kembaliku"

(QS. Ar-Ra'd [13]:30).

Itulah sebagian alasan mereka yang ber-
pendapat bahwa ar-Rahmdn tidak memiliki akar

kata. Sementara ulama penganut paham ini
menjelaskan bahwa kala ar-Rahmhn, pada ha'
kikatnya terambil dari bahasa Ibrani, karena itu
kata tersebut dalam surah al-FAtihah disusul
dengan kata ar-Rabim, untuk menjelaskan makna-

nya.
Banyak ulama yang berpendapat bahwa

baik ar-Rahmdn mauptn ar-Rahim keduanya
terambil dari akar kata rahmah (z;ii), dengan

alasan bahwa "timbangan" kata tersebut

Rahmin Ar-Raltim, Ar

dikenal dalam bahasa Arab. Rahmdn setimbang
dengan fa'ldn ( oyli ) dan rahim dengan fa'il
( J# ) Timbangan fa'ldn biasanya menunjuk-
kan kepada kesempurnaan atau kesementaraan.

Sedangkan timbangan fa'il menunjukkan ke-
pada kesinambungan dan kemantaparz. Itu salah satu

sebab, sehingga tidak ada bentuk jamak dari
katarahmkn, karena kesempurnaannya itu. Dan

tidak ada juga yang wajar dinamai rahmhn

kecuali Allah swt. Berbeda dengan kata rahim,

yang dapat dijamak dengan kata ruham6' ( cV;)),
sebagaimana ia dapat menjadi sifat Allah dan
juga sifat makhluk. Dalam Al-Qur'an katarahim

digunakan untuk menunjukkan sifat Nabi
Muhammad saw. yang menaruh belas kasih

yang amat dalam terhadap umatnya, se-

bagaimana ditegaskan dalam (QS. At-Taubah

[e]: 128).

Allah svrrt. dinamai juga dengan Arham ar-

Rdbimin ( g,e$t ?)i tYan1 Paling Pengasih di
antara seluruh yang RahimlPengasihl), bahkan
oleh Al-Qur'an Dia disifati pula sebagaiKhair ar-

Rabim ( 3ynt')t 11 [sebaik-baik Pengasih]) (QS.

Al-Mu'min0n [23]: 118).

Ar-Rahmin -seperti dikemukakan di atas -
tidak dapat disandangkan kecuali oleh Allah swt.

Karena itu pula ditemukan dalam ayat Al-Qur'an
yang mengajak manusia menyembah-Nya
dengan menggunakan kata ar-Rahmdn, sebagai

ganti kata Alldh alalu menyebut kedua kata
tersebut berjajar dan bersamaan. Perhatikan
firman-firman-Nya berikut:

{zq i$ 1}i, e $" Fli iit i: 
^i 

''L-i 
"t3

,ri
Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah ar-Rabmdn.

Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mem-

puny ai a1-Asrn6' al-Hr.snd (nama-nflna y ang baib " (@.

Al-IsrA' [17]: 110).

Kita semua mengetahui bahwa yang berhak

disembah hanyalah Allah, dan bahwa lafal All6h

hanya khusus tertuju kepada Tuhan yang berhak

disembah dan Mahaesa itu. Tetapi ayat di atas

menggunak Nr kat a ar -Rabm fut tntuk menyatakan

bahwaDiaberhak disembah, di samping itu ayat
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di atas juga mempersamakan lafal ar-rahmhn

dengan lafazh All6h. Semua itu menunjukkan
bahwa kata ar-Rahmhnhanya khusus digunakan
untuk Tuhan Yang Mahaesa, tidak untuk selain-

Nya.
Banyak ulama cenderung menguatkan

pendapat yang menyatakan bahwa baik ar'
Rahm kn maupun ar- R abim -V'e duanya - teramb il
dari akar kataRahmah.

Menurut pakar bahasa Ibnu Faris (w. 395

H) semua kata yang terdiri dari huruf-huruf rA',

hi',danmim,mengandungmalcnakelemahlembutan,
kasih say ang, dmr kehalusarz. Hubungan silaturahim

adalah hubungan kasih sayang. Rahim adalah

peranakan/kandungan yang melahirkan kasih

sayang. Kerabat juga dinamai rahim, karena
kasih sayang yang terjalin antara anggota-
anggotanya.

Rabim lahir dan tampak di permukaan bila
ada sesuatu yang dirahmati, dan setiap yang
dirahmati pastilah sesuatu yang butuh, karena

itu yang butuh tidak dapat dinamatrahim. Di sisi

lain, siapa yang bermaksud memenuhi ke-

butuhan pihak lain tetapi secara faktual ia tidak
melaksanakannya, maka ia juga tidak dapat
dinamai rabim. Bila itu tidak terlaksana karena

ketidakmampuanny4 maka boleh jadi dia juga

dinamai rahim, ditinjau dari segi kelemah-
lembutan, kasih sayang, dan kehalusan yang
menyentuh hatinya. Tetapi yang demikian ini
adalah sesuatu yang tidak sempurna.

Rahmat yang menghiasi diri seseorang,

tidak luput dari rasa pedih yang dialami oleh
jiwa pemiliknya. Rasa itulah yang mendorong-
nya untuk mencurahkan rahmat kepada yang
dirahmati. Rahmat dalam pengertian demikian
adalah rahmat makhluk sedangkan rahmat al-

Khhliq ( d6Jl tAllahl) tidak demikian. Seperti tulis
Al-Ghazali: "langan Anda duga bahwa hal ini
mengurangi makna rahmat Tuhan, bahkan di sanalah

kesernpurnaannya. Rahmat yang tidak dibarengi oleh

r as a p e dih-s eb agaim ana r ahm at All ah-t i dak b erkur an g

karena kesempurnaan rahmat yang ada di dalam,

ditentukmt oleh kcempumamt buaWhnsil rahrnat itu sant

dianuger ahknn kepada y ang dir ahmati, dan betapapun

RahrnAn Ar-Raltinr. Ar

Anda memenuhi secara sempurna kebutuhan yang

diralnnati, y mtg busmtgkutm ini tidak merasakm sedikit

pun apa yang dialami oleh yang memberi rahmat.

Kepedihmt y ang dialami oleh si pemberi inilah mmryakmt

kelemahan makhluk."

Adapun yang menunjukkan kesempurna-

an rahmat Ilahi, walaupun Yang Maha Pengasih

itu tidak merasakan kepedihan, maka menurut
Imam Al-Ghazali adalah karena makhluk yang

mencurahkan rahmat saat merasakan kepedih-
an itu, hampir-hampir saja dapat dikatakan
bahwa saat ia mencurahkannya, sedang ber-
upaya untuk menghilangkan rasa pedih itu dari
dirinya, dan ini berarti bahwa pemberiannya
tidak luput dari kepentingan dirinya. Hal ini
mengurangi kesempurnaan makna rahmat yang

seharusnya tidak disertai dengan kepentingan
diri dan tidak pula untuk menghilangkan rasa

pedih, tetapi semata-mata demi kepentingan
yang dirahmati. Demikianlah rahmat Allah swt.

Pemilik rahmat yang sempurna adalah
yang menghendaki dan melimpahkan kebijakan
bagi yang butuh serta memelihara mereka.
Sedang pemilik rahmat yang menyeluruh adalah

yang mencurahkan rahmat kepada yang wajar
maupun yang tidak wajar menerimanya.

Rahmat Allah bersifat sempurna, karena

setiap Dia menghendaki tercurahnya rahmat,
seketika itu juga rahmat tercurah. Rahmat-Nya
pun bersifat menyeluruh karena ia mencakup
yang berhak maupun yang tidak berhak, serta

mencakup pula anekamacdm rahmat yang tidak
dapat dihitung atau dinilai.

Kata rahmat dapat dipahami sebagai sifat
Dzat, karen a itu Rahmdn darrr Rahim merupakan
sifat Dzat Allah swt., dan dapat juga dipahami
dalam arti sesuatu yang dicurahkan. Bila
demikian rahmat menjadi sifat perbuatan-Nya.

Apakah sama makna ar-Rahmdn dan ar-

Rahim? Ada yang mempers.unakannya, namun
pandangan ini tidak banyak didukung oleh
ulama. Dua kata yang seakar, bila berbeda
timbangan, pasti memunyai perbedaan makn4
dan bila salah satunya memiliki huruf berlebih
maka biasanya kelebihan huruf menunjukkan
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kelebihan makna. "Ziykdatul mabnd yadullu 'ald

ziyddatil ma'nd ( 
"i3r 

;t6-; &'Ji- ,-;*)\i;U)),"
demikian bunyi kaidah yang mendukung
pandangan di atas. ]ika demikian, apa perbedaan

antara ar-Rahmdn dan ar-Rahim? Banyak ragarn
jawaban terhadap pertanyaan ini.

Imam Al-Ghazali dalam bukunya al-
Maqshad al-A'16 setelah menjelaskan bahwa kata

rahmdn merupakan kata khusus yang menunjuk
kepada Allah, dan kata rahimbisa disandang oleh
Allah dan selain-Nya. Makaberdasar perbedaan

itu, Hujjatul Isl6m iniberpendapat bahwa rahmat
yang dikandung oleh kata rahmdn seyogyanya
merupakan rahmat yang khusus dan yang tidak
dapat diberikan oleh makhluk, yakni yang
berkaitan dengan kebahagiaan ukhrawi. Se-

hingga ar-Rahmdn adalahTuhan Yang Mahakasih

terhadap hamba-Nya melalui beberapa tahapan
proses. P ertama dengan penciptaan, kedua dengarr

petunjuk hidayah meraih iman dan sebab-sebab

kebahagiaan, ketiga dengankebahagiaan ukhrawi
yang dinikmati kelak, serta keempat adalah
kenikmatan memandang wajah-Nya (di hari
kemudian). Terlelas dari itu semua, perlu
disebutkan di sini, bahwa Al-Ghazali tidak
menjelaskan apa kandungan makna rahmat
Allah yang dicakup oleh kata rahim, tetapi dari
penjelasannya tentan g Rahmdn, tampaknya
dapat dipahami bahwa ar-Rahim mencakup
segala macam rahmat yang dicurahkan-Nya
kepada makhluk, yang sejenis dengan rahmat
yang dicurahkan oleh makhluk yang lain.

Pendapat lain dikemukakan oleh mereka
yang melakukan tinjauan kebahasaan. Seperti
dikemukakan sebelum ini bahwa timbangan

fa'l6n biasanya menunjukkan kepada kesem-
purnaan dan atau kesementaraan, sedang tim-
bangan fa'il menunjuk kepada kesinambungan
dan kemantapan. Karena itu Syekh Muhammad
Abduh berpendapat bahwa Rahmdn adalah
rahmat Tuhan yang sempurna tapi sifatnya
sementara dan dicurahkan kepada semua makh-
luk. Kataini dalam pandanganAbduh adalah kata

yang menunjuk sif.at f il (perbuatan) Tuhan. Dia
Rahmkn, berarti Dia mencurahkan rahmat yang
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sempurna tetapi bersifat sementara/tidak lang-
geng. Ini antara lain dapat berarti bahwa Allah
mencurahkan rahmat yang sempurna dan me-

nyeluruh, tetapi tidak langgeng terus-menerus.
Rahmat menyeluruh tersebut menyentuh semua

manusia-Mukmin atau kafir-bahkan menyentuh
seluruh makhluk di alam raya, tetapi karena
ketidaklanggengan/kesementaraanny+ maka ia
hanya berupa rahmat di dunia saja. Bukankah
rahmat di dunia menyentuh semua makhluk,
begitu juga rahmat yang diraih di dunia ini tidak
bersifat abadi? Adapun kata Rabim yang patron-
nya menunjukkan kemantapan dan kesinam-
bungan, maka ia menunjuk kepada sifat Dzat Allah
atau menunjukkan kepada kesinambungan dan
kemantapan nikmatnya. Kemantapan dan ke-

sinambungan hanya dapat wujud di akhirat
kelak. Di sisi lairu rahmat ukhrawi hanya diraih
oleh orang taat dan bertakwa:

.or)i b e,'+:i3 -9q. ori a: ;;tL; i? U A
" 4i ?y. i.*:.v S'ili 6pji 41r-t; eiY. ,e "Jt

ofrtA;.;<ii W ct:;''s

Katakanlah: " Siapakah y mg menghar amkan perhiasan

dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-

hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan)

rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu
(disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam

kehidupan dunia, khusus funtuk mereka sajd di hari

kimnat. Demikianlah Knni menjelaskm oy at-ay at itu bagi

o r an g- o r an g y an g m en ge t ahui " (QS. al- A' r AI [7 l: 32).

Karena itu rahmat yang dikandung oleh
kata raffim adalah rahmat ukhkrawi yang akan

diraih oleh orang yang taat dan bertakwa
kepada-Nya.

Ada juga yang berpendapat bahwa kata
rahmdn menunjuk kepada Allah dari sudut
pandang bahwa Dia mencurahkan rahmat
secara faktual. Sedangkan rahmat yang di-
sandang-Nya dan yang melekat pada diri-Nya
mengandung makna bahwa Dia berhak me-
nyandang sifat Rahim, sehingga dengan ga-

bungan kedua kata itu tergambarlah dalam
benak bahwa Allah Rahmin (mencurahkan
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rahmat kepada seluruh makhluk-Nya) karena
Dia Rahim; Dia adalah wuj tdlDzatY arrrg memiliki
sifat rahmat.

Memang sekali-kali boleh jadi seorangyang
bersifat kikir, mengulurkan tangan memberi
bantuan kepada orang lain. Di sini bantuan yang
diberikannya itu tidak mengubah kepribadian-
nya yang kikir; bantuan yang diberikannya itu
tidak bersumber dari sifat pribadinya yang
sesungguhnya. Berbeda dengan seorang yang
pemurah ketika mengulurkan bantuan. Dengan

kata ar-Rahmdn ter garrrbar bahwa Allah mencur ah-

kanrahmat-Nya dan dengan ar-Rabim dinyatakan
bahwa Dia memiliki sifat rahmat yang melekat
pada diri-Nya.

Penyebutan ar-Rahim setelah ar-Rahmdn

sebagaimana halnya dalam surah al-FAtihah,
bertujuan menjelaskan bahwa anugerah Allah
apa pun bentuknya, sama sekali bukan untuk
kepentingan Allah atau sesuatu yang pamrih,
tetapi semata-mata lahir dari sifat rahmat dan
kasih sayang-Nya yang telah melekat pada diri-
Nya.

Rahmat Allah tidak terhingga, bahkan
dinyatakan: ( #, i9 *'-i #t5= "Rahmat-Ku

mencakup segalasesuatu" (QS. Al-A'rAf [7]: 156); dan

dalam sebuah hadits qudsi Allah berfirman:
" S esungguhny a r ahmat-Ku mengat asil murgal ahkan

amarah-Ku" (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu
Hurairah).

Ar -Rabmdn dmr ar-Raffim seperti dikemuka-
kan di atas berakar dari kata raltimymgltga telah

masuk dalam perbendaharaan bahasa Indonesia.

Apabila disebut kata rahim, maka yang
terlintas dibenak adalah ibu yang memiliki anak,

dan pikiran ketika itu melayang kepada kasih

sayang yang dicurahkan seorang ibu kepada
anaknya. Tetapi, jangan diduga bahwa sifat
rahmat Tuhan sepadan dengan sifat rahmat ibu,

betapapun besarnya kasih sayang ibu. Bukankah
kita harus meyakini bahwa Allah adalah wujud
yang tidak memiliki persamaan dalam Dzat, sifat,

dan perbuatan-Nya dengan apa pun dalam
kenyataan hidup atau dalam khayalan?

Rasulullah saw. memberikan suatu ilus-

Raja'a

trasi menyangkut besarnya rahmat Allah
sebagaimana dituturkan oleh Abu Hurairah:

Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:
"Allah swt. menjadikan rahmnt itu seratus bagian,

disimpan di sisi-Nya sembilan puluh sembilan dan

diturunknn-Ny a di bumi ini satu bagian; y ang satu bagian

inilah yang dibagi kepada seluruh makhluk, Qang
tercermin antara laid pada seekor binatang yang

mm gmtgknt kakiny a dar i an ak"ny a, t er do r on g ol eh r ahmat

dan kasih sayang, khawatir jangan sampai me-

ny akitiny a " (HR. Muslim).
Demikian sedikit dari banyak makna yang

dikandung oleh nama Allah ar-Rabmdn dan ar-

Raffim. 'r M. Quraish Shihab :;

RAIAA ('€i)
Kata raja'a (et) merupakan bentuk kata kerja
masa lalu (fi ' I madhi), y allni r aj a' a - y ar j i' u - r aj' an,

rujtt'an, ruj'an, ruj'6nan, murji'an, murji'atan( 'g1

4';', b'/J (6,'13 tL')1 t'i'r't tL') - O7- >a
dalam Al-Qur'an, kata raja'a dan kata yang seasal

dengan kata itu disebut 104 kali. Dari pe-
nyebutan 104 kali itu, penggunaan dengan kata

kerja masa lalu berjumlah 11 kali.
Secara bahasa r aj a' a ber arti' kemball' (' dda

- ya'fidu - 'audan, f"; - \'; - tG ).Ahmad Ibnu
Faris mengartikannya dengan'pengembalian'
dan'pengulan gan' (ar - r addu w at fikr 6r,',,()'J)0 

":)t 

),

seperti suami yang rujuk kepada istrinya. Rujuk
di sini berarti mengulang suasana perkawinan
yang rukun sebagaimana pada masa sebelum-

nya. Atau seseorang menjual anak unta, lalu
membelinya lagi dengan harga semula. Kata
'membeli lagi' ini disebut dengan ar-raj' ah ('^*:; ).

Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh
Al-Ashf ahani, dengan mengatakan b ahw a r aj a' a,

rujfi' (L'ir-&j ) berarti 'kembali kepada
keadaan semula atau ukuran semula', baik
berupa tempat, perbuatan maupun ucapan.

Dalam bentuk marji' ( ezV ) yan9 berarti
tempat kembali, seperti dalam QS. Al-Alaq [96]:
8 dan QS. Al-Baqarah l2l:156.Di situ disebutkan
bahwa Allah menjadi'tempat kembali' kita. Ada
juga arti kembali dari suatu tempat yang ada di
dunia, seperti QS. Al-MunAfiq0n [63]: 8 yang
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menceritakan kembalinya kaum Muslim dari
peperangan. Demikian juga QS. Y0suf [12]: 63

tentang kembalinya keluarga Yusuf kepada
orang tuanya, Nabi Ya'qub as. setelah Yusuf
bertemu dengan mereka.

Dalam bentuk kata kerja, kata itu terdapat
di dalam QS. At-Taubah [9]: 122 yang men-
ceritakan kembalinya sekelompok orang dari
menuntut ilmu pengetahuan, lalu mengajarkan-
nya kepada orang lain. (QS. Al-A'rAf l7):150),
yang menceritakan kembalinya Musa kepada
kaumnya.

Dalam bentuk ucapan pada umumnya
berisikan jawaban dari berbagai persoalan yang
diajukan, seperti di dalam QS. Thaha l20l:86-91
yang menceritakan bahwa patung atau berhala
tidak bisa memenuhi permintaan yang di-
inginkan kaum Yahudi terhadapnya. ]uga
tentang orang kafir yang saling menuduh dan
saling mengembalikan persoalan di antara
mereka di akhirat nanti (QS. SabA' [34]: 31 dan
QS. Az-Zukhruf [43] : 28).

Pemakaian kata raja' di dalam Al-Qur'an,
pada umumnya bertujuan mengajak manusia
untuk kembali kepada kebenaran. Pemakaian
kala raja'a ('er) di sini adakalanya berisikan
perintah secara halus untuk kembali kepada
Tlrhan dengan hati yang puas, seperti lri iI ilfr rabbiki

rildhiyatan mardhiyyah ( 
^bi'+at-, +U l) att.:i )

(QS. Al-Fajr [89]: 28), dan adakalanya menunjuk
kepada kepastian bahwa semua manusia akan
kembali kepada Allah, seperti innd lillih wa innd
itaihirdji'fin('o*'i qdb 4 6f )(aS.Al-Baqarah
[2): 156). Bahkan, ada yang didahului €ulcaman
agar manusia kembali kepada kebenaran seperti
di dalam QS. As-Sajadah [32]: 21 serta QS. Al-
A'rdf [7]:168 dan 174). Demikian juga sebaliknya
orang kafir, walau bagaimana pun tidak akan
menduga atau mengatakan akan kembali kepada
Allah, di dalam irti mengikuti ajaran-Nya (QS.

Al-Baqarah l2l: 18, QS. AH 'ImrAn l3l: 72, dan
sebagainya). Untuk membuktikan kebenaran
Allah, kataraja' digunakan dengan bentukfi'I amr
(;i P = kata kerja perintah). Perintah di sini
dimaksudkan agar manusia melihat kembali

8I7

Rajfah

tanda kebesaran Allah itu berulang kali sehingga
manusia benar-benar dapat yakin bahwa tidak
ada yang tidak seimbang di dalam ciptaan-Nya.
(QS. Al-Mulk 167l: 3,4).

Kata raj a' juga bisa diterapkan pada makna
lain, yakni dengan makna 'hujan', bentuk yang
dipergunakan adalah ar-raj' ( e-!t) (QS. Ath-
ThAriq [86]: 11 ). Kata ar-raj'bermakna 'hujan'
karena dikaitkan dengan fungsi langit yang
mengandung awan. Awan berasal dari pe-
nguapan air yang ada di bumi sebagai akibat
pemancaran oleh sinar matahari. Bila suhu di
langit dingin maka awan menjadi mendung dan
kemudian berubah menjadi air huian, lalu turun
kembali ke bumi. Karena turun kembali ke bumi
inilah maka kata ar-raj'mengacu pada makna
'hujan'. te Yaswirman oe

RAIFAH ( ei+')t
Kata rdjifah merupakan ism f6'il dari kata kerja
rajafa - yarjufu (e', - '.i,';- -'A.,l.Arti kata
ini adalah 'goncangan, getaran yang hebat, atau
gempa'. Dari arti ini, laut disebfi ar-raljdf (,,tL,lt)
karena selalu bergoncang dan ombaknya selalu
bergerak. Demikian pul4 Hari Kiamat dinamai
ar-rajjdf ( -.c|lt ) karena pada hari itu bumi dan
langit bergoncang dengan dahsyat; atau mungkin
pula karena hati manusia saat itu bergetar dan
tergoncang hebat akibat ketakutan yang sangat.

Dari arti 'bergoncang' ini, perbuatan
menyebarkan berita-berita yang jahat dan
memfitnah diungkapkan dengan katakerja arj afa

- yurjtfu ( J4,;-,bl ), dan orang yang me-
nyebarkannya dinamai al-murjifu ( &;lr ).
Perbuatan ini diungkapkan dengan meng-
gunakan kata tersebut karena hal itu akan
membuat ketidaktenangan dan menggoncang-
kan hati manusia.

Di dalam Al-Qur'an, kata ar-rajfah dapat
ditemui pada empat tempat, yaitu pada QS. Al-
A'rdf l7l:78, 91., dan L55, serta pada QS. Al-
Ankab0t l29l: 37. Menurut Al-Farra' dan Az-
Zajjaj, kata al-rajfah pada Al-Qur'an berarti
'gempa yang hebat'. Pada semua surah itu, al-
rajfah sebagai gempa yang hebat merupakan
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siksaan yang ditimpakan Allah terhadap kaum

yang ingkar terhadap risalah yang dibawa Para
rasul atau nabi mereka. ]elasnya, siksaan itu
diturunkan kepada kaum Nabi Shaleh dan
kepada kaum Nabi Musa; masing-masing pada

QS. Al-A'rAf l7l:78 dan 155. Pada QS. Al-A'rAf

l7l:91, dan QS. Al-Ankab0t [29): 37, al-rajfah

merupakan siksaan bagi kaum Nabi Syu'aib'
Menurut Al-Maraghi, kata al-rajfah ler-

sebut searti dengan kata ash-shaihah ( a;*)t )

yang berarti 'suara yang keras', seperti pula
dengan kata ash-sh6'iqah (a:e$t ) yang me-

munyai arti 'petir'. Pandangannya ini di-
dasarkan pada kisah siksaan yang diterima
kaum Nabi Shaleh; di dalam QS. HOd l11l:67
disebutkan siksaan terhadap mereka berupa
suara yang keras, dan pada QS. Fushshilat [41]:
17 serta QS. Adz-Dzdriyit [51]: 44 mereka
disiksa dengan petir. Menyikapi perbedaan
ungkapan yang digunakan tersebut, Al-
Maraghi menyatakan bahwa yang dimaksud
dengan semua itu adalah siksaan berupa petir
yang turun kepada mereka dengan suara yang

sangat dahsyat sehingga hati dan urat syaraf
mereka bergoncang kengerian; bahkan, bumi
pun mungkin pula bergoncang dan bangunan-
bangunan menjadi tercerai-berai.

Masih satu akar kata dan mirip artinya
dengan kata al-rajfalz, di dalam Al-Qur'an
terdapat pula kata ar-rhjifah ('G\")\ ). Kata ini
disebutkan sekali, yaitu di dalam QS. An-NAzi'At

l79l:6 dan dirangkaikan dengan kata kerjany+
yaltu tarjufu ( ei ). Selanjutnya, pada ayat

berikutnya disebutkan kata ar-rkdifah ( *rt}t )

yang masih merupakan satu rangkaian dengan

kataar-rdjifah tersebut. Kedua ayat ini melukiskan
keadaan Hari Kiamatyang amat mengerikan dan
menggoncangkan.

Menafsirkan kata ar-rdjifah tersebut, para

ahli tafsir memunyai pandangan yang berbeda-

beda. Sebagian mereka menyatakan bahwa yang

dimaksud ar-rdjifah pada ayat tersebut adalah

tiupan pertama ketika terjadinya Hari Kiamat.
Tiupan ini disebut ar-rdjifah karena tiupan itu
menggoncangkan alam ini dan mematikan
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semua penduduknya sedangkan ar-rddifah adalah

tiupan kedua yang juga menggoncangkan dunia

dan menghidupkan semua yang telah mati.
Ahli tafsir yang lain berpendapat bahwa

ar-rdjifah pada QS. An-NAzi'At l79l: 6 itu adalah

tiupan yang pertama sebagai petanda akan

datangnya kiamat, sedangkan ar-rhdifah adalah

terjadinya kiamat itu sendiri. Selain itu, ada ahli

tafsir yang berpendapat bahwa yang dimaksud
dengan ar-rdjifah tersebut adalah bumi dan

gunung-gunung, sedangkan yang dimaksud
dengan ar -r hdifuh adalahlangit dan planet-planet.

Berdasarkan penafsiran ini, pada hari itu, bumi,
gunung-gunung, langit, serta planet-planet
bergerak dan bergoncang dengan dahsyat. Ahli
tafsir yang lain menegaskan bahwa ar-rdiifah
adalah bumi yang bergetar dan bergoncang,
sedangkan ar-rhdifah adalah goncangan yang
kedua yang terjadi setelah gemPa yang pertama.

Meskipun ada perbedaan di antara ahli
tafsir, mereka semua sepakat bahwa kala ar-

rdjifah tersebut menunjukkan adanya SemPa
yang hebat yang terjadi pada Hari Kiamat nanti.

Berkaitan dengan itu, pada QS. Al-
Muzzammil [73]: 14 disebutkan kata kerja
tarjufu dengan subjek bumi dan Sunung untuk
menggambarkan keadaan Hari Kiamat juga. Di
dalam ayat ini, bumi dan gunung-gunung pada

hari itu bergoncang keras sehinSSa gunung-
gunung itu seperti tumpukan pasir yang
beterbangan.

Selanjutnya, pada QS. Al-AhzAb [33]: 60

terdapat kata al-murjtfun (;:h;.Sr ) dengan arti
orang-orang yang menyebarkan berita jahat dan
fitnah sehingga berpotensi membuat kegoncang-

an di dalam masyarakat. Di dalam ayat ini, Allah
mengancam orang-orang munafik yang suka
menyebarkan berita jahat dan fitnah bahwa
mereka akan diperangi jika mereka tidak mau

menghentikan di dalam perbuatan mereka itu.
Dari uraian tersebut dapat diketahui

bahwa semua kata di dalam Al-Qur'an yang
berakar kata rA', jim, dan fa' memunyai arti
'kegoncangan', baik kegoncangan itu bersifat fisik
maupun bersifat psikologis. q Abd. A'ta r:
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neII ( r4j )
Kata rajj merupakan bentuk ism mashdar ( f:a' 7t
= infinitif ) dari kata kerj arajja-yarujju ('a'j" - Ltl.
Kata ini diartikan dengan 'al-idhthirdb' ( ?*>\t=
kegoncangan) dan' tahrikusy-syai' wa' iz' 6juhtr'
( ^LG:ti,:.4t u";; = bergoyangnya sesuatu
yang disertai dengan kecemasan), demikian
ditemukan di dalam dua kitab, yakni Mu'jam
Maqayisil-Lughah kary a Ibnu Faris bin Zakariyah
dm Mu'jam Mufradil li-Awhil-Qur'hnkNya Ar-
Raghib Al-Ashfahani.

Katarajjdan kata kerjanya (yang berbentuk
pasif) rujjat (*31disebut di dalam Al-Qur'an
masing-masing satu kali, yakni terdapat di dalam

QS. Al-WAqi'ah [56]: 4. Bunyi lengkap ayat ini
y altu idzd ruj j atil- ar dhu r aj j an ( rL ; ;'r\ r *', ttt=
apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyat-
nya). Kedudukan lafal ayat tersebut di dalam
struktur kalimat merupakan pengganti (badl =

Jlr ) dari laf alidzdwaqa'atil-whqi'ah( *ttlt +;: t',l1.

= apabila terjadi Hari Kiamat). Selain itu ada pula
yang menyebutnya sebagai keterangan (zharf =

.t'p) dari peristiwa (Hari Kiamat), yakni pada
hari itu bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyat-
nya.

Di dalam kitab tafsir, seperti Majma'ul-
Baydn fi Tafsiril-Qur'6n karya Ath-thabarsi, ayat
yang disebutkan di atas ditafsirkan zulzilat
zilzdlan syadidan ( r-'jt \t); J)) = [bumi] di-
goncangkan dengan goncangan yang dahsyat),
demikian dikemukakan oleh mufasir klasik,
seperti Ibnu Abbas, Qatadah, dan Mujahid.
Demikian dahsyatnya maka semua yang hidup
dipermukaan bumi menjadi mati. Dikatakan
pula bahwa semua yang pernah dikuburkan
akan keluar dari perut bumi. Di dalam kitab
tafsir lain, seperti Tafsir lbnu Katsir danTafsir Al-
Mardghi, mengutip illustrasi yang dikemukakan
oleh Ar-Rabi bin Anas bahwa kegoncangan
bumi pada saat terjadinya Hari Kiamat ibarat
sebuah alat pengayak yang digoyangkan. Dari
peristiwa pada saat itu, Allah telah mem-
peringatkan kepada hamba-Nya sebagaimana
firman-Nya di dalam QS. Al-Hajj l22l:'1.:

H* +1, *t::i tfi :rf 'e3j\f:i'odi rlJ-t-
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(Y d ayyuhhn-nds ittaqir rabbakum inna zalzalatas-si'ati

syai'un'azhim)
"Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu; se-

sungguhnya kegoncangmt Hari Kiamat itu adalalt suatu

kejadian yang sangat besar (dahsyat)."

ec Mujahid ee

RAIM ( 6:l
Kata rajm ( "3t) berasal dari rajama-yarjumu-
rajman (gt-?f -er).Kata itu di dalam
berbagai bentuknya-baik bentuk kata kerja
maupun kata benda-di dalam Al-Qur'an
disebut 14 kali di dalam 12 surah (11 surah
Makkiyah dan L surat Madaniyah), L4 ayat.

Menurut Ibnu Faris (w. 395 H) di dalam
bukunya Maqdyisul-Lughah, kata rajm berasal
dari kata yang berarti 'melempar dengan batu'.
Seasal dengan kata itu juga adalah kata ar-rijhm
( fr*)l ) yang berarti 'batu', ar-rajmah (e'))
yang berarti 'kuburan'. Menurut Ibnu Duraid,
ar-rijdm adalah'batu yang diikatkan pada ujung
tali, setelah itu diturunkan ke dalam sumur
untuk menggerak-gerakkan lumpur sehingga
muncul air yang mengairi sumur tadi'. Di-
katakan juga bahwa yang dimaksud dengan ar-
rijdm adalah'batu yang diletakkan pada kayu
yang membentang di ember agar ember itu lebih
cepat turun' . Ungkapan r aj amtu ful 6n an b il -kal 6m

( Cy(ju, CX t-:;i = aku memukul si Fulan de-
ngan ucapan), maksudnya memakinya. Firman
Allah sarf. tentang kisah Nabi Ibrahim as.

dengan bapakny a, la'in lam tantahi la'arju-mannakn

( lt:i.l\ ;i i ,t = jika kamu tidak berhenti,
niscaya kamu akan kurajam), artinya aku akan
memakimu. Seolah-olah merajam dengan kata-
kata sama halnya dengan melempar dengan
batu. Ada juga yang mengatakan bahwa
ungkapan la'arjumannaka ( e*+'r! ), artinya
sungguh aku akan membunuhmu.

Menurut Al-Ashfahani (w. 502 H) di dalam
Al-Muft adit f Ghnribil-Qur' 6n, kata ar -r ij Am ( iG )t 1

berarti 'batu'. Ar-rajm ('&'1t) berarti 'melempar
dengan batu'; rujima ('€3) berarti 'dirajam'.
Firman Allah swt. di dalam QS. Asy-Syu'ard' 126l:
116, Qdldt la' in lam tmtahi y d N tthlatalcfinan-na minal-

ENsrxr-opporn Al Qr-rn'rN
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ffia4fiftfin( 1-v;?i b'c;fl Lfr # ;r d \;tj
= Mereka berkat4 "Sungguh, jika kamu tidak mau

berhenti, hai Nuh, niscaya benar-benar kamu

akan termasuk orang-orang yang dirajam."),
artinya termasuk orang-orang yang dibunuh
dengan pembunuhanyang paling keji. Ungkapan

di dalam QS. H0d [11]:91', walau 16 rahthuka

larajamndka ( A;Xj:rtt^: Ji': = kalaulah tidak
karena keluargamu, tentu kami telah merajam

kamu); innahum in yazhharil 'alaikum yarjumfikum

( 5#i flL ltih o) &) = sesungguhnya jika
mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya

mereka akan melempar kamu dengan batu). Kata

r a1 m ( g j ) digunakan juga dengan arti'melempat,
menyangka, menerka, dan memaki', seperti
firman Allah swt. rajman bil-ghaibi (,*{UG: =

sebagai terkaan kepada barang yang ghaib);
la'ar jumannakawahjumimahyVa(*ti;if cki.".,\
= jika kamu tidak berhenti, niscaya kamu akan

kurajam dan tinggalkanlah aku buat waktu yang

lama) artinya akan aku katakan yang paling kamu

benci. Asy-syaithdn ar-rajim ( e')t,.rr[iir) yang

diusir dari semua yang baik dan diusir dari alam

arwah. Ar-rajmah (*,)t) dan ar-rujmah (a#.lr)
adalah b4tu nisan kemudian diartikan dengan

kuburan, jam alcrry a rij 6rn ( CL.r, ) dm ruj mn ( e t ).

Rajamtul-qabra ('$t 'ei) artinya 'saya mem-

buat bangunalrr'. Al-murkjamah ("a3tpt ) artinya
'cacian', seperti tuduhan dan fitnahan.

Dari penjelasan di atas dapatlah dipahami
bahwa kalarajm pertama kali digunakan dengan

arti 'melempar dengan batu', kemudian pada

pemahaman selanjutnya kata ini digunakan
dengan arti'makian','perkiraan','kuburan' dan

lainnya.
Al-Qur'an berulang kali menggunakan

kata rajm berkaitan dengan kisah para nabi,

seperti Nabi Syuaib, Ibrahim, Nuh, dan Musa.

Tampak dengan jelas bahwa ayat-ayat
yang memuat kata rajam sebagaimana yang telah

diungkapkan di atas umumnya dikaitkan dengan

sikap umat terdahulu terhadap para nabi-Nya.
Ternyata banyak di antara mereka tidak me-

nerima seruan nabi dan mendustakannya.
Mereka berusaha menghentikan seruan itu

RarnAd

dengan berbagai cara, termasuk penyiksaan dan

perajaman.
Pada umumnya kata rajam digunakan Al-

Qur'an dengan arti 'merajam' (melempar
dengan batu), kecuali firman Allah swt' pada

QS. Al-Kahfi [18]: 22, rajman bil-ghaib sebagai

'terkaan terhadap barang yang gaib'. Pe-

nekanan makna rajam di sini bukan dengan arti
'melempar dengan batu', melainkan dipakai
dengan makna'terkaan'. Sebagaimana di-
jelaskan oleh Ath-Thabathabai, ayat ini me-

nyangkut jumlah bilangan ashhhbul kahf. Ada
beberapa pendapat tentang jumlah mereka itu;
di antaranya ada yang mengatakan bahwa
mereka berjumlah tiga orang; yang keempat

adalah anjingnya. Ada juga yang mengatakan

bahwa mereka berjumlah lima orang dan yang
keenam adalah anjingnya. Pendapat lain
mengatakan merekaberjumlah tujuh orang dan

yang kedelapan adalah anjingnya. Semuanya

itu adalah rajmanbil-ghaib (terkaan dengan yang
ghaib). Ungkapan rajman bil-ghaib untuk mem-

bedakan antara tidak tahu dan melempar
dengan batu, seakan-akan yang dimaksud
dengan bil-ghaib, yaitu, ucapan yang maknanya

tidak diketahui oleh ilmu, orang yang me-

ngucapkan tidak tahu apakah ucapannya itu
benar atau salah. Demikian juga dengan kata

rajm orang tidak tahu apakah lemparannya
mengena atau tidak. Karena itu, alangkah
baiknya rajman bil-ghaib diartikan sebagai
menuduh dengan mengira-ngira karena pe-

ngiraan itu juga tidak berdasarkan ilmu (tidak
diketahui).

Adapun kata r ajim semuanya dihubungkan
dengan setan yang terkutuk. Katarajim di dalam
Al-Qur'an disebut enam kali. ;e Afraniati Affan +

RAMAD ( :61)
Katararndd(:u.1 ) adalartr bentukmashdar dari kerja

transitif ramada - yarmadu - ramdan ' ramddan

($C.) - t:i, - t;'; - ui) yakni sebuah kata yang

terdiri dari tiga huruf, 16, mim, dan dhl. Menurut
Ibrahim Anis, verba ramada berarti 'hancur
bagaikan debu'. Hal tersebut senada dengan
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pengertian yang disebutkan oleh Wahbah Az-
Zuhaili. Dia mengat akmr, ar-ramd berarti'bekas
pembakaran' ( W.t rt t- r$t j ). Kadang-kadang
juga diartikan dengan 'kebinasaan', seperti di
dalam frasa, '6mur-ramid ( rui)\ ?G = tahun ke-
binasaan) sebagaimana yang terjadi pada masa
pemerintahan Umar bin Khaththab (18 H.), di
mana pada masa itu terjadi paceklik akibat
kemarau panjang, sehingga mengancam ke-
langsungan hidup makhluk hidup pada umum-
nya termasuk manusia. Dari kata tersebut lahir
kata ( :Li - t;'ri ), artinya 'menghancurkan
sehingga menjadi bagaikan 'debu', seperti di
dalam ungkapan, syawd akhitka hatfi idzA indhajja
rumida ( +j gAr $: ,1; tli 6? = saudaramu
memanggang sesuatu sehingga apabila telah
matang ia menghancurkannya kembali seperti
debu). Sebuah perumpamaan bagi orang-orang
yang merusak sesuatu yang telah ia perbaiki
sendiri.

Derivasi kata tersebut yang lain adalahl,lj
artinya 'berwarna abu-abu', sebagaimana di
dalam kalim at, ramadatin-ndr fashdrat ka' annahfi fihi
ramdd ( :t;, *';k e1;'Sit 9u, = api ber-
warna abu-abu hingga menjadi seperti ada debu
di dalamnya). Kadang-kadang juga berarti
'penyakit mata' seperti di dalam kalimat,
ramadatil-'ainu ramd6(t:i, 1;A 9i)), yakni apa-

bila terjadi pembengkakan pada mata karena
kemasukan debu akibat terpahan angin. Dari
pengertian yang terakhir ini lahir istilah, ramddiy,
( !;ri, = dokter mata) dan' llmur-ramdd ( tt; lt'* =

ilmu kedokteran mata).
Arti-arti yang telah disebutkan di atas,

senada dengan pengertian yang diberikan oleh
Ibnu Faris. Menurutny4 kata tersebut memunyai
tiga arti dasar, yakni'nama salah satu penyakit
mata', 'warna' dan 'profesi'. Al-Ashfahani
mengartikannya dengan 'padam' dan 'debu'
seperti di dalam kalimat frv:, b)(;'rtlt eUi.

Di dalam Al-Qur'an, kata tersebut hanya
digunakan satu kali, yakni di dalam QS. IbrAhim

[14]: 18, "Orang-orang kafir (yang ingkar) kepada

Tuhannya amalan-amalan mereka laksana abu yang

ditiup mgin kencang pada suatu hnri. Muekn tidnk dapat
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mangambil mmtfaat sedikitpun dai apa y ang telalt merekn

kerjakan (di dunia). Yang demikian itu adalahkesesatan

yang jauh"
Arti kata lulr di dalam ayat tersebut tidak

menimbulkan kontroversi di kalangan mufasir.
Mereka pada umumnya mengartikannya de-
ngan 'debu'. Wahbah Az-Zuhailiy misalnya
mengartikannya dengan'bekas yang ditinggal-
kan oleh api setelah ia padam'. Apa yang
ditinggalkan api setelah padam tidak lain dari
abu/arang.

Ayat tersebut berkaitan dengan keadaan
yang dialami oleh orang-orang kafir di hari
pembalasan nanti. Menurut merek4 orang-orang
kafir (yang menolak kebenaran) yang telah
melakukan perbuatan baik selama hidupnya di
dunia seperti menolong sesamanya, menyam-
bung silaturrahmi, jujua dan lain-lain, bagaikan
orang-oran9 yan1 mengumpulkan debu yang
kemudian debu yang telah dikumpulkannya itu
diterpa badai sehingga tiada yang tersisa walau
sedikit. Pahala dari amalan-amalan mereka itu
tidak memberikan manfaat apa-apa. Hal itu
terjadi karena iman yang merupakan syarat
utama diterimanya amalan seseorang tidak
mereka miliki. et Alimin te

RAMADHAN t ot;h4l
Ramadhdn adalah nama salah satu bulan (bulan
kesembilan) di dalam perhitungan Qamariyyah.
Kata ramadhdn merupakan bentuk mashdar dari
katakerja ramidha y angberarti'membakar','terik
atau'sangat panas'. Dinamakan r am adhdn karena
ketika penamaan dilakukan, udara saat itu di
Jazirah Arab sangat panas. Ada yang me-
nganggap akar kara r amadhdn berarti'mengasah'
karena masyarakat |ahiliyah pada bulan ter-
sebut mengasah alat-alat perang mereka untuk
menghadapi peperangan di bulan berikutnya.
Nama ramadhdn untuk bulan kesembilan tetap
dipahami sebagai mengasah, antara lain dengan
arti 'mengasah jiwa' untuk berpuasa dan amalan
kebajikan lainnya.

Kalaramadhdn di dalam Al-Qur'an disebut
satu kali, yakni pada QS. Al-Baqarah [2]: 185:

Erusrxr.opr:nrrr Al Qun',rx
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t_7 r'l t ,.'

A #i,.rtiU --r-uo lt;?t )4 c.;fi'ot,t ;t
\A1'p1'e **"c6ii urai

( S y ahr u r am adhhn al -l adzi unzil a fhil - Qur' 6nu hu dan

lin-ndsi w a b ayy indtin minal-hudh w al-fur qdn faman
sy ahida minkumusy'sy ahr a faly ashumhu).

" Bulan Ramadan, bulan y ang di dalamny a diturunkan
( p ermul aan ) Al - Qur' an s eb a g ai p etunj uk b a gi m anusi a

dan putj elasan-penj elasan mengenai petunjuk itu dan

pembeda ( antara y ang hak dan y ang batiD. Karena itu,

barangsiapa di antara kamu hadir @i negeri tempat

tinggalnya) di bulan itu, hcndaklah ia berpuasa pada

bulanitu."

Dari ayat tersebut diketahui bahwa kata

ramadhin di dalam Al-Qur'an disebut di dalam

konteks pembicaraan tentang kewajiban ber-
puasa dan masa turunnya Al-Qur'an.

Selain Ramadhan, bulan itu juga me-

munyai beberapa nama lain, yaitu (1) syahrul-

Qur'6n ( ,iT!3r lij; = bulan diturunkannya Al-
Qur'an); (2) syahrush-shiydm ( fti.;J' ;.!.i = bulan

pelaksanaan puasa wajib); (3) syahrush-shabr

( p\ fr3 = bulan kesabaran) karena Puasa
melatih seseorang untuk bersikap sabar.

Keistimewaan bulan ini antara lain (1)

adanya kewajiban berpuasa selama sebulan

penuh; (2) bulan diturunkannya Al-Qur'an (QS.

Al-Baqarah [2]: 185); (3) bulan yang di dalamnya

terdapat satu malam yang sangat muli4 yang

nilainya lebih muliadari padaseribu bulan, yakni

Solidaritas sosial terjalin selama bulan Ramadhan, di antaranya

dalam bentuk berbuka puasa

Raqib

lailatull-qadr ( .,,13r .1$ = malam kemuliaan) (QS. Al-

Qadr [97]: 3); (a) bulan yang di dalamnya
ditunaikan kewajiban zakat fitrah; (5) di
dalamnya umat Islam melaksanakan shalat
tarawih secara berjamaah ataupun sendiri-
sendiri; (6) bulan pengamPunan dosa bagi
mereka yang berpuasa semata-mata karena
iman dan mengharap ridha Tuhan (H.RAhmad
dan Ashhdbus-Sunan\; (7) bulan dibukanya pintu-
pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka

(meskipun di dalam arti kiasan) (H.R. Ahmad
dan An-Nasa'i); dan (8) bulan Ramadhan adalah

satu-satunya bulan yang tercantum di dalam

Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah [2]: 185).

Selanjutnya, fakta historis memaparkan
bahwa beberapa peristiwa besar dan penting di
dalam sejarah Islam terjadi di bulan Ramadhan,

misalnya peristiwa Perang Badar yang dicatat

sebagai kemenangan pertama umat Islam atas

kaum musyrikin dan peristiwa penaklukan kota

Mekah oleh umat Islam tanpa terjadi per-
tumpahan darah. * Ahmad Thib Raya *

RAQIB ( t+r )

Kata raqib (,;r), yang akar katanya terdiri dari
huruf-huruf 16', qdf, dan b6' makna dasarnya
adalah tampil tegak lurus untuk memelihara sesuatu.

Pengawas adalah raqib, karenadia tampil memer-

hatikan dan mengawasi untuk memelihara yang

diawasi.
Dalam al-Qur'an, kata Raqib ditemukan

sebanyak lima kali; tiga di antaranya menjadi

sifat Allah, dan dua lainnya, masing-masing
satu bagi malaikat pengawas serta pencatat
ucapan setiap manusia (QS. Q6f [50]: L8) dan Nabi

Syuaib as. yang menjadi raEb terhadap kaumnya
(QS. H0d [11]: e3).

Allah yang bersifat Raqtb adalah Dia yang

mengawasi, yang menyaksikan atau mengamati

makhluk-Nya dari saat ke sanf. Demikian tiga makna

yang dikemukakan Al-Qurthubi. Allah Raqib

terhadap segala sesuatu. Mengawasi, menyaksi-
kan, dan mengamati segala yang dilihat dengan

pandangan-Nya segala yang didengar dengan

pendengaran-Nya, serta segala yang wujud

,ssl
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dengan ilmu-Nya.
Imam Ghazali mengartikan Raofib sebagai

Yang Maha Mengetahui lagi Maha Memelihara.
Tulisnya "Siapa yang memelihara sesuatu dan
tidak lengah terhadapnya, memerhatikannya
dengan perhatian bersinambung, menjadikan
yang disaksikan bila dilarang melakukan se-

suatu, tidak akan melakukannya, maka siapa
yang demikian itu halnya dinamai Raqib.Karena
itu sifat ini berkaitan erat dengan ilmu serta

pemeliharaan, tetapi dari sisi bahwa hal tersebut

terlaksana sectua bersinambung."
Perlu pula ditambahkan bahwa pengawas-

an ini bukan bertujuan mencari kesalahan atau

menjerumuskan yang diawasi, tetapi justru
sebaliknya-perhatikan kembali makna Raqib

dari segi bahasal Karena itu para malaikat
pengawas yang menjalankan tugasnya mencatat

amal-amal manusia atas perintah Allah, tidak/
belum mencatat niat buruk seseorang sebelum

niat itu diwujudkan dalam bentuk perbuatan.
Berbeda dengan niat baik seseorang/ niat baik
dicatat sebagai kebaikan walaupun belum
diwujudkan/dilaksanakan. Bahkan konon,
menurut Al-Qurthubi, ketika menafsirkan QS.

QAf [50]: 1.8: "Para malaikat pencatat amal, yakni
Raqib dan Atid-setelah kematian yang di-
awasinya-masih berada di kubur yang ber-
sangkutan untuk bertasbih dan berdoa kepada

Allah."
Ayat-ayat Al-Qur'an yang menampilkan

sifat Allah ini, memberi kesan pengawasan yang
mengandung makna pemeliharaan, demi ke-

baikan yang diawasi, sejalan dengan makna
kebahasaan yang dikemukakan di atas.

Dua di antara ayat yang menyebut sifat
Allah itu, dikemukakan dalam konteks tuntunan
menyangkut kehidupan rumah tangga serta
perlunya hubungan silaturrahim.

l*12+'i,ui ; i-tL "fr'Eiii:i ;$i (Y.

6r,,)fri fii lriit'r" l-s;i W "lq, uh.>s Vti +
*: "#'oti fii Lf iLffis -ylJ;V

Raqib

yang telah morciptakan kamu dari diri yang satu, dan

darinya Allah menciptakan pasangannya; dan dari

keduany a Allah memperkemban gbiakkan lel aki dan

p er empu m y ang b any ak. D an b er t akw al ah kep ada All ah

y mtg dengan (memper gunakmr) nama-Ny a kamu saling

meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan

sil atur r ahim. S esun g guhny a All ah s el alu Raqib a

(mmj aga dan mmgtwasi knmil " (QS. An-Nisfl [4] : 1).

li q'iri b bJq oi 'i3 4 b :,ai a ';l+ *

$ * xit a*t" a:d -!{t c I 3,*- i;ii
*j )G

" Tidnk hnl al b agimu m en gawini p u empu an-p er eruW an

sesudah itu, dan tidakboleh (puld mengganti mereka

dengan istri-istri (y mrg lain), meskipun kecantikanny a

m en ar ik hat imu kecu ali p er empu an- p er empu an (hamb a

sahaya) yang kamu miliki. Dan adalah Allah Raqiba

(Maha Mengawasi segala sesuatD" (QS. Al-AhzAb

[33]: s2).

Ayat ketiga yang menggunakan kataraqiba
juga memberi kesan pemeliharaan dan pe-
ngampunan. Camkanlah jawaban Nabi Isa as.

yang diabadikan Al-Qur'an ketika Allah "ber-

lanya" kepadanya tentang Trinitas yang dianut

t1*1,'&.3i
.>i'0" "p; 43i

5u i;i,;,i iip -& F orj.!3t :
" Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali

apa y ang Engkau perint ahkan kepadaku (mengatakan-

ny a), y aitu: S emb ahl ah All ah, Tuhanku dan Tuhanmu,

dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama

aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau

wafatkan aku, Engkaulah ar-Raqib yang mengawasi

mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas

segala sesuatu. lika Engkau menyiksa mereka, maka

sesungguhny a mereka adalah hamba-hamba-Mu, dan

j ika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhny a

Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"

(QS. Al-Ma'idah [5]: rt7-118).

umatnya:
" &:s ;i 1i 1t35i ,ti ;1,, e>i c *l I ** c

.ri i.s ,*; *"'p ;: e

aya,d|,''-;),ef,P

" Hai sekalian manusia, bert akwalah kEada Tuhanmu
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Kata Raqrb dapat juga b er afii meflanf I seperti

ucapan Nabi Syu'aib as. yang diabadikan QS.
H0d [LL]:93:

Jr# J;'"W jt !z**. ty ii';i ;*i
'€; j)1i-a;'ri'o'qls i l4 y-f +t," *i;

ut
Dan @ia berkata): " Hai kaumku, berbuatlah menurut

kemampuanmu, sesungguhny a aku pun berbuat (pula).

Kelakknmu akan mengetahui siapayang akan ditimpa

azab yang mmghinaknnnya dnn siapa ymtg pembohong.

Dan tunggulah azab (Tuhad, sesungguhnya aku pun

b er s am a kamu Raqib mmun ggu "

Makna ini tidak wajar disandang Allah,
karena ilmu-Nya menyeluruh, dan bagi-Nya
tidak ada waktu untuk masa kini, kemarin, atau

esok. Demikian, wa Alldh A'lam. * M. Quraish shihab te

RAQIM, MARQ0M < il'; , C)\
Kata ini berasal dari akar kata r-q-m ( I a .t ), yarrg
bentuk kata kerjanya adalah raqama - yarqumu

( C'; - p: ) beratti menulis, melukis, atau
merekam. ]ika diikuti objek afs-fsaub menjadi
raqamats-tsaub ( c?At dj ) maka artinya melukisi
kain dengan warna-warni) dan jika objeknya
adalah kitdb menjadi raqamal-krtdb ( a(:9)t it)
maka artinya menerangkan dan menjelaskannya

dengan memberi titik (tanda) pada huruf-
hurufnya. Dari kata kerja tersebut diketahui
mashdar-nya adalah raqm ( ij), yur.1 berarti
tulisan atau angka.

Dari akar kata tersebut juga didapat ism

maf irl, yaitu marqftm ( 
f ll ) dan raqim ( &t ).

Keduanya berarti apa yang dituliskan. Mu-
hammad Ar-Razi di dalam Mukhtdrush-Shihilh
menyebutkan bahwa ar-raqim berarti al-kitdb.

Sementara itu, Muhammad Ismail Ibrahim di
dalan Mu' j a,rr-nya mengartikan ar-r aqim sebagai

al-kitdbul-marqilm (f-f -#t +Ctlt = buku bertulis).
Di dalam Al-Qur'an, kata marqfim ( f lyl

disebut duakali, yaitu di dalam QS. Al-Muthaffifin

[83]: 9 dan 20 yang berbunyt: "kithbun marqLm"
( clt y +u€ ) dankata raqtm ( Ci ) disebut satu kali,

yaitu di dalam QS. Al-Kahfi [18]: 9. Penyebutan

Raqinr. I\lalt1urn

kata m ar qirm yang mengiku h kala kit 6b pada kedua

ayat itu merupakan penjelasan terhadap ayat-

ayat yang mendahului masing-masing, yang
diawali dengan pertanyaan: wa md adrdka mk ...

( . . . v lt'.,iI u_e ) dan penyebutan ar-raqim ('&')t )

yang mengikutikata al-kahfi ( .1#3r ) itu dikaitkan
dengan kata wa sebagat penghubung (wawul-' athfl .

Kata raqim ( et) yang hanya disebut satu
kali itu didahului oleh sebuah kata majemuk

QdhAfah) yang menyebut: ashhdbul kahf. Ayat
tersebut berbunyi:

r;* 4t; 31 1,j( 
-s)15,-a;$:i e;-;l (:l ,+ )l

(Am hasibta anna ashhdbal kahfi war-rafrmi kdnt min
ayitind'ajaban).
Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang

mendiami gua dan (manunyai) raqim itu termasuk

tanda-tanda (kekuasaad Kami y ang menakjubkan.

llka ashhkbul kahf (orang-orang yang mendiami
gua besar) itu adalah para pemuda sebagaimana
disebut pada QS. Al-Kahfi [18]: 10 maka kata ar-

r aqim masih diperselisihkan pengertiannya.
Para mufasir berbeda pendapat dalam

menginterpretasikan kata ar-raqim yar.g rr.e-

ngikuti kata ashhdbal-kahfi ( ;i.(,1r 4tUi = para
pemuda yang berlindung di dalam gua) se-

bagaimana tersebut di dalam QS. Al-Kahfi [18]:
9. Ada yang mengartikan kata ar-raqim itu
sebagai batu yang di atasnya tertulis nama para
pemuda itu, riwayat kehidupan, serta syariat
Nabi Isa yang mereka anut. Al-Farra' meng-
artikannya sebagai papdn yang di atasnya
tertulis nama, asal-usul, dan agama para
pemuda itu, serta karena siapa mereka me-
larikan diri. Pendapat lain dikemukakan oleh
Mujahid bahwa ar-raqim itu adalah lembah yang
ada di gua tersebut. Sementara itu As-Suddi
mengartikannya sebagai batu yang ada di
dalam gua tersebut. Abdullah Yusuf Ali meng-
artikannya sebagai inskripsi (inscription) atau
tulisan huruf.

Selain pendapat-pendapat tersebut, ter-
dapat penafsiran berbeda lainnya. Ibnu Zaid
mengartikan ar-raqim sebagai kitab yang masih
disembunyikan Allah dan belum diceritakan
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kepada manusia. Anas bin Malik dan Asy-Sya'bi
mengartikannya sebagai nama anjing yang
menyertai ashhdbul kahf itu, sebagaimana di-
kisahkan di dalam QS. Al-Kahfi [18]: 22. An-
Naqqasy mengartikannya "uang dirham" yang
dibawa oleh para pemuda itu.

Mufasir lain mengartikannya sebagai "ke-
pingan terbuat dari emas" yang berada di bawah
dinding yang ditegakkan oleh Hidhir. Selain itu
ada yang mengartikannya sebagai para penghuni
gua (selain ashbdbul kalf tersebut) yang tertutup
di dalamny4 lalu masing-masing dari mereka
menyebut perbuatan paling baik yang pernah
mereka lakukan agar mendapat pertolongan
Tuhan membukakan pintu gua tersebut.

Sementara itu, Ibnu Abbas-meskipun di
dalam sebuah riwayat dinyatakan ia mengaku
mengetahui apa saja di dalam Al-Qur'an, kecuali
empat hal: ghislin, hanin, al-awwdh, dmt ar-raqim,

namun ada riwayat lain menyebutkan, bahwa
ia-memberi penjelasan mengenai apa yang
tersebut di dalam QS. Al-Kahfi [18]: 9 yang yang
disebut di atas. Di sini Ibnu Abbas menjelaskan
bahwa ashhdbul kahf adalah para pemuda yffirg
hilang, lalu keluarga mereka mencari namun
tidak dapat menemukan, maka masalah itu
dilaporkan kepada raja. Atas laporan itu, raja
memerintahkan agar kasus ini diberitakan.
Selain itu, raja memberikan sekeping papan batu
guna dituliskan nama para pemuda itu untuk
selanjutnya disimpan di istana. Papan batu
itulah yang disebut ar-r afim.

Selain itu, riwayat lain menyebutkan
bahwayang dimaksud dengan ar-raqim di dalam
ayat itu adalah sebuah "kitab bertulis"
( f*y +rS ) ya.g mereka bawa, yang di dalam-
nya tersebut syariat yang mereka ikuti, yaitu
agarna Nabi Isa as.

Masing-masing dari dua ayat yang me-
nyebutkan kata kit db m ar qfim, QS. Al-Muthaffifi n

[83]: 9 dan 20, itu didahului oleh suatu ayat di
dalam bentuk kalimat tanya, yaifix wa mh adrdka

mA ... (...u lti:J 6i = tahukah kamu, apakah ...
itu?). Semua ayat di dalam Al-Qur'an yang
diawali dengan pertanyaan: wamh adrdka
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( l\'rii u't ) dengan kata kerja bentuk lampau,
selalu diikuti dengan uraian atau penjelasan di
belakangnya. Berbeda halnya dengan ayat yang
diawali dengan pertanyaan: wamk yudrika
( !:-L-A 61 ) dengan kata kerja bentuk kekinian),
maka ia tidak diikuti dengan penjelasan atau
jawaban atas materi atau hal yang ditanyakan.

Ayat-ayat yang mendahului itu adalah QS.
Al-Muthaffifin [83]: 8, yang berbunyi: "wamd

adrlkamhsijjin" ( ji.*, t1 !\i\i u i=Thhukahkamu
apakah sijjin lttr?), dijawab pada ayat 9, dengan
pernyataan: "kitdbun marqum" ( Clty +tS ).Dar",
QS. Al-Muthaffifin [83]: 19, yangberbunyi: "wamd

adrdka mA 'iliyyfin" ( o'$9 C 3rr':i ti 1= Tahukah
kamu apakah 'illiyyiln itu?), dijawab pada ayat
20, dengan pernyataan: "kitdbun marqum"
( Clty +rS ). Secara harfiah kedua ayat tersebut
dapat diartikan "sebuah buku yang berisi
catatan". Karena kedua pertanyaan itu mengenai
dua hal yang bertentangan, maka kandungan
jawaban tersebut tentu berbeda pula.

|elaslah bahwa kedua ayatyrrg berbunyi:
"kitkbunmarqum" ( 

C 
j; +rS ), sesuai konteksnya

yang merupakan penjelasan atas pertanyaan
tentang dua keadaan yang berbeda, itu me-
munyai substansi dan kandungan makna yang
berbeda. ce Aminullah Elhady 4

RASYID, AR ( {ri}r)
KataRasyid ( Vi), terambil dari akar kata yang
terdiri dari rangkaian huruf-huruf rd', syin, dmr
dhl. i|i4al<na dasarnya adal ahketepatm dan kelurusan

j al an. D ari sini lahir kat a r usy d y angbagi manusia
adalah kesempurnaan akal dan jiwa, yang men-
jadikannya mampu bersikap dan bertindak
setepat mun gkin. Mursyid ( g ; ) adalah pemberi

petunj ukl bimbingan y ang tE at. Sementara pakar
bahasa berpendapat bahwa kata ini, me-
ngandung makna kekuatan dan keteguhan. Dari
sini kata rasyddah (e:r:) ) diartikan denganbatu
knrang.

Dalam Al-Qur'an kata rasyid ditemukan
sebanyak tiga kali, tidak satu pun menunjuk
kepada Allah swt., kesemuanya' menunjuk
kepada manusia. Bentuk jamaknya, rdsyidAn

ENsixr.opr:nra Ar- Qun'nrv
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(J)'q\ ), hanya ditemukan sekali, juga mc-

nunjuk kepada manusia. Namun demikian,
ditemukan ayat yang dapat dipahami sebagai

menunjuk bahwa sifat ini disandang oleh Allah
swt. yaitu dalam firman-Nya:

$i ,{ 4 ,fi 4a ;i-)ii-5i * fri x,y
(+;l

"Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka

dialah y mrg mendapat petunjuk, dan bar ang siapa y ang

disesatkan-Nyt, makt kamu tak akan mendapatkan

seorang pemimpin yang mursyidd Gapat memberi

petunjuk)kepadanya" (QS. Al-Kahfi [18]: 17).

Demikian juga firman-NYa Yang me-
ngabadikan doaAshhkb al-Kahfi ( ;15jr i*i)
(QS. Al-Kahfi [18] : 10. Siapa yang menganugerah-

kan rasyadd ( rr-r r) pastilah dia rasyid.

Menurut Imam Ghazali Rasyid adalah "Dia

yang mengalir penanganan dan usahanya ke

tujuan yang tepat, tanpa petunjuk, pembenaran

atau bimbingan dari siapa pun. Sifat ini secara

sempurna hanya disandang oleh Allah swt."

Sifat ini-menurut sementara ulama-
mirip dengan sifat al-Habm ( f"t.lli ), krena al-

Haffim adalah yang menempatkan segala sesuatu

pada tempatnya demikian pula ar-Rasyid, yakni
yang benar lagi tepat dalam perbuatannya serta

lurus penanganannya. Namun keduanya ber-

beda karena sifat rusyd (.r-j ) yang disandang

oleh rasyid memberi kesan terpenuhinya sifat ini
dalam diri penyandangnya, bermula dari
dirinya, sebelum yang lain.

Manusia yang menyandang sifat ini di-
jelaskan oleh QS. Al-HujurAt l49l:7:
'i .t ;:* b t' tt+j- ! " ini ,t;'., '$a iti i'::sii

&t;gs Efi a,ujs &ii et*fr Hi
cl+9i j 4i " ot;>r:ii it*nii'fr

"Ketahuilah olehmu bahwa di tengah kamu ada

Rasulullah. Kalau dia menuruti (kernauan) knrnu dalmn

b eb er ap a u rus an, b en ar -b m arl ah kamu akan m en dap at

kesulitan, tetapi Allah menj adikan kamu cinta kEada

keimmran dnn menjadikmt iman itu indnh dnlmn hntimu

serta menj adiknt knmu burci kEada kekafiran, k$asiknn

Rasyid, Ar

dtm kedurhnknmt. Merekn itulah ar-r dsy idttn Q ang benar

lagi tEat dnlam perbuatanny a sert a lurus ponnganan-

nyd."

Ayat ini menginformasikan bahwa ar'
Rdsyidfin adalah mereka yang memperoleh
anugerah Allah berupa rasa cinta kepada
keimanan sehingga menaati Rasul saw., dan

konsisten dalam ketaatannya, disertai rasa

kagum kepada beliau yang menghasilkan do-

rongan meneladaninya. Mereka adalah yang

menilai keimanan sebagai hiasan hidupnya,
sehingga tidak ada sesuatu bagi mereka yang

lebih indah dan berharga, bahkan menyamai

dan mendekati nilai keimanan. Di sisi lain,
mereka sangat benci kepada kekufuran, yakni
segala sesuatu yang menutupi kesucian fitrah
dan kemurnian akal, juga kepada kefasikan,

yaitu sikap dan ucapan yang dapat mengantar

kepada pengingkaran agama, dan terbebaskan

pula dari kedurhakaan, yakni keengganan
melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Demikian Al-Biqa'i dalam tafsirnya men-
jelaskan ayat di atas.

Anda lihat bahwa sifat ini disandang oleh

manusia atas bantuan Allah, karena itu tidak
heran jika Allah swt. memerintahkan untuk
menyampaikan bahwa "Sesungguhnya Aku tidak

kuas a mendat an gkmt su atu kanudlar at m kep adnnu dmt

tidak Quta) rasyadA (ri: $i W 5i iii 'i ;t),
QS. Al-Jinn l72l: zl).Yang menganugerahkannya
hanya Allah, atas pilihan.dan kebijaksanaan-

Nya: (Baca QS. Al-Anbiyd' l21l:51). Nabi Musa

as. pernah memohon melalui hamba Allah yang

dianugerahi-Nya rusydr, (QS. Al-Kahf [18]: 56)'

Namun nabi mulia itu tidak berhasil dalam ujian

yang diikutinya. Nabi Muhammad saw. di-
peringatkan agar berdoa: "Mudah-mudahan

Tuhanku akan memberiku petuniuk kE ada y ang I ebih

dekat dari rusydA ini" (QS. Al-Kahf [18]:2a).

]alanmenuju rusydielas:(;iii e 'i'!i'i3 i
= " s esun gguhny a t el ah j el as ar-rusyd dar i j al an y an g

sesat" (QS. Al-Baqarah l2l:256).
|in pun telah mengetahuinya (QS. Al-Jinn

l72l: 1.-2), karena itu pula bagi yang bermaksud
meraihnya Allah berpesan:
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'ir gili 6"5,+i'ui iy ,f u>*,ur* r'p

3rlj. # 
". 

i*iii,Jl r-.*ti- sG s

"Maka hendaklah mereka itu memenuhi Gegala

p uint ah) -Ku dm hen dakl ah mer ekn b u im m kep ada- Ku,

agar mereka yarsyudfin (mengetahui yang benar dan

menangani segalapersoalan dmgan tEail" (QS. Al-
Baqarah [2]: 186,).

Mereka yang angkuh, tidak mungkin me-

nyandang sifat ini (QS. Al-A'rAf l7l146). Mereka
yang tidak bertakwa, yang bergelimang dalam
dosa, tidak bermoral, mempermalukan tuan
rumah di hadapan tamunya, adalah orang-
orangyang jauh dari sifatar-rusyd (QS. H0d [11]:
78), demikian jugh penguasa yang otoriter,
durhaka lagi bejat (QS. H0d llLl:97).

Kemampuan mengelola harta adalah
tahap awal dan tanda pertama dari ada
tidaknya sifat ini pada seseorang, karena itu
Allah memerintahkan kepada para wali yang
diamanati harta anak yatim, agar memerhati-
kan sikap mereka dalam mengelola harta" (QS.

An-NisA' [a]: 6). Demikian, wa Alldh A'lam.
ee M. Quraish Shihab +

RAUDHAH (e_b\)
Kat a r au dh ah ( a:> :' t ) beras al dar i r 6dh a - y ar it dhu

- raudhan wa riy ddhatan wa riy 6dhan ( ,t\:; - 'et 
.,

*6-; si26"2 s w\t ) Di dalam Al-Qur'an hanya
ditemukan kata r au dh ah ( 0' :'" bentuk tunggal),
yaitu di dalam QS. Ar-R0m [30]: 15 dan
raudhkt,at*j, (bentuk jamak), yakni pada QS.
Asy-SyOrA l42l: 22, yang masing-masing
disebut satu kali, dan tidak ditemukan di dalam
bentuk lain.

Menurut Ibnu Zakariy a di dalam Maqhyisul-

Lughah, kata raudh ( .e\r) memiliki dua arti asli,

yaitu'lapan g' atau'luas' dan'melembutkan' atau

'memudahkan'. Arti pertama ditunjuk oleh kata

raudhah dan raudhht yang terdapat di dalam Al-

Qur'an, sedangkan arti kedua ditunjuk oleh kata

riyddhah ('b(-t ) yang berarti 'latihan atau olah
ragd.

Imam Ath-Thabarsi, di dalam tafsir
Majma' ul-B ay dn, mengatakan, ar -r au dhah ber arti
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bumi yang hijau penuh dengan tanaman dan
al-jannah ( .'i;jr ) berarti 'bumi yang dikelilingi
atau dipenuhi oleh pepohonan'. Kata raudhah di
dalam Al-Qur'an merupakan lambang tempat
kehidupan yang indah, nyaman, dan me-
nyenangkan, yang di dalam bahasa agama
disebut 'surga'.

Setiap kata raudhah, balk di dalam bentuk
tunggal maupun ja-ak, yang terdapat di dalam
Al-Qur'an senantiasa diawali dengan kata
"orang-orang yang beriman dan beramal saleh"

dan diakhiri dengan ungkapan dan penjelasan

mengenai kehidupan ukhrawi yang penuh
dengan kesenangan.

Raudhah yang diartikan sebagai 'kebun'
atau 'taman surga' merupakan lambang bagi
kehidupan ukhrawi bagi orang-orang yang
ketika di dunia melakukan amal saleh. Pemilihan
kala raudhah, bumi yang hijau indah dan ber-
limpah air, untuk melambangkan kehidupan
yang menyenangkan dan penuh keridhaan Allah
swt. + Cholidi ee

RAzzLQ, AR- ( 613:jt\
Kata ar-Razzilq (6tlt ), terambil dari akar kata

razaqa ( Or) atau rizq ( 0)t), yakni rezeki, yang
pada mulanya-sebagaimana ditulis oleh pakar
bahasa Arab Ibnu Faris-berarti pemberian untuk
waktu tertentu. Di sini, terlihat perbedaannya
dengan al-Hibah, dan di sini pula dapat dipahami
perbedaan antara ar-Razzdq dan al-Wahhdb.

Namun demikian, arti asal ini berkembang,
sehingga rezeki antara lain diartikan sebagai

pangan, pemenuhan kebutuhan, gaji, hujan, dan

lain-lain, bahkan sedemikian luas dan ber-
kembang pengertiannya sehingga anugerah

kenabian pun dinamai rezeki. Nabi Syuaib as.

berkata kepada kaumnya:

(s (3', y e::i aj e *. Jb lt ot A;il,"ii,
"Wahai kaumku bagaimana pikiranmu jika aku

mernpunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan Dia
menganugerahi aku dari-Nya rezeki yang baik Qakni
kenabian)?" (QS. H0d [11]:88).

Dalam Al-Qur'an kata ar-razzdq hanya
ditemukan sekali, yakni pada QS. Adz-DzAriyAt
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[51]: 58, tetapi bertebaran ayat-ayat yang
menggunakan akar kata ini, yang menunjuk
kepada Allah swt.

Ar-Razzdq adalah Allah yang berulang-
ulang dan banyak sekali memberi rezeki kepada

makhluk-makhluk-Nya. Imam Al-Ghazali ketika
menjelaskan arti ar-Razziq menulis bahwa, "Dia
y mtg mrnciptakmt ra,eki dan mmciptaknn y ong mencari

r a,eki, s ert a Dia pul a y an g men gant amy a kep adn mer ekn

dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat

merikmatinya."

Rezeki oleh sementara pakar hanya di-
batasi pada pemberian yang bersifat halal,
sehingga yang haram tidak dinamai rezeki.
Tetapi pendapat ini ditolak oleh mayoritas
ulama, dan karena itulah Al-Qur'an dalam
beberapa ayat menggunakan istilah rizqan

basanan (rezeki yang baik), untuk mengisyarat-
kan bahwa ada rezeki yangtidakbaik, yakniyang
haram. Berdasar keterangan di atas, dapat
dirumus kan b ahw a r ez eki ad alah s e g al a p emb e r i an

y ang dopat dimanfaatknn, baik material maupun spiitual.

Setiap makhluk telah dijamin Allah rezeki

mereka. Yang memperoleh sesuatu secara tidak
sah/haram dan memanfaatkannya pun telah
disediakan oleh Allah rezeki yang halal, tetapi
dia enggan mengusahakannya atau tidak puas

dengan perolehanny4 atau terhalangi oleh satu

dan lain hal sehingga tidak dapat meraihnya.
Karena itu, agama menekankan perlunya ber-
usaha, dan bila tidak dapat karena terhalangi
oleh satu dan lain sebab, maka manusia di-
perintahkan berhijrah/mencari tempat dan
arena lain guna berusaha.

|aminan rezeki yang dijanjikan Allah
kepada makhluk-Nya bukan berarti memberi-
nya tanpa usaha. Harus disadari bahwa yang
menjamin itu adalah Allah yang menciptakan
makhluk serta hukum-hukum yang mengatur
makhluk dan kehidupannya. Bukankah manusia
telah terikat dengan hukum-hukum yang telah

ditetapkan-Nya? Kemampuan tumbuh-tum-
buhan untuk memperoleh rezekinya, serta
organ-organ yang menghiasi tubuh manusia dan

binatang, adalah bagian dari jaminan rezeki

Razz;iq, Ar

Allah. Demikian juga kehendak insting perasaan,

dan kecenderungan, selera dan keinginannya,
rasa lapar dan hausny4 sampai kepada naluri
mempertahankan hidupny+ adalah bagian dari
jaminan rezeki Allah kepada makhluk-Nya.
Karena tanpa itu semuq maka tidak akan ada

dalam diri manusia dorongan untuk mencari
makarL tidak pula akan terdapat pada manusia
dan binatang pencernaan, kelezatan, kemampu-
an membedakan rasa, dan sebagainya.

Allah sebagai ar-Razzhq, juga menjamin
rezeki dengan menghamparkan bumi dan langit
dengan segala isinya. Dia menciptakan seluruh
wujud dan melengkapinya dengan apa yang
mereka butuhkan sehingga mereka dapat mem-
peroleh rezeki yang dijanjikan Allah itu. Rezeki

dalam pengertiannyayang lebih umum tidak lain
kecuali upaya makhluk untuk meraih kecukupan
hidupnya dari dan melalui makhluk lain. Semua

makhluk yang membutuhkan rezeki diciptakan
Allah dengan kebutuhan atas makhluk lain
untuk dimakannya a9ar dapat melanjutkan
hidupnya sehingga rezeki dan yang diberi rezeki

selalu tidak dapat dipisahkan. Setiap yang
mendapat rezeki dapat menjadi rezeki untuk
yang lain, dapat makan dan menjadi makanan
bagi yang lain.

]arak antara rezeki dan manusia lebih jauh

dari jarak rezeki dengan binatang, apalagi
tumbuhan. Ini bukan saja karena adanya aturan-
aturan hukum dalam cara perolehan dan jenis

yang dibenarkan bagi manusia, tetapi juga
karena seleranya yang lebih tinggi. Oleh sebab

itu, manusia dianugerahi Allah sarana yang lebih
sempurn4 akal, ilmu, pikiran, dan sebagainya

sebagai bagian dan jaminan rezeki Allah. Tetapi

sekali-kali jaminan rezeki yang dijanjikan Allah
bukan berarti memberinya tanpa usaha.

Jarak antara rezeki bayi dengan rezeki
orang dewasa pun berbeda. ]aminan rezeki
Allah, berbeda dengan jaminan rezeki orang tua
kepada bayi-bayi mereka. Bayi menunggu
makanan yang siap dan menanti untuk disuapi.
Manusia dewasa tidak demikian. Allah me-
nyiapkan sarana dan manusia diperintahkan
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mengolahnya:

i,6i V6 j.1*:t1, <$t ei\t i" J+ "ii i
'$; o

Dia y ang menj adiknn b agi kamu bumi itu mudah funtuk
dimanfaatkan) maka berj alanlah di segala penjuruny a,

dmr maknnlah dnri ra,eki-Ny a" (QS.Al-Mulk [67]: 15).

Karena itu ketika Allah ar-Razziq itu
menguraikan pemberian rezeki-Nya dikemuka-
kannya dengan menyatakan bahwa, ( j;5
'&(,)j'# 3, = " Ksmi memberi r aeki kep ada knnu dan

kepada mereka @tak-mak kmnil. " (QS. Al-An'Am [6] :

151). Penggunaan kata Kami-sebagaimana
pernah diuraikan sebelum ini-adalah untuk
menunjukkan keterlibatan selain Allah dalam
pemberian/perolehan rezeki itu. Dalam hal ini
adalah keterlibatan makhluk-makhluk yang
bergerak itu mencarinya.

Itu sebabnya ketika menyampaikan ja-
minan-Nya, Allah mengisyaratkan bahwa
jaminan itu untuk semua d1bbah ( aiti [yang
bergerakl). Perhatikan firman-Nya: ( f.lS s, L'e

#i fi .P 1,ri\fi .9="Tidnksatudhbbah(binatmg
melata yang bergerak) pun di bumi, kecuali Altah yang

menj amin raekiny a" (QS. H0d [11] : 6).

Lima kali dalam Al-Qur'an, Allah menyifati
diri-Nya dengan Khair ar-RLziqin (,4)1t F
[sebaik-baik rezeki]) dari enam kali kata rdziqin
(,8)'r).

Hanya sekali Al-Qur'an menyifati Allah
dengan ar-R azzfrq, yartu dalam QS. Adz-DzAriyAt

[51]: 58: ('u"-$i ,Ai ,t'3ff]i *'ifr 6l= "Tiada Aku
mmghendaki pemberian ( ruekil dari merekn, tidnk Vula
Aku menghendaki diberi makan oleh mereka. Se-

sungguhnya Allah adalah ar-Razzdq (Maha Pemberi

rezeki) y ang memiliki kekuatan y ang kukuh. "
Agaknya itu untuk mengisyaratkan bahwa

dalam perolehan rezeki harus ada keterlibatan
makhluk bqrsama Allah. Allah adalah sebaik-

baik Pemberi rezeki, antara lain karena Dia yang
menciptakan rezeki beserta sarana dan pra-
sarana perolehannya, sedang manusia hanya
mencari dan mengolah apa yang telah di-
ciptakan-Nya itu. Bukankah yang dimanfaatkan
manusia adalah bahan mentah yang disiapkan

Ra'Ayah

Allah, atau hasil olahan dari bahan mentah yang

telah tersedia itu?
Sementara orang berkata bahwa Rasul

saw. pernah memuji burung-burung-dengan
maksud agar diteladani-dalam perolehan
rezeki mereka : " Burung-burung keluar lapar di waktu

pagi dan kembali kenyang di sore hari." Apa yang
disabdakan Rasul saw. ini benar adanya, tetapi
harus diingat dan diteladani bahwa burung-
burung tidak tinggal diam di sarang mereka,

tetapi terbang keluar untuk meraih rezekinya.

Demikian pula seharusnya manusia. Demikian,
wa All6h A'lam. ee M. Quraish shihab +

RI,AyAH lej.t6Sl
Kalari'6yah adalah kata dasar (mashdar, infinitif)
dari kata kerj a (ra'6 - yar'A = ,?;- - j,, ). Menurut
kamus Mu'jam Maqayisil-Lughah, kata ini berarti
'mengawasi' dan 'memelihara'. Menurut Ar-
Raghib Al-Ashfahani, pada mulanya kata ini
berarti 'memelihara binatang', baik dengan
memberikan makanannya maupun dengan
melindunginya dari bahaya. Dari akar kata itu
terbentuk berbagai kata dengan bermacam-
macam makna, tetapi semuanya mengandung
makna'memelihara' dan'mengawasi'. Misalnya,

kata ar-rk'i ( ac.tlt ) atau kata r6'in ( fl; ) berartl
'penggembala', karena orang yang meng-
gembalakan binatang bertugas memeliharanya
dengan memberikan semua kebutuhan hidup-
nya dan mengawasinya dari berbagai bahaya
yang akan menimpanya. Di dalam perkembang-
an selanjutnya kata ar-r6'i alatr6'in itu diartikan
'pemimpin', karena pemimpin bertugas me-
melihara, mengawasi, dan melindungi orang-
orang yang dipimpinnya. Tugas pemimpin
sebenarnya hampir sama dengan tugas peng-
gembala. Di dalam sebuah haditsnya, Nabi
bersabda:

Jl:x'*: ?t')i\tis *3 E l1*'&s, e5'&
7. o. 41crc / .t. 

'r: 
. ,/ ,tr rt,. a. ..

*: ,f JsP -f l9!' d- lt: ,P)ts H: ..f
(Kullukumr6'in,wakullukummas'itlun'anra'iyyatihi,

fal im 6rnu r 6' in w a kullukum mas' itlun' m r a' iy y at ihi,

wanajul 16' in fi ahlilfr wa huwa masfilun' an ra' iyy atikfr).
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" Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan

dimint a pertanIgungj au)ab anny a tentanI or anI y anI
dipimpinny a; kEala negara adalah pemimpin, ia akan

diminta pertanggungj awabanny a tent ang raky at y ang

dipimpinnya, suami adalahpemimpin di dalam rumah

tangganya, ia bertanggung jawab atas pemeliharan

anggota keluar gany a" (HR. Al-Bukhari, Muslim dan

Ahmad).
Kata ri'ayah di dalam Al-Qur'an disebut

hanya satu kali, yakni pada QS. Al-Hadid [57]:
27. Di dalam ayat ini kata ri'ayah dihubungkan
dengan kata ganti (dhhmir, pronoun) hA' (la),
sehingga menjadi ri'ilyatihi (VGl ). Kata ganti
itu merujuk kepada kata sebelumnya, yakni kata
rahbaniyyah. Menurut Al-Ashfahani, kata ini
berarti takut yang disertai dengan usaha
memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti. Al-
Mawardi, sebagaimana disebutkan oleh Al-
Qurthubi, menjelaskan bahwa kala rahbaniyyah

boleh pula dibaca ruhbaniyyah ("*.\:i:, ), yang
berarti'kependetaan', dinisbatkan kepada kata

ar-ruhbdn ( ...rtlilr= pendeta).

Secara terminologi, kata ar-rahbdniyyah
berarti 'tradisi kehidupan pendeta yang dibuat-
buat oleh kaum Nasrani (Kristen)', di mana
mereka menjauhkan diri dari orang banyak,
tidak nikah, dan mengasingkan diri di gereja

atau biara untuk memperbanyak ibadah.
Tradisi tersebut dilakukan untuk mendekatkan
diri kepada Tuhan, mencari keridhaan Tuhan,

dan memelihara diri dari azab-Nya. Di dalam
kenyataannya mereka tidak mampu melaksana-

kan tradisi kependetaan itu dengan sesungguh-

nya. Inilah makna rngkapanfamd ra'auhd haqqa

ri'|yatihd (6bl',y S"*i Li = mereka tidak
dapat memelihara tradisi kependetaan itu
dengan sesungguhnya). Menurut Ibnu Katsir,
ungkapan ini sebenarnya merupakan celaan
Allah yang ditujukan kepada mereka yang
membuat-buat tradisi tersebut. Karena mereka
telah membuat sendiri cara pendekatan diri
kepada Allah melalui tradisi kependetaan,
padahal Allah sendiri tidak pernah men-
syariatkan hal itu. Kemudian pula mereka tidak
mampu melakukan tradisi itu dengan se-

Riba

sungguhnya, karena bertentangan dengan
naluri manusia. Penyimpangan itu berlanjut
terus, bahkan mereka menambahkan paham
trinitas ke dalam ajaran Nasrani (Kristen) dan

mengikuti agama yang dianut oleh para raja
yang berusaha mengubah ajaran Nabi Isa as.

yang sebenarnya. Tradisi kependetaan yang
dibuat-buat oleh kaum Nasrani itu merupakan
perbuatan melampaui batas dari naluri ma-
nusia. Mereka ingin mendekatkan diri kepada
Allah dengan cara membenci kehidupan dunia.
Praktikkehidupan seperti itu malah menyebab-

kan banyaknya pendetayang berbalik seratus

delapan puluh derajat menjadi mencintai dunia
secara berlebihan. Karena segala sesuatu bila
telah melampaui batas akan beralih menjadi
sebaliknya. Inilah yang disebut Allah di dalam

QS. AtTaubah [9]: 34,

gSlis )Gg 5r G+ bl 1-,;-t; Uiit (q
"ii Jr- ,* 3t*; q1X 

.)., e"$i ,s'ii ai{ul
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ke-

bany *an par a prndeta sukn meruakan hart a orang lain

dengan cara yang batil Gllegal) dan menghalangi orang

dari jalanAllah.

Al-Qur'an mengakui adanya pengikut Nabi Isa

as. yang masih mengikuti ajaran Nabi Isa yang
sebenarnya tetapi jumlah mereka sangat sedikit,
sedangkan kebanyakannya adalah orang fasiq
(QS. Al-Hadid [57]: 27). oo 1,1ur71;' Bahar ec

nlBA ( (; )
Kataribdberasal dari akar kata rabfryarbtt rabwan

wa riban wa rubuwwan (r!.) i v.ti t j.:';j- Ui).Di
dalam berbagai bentuknya kata ini disebut 20

kali di dalamAlQur'an. Masing-masingdi dalam

b entuk fi ' I m ddhi tiga kali, f i' I mu dhhr i' emp at kali,
dan di dalam bentuk ism \2kali.

Secara leksikal, kata ini diartikan dengan

az-ziy 6dah ( 5iq,1 = bertambah) dan an-namd ( 
"r3t= tumbuh). Di dalam Al-Qur'an, kata ini di dalam

berbagai bentuknya memiliki beberapa makna.

Namun, makna-makna tersebut mengandung
unsur-unsur yang sama yang bisa dikembalikan
ke arti asalny& yakni'bertambah' dan'tumbuh'.
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Misalnya di dalam QS. Ar-Ra'd [13]: 17, kata
rdbiyan ( t!.tj ) disebutkan untuk manyifati kata

zabadan (f$ = buih) yang akan hanyut dibawa
arus sebagai perumpamaan bagi sesuatu yang
batil. Kata rdbiyan di dalam ayat tersebut
diartikan'mengapung' atau'mengambang' ldi
dalam QS. Al-HAqqah [69] : 10, kata r 6biy ah ( i"t t )

disebutkan untuk menyifati kataakhdzatan ( r'j3,i
= siksaan) yang ditimpakan kepada Firaun dan
orang-orang yang datang sebelumnya akibat
pembangkangan mereka terhadap rasul Tuhan.

Katardbiyah di dalam ayat itu diartikan (siksaan)

'yang amat berat'. Di dalam QS. Al-Baqarah [2]:
265, kata rabwah (;j.rl disebutkan di dalam
konteks perumpanlaan tentang orang-orang
yang menginfakkan harta mereka karena meng-

harap ridha Allah dan untuk keteguhan hati
merek4 bagaikan kebun yang terletak di 'da-
taran tinggi' yfrr9 disiram oleh hujan lebat yang
menghasilkan buahnya dua kali lipat. Kata
rabwah di dalam ayat itu diartikan 'dataran
tinggi.' Selanjutnya di dalam QS. An-Nahl [15]:
92, kata arbd ( ;.'ri I disebutkan berkaitan dengan
peringatan Allah agar tidak menyalahi per-
janjian yang telah disepakati disebabkan oleh
adanya satu golongan lain yang 'lebih banyak'
jumlahny+ yang diumpamakan seperti seorang
perempuan yang mengurai benangnya yang
sudah dipintal dengan kuat menjadi bercerai-
berai kembali. Kata arbh di dalam ayat itu
diartikan dengan'lebih banyak'.

Kata ribd di dalam Al-Qur'an, ditemukan
sebanyak delapan kali pada empat surah, yaitu

QS. Al-Baqarah, QS.Ah'Imr6n, QS. An-Nisfl, dan

QS. Ar-R0m. Tiga surah yang disebutkan pertama
diturunkan setelah Nabi saw. hijrah ke Madinah
(surah Madaniyah), sedangkan QS. Ar-Rffm di-
turunkan sebelum hijrah (surah Maktiyah). Hal ini
berarti bahwa ayat yang pertama berbicara
tentang riba adalah QS. Ar-R0m [30]: 39. Selanjut-
nya, secara kronologis berdasarkan beberapa
riwayat, urutan ayat riba sebagai berikut: QS. Ai
'ImrAn [3]: L30, QS. An-NisA' 14l:1.60-1.6'1., dan QS.
Al-Baqarah l2l: 278-280.

Al-Maraghi di dalam Tafsirnya menyebut-
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kan bahwa tahaptahap pembicaraan Al-Qur'an
tentang riba sama dengan tahapan pembicaraan

tentang khamr (minuman keras). Pada tahap
pertama, Al-Qur'an sekadar menggambarkan
adanya unsur negatif di dalamnya, yakni bahwa
riba yang diberikan agar harta menjadi ber-
tambah banyak, padahal hakikatnya tidak
bertambah di sisi Allah. Sebaliknya, zakatyang
diberikan karena mengharap ridha Allah itulah
yang akan berlipat ganda pahalanya (QS. Ar-
ROm [30]: 39). Tahap kedua, Al-Qur'an meng-
isyaratkan keharamannya dengan menyebutkan
anciunan siksa yang pedih kepada orang-orang
kafia yakni merekayang menghalalkan riba dan

memakan harta manusia dengan cara batil (QS.

An-NisA' lal: rc1.). Selanjutnya, pada tahap
ketig4 secara eksplisit Al-Qur'an menyatakan
keharaman salah satu bentuknya, yakni riba
yang berlipat ganda (QS. Ah'Imran [3]: 130).

Akhirnya, pada tahap keempat, Al-Qur'an
mengharamkan secara total riba di dalam
berbagai bentuknya (QS. Al-Baqarah [2]: 275-

278).

Ulama lain memahami ayat QS. Ar-Rffm

[30]: 39 yang merupakan ayat yang pertama
berkaitan dengan riba, sebagai ayat yang
berbicara tentang riba yang tidak diharamkan.
Hal Ini didasarkan pada kandungan ayat ter-
sebut yang sama sekali tidak menyatakan
pelarangan riba. Di samping itu, perbedaan
penulisan ujung kata riba dengan hr;ruf alif pada
surah tersebut, sedangkan pada surah-surah
yang lain ditulis dengan huruf waw menjadi
alasan lain untuk menyatakan keberadaan
makna riba yang dibicakan. Oleh karena itu,
sebagian ulama menjadikan titik tolak peng-
haraman riba oleh Al-Qur'an dari QS. Ali 'Imran

[3]: 131, karena mereka menganggap bahwa riba
yang ditulis dengan hunfi alif bukan riba yang

diharamkan.
Untuk memahami riba di dalam Al-

Qur'an, beberapa kata kunci dari ayat-ayat
tentang riba akan dianalisis lebih jauh. Kata-
kata kunci yang dimaksud adalah a) adh'6fan

mu dh6' af ah ('rj;J r i, :+. f = berli p at garrda), b) m 6
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baqiyaminar-rib|(\i:)i U 'L*; Y= aPayang tersisa

dari riba), c) falakum ru'ttstt amwdliku, ld tazhlimfina

wald tuzhlami.m ( (;|,tb S'nZt';i,t:l'r1:t
3# !j = maka bagimu modal-modal kamu,

kamu tidak menganiaya dan tidak pula di-
aniaya).

Kata kunci pertama, adh'6fanmudh6'afah, di
dalam QS. AU'ImrAn [3]: 130, oleh sebagian

mufasir, antara lain Ath-Thabari, dipahami
sebagai bertambahnya jumlah kredit akibat
penundaan pembayaran. Sementara itu, dari
beberapa riwayat yang diperoleh, dipahami
bahwa frase adh'6fan mudhi'afah adalah syarat

keharaman. Dengan demikian, kalau tidak
berlipat ganda maka riba tidak haram. Ada pula

yang memahami teks tersebut sebagai penjelas-

an tentang bentuk riba yang sering dipraktik-
kan pada masa turunnya ayat-ayat Al-Qur'an,
bukan merupakan syarat. Dengan demikian,
penambahan walaupun tanpa pelipatgandaan

adalah haram.
Kata kunci kedua, md baqiya minar-ribd

tllJi U'& t),disebutdidalamQS. Al-Baqarah

l2l;278, dipahami bahwa riba yang dimaksud di
dalm frase tersebut mengacu pada riba yang

adh'6fan mudhk'afah ('r;;,+j (^,+l) di dalam QS'

Ah 'Imran [3]: 130 di atas. Hal ini berdasarkan

pada dua alasan berikut: a) kaidah kebahasaan,

yaitu kaidah yang menyatakan bahwa apabila

suatu kosakata berben tuk ma' rifah (definitif )

berulang maka pengertiannya sama dengan

kosakata yang pertama. Kata ar-ribdpada QS. Ah
'ImrAn [3]: 130 (tahap kedua) dan QS. Al-Baqarah

l2l:278 (tahap ketiga) berbentuk rza'rifah. Dengan

demikian, ribayang dimaksud pada ayat tersebut

pada QS. Al-Baqarah l2l: 278 sama dengan makna

riba pada QS. Ah 'Imr6n [3]: 130. b) kaidah tafsir,

yaitu bahwa untuk memahami ayat yang tidak

bersyarat harus didasarkan pada ayat yang sama

tetapi bersyarat. Dengan demikian, al.ti ribd pada

QS. Al-Baqarah yang tidak bersyarat haruslah

dipahami berdasarkan kata ribd pad'a QS. Ati
'ImrAn yang bersyarat adh'6fan mudh6'afah.

Bagaimana pun kedua kata kunci yang

disebutkan masih berupa tahapan yang belum
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merupakan jawaban final Al-Qur'an. Kata kunci

ketig+ f al akum ru' ttsu amw 6likum, yang disebut di

dalam QS. Al-Baqarah [2]: 279 inilah yang
menentukan esensi riba yang diharamkan'
Artinya, bahwa yang dapat mereka peroleh
kembali hanyalah modal yang mereka kem-

balikan. Segala bentuk penambahan atau ke-

lebihan, baik berlipat ganda maupun tidak, telah

diharamkan Al-Qur'an dengan turunnya ayat

tersebut. Namun, perlu digarisbawahi bahwa

kelebihan yang dimaksud adalah kelebihan yang

diisyaratkan di dalam penutup QS. Al-Baqarah

l2l: 279 tersebut, 16 tazhlimfina wal6 tuzhlamitn

( 3r# {S AAb Y ; lkamu tidak dianiaYa

dan tidak pula dianiaya). Dengan demikian,
tidaklah termasuk di dalam kategori riba,
seseorang yang memberikan hartanya kepada

orang lain untuk diinvestasikan sambil menetap-

kan baginya kadar tertentu dari hasil usaha

tersebut, karena transaksi ini menguntungkan

bagi kedua belah pihak (pengelola dan pemilik
harta).

Dengan demikian, dari beberapa kata
kunci yang disebut di dalam ayal'ayat di atas

serta didukung oleh riwayat-riwayat maupun
praktik Nabi saw. dapat dipahami bahwa riba
pada masa turunnya Al-Qur'an yang diharam-
kan adalah kelebihan yang dipungut bersama

jumlah utang yang mengandung unsur Pe-
nganiayaan dan penindasan, bukan sekadar

kelebihan atau penambahan jumlah utang.
Hal yang menarik diperhatikan adalah

bahwa pembicaraan tentang riba di dalam Al-

Qur'an, sebagaimana terlihat dari ayat-ayat di
atas, selalu dihadapkan dengan zakat, sedekah,

dan istilah-istilah lain yang sepadan, dan
keduanya selalu dipertentangkan. Hal ini menS-

isyaratkan bahwa yang dikehendaki Al-Qur'an
di dalam hal pelarangan riba dan perintah untuk
menafkahkan harta di jalan Allah itu ialah harta

harus memiliki fungsi sosial yang nyata karena

merupakan rezeki dari Allah. Riba dilarang oleh

Allah dan Rasul karena praktik tersebut me-

rupakan penumpukan harta semata-mata tanpa

fungsi sosial yang nyata. Dalam hal'ini, praktik
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tersebut bersifat eksploitatif karena men-
jerumuskan segmen masyarakat yang miskin ke
dalam belenggu utang yang tak mungkin
dilepaskan. Akibatny+ kohesi sosial yang amat
diperlukan agar suatu masyarakat dapat ber-
tahan menjadi terancam.

Pada ayat selanjutny+ ditegaskan bahwa
jika manusia tidak mau meninggalkan praktik
riba dan tidak mau membayar zakat, Allah dan
rasul-Nya akan memeranginya. Akan tetapi,
apabila mereka bertobat dari praktik riba,
mereka hanya boleh mengambil modal mereka
dan bila orang yang ditagih itu mengalami
kesulitan, ia harus diberi tangguh sampai
mampu mengembalikan modal tersebut. yang
lebih disenangi Allah ialah jika kreditor itu
menyedekahkan seluruh piutang kepada orang
yang berutang bila betul-betul tidak mampu
mengembalikannya. (QS. Al-Baqarah lZl: 279).
s* Nasaruddin AM ee

RIBATH ( }IiI )
Kataribdthdisebut satu kali di dalam Al-Qur'an,
yaitu pada QS. Al-AnfAl [8]: 60. Dalam bentuk
lain kata itu disebut empat kali, yakni pada QS.
Al-Anfil [8]: 11, QS. Ali'ImrAn [3]:200, QS. Al-
Qashash [28]: 10, dan QS. Al-Kahfi [18]: 14.

Kata ribdth berasal dafi rabitha ( \j) y*S
pada mulanya berarti 'kuat' atau 'tetap'. Dari
kata inilah terbentuk beberapa kata lain yang
memiliki arti yang beraneka ragam, tetapi tetap
dapat dikembalikan kepada makna asalnya.
Misalnya, 'kuda yang difembat' diungkapkan
dengan ribdthul-khail t Jq-ir -brJ, ). Diungkapkan
demikian karena kuda itu menjadi tetap di
tempat penambatannya. Ungkapan itu juga
diartikan dengan 'sekawanan kuda' karena
dengan jumlahnya yang banyak, kuda itu
memiliki kekuatan yang besar. 'Hewan yang
dikandangkan' disebut dengan marbfith( A"i;l
karena hewan-hewan tersebut menetap di
dalamny+ tidak liar. 'Orang yang memunyai
keteguhan dan kekuatan hati' dinyatakan dengan
tuasa rhbithul-ja'syi ( ;fjr J,1t; ) karena hatinya
tetap dan kuat menghadapi segala tantangan.
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Kala rdbith ( 4\l juga diartikan dengan 'rahib'
atau 'pemimpin agama' karena ia memunyai
kekuatan iman kepada Tuhannya.

Ayat-ayat yang menggunakan kata ribilth
dan yang seasal dengan itu memberi penjelasan
bahwa kata-kata itu digunakan Al-Qur'an untuk
arti 'kekuatan dan ketetapan' yang terdiri dari:
a. Kekuatan fisik, seperti yang digambarkan di

dalam QS. Al-AnfAl [8]: 60 yang memerintah-
kan agar umat Islam mempersiapkan diri
menghadapi musuh dengan kekuatan yang
terdiri dari kuda yang siap digunakan di
dalam peperangan (ribdth al-khail). Dalam
Tafsir Al-Mandr, Muhammad Abduh me-
nyatakan bahwa pada masa Rasulullah kuda
yang telah dilatih untuk berperang paling
besar dukungannya dalam memenangkan
peperangan. Oleh karena itu, Allah me-
ngaitkan kata ribdth yang berarti 'kekuatan'
itu dengan kuda.

b. Kekuatan nonfisik, yaitu kekuatan dan
ketetapan hati atau keteguhan pendirian di
dalam menegakkan kebenaran, misalnya
pada QS. Al-Kahfi 11,81: 1,4, yang meng-
gambarkan keteguhan pendirian pemuda-
pemuda di dalam menegakkan agamatauhid
di tengah-tengah gencarnya ancaman raja
zalim terhadap mereka. :c A. Rahman Ritonga ec

RiH ( ?r)
Kat a rih ( 63 7 ) adalah U enhtk mufr ad dari akar kata
riydh , di dalam bentuk mufrad maupun jarnak.
Terulang di dalam Al-Qur'an sebanyak 29 kali
yang tersebar di dalam 26 surah [21] surah
Makkiyah dan 5 surah Madaniyah),28 ayat.

Kata ini mengandung arti 'luas', 'longgar
dan lapang'. Menurut Al-Ashfahani kata rih di
dalam bentuk mufrad biasanya digunakan untuk
menggambarkan siksa, sedangkan yang ber-
bentuk jamak menggambarkan nikmat.

Kala tih di dalam bentuk tunggal terulang
di dalam Al-Qur'an sebanyak 19 kali yang
tersebar dalam berbagai surah.

Ayalayat Al-Qur'an menggunak an kata fih
dalam berbagai konteks, di antaranya me-
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nyebutkan sifat-sifat angin, yaitu (1) angin baik,

yang dengannya kapal bisa berlayar (QS. Yfinus

l10l:22), (2) angin badai, yang menenggelamkan

kapal (QS. Y0nus l10l:22), (3) angin topan, yang

menenggelamkan orang-orang kafir (QS. Al-IsrA'

lLTl: 69), (4) angin dingin, yang bisa merusak

tanaman (QS. Ali 'ImrAn 13] 1.L7), (5) angin
kencang yang meniup benda yang di sekitarnya
(QS. IbrAhim [14]: 18), (5) angin yang mem-

binasakan orang-orang kafir seperti kaum 'Ad
(QS. Al-Ahq 2n P6l: 24, QS. Al-HAqqah [69] : 5, QS.

Fushshilat [41]:1.6, dan QS. Al-Qamar [54]: 19).

Al-Qurthubi di dalam tafsirnya men-
jelaskan firman Allah di dalam QS. Al-Baqarah

l2l: 164 bahwa yang dimaksud dengan rih
menurut para ulama adalah udara yang ber-

gerak. Gerakan angin itu berubah-ubah, kadang-

kadang kuat dan kadang-kadang lemah. Arah

angin ditentukan oleh arah asal angin itu bertiup.

Rih ash-shabA (t*)t 3-, = angin depan) adalah

angin yang bertiup dari arah depan, berlawanan

dengan arah gerakan benda. Nhid-duaur ( llt e:
= angin belakang) adalah angin yang bertiup dari
arah belakang berlawanan dengan arah gerak-

an benda. Nbusy -sy amAI ( JrTAr g!.r = angin utara)

adalah angin yang beredar dari kiri ke kanan,

sedangkan fibul-j anfib ( * jJr 32 = angin selatan)

adalah angin yang bertiup dari arah kanan ke

kiri.
Berdasarkan perubahan udara ada empat

musim. (1) Musim semi (ar'rabi', e)t ), musim

pertamayang punya sifat panas lagi lembab. Pada

masa ini tumbuh-tumbuhan tumbuh dan ber-

kembang. (2) Musim pan as (ash-shnif, ,-tilt ); udara

pada musim ini panas lagi kering. Buah-buah

pada musim ini menjadi matang dan biji-bijian
mengering. (3) Musim gugur (al-khafif, &4t),
udara pada musim ini dingin lagi kering. Maka,

berakhirlah matangnya buah. ( ) Musim dingin
(asy-syit6' , cL: irtl ), udara pada musim ini dingin lagi

basah. Banyak hujan dan salju.

Allah mengatur angin sedemikian rupa
sehingga apabila panas menyatu dengan basah,

terjadilah pertumbuhan dan perkembangan.

Adapun katariydh( 6u-2 ) terulang di dalam

Rihlah

Al-Qur'an sebanyak t0 kali, antara lain dalam

QS. Al-A'rAf l7l:57, yang meruPakan prediksi
akan adanyarahmat Allah (hujan dengan adanya

awan mendung).
Fungsi angin sebagaimana yang diinfor-

masikan Al-Qur'an adalah (1) menggerakkan

awan (QS. Ar-R0m [30]: t18 dan QS' Fathir [35]:
9), (2) mengawinkan tumbuh-tumbuhan (QS. Al-
I{ijr [15]: 22), (3) alat memproses hujan (QS. Al-
A'rAf l7l:57, QS. Al-Kahfi [18]:45, QS. Al-FurqAn

l25l:48, QS. Ar-R0m [30]: 48, QS. Fathir [35]: 9),

(4) sebagai berita gembira (QS. Al-Hijr l15l:22,

QS. Al-FurqAn [25]:48, QS.An-Naml 127l:63, darr

QS. Ar-Rfim [30]: a8).

Pada umumnya, kosakata rih dan riydh

digunakan Al-Qur'an dengan arti 'angin',
kecuali firman Allah di dalam QS. Y0suf [12]:
94, yang menggunakan kata ini dengan arti
'bau' atau 'aroma yang terpancar dari tubuh
seseorang'. Ayat ini mengungkapkan tentang

bau Nabi Yusuf yang tercium oleh ayahnya dan

firman-Nya di dalam QS. Al-AnfAl [8]: 46, wa

t adzhab a ribukum ( fel,+ ii ) yang diterj emah-

kan dengan 'hilang kekuatanmu'. Fakhruddin
Ar-Razi menyebutkan dua pemahamankata iih
di dalam ayat ini. Pertama adalah daulah ( i't't =
kekuasaan). Pelaksanaan kekuasaan atau hi-
langnya diserupakan Allah dengan embusan

angin, sedangkan pendapat kedua memahami-

nya sebagai pertolongan yang dilakukan Allah
dengan mengirimkan angin. Dalam hal ini, Al-

Qurthubi juga menyebutkan pendapat yang
menafsirkan kata ini sebagai embusan angin

yang menampar muka oranS-orang kafir.
,: Afraniati Affan *

RTHLAH ( i_Lr )

Kala rihlah (;j.L, )'terambil dari akat kata rahl

( Fi ) yang berarti 'sesuatu yang diletakkan di
atas unta' agar bisa mengendarainya' Bentuk

jamaknya adalah arbut( p;f I aan rihil ()e ,).
Sedangkan kata ribhlah (d-r), iamalaya rah6'il

(,j.C'r) artinya'sejenis pelana terbuat dari kulit',

bukan kayu agar bisa mengendarai binatang
dengan kencang. Dari akar kata rahl ( Jr: I
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terbentuk kata kerja rabala ( )-, ) - y arbalu ( F'; )
dengan bentuk mashdar rahlan ( *] I artinya
'menunggangi'. Orang yang bepergian atau
perjalanan juga dikatakan rahala - yarbalu - rahlan
(9Lr-,y\- )-r) atau irtahala - yartahilu -
'irtihhlmt( !6rlJ - ,f';. - ,F1 ).

Kata rihlah ( U I ) disebut sekali di dalam
Al-Qur'an, yaitu pada QS. Quraisy [106]: 2 . Ayat
ini menggambarkan kebiasaan orang-orang
Quraisy yang melakukan perjalanan di musim
panas dan dingin, rihlatasy-syitd'i wash-shaif
(,#:1i i$i lot). Sebuah pendapat, sebagai-
mana dikutip di dalam Tafsirul-Eakhrir-Razi,
menyatakan bahwa yang dimaksud perjalanan
di musim panas dan dingin, rihlatasy-syitd'iwash-
shaif ( o"Lsi, ,-t::ti 1G-) ) adalah perjalanan ke
Mekah untuk ibadah umrah pada bulan Rajab
dan ibadah haji pada bulan Zulhijah, yang
salah satunya bertepatan dengan musim panas
dan lainnya pada musin dingin. Al-Qurthubi
merangkum tidak kurang dari empat pendapat
ulama tentang dua perjalanan ini. Menurut Al-
Harawi dan beberapa ulama berpendapat
bahwa di antara orang-orang Quraisy yang
melakukan perjalanan ini ada empat ber-
saudara dari Bani Abd Manaf, yaitu Hasyim,
Abd Syamsy, Muththalib, dan Naufal. Mereka
semua berdagang ke luar Mekah. Hasyim
menjalin perdagangan dan mendapat per-
lindungan Raja dari Syam, Abd Syamsy ke
Habasyah, Muththalib ke Yaman, dan Naufal
ke Persia. Orang-orang Quraisy yang me-
lakukan perdagangan ke berbagai negeri akan
mendapat pengarnanan bila menjalin hubungan
dengan empat bersaudara tersebut. Menurut
Al-Azhari, orang-orang Quraisy adalah orang-
orang yang terhormat. Tidak ada yang berani
menghalangi mereka saat dalam perjalanan.
Oleh karena itu, mereka dapat melampaui
perjalanan di musim panas dan dingin dengan
aman. ]ika ada yang hendak menghalangi
mereka di jalan, mereka berkata bahwa mereka
adalah penduduk negeri yang dimuliakan Allah
sehingga mereka tidak jadi mengganggu. Abu
Al-Husain Ahmad bin Faris di dalam tafsirnya
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menyebutkan sebuah riwayat yang sanadnya
sampai ke Ibnu Abbas bahwa apabila salah satu
keluarga dari suku Quraisy tertimpa kelaparan,
keluarga tersebut pergi ke suatu tempat yang
dikenal. Mereka lalu memasang kemah dan
tinggal di sana sampai meningggal satu persatu
karena kelaparan. Kebiasaan ini berlangsung
sampai masa Amr Ibn Abd Manaf, seorang
sayyid yang disegani pada masanya. Ia memiliki
seorang putra yang bernama Asad. Asad
memunyai teman sebaya dari Bani Makhzum
yang ia cintai dan merupakan kawan se-
permainan. Suatu hari kawannya berkata
bahwa ia dan keluarganya akan menjalani
suatu "tradisi" kaum Quraisy yang ditimpa
kelaparan. Asad lalu mendatangi ibunya sambil
menangis dan menceritakan keadaan yang
menimpa kawan sepermainannya. Ibunya lalu
mengirimkan kepada mereka makanan basi dan
tepung sehingga mereka dapat bertahan hidup
selama beberapa hari. Kemudian kawannya
datang lagi kepada Asad dan berkatayang sama
dengan sebelumnya. Asad lalu datang ke
ayahnya sambil menangis dan mengadukan
apa yang terjadi dengan kawan sejawatnya.
Ayahnya sangat terharu mendengarnya. Ke-
mudian ayahnya keluar dan berkhotbah, di
hadapan orang-orang Quraisy yang patuh
kepadanya; "Kalian telah mengalami musibah
kelaparan sehingga jumlah kalian sedikit,
sedangkan orang-orang Arab adalah ma-
yoritas. Kedudukan kalian rendah, tetapi orang-
orang Arab berada pada kedudukan terhormat.
Kalian adalah penduduk yang tinggal di tempat
yang dimuliakan oleh Allah, dan semulia-mulia
keturunan Adam. Manusia mengikuti kalian,
tetapi kelaparan menimpa kalian". Mereka lalu
berkata; "Kami mengikut dengan Anda se-
hingga tidak ada perbellaan antara kami dan
Anda." Selanjutny+ Bani Ab turut melakukan
perdagangan ke Yaman pada musim panas dan
ke Syam pada musim dingin. Keuntungan
dibagi sama antara yang miskin dan kaya
sehingga yang miskin sama dengan yang kaya.
Kondisi ini terus berlangsung sampai Islam
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datang. Maka, tidak ada lagi orang-orang Arab

yang lebih banyak hartanya dari Bani Ab dan

tidak ada lagi orang-orang Quraisy yang lebih

mulia dari Bani Ab. Begitu besar nikmat Allah
yang telah dianugerahkan kepada mereka. Oleh

karena itu, sewajarnyalah mereka menyembah

kepada Allah sebagaimana ditegaskan pada

ayat berikutnya, yaitu falya'budf't Rabba hddzal-

bait ( *ii t'i;0:1t'r:11! = maka hendaklah
mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini-
(Ka'bah).

Barang yang dibawa di dalam perjalanan

atau bepergian, yang diletakkan di atas Pung-
gung binatang tunggangan dan berisi per-

bekalan, di dalam bahasa Arab disebut dengan

ar -r ahl ( ;p'Si ). Bentuk j am alay a ar -rihhl ( J tl )i ).

Kata ini terulang tiga kali di dalam Al-Qur'an,

yaitu dua kali dalam bentuk tunggal, seperti

disebut pada QS. Yffsuf l12l:70 dan75; dan sekali

dalam bentuk jamak yang disebut pada QS.

Yffsuf l12l: 62. ee Hanun Asrohah te

RIZQ ( rijt )

Kata rizq ( O';:.) berasal dri razaqa - yarzuqu -
rizqan ( 6'u -'O';'j- - O ) t ).Dalam berbagai bentuk-

nya, kata ini disebutkan dalam Al-Qur'an
sebanyak 123 kali.

Dari segi kebahasaan, asal makna kata rizq

( O'i ) adalah'pemberian', baik yang ditentukan

maupun tidak; baik yang menyangkut makanan

perut maupun yang berhubungan dengan ke-

kuasaan dan ilmu pengetahuan. Makna ini
digunakan di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 254. Di
samping rezeki duniawi, ada iuga rezeki ukhrawi
yang terdapat di dalam QS. Ah 'ImrAn l3l:169.
Ar-Rdziq mengacu pada pemberi atau pencipta

rezeki. Allah disebulAr-Rdziq (iiltlt ) karena Allah

pemberi atau pencipta rezeki.

Kata razaqa (,ij't), di dalam bentuk kata

kerja di dalam Al-Qur'an disebut 61 kali. Ayat-

ayat yang memuat kata itu memberi penjelasan

tentang macaln-macam rezeki yang dianugerah-

kan Allah kepada manusi4 sePerti:

L. Makanan, seperti buah-buahan antara lain

di dalam QS. Al-Milidah [5]:88, QS. Al-An'Am

Rizq

16l:1.42.
2. Air yang menghidupkan hewan dan tumbuh-

tumbuhan antara lain di dalam QS. Y0nus

[L0]: 31, QS. An-Namll27l:64.
3. Binatang ternak antara lain di dalam QS' Al-

Hajjl22l:28 drr34.
4. Istri dan anak-anak di dalam QS' An-Nahl

116l:72.
5. Hambasahaya di dalamQS. Ar-R0m [30]:28.

Pendapat para ulama berbeda tentang apa

yang dimaksud dengan rezeki. Fakhruddin Ar-
Razi berpendapat, bahwa rezeki adalah bagian'

Seseorang punya bagiannya sendiri yang bukan

menjadi bagian orang lain. Ia membantah
pendapat sebagian orang yang mengatakan,

bahwa rezeki adalah segala sesuatu yang bisa

dimakan dan digunakan. Karena Allah me-

nyuruh kita untuk menafkahkan rezeki (QS. Al-

Baqarah l2l:3), kalau rezeki adalah sesuatu yang

bisa dimakan, itu tentu tidak mungkin di-
nafkahkan. Dia juga membantah pendapat yang

mengatakan bahwa rezeki adalah sesuatu yang

dimiliki. Manusia bermohon, "Ya Allah berilah

aku anak yang saleh, istri yang saleh'" Anak dan

istri bukan milik. Demikian juga binatang; bagi

binatang ada rezeki tetapi mereka tidak me-

munyai milik.
Para ulama dari aliran Ahlus-Sunnah wal-

lam6'ah berpendapat, bahwa rezeki adalah
segala sesuatu yang bermanfaat, baik halal
maupun haram, karena kalau ditilik dari segi

kebahasaan kata ar-rizq ( A3"St'l berarti 'bagian'.

Siapa yang menggunakannya dengan haram

maka jadilah bagiannya itu haram. Alasan

berikutnya adalah firman Allah pada QS. Hffd

[11]: 6, Wa md min ddbbatin fil-ardhi ill6 'alallihi

rizquhd ( W")r. ;ni i1t 11 Aifi a ilt ,t t-1i = dan

tidak ada satu binatang melata pun di bumi
melainkan Allahlah /ang memberi rezekinya).

Sebalikny+ aliran Mu'tazilah mengatakan,

bahwa yang haram tidak disebut rezeki, karena

kepemilikannya tidak sah. Allah tidak memberi

rezeki yang haram.Ya.g diberikan Allah hanya

rezeki yang halal. Mereka mengemukakan
argumentasi berdasarkan firman Allah di dalam
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QS. Al-Baqarah [2]: 3, Wa mimmi razaqnAhum

yunfiqfin (:r;-rt""g;t b.'e = dan menafkahkan
sebagian rezeki yang telah Kami anugerahkan
kepada mereka). Secara implisit ayat ini me-
ngandung pujian bagi yang menafkahkan rezeki

yang diberikan Allah. Kalau sekiranya yang
haram disebut juga rezeki, konsekuensinya
menafkahkan yang haram juga berhak men-
dapat pujian. Yang demikian itu tidak benar
sama sekali. Alasan kedua kalau yang haram
adalah rezeki, boleh-boleh saja seseorang
merampas dan kemudian menafkahkan ram-
pasan itu. Akan tetapi, hal itu tentulah ditolak.
Ini menunjukkan bahwa yang haram bukanlah
rezeki. Alasan ketiga berupa firman Allah surt.,

(,;4 A;;i $i ; E':,i Jti J A;,i A

<r;{i li jL;iq€ 3ii 
^i; 

,_fi <rt;'o

(Qul ara'aitum md anzalallihu lakum min rizqin

faj a' altum minhu hnrdman wa bnlillan qul 6ll6hu adzina

l akum am' al 611 6hi t aft arttn ).

Kataknnlah, " Terangkanlah kepadaku tentang rezeki

y ang diturunkan All ah kE adamu, I alu kamu j adikan

sebagiannya haram dan [sebagiannya] halal". Ka-

takanlah, "Apakah Allah telah memberikan izin
kepadnnu [tottmg ini] atau kmnu mengada-adaknn saj a

terhadap Allah? ").

Ayat ini menjelaskan bahwa yang mengharrun-
kan rezeki Allah si pelaku mengada-ada ter-
hadap Allah. Demikian itu menunjukkan bahwa
yang haram tidak dinamai rezeki. * Aftaniati Affan +

RU'B ( +] )

Kala ru'b berasal dari kata kerja ra'aba - yar'abu
(L;; - +ti ). Bentuk zashdar-nyaadalahra'ban
dan ru'ban (+3,V', ). Kata ru'b itu pada
mulanya berarti 'penuh'. Menurut fungsinya,
kata kerja ra'aba - yar'abu dapat ditempatkan
sebagai kata kerja intransitif dan dapat pula
transitif, yang berarti'penuh' atau'memenuhi'.
Selain itu, kata tersebut digunakan untuk
maksud lain, yaitu dalam pengertian 'rasa
takut', sehingga di dalam bentuk intransitif,
kata kerja itu berarti'takut' dan di dalam bentuk
transitif berarti 'menakuti', semakna dengan

Ru'b

kata kerja khdfa - yakhkfu ( jt :"- uG ) dan
khawwafa - yukhawwifu ( J'i;. - J ? ). Kata ru' b

( +b)) berarti'gentar karena diliputi rasa takut'
atau 'rasa takut yang merasuk ke dalam hati'.

Di dalam Al-Qur'an kata ru'b disebut
sebanyak lima kali, yaitu pada QS. Ah 'ImrAn

[3]:151, QS. Al-AnfAl [8]: 12, QS. Al-Kahfi [18]:
1.8, QS. Al-AhzAb l33l:26, dan QS. Al-Hasyr [59]:
2. QS. Ah'ImrAn [3]: 151 menyebutkan;

i,Llhii-a-;ji1#i Sjiit s* a &
6 anulqt fi qulttbil-l adzina kafaril ar-ru'b bi md asy r akit

bilah)
" Ksmi aksn memasukknn rasa takut ke dnlarn hati ormtg-

o r mt g knf ir itu k ar en a m er ekn m emp er s ekutukan All ah. "
Pesan yang termuat di dalam ayat tersebut sama

dengan pesan yang terdapat dalam QS. Al-Anf6l

[8]: L2, yang berbuny. "Sa'ulqi fi qulitbil-ladzina
kafarit ar-ru'b" ( GjiirF O-tt v* A Al =

Akan Aku jatuhkan perasaan takut ke dalam hati
orang-orang kafir itu). Kala ru'b pada ayat-ayat

tersebut menunjukkan adanya rasa takut dan
gentar pada orang-orang kafir karena mereka
mempersekutukan Tuhan.

Menurut para mufasir, ayat ini memberi
kabar gembira dan membesarkan hati orang-
orang yang berjihad agar tidak khawatir dalam
menghadapi orang-orang kafir. Allah akan
menimpakan rasa takut ke dalam jiwa orang-
orang kafir itu untuk memenangkan orang-orang
Muslim.

Timbul perbedaan penafsiran, apakah janji
Allah itu dikhususkan di dalam peristiwa Uhud
saja, ataukah berlaku umum. Ada yang ber-
pendapat bahwa janji itu tidak dikhususkan
pada peristiwa Uhud saja, tetapi kebanyakan
mufasir berpendapat bahwa hal itu dikhususkan
pada peristiwa Uhud saja.

Di antara mufasir yang menyatakan bahwa
janji Allah itu hanya terjadi pada peristiwa
Uhud adalah Ar-Razi. Ia menyebutkan dua
pendapat. Pertama, orang-orang kafir pada
mulanya berhasil mengalahkan orang-orang
Muslim, tetapi tanpa diketahui sebab-sebabnya
tiba-tiba mereka merasa takut dan lari tung-
gang-langgang. Dikisahkan bahwa karena rasa
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takut itu, Abu Sufyan melarikan diri ke gunung.
Kedu+ menyatakan bahwa ketika orang-orang
kafir itu menuju Mekah setelah berhasil me-
ngalahkan lawan, di antara mereka mengatakan,
"Kami telah membunuh banyak orang Muslim,
tetapi kami tinggalkan mereka begitu saja;

padahal, kami dapat melakukan sesuatu ter-
hadap mereka. Mengapa kita tidak mendapat-
kan apa-apa? Kalau begitu, marilah kita kembali
dan kita habisi saja seluruhnya!" Pendapat
tersebut mendapat persetujuan bulat dari
rombongan kafir itu, tetapi pada saat itulah Allah
menurunkan rasa takut di hati mereka.

Al-Qurthubi berpendapat seperti pendapat

kedua di atas. Ia mengutip pendapat As-Suddi dan

lainnya yang menyatakan bahwa ketika Abu
Sufyan dan orang-orang musyrik yang terlibat
dalam Perang Uhud itu di dalam perjalanan
pulang menuju Mekah, tiba-tiba di tengah
perjalanan timbul penyesalan. Beberapa di antara

mereka berkata, 'Alangkah bodoh kita semua ini.
Kita telah membunuh mereka sampai tak tersisa
kecuali mereka yang berhasil meloloskan diri dan

kita biarkan mereka. Marilah kita kembali lagi dan

kita habisi merekal" Maka, setelah mereka
bertekad bulat untuk kembali, Allah memasukkan

rasa takut ke dalam hati mereka sehingga mereka

mengurungkan niat itu.
Ibnu Katsir di dalam tafsirnya men-

cantumkan sebuah riwayat Al-Aufi mengenai

QS. Ah'ImrAn [3]: 151 tersebut, Ibnu Abbas
berkata bahwa Allah menurunkan perasaan
takut ke dalam hati Abu Sufyan, maka ia segera

kembali ke Mekah. Rasulullah bersabda, 'Abu
Sufyan merasa berkecil hati menghadapi kalian.
Ia pulang dan Allah telah menurunkan rasa

takut ke dalam hatinya."
Adapun pendapat yang menyatakan bah-

wa janji tersebut tidak hanya khusus pada
peristiwa Uhud, tampaknya merujuk sabda
Rasulullah bahwa munculnya perasaan gentar
di hati lawan itu merupakan salah satu ke-
utamaan yang dikaruniakan Allah kepadanya.

Diriwayatkan oleh |abir bin Abdillah bahwa
Rasulullah bersabda,

, .ot1 . t c. t cl.

) \.# ) t:r_U'_?'r\t J.

( U' tltitu ldrams m I nn y u' thihinna ahadnn min al - anbiy 6'

qabli, nushirtu bir-r a'b masirah sy ahr w a ju' ilat lil-ardh

masjidan wa thahilran wa uhillat li al-ghan6'im wa

u' thitusy - sy af6' ah w a kdnan-nabiy y u yub' atsu il 6

qaumihi khdshshah wa bu' itstu ilm-ndsi' frmmah).

" Aku diberi lima keutamaan y ang tidak diberikan Allah

kepada smrang pun di antara para nabi sebelumku, y aitu

aku ditolong dengan munculnya rasa gentar (di hati

lmom) sejauhperjalmtan sebulm, humi dijadikm masjid

dan suci untuklat, dihnlalknn pmnpasan bagiku, aku diberi

syafaat, dan jika seorang nabi diutus khusus untuk

kaumnya saja maka aku diutus untuk seluruh umat

manusia." (HR. Bukhari dan Muslim).
jelaslah bahwa hadits yang menyatakan

adanya pertolongan Allah berupa timbulnya
rasa takut di hati lawan, di dalam kalimatnushirtu
bir-ra'b (+L\t'1)di atasberlaku umum dan

tidak berlaku khusus untuk kasus Uhud saja.

Demikian halnya yang tersebut di dalam

QS. Al-Hasyr l59l:2bahwa Allah menimbulkan
rasa takut di dalam hati orang-orang kafir, yakni
kaum Yahudi dari Bani Nadhir, setelah mereka

merusak perjanjian damai dengan Nabi yang
telah disepakati bersama. Al-Qurthubi me-
nyebutkan bahwa pemuka kaum itu yang
bernama Ka'ab bin Al-Asyraf terbunuh di
tangan Muhammad bin Maslamah, Abu Na'ilah
(saudara sepersusuan Ka'ab), Abbad bin Bisyr,

Al-Haris bin Aus, dan Abu Abbas bin |abir.
Karena itulah mereka menjadi gentar dan takut.

Yang tersebut di dalam QS. Al-Kahfi [18]:
18, mengisahkan keadaan ashhdbul kahf, ber-
bunyi:

crt;', ;rrXi '>ti "rlli"5 "\$ "4 Gtli

jt

'i-b Jfi | ')*f\ 1;,ri; i"4 -{K't ";t:}si

63'e 4i 6G;i' 4'
(Wa tahsabuhum aiqizhan wa hum ruqitd wa
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nuqallibuhum dzdt al-y amin w a dzdt asy'sy imkl w a

kalbuhum bfisithun dzir 6' aihi bil-washid lau iththala' t a

' al aihim lau: all aita minhum fir dr sn w a I amuli' t a minhum

ru'bil.
"Dan kamu mengira bahwa mereka di dalam keadaan

bangun berjaga; padahal, mereka itu tidur. Kami balik-

b alikkan m er ek a ke kan an dan ke kir i, s emen t ar a an i in g
mereka mengujurkan kedua tanganny a di muka pintu
gua itu. I ikn kmnu meny aksiknn mueka, p asti kmnu alun

berpaling dnri merekn smnbil melarikan diri dan pastilah

hatimu diprnuhi rasa takut terhadap merekn itu"

Ada pendapat bahwa mata mereka tetap
terbuka meskipun mereka dalam keadaan tidur,
sehingga orang yang melihat mengira mereka
dalam keadaan terjaga. Mereka dikira tidak tidur
karena sering membalikkan tubuh seperti halnya
orang yang sedang berbaring. Menurut Ibnu
Abbas, Allah membolak-balikkan mereka itu
agar tubuh mereka tidak termakan tanah.

Pada ayat-ayat di atas, yakni QS. Ali'ImrAn

[3]: L51, QS. Al-AnfAl l8):12, QS. Al-AhzAb [33]:
26, dan QS. Al-Hasyr [59]: 2, kata ru'b selalu
dikaitkan dengan kata kerjaulfi, nulqr, dm qadzafa

serta kata keterangany' qulttb, yaltu bahwa rasa

takut dan gentar itu dimasukkan oleh Allah ke

dalam hati mereka, yang menurut Ar-Razi,
karena hati merupakan "komandan" bagi jiwa
seseorang. Ayat-ayat di atas berbeda dengan
yang tersebut dalam QS. Al-Kahfi [18]: L8, yang

bercerita tentang ashhibul kahf itu; kata ru'b pada
ayat tersebut tidak didahului dengan kata kerja

dan keteran1an fr qulirb seperti ayat-ayat lain
yang disebutkan. ", Aminullah Elhady tc

ROH ( C:i:t
Katartthmerupakan salah satu kata turunan dari
akar kata rA','u)a:u), danha'. Dari akar kata tersebut

terbentuk kata kerja masa lampau, rhha ( Ctr).
Kata kerja tersebut memunyai bentuk kata kerja
masa kini (fi'l mudhhri') daurr mashdar. Perbedaan

bentuk mudhdri' dan mashdar itu berakibat pada
perbedaan makna.

Perbedaan bentuk itu, pertama, rkha -
yarilbu - rawAhan (LL'r- U:;-- gr, ) yang ber-
arti 'pergi pada waktu petang', digunakan di

839

R0h

dalam QS. Sabil pal:D. Keduo rdha-yartrhu -
rauhan (g\, - C\i- - atj ) dan rdha - yardbu -
rihan (U) - Ct 

j- - Ct; ) yang jika diikuti subjek

al-yaum ( iSi = hari) berarti bahwa'pada hari itu
banyak berembus angin'. Ketiga r6ha -yardbu -
rdhatan (;t., - Ct; - 6rj ) yang berarti 'berbau

harum', dan dari bentuk ini diperoleh kataraibdn

( oU-, ) yang berarti 'tumbuh-tumbuhan yang
berbau harum', seperti tersebut di dalam QS. Ar-
RahmAn [55]: 12. luga, rdha - yarihu - raihan

(U"r-'C-;-- t\i) yang berarti 'berbau' atau
'diketahui baunya', dan dari bentuk ini didapat
kata ar-rih ( drl) yang berarti 'bau', seperti
tersebut di dalam QS. Yffsuf l12l:94.

Menurut Al-Ashfahani, rith merupakan
nama induk dari nafs (jiwa). Artinya, nafs

merupakan bagian dari rtth atau nafs merupakan

species danrfihadalah genus. Di dalam pengertian
umum, kata rfih berarti unsur yang dengannya

dapat terjadi hidup, gerak, usaha mencari yang

baik dan menghindari bahaya. Di dalam bahasa

Inggris kata tersebut diartikan 'spirit', dan di
dalam bahasa Indonesia diartikan 'roh' dan
'semangat'. Bentuk jamaknya adalah arwhh

(1.ri'i7.
Muhammad Ismail Ibrahim di dalam

Mu' j am juga menempatkan kata rfih sebagai kata

turunan dari kata rdha ( 1tt ). Menurutnya, rfih
adalah unsur yang menjadlkNrnafs (jiwa) dapat
hidup. Artinya, ia merupakan salah satu
kelengkapan makhluk berjiwa. Selain itu, kata

tersebut dapat berarti 'wahyu' dan 'malaikat'.
Kata rirh di dalam bentuk gendernya dapat
digunakan untuk mudzakkar (maskulin) atau
mu'annats (feminin). Ibnu Manzhur di dalam
Lisdnul-' Ar ab, menyebutkan bahwa rfihbermalcna
nafs (jiwa), dan ia mengutip pendapat Abu Bakr

bin Al-Anbari bahwa rithdxrnafsitu satu, hanya

saia rfihadalah mudzakkar, sedangkan nafs adalah

mu'annats. Menurutnya, rfih adalah sesuatu yang
memungkinkan jiwa hidup. Abu As-Su'ud di
dalam tafsirnya juga berpendapat demikian,
yaifi rfih adalah pengatur tubuh dan pangkal
hidup manusia.

Di dalam Al-Qur'an, kata rilhmengandung
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banyak pengertian. Di antaranya adalah roh
ciptaan Allah yang ditiupkan ke dalam tubuh
manusia; ada yang berarti 'wahyu'; oleh karena

itu, Al-Qur'an dapat juga disebut rfih. Adapula
yang berarti'malaikat'.

Katarfihdi dalam Al-Qur'an disebutkan 21

kali. Empat di antaranya dalam kata majemuk

rfibul-qudus ( tpt L'sl.,); tutukali dalam kata ar-

rithul-amin ( ;!l Z:')r); dan dengan kata rilh
selebihnya sebanyak 16 kali.

Pengertian katarilhyaorrg terdapat di dalam
Al-Qur'an harus dipahami sesuai dengan
konteksnya, atau sebagaimana dijelaskan oleh

ayat. Banyak ayat yang menyebutkan bahwa
pada dasarnya rith yang ada pada manusia
adalah rfih ciptaan Allah yang ditiupkan,
misalnya dalam QS. Al-I{ijr llil: 29, QS. As-

Sajadah l32l:9, dan QS. ShAd [38]: 72.

kata rfih yang berarti wahyu terdapat di
dalam QS. An-Nahl 11,61: 2, Yunazzilul'mald' ikata

bir-ruh min amrih ( -,ti :, Cili':i<i-.i.fr lfi = Dia

[Allah] menurunkan malaikat dengan mem-
bawa rilh dari sisi-Nya), yakni bahwa rfihyang
dibawa oleh para malaikat itu adalah wahyu
dariAllah, yang dijelaskan dengan katamin amrih.

Menurut Al-Qurthubi, wahyu dinamakan rith
karena dengan itu manusia dapat hidup dan

bangkit dari kekafiran, sebagaimana badan
hidup dengan nyawa.

Kala rfih yang berarti 'malaikat ]ibril',
seperti tersebut di dalam QS. Al-Qadr [97]:4,
Tan azzalul -m al 6' ikatu w ar - rfihu fihd b i - i dzni r abb ihim

( et glb W ifliii<rr;ji tfi = Pada malam [al-
qadrl itu para malaikat dan |ibril turun dengan

izin Tuhannya).
Selain itu, beberapa ayat menyebutkan

bahwa rLhyang dimaksud di dalam Al-Qur'an
berasal dari sisi-Nya, yang dijelaskan dengan
kataminhu (4 fuit ) di dalam QS. An-Nis6l [4]:
17L dan QS. Al-MujAdilah [58]: 22; dengan kata

"i . { . ,
min mnrihi (, ;l U 7 j-1 ) di dalam QS. An-Nahl [16] :

2 dan QS. GhAfir [40]: L5; dengan katamin amrinh

(uti G 6)3) di dalam QS. Asy-SyurA,l42l: 52;

deirgan kata min amri rabbi ( jt ;f CLll ai
dalam QS. Al-IsrA' llTl:85; serta disebutkan

dengmr dhamir kepemilikan (posesif ) untuk orang

pertama tun ggal, min rfrm ( e\3.r ) di dalam QS.

Al-Hijr l15l:29 dan QS. ShAd [38]: 72; orang
pertama jam *, min rilbin6(tti', 'a ) di dalam QS.

Al-AnbiyA' l21l:91, dan At-Tahrim [66]: 12; dan
orang ketiga tunggal, min rfihihi ( +':'; iy.) di
dalam QS. As-Sajadah [32]: 9.

Adapun ayat-ayat yang menyebutkan kata

rfihul-qudus adalah QS. Al-Baqarah l2l:87 dan253,

QS. Al-Mflidah [5]: 110, dan QS. An-Nahl [16]:
102, sertaar-rfihul-amin di dalam QS. Asy-Syu'arfl

126l:193.
Rilhul-qudus oleh kebanyakan mufasir

diartikan sebagai jibril. Namun, sebagian
lainnya menyatakan bahwa rAhul-qudus adalah

roh suci yang diberikan Allah kepada Nabi Isa

untuk meneguhkannya, sebagaimana tersebut di
dalam tiga ayat (QS. Al-Baqarah [2]: 87 dmr253,

QS. Al-Ma'idah [5]: 110) dengan kata ayyadndhu

( ;ul1 ) dan ayyadtuka ( gfil ). Meskipun de-

mikian, mereka tidak membatasi roh suci itu
khusus untuk Nabi Isa tetapi juga untuk nabi-
nabi lain, bahkan untuk orang-orang beriman.
Ibnu Taimiyah menandaskan pendapat demikian
ini dengan mengutip sebuah doa Nabi yang
diucapkan untuk Hasan bin TsAbit, sebagaimana

diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari
Abu Hurairah, " Alllhumma ayyidhu bi rithil-qudus"
(,rJiir Cril$ ft-tr =va Allah, teguhkanlah ia

dengan roh suci).
Selain itu, di dalam penjelasannya me-

ngenai rLhul-qudus di dalam QS. An-Nahl [16]:
L02, tampaknya Ibnu Taimiyah memahami kata

tersebut sebagai |ibril, dan sama dengan kata

ar-rfihul-amin berarti'roh yang terpercaya' di
dalam QS. Asy-Syu'ard' 126l:193 dan 194, yang
dijelaskan dengan membawakan QS. Al-
Baqarah [2]: 97. Akan tetapi, pendapat lain
menyatakan bahwa rLhul-qudus yang tersebut
di dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 110 itu justru
bukan |ibril, melainkan mukjizat. Konteksnya
berkait dengan pembicaraan bahwa dengan rfih
itu Nabi Isa dapat berbicara dengan bayi,
membuat burung hidup dari tanah liat, me-
nyembuhkan orang sakit, serta menghidupkan
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orang yang telah mati.
Abdullah Yusuf Ali menjelaskan bahwa

rtthul-qudus(roh suci, theholy spirit) di dalam Islam
bukanlah "oknum ketiga di dalam Trinitas"
sebagaimana keyakinan Kristiani, melainkan
malaikat fibril yang senantiasa melayani dan
melindungi Nabi Isa dari tipu muslihat musuh-
musuhnya. Tidak ada satu pun ayat Al-Qur'an
yang menyatakan peringkat tersendiri kepada
Nabi Isa melebihi nabi-nabi lain, meskipun
beliau memunyai keistimewaan tersendiri di
antara utusan-utusan Allah.

Meskipun demikian, untuk mengetahui
hakikat rfih, ada rambu-rambu yang patut
dipahami bahwa ia berada pada wilayah urusan
Tuhan, sebagaimana dinyatakan di dalam QS.
Al-IsrA' l17l: 85, Wa y,as' altrnakn' anir-rtth qulir-rAhu
minamrirabbi(;t;\ b tt!, #"rtj, n aix;:
= Mereka bertanya kepadamri [Muhammad]
mengenai roh. Katakanlah bahwa roh itu ter-
masuk urusan Tuhanku).

Mengenai ayat di atas, beberapa mufasir
dalam uraiannya mengemukakan bahwa ada
riwayat yang menyebutkan latar belakangnya.
Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas,
dan lainnya, bahwa ada sekelompok orang
Yahudi bertanya tentang rtthyangada di dalam
tubuh manusia. Riwayat lain menyebutkan
bahwa orang-orang Yahudi meminta orang-
orang kafir Quraisy untuk menanyakan tiga hal
kepada Nabi Muhammad, yakni tentang
ashhdbul kahf, Dzulqarnain, dan rfih. Menurut
mereka, jika dua dari pertanyaan itu dijawab
dan satu tidak dijawab, itu berarti ia adalah
seorang nabi. Nabi tahu bahwa pertanyaan ter-
sebut bukan untuk memperoleh pengetahuan,
melainkan timbul karena kecongkakan mereka
kepada Nabi. ]ika pertanyaan itu dijawab, akan
bertambah kesombongan mereka sehingga
beliau tetap tidak memberi jawaban, kecuali
setelah mendapat informasi wahyu yang
menjelaskan tentang ashhhbul kahf dan Dzul

Qarnain, sehingga turun wahyu yang tersebut
pada QS. Al-IsrA' [17]: 85 itu.

Mengenai rilhitu, riwayat lain menyebut-
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kan bahwa yang ditanyakan itu adalah apakah
rih itu diciptakan sebagai sesuatu yan g muhdats
(baru) atau tidak. Maka, jawaban yang di-
berikan adalah sebagaimana dinyatakan oleh
wahyu. Di dalam uraian Ath-Thabarsi dan Ar-
Razi, kata ar-rfih pada jawaban yang berbunyi,
Ar-rfibu min amri rabbi ( 

G_, ;f A Lr')t ) dapat
berarti 'roh yang ada pada tubuh manusia',
sebagaimana pendapat Ibnu Abbas dan lain-
nya. Kata itu dapat juga berarti 'libril' , sebagai-
mana pendapat Al-Hasan dan Qatadah. Selain
itu, dapat juga berarti 'malaikat', sebagaimana
riwayat Ali. Pengertian lain dari kata tersebut
adalah 'Nabi Isa' yang juga dinamai ar-rilh.

Kemungkinan lain, bahwa yang dimaksud
dengan rtth itu adalah Al-Qur'an'. Orang-orang
musyrik menanyakan bagaimana malaikat
menyampaikan Al-Qur'an itu kepada Nabi
Muhammad dan bagaimana pula ia dapat
menjadi mukjizat. Maka jawaban tersebut
menjelaskan bahwa yang mengetahui persoalan-
persoalan tersebut hanya Allah.
ec Aminullah Elhady te

RUHAMA' ( *JL,;I
Kata rubam6' di dalam AlQur'an disebut satu kali,
yakni pada QS. Al-Fath [a$: 29. Ayat tersebut
berbunyi,

ii;j )G<i & ttVi ;^; 'u-;{fii " $i J;", i:}
6,*i,4i G #:tk:" 6i k:-Cj1#

(Muhmnmadunrasillulldhiwalladzinadrnmtfi asyiddfr 'u

'alal kuffdri rubamd'u bainahum tardhum rukka'an

suj j adan y abtaghirna fadhl an minalldhi w a ridhwdnh).
" Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang

yangbersama dengan dia adalahkeras terhadap orang-

orang knfir, tetapi buknsih sayang sesama merekn, kamu

lihat mereka rukuk dan sujud mmcari knrunia Allah dnn

knidhaan-Nya."

Kata rubamd' berasal dari kata kerja rabima
(et) dan merupakan bentuk ja-ak dafi rahim
( fri). Adapun katarabim di dalam Al-Qur'an,
selain terdapat pada setiap basmalah (pembuka
pada setiap surah), disebut 96 kali;95 di antara-
nya menunjukkan sifat Allah yang merupakan
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salah satu dari al-asm6'ul-husnd ( Siii ,-fiYi ).

Pada QS. At-Taubah l9l: 128, kata rabim ( frt)
disifatkan kepadaNabi Muhammad saw. Dengan

demikian, kata rahim tersebut dapat juga di-
gunakan sebagai sifat kepada selain Allah.

Sebagai bentuk jamak dari kata rahim,

rubamd' diartikan sebagai mutabhbbfin ( J\3.\-;.i,
= salin8 mencintai), mutarihimAn (;:3bf? =

saling menyayangi), muta'ilthifun ( J'ibt;/ =

saling melindungi, saling mengasihi), kal-j asadil-

wdhid ( r-l)l r;)ts = bagaikan satu tubuh),
yuhibbu ahaduhum li akhihi.mi yuhibbu li nafsih

( 4, Li t1 )f\ j;:6.i U = mencintai sau-

daranya sebagaimana ia mencintai dirinya
sendiri). Nabi saw. telah menanamkan rasa

persaudaraan dan kasih sayang kepada para
sahabat beliau dan menjadi keharusan bagi
setiap orang Mukmin mengamalkan dan me-

ngembangkannya.
Hasan Al-Basri mengemukakan bahwa

sosok yang memiliki sifat ruhamd' di antara para

sahabat Nabi diwakili oleh Utsman bin Affan. Ia

menguraikan QS. Al-FAth [48]: 29 bahwa yang

dimaksud dengan w al-ladzina ma' ahfi ( ; ; i-iiti )

adalah Abu Bakar, asyidd6' 'alal-kuffdr ( !t.'+i

.r&i Jt ) adalah lJmar, ruham6' bainahum

t;E lo: ) adalah Ustman, tardhum rukka'an

sujjadan (6;,:G:"t+; ) adalah Ali, dan
yabtaghfina fadhlan minailAhi wa ridhwdnd
( 6'*r ;"i G # t;4 ) adalah rhalhah,
Zrtbair, Abdur-Rahman Sa'ad, Sa'id, dan Abu
Ubaidah. Uraian Hasan Al-Basri ini, menurut
Muhammad Abdur-Rahim di dalam kitabnya
Tafsn Al-Hasan Al-Bashri: lam'un wa Tautsiqun wa

Dirdsat, membutuhkan penjelasan lebih lanjut
karena tidak ada dalil yang menguatkan, lebih-

lebih lagi dari segi bahasa tidak mendukung
penafsiran tersebut. Namun, Abus-Su'ud men-
jelaskan bahwa penggunaan kata rubam6' sebagai

jrnak dari kata rahim itu lebih ditekankan pada

keyakinan agama yang sama dari orang-orang
yang saling mengasihi dan menyayan$.*Muiahid te

RUHB.A.N ( oL+] )

Kata ini terdiri dari huruf ra - ha -ba( .r - o -,, ).

' RuhbAn

Kata yang berasal dari akar huruf ini menunjuk-

kan dua pengertian, pertama menunjukkan
'ketakutan' dan kedua menuniukkan 'hal yang

halus dan yang tersembunyi'. Yang pertama
menjadi ar-rihbah ( 6jt ) yang berarti 'pe-
nyembahan', sedangkan yang kedua menjadi ar-

rahb (-*1t ) yang berarti 'penyendirian'. Me-

nurut Al-Qurthubu kata ar-ruhbdn ( o$}t ) ja ak

dafi ar-rAhib ( .-.1rlr ) yang diambil darikala ar-

ruhbah t a;ilr ). Oleh karena itu, Al-Qurthubi
memberi arti ruhbdn ( o$j ) dengan 'pendeta

Nasrani', karena ada kaitan dengan penyembah-

an, sedangkan ulama lain memahami dengan arti

pertama yaitu 'pengikut Nasrani yang me-

lakukan penyendirian'.
Kata ini dengan berbagai tambahannya

disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 12 kali, yaitu

di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 40, QS.Al-Malidah
[5]:82, QS. At-Taubah [9]:3L, QS. At-Taubah [9]:
34 QS. Al-Hadid l57l:27, QS. Al-A'raf [7]:116
dan 154 QS. An-Nahl [16]:51, QS. Al-Qashash

l28l:32, QS. Al-Anbiydi l2ll:90, dan QS. Al-AnfAl

[8]: 60.

Para ulama dalam memahami kata ruhbdn

( o6; ) paling tidak terdapat dua pengertian,

yaitu 'ulama (pendbta) Nasrani' dan lainnya
'pengikut Nasrani'. Yang memahami sebagai

'ulama (pendeta) Nasrani' adalah antara lain Al-

Qurthubi. Menurut Al-Qurthubi kata ar-ruhbhn

( or$!r ) jamak dari ar-rAhib( +-1tlt ) yang diambil
dari kata ar-ruhbah t a31t ) sebagaimana di-
jelaskan di atas adalah orahg-orang yang takut
dan murni niatnya untuk Allah bukan untuk
manusia, sehingga menjadikan waktu, aktivitas,

dan sikapnya untuk Allah semata. Oleh karena

itu, mereka disebut oleh Al-Qurthubi sebagai

mujtahid Nasrani dalam bidang ibadah. Di sisi

lain Ibnu Katsir memahami kala ruhbdn ( ,:t.ij )

adalah'pengikut-pengikut Nasrani', sedang
'ulama (pendeta) Nasrani' disebut dengan qisfisin

( e-#_) sebagaimana disebut dalam QS. Al-
Ma'idah [5]: 82. Selanjutnya ia membedakannya

dengan perkataan al-ahbdr ( ,qltrr) yang di-
pahami sebagai ulama Yahudi sebagaimana
pada QS. At-Taubah [9 ]: 31 dan 34 di atas.
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Adapun katarahbdniyyah (*.q; ) pada QS.
Al-Hadid l57l:27 di atas, dipahami oleh Wahbah
Az-Zuhuli dengan perbuatan menjauhkan diri
dari manusia untuk beribadah dengan terus-
menerus tinggal di gunung atau lainny4 menolak
kelezatan makanan dan minuman serta nikmat
perkawinan. Perbuatan tersebut untuk mem-
bedakan antara pengikut Nabi Isa as. yang benar

dengan orang-orang Yahudi yang menentang
Nabi Isa as. yang menjalankan kerahiban yang
merekabuat sendiri, tidak disyariatkan Allah sr,vt.

Untuk itu, Az-Zuhaili menganggap perbuatan
mereka itu sebenarnya tidak menjaga syariat
Allah swt., karena mereka justru mempersempit
dan membuat kerusakan terhadapnya.

Oleh karena itu, kerahiban semacam itu
ditolak oleh Islam, karena dua hal :

1. Membuat syariat baru dalam agama Allah
yang tidak diperintahkan.

2. Melakukan suatu pendekatan kepada Allah
dengan cara yang tidak dibenarkan oleh
Islam. + Abdullah Alhamid +

RUI'A ( sJ|r3l
Kata ruj' d ( jl I ) terambil dari kata r aj a' a - y arj i' u

(e'; - f .r ), beratar dari huruf.r6', jim, dan'Ain,

yang berarti 'kembali'. Kata ruj'6 ( &)l ai-
temukan hanya sekali dalam Al-Qur'an, yakni
dalam QS. Al-Alaq [96]: 8, lnna il6 rabbikar-ruj'd
(U;ii i-t't U'b)= Sesungguhnya hanya kepada
Tuhanmulah kembali[mu]).

Abu Hayyan (w.745 H.) dan Abu As-Su'ud
(w. 591 H.) memahami kataruj'd ( &'r) sebagai

'kembali kepada Allah swt. setelah kematian
dengan jalan dibangkitkan untuk memper-
tanggungjawabkan segala amal yang telah
dilakukan dalam kehidupan dunia ini'. Pe-

mahaman kedua mufasir ini berbeda dengan
pemahaman Ar-Razi ketika menafsirkan ayat di
atas; ia menyatakan, "Manusia yang berlaku
sewenang-wenang tersebut akan dikembalikan
oleh Allah swt. kepada keadaan kekurangan,
kemiskinan, dan kematian sebagaimana se-

belumnya Dia meningkatkan manusia tersebut
dari kekurangan menuju kesempurnaan".

Ruj'A

Syekh Muhammad Abduh [1849-1905 M.)
menulis pendapatnya menyangkut ayat di atas

bahwa "Kembali hanya kepada Allah semata
bukan kepada selain-Nya; Dialah yang me-
milikimu (hai manusia) dan memiliki apa yang

Engkau miliki; Dialah yang mencabut rohmu
sehingga Engkau meninggalkan kehidupan dunia
ini menuju satu kehidupan ketika selubung
keangkuhanmu dan Engkau sendiri akan tam-
pak dalam keadaan kehinadinaan".

Dalam kaitan itu, Sayyid Quthub di dalam
tafsirnya, Fi ZhilAfi Qur' 6n, memahami ay at, lnna
ild rabbikar-ruj'A ( $rJi u,1 UU) lebih luas lagi
dengan menyatakan , "Ayatini meletakkan salah

satu kaidah atau dasar pengertian iman, yaitu
kaidah' kembali kepada Allah' . Kembali kepada-

Nya dalam segala sesuatu, segala urusan,
segala niat dan gerak. Tiada tempat kembali
kecuali kepada-Nya; dan kepada-Nyalah kem-
bali orang yang saleh dan yang fasik, yang taat
dan yang durhaka yang benar dan yang salah,

yang baik dan yang buruk, yang kaya dan yang
miskin. Kepada-Nya kembali yang berlaku
sewenang-wenang akibat anggapannya bahwa
ia mampu. Sesungguhnya kepada Allahlah
kembali segala urusan. Dari pada-Nya sumber
kejadian dan kepada-Nya segala kesudahan".

Berdasarkan pendapat para mufasir ter-
sebut, maka dapat ditegaskan bahwa yang
dimaksud dengan kata ruj'6 ( &" ) adalah
kembali kepada Allah dan dibangkitkan pada
hari kemudian untuk mempertanggungjawab-
kan segala perbuatan di dunia ini, bukan dalam
pengertian luas sebagaimana dikemukakan oleh
Sayyid Quthub dan Ar-Razi.

Memahami kata ruj'd (;L) ) dalam arti
'kembali kepada Allah setelah kematian', lebih
diperkuat lagi apabila dicermati kebiasaan Al-

Qur'an menguraikan masalah-masalah hari
kemudian. Banyak cara yang ditempuh Al-
Qur'an ketika menguraikan masalah tersebut
serta pembuktian yang digunakannya namun
seperti yang diamati oleh Al-Biqa'i [809-885 H.)

bahwa kebiasaan Al-Qur'an adalah tidak me-
nguraikan masalah kebangkitan-kembali
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kepada Allah setelah kematian-kecuali me-
netapkan dua sifat Tuhan, yaitu qudraf (ke-
kuasaan)-Nya atas segala sesuatu dan pe-
ngetahuan-Nya yang mencakup hal-hal yang
bersifat global dan atau mendetail.

M. Quraish Shihab menegaskan, perlu
digarisbawahi bahwa cakupan kata ruj'k ( j;"'rl
yang sedemikian luas seperti yang dikemukakan
oleh Sayyid Quthub, bukannya tidak beralasan,

melainkan memiliki dasar Qur'ani. Banyak ayat

Al-Qur'an yang menerangkan bahwa "segala

urusan (persoalan) kembali hanya kepada Allah".
Misalnya dalam QS. Al-Baqarah [2]: 210 dan QS.
Ali 'ImrAn [3]: L09, Wa ilill-ldhi turja'ul umur
( 3;:li '€. j fi Jli = Dan hanya kepada Allah
dikembalikan segala urusan).

Kajian berikutnya adalah, kepada siapa
ditujukan ayat, lnna ild rabbikar-ruj'6
([eJi au; il[).Dalam ha] ini, kita cenderung
memilih pendapat yang mengatakan bahwa
ayat ini ditujukan sejak semula dan secara

tersurat kepada Nabi Muhammad saw., bukan
dalam bentuk ilfifilt ( ;-,Lci),yakni pengalihan
redaksi dari persona ketiga kepada persona
kedua. Kecenderungan tersebut didasari oleh
alasan bahwa baik ayat-ayat sebelumnya
maupun ayat-ayat sesudahnya secara jelas
ditujukan kepada beliau. Demikian M. Quraish
Shihab.

Alasan lain dikemukakan oleh Abdul
Karim Al-Khatib bahwa Al-Qur'an tidak meng-
hadapi secara langsung, face to face, para pe-
ngingkar hari kebangkitan kecuali dalam
kondisi yang bersangkutan mengingkarinya
secara tegas. Selain dari keadaan tersebut, Al-
Qur'an menyampaikan tuntutan atau kecaman-
kecaman secara tidak langsung. ladi, ayat di atas

tidak ditujukan secara langsung kepada ma-
nusia yang berlaku sewenang-wenang, tetapi
ditujukan kepada Nabi Muhammad saw.,
walaupun secara tersirat menjangkau seluruh
manusia.

Dengan demikian, kata ruj'd (;L) ) yang
dipahami sebagai 'kembali kepada Allah dan
dibangkitkan pada hari kemudian' merupakan

RujOrn

salah satu pokok ajaran Islam yang hampir
selalu diuraikan oleh Al-Qur'an berkaitan
dengan keimanan kepada Allah swt. Hal ini
disebabkan oleh keimanan kepada Allah baru
dapat membuahkan hasil yang baik bila di-
barengi oleh keyakinan tentang adanya hari
kebangkitan. * Muhammadiyah Amin *

RUIOM t it-.':l
Kata rujfimadalah bentuk plural dNi rajm ( f , ),

artinya adalah 'sesuatu yang dipakai me-
lempar'. Dari akar katara', jim, dNrmim ini jluga

terbentuk kata benda rajmah (*,r) dan rujmah
(ej ) yang berarti 'batu kuburan', atau
'kuburan' itu sendiri; bentuk pluralnya adalah

rujam ( g) ) dm rijdrn( 16; ).

Adapun kata kerjanya adalah rajama -
yarjumu ( i; - ?:) yarrls berarti 'melempar'.

Selain itu, juga berarti 'meletakkan dan memberi
batu pada kuburan'.

Menurut Ar-Razi, kata yang berakar ra, jim,

dan mim sec€ua etimologis memunyai arti yang
sama dengan kata ar-ramy ( j1) ), yaitu 'me-

lemparkan benda yang bersifat fisik', seperti
melemparkan batu, atau berarti pula'melempar-
kan sesuatu berupa kata-kata atau ucapan',
seperti melemparkan tuduhan, sangkaan, ejekan,

dan makian. Di samping itu, ia juga berarti
'mengusir atau melaknat'. Adapun menurut
Muqatil bin Sulaiman, di dalam Al-Qur'an semua

kata kerja yang berasal dari ra, jim, dan mim

memunyai arti'membunuh', kecuali dalam QS.

Maryaro l19l: 45 berarti'mencaci'.
Di dalam Al-Qur'an, kata yang berakar kata

ra, jim, dan mim disebut sebanyak 14 kali. Di
antaranya dengan menggunakan kata rujfim
( 

f i"), yang berarti'melemparkan', terdapat di
dalam QS. Al-Mulk 167l:5 yang berbunyi, Wa

j a' alndhd ruj fiman lisy -sy ay 6thin ( t1 i't t4:+;
dr,Ji. = Dan Kami menjadikan meteor itu
sebagai alat pelempar bagi setan-setan). Ini
pendapat sebagian besar ahli tafsir. Namun, ada

ahli tafsir yang mengartikan rujitm tersebut
dengan'ramalan' sehingga artinya "Dan Kami
menjadikan bintang-bintang itu menjadi 'alat
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untuk meramal' bagi setan-setan manusia", yaitu

tukang-tukang ramal.
Selain itu, kata tersebut juga berarti

'membunuh seseorang dengan memakai batu',
atau 'melemparkan batu kepada seseorang
sampai mati'. Kata yang berarti'membunuh' ini
semuanya berbentuk kata kerja, kecuali satu

yang berbentuk kata benda objek (ism maf'ttl;

passiae participle). Yang berarti 'membunuh'
dengan menggunakan kata kerja, antara lain
terdapat dalam QS. H0d [1L]: 91, yang men-

ceritakan kaum Nabi Syu'aib yang mengancam-

nya. Demikian pula terdapat di dalam QS. Ad-
DukhAn l44l: 20. Di samping itu, yang berarti
'membunuh' ini terdapat pula dalam QS. YAsin

[36]: t8 tentang ancaman oranS-orang kafir
terhadap para rasul yang diingkarinya; dan

dalam QS. Al-Kahfi [18]: 20 mengenai peringatan
paru Asbdbul Kahfi kepada teman mereka yang
lain. Adapun yang berbentuk kata benda objek
(ismmaf i.rl), hanya disebut sekali, yaitu dalam QS.

Asy-Sy0'rA l25l: 11,6 tentang anctunan terhadap
Nuh dari kaumnya. ]adi, di dalam Al-Qur'an, kata

yang berasal dari akar kata ra', jim, dan mim

dengan arti'membunuh' atau'dibunuh' terdapat
sebanyak 4 kali; tiga kali dalam bentuk kata kerja
dan satu kali dalam bentuk kata benda objek'

Di samping itu, kata yang berakar pada ra',

jim, danmim juga memunyai arti'mencaci'dan
'memaki', sebagaimana di dalam QS. Maryam

l19l: t6 mengenai ancEunan ayah Ibrahim kepada

Ibrahim, La' in lam tant ahi la-arjumannaka w ahjurni

matiyy| (* api'f t*'':t )* i 4 = lit a t amu

tidak berhenti, maka aku pasti mencacimu; dan

tinggalkanlah aku dalam waktu yang lama).
Yang berarti'mencaci' ini hanya disebut satu kali
dalam QS. Maryam [19]:46 itu.

Demikian pula, kata tersebut memunyai
arti'menduga-duga' atau'meramal'. Ini dapat

ditemui satu kali, yaitu dalam QS. Al-Kahfi [18]:
22, Wa yaqfilttna khamsatun sadisuhum kalbuhum

rajman bit-ghaib ( W'# "&:eL:-* -ij*;
1\ = Dan mereka berkata, "[]umlah merekal

adalah lima orang dan enam dengan anjing
mereka", sebagai dugaan atau ramalan kepada
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masalah yang ghaib)
Kata yang berasal dari akar ra, jim, danmim

berarti pula 'terkutuk' atau 'dijauhkan dari
segala kebaikan', seperti dalam QS. AU'ImrAn

[3] : 36, Wa inni uldzuhi,bikn wa dzurriyy atalfi miryasy -

syaithhnir-raiimt o,i"bi :v +.a\t 4 ;ryi Ul;
FJi = Dan akri mohon perlindungan untuk
Maryam dan keturunannya kepada-Mu dari
setan yang terkutuk). Kala rajim ( r.:1 ) ini
merupakan kata sifat berbentuk mubdlaghah
(hiperbol) dengan arti pasif (ism maf frl; passiae

participle).Di dalam Al-Qur'an, bentukkata rajim

yang terulan g 6 kali,semuanya dikaitkan dengan

setan. Ayat-ayat lainnya yang mengandung kata

rujilm ialah QS.AI-Hijr [15]:17 dan 34, QS. An-
Nahl [16]: 98, QS. ShAd [38]: 77, dan QS. At-
Takwir [81]: 25. *Abd. A'tare

RRrcr',oN ( oj$trl
Kata r 6ki' f.tn ( o'y,q 6 ) adalah ben fik jamak (plur al)

dari kata rAki' ( ditt), ism fd'il (kata pelaku) dari
kata raka'a ( €t) yang terbentuk dari hnruf rd

( ; ) - kdf ( l) -'ain ( f ). Bentuk mashdar-nya

adalah ruktr' ( L'fi).Menurut bahasa kata ini
berarti 'membungkuk', 'tunduk dan merendah
diri'. Di dalam Al-Qur'an, rdki'iln (ojft, ) dan

semua kata yang seasal dengannya ditemukan
13 kali, yaitu pada QS. Al-Baqarah l2):43,QS. Atl
'ImrAn [3]:43, QS. Al-Ma'idah [5]: 55, QS. At-
Taubah l9l:112, QS. Al-Hajj l22l:26 dan77, QS.
ShAd [38]: 24, QS. Al-Fath l48l:29, serta QS. Al-
MursalAt l77l: 48, dalam bentuk : yarka'fin
(otsi), irka'il (gK'21), irka'i (ii)t), rdki'an

( 6 t', ), a r -r hki' ftn ( ;; 3i$ t'7t ), ar -r dki 1n ( 5,,f t |t ), ar -

rukka' ( 5)t ), rukka' an ( t3 i ).

Di dalam Al-Qur'an, kata ini digunakan
dengan beberapa pengertian sesuai dengan
konteksnya. Dalam QS. At-Taubah [9]: 112kata
ini berarti 'rukuk' yang dimaklumi sebagai

bagian dari shalat, yaitu membungkuk sampai

tulang punggung sama rata dengan leher, serta

meletakkan dua tapak tangan pada dua lutut; di
dalam keadaan demikian, seseorang diam
sejenak. Inilah yang disebut rukuk sebagai istilah

syara' . Dengan demikian, kata ar-rdki'dtn ( q),5t'St 7
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di dalam ayat ini berarti 'orang-orang yang
melakukan rukuk'.

Pada QS. Al-MursalAt [77]: I kata irka'it
muncul dengan arti'shalat'. Ayat ini ditujukan
kepada kaum musyrik. Menurut Muqatil, ayat
ini turun kepada Bani Tsaqif yang enggan
melaksanakan shalat. Ia menerangkan, bahwa
Nabi saw. berkata kepada mereka, "Masuk
Islamlah kamu!" Seraya memerintahkan mereka
untuk shalat. Mereka menjawab, "Kami tidak
akan membungkuk karena yang demikian
adalah aib bagi kami." Nabi saw. berkata, "Tidak
ada kebaikan dalam agama yang di dalamnya
tidak ada rukuk dan tidak ada sujud." Menurut

Qatadah, ini (perintah) di dunia. Karenaitu, ayat
ini menjadi dalil atas dihukumnya orang-orang
kafir akibat meninggalkan kewajiban yang
bersifat furil' ( L\j = rincian syariat, seperti
shalat). Menurut Ibnu Al-Arabi, ayat ini adalah
dalil atas wajibnya rukuk dan kedudukannya
sebagai salah satu rukun shalat. Ijma' ulama pun
berpendapat demikian. Sejalan dengan itu, ayat
ini diartikan sebagai berikut: "Dan jika dikatakan

kepadn muekn (kaum musyrik),'Shnlatlah knnu!' mereka

tidak shalat." Menurut sebagian mufasir, kata ar-

rdkiln( Etlt ) dalam QS. Al-Baqarah [2]: tt3 dan

QS. Ah ImrAn [3]: a3 juga berarti'shalat'.
Adapun alasan penggunaan kata ini dalam

pengertian'shalat', sebagian mufasir melihat
rukuk sebagai kekhususan shalat kaum Muslim
dan tidak ada pada shalat orang Yahudi. Menurut
versi lairu penggunaan kata ini dalam pengertian
'shalat' karena rukuklah yang paling berat bagi
orang-orang di zaman Jahiliah.

Kata rukka' ( €'r) dan sujjad ( -rl, ) yang
merupakanbentuk jamak taktsir dNirdki'( €ttl
dan sdjid ( ,rt- ) disambungkan tanpa kata
penghubung pada QS. Al-Fath l48l:29,

i'*i, $i G fu iti* f-'1,- Cs:'*;
(Tara hum rukka'an sujjadan yabtaghfina fadhlan
minallihiwaridhwdnil.
" Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia
All ah dnn ker i dhaan-N y a. "
Kata rukka' berarti'orang-orang yang rukuk' dan
suj j ad' or ang-orang yang sujud' . Penggabungan
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kedua kata ini tanpa kata penghubung, baik
dalam bentuk nakirah (tanpa artikel al-), seperti
dalam ayat QS. Al-Fath l48l:29 ini maupun di
dalam bentukma'rifah (disertai artikel al-), seperti
dalam QS. Al-Baqarah [2]: 125 dan QS. Al-IIajj
[22]:26, menunjukkan banyaknya shalat yang
mereka lakukan. Rukuk dan sujud disebut secara

khusus untuk menggambarkan shalat karena
dalam keduanyalah seseorang paling dekat
kepada Allah swt. atau karena keduanya
merupakan rukun yang paling jelas meng-
gambarkan bentuk dan rupa shalat. Hal de-
mikian tentunya lebih mengesankan bagi
pendengar atau pembacanya.

Dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 55, kata rdki'fin
berarti'tunduk'. Oleh karena itu, wahum rhki'ttn
( o6'-,;,r; ) aiterlemahkan sebagai 'seraya
mereka tunduk (kepada Allah)'. Maksudnya,
mereka tunduk kepada perintah-Nya dengan
jiwa yang bersih, bukan karena takut atau agar
dilihat dan didengar orang. Di sini rukit' di-
gunakan dengan pengertian psikis, bukan fisik.

Di samping pengertian-pengertian di atas,

katardki'an di dalam AlQur'an dapat pulaberarti
'sujud', seperti akhir ayat QS. Shad p9l: 24.
Kadang-kad ang sujfrd juga diungkapkan dengan
kata rukit'. Menurut Ibn Al-Arabi, tidak ada
perbedaan di kalangan ulama bahwa maksud
rukuk di sini adalah sujud. Dengan demikian,
ayat wa kharra rdki'an wa andb ( +uii 6y, ?i)
berarti'dan ia (Daud as.) menyungkur sujud dan
bertaubat'. se Ramli Abd. Wahid c*

RUQ0D ( t';:)\
Kataruqitd( ;j:rl adalah bentuk jamak dtirdqid
( 4r, ). Kala rdqid sendiri adalah ism fi'il yang
terambil dari akar kata yang terdiri dari tiga
hurufl yutu rd - qAf - ddl yatrrg menunjuk pada
arti 'tidur'. Al-Laits membedakan tidur yang
dilakukan pada siang hari dengan tidur pada
malam hari yang menggunakan kata ini. Tidur
di siang hari dikatakan ruqdd ( rr5l = tidur siang),
sedangkan tidur pada malam hari dikatakan
ruqfid ( r!] = tidur malam). Namun, menurut Al-
Azhari, bagi orang Arab kedua kata tersebut

l
I
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sam4 yaitu menunjuk pada arti 'tidur'baik pada
malam hari maupun pada siang hari. Dari makna
'tidur' tersebut kemudian berkembang pe-
makaiannya sehingga dapat juga dipakai dengan
arti tenang atau reda sepe rti raqadal harru ( tlt t;,
= panas telah mereda) atau arti kasada (1S =

sepi), seperti raqadas silq (A'.-|rt.r3, = pasar jadi
sepi). Sebaliknya, jikaber-wazan irqadda ( 1i]1 ) dan

dikaitkan dengan kala al-'aduww ( j"!i ) maka
diartikan asra'a (L?i = cepat dan sigap) dan
seterusnya.

Di dalam Al-Qur'an, bentuk kata yang
digunakan dari akar kata ini ada dua macatn,

yaitu bentukruqild(;;'rl yang ditemukan pada
satu tempat yaitu dalam QS. Al-Kahfi [18]: 18

dan bentuk marqad ( i';l yang juga ditemukan
pada satu tempat, yaitu dalam QS.YAsin 136l:52.

Penggunaan kataruqild(rf] ) dalamQS. Al-
Kahfi tersebut terkait dengan ktsah ashhdbul kahf

yang tidur dalam waktu yang lama bahkan
sampai ratusan tahun karena masa antara raja-
ketika pemuda-pemuda itu bersama anjingnya
mengasingkan diri ke gua tersebut lalu tidur-
dengan raja ketika dia bangun, berselang
beberapa abad tanpa disadari oleh mereka
sebelum salah seorang di antara mereka pergi
membeli makanan dan ternyata uang yang
dipakainya itu sudah tidak berlaku lagi. Namun,
dalam kisah tersebut Allah tidak menyebutkan
berapa lama mereka tidur. Dalam ayat tersebut
hanya digambarkan mengenai keadaan mereka

tidur; disebutkan bahwa, "Sekiranya kalian
melihatnya, pasti kalian mengira bahwa mereka

terjaga dan tidak tidur karena keadaannya
seperti orang yang tidak tidur dengan selalu
bergerak-gerak ke kiri dan ke kanan, sedangkan

anjingnya membentangkan dirinya menutupi
mulut gua tersebut." Kemudian, disebutkan
bahwa, "Sekiranya kalian melihatnya, pasti
kalian akan berpaling darinya dan lari me-
ninggalkannya karena perasaan takut melihat
keadaannya yang mengerikan." Ini memberi
gambaran mengapa mereka tidak diganggu oleh
manusia yang mungkin melewati tempat ter-
sebut selama mereka tidur dan memberikan
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gambaran bagaimana tubuh mereka tidak
termakan oleh tanah karena selalu bergerak-
gerak. Abu Hurairah mengatakan bahwa mereka

membalikkan tubuhnya dua kali setiap tahun.
Ada jugayang mengatakan sekali dalam setahun.

Adapun Mujahid mengatakan, sekali dalam
setiap tujuh tahun dan ada lagi yang me-
ngatakan itu hanya terjadi pada sembilan tahun
terakhir, sedangkan 300 tahun sebelumnya
mereka tidak pernah membalikkan badannya.
Pendapat ini mengatakan bahwa lamanya
mereka tertidur adalah 309 tahun. Namun,
terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, yang
jelas peristiwa tersebut menunjukkan bahwa
Allah dapat dengan mudah membangkitkan
semua manusia di hari kemudian setelah
meninggal dunia dalam waktu yang lama.
Peristiwa tersebut-menurut sebuah riwayat-
membuat raja pada waktu itu bersama sebagian

rakyatnya percaya bahwa manusia akan di-
bangkitkan ruh dan jasadny+ bukan ruhnya saja

tanpa jasad sebagaimana keyakinan mereka
sebelumnya.

Penggunaan kata marqad ( i';) pada QS.
YAsin [36]: 52 terkait dengan pernyataan orang-
orang kafir ketika dibangkitkan dari kuburnya
lalu berkata, 'Alangkah celakanya, siapakah
yang membangkitkan kami dari tempat tidur
(kubur) kami?".

Kebangkitan orang-orang kafir dari kubur
mereka digambarkan seolah-olah bangun dari
tidur. Itu tidak berarti bahwa di alam kubur
mereka tidak disiks4 tetapi itu menunjukkan
betapa dahsyatnya siksaan akhirat itu sehingga

seolah-olah siksaan kubur itu tidak ada artinya
lagi. Namun, ada juga yang menafsirkan bahwa
beberapa saat sebelum mereka dibangkitkan,
mereka memang tidur dan hukumannya ter-
henti, sehingga ketika mereka dibangkitkan
timbul ungkapan penyesalan itu. Pendapat ini
dikemukaan oleh Ubay bin Ka'ab, Mujahid, Al-
Hasan, dan Qatadah. Selanjutnya, Mujahid
menjelaskan bahwa masa tersebut adalah masa

di antara dua tiupan sangkakala.
te Muhammad Wardah Aqil te
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sA'au ( ebc )
Di dalam bahasa Arab, kata s6'ah secra umum
berarti 'iam','waktu', atau 'jangka waktu
tertentu' . Di dalam Al-Qur'an kata s 6' ah terulang
sebanyak 48 kali. Delapan di antaranya di-
nyatakan di dalam bentuk nakirah ( iit1, = tanpa
kata sandang al-), termasuk satu kali sebagai

mudhhf pada kata majemuk (idh.dfah), dan empat
puluh kali dalam bentuk ma'rifah ( i;tLlr ).

Kata tersebut dapat menunjukkan periode
waktu tertentu, atau bagian dari waktu-dapat
lebih kecil dari satuan hari, jam, menit, atau

bahkan detik-yang selalu dinyatakan dalam
b enluk n aki r ah ( in def initif , yakni : aLL ). Kata s A' ah

yang menunjukkan pengertian demikian, antara
lain seperti di dalam QS. Y0nus l10l: 45, "Dan

ingatlah pada hari Allah mengumpulkan mereka,

Gernentara mereka merasa) seaknn-aknn merekn itu tidak

tinggal (di dunia) kecualihonyasesant G6'atan, sebentar

sajd padasianghari". Demikian juga di dalam QS.
Al-Ahq6f l45l: 35, "Pada hari mereka menyaksikan
( azab) y mg dimtcarnkan itu, seakm-aknn mereka muasa

tidak tinggal (di dunia) kecuali hanya sesaat (s6'atan,

sebentar saja) pada siang hari" .

Selain itu, ia juga memunyai makna khusus

yang berarti Hari Kiamat atau saat terjadinya
kehidupan akhirat yang menggantikan ke-
hidupan dunia. Untuk pengertian ini di dalam
Al-Qur'an selalu dinyatakan dalam bentuk
ma'rifah (definitif), seperti firman Allah di dalam

QS. Al-A'rAf l7): 187, " Mer eka ber t any a kep adamu

tentang as-sA'ah (Hari Kiamat), kapankah terjadinya.

Katakanlah: sesungguhny a penget ahuan tentang Hari

Kamat itu adapadasisiTuhanku". Demikian juga di
dalam QS. LuqmAn [31]: 34 dinyatakan bahwa
pengetahuan tentang Hari Kiamat itu hanya ada

pada Allah.
Hari Kiamat dinyatakan dengan kata as-

s6'ah, menurut beberapa mufassir, untuk meng-

gambarkan betapa cepat proses penghitungan
amal dan perjalanan waktu pada hari tersebut,

yang hanya berlangsung dalam sekejap. Selain

itu, Hari Kiamat juga terjadi secara tiba-tiba
( l"ij ), tidat adayang mengetahui, kecuali Allah.
(QS. Al-A'rAf l7l: 187).

Selain kata as-sA'ah, banyak nama yang
diberikan untuk menyebut kehidupan sesudah

kehidupan dunia ini, sebagaimana disebut di
dalam Al-Qur'an, antara lain: [1] Al-Qiydmah
( ;;pr ), l2l Al-Akhirah ( ;?\t ) sebagai kebalikan

dari kehidupan dunia yang disebut Al -WA ( jjr\, )

pada QS. Adh-DhuhA [93]: 4), l3l Al-Qdri'ah
( le rr-ilr ), l4l Al-W aqi' ah ( a,st 7t ), l5l Al-Ghdsy iy ah

( +6r ), 16\ Al-Hdqqah (ivt), l7l Ash-Shhkhkhah

( ult i'i- ), [10] Yaumul-Ba'fs ( c^lJr i';- ), l11l
Y aumul -Hasy r ah ( ;:_gi i';- ), l12l Y aumul -Hi s db

( +Lfri,; ), I13l Yaumul-laz6' ( "t*ti';.), t14l
Yaumul-Fashl ( J5;3 i; ), I15l Yaumut-Tahq
( orir ;; ),fL6lhumut-lmn'( *t i';.),[17]Yaumut-
w and ( + it i'i ), l18l Y aumut-raghdbyry ( it$ i'i. ),

dm l19l Ath-Thfirnm atut-Kubr 6 (,5'jjt i1rfu r 1.

Masing-masing dari ntrna-nama itu sesuai

dengan penyebutan spesifikasi atau sifat dan
keadaan yang terjadi, seperti ia disebut sebagai

As-Sk'ah karena dikaitkan dengan kejadian
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SA'ah

berakhirnya kehidupan dunia ini yang ber-
langsung sekejap dan tiba-tiba sehingga tidak
ada seorang pun yang sempat membuat rencana
atau melakukan apa pun jika saat itu telah tibA
dan tidak dapat dimintakan penundaan atau
pun dimintakan penyegeraan terjadinya. Se-

bagaimana ia disebut Yaumud-din, karena pada
hari itu Allah memberikan balasan kepada
manusia atas perbuatan-perbuatannya.

Sebagian ulama membedakan as-s6'ah
dalam pengertian Hari Kiamat itu menjadi tiga
macam, sebagaimana dikemukakan Al-Ashfahani,
yaLni As-56'ah Al-Kubrd (Kiamat Besar), As-Sd'ah
Al-Wusthk (Kiamat Sedang), dan As-56'ah Ash-
Shu ghr d (Kiamat Kecil).

Kiamat Besar adalah berakhirnya seluruh
kehidupan dunia, yang dilanjutkan dengan masa
dibangkitkannya seluruh manusia untuk di-
mintai pertanggungjawaban atas segala per-
buatan selama hidupnya di dunia. As-sd'ah
macarn inilah antara lain yang disinggung oleh
Rasulullah di dalam salah satu sabdanya: "As-
Sh'ah tidak terjadi kecuali jika muncul kfahatan dan

kekej i an, p emu t us an hubun g m kekelu ar gaan, burukny a

hubungan Metangga dm jikn pengkhianat diberi mnanat

dan orang Qang dulunyd jujur sekarangberkhianat"

[Musnad Ahmad, 2:162). Hadits tersebut meng-
isyaratkan bahwa jika kekejian telah merajalela
dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal telah
dikesampingkan dan dilanggar, maka itu sebagai
tanda akan terjadi Kiamat Besar.

Adapun "Kiamat Sedang" adalah masa
habisnya kehidupan suatu generasi, seperti
berakhirnya generasi Sabahat dengan tidak
adanya seorang pun sahabat Nabi yang masih
hidup. Yang dimaksud Sahabat (menurut definisi
yang masyhur, sebagaimana dikemukakan oleh
Al-Asqalani di dalam Al-lshdbah fi Tamyizish-
Shahdbah adalah orang yang pernah bertemu
dengan Nabi dan beriman serta meninggal di
dalam keadaan beragama Islam.

"Kiamat Kecil" adalah berakhirnya ke-
hidupan atau datangnya kematian orang per-
orang di antara individu-individu masyarakat,
seperti sabda Rasulullah "lika engkau meninggal
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berarti kiamatmu telah tiba". Dengan kata lain,
kematian setiap orang merupakan kiamat
baginya.

Selain pembagian di atas, sebagian ulama
lain membagi kiamat itu hanya menjadi dua
macam saja tanpa memasukkan As-SA'atul-
Wusthh (Kiamat Sedang). Bagi yang berpendapat
demikian dan membagi kiamat itu menjadi dua
macam saja, maka keadaan sebagaimana ter-
sebut di dalam Kiamat Sedang itu dimasukkan
sebagai keadaan yang ada pada As-Sd'ah Ash-
Shughrd, karena kehancuran alam secara me-
nyeluruh belum terjadi. * Aminullah Elhady :2

sA'mAH ( z4t- )
Kata sd'ibah (Ut.) adalah bentuk ism f6'il yang
berasal dari akar kata sin - yd - bd, menunjuk
pada arti 'berlalunya atau perginya sesuatu'.
Dari situ dipakai untuk menyatakan 'air me-
ngalir','ular berjalan','binatang dibiarkan/
dilepaskan pergi ke mana saja dia kehendaki'.
Kemudian, dipakai juga untuk menyatakan
'pemberian' karena diumpamakan sebagai
sesuatu yang mengalir sebab ia hanya diperoleh
dengan mudah, bukan karena hasil kerja keras,
laksana air mengalir dengan mudah. Begitu pula
harta yang terpendam (harta Karun) dan barang
tambang disebut suytrb ( *'-* ) karena me-
rupakan pemberian Allah kepada orang yang
menemukannya.

Kemudian, kata sd'ibah (ai_tt) dipakai
untuk menunjuk pada dua arti. Pertama, 'budak
yang dimerdekakan secara sd'ibah (^4C), yaitu
bila seseorang memerdekakan budaknya dan
berkata' kamu adalah sd' ib ah ( ^4L )'. Budak yang
dimerdekak;rn sec;ra demikian tidak dapat lagi
diwarisi oleh tuannya sekiranya budak tersebut
meninggal dan tidak ada ahli waris lain. Kedua,
'unta yang dibebaskan secara s6'ibah ( 4L )' ,

yaitu melepaskan unta berkeliaran semaunya
karena tujuan tertentu'. Biasanya bila seseorang
selamat dari perjalanan jauh atau sembuh dari
suatu penyakit atau diselamatkan oleh seekor
binatang dari suatu kesulitan atau peperangan,
dia berkat4 "Unta saya ini adalah sd'ibah ( uL )" .
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SA'ibah

Artinya dilepaskan tanpa dipakai lagi me-

ngangkut barang tidak dikendarai, serta tidak

dihalangi merumput dan minum air. Di dalam

kitab Ash-ShibAh( rt1-)t ) dikatakan s6'ibah

(:'q.i*) adalah unta yang dilepas pada masa

|ahiliyah untuk sebuah nazar dan semacamnya;

ada juga yang mengatakan bahwa sh'ibah ( qL )

adalah induk dari untababirah(ed ). jika seekor

unta telah melahirkan sepuluh ekor anak dan

semuanya betina maka unta itu dilepas, tidak
boleh dikendarai, dan tidak boleh diminum
susunya kecuali oleh anaknya sendiri atau oleh

tamu hingga unta itu mati. ]ika telah mati, unta

itu boleh dimakan baik oleh laki-laki mauPun

oleh perempuan dan unta itulah yang dinamai

s6' ibah ( 4C ). Kemudian, anaknya yang terakhir
itu disebut bahirah (6';.:. ) yang ditandai dengan

merobek daun telinganya dan kedudukannya
disamakan dengan induknYa.

Di dalam Al-Qur'an, kata sf ibah (U.L)
disebutkan satu kali yaitu pada QS. Al-MA'idah

[5]: 103, 'Allah sekali-kali tidak pernah men-

syariatkan adanya bahirah ( ; H ), s6'ibah ( 4L ),

washilah (*'t), dan hhm ( CL ). Akan tetapi,

orang-orang kafir membuat kedustaan kepada

Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti".

Para mufasir memberikan penafsiran
berbeda-beda terhadap kala sd'ibah ( ai[" ) yang

tidak terlepas dari pengertian di atas dengan

sedikit perbedaan. Ar-Razi mengemukakan
empat pendapat mengen at sd' ibah ( r;.L ) di dalam

ayat tersebut.
Pertama, dikemukakan oleh Abu Ubaidah,

yaitu apabila seseorang sakit, datang dari sebuah

perjalanan, bernazat, atau mensyukuri suatu

nikmat, dia melepaskan seekor unta dan me-

nyamakan hukumnya dengan unta bahirah

(e-;.).
Kedua, dikemukakan oleh Al-Farra', jika

seekor unta betina telah melahirkan 10 anak dan

semuanya betina dia melepaskan unta itu, tidak

boleh ditunggangr, tidak boleh dipekerjakan, dan

tidak boleh diminum susunya kecuali oleh

anaknya atau oleh tamu.
Ketiga, dikemukakan oleh Ibnu Abbas,

Sa'igh

s6'ibah ( 4L ) adalah unta yang dilepaskan
(dipersembahkan) untuk berhala, yaitu seorang

mempersembahkan miliknya dengan menyerah-

kannya/membawanya kepada pelayan-pelayan

yang mengurus berhala-berhala mereka, lalu

mereka mengambil susu unta tersebut untuk
diminum oleh para musafir.

Keempaf s6'ibah( 4u1 ) adalahbudakya.S
dimerdekakan tanpa wal6' ("!i ) dan hak waris

dari orang yang memerdekakannYa.

* Muhammad Wardah Aqil *

sA'lcu ( gti I
Katasl'igh ( ef ) adalah ismf6'il dari akar kata

yang terdiri atas tiga huruf, yaitu sin - waurl) -
ghain yang menunjukkan arti 'mudah' dan

'berlalu'. Asal kata tersebut khusus dipakai
untuk kelancaran atau berlalunya sesuatu pada

kerongkongan, seumPama makanan dan mi-

numan yang mudah ditelan dapat dikatakan

syardbun sd'ighun ( 4C Ut7 = minuman yang

mudah/enak ditelan), fh a'6mun aswagh( L;i ir;b
= makanan yang mudah/enak dimakan). Se-

suatu yang memudahkan masuk benda yang

tersangkut dikerongkongan disebut siwdgh

( t\-..-) seumpama dikatakan al-m6'u siwfrghul-

giushash 1 ""*!3t 1r-it,l= air itu pelancar benda

yang tersangkut di tenggorokan). Selanjutnya

kata tersebut mengalami perkembangan makna

yaitu digunakan dalam arti 'membolehkan'

seumpama dikatakan ana sawwaghtuhit lahir

('irL? Uf = saya mengizinkannya). Demikian
juga, digunakan di dalam arti 'dua saudara

kembar' atau 'dua orang bersaudara yang lahir

secara berurutan, tanpa ada yang mengantarai',

bahkan terkadang menunjuk pada'dua orang

yang kelahirannya tidak ada yang mengantarai

meskipun orang tersebut tidak bersaudara.'
Di dalam Al-Qur'an kata s6'igh ( pC )

ditemukan pada dua tempat, satu kali ber-
kedudukan marfu'sebagai sifat, yaitu pada QS.

FAthir l35l:12, dan satu kali berkedudukan
manshdrb juga sebagai sifat, yaitu pada QS. An-
Nahl [16]: 66. Selain bentuk tersebut, bentuk lain

juga disebutkan satu kali yaitu bentuk fi'l mudhhri',
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yusigh ( & ) dari askgha (1ui7, terdapat pada

QS. IbrAhim 11.41:17. Pada ketiga tempat tersebut
semuanya berkaitan dengan masuknya sesuatu
pada kerongkongan.

Kata s6'igh ( dc ) pada QS. FAthir [35]: 12

berbicara di dalam konteks segi kekuasaan Allah
yang tercermin di alam. Di situ dikemukakan
mengenai nikmat-nikmat Allah yang terdapat
pada adanya dua jenis air, ada yang tawar, segar,

s6'igh ( gL = sedap diminum) dan ada pula yang
asin yang juga memiliki fungsi untuk ke-
langsungan kehidupan di alam ini seperti
menetralisir udara, serta manfaat-manfaat lain
yang terkandung di dalam kedua jenis air itu
yang dapat diperoleh oleh manusia.

Demikian juga kata s6'igh (g[") pada QS.
An-Nahl 11.61: 66, berbicara dalam konteks
kekuasaan Allah yang terdapat pada proses
terciptanya susu di perut binatang ternak yang
bersih dari tahi dan nanah sehingga mudah
ditelan oleh orang-orang yang meminumnya.
Sedangkan kata yusighu (U ) yang terdapat
pada QS. IbrAhim l\:17 berbicara dalam
konteks siksaan api neraka ]ahanam. Di situ
digambarkan siksaan-siksaan yang diterima
oleh penghuni neraka, di antaranya minuman
yang terdiri atas nanah, meskipun dia tidak mau
dan tidak suka meminumnya; nalnun, mereka
tetap meminumnya karena dipaksa.
4 Muhammad Wardah Aqil ,r

sA'rL ( #l.i )
Kata sd'il adalah bentuk fi'il (menunjukkan
pelaku) dari kata ker j a s a' al a - y as' alu - su' kl an w a

mas'alatan ('riU.i\\* -'JU- -JL). Kata sa'ala
( J'L ) sendiri terambil dari akar katayang terdiri
dari huruf-htnfi sin (,b ), hamzah ( ; y^ ), dm l6m
( pV ), yang mengandung makna'thalaba' ('4b=
meminta), 'ista'thd' ( $1;-,t = minta pemberian/
sedekah), atat'istad'6' ( ;:"Zt = memohon). Dari
akar kata ini berkembang maknanya di dalam
Al-Qur'an menjadi terkadang'meminta sesuatu
yang bersifat materi', 'meminta informasi' dan
terkadang'meminta materi dan atau informasi'.

Kata sd'illas-s6'il ( Jfur\J',L ) disebutkan

sa'il

sebanyak empat kali di dalam Al-Qur'an, yakni
pada QS. Adz-DzdriyAt [51]: 19, QS. Al-Ma'Arij
[70: 1 dan 25 (dua kali), serta QS. Adh-DhuhA [93]:
10. Selain itu, ditemukan pula tiga kali di dalam
bentuk jamaknya, kata as-shilin ( 6:ilt ), yaitu
pada QS. Al-Baqarah l2l:177, QS. Y0suf l12l:7,
dan QS. Fushshilat [41]: 10.

Untuk kala as-s6'il (.p.fur) ya^g terdapat
pada QS. Adz-DzdriyAt [51]: 19, digunakan di
dalam makna yang menyangkut 'permintaan
materi'. Redaksi dan konteks pembicaraan yang
sama ditegaskan pula di dalam QS. Al-Ma'Arij
l70l: 25. Kedua ayat ini berbicara tentang harta
dalam kaitannya dengan orang miskin. Dengan
begitu, kata as-sk'il di sini dipahami sebagai
'meminta sesuatu yang bersifat materi'.

Penggunaan kata s6'il ( 
"lrr.1" 

) yang termuat
pada QS. Al-Ma'Arij [70]:1, adalah dalam makna
yang menyangkut'permintaan non-materi'.
Ayat ini berbicara tentang kepastian datangnya
azab Allah kepada orang-orang kafir.

Ayat keempat yang menggunakan kata as-

s6'il ( ;(tt ) adalah QS. Adh-DhuhA [93]: 10. Kata
as-sd'il di sini sifatnya umum, dapat merupakan
permintaan materi dan dapat pula permintaan
nonmateri atau informasi. Muhammad Abduh
di dalam Tafsir luz' 'Amma menulis bahwa yang
dimaksudkan dengan as-s6'il ( ;fut) adalah
orang yang menginginkan pemahaman atau
meminta informasi tentang sesuatu yang belum
diketahuinya. Dia bukanlah orang yang me-
minta sedekah atau meminta materi, karena
lafal ini di dalam Al-Qur'an bukan sebagai
lambang orang fakir dan miskin. Di samping itu,
Nabi saw. tidak pernah meminta-minta sama
sekali. Az-Zamakhsyari memahami kata as-sd' il
di dalam ayat ini sebagai 'penuntut ilmu'.
Sementara itu, Ath-Thabari menafsirkannya
sebagai seseorang yang membutuhkan sesuatu,
baik berupa informasi maupun materi. Setelah
membandingkan pendapat ketiga mufasir ini,
M. Quraish Shihab cenderung menguatkan
pendapat terakhir. Alasannya, bukan saja
karena Al-Qur'an menggunakan kata yang
sama untuk makna yang umum-seperti
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sa'il

disinggung di atas-melainkan juga sebagai-

mana kaidah Ushul Fiqih yang dikemukakan
oleh Asy-Syafi'i-yang diakui oleh para
mufasir-yaitu, "Satu kata yang mengandung

dua arti berbeda dan tidak saling bertentangan

maka kedua arti tersebut dapat dihimpun
bersama guna pemahaman arti kata tersebut".

Lebih jauh, ketika menafsirkan QS. Adh-

DhuhA [93]: 10, pakar tafsir Al-Qur'an ini
mengakui tidak memperoleh informasi dari Al-

Qur'an tentang bentuk-bentuk hardikan yang

terlarang terhadap seseorang yang meminta,
namun dari pengalaman pribadi Nabi saw.

ditemukan bahwa Al-Qur'an telah menegur
beliau hanya karena bermuka masam serta

berpaling ketika seorang buta bernama Abdullah
ibnu Ummi Maktum datang kepadabeliau untuk
meminta pengajaran. Memang, kedatangannya

ketika itu kurang tepat-paling tidak menurut

ukuran kita-karena Nabi sedang mengadakan

pertemuan dengan pemuka-pemuka Quraisy
yang masih musyrik. Namun demikian, AlQur'an
menegur sikap Nabi terhadap yang datang
tersebut, bahkan hanya karena itu beliau telah

dinilai sebagai "menghardik". Adapun bagi

seseorang yang meminta sesuatu yang bersifat

materi maka ia benar-benar adalah smrang yang

sangat butuh, sehingga larangan "menghardik"
tidak berlaku terhadap peminta-minta yang

masih sanggup bekerja, atau yang mengemis

karena malas dan menjadikan pekerjaan sehari-

harinya sebagai pengemis. Mereka yang seperti

itu perlu diarahkan serta dibimbing agar bekerja

dan apabila mereka enggan maka menghardiknya

dengan tujuan menginsafkan dari meminta atau

mengemis merupakan sesuatu yang dapat
dibenarkan.

Beralih untuk kata as-s|'ilin ( rS:()t),
ternyata penggunaannya yang berulang tiga kali

di dalam Al-Qur'an, juga mencakup makna
'meminta sesuatu yang bersifat materi' dan

'meminta sesuatu yang bersifat informasi'.
Untuk makna'meminta materi' dipahami dari

QS. Al-Baqarah [2]:177. Ayat ini berbicara
tentang pokok-pokok kebajikan, salah satu di

Saba'

antaranya adalah menyerahkan atau mem-

berikan harta kepada orang-orang tertentu,
seperti as-sa'ilina ( #U\ ). Melihat kata tersebut

dikaitkan dengan harta maka dipahami dengan

makna'meminta sesuatu yang bersifat materi'.

Penggunaan kata as-s6'ilina (;:rlt ) untuk
makna'meminta informasi' ditemukan pada QS.

Y0suf 112):7 dan QS. Fushshilat [41]: 10. Ibnu

Katsir menjelaskan-ayat yang pertama-
bahwa di dalam kisah Nabi Yusuf as. bersaudara

terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, banyak

ibarat dan penjelasan bagi orang yang bertanya

atau ingin mengetahui. Karena itu, kisah Yusuf

merupakan kisah aneh yang patut diketahui dan

dikisahkan. Di sini, kata as-si'ilina diattikan
dengan 'orang-orang yang bertanya', yang tentu

saja memerlukan jawaban. Menjawab per-

tanyaan-pertanyaan itulah yang sifatnya me-

minta informasi. Demikian pula dari ayat yang

kedua, dipahami bahwa menjelaskan sebagai

jawaban dari pertanyaan-pertanyaan adalah
juga meminta sesuatu yang bersifat informasi.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bah-

wa kata s6'il ( SiL), as-si'il ( ...p.fut ), dan kata as-

s6'ilin (o#fur ) di dalam Al-Qur'an mengandung

makna 'meminta sesuatu yang bersifat materi',

atau'meminta sesuatu yang bersifat informasi,'

atau 'meminta materi sekaligus informasi.'
* Muhammadiyah Amin e

sABA', ( fl )

Katasaba'di dalam Al-Qur'an terulang dua kali,

yakni terdapat di dalam QS. An-Naml l27l:22
dan QS. Sabil [34]: 15. Ibnu Faris, penulis kitab

Mu' j am Maqiytsil Lugh.ah, mengartikan kata sabay a

( -i )-sebagai akar dari kata saba' (lr)-
dengan ' jalan' , 'mengupas', dan'pergi' (terpisah).

Meskipun k ata s ab d' b eras aI dari akar kata s ab ay a,

penggunaannya di dalam Al-Qur'an tidak
ditemukan kata yang menunjukkan kepada kata

kerja.
Saba' adalah bapak bangsa Arab Yaman,

dengan nama ini dinisbahkan juga sebagai

nama suatu kabilah. Asal-usul bangsa Saba' di-
informasikan oleh Nabi Muhammad saw. ketika
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Saba'

sahabat-sahabat beliau menanyakan tentang
mereka. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa
pada masa Nabi saw ada seorang sahabat yang
bernama Furwat bin Masik Al-Ghutaifi ra.
sedang berada di hadapan Nabi saw lalu
berkata bahwasanya kabilah Saba' adalah
kaum yang mulia pada masa ]ahiliyah, dan saya

khawatir mereka akan menjadi murtad dari
Islam, apakah saya akan memerangi mereka?
Nabi saw bersabda "mh umirtu fihim bi syay'
ba'du" ( t1f '&L'ti ti = saya belum di-
perintahkan melakukan sesuatu terhadap
mereka) maka turunlah ayat "laqad kdna lisaba'

fi maskanihim ayat ... (\r; "d,fl, C p'o( 3A =

Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda
[kekuasaan Tuhan] di tempat kediaman mereka
...). Lalu berkatalah seseorang kepada Nabi saw.,

wahai Rasulullah 'Apakah Saba itu. Apakah
sebuah kota atau dia seorang laki-laki atau
seorang perempuan?" Maka Nabi saw. kembali
bersabda: " B ahkan seorang laki-laki y ang memuny ai

sepuluh orang anaklelaki, enam orang di antaranya

tinggal di Yaman, sedangkan empat yang lainnya
menetap di Syam. Adapun orang-orang Yaman itu
adalah Muzhij, Kandah, Azd, Asy'ariyyun, Anmar,
serta Hamir, dan orang-orang Syam adalah Lakhm,

luzam, Ghusan, dan Amilat."
Dalam sabda Nabi saw. yang lain dikatakan

bahwa Saba' itu adalah seorang laki-laki dari
bangsa Arab. Informasi ini dikutip oleh Ibnu
Katsir dari seorang ahli sejarah yang bernama
Abu Umar bin Abdul Barr di dalam karyanya
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kata
"Arab" dalam sabda Nabi saw. ini adalah a/-
'Arabul 'Aribah( 

^irGjr 
Lflr = bangsa Arab sebelum

[kedatanganl Al-Khalil [Nabi Ibrahim as.] dari
keturunan Nabi Nuh as.). Namury pendapat yang
lain menyebutkan bahwa asal-usul orang-orang
Saba itu dari keturunan Nabi Ismail sebagaimana

lebih lanjut Ibnu Katsirmengutip hadits dari kitab
Shnffih Al-Bukhdrt, disebutkan bahwa Nabi saw.

pada suatu waktu berjalan di sekitar suatu
kelompok yang mengadakan perlombaan me-
manah, maka Nabi saw. bersabda: "memanahlah
hai anak cucu Ismail karena bapak kalian seorang

8s3

Saba'

pemanah). Maka, satu kabilah dari golongan
Anshar-yakni golongan Anshar dari Aus dan
Khazraj keturunan Ghassan dari Arab Yaman
negeri Saba'-telah beriman. Mereka tinggal di
Yatsrib setelah negeri Saba'hancur dilanda banjir,
sedangkan sebagian yang lainnya tinggal di
Sy*.

Muhammad bin Ishaq, salah seorang ulama
dibidangilmu nasab dan sejarah, mengemukakan
nama Saba' sebenarny4 yaitu Abdusy Syams bin
Yasyjab bin Ya'rub bin Qahtan. Menurut Ibnu
Ishaq dia hartawan dan suka berderm4 karena
itu dinamai dengan ar-rdisy ( A.tLr = orang yang
menghimpun [harta]), dan dengan hartanya,
dialah orang yang pertama kali menyembelih
kambing di dalam peperangan lalu membagi-
bagikannya kepada serdadunya. Adapun pe-
namaannya dengan Saba'-sebagaimana arti
harfiyah kata saba'-karena dialah orang Arab
yang pertama kali pergi (mengasingkan diri)
sehingga daerah yang disinggahi untuk hidup di
situ dinisbahkan kepada namanya, negeri Saba'.

Menurut informasi Al-Qur'an di dalam QS.
An-Naml l27l:22, negeri Saba ditemukan oleh
beberapa ekor burung hud-hud (sejenis burung
pelatuk). Penemuannya tentang negeri Saba di-
sampaikan kepada Nabi Sulaiman, sehingga
mereka terlepas dari ancaman yang akan
dijatuhkannya karena mereka tidak hadir dalam
barisan pasukan yang siap akan diperiksa oleh
Nabi Sulaiman.

Keadaan negeri Saba' itu diinformasikan
lebih lanjut di dalam surah ini pada ayat
selanjutnya ayat23 dan24 dan ditafsirkan oleh
Ibnu Katsir di dalam kitabnya TafirlbnKatdr darr

Ath-Thabarsi di dalam kitabnya Majma'ul Baydn

fiTafsiril Qur'6n bahwa negeri itu diperintah oleh
seorang wanita, yaitu ratu Balqis binti Syarahil.
Pada penggalan akhir ayal24 QS. An-NamL Al-
Qur'an menyebutkan bahwa syaitan telah
menjadikan mereka memandang indah per-
buatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi
mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak
mendapat petunjuk.

Namun, Ratu Balqis pada akhirnya me-
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nyesali perbuatannya. Kini, ia telah memeluk
agama Islam setelah sebelumnya terdapat kontak

dan adu kekuatan (semacam Perang urat saraf)

dengan Nabi Sulaiman as. Informasi tentang

adanya hubungan antara Nabi Sulaiman as'

dengan Ratu Balqis dan masuknya ke dalam

agama yang berserah diri (Islam) di bawah
bimbingan nabiyulldh alaihi as-sal6m ilu dapat

dilihat pada judul entri "Sulaiman" pada
ensiklopedi ini.

Keadaan negeri Saba' yang diinformasikan
di dalam QS. SabA' [34]: 15 disebut sebagai baldah

thayyibah wa rabb ghaffir ( 3p L:iry"r|{ =

[negerimu] adalah sebuah negeri yang baik dan

[Tuhan-mu] adalah Tuhan Yang Maha Pe-

ngampun). Ada dua hal yang menggambarkan

terwujudnya negeri dengan julukan ini-
sebagaimana disebutkan pada penggalan ayat

sebelumnya-pertama, jannathni 'an yamin wa

syimdl ( )Qi g*.",f ot;;= dua buah kebun di
sebelah kanan dan di sebelah kiri). Adabeberapa

penafsiran terhadap potongan ayat tersebut.

Ada yang mengatakan bahwa di sebelah kanan

dan di sebelah kiri negeri itu terdapat dua kebun.

Ada pula pendapat yang menyebut bahwa
bukan adanya dua kebun di sebelah kanan dan

di sebelah kiri, tetapi yang dimaksud adalah

bahwa negeri-negeri mereka dihubungkan
dengan satu jalur/jalanan, maka apabila ter-
dapat dua buah kebun di sebelah kanan dan kiri
jalanan itu maka niscaya [dahan-dahan pohon

kebun itu] akan saling bersinggungan satu sama

lain.
Kedua selain kenikmatan material yang

digambarkan itu, negeri Saba' yang disebut oleh

Al-Qur'an sebagai b aldah thnyy ibah wa r abb ghffir
itu pernah diutuskan dua belas orang nabi,
demikian menurut riwayat As-Suddi. Riwayat

lain disampaikan oleh Muhammad bin Ishaq

yang menerimanya dari Wahab bin Munabbih,
ia berkata bahwa di negeri ini pernah diutus tiga

belas orang nabi sebanyak kampung yang ada

di wilayah itu. Peringatan yang disampaikan
oleh para nabi itu antara lain seperti direkam
oleh Al-Qur'an di dalam potongan ayat L5 Surah

Sabil

SabA'. Namun, pada akhirnya negeri ini hancur

ditelan bencana banjir karena mengabaikan
ajakan-ajakan para nabinya. Hal ini dijelaskan

pada ayat selanjutnya dari QS. SabA' ini'

QS. SabA' adalah surah yang ketiga puluh
empat di dalam mushaf dan terdiri atas 54 ayat,

termasuk golongan surah-surah Makkiyah.
Pokok-pokok isinya dalam soal keimanan men-

cakup ilmu Allah meliputi segalayang ada di langit

dan di bumi; kebenaran adanya hari berbangkit

dan hari pembalasan; Nabi Muhammad saw.

adalah pemberi peringatan; pada Hari Kiamat,

berhala-berhala itu tidak dapat memberi manfaat

sedikit pun; kalau seseorang sesaf maka akibat

kesesatannya itu menimpa dirinya sendiri, dan

kalau ia menemui jalan yang benar adalah berkat

petunjuk Allah. Surah ini iuga memuat kisah-

kisah antara lain kisah Nabi Daud as., kisah Nabi

Sulaiman as., dan kisah kaum Saba' . o.. Mujahid oe

sABiL (,Ir., )

Kala sabil ( J"o" ) terambil dari akar kata yang

terdiri atas tiga huruf, yaitu, sin - bd - l6m.

Menurut Ibnu Faris, akar kata tersebut berkisar

pada dua makna pokok, yaitu 'terlepasnya
sesuatu dari atas ke bawah' dan 'terbentangnya

sesuatu'. Contoh asbaltus-sitra ('i;t':rX".l = saya

mengulurkan tabir itu) atau asbalatis-sami'u
md'ahd lbim|'ihh ,qqtu.clt^lt.&i = langit
melepaskan airnya). Dari sini hujan yang lebat

disebut as-sabal ( .Fi ). Selanjutnya jalanan

disebut saAil ( Si ) karena ia terbentang Paniang
dan dari sini kemudian berkembang. Semua hal

yang membuat sampai kepada suatu tujuan
dapat disebut sabil ( "fi ), baik yang bersifat
konkret maupun abstrak, termasuk di dalamnya

makna'bekal'. Makna ini lalu berkembang lagi

kepada makna lain, seperti 'beban','dosa', dan

sebagainya.
Di dalam Al-Qur'an bentuk mufrad, saAil

( jr- ) terulang sebanyak 166 kali; sedangkan

bentuk jamakny + subul ( Jj.l- ) terutang sebanyak

1.0 kali sehingga semuanya berjumlah 176 kal|
Penggunaan kata tersebut menunjuk kepada

beberapa arti, seperti:
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Sabil

Menunjuk pada makna'jalan' dalam afti yang
abstrak atau menunjuk pada makna
keyakinan dan pola hidup manusia. Peng-
gunaan inilah yang paling banyak ditemukan
di dalam Al-Qur'an. Penggunaan tersebut ada

yang khusus menunjuk pada keyakinan dan
pola hidup yang sesuai dengan tuntunan Al-
lah swt. yang disampaikan oleh RasulNya,
ada juga yang khusus menunjuk pada ke-
yakinan dan pola hidup yang tidak sesuai

dengan tuntunan Allah swt.
Yang khusus menunjuk pada keyakinan

dan pola hidup yang sesuai dengan tuntunan
Allah swt. ada yang dirangkaikan dengan
kata Allah, sabilullah ( n'..1n", = jalan Allah)
yang terdapat pada 65 tempat, atau di-
rangkaikan dengan ilarnir ( * ) yang kembali
kepada Allah, seperti safrli ( */ii = jalan saya),

saailihi ( # = jalan-Nya). Rangkaian seperti
ini banyak menunjuk pada peperangan
melawan orang kafir, terutama jika di-
rangkaikan dengan kata jdhada ( ,ir; ) atau
qdtala (.[6 ) dan kata turunannya. Kata saAil

(.b) seringkali dirangkaikan pula dengan
katalain, seperti sabilil-mu'minin( fi'1J S;=
jalan orang-orang yang beriman), saffilir-rusy di
( *tSt ,)? = jalan petunjuk), dan saw6'as-sabil

( $tl; = jul* yang lurus).
Adapun yang khusus menunjuk pada

keyakinan dan pola hidup yang tidak sesuai

dengan tuntunan Allah, ungkapan yang
digunakan ad,alah s abilith-thnghitt 

.( ? fri E
= jala taghut), sabilal-ghayy (;?t ,E = jul*
kesesatan), safrlul-mujrimin ( a /l # = ia*,
orang-orang yang berdosa), sabil al-mufsidin
( u-u*,b = ia*rorang-orang yang berbuat
kerusakan), dan sebagainya.

Menunjuk pada orang yang melakukan
perjalanan bukan untuk kemaksiatan, ibnus-

satil ( S,!-Jt !1 ). Orang ini termasuk kelompok
yang berhak mendapat sedekah terutama bila
di dalam perjalanan tersebut ia kehabisan
bekal. Menurut riwayat Ibnu Abbas, yar.g
termasuk di dalam kelompok ini adalah tamu.
Bahkan, ada mufasir yang mengatakan, orang

Sadd

yang baru mau melakukan perjalanan untuk
sebuah ketaatan kepada Allah juga termasuk
di dalamnya.

3. Identik dengan makna syarat, seperti kewa-
jiban melakukan haji bagi orang yang m;unpu,
yang diungkLpkT dengan mani istathk'a ilaihi
sabild ( S q Lei g. = orang yang mampu
melaksanakannya) sebagaimana terlihat di
dalam QS. Ati 'Imr6n l3l: 97. Ketika ditanya
oleh seseorang mengenai apa yang dimaksud
dengan saD?/, Nabi menjawab azzddwar-rdbilah

(bt')tt irlr= bekal dan kendaraan). (H.R. At-
Tirmidzi, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban).

4. Menunjukkan maknabeban atau dosa, seperti
yang digunakan di dalam QS. Asy-Syurdl[2l:
41- 42 bahwa orang yang membela diri dari
suatu penganiayaan, tidak ada dosa baginya.
Bahkan di dalam tafsir Al-Qurthubi di-
katakan, jika yang menganiaya itu adalah
orang kafir, maka harus dibalas, tetapi kalau
ia orang Islam, boleh juga membalasnya dan
sunnat memaafkannya.
+ Muhammad Wardah Aqil ce

SADD(r)
Kata sadd adalah bentuk mashdar drikata sadda -
yasuddu - saddan ( L - 

tU 
- i ), berakar huruf-

huruf sin, ddl, dm ddl yang menunjukkan arti
' r admusy - sy ai' w a mul 6' amatuhu ('*\| irllt ii. =
menutup sesuatu dan memperbaikinya)'. Makna
pertama berkembang menjadi, antara lain,
'merintangi' karena menutup jalan untuk sampai
kepada tujuan; 'membatasi' karena menutup
jalan atau gerak untuk berhubungan dengan
yang lain; 'mengganti (tempatnya)' karena
menutupi tempat yang kosong yang ditinggalkan
orang lain;'melunasi' karena menutup utang; dan
'menghargai' karena menutupi kebutuhannya.
Makna kedua (memperbaiki) berkembang men-
jadi, antara lain, 'meluruskan' karena mem-
perbaiki yang bengkok; 'benar/tepat' karena
keadaannya telah diperbaiki; dan 'jitu' karena

sasarannya tepat dan baik.
Kata sadd dan pecahannya di dalam Al-

Qur'an terulang enam kali dan kata sadd sendiri

1..

2.
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Sadd

terulang empat'kali, yakni tiga kali di dalam
bentuk mufrad (QS. Al-Kahfi [18]: 94 dan YAsin

[36]: 9) dan satu kali di dalam bentuk mutsannd

(QS. Al-Kahfi [18]:93); dua kali merupakan sifat
as-saffid ( {+Llr= yang baik, benar), yakni QS. An-
NisA'[4]: 9 dan Al-Ahzitb [33]:70.

Kata sadd di dalam QS. Al-Kahfi [18]: 94

berarti'dinding' atau'pembatas' dan kata saddain

di dalam QS. Al-Kahfi [18]: 93, menurut Ibnu
Abbas, berarti dua gunung di daerah Armenia
dan Azerbaijarrr. Saddain diartikan sebagai 'dua
gunung' karena merupakan pembatas yang
membatasi kaum yang tinggal di antara dua
gunung itu dengan orang yang tinggal di
luarnya. Kedua ayat tersebut berkaitan dengan

kisah Zulkarnain. Di dalam kisah itu, Zulkarnain
yang melakukan petualangan tiba di suatu
daerah di antara dua gununB yang dihuni
sekelompok masyarakat yang sulit dipahami
bahasanya. Mereka mengalami ketakutan karena

adanya gangguan dari Ya'juj dan Ma'juj. Ketika
Zulkarnain tiba di daerahnya mereka meminta
tolong kepadanya agar membuatkan dinding
pembatas yang dapat membentengi mereka dari
gangguan Ya'juj dan Ma'juj dan mereka rela
membayar apa saja untuk tujuan itu. Kemudian,
Zulkarnain meminta mereka mempersiapkan
potongan-potongan besi hingga tingginya
menyamai dua gunung yang ada di daerah
mereka itu. Setelah itu, Zulkarnain membakar-

Kata Sadd, secara umum berarti pembatas atdu pemisah
termasuk bendungan di sungai Nil, seperti tampak di atas.

Sadd

nya hingga membara dan selanjutnya me-
nuanginya dengan tembaga hingga memuai dan

mengikat potongan-potongan besi. Iadilah
sebuah dinding yang sangat kokoh dan tidak
dapat ditembus oleh siapa pun. Setelah itu,
Zulkarnain pun menyiarkan ajarannya dan
mengatakan bahwa semua yang dilakukannya
itu adalah kehendak Allah swt.

Adapun kata sadd yang terulang dua kali
di dalam QS. YAsin [36]:9, ulama memberikan
beberapa tafsiran. Untuk mengetahuinya,
mereka mengemukakan sebab turunya ayat
tersebut. Sebagian ulama mengatakan bahwa
ayat ini turun berkenaan dengan Abu |ahal dan

teman-temannya dari Bani Makhzum. Ketika
itu, Abu |ahal bersumpah bahwa jika melihat
Muhammad shalat, ia akan meletakkan batu di
atas kepalanya. Ketika Muhammad shalat, Abu

|ahal mendatanginya dan berniat meletakkan
batu di atas kepalanya. Sebelum niatnya
tercapai, tiba-tiba tangannya kaku dan tertekuk
di tengkuknya dan batu yang dipegangnya
terjatuh. Karena tidak berhasil, Abu ]ahal
kembali dan digantikan oleh temannya, Al-
Walid bin Al-Mughirah. Ketika Al-Walid
hendak melakukan niatnya, tiba-tiba matanya
buta dan tidak melihat Muhammad, tetapi ia
tetap mendengar suaranya. Kemudian ia diganti
oleh temannya yang lain. Teman mereka itu
mengalami hal yang luar biasa, yaitu ia melihat
sosok yang sangat besar dan tidak melihat Nabi
saw Akhirnya ia pun urung melakukan niat-
nya. Di dalam riwayat Muhammad bin Ishaq,

ayat itu berkenaan dengan Abu Jahal, Umayyah
bin Khalaf, dan dua putra Rabi'ah yang me-
ngintai Nabi saw. untukmencelakannya. Ketika
keluar di tengah-tengah mereka, Nabi saw.

membaca QS. YAsin [36] sampai Ayat 9 dan
tangannya menggenggam serbuk tanah serta

menebarkan kepada Abu |ahal dan kawan-
kawannya. Nabi saw. pun dapat berlalu dari
incaran mereka tanpa mereka melihatnya
karena adanya "pembatas" dari depan dan
belakang, yang menghalangi mata mereka
untuk melihat Nabi.
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Namun, Adh-Dhahhak menafsirkan ayat
11t7 " Wa j a' alni min baini aifr]tim saddan wa min khalfikm

saddan" ( k hnt bi (; i"ti ,r J, &i =

Dan Kami adakan pembatas/dinding di hadapan
dan di belakang mereka), dengan pembatas di
dunia berupa kebutaan menerima syariat
Muhammad dan pembatas di akhirat berupa
kebutaan meyakini adanya hari berbangkit. Ada
juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud
sadd adalah kelalaian dan kesesatan di dunia dan
pendustaan akan adanya hari akhirat. Pendapat
ini senada dengan firman Allah: "DsnKfrmitetapknt

mer ekn t emnn-t ernan y ang matj adiknn mueka nammdang

bagus apa yang ada di hadapan mereka fuafsu dan

kelezatan dunia) dan (.mmdustakan) apa yang ada di
b el aknng mer eka hkhir ail. " (QS. Al-Fush shilAt [41 ] :

25). * Zubair Ahmad *c

SAFAH ( AJ,I
Kata safah adalah bentuk mashdar dari kata safiha

- yasfahu - safahan (W -'^rr--',i ), berakar
dari huruf-huruf sin, f6', dan h6', serta me-
nunjukkan arti khffih wa sakhdfah ( ie;ib =

'ringan' dan'kurang akal'). Dari makna denotatif
pertama berkembang menjadi, antara lain,
'bodoh' atau'tidak tahu' karena itu merupakan
sesuatu yang kurang akal, seperti terdapat di
dalam hadits Nabi saw.: Al-kibru man safihal haqqa

wa ghamashan-ndsa ( J1t #3'pt y ; 4\ =

kesombongan adalah tidak mengetahui ke-
benaran dan melecehkan orang lain); 'boros'
dengan harta;'menghauskan' karena menyebab-
kan air dari tubuh sepertinya ringan sehingga
hilan& 'bergerak tidak tentu arah' karena dengan
ringan menyebar ke mana-mana seperti di-
sebutkan di dalam syair Arab: masyaina kamd

ihtazzat rimibun tasaffahat $ a' 6lihd marrar-riy dbin-

nawdsim ( 9s.17 Q.Ai *i'1:'"i Ltr)L'pt tS ;r,i
tf)\ = [gadis itu] berjalan laiknya anak panah
bergerak [tanpa arah], anak panah yang diterpa
angin sepoi-sepoi). Makna kedua juga ber-
kembang menjadi, antara lain, al-safah 'yang
jahil' antonim dari kala al-hilm ( flr = yang
santun) karena tidak mengetahui etika atau
sopan santun;'merendahkan atau menghinakan'

SafaIr

(diri sendiri) karena melakukan hal-hal yang
dengan sengaja yang membuat dirinya terhina
padahal ia sendiri tahu bahwa hal itu me-
nandakan dirinya kurang akal; 'melalaikan',
'melupakan' karena menyadari dan mengetahui
masalahnya tetapi dengan sengaja melupakan
atau melalaikannya yang menunjukkan kurang
akalnya.

Katasafah dan berbagai bentuknya di dalam
Al-Qur'an terulang sebelas kali, yakni satu kali di
dalam bentuk fi'|, safiha (QS. Al-Baqarah [2] : 130);

dua kali di dalam bentukf?' il, safh (QS. Al-Baqarah

[2]:282 dan QS. Al-lin l72l:4); dan tujuh kali di
dalam bentukism,yartu tiga kali di dalam bentuk
singular, safahlsafdhah (QS. Al-An'Am [6]: 140 dan

QS. Al-A'r6f [7]: 6647); serta lima kali di dalam
bentuk flural, sufahd' (QS. Al-Baqarah [2]:L3-
tersebut dua kali dalam ayat ini-dan 142, QS.
An-NisA' [4]: 5, serta QS. Al-A'rAf [7]: 155).

Kala safaha dan pecahannya di dalam Al-
Qur'an digunakan dalam berbagai konteks
sebagai berikut
1. Berkaitan dengan agama Nabi Ibrahim as.

(QS. Al-Baqarah [2]: 130), yakni bahwa tidak
ada yang membenci agama Nabi Ibrahim
kecuali orang yang memperbodoh dirinya
sendiri. Frase i,i;i'.. di dalam ayat tersebut

dipahami oleh sebagian ahli tafsir sebagai
memperbudak, memperbodohi, dan merusak

dirinya sendiri karena tidak tahu bahwa
dirinya adalah hamba Allah yang harus
menyembah kepada-Nya. Sebagian ulama
menafsirkan orang yang memperbodohi
dirinya di dalam ayat itu sebagai orang-orang
Yahudi dan Nasrani. Berkaitan dengan agarna

Ibrahim ini, sebagian ulama menjadikan ayat
itu sebagai dasar bahwa syariat agama
Ibrahim adalah syariat yang berlaku bagi
umat Muhammad kecuali yang telah di-
hapuskan. Pendapat ini juga diperkuat
dengan firman Allah di dalam QS. An-Nahl

[1.6]: 1.23 dan QS. Al-I{ajj l22l: 78. Kalau
berpegang pada pendapat ini, maka yang
dimaksud di dalam Ayat 130 QS. Al-Baqarah

[2] adalah semua orang yang membenci

ErtisiKr.oPEDrA Ar--Qun'aN



2.

Silf'a it

agarna Nabi Muhammad, yaitu agama Islam

yang kita anut.
Berkaitan dengan tradisi atau peraturan
orang musyrik (QS. Al-An'Am [6]: 14O), yakni

bahwa orang musyrik memandang baik
membunuh anak-anak mereka, yang se-

sungguhnya merupakan suatu kebodohan.

Sebagian orang Arab, pada masa Nabi saw.

adalah penganut syariat Ibrahim as. Allah
swt. pernah memerintahkan kepada Ibrahim
as. mengorbankan anaknya, Ismail as' Ke-

mudian, pemimpin-pemimpin agama mereka

mengaburkan pengertian berkorban itu
sehingga mereka dapat menanamkan kepada

pengikut-pengikutnya sikap memandang
baik membunuh anak-anak mereka dengan

alasan mendekatkan diri kepada Allah.
Padahal, alasan yang sesungguhnya ialah
karena takut kemiskinan dan takut ternoda.

Sesungguhnya rugilah orang-orang yang
membunuh anak-anak mereka karena ke-

bodohan lagi tidak mengetahui bahwa Allah-
lah yang memberi rezeki kepada hamba-

hamba-Nya. Mereka itulah orang-orang yang

telah sesat dan tidak mendapat petunjuk.

Berkaitan dengan Nabi Hud as. dan kaum

Ad (QS. Al-A'rAf [7]: 66-67), yakni bahwa

tatkala Nabi Nuh as. mengajak kaumnya
menyembah Allah swt., mereka memandang

dirinya sebagai seseorang yang di dalam
keadaan kurang akal dan sesat (safdhah)

karena tahu bahwa tradisi masyarakatnya

adalah menyembah berhala dan meminta
mereka untuk meninggalkannya. Namun,
Hud as. menepis anggapan itu dan me-

negaskan bahwa dirinya adalah utusan Al-
lah swt., bukan safdhah atau kurang akal dan

tersesat dari kebenaran.

4. Berkaitan dengan jin (QS. Al-|inn [72]:4),
yakni bahwa sebelum jin masuk Islam,
sebagian dari moyangnya kurang akal(safih),

selalu mengatakan perkataan yang me-

nyesatkan dan melampaui batas terhadap
Allah swt.; mereka berpandangan bahwa
Allah swt. memunyai istri dan anak. Menurut

Sa['ah

Al-Himsi, yang dimaksud dengan saflhund

adalah orang-orang bodoh di antara mereka,

yaitu iblis dan "konco-konco"-nya.
Berkaitan dengan kesaksian di dalam ber-

muamalah (QS. Al-Baqarah [2]: 282), yakni
jika orang yang berutang adalah orang yang

lemah akalnya (safih) maka hendaklah wali-

nya mendiktekan (apa yang akan ditulis)
dengan jujur. Ada yang berpendapat bahwa

yang dimaksud adalah anak kecil karena

harus ada walinya. Akan tetapi, pendapat itu
kurang tepat karena banyak juga orang
dewasa yang tidak dapat menunaikan pen-

catatan karena berbagai alasan. ]adi, tampak-
nya yang tepat disebul safih di dalam ayat ini
adalah siapa sajayang tidak dapat melakukan

transaksi tanpa bantuan orang lain karena

kekurangan yang dimilikinya, baik karena

masih kecil maupun karena gangguan jiwa

atau lainnya. Menurut Al-Himsi, safihbetarti
bertindak buruk seperti orang gila dan boros.

Berkaitan dengan orang-orang munafik,
yakni bahwa Allah swt. menamakan mereka

orang-orang yang bodoh (sufah6') karena

tidak beriman kepada-Nya; bahkan, mereka

tidak sadar bahwa mereka melakukan ke-

bodohan dengan berbuat kerusakan di muka

bumi, yakni menghasut orang-orang kafir
untuk memusuhi dan menentang orang-
orang Islam (QS. Al-Baqarah [2]:13).
Berkaitan dengan kebodohan orang Yahudi

dan Nasrani yang tidak mengetahui dan
memahami maksud pemindahan kiblat (QS.

Al-Baqarah 12] 142). Pertanyaan kaum ahli

kitab itu memang sangat beralasan karena

setelah sekian lama, seperti diriwayatkan
Bukhari, yaitu sekitar 11 atau 12 bulan, kaum

Muslim shalat menghadap Baitul Maqdis,

baru beralih ke Ka'bah di Mekah. Bahkan, di
kalangan umat Islam sendiri ada yang mem-

pertanyakan pemindahan arah kiblat itu. Di
antara mereka ada yang mempertanyakan

bagaimana status shalat oranS-orang yang

telah meninggal sebelum pemindahan arah

itu. Pertanyaan itu dijawab di dalam ayat

5.

6.

a
J.

7.
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selanjutnya yaitu bahwa Allah sama sekali
tidak akan menyia-nyiakan amalan yang
telah mereka lakukan itu meskipun se-

belumnya menghadap Baitul Maqdis.
8. Berkaitan dengan anak yatim (QS. An-NisA'

[4]: 5), yakni anak yatim yang belum sem-
purna akalnya (sufah6') adalah anak yatim
yang belum baligh atau orang dewasa yang
tidak dapat mengatur harta bendanya.
Mereka itu belum layak untuk diserahi harta
mereka (yang di dalam kekuasaan walinya).
Namun, menurut ]alalain, termasuk di
dalamnya para pemboros, laki-laki dan
perempuan, baik anak-anak maupun dewasa.

9. Berkaitan dengan Musa as. dan kaumnya (QS.

Al-A'rAf [7]: 1.55), yakni bahwa Musa as.

menamakan kaumnya orang yang kurang
akal (sufahd') karena perbuatan mereka
membuat patung anak lembu dan kemudian
menyembahnya. Ada juga yang berpendapat
bahwa yang dimaksud adalah mereka yang
meminta Nabi Musa untuk memperlihatkan
Allah. Karena itulah, Musa as. berdoa agar
tidak dihukum karena perbuatan kaumnya
yang kurang akal itu.

Berdasarkan keterangan di atas dapat
dinyatakan bahwa kata safah berarti 'kebodohan'

yang erat kaitannya dengan'tanggung jawab"
dan pada umumnya digunakan tidak sebagai

antonim dari kata 'ilm 'pengetahuan'. Yang

dikatakan safah atm, safih adalah mereka yang
sesungguhnya memiliki pengetahuan, tetapi
pura-pura tidak tahu karena menghindari kon-
sekuensi hukum atau tanggung jawab dari
pengatahuan itu dan/atau dianggap belum
mampu melaksanakan tanggung jawab yang
diberikan kepadanya. Misalnya, sebagian pe-
nganut agama Ibrahim pada masa Nabi saw.

disebut safih'orang bodoh' bukan karena tidak
tahu bahwa tradisi membunuh anak adalah
sesuatu pelanggaran, tetapi karena takut miskin;
orang munafik disebut seb agar safihl sufahk' bukan
karena tidak tahu kebenaran, seperti Muhammad
adalah rasul Allah, tetapi mereka enggan untuk
melaksanakan ajaran yang dibawa oleh

859

Safinah

Rasulullah saw.; demikian pula umat Nabi Hud
as. dan Musa as., sedangkan anak yang belum
baligh atau tidak cakap dikatakan safih karena
mereka dianggap belum marnpu melaksanakan

amanat yang diberikan kepadanya.
t: Zubab Ahmad te

SAFiNAH ( i*i I
Safinah ( 

^:., ) berasal darikata safana ( ',fr ) yang

terdiri dari huruf sin, f6', dan nirn. Kata tersebut

bisa mengalami perubahan bentuk yang mem-
bawa kepada perubahan makna pula. Seperti
perbedaan sy aknl (harakat) di dalam asal kata yang

sama, safana - yasfinu - safnan (g- -'6- - *"=
mengupas atau menguliti) dan safana * yasfunu -
safnan (('jt -F- -,- = bertiup), jadi safinah

berarti' ar-rih' ( d\ = angin). Demikian ju84 Ibnu
Duraid mengatakan bahwa safinah setimbangan
dengan kata fallah( d! ) ya"S -erupakan bentuk
kata kerja yakni melakukan sesuatu. Oleh karena
iltu, kata safana secar a elimologi berarti'berembus'
atau 'bertiup di atas permukaan tanah'.

Adapun di dalam bentuk as-sufdn ( ur""j.rr)
berarti 'ujung tombak'. Selain itu, kata safana di
dalam bentuk fi'il mddhi yang setimbangan
dengan fu'dl ( J1;j ) yakni saffana (';L) dapat
berarti 'memahat' atau 'menghapuskan'. Se-

dangkan as-saffkn bisa berarti 'kulit yang
dipasang pada pegangan pedang', bisa juga
berarti 'ikan pari'.

Secara etimologi, kata safana memunyai makna yang berkaitan

dengan air atau laut, tempat beroperasinya kapal.
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As-safinah (z$;t ) adalah bentuk mufrad
dari as-sufun ( j"!t ) atau saf6'in ( iu- ) yang

berarti'kapal' atau'perahu', sedangkan di dalam

bentuk as-safana ( #t ) di dalam shighah

mubdlaghah dapat berarti'mutiara'.
Dengan memerhatikan arti etimologi dari

safana, baik yang berarti angin bertiup, kapaU

perahu, mutiara, dan ikan pari, kesemuanya

menunjukkan pada makna yang berkaitan dengan

air atau laut, tempat beroperasinya kapal.

Kata saftnah berulang empat kali di dalam
Al-Qur'an yakni di dalam QS. Al-Kahh l18l:71,
dan79 (dua kali) dan pada QS. Al-Ankab0t [29]:
15. Semua kata safinah yang terdapat di dalam

ayat-ayat tersebut menunjukkan pada makna
'perahu'. Makna tersebut dapat dipahami dari
kisah-kisah yang terdapat di dalam ayat ter-
sebut. QS. Al-Ankab0t [29]: 15, menceritakan
tentang kisah terjadinya banjir besar pada masa

Nabi Nuh as. dan Khidhir as. Kata safinah di
dalam QS. Al-Kahfi [18]: 71 didahului oleh kata

rakiba ( tS ., ), fanthalaqd hatt6' idzd rakibd fis-safrnah
kharaqahi ( V; i:4ii j tS) ti) ii; Gii.,G = uatca

berjalanlah keduany+ hingga keduanya menaiki

perahu, lalu Khidhir melobanginya...). Adapun
pada ayat 79, kata safinah berarti perahu ke-

punyaan orang miskin, sedangkan kata safinah

di akhir ayat ini didahului kalimat wa kfrna

war 6' ahum malikun y a'khudzu kulla safnatin ghnshbh

( t?i '#'S L:g q ,s;1r5 s*, = ... karena
dibelakang mereka ada seorang raja yang ingin
mer.unpas tiap-tiap perahu).

Pada ayat di atas dikisahkan tentang
perbuatan Khidhir melobangi perahu kepunya-

an orang miskin yang bekerja di laut, karena di
belakang mereka ada seorang raja yang akan

mengambil perahu orang-orang miskin tersebut

secara sewenanS-wenan8.
Adapun hikmah yang terkandung di dalam

ayat di atas adalah katidakmengertian dan
ketidaksabaran Nabi Musa melihat perbuatan
Khidhir sehingga walaupun telah berjanji tidak
akan mempertanyakan segala yang terjadi, tetap
ia mempertanyakannnya. Kisah di atas menS-

gambarkan manusia betapapun kuatnya me-

SahAb

megang janji, baik terhadap sesalnanya mauPun

terhadap Allah sendiri, jika ditimpa cobaan

walaupun ia sering memberi fatwa untuk
menyuruh orang lain bersabar, namun kalau

ditimpakan kepadanya maka jiwanya akan

tergoncang sehingga susah memegang amanah.

Karena pertimbangan akal yang jernih tidaklah

selalu sama dengan gejala Perasaan ketika
menghadapi kenyataan. q Nurnaningsih ec

SAIIAB ( qri* )
Kata sahdb adalah nama kolektif, sedangkan
satuannya adalah sahdbah (*t; ) yang berarti
'awan'. Kata itu berasal dari akar kata sln, hA', dan

ba', yNrgdapat menjadi bentuk kata kerja lampau

(f i'lmidhi),sah.aba-yash.abu(-;;--'JL)berarti
'menarilC atau'menyeret' sesuatu di permukaan

tanah. Awan disebtrt sahfrb karena ia ditarik atau

digiring oleh angin. fubagai nama kolektlf, sabib

adalah kumpulan awan yang mengandung
hujan, atau awan tebal. Bentuk jamaknya adalah

sab6'ib (*:g) dm subub (.--: ). Kata sahkbah

semakna deng anlcata ghaimah ( 
^r:t ) 

dan ghnnfrmah

(';*).
Kata sahdb digunakan di dalam bentuk

mudzakkar (maskulin), mu' annats (feminin), tung-
gal, atau jamak. Adapun di dalam Al-Qur'an,
kalasahhb ( ?\;- ) digunakan di dalam posisi kata

benda tunggal (mufrad). Hal itu terlihat karena

kata ganti (dhamir) yang digunakan adalah kata

ganti untuk gh6'ib mufradmudzakkar (1, kata ganti

objektif maskulin tunggal) dan kata sifat, na't
( * ) bentuk mudzakkar, yaitu tsiqdl ( Jti, ),

musakl*hnr ('#, ), dan markfim ( iF; ).

Kalasahib (*t;) disebut sembilan kali di
dalam Al-Qur'an, terdapat di beberapa tempat.

Sebanyak lima kali menggunakan kata s abdb tmpa
diikuti kata sifat, yakni di dalam QS. An-N0r [24]:
N dan 43, QS. An-Naml l27l: 88, QS. Ar-Rirm l30l:
48, dan QS. FAthir [35]: 9. Adapun empat kali
lainnya diikuti na't (,i1, kata sifat) yang me-

nyatakan keadaan atau sifat awan itu, yarlu sabdb

musakJ*hur ( F, -,t;=awan yang dikendalikan)

di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 164; sahdb tsiqdl

( JV +g = awan tebal, awan-mendung) di
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dalam QS. Al-A'rAf l7l:57 dan QS. Ar-Ra'd [13]:
12, serta saffib marlcitm ( if'/ utJ,.J' = awan yang

bertindih-tindih) di dalam QS. Ath-Th0r l52l: M.
Kata kerja yang berasal dari akar kala sin,

ba', dmr ba', disebutkan dua kali di dalam Al-
Qur'an, di dalam benfitkfi'l mabnilil-majhitl (kata
kerja pasif ), yattu yushabitn ( i, i;^-- ) yang berarti
'mereka diseret', masing-masing terdapat di
dalam QS. Al-Mu'min [tt()]: 71danQS. Al-Qamar

[54]:48. Kedua ayat ini berkaitan dengan orang-
orang yang sedang mengalami azab di neraka
dan tidak memunyai hubungan dengan pe-
ngertian sahdb (awan) sebagaimana dibahas di
sini.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa awan di-
jadikan oleh Allah dengan suatu proses alamiah,

untuk kemudian dari awan diturunkan hujan
ke bumi. Proses itu diterangkan di dalam QS. An-
N0r [24]: 43, "Tidakkah kamu melihat bahwa Allah
mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara
(bagian-bagian)ny a, lalu menj adikanny a bertindih-

tindih, makn kmnu dapat melihnt huj m keluar dnri celah-

celahnya. Dan Dia [Allah] menurunkan dari langit

sebaginn dari(butirmt-butiran) es dnri (tumpukan awan

yang mmyerupail gunung-gunung; makn, Dia [Allah]
menurunkan ftutiran-butiran es) itu kepada siapa saja

tr
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yang dihendaki-Nya dan menjauhkan dari siapa saja

y ang dikehen daki-N y a" .

Para ilmuwan modern menyebutkan bah-

wa banyak macam awan. Hanya sedikit di
antaranya yang membawa hujan (ada yang
menyebut sekitar 60/o saja), sedangkan yang tidak
membawa hujan jauh lebih banyak. Mereka
mambaginya berdasar ketinggian dasar (cloud

base), atap (rofl,dan cara pembentukannya.
Awan teb al (culumus clouds) adalah satu-satunya

awan yang mengandung hujan, atau as-sahdb al-

markfim ( iflt vlJ'j-lt ), yang terkadang diiringi
embun (es), kilaf dan guruh. Awan ini memunyai
atap besar yang dapat mencapai lebih dari L5

kilometer menyerupai gunung dengan warna
hitam.

Beberapa ilmuwan Muslim dari Fakultas

Studi Lingkungan dan Penghijauan Daerah-
daerah Tandus pada Universitas King Abdul Aziz

|eddah, menyatakan bahwa isyarat yang di-
tunjukkan oleh Allah pada QS. An-NCrr l24l:43
itu menarik dan menjadi objek kajian para ahli
penyelidikan meteorologi, yaitu mengenai awal

pembentukan awan, perkembangannya, serta

fenomena-fenomena udara yang mengiringinya.
Di dalam meteorologi, awan tebal bermula ketika

angin menggiring kumpulan awan kecil ke zona

konvergensi. Semakin banyak awan terhimpun
menuju zona konvergensi itu maka awan menjadi
lebih tebal dan kecepatan angin menjadi semakin

berkurang sehingga awan bertindih-tindih
('J;k'r) sampai membentuk gunungan ( J+ ),

yang terdiri dari air dingin, butir-butir es, dan di
puncaknya kristal-kristal salju ( ;j.).Dari celah-

celah gunungan itulah Allah menurunkan hujan
ke arah yang Dia kehendaki melalui angin yang

dikendalikan-Nya. Oleh karena itu, ada wilayah

[masyarakat] yang memperoleh hujan dan ada

yang tidak mendapatkannya.
Proses pembentukan awan hingga menjadi

hujan yang turun ke bumi adalah sunnatullih.
Awan yang bertumpuk-tumpuk di langit itu
digerakkan mengikuti arah angin (QS. Ar-R0m

[30]: 48 dan QS. FAthir [35]: 9). Ketika awan
mencapai tempat tertentu di dalam keadaan dan

t"
r'l
h-lr'r,ii';

,iis

, 
,{.rrri,liil,il

ffir

Melalui proses alamiah, Allah menurunkan hujan dari awan

sebagai salah satu tanda kekuasaan-Nya
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temperatur tertentu maka di sanalah Allah
menurunkannya menjadi hujan. Dengan de-

mikian, ada kemungkinan terjadi hujan di suatu

tempat dan tidak terjadi pada tempat lainnya.
Hal itu adalah alamiah, sebagai salah satu tanda
kekuasaan-Nya bagi orang-orang yang mau

berpikir (QS. Al-Baq ar ah l2l: 1.64).

Di dalam Al-Qur'an juga terdapat ayat
yang mengungkapkan kata "awan" tanpa
menyebut kata sahAb, melainkan dengan kata
' dr idh ( e )G ),sebagaimana tersebut di dalam QS.

Al-AhqAf 146l:24, yang menceritakan sikap umat
Nabi Hu{ "Tatkala mereka melihat azab itu berupa

' 6ridh hwad y ang menuju ke lembah-lembah mereka,

maka muekn pun berknta,' lnilah' 6ridh @wan) y ang aknt

menurunkan hujan kepada kami'. (Bukan!), bahkan

itulah azab y ang kamu inginkan segera datang Q aitu)

rn gin y ong memb au a mab y ang p edih" . A dahn Tafar

Al-Qurthubi dijelaskan bahwa pada ayat tersebut

awan dinyatakan dengan kata'dridh ( e:G ) yang
secara harfiah berarti 'yang membentang' karena

awan itu tampak membentang di langit. Se-

bagaimana juga Ibnu Katsir di dalam tafsirnya,
Al-Qurthubi menyatakan bahwa ketika mereka

melihat adanya awan membentang di langit itu
serentak mereka bergembira karena menduga

bahwa awan itu akan segera menurunkan hujan

yang sangat mereka butuhkan, sebab telah lama

hujan tidak turun di negeri mereka. Apalagi
bentangan awan itu tepat berada di atas lembah,

sebagaimana riwayat Ibnu Abbas, jika demikian
keadaannya biasanya akan segera turun hujan.

Pada ayat sebelumnya, yakni QS. Al-AhqAf

146l: 22, diceritakan kesombongan umat yang
menolak peringatan Nabi Hud agar tidak me-

nyembah selain Allah; bahkan, mereka me-
nantang Nabi Hud untuk membuktikan ke-

benarannya dengan mendatangkan azab, yakni
dengan ungk apan, '' Datrngkanlah kepada kfrmi hzab)

yang engkau ancamkan kepada kami, jika engkau

termasuk orang-orangyangbenar" . fadi, pada Ayat
24 tersebut dinyatakan bahwa yang terlihat di
langit itu bukanlah awan pembawa hujan,
melainkan pembawa badai angin yang menjadi
azab bagi mereka sebagai balasan atas penolakan

SA'ib

dan tantangan mereka itu.
Dengan demikian, semakin jelas bahwa di

dalam Al-Qur'an pun diakui bahwa tidak semua

awan akan membawa hujan. cc Aminullah Elhady ta

sA,rH (ept
Kata s6'ih ( if ) adalah bentuk ismul f6'il
( JtGJtil"t ) yang terambil dari akar kata yang
terdiri atas sin - yd - hh dengan wazan sdha -
y afibu - saibanl saihdnan ( (\+j \r, - U - L, l.
As-saih ( C#f l pada mulanya berarti 'air yang
mengalir', ada juga yang menambahkan 'air
yang mengalir di permukaan bumi' atau 'air yang

mengalir di kawasan yang luas'. Dari situ
terambil kata sdhah ( a!-[" ) yang berarti 'tempat

yang luas', lalu mengalami penyempitan makn4
menunjuk pada'halaman rumah'.

Dari makna dasar tersebut juga ber-
kembang berarti 'pergl' atau'berjalan' (di atas

bumi) khususnya untuk beribadah atau untuk
mendekatkan diri kepada Allah. Ada juga yang

tidak membatasi pada kepergian untuk ber-
ibadah, tetapi diartikan pergi secara umum/
termasuk untuk hal-hal yang tidak terpuji. Di
dalam sebuah hadits dikatakan, "Tidak ada siydhah

( GE ) di dalam lslam" . Kata siy dbah ( GE ) di situ

diartikan meninggalkan kota dan pergi me-
ngembara. Ibnul Atsir berpendapat, yang di-
maksud di situ adalah meninggalkan kota atau

meninggalkan kelompok dan jamaahnya lalu
pergi (tinggal) di padang sahar4 ada juga yang

menafsirkan, orang yang menyebar kejahatan,

namimah ( { i, i ) dan kerusakan di antara manusia.

Menurut sebagian pendapat, dari makna
dasar itu juga terambil kata masih ( qa.) yang
menunjuk pada Nabi Isa bin Marya* as. karena

dia selalu mengembara di atas bumi dan bila
malam telah tiba di mana pun berad4 di situlah
dia menegakkan kaki dan melakukan shalat atau

beribadah hingga pagi. Dan kalau itu benar
makaberarti katamasih (alrJ; ) termas* isim maf ul

yang bermaknaf6'il. Pendapat lain mengatakan

bahwa masih( $-: ) itu berasal dari kata masaba

('#) bukan dari sdha ( CL ). Perkembangan
selanjutnya kata sd'ih ( dC ) diartikan 'orang
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yang berpuasa', makna tersebut merupakan
perluasan dari makna bepergian yang ter-
kandung dari kata as-siyfrh( 6[!t )yang ismfd'il-
nya, sk'ih ( eC ) dengan arti orang yang be-

pergian meninggalkan kota, meninggalkan
tempat keramaian, kurang makan dan kurang
minum. Dari makna kurang makan dan kurang
minum itulah sehingga kata s6'ih ( 9-L:" ) ke-
mudian diartikan orang yang berpuasa karena

orang yang puasa itu meninggalkan makan dan
minum pada siang hari.

Katasd'ih ( iC ) di dalam berbagai bentuk-
nya terulang tiga kali di dalam Al-Qur'an. Satu

kali di dalam benlrtk fi'l amr, dbit ( tr.l"o ), yaitu
pada QS. AlTaubah .l9l:2. Satu kali di dalam
bentuk ism fd'il yang menunjuk pada jamak
mudzakkar sdlim,sd'ihitna( ifiu ), yaitu padaQS.

At-Taubah l9l: L12. Satu kali juga di dalam bentuk
ism f6' il y angmenunjuk p adaiarrak muannats sdlim,

s6'ihdt ( o$L ), yaitu padaQS. At-Tahrim 166l:5.
Pada QS. At-Taubah [9]: 2, kata sihir (r.o=

berjalanlah) ditujukan kepada kaum musyrikin,
sebagai pengumuman pembatalan perjanjian
damai antara orang-orang Mukmin dengan
orang-orang musyrik dan sisa kesempatan yang

diberikan kepada merek4 " Maka berj alanlah kamu

(kaum musyrikin) di mukn bumi selmna empat bul mt dan

ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan

mengalal*an Allah dan sesungguhny a AllaLt menghina'

knn orang-orangkafir". Sebelum turunnya ayat ini,

ada perjanjian damai antara Nabi Muhammad
saw. dengan orang-orang musyrik. Di antara isi
perjanjian tersebut ialah tidak ada peperangan

antara Nabi Muhammad saw. dengan orang-
orang musyrikin dan kaum Muslim dibolehkan
berhaji ke Mekah dan thawaf di keliling Ka'bah.

Allah swt. membatalkan perjanjian itu dan
mengizinkan kepada kaum Muslimin memerangi

kembali. Maka turunlah ayat ini dan kaum
musyrikin diberi kesempatan empat bulan
lamanya di tanah Arab untuk memperkuat diri.

Para mufasir menafsirkan, fasihit fil-ardh
( u.itfi C\Li ) dengan 'berjalanlah seke-
hendak hati kalian', dan pernyataan itu bukan
berarti perintah, tetapi sekadar pernyataan
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bahwa selama empat bulan mereka dapat merasa

aman dari serangan atau peperangan. Keempat

bulan tersebut, menurut As-Suyuthi, terhitung
dari tanggal 10 Zulhijjah tahun 9 Hijriyah,
hingga empat bulan kemudian.

Kemudian, katasd'ihfina( o'fiL ) di dalam

QS. At-Taubah [9]: 112 berbicara di dalam
konteks sifat-sifat orang yang bakal mendapat

balasan rahmat, salah satu di antaranya adalah

sd' ihfin ( o'fia ). Ar-Razi mengemukakan bahwa
terdapat beberapa penafsiran dari kata si'ihfin
( o"fiC ) di dalam ayat ini yaitu:

Pertam& pendapat Ibnu Abbas dan para
mufasir secara umum, mengartikan dengan
'orang-orang yang selalu puasa'. Ada yang
membagi puasa kepada dua mac€un: puasa hakiki

dan puasa hukmi. Puasa hakiki adalah me-

ninggalkan makan, minum, bersetubuh pada

siang hari. Sedangkan, puasa hukmi adalah
memelihara anggota badan seperti lidah,
pandangan, penglihatan, pendengaran sehingga

tidak melakukan maksiat, dan kata s6'ihilna
( t'ri;t- ) di sini diartikan sebagai puasa hukmi,
bukan puasa hakiki.

Kedu+ pendapat Ikrimah yang mengatakan

makna as-s|'ihfin (o'fiUr ) di sini berarti 'para

penuntut ilmu yang selalu berpindah dari satu

tempat ke tempat lain di dalam rangka mencari

ilmu'.
Ketigo pendapat Abu Muslim mengatakan

bahwa as-s6'ihirn ( oi,;fur) berarti /orang y.Ing

berjalan di atas bumi' dan yang dimaksud di
dalam ayat itu adalah orang yang keluar atau

pergi berjihad atau hijrah.
Selanjutnya, katasd'ihit ( oVC ) di dalam

QS. At-Tahrim [66]: 5 sama maknanya dengan

si'ibilna( $fic ) di atas, hanya saja di dalam ayat

itu bentuknya jamak mu'annats sAfim, khustts
menunjuk pada wanita yaitu menggambarkan
sifat-sifat wanita ideal jadi istri, di antaranya
adalah wanita si'ihdtun ( oQL ) wanita yang
banyak Puasa. * Muhammad Wardah Akil te

SAKANA (',t;f3)
Kata sakana di dalam Al-Qur'an disebut 67 kali,
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tersebar di dalam berbagai surah, di antaranya

di dalam QS. At-Taubah [9]: 13 serta QS. Al-
An'Am [6]: 103 dan 96. Bentuk kata turunan dari
kata itu taskunu ('6*J), uskun (;fLl), sikkin
( Jt), saldnah (z#t), maskan ( j,-), miskin

(;* ) dan lain lain. Kata sakinah hanya
ditemukan di dalam enam ayat.

Di dalam tulisan, kata sakana terdiri dari
kata huruf sin,kdf, danniln ( .r :J .r ), yang berarti
'diam dan tenang setelah ia sibuk melakukan

berbagai aktivitas'. Kata sakana atau sukkdn

( ,K: ) juga bisa digunakan bagi 'penghuni
rumah atau kampung' karena mereka telah
bermukim dan menetap secaramantap di tempat
tersebut, tanpa berpindah-pindah. Dari kata itu
timbul kata s iklcin yangberarti'pisau'. Pemakaian

nama tersebut sesuai dengan keadaan pisau yang

sering diam setelah digunakan untuk me-
nyembelih, atau karena setiap hewan yang
dipotong dengan menggunakan pisau itu akan

tenang atau tetap, tak bergerak lagi.

Dari kata sakana juga timbul kata salcinah

yang berarti 'ketenteraman dan ketenangan
jiwa'. Masa remaja seringkali membawa ma-
nusia pada kegelisahan dan kekhawatiran
menghadapi masa depan. Dengan perkawinan,
ketenteraman dan ketenangan jiwa serta pe-
nyaluran kebutuhan biologis akan terpenuhi
sehingga ia mencapai salcinah.

Dari kata yang sama terbentuk pula kata

mislcin ( ;* ) yang berarti 'seseorang yang serba

kekurangan di dalam kehidupannya' sehingga

kurang leluasa untuk bergerak karena berbagai

keterbatasan yang ada padanya.

Di sisi lain, sakinah dapat berarti 'bala
bantuan Allah' dengan menurunkan malaikat
untuk menghancurkan kaum musyrik sebagai-

mana disebut di dalam QS. At-Taubah[9]:26,

,llii Uii &i -4*i UL ,:,:i"$ ll &i'j
t;'t'; i 6;l

(Tsumma anzalallihu saldnatahfi 'aI6 rasAhhi wa 'alal-

mu'minina wa anzala junitdan lam tarauhil.
"Kemudian Allah menurunkan ketenangan kEada

Rasul-Ny a dan kepadn orang-orang Mukmin, dnn Allah

Sakinah

menurunkan bala tent ar a y ang tidak dapat kau lihat. "

Demikian juga Allah telah menurunkan rasa

aman dan tenteram kepada Nabi Muhammad dan

Abu Bakar ketika mereka dikejar dan bersembunyi

di dalam gua Hira' (QS. At-Taubah [9]: tl0). Ke-

tenteraman dan rasa aman yang sama juga
diberikan oleh Allah kepada orang yang mem-

bayarkan zakatnya kepada Nabi, yang spontan

diberi ucapan selamat oleh Nabi sewaktu pem-

bayaran zakat itu (QS. At-Taubah [9]: 103).

c: Ahmad Husein Ritonga ee

SAKiNAH (15,'I
Sakinah ( LSt ) terambil dari akar kata yang
terdiri dari huruf-h uruf fin, kfrf , dan nfin. Mengan-
dung makna ketenangan; antonim goncang dan
gerak. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari
ketiga huruf tersebut kesemuanya bermuara
kepada makna di atas. Rumah dinamai maskan

( f* ) karena ia adalah tempat untuk meraih
ketenangan setelah sebelumnya penghuninya
bergerak, bahkan boleh jadi mengalami ke-
goncangan di luar rumah. "Pisau" yang berfungsi

untuk menyembelih binatang dinamai sikkin
( 6, )dari akar kata yang sama dengan salcinah,

karena pisau adalah alat yang menghasilkan
ketenangan bagi binatang setelah sebelumnya
ia bergejolak.

Dalam Al-Qur'an, kata salcinah ditemukan
sebanyakenam kali, yaitu dalam QS. Al-Baqarah

l2l: 248; QS. At-Taubah [9]: 26, 4O; dan QS. Al-
Fath [,lS]: 4,18 dan 26.

Ada hal menarik berkaitan dengan kata
tersebut dalam sekian banyak ayat Al-Qur'an,
yakni perangkaiannya dengan bala tentara
Tuhan, atau turunnya malaikat.

Salah satu yang amat menarik lagi dan
perlu digarisbawahi adalah bahwa salcinah itu
diturunkan Allah karena ada kesiapan mental
atau tanah subur yang siap menerimanya.

Dari ayat-ayat yang berbicara tentang
sakinah dapat diperoleh beberapa kesimpulan.
Antara lain bahwa sakinah dirasakan setelah
sebelumnya terjadi situasi yang mencekam, baik
karena bahaya yang mengancam jiwa, atau

Kajian Kosaka,n 864



Sakinah

sesuatu yang mengeruhkkan pikiran, masa kini
atau masa lalu.

Memang pakar-pakar bahasa menegaskan
bahwa kata itu, tidak digunakan kecuali untuk
menggambarkan ketenangan dan ketenteraman
setelah adanya gejolak. Cinta yang bergejolak di
dalam hati dan yang diliputi oleh ketidakpastian,
akan berakhir dengan salcinah atau ketenangan
dari ketenteraman hati sebagai buah per-
kawinan. Itu sebabnya Al-Qur'an menegaskan
bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah
agar pasangan mendapat salcinahlketenangan dan
ketenterarnan. Bacalah antara lain QS. Al-ArAf
[7]:189 dan Ar-R0m [30]: 21.

Sakinah dikaitkan dengan "bala tentara
Allah yang tidak terlihat" ini mengantar
seseorang untuk selalu berani walau sendirian,
karena ia merasakan kehadiran bala tentara itu,
sehingga betapa pun situasi rnencekam atau
mengancam, penerima salcinah selalu terlindungi
atas izin Allah.

Salfinah tidak datang begitu saja tetapi ada
syarat bagi kehadirannya. Kalbu harus di-
siapkan dengan menanamkan kesabaran dan
ketakwaan. Salfinah "diturunkan" Allah ke dalam
kalbu. Demikian ayat-ayat di atas. Tetapi perlu
diingat bahwa ini baru diperoleh setelah melalui
beberapa fase, bermula dari mengosongkan
kalbu dari segala sifat tercela, dengan jalan
mengakui dosa-dosa yang telah diperbuat,
kemudian "memutuskan hubungan" dengan
masa lalu yang kelam, dengan penyesalan dan
dengan pengawasan ketat terhadap diri me-
nyangkut hal-hal mendatang, disusul dengan
muj ihadahl perjuangan melawan sif at-sifat jiwa
yang tercela, dengan mengedepankan sifat-
sifatnya yang terpuji, mengganti yang buruk
dengan yang baik seperti kekikiran dengan
kedermawanan, kecerobohan dengan keberani-
an, egoisme dengan pengorbanan, sambil me-
mohon bantuan Allah dengan berzikir meng-
ingat-Nya, yang dapat disimpulkan dengan
upaya menghiasi diri dengan ketabahan dan
takwa. Sifat-sifat itulah yang mengantar kepada
kesa-daran bahwa pilihan Allah adalah pilihan
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yang terbaik, bahkan mengantarnya untuk tidak
menghendaki dirinya kecuali apa yang di-
kehendaki-Nyu, tidak juga mengharapkan
sesuatu, kecuali apa yang diharapkan-Nya
untuk yang bersangkutan saat itu, pasti ke-
cemasan, -betapapun hebatnya-akan berubah
menjadi ketenangan, dan ketakutan -betapa-
pun mencekamnya- akan beralih menjadi
ketenteraman. Itulah tanda bahwa sakinah telah
bersemayam di dalam kalbu.

Sakinah, bukan sekadar terlihat pada
ketenangan lahia yang tercermin pada kecerahan
air muka. Yang ini bisa muncul akibat keluguan,
ketidaktahuan atau kebodohan. Berbeda dengan
sakinah. Selain kecerahan air muka, harus ada ciri
lain lagi, yaitu sikap lapang dada dan budi
bahasa yang halus yang dilahirkan oleh kete-
nangan batin akibat menyatunya pemahaman
dan kesucian hati, serta bergabungnya kejelasan
pandangan dengan tekad yang kuat. Ketika itu,
seseorang pada tahap ini telah menguasai dan
memimpin sisi dalamnya sehingga tercipta
keserasian dan keharmonisan antara semua
unsur yang berbeda bahkan yang bertentangan
di dalam jiwanya. Demikian, wa Allihu A'lam.
+ M. Quraish Shihab ce

SAKAR ( !-,)
Kala sakar adalah bentuk mashdar dri kata sakara

yaskuru ( '#- - fr, ), turunan dari akar kata yang
tersusun dari huruf-huruf sin, kdf, dan rd'
( , - J -.r ) yang makna dasarnya menunjuk-
kan 'kebingungan' lawan dan ash-shahw ( :r;t=
sadar) dan'tenang'. Demikian Ibnu Faris. Makna
dasar pertama kemudian berkembang menjadi,
antara lain: 'memabukkan' karena mengalami
kebingungan dan tidak sadar akan dirinya,
seperti di dalam hadits "kullu muskirin khamrun
wa kullu muskirin hardmun" ( Jt j"# *:F
it; # = tiap-tiap yang memabukkan adalah
khamr dan setiap yang memabukkah itu haram);
'marah' karena biasanya orang yang marah
tidak sadar apa yang dilakukannya; 'tersihir'
karena memunyai kelakuan orang yang ke-
bingungan;'minuman yang memabukkan'
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karena membuat orang bingung; 'air buah' atau

'nira yang manis' karena kalau diolah akan

membuat orang tidak sadar/bingung karena

mabuk dan dari makna inilah diambil kata sukkar

( 3- = gula); 'membendung' (air) karena air
bingun mencari jalan keluar untuk mengalir;
'menutup' atau'mengunci' (pintu) karena yang

ada di dalamnya kebingungan untuk keluar;
'mencekik' karena melakukan sesuatu secara

tidak sadar karena bingung. Adapun makna

dasar kedua (tenang) juga berkembang menjadi,

antara lain: 'aman' karena membuat orang
menjadi tenang, seperti disebutkan di dalam

syair Arab "tuzddu laydliyya fi thiiihA " falaisat
bithntqin wal6 skkiratin" ( i'b;L:$ . q.'+ e AP \G

,,fL \': = Malam-malamku terus bertambah *

tetapi tidak pernah terasa bebas dan aman).

Kata sakar dan pecahannya di dalam Al-

Qur'an terulang sebanyak 7 kali dmr sakar sendfui

hanya terulang sekali, yaitu pada QS. An-Nahl

116l: 67. Pecahan lainnya adalah dalam bentuk

kata kerja lampau (ft'il mddhi), sukkira ('* =

dihalangi) di dalam QS. Al-Hijr [15]: 15; bentuk

mashdar, sakrah ( ; r{ = kebingungan, penutup), di
dalam QS. Al-Hijr ILSI:72 dan QS' QAf [50]: 19;

dan di dalam bentuk jamak, sukdrd ( 6r* =

orang-orang yang mabuk, bingung) di dalam QS.

An-NisA' [4]:43, QS. Al-Hajj l22l:2,2.
Sakar ( fi)ymrgterdapat di dalam QS. An-

Nahl [16]: 67 berarti (makanan atau minuman)
yang memabukkan. Di dalam ayat tersebut
disebutkan bahwa di antara tanda-tanda
kekuaasaan Allah adalah menciptakan buah
kurma dan anggur, yang dapat menjadi rezeki

yang baik dan juga dapat menjadi makanan atau

minuman yang memabukkan. Sebagian ulama

berpendapat bahwa yang dimaksud sakar di
dalam ayat itu adalah cuka/nira yang manis' Ada
juga yang berpendapat, sakar adalah ath-thu'mu

( e6, = makanan) seperti di dalam syair Arab:
j a' aku a' r 6dhal kir 6mi s akar an ( 6- 1.t fJt ;t]1 i&
= Saya menjadikan kehormatan para orang mulia
sebagai makanan), yakni menjaga kehormatan.

]adi, yang dimaksud di dalam ayat itu adalah

bahwa Allah menciptakan kurma dan anggur

Sakar

yang sebagian daripadanya dijadikan makanan.

Akan tetapi, jumhur ulama berpendapat bahwa

yang dimaksud dengan sakar adalah khamr atau

segala minuman/makanan yang memabukkan'

Di dalam istilah medis, zat yang memabukkan

adalah zat adiktif pada makanan/minuman.
Menurut Ibnu Abbas, ayat tersebut turun

sebelum turunnya ayat yang mengharamkan

khamr (QS. Al-Ma'idah [5]:90). Alasannya adalah

bahwa ayat itu diturunkan di Mekah, sedang-

kan ayat pengharaman khamr turun pada
periode Madinah, sehingga ayat itu me-nasakh

ayat sebelumnya. Ada juga yang berpendapat

bahwa ayat itu turun setelah turunnya ayat yang

mengharamkan minuman khamr. Alasanny4
ayat itu menjelaskan bahwa Allah telah men-

ciptakan kurma dan anggur untuk dinikmati
manusia, padanya terdapat rezeki yang baik,

tetapi ada yang menyalahgunakannya dan

menjadikannya khamr. Menurut Al-Qurthubi,
kedua pendapat tersebut dapat diterima.

Menurut ulama Hanafiah, sakar adalah ut
nira/arak yang disaring dari anggur dan kurma
yang dimasak hingga menguaP airnya sampai

sepertiganya dan kalau diminum tidak me-

mabukkan, sehingga halal dimakan/diminum.
Alasannya bahwa di dalam ayat itu Allah ingin
menguji hambanya dengan makanan dan Allah
hanya menguji iman hambanya dengan sesuatu

yang halal. Dan dalam hadits Nabi saw di-
sebutkan bah w a " barr ama Alldhul-khamr a bi' ainihd

was sakaru min ghairi6" (:f3rri+';;J at;?
6t ,4= Allah mengharamkan khamr murni dan

sakar lair nira/arak yang tidak memabukkanl
berbeda dengan khamr [sehingga tidak haram])
(HR. An-Nasa'i). Namun, lanjut merek4 kalau

nira itu telah berubah menjadi minuman yang

memabukkan maka tentunya menjadi khamr
dan haram diminum.

Adapun penggunaan kata kerja sukkira di
dalam QS. Al-Hijr [15]: 15 memunyai arti yang

berbeda-beda menurut para ulama' Di dalam

ayat itu, Allah berfirman bahwa sekiranya pintu
langit dibukakan bagi orang kafir dan terus naik

ke atas, tentulah mereka akan mengatakan

Kajian Kosakat
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bahwa mata kami di-sakar-kan. Ibnu Abbas
mengartikan sukkira di dalam ayat itu dengan
'menghalangi pandangan mereka dengan sihir'.
Ada juga yang berpendapat, artinya adalah
'matanya tersihir','matanya ditutup','matanya
dibutakan','penglihatannya dicabut'. Makna-
makna tersebut hampir stuna semua dan kalau
dikembalikan pada makna aslinya maka dapat
dipahami bahwa mataorang kafir itu tidak sadar

atau normal melihat. et Zubair Ahmad ec

SAKHR ( *;l
Katasakhr (i; ) adalah benhtkmashdar daikata:
sakhira - yaskharu - sakhran (tfi -'F.;- -';- ),

turunan dari susunan huntf: fin, kh6' , dan rd' ymrg
memunyai arti dasar'merendahkan' dan 'me-
nundukkan'. Makna pertama berkembang men-
jadi, antara lain: 'mengolok-olok karena hal itu
bersifat merendahkan yang laini'meninggalkan'
karena biasanya yang demikian menganggap
rendah atau hina dan tidak menghargai yang
ditinggalkan;'menghina' karena menganggap
rendah status sosial atau derajat orang yang
dihinanya, seperti di dalam hadits Nabi yang
dikutip Ibnu Manzhur disebutkan : at askharu ffi wa

antal-malik( r.rFr Cl-t g'#i =Apakah Engkau

menghinaku dengan menertawaiku sedangkan

Engkau Penguasa segala sesuatu). Makna kedua
juga berkembang menjadi, antara lain:' memaksa'

karena hal itu dapat menundukkan yang dipaksa
dan karenanya p.ekerja paksa disebut sukhriy
(|:? ). Dapat pula bermakna'berjalan dengan

baik' karena hal itu menunjukkan bahwa
pelakunya tunduk pada aturan atau etika
berjalan.

Kala sakhr atau pecahannya di dalam Al-
Qur'an terulang 42 kali: bentuk kata kerja lampau
(ft'lmhdli): sakhira('r;), seperti di dalamQS. At-
Taubah l9):79; sakhirft (ti-* ), seperti di dalam

QS. Al-An'Am [5]:10; sakhkhara( -#), seperti di
dalam QS. Ar-Ra'd 11.31: 2; bentuk kata kerja
sekarang (,fi 'l mudltiril: y askhnrttn ( o:H"), seperti

di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 21.2, taskharttn
( or';i ), seperti di dalam QS. Hffd [1L]: 38,

naskharu ( *i ), seperti di dalam QS. Hffd [11]:
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38, yastaskhirirn ( st';:!i. ), seperti di dalam QS.
Ash-ShAffAt 1371: 1.4; bentuk kata kerja larangan

(fi'l n6hiyah):16yaskhar ( ";5-{ ), seperti di dalam

QS. Al-HujurAt [49]: 11; bentuk ism fd'il, sikhirin
(u";l ), seperti di dalam QS. Az-Zumar [39]:
56; bentuk ism maf ' trl, musakhkhar ( H ), seperti

di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 164, musakhkhardt

(y'# ), seperti di dalam QS. Al-A'rAf [7]:54;
benlukmashdar, sikhriyy (U* ), seperti di dalam

QS. Al-Mu'min0n [23]: L10, sukhriyy (UF),
seperti di dalam QS. Az-Zukhrfi[43]:32.

Penggunaan katasakhr atau pecahannya di
dalam Al-Qur'an dapat dibagi dua bagian, yaitu
dengan mengacu pada makna dasarnya'me-
rendahkan' dan'menundukkan'. Kata sakhr atau

pecahannya yang bermakna dasar 'merendah-
kan' berkaitan dengan:

a. Larangan saling mengolok-olok, menghin4
merendahkan, bagi orang yang beriman
karena mereka adalah bersaudara (QS. Al-
HujurAt [49]: 11). Untuk mewujudkan tetap

utuhnya persaudaraan itu, Allah swt. me-
ngajarkan beberapa etika persaudaraan, di
antaranya: tidak saling mengolok-olok, tidak
berburuk sangka, tidak mencari-cari ke-
salahan orang lain, mendamaikan mereka
yang berselisih, dan sebagainya.

b. Orang kafir yang lebih mencintai kehidupan
dunia sehingga merasa sombong dan me-
rendahkan orang-orang yang beriman (QS.

Al-Baqarah l2l:212).
c Nabi Muhammad saw. yang mendapat olokan

dari orang kafir yang dihibur Allah agar tidak
menanggapi mereka karena para rasul
sebelumnya juga telah mengalami hal yang
sama dari kaum mereka (QS. Al-An'Am [6]:
10 dan QS. Al-Anbiyd' [21]:41).

d. Orang munafik yang menghina dan mengejek

orang-orang beriman karena tidak memiliki
kecukupan untukmelakukan sedekah (QS. At-
Taubah l9l:79).

e. Nabi Nuh as. yang diejek oleh umatnya
karena membuat perahu di atas bukit dengan

alasan akan terjadi banjir besar jika mereka

tidak beriman kepada Allah (QS. H0d [11]:

ENsrxr-opr.ulrr Al Qun'aN
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38).

f. Orang kafir yang menjadikan orang yang

beribadah kepada Allah sebagai sikhriyy

G fu = b *an ejekan) sehingga mereka tidak
pernah sempat lagi mengingat Allah dan

akhirnya mereka dimasukkan ke dalam
neraka (QS. Al-Mu'min0n [23]: 110).

g. Kaum musyrikin yang tidak mau beriman
kepada Nabi Muhammadi padahal, bukti-
bukti kebenarannya telah nyata bagi mereka;

bahkan, mereka justru menghina Nabi saw.

(QS. Ash-Sh infd| lsTl: 12 dan 1.4).

Adapun kata sakhr atau pecahannya yang
menggunakan makna dasar'menundukkan'
seluruhnya berkaitan dengan kekuasaan Allah
menundukkan alam semesta sehingga dapat
dihuni dan dimanfaatkan oleh umat manusia.

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang
dimaksud adalah alam dan benda lainnya
mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan Allah
yang berlaku pada tiap-tiap benda itu.
a. Allah menundukkan laut agar manusia dapat

berlayar di atasnya di dalam rangka mencari
rezeki dengan tujuan agar manusia men-

syukuri nikmat-Nya dan menundukkan
segala apa yang ada di langit dan di bumi
agar menjadi bahan pemikiran bagi manusia

akan kemahakuasaan-Nya (QS. Al-|Atsiyah

l4sl:12 dan13).

b. Allah menjadikan langit dan bumi yang
menghampar dan membuat jalan-jalan di
atasnya, menurunkan hujan sesuai dengan

kadarnya, dengan air itu tumbuh-tumbuhan
akan tumbuh, semuanya diciptakan ber-
pasang-pasangan, perahu dapat berlayar

' atau mengapung di atas laut, binatang dapat

ditunggangi, yxrgsemuanya tunduk kepada
Allah QS. Al-IIajj l22l:65) dan (QS. Az-
Zukhruf [43]: 13.

c. Allah mempergilirkan malam dan siang,
matahari dan bulan tetap bergerak pada
poros yang telah ditentukan baginya adalah

wujud ketundukannya kepada Allah QS.
LuqmAn [31]: 29 dan QS. FAthir [35]: 13).

d. Gunung tunduk pada fungsinya diberikan

Sakhr

Allah, burung-burung yang sering ber-
kumpul dengan kawan-kawannya, angin
bergerak kemana-mana sebagai wujud
ketundukannya kepada Allah (QS. ShAd [38]:
18,19, dan 36, serta QS. Al-AnbiyA' l21l:79).
Binatang tunduk kepada manusia untuk
disembelih (QS. Al-Haj j l22l: 3647)
Menundukkan langit dan bumi, malam dan

siang, serta bintang-bintang agar dapat
menjadi bahan analisis dan kajian bagi umat
manusia (QS. An-Nahl [15]: 12).

Menurunkan hujan sehingga menumbuhkan

tumbuhan, laut tunduk sehingga dapat
dilayari, dan sungai-sungai (QS. IbrAhim [1a]:
32).

Angin dan awan bergerak di antara langit
dan bumi (QS. Al-Baqarah l2l 1.64) dan
sebagainya.

Dari pemaparan ayat-ayat di atas dapat

dilihat bagaimana fenomena-fenomena alam itu
tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku

baginya sebagai ketentuan dari Allah. Hal ini
menunjukkan bahwa semuan fenomena alam
itu memunyai hukum-hukum tersendiri yang

tidak mungkin disalahinya. ]ika demikian,
tampaknya inilah yang kemudian disebut oleh

ahli ilmu alam sebagai hukum alam (natural law).

Di dalam istilah Al-Qur'an lebih dikenal dengan

sunnatullih. Inilah yang sebenarnya takdir
Tuhan yang tidak dapat berubah-ubah seperti
di dalam firman-Nya, "Dan kamu tidak akan

menemukan perubahan pada sunnatullih" (QS. Al-
AhzAb l33l: 62, QS. FAthir [35]: 43, dan QS. Al-
Fath [48]: 23). Berbeda dengan natural law
(hukum alam) yang dipahami oleh para saintis

yang lebih menekankan adanya suatu hukum
yang berjalan dengan sendirinya, sunnatullih
lebih menekankan adanya penggerak di balik
hukum itu, yaitu Allah sebagaimana di dalam

ayat-ayat di atas bahwa yang menundukkan
semua itu adalah Allah. Hal ini akan lebih
memberikan keyakinan yang lebih mendalam
lagi akan kemahakuasaan Allah yang ciptaan-
Nya tidak ada yang saling bertentangan.
et Zubair Ahmad q

oo'

h.
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SALAF (.iir )

Kata salaf berasal dari sin, l6m, dan f6' ( ; J .r )

yang secara literal merujuk kepada arti 'sesuatu
yang sudah berlalu atau terdahulu, baik per-
buatan maupun generasi'. Nenek moyang disebut
salaf karena mereka datang lebih dahulu dari
keturunannya. Amal perbuatan yang telah
berlalu' juga disebut salaf karena balasan dari
perbuatan tersebut akan diterima oleh pelaku-
nya kemudian. 'Pinjaman' juga disebut salaf
karena barang diambil lebih dahulu sementara
pembayaran dan pengembaliannya menyusul
kemudian.

Kata salaf di dalam Al-Qur'an disebut
delapan kali, lima kali di antaranya dengan
ben1n:kfi 'lmddlti(katakerjalampau),salaf a('.tC),
di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275, QS. An-NisA'

l4l:22dan23, QS. Al-Ma'idah [5]:95, sertaQS. Al-
AnfAl [8]: 38. Dengan benlukfi'l mddlfikata aslafa

( '.ri:i ) disebut dua kali, yaitu di dalam QS. Y0nus

[10]: 30 dan QS. Al-HAqqah 169l:24. tumentara itu
di dalam bentuk mashdar disebut satu kali, yaitu
di dalam QS. Az-Zukhruf [tt3]:56.

Penggunaan katasalaf di dalam Al-Qur'an,
di samping menunjuk perbuatan-perbuatan
yang telah lalu, juga digunakan untuk menunjuk
generasi dan umat terdahulu, seperti yang di-
ungkapkan di dalam bentuk mashdar (QS. Az-
Zukhruf [43]: 56). Di dalam ayat ini diceritakan
sikap dan perilaku umat terdahulu, baik yang
terpuji maupun yang tercela, a1ar umat yang
datang kemudian dapat mengambil 'ibrah darr
pelajaran dari keadaan, sikap, dan perilaku
merek4 baik kegagalan maupun keberhasilan,
kesenangan maupun kesengsaraan. Pengungkap-
ankala salaf di dalam benfitk mashdar, di samping
berdimensi waktu yang lampau, juga me-
nunjukkan kelompok atau umat di masa lampau.

Akan halnya kata salaf yarrg diungkapkan
di dalam bentukfi'lmhdlti, salafa(;i.1 ), semuanya
merujuk kepada perbuatan yang telah berlalu.
Perbuatan-perbuatan dimaksud diungkapkan di
dalam konteks larangan melakukan hal-hal yang
dilarang oleh syariat, kecuali yang terlanjur
dilakukan sebelum datangnya risalah yang
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melarang perbuatan tersebut. Di dalam hal ini,

,Al-Qur'an menggunakan kata sala/ untuk me-
nunjuk perbuatan dosa yang dilakukan sebelum
datangnya risalah (QS. Al-Baqarah [2]: 275), juga
sejumlah perbuatan terlarang pada saat me-
lakukan ihrhm, seperti membunuh binatang (QS.

AI-MA'idah [5]: 95). Akan tetapi, perbuatan-
perbuatan dimaksud dimaafkan Allah pada
mereka yang melakukannya sebelum turunnya
wahyu yang melarang.

Perbuatan dosa lainnya yang diungkap Al-
Qur'an, kemudian diikuti dengan kata salaf ialah
menikahi ibu tiri (QS. An-NisA' [4]: 22) dan
memadu istri dengan saudaranya sendiri (QS. An-
NisA' [4]: 23). Namun, Al-Qur'an menyatakan
bahwa pelakunya dimaafkan atas perbuatan
tersebut dan dibebaskan dari siksaan karena
perbuatan tersebut dilakukan sebelum turun
wahyu yang menyatakan larangan terhadap
perbuatan tersebut. Hanya saja, tidak berarti
perbuatan jelek tersebut dibolehkan sebelum
datangnya syariat, tetapi karena pelakunya
terlanjur memperbuatnya sebelum turunnya
wahyu sehingga yang bersangkutan tidak disiksa
oleh Allah swt. Al-Qur'an secara tegas me-
nyatakan bahwa perbuatan melanggar hukum
Tuhan, tidak disiksa sebelum datangnya pem-
bawa risalah (QS. Al-IsrA' [17]: 15).

Katasalaf juga digunakan Al-Qur'an untuk
menyatakan pemberian maaf kepada orang-
orang kafir atas dosa-dosa yang dilakukannya
pada masa lampau apabila mereka berhenti dari
kekafirannya dan mengikuti ajaran yang di-
turunkan Allah (QS. Al-Anf61 [8]:38).

Mengenai kata salaf di dalam bentuk fi'l
mddhi, aslafa ('-bLi ), di samping menunjuk
perbuatan yang sudah berlalu, seperti halnya
yang diungkap di dalam bentuk salafa (:-rC.),
agaknya dua ayat yang menggunakankata aslafa

itu (QS. Y0nus [10]: 30 dan QS. Al-HAqqah [69]:
24) berbicara di dalam konteks hari akhirat
sehingga perbuatan yang telah berlalu yang
dimaksudkan di dalam kedua ayat tersebut
adalah perbuatan seseorang ketika di dunia baik
perbuatan terpuji maupun perbuatan tercela
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(QS. Y0nus [10]: 30) atau yang secara khusus

menunjuk kepada amal saleh oranS-orang
beriman ketika mereka hidup di dunia ini (QS'

Al-I{Aqqah 169l: 2\. * M. Gatib Matotacc

SALAM ( p)'; )

Kata saldm disebut 42kali di dalam Al-Qur'an.
Secara etimologis, kata itu berasal dari kata dasar

salima ( r! ) ya.g pada mulanya berarti 'selamat

dan bebas dari bahaya'. Arti itu kemudian ber-

kembang dan menghasilkan arti-arti lain, seperti
'memberi','menerima','patuh','tunduk','ber-
damai', 'tenteram', 'tidak cacat', dan 'ucapan

selamat'. Akan tetapi, keberagaman arti itu tidak
sampai meninggalkan arti asalnya, misalnya
'memeluk agama Islam' diungkapkan dengan

aslama ( l-i I karena dengan memeluk agama

Islam, seseorang selamat dari kesesatan. Agama

yang dibawaoleh Nabi Muhammad dinamakan

Islam karena dengan Islam ia mesti tunduk
kepada Allah. Ketundukan itu, menyebabkannya

selamat di dunia dan akhirat. 'Surga' dinamai
Ddrus-Saldm ( pd-ll lti ) karena penghuni surga

bebas dari segala kekurangan .Kata suttam ( ,L)
diartikan sebagai tangga yang mengantar
seseorang selamat sampai ke tempat yang tinggi.

Karena itu semua kala salam berarti selamat.

Al-Qur'an menggambarkan kata ini untuk
aneka makna, antara lain sebagai:

a. Ucapan 'salam' yang bertujuan mendoakan

orang lain agar mendapat keselamatan dan

kesejahteraan (QS. Adz-Dzltiydt [51]: 25).

b. Nikmat besar yang dianugerahkan Allah
kepada hamba-hamba-Nya, seperti di dalam

QS. Ash-ShAtffdt [37]:79, yang menielaskan
nikmat keselamatan dan kesejahteraan yang

diberikan kepada Nabi Nuh, kepada Nabi
Musa dan Harun (QS. Ash-Sh affAt l37l: 120),

serta kepada Nabi Ilyas dan keluarganya (QS'

Ash-ShAffAt [37]: 130);

c. Sifat atau keadaan sesuatu; misalnya di dalam

QS. Al-Ma' idah [5] : 1.6, y angmenggambarkan
sifat atau keadaan jalan-jalan yang ditelusuri
oleh orang-orang beriman, subulus-saldm

(;vJi ,7*), a*, di dalam QS. Al-An'Am [6]:

Salirrn, As

127 y angmenggambarkan negeri yang damai

dan sentosa (dkrus-s al km) ;

d. Sifat dan nama Allah, seperti QS. Al-Hasyr

[59]: 23; dan

e. Menggambarkan sikap ingin berdamai atau

meninggalkan pertengkaran, seperti QS. Al-
FurqAn l25l:63, yang memuji hamba-hamba-

Nya yang selalu mencari kedamaian walau-

pun dengan orang-orang yang jahil.
ts A. Rahman Ritonga et

SALAM, +9- ( ty-lr I
As-Sal6m ( pitl^lt) terambil dari akar kata salima

( di ) yang maknanya berkisar padakeselamatan

dnnketerhindaran dnri segalayang tucela. Sebagai sifat

Allah, kata as-Saldm hanya sekali disebut dalam

Al-Qur'an, yaitu pada QS. Al-Hasyr l59i:23.
Karena ltu saldm ada yang bersifat salam positif,

dalam arti perolehan yang baik dan menyenang-

kan dan ada juga dalam arti keterhindaran dari

keburukan dan tercela.
Allah as-Sal1mberartiDia Yang Mahaesa itu

terhindar dari segala aib, kekurangan, dan

kepunahan yang dialami oleh para makhluk.
Demikian tulis Ahmad Ibnu Faris dalam buku-

nyaMaqayis al-Lughah.

Ibnu Al-Arabi-sebagaimana dikutip oleh

Hamzah an-Nasyari dan kawan-kawan dalam

buku merek a Asm6' al-Husnfr-berpendapat, "Se-

luruh ulama sepakat bahwa narna as-Salimyang

dinisbahkan kepada Allah ber arti Dztt as-sal6mah,

yakni yang memiliki keselamatan/keterhindaran.

Hanya saja-tulisnya lebih jauh-mereka berbeda

dalam memahami istilah ini. Ada yang me-

mahaminya dalam arti, Allah terhindar dari
segala aib dan kekurangan, ada juga yang
berpendapat bahwa Allah yang menghindarkan

semua makhluk dari penganiayaan-Nya, dan

kelompok ketiga berpendapat bahwa as-Saldm

yang dinisbahkan kepada Allah itu berarti,
"Yang memberi salam kepada hamba-Nya di
surga kelak." Pendapat ketiga ini sejalan dengan

firman-Nya, (,'t ?" o'li W= Saldm se-

bagai ucapm dnri Tuhmr Yang Mala P eny ay ang [kepadn

penghuni surgal). (QS. YAsin [36]: 58).
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Al-Ghazali menjelaskan bahwa maknanya
adalah keterhindaranDzat dan sifat Allah dari
segala aib, dari segala kekurangan dan per-
buatan serta dari segala kejahatan serta ke-
burukan, sehingga tiada keselamatan/keter-
hindaran dari keburukan dan aib yang diraih
yang terdapat di dunia ini kecuali merujuk
kepada-Nya dan bersumber dari-Nya.

Kalau Anda telah merasa yakin akan
kesempurnaan Allah, dan bahwa segala yang
dilakukan-Nya adalah baik dan terpuji, maka
Anda harus percaya bahwa tidak sedikit
keburukan/kejahatan pun yang bersumber
dari-Nya.

Kini Anda dapat bertanya: "Mengapa ada

kejahatan, mengapa ada penyakit dan kemiskinan,

bahkan mengapa Allah menganugerahkan si A
segala mac;un kenikmatan, dan menjadikan si B

tenggelam dalam bencana?"

]awaban menyangkut pertanyaan tadi
merupakan salah satu yang amat musykil,
khususnya bila ingin memuaskan semua nalar.

"Sementara pakar agama, termasuk agama
Islam, menyelesaikan persoalan ini dengan
menyatakan bahwa apa yang dinamai ke-
jahatan/keburukan, sebenarnya'tidak ada' atau

paling tidak hanya pada pandangan nalar
manusia yang sering kali memandang secara
persial. Bahkan Allah menegaskan dalam Al-
Qur'anbahwa (,'^Ai ,o ,F *i Cdt=Diatah
y ang membuat segala sesuatu dengan sebaik-baikny d.
(QS. As-Sajadah [32]: 7).

Kalau demikian, segalanya diciptakan
Allah dan segalanya baik. Keburukan, adalah
akibat keterbatasan pandangan, ia sebenarnya

tidak buruk, tetapi nalar manusia mengiranya
demikian.

1# oi [*s""$ * ii'A G'* oi pl
3r# i irii '& 

^b" 
"r<i Yl, ii Ci

"Boleh jadi engkau membenciltidak senang kEada

sesuatu, padahal hal itu baik untukmu dan boleh jadi
(juga) engkau mrny mangi sesuatu, padahal itu buruk

untukmu. Allah mengetahui dan kamu tidak me-

nget ahui " (QS. Al-Baq ar ah l2l: 216).
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Pandangan ini menekankan bahwa ke-

burukan bersifat nisbi. Memenjarakan seorang
penjahat adalah buruk dalam pandangan si
penjahat, tetapi baik dalam pandangan ma-
syarakat dan pandangan Allah. Hujan baik bagi
petani tetapi buruk bagi penatu yang ingin
mengeringkan pakaian. Singa adalah bahaya
bagi yang diancamnya, tetapi dia adalah baik
ditinjau dari sisi hikmah yang diketahui Allah
dari penciptaanya. Demikian seterusnya, se-

hingga jangan memandang kebijaksanaan Allah
secara mikro, maka yakinilah bahwa Dia baik.
Setiap yang Anda duga keburukan atau ke-
jahatan, pasti ada hikmahnya, ada kebaikan
yang lebih besar yang bisa diraih.

Al-Biqa'i (w. 1.480 M) dalam tafsirnya
menjelaskan makna as-Sal6m serta penempatan-

nya setelah sifat al-Malik dm al-Quddfis bahwa
tidak dapat tergambar dalam benak, Allah srvt.

disentuh Dzat, sifat, dan perbuatan-Nya dengan

sedikit kekurangan pun, disebabkan oleh ke-

sempurnaan kerajaan dan kesucian-Nya, karena

itu pemusnahan dari sisi-Nya, atalu sentuhan

mudharat kapan pun di dunia dan di akhirat serta

dalam keadaan apa pun, tidak dinilai sebagai

keburukan. Bukankah pengetahuan Yang Maha-

suci itu menyangkut lahir dan batin dalam
tingkat yang sama? Bukankah Dia meletakkan
segala sesuatu pada tempat yang sebaik-baiknya
yang pada dasarnya tidak dapat dijangkau, atau

tidak dapat dijangkau sepenuhnya oleh siapa
pun? Karena itu, setelah penyebutan kedua sifat

al-Malik dan al-Quddtts diperhtkan adanya
penjelasan yang dapat memberi rasa selamat

dan aman. Penjelasan itu adalah dengan me-
nyebut as-Sal6m, karena keselamatan adalah
batas antara keharmonisan/kedekatan dan
perpisahan, serta batas antara rahmat dan
siksaan. Karena as-Sal6m lebih banyak berkaitan
dengan hal-hal lahiriah, maka ia disusul oleh al-

Mu'min, karena rasa €unan adalah batas antara

cinta dan benci bagi yang tidak mampu meraih
cinta. Inilah minimal yang dapat diraih oleh
pemilik hak dari siapa yang wajar memberinya
cinta. Karena itu pula seseorang yang merasa
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wajar menerima cinta tidak akan rela bila hanya

menerima hak, sebagaimtu:Ia; belum semPurna

iman seseorang dengan sekadar beriman oleh

dorongan cinta tatapi dia harus mendahulukan
cinta kepada-Nya melebihi cintanya kepada
yang lain dan mempersamakan cinta untuk
dirinya sendiri. Demikian, wa Alldh A'lam.

* M. Quraish Shihab +

SALSABIL r 6b I
Menurut beberapa ahli bahasa, katasalsabil sana
maknanya dengan salsal ( pA I dan salsdl

( JLL ), yang secara harfiah berarti 'lembut,
lancar, dan tidak terhambat'. Kata salsabil
( J#" ) sendiri berarti 'air minum atau air
tawar yang segar dan mudah diminum, atau

minuman segar yang mudah dapat masuk ke

dalam kerongkongan karena nikmat rasanya'.

Bentuk jamaknya adalah salisib (:z>t-:" ) dan

salisib ( *\ ), dan bentuk mu'annatsnya
adalah salsabilah ( iV.:f. ) dengan jamaknya
salsabilAt ( -yIX ). Akan tetapi bentuk-bentuk

iarnak maupun mu'annatsnya tidak dijumpai di
dalam Al-Qur'an karena di sana hanya di-
sebutkan sekali.

Menurut Al-Ashfahani, sebagian ahli
bahasa berpendapat bahwa kata salsabil ilu
diduga berasal dari dua kat4 yaitu sal ( tr-) dart
sabild (yry ) ya"S secara harfiah berarti 'carilah
jalan'. Pendapat demikian juga dikemukakan
oleh Abdullah Yusuf Ali, yang menurutnya kata

tersebut merupakan metaphorical idea (kiasan).

Sebagian mufasir lainnya juga menerima makna
kiasan ini.Ibnu Abbas sendiri mengartikan kata

tersebut dengan kalimat: salilliha ilaihd sabild

(V ('Jltr,J- = Mintalah kepada Allah [agar
diberil jalan kepadanya).

Menurut beberapa ahli, kata yang di-
pergunakan di dalam Al-Qur'an tersebut tidak
diketahui sumber linguistiknya karena sebelum-

nya kata tersebut tidak pernah dijumpai baik di
dalam syi'r jdhili maupun di dalam bahasa-
bahasa Semit kuno. Ibnul-Arabi menyatakan
bahwa ia tidak pernah mendengar kata salsafrl

kecuili di dalam Al-Qur'an. Kata tersebut hanya

diartikan sebagai nama suatu mata air di surga.

Namun, ada pendapat yang menyebutkan
bahwa kata tersebut diperuntukkan bagi semua

mata air yang mengalir dengan deras, tidak
khusus bagi mata air di surga saja.

Di dalam Al-Qur'an, kata ini disebut hanya

di dalam QS. Ad-Dahr [76]:18, yang berbunyi:
"'ainanfihitusammhsalsa6ld" 6*t" ;# \J *
= Suatu mata air di dalamnya [surga] yang
dinamai salsabil). Ayat tersebut menerangkan
minuman yang disediakan di dalam surga,

sebagai penjelasan dari ayat-ayat sebelumnya

yang memberi gambaran mengenai balasan
kebaikan dari Allah bagi orang-orang yang telah

berbuat kebajikan di dunia.
Di dalam menafsirkan ayat yang me-

nyebutkan adanya mata air di surga yang
dinamai sabaAil, sebagaimana disebut di dalam

QS. Ad-Dahr 176l:18 itu, Al-Qurthubi di dalam

Al-lilmi' li Abkdmil-Qur'iln dan Ath-Thabarsi di
dalam Majma'ul-Bayhn, mengutip beberapa
pendapat. Abul Aliyah dan Muqatil mengatakan

bahwa mata air di surga itu dinamakan sakaAil

karena ia bersumber dari pusat singgasana di
swga'Adnkepada penduduk surga yang mengalir

di sepanjang jalan dan tempat tinggal mereka.

Qatadah mengatakan bahwa air di dalam aliran
itu dapat mereka nikmati sesuka hati mereka.

Sementara Al-Qaffal mengatakan bahwa sabaAil

itu adalah mata air mulia; oleh karena itu,
berusahalah mencari jalan (sal - sabilan) akses

kepadanya. Pendapat-pendapat yang dikutip itu
menyatakan bahwa salsabil adalah mata air yang

sangat istimewa dan hanya dipersiapkan untuk
dikonsumsi oleh orang-orang berhasil mendapat-

kan kebaikan di akhirat, sehingga karenanya
diperintahkan agar setiap orang berusaha untuk
dapat mencapainya.

Ar-Razi di dalam tafsirnya, mengambil
makna kiasannya. Ia menyatakan bahwa air
surga itu dinamakan sabaAil, dari kata sal-sabili

(carilah jalan) sebagaimana disebutkan, karena

air itu tidak dapat diminum kecuali oleh orang-
orang yang telah menempuhnya dengan jalan

beramal saleh. ,"a.inullah Elhady te
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Salwd

SALWA ( csy'.l
Kata salwd ( ab) diartikan sebagai: kullu md

yusattil-inshna ( Lr;y F:i- c J3' = segala sesuatu
yang membuat seseorang lupa atau terhibur).
Menurut satu versi, salwd adalahburung seperti
burung punai. Di dalam kitab At-Tahdzib di-
terangkan bahwa salwd di dalam Al-Qur'an
adalah burung dan di luarnya berarti madu. Abu
Bakar juga mengatakan bahwa kata salwd di
kalangan orang Arab berarti madu.

Di dalam Al-Qur'an kata salwd ditemukan
pada tiga tempat yaitu pada QS. Al-Baqarah [2]:
57, QS. Al-A'rAf l7l: 1.60, dan QS. Thaha [20]: 80.

Semuanya menyangkut kisah Bani Israil ber-
sama Musa as. dan salwd merupakan salah satu
nikmat yang dikurniakan Allah kepada mereka.

Ketika menafsirkan QS. Al-Baqar ah [2]: 57,

u 1.F',y'ksii ii W Aii it:;i'€:"t; dbt
"#t:t';'iii

(Wa dzallalnd 'alaikumul-ghamdma wa anzalni
'alaikumul-manna was-salw6, kultt min thayyibdti md

rmaqnhkum).

Muhammad Asy-Syanqiti menjelaskan
bahwa salwd adalah burung menyerupai punai
dan ada yang berpendapat punai itu sendiri. De-
mikian pendapat mayoritas ulama. Di samping
itu, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa
salwd adalah madu. Para mufasir meriwayatkan
perbedaan ulama di dalam memberikan pe-
ngertian salwd. Bagaimana pun, riwayat-
riwayat itu sepakat menafsirkan safuA yang di
dalam Al-Qur'an dengan burung baik itu punai
maupun yang menyerupai punai, sekalipun di
dalam bahasa sehari-hari kata salwd memang
digunakan untuk madu.

Ar-Razi menjelaskan bahwa salwk yang
dimaksudkan oleh ayat Al-Qur'an ini datang
dari arah langit di waktu pagi dan sore dan/atau
waktu kapan saja mereka menghendakinya.
Mereka pilih yang gemuk dan mereka biarkan
yang kurus.

Versi lain mengatakan bahwa angin selatan
menggiring burung itu ke arah mereka sehingga
mereka dapat memilih yang diperlukan dan
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membiarkan pergi yang lain. Riwayat lain
menyebutkan bahwa burung itu diturunkan oleh
Allah swt. di dalam keadaan sudah masak
dipanggang.

Adapun sebab turunnya manna dalrr salwd

kepada Bani Israil disebutkan bahwa Musa as.

memerintahkan agar mereka pergi ke Baitul
Maqdis untukmemerangi kaum Amalek. Mereka
menolak seperti diuraikan di dalam Al-Qur'an,

QS. Al-Ma'idah [5]: 24. Akibatnya, mereka
tersesat di padang sahara yang merupakan
bagian dari gurun Sinai di perbatasan Mesir-
Palestina. Setiap kali mereka bergerak, mereka

bingung sehingga mereka terpaksa menetap di
sana selama empat puluh tahun. Di sana Musa
dan Harun as. wafat. Kemudian muncullah
Yusya' bin Nun. Karena keadaan yang demikian,
mereka menyesali perbuatan yang telah mereka

lakukan. Karena itu pula Allah berlaku lemah
lembut kepada mereka dengan mengirim awan
untuk menaungi mareka dari terik matahari dan
menurunkan makanan manna dan salwfr .

* Ramli Abd. Wahid te

SAMAWAT,
t, a',fi; e."i( ofiV$ c.r"t'1-ili 7

[wAr. AS- wAL-ARDH

Rfngkaian kata itu berarti 'langit dan bumi'.
Kedua kata ini biasa juga dirangkaikan dengan
kata wa mk bainahumA ( q4. tlj = dan apa yang

ada di antara keduanya). Langit dan bumi serta

segala yang ada di antara keduanya juga disebut
'alam semesta' yang di dalam bahasa Inggris
disebut deng arr uniaerse . Selain kedua kata tersebut

di atas, Al-Qur'an juga menggunakan kata lain,

yattu al-'dlamin ( njtA ), bentuk jrrak dari kata

al:6lam ( Puitl yang juga sering diartikan'a]am'.
Kata 'dlant sendiri tidak ditemukan di dalam Al-
Qur'an. Kedua kati yang disebutkan itu me-
munyai pengertian yang agak berbeda dengan
kalaal-'1lamin.Kataal-'dlamindidalamAlQur'an
tidak dapat diartikan sebagai alam semesta
karena ia hanya menunjuk kepada banyaknya
alam yang diciptakan dan dipelihara Tuhan.
Sebagian dari alam itu tidak diketahui manusia
(QS. An-Nahl [16]:8).
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Adapun yang digunakan Al-Qur'an untuk
istilah alam semesta adalah as-samdwht wa al-ardh

w a md b ainahum| ( t141 Ci *igi ;.,"r>3i = langit
dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya).

Hal ini sejalan dengan pengertian alam yang

dimaksud oleh kaum teolog kaum filosof Islam,

dan kosmolog modern. Kaum teolog mendefinisi
kan alam, "segala sesuatu selain Allah", se-

mentara kaum filosof Islam mendefinisikanny+
"kumpulan jauhar yang tersusun dari materi
(mdddah, ;1r, ) dan bentuk (slfi r ah, ; t':- ) y an9 ada

di bumi dan di langit". Kosmolog modern
mendefenisikannya, "susunan yang jumlahnya

beribu-ribu dari kumpulan galaksi" (galaksi:

gugusan bermiliar-miliar bintang).

ketuhanan.
Di samping itu, Allah juga menegaskan

bahwa alam semesta diciptakan-Nya dengan

SamAw'At. As- Wal-Ardh

sebenarnya dan dengan penuh kesadaran,
bukan dengan main-main, tanpa paksaan. Ia

menentukan waktu dan segala sesuatunya,

tiada sesuatu pun terwujud kecuali Ia ciptakan

dengan penuh kesadaran (QS. Al-Hijr [15]: 85,

QS. Ar-R0m [30]:8, QS. Ad-DukhAn [44]:38, dan

QS. Al-AhqAf [a6]:3).
Pada pihak lain, pemakaian istilah di atas

di dalam Al-Qur'an mengacu kepada alam fisik
dan nonfisik {6haib).Alam ghaib itu meliputi alam

malaikat, jin, ruh, dan lain-lainnya. Karena itu,

tidak tepat apa yang dinyatakan di dalam
banyak penafsiran bahwa alam semesta itu
hanya alam empiris semata-mat a (jumlah al-' dlam

al-masyhftd, >'ri::.Jr lr;lr ar-L ). Hal ini bertentangan

Al-Qur'an itu mereka katakan meledaknya
singularitas dengan amat dahsyatnya sekitar 15

milyar tahun yang lalu. Ak* t"llpl 3l-Q".'*
<.-..-

Kataas-samdwdtwaal-ardhwamhbainahumd dengan pandangan para ilmuwan. Melalui
di dalam Al-Qur'an disebut 19 kali di dalam 15 hitungan matematis para ilmuwan berke-
surat. Istilah itu di antaranya digunakan Al- simpulan bahwa selain alam yang didiami
Qur'an untuk menegaskan bahwa alam semesta manusia, terdapat alam lain yang disebutshadow
adalah kepunyaan Allah dan ciptaan-Nya (QS. worldataualamghaibdidalamterminologilslam,
Thaha l20l:6, QS. Asy-Syu'ard'1261:24 danQS. dengan hukum tersendiri. Di dalam kosmologi
ShAd[38]:10);Allahsatu-satunyayangberkuasa dikemukakan timbulnya banyak alam beserta
atas alam semesta (QS. Shad [38]: 66 dan QS. Ad- hukum-hukumnya pada masa inflasi. Namun,
DukhAn pal:7);Dialah satu-satunya Tuhan alam para ilmuwan tidak dapat memastikan berapa
yang Maha Esa (QS. Ash-ShAffAt [37]: 5). Karena jumlah yang sesungguhnya.
itu, Dialah satu-satunya yang pantas disembah Khusus tglhadap penciptaan alam semesta,

(QS. Maryam [19]: 65); Iajugayangmenenttk* ll-(i*GiJffit nt"r,j"lurku.r r""u.u t"gut,
Hari Kiamat (QS. Az-Ztrkhruf [43]: 85) dan apakahiadiciptakandarimateriyangfld_ebggq_
memberibalasanperbuatan-perbuatandi.@ITanya7isebutkan
akhirat(QS.An-Naba,|78|:37).ffiiptakandalamenam

Selain itu, Al-Qur'an juga menerangkan periodeatautahapan(QS.Al-Furq6n[25]:59,QS.
bahwa Isa Al-Masih dan ibunya bukanlah Tuhan, As-Sajadah l32l: 4, dan QS. QAf [50]: 38). Hal ini
dan juga klaim orang-orang Yahudi dan orang- juga menunjukkan bahwa alam semesta meng-

orang Nasrani y*g mengatakan bahwa mereka alami proses perkembangan secara gradual
adalah anak-anak dan kekasih-kekasih Allah. sesuai dengan sunnatullah. Proses sebelumnya,

Sekiranyahalitubenar,tentulsadanibunyatidak alam semesta berawal dari sesuatu yang padu.

dapat binasa atau keduanya akan terhindar dari Pemisahan dari sesuatu yang padu ini me-
kehancuran yang dikehendaki Allah. |ustru itu, nimbulkan ruang alam (as-Sam6', ,\At) dan
Allah menegaskan, Al-Masih dan ibunya adalah materi alam (al-ardh, ;'.,\t ) beserta alam-alam

bagian daripada alam semesta (QS. Al-Mflidah lainnya (QS. Al-Anbiyd' l21l:30). Sesuatu yang

[5]: 17-18). Ayat ini juga sebagai bukti tidak paduituolehilmuwankealamandisebutdengan
bersekutunya Allah dengan aPa Pun di dalam singularitas, sedangkan pemisahan yang disebut
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tidak menielaskan_asal dari sesuatu vang padu nyebutkan bahwa alam semesta dilengkapi
itu,-[ak4h deff-ada atau ketiadaan. Hasil dengan hukum-hukumnya (sunatullah) ya^g

_._-#

-oFservasi ilmuwan keala*u., *er,ur,jrkk tidak akan mengalami perubahan (QS. Al-IsrA'-observasi ilmuwan kealaman menuilillkka4 _ tidak akan mengalami perubahan (QS. Al-IsrA'

-bahwa singularitat itq berasal dari ketiadaan. l17l:77, QS. Al-AhzAb [33]: 62, QS. FAthir [35]:

Hal ini mereka dasarkan pada teori fisika 4.3, dan QS. Al-Fath [48]: 23)'

kuantum: teori itu di antaranya memperlihatkan Kata ruang alam (as-samri') di dalam Al-
berubahnya kausalitas deterministik (hubung- Qur'an ada yang di dalam bentuk jamak (QS. Al-
an sebab-akibat pasti) menjadi kausalitas AnbiyA' [21]: 30 dan QS. As-Sajadah [32]:4) ada

probabilitas (hubungan sebab-akibat tidak pula di dalam bentuk mufrad (QS. Fushshilat

pasti) atau kausalitas kebolehjadian sehingga [41]: 11 dan 12), sedangkan kata materi alam

suatu peristiwa yang menurut teori sebelumnya (bumi) hanya disebutkan di dalam bentuk
(menurut kausalitas deterministik) tidak mung- mufrad (al-ardh) dan tidak pernah muncul di
kin, menurut fisika kuantum mungkin saja dalambentuk jamak(al-ar1dlfratatal-aradLfin).Hal

teriadi. ]adi, alam sgrye$ta menu uwan ini dimaksudkan agar manusia tidak tercengang

kealaman berasal dari ketiadaan. dan tidak menuntut kepada Rasulullah saw.

51]:47men-untukmenunjukkanbumiyanglain.Bilabumi
jelaskan bahwa setelah terjadinya pemisahan di secara eksplisit disebutkan sama jumlahnya

atas, ruang alam memuai atau berekspansi. Kata dengan langit, bertentangan dengan kenyataan

al-m6' ( ,r,Jlt ) dan ad-dukhin ( ,.,6fur ) yang terdapat karena bumi, tempat mereka hidup yang mereka

di dalam QS. H0d [11]: 7 dan QS. Fushshilat [41]: saksikan setiap hari, memang hanya satu. Karena

11 tidak menunjukkan materi asal alam semesta, itu, penyebutan bumi yang hanya satu sesuai

tetapi keduanya menunjukkan keadaan alam dengan daya nalar manusia yang kebanyakan

semesta ketika proses evolusi sedang ber- berpikir sederhana (awam). Adapun jumlah

langsung. ]adi, yang dimaksud dengan al-m6' di bumi yang disebut sama dengan jumlah langit

sini ialah alam mengalami bentuk atau sifat tujuh (QS. Ath-ThalAq [65]: 12)khusus ditujukan

semacam zat alir atau sop kosmos, sedangkan kepada kaum intelektual yang akan dapat
ad-dukhdn ialah alam semesta mengalami se- mengetahui setelah mereka mengadakan pe-

macam kondensasi; di situ energi berubah nelitian. Lain halnya dengan langit (as-sam6')

menjadi materi. berapa pun disebutkan jumlahnya, manusia
Telah dikemukakan bahwa alam semesta tidak akan mempersoalkannya karena ke-

diciptakan di dalam enam periode atau tahapan. banyakan mereka yang berpikir sederhana tidak

Penyebutan enam tahapan secara rinci ditemu- mengerti dan tidak hidup di langit.

kan di dalam QS. Fushshilat [41]: 9-12. Enam Mengenai jumlah alam (as-samd') yang
tahap tersebut tidak menunjukkan urut-urutan disebut tujuh dan materi alam (al-ardh) begitu

di dalam penciptaan as-sam6' dar-.r al-ardh serla juga, hal ini hanya merupakan bilangan simbolik

lainnya, tetapi harus dipandang sebagai tahap- untukmelukiskanbanyak. Penggunaanbilangan

an atau periode penciptaan alam secara ke- tujuh di dalam arti banyak bukan hanya

seluruhan di dalam waktu yang sama (QS. Al- digunakan orang Arab, melainkan juga orang

A'rif l7l:54 QS. Y0nus [L0]: 3, QS. Al-Hadid Yunani dan Romawi'
p7l \. Enam tahapan dimaksud ialah dua Masalahalamsemestatermasukalamfisik,
tahapan penciptaan materi alam (al-ardh) dan dan karena itu tidak dapat dilakukan dengan

empat tahapan penciptaan gaya-gayanya. berpikir spekulatif. Menempatkan sesuatu yang

Penciptaan ruang alam (as-samri') termasuk di tidak sesuai dengan bidangnya akan melahirkan

dalam dua dari enam tahapan tersebut (QS. kerancuan dan kebenarannya akan diragukan.

Fushshilat $11: 9-1,2). Al-Qur'an juga me- Karena itu, untuk memahami ayat-ayat fisik di
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Sami'

dalam Al-Qur'an perlu dilihat hasil temuan
sains, asalkan saja tidak diyakini bahwa itu satu-

satunya tafsiran yang dimaksud Al-Qur'an.
* Sirajuddin Zar *

sAMi',(#l
Sami'(6a; ) terambil dari kata smni'a('* )y*rA
berarti mendengar. Ini dapat berarti menangkap

suaralbunyi, dapat juga berarti mengindahkan dan

mengabulknn.

As-Sami'( d+l) adalah Yang Maha Men-
dengar dalam kedua makna tersebut.

Allah Maha Mendengar, dalam arti tidak
ada sesuatu pun yang dapat terdengar walau
sangat halus, yang tidak tertangkap oleh-Nya
atau luput dari jangkauan-Nya. "Dia mendengar
jejak semut hitam yang berjalan di atas batu
yang halus di malam yang gelap, bahkan Allah
mendengar itu di tengah sorak sorai kebisingan
yang memecahkan anak telinga seluruh makh-
luk. Dia mendengar pujian yang memuji-Nya
maka diberinya ganjaran, doa yang berdoa,
maka diperkenankan-Nya doanya, Dia men-
dengar tanpa telinga, sebagaimana halnya
makhluk, Dia melakukan sesuatu tanpa anggota
badan, atau berbicara tanpa lidah," begitu tulis
Al-Ghazali.

Dalam Al-Qur'an berkali-kali ditemukan
ayat yang menguraikan sifat Allah as-Sami' inl
Pada umumnya penyebutan sifat tersebut
disertai dengan sifat-Nya yang lain seperti'Alim
( ,-F [tUana Mengetahui]). Ada iuga yang di-
rangkaikan dengan Bashir (Maha Melihat), atau

Qafib (Mahadekat). Ada dua ayat mengemukakan
sifat tersebut berdiri sendiri dengan rangkaian
kata doa Sami'ud du'6' (,e!t[t'O* [Maha Men-
dengar doal).

Pertama adalah firman-Nya:

'r.l;\ -rlt'i ,y J.+ *i Jt3',:i3 ti4l Gs <UvL

,iL!!i i; Af*
" Di sanalah Zakariy a berdoa kEada Tuhanny a seray a

berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau

seorang anak y ang baik. Sesungguhny a Engkau Maha
Pendmgar doa" (QS.Ah'Imran t3l: 38).

Sdrniriy

Kedua:

.ai',t1'6,*"y i+;;r #i J, J-;i u;it lir'.rZ:i

,_ciri ij
" Segala puj i bagi Allah y ang telah menganugerahkan

kepadaku di hari tua (ku) lsmail dan lshaq. Sesung-

guhnya Tuhanku, benar-benar Maha Mendengar
(memperkenankan) doa" (QS. Ibr6him [1a]: 39).

Kedua ayat di atas merupakan permohonan
dan tidak dirangkaikan dengan satu sifat,
agaknya karena itu merupakan permohonan dari
para nabi yang tidak mereka cetuskan dengan
kata-kata yang terdengar, kecuali oleh hati
mereka sendiri, namun demikian Allah men-
dengarnya. Yang Maha Mendengar itu me-
negaskan bahw4

i1#
1;,s r l;) 4;1li jLiT'rou;s u ij''i i'r'r*:u
"Tiada pembicaramt raltasia antara tiga ormg, melainknn

Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan

ant ar d I im a o r an g, mel ainknn D i a-l ah y an g keen amny a.

Dan tiada @uld pembicaraan antara (jumlah) yang

kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada

bersamamereka di manapun merekaberada" (QS. a-
MujAdalah [58]: 7).

Pendengaran yang dimiliki manusia ber-
beda dengan pendengaran Allah, bukan saja

karena tidak semua dapat didengar oleh ma-
nusia, tetapi juga karena.untuk mendengar
manusia memerlukan alat, dan alat itu pun
sangat terbatas kemampuannya bila suara kecil
atau terlalu keras, dia tidak dapat mendengar,

dan dapat rusak. Demikian wa All6h A'lam.
te M. Quraish Shihab oc

SAMIRIY ( qTU I
Kata sdmiriy berasal dari s amara - y asmuru - samran

70a samuran (G; : t:; - '#-- /) yang pada
mulanya berarti "obrolan di malam hari."
Tempat mengobrol di malam hari disebutmajlis
samr. SelNrjntny+ kata tersebut diartikan sebagai

"gabungan warna putih dan hitam", dan salah
satu kabilah dari Bani Israil dinamakan kabilah

ii 4t: i *l * u'i ,y : . ,riz:. t

Kaiian Kosaka,o 876



Simiriy

Samurah. Dinamakan demikian karena mereka
sering membicarak;ul urusan mereka di malam
hari. Kemudian, salah seorang dari kabilah itu
bernama Samiri yang dibangsakan kepada nama

kabilahnya.
Di dalam Al-Qur'an kata sdmiriy terulang 4

kali. Pada QS. Al-Mu'min0n [23]: 67, kataSamiri
disebut di dalam konteks pengingkaran terhadap
Al-Qur'an oleh orang-orang kafir dengan
mengeluarkan kata-kata keji di malam hari. Pada

QS. Thaha [20] : 85, 87,darr 95, kata sdmiriy diguna-
kan di dalam konteks pengingkaran terhadap
agarna Nabi Musa.

Ayat-ayat di atas memberi informasi
bahwa Sanirilshmiriy yang dimaksud oleh Al-

Qur'an ialah salah seorang dari kabilah Samurah

yang namanya dinisbatkan kepada nama ka-
bilahnya. Ia termasuk orang yang berpura-pura
beriman kepada Nabi Musa untuk menyesatkan

kembali umat Nabi Musa yang telah beriman.
Ketika mendengar bahwa Nabi Musa mulai
menyelamatkan kaumnya dari kesesatan yang
dipengaruhi oleh Firaun, ia datang ke Mesir
menyatakan keimanannya kepada Nabi Musa.

Sewaktu Nabi Musa terlambat pulang dari
jadwal yang dijanjikannya dari bukit Thursin4
tersebar desas-desus bahwa Nabi Musa telah
pergi ke negeri lain dan meninggalkan umatnya.
Desas desus tersebut sempat membuat umatnya
tidak percaya lagi kepadanya. Situasi inilah yang
dimanfaatkan Samiri untuk menyesatkan umat
Nabi Musa kembali.

Usahanya untuk menyesatkan pengikut
Nabi Musa antara lain membuat patung sapi
jantan untuk disembah (QS. Thaha [20]: 88).

Ketika ia dimintai pertanggungjawaban atas

perbuatannya oleh Nabi Musa, ia berkata,
sebagaimana tersebut di dalam QS. ThAhA [20]:
96,

);li ii G '^;i ,'" .i:ii -r \;Li I 4 LA as

&;.*tf a|iLi6+
(Qdla bashurtu bimd lam yabshurit bihi, faqabadhtu
qabdhat an min atsarir -r asitli, fanabadztuhfr w a kadzdlikn

sawwalat li nafsil.

877

Samk

" Aku mengetahui sesuatu y ang mereka tidak ketahui;

maka, aku ambil segenggmn tanaltbekas jejak rasul, lalu

aku melemparkannya dan itu hanya atas dorongan

nafsuku."

Yang dimaksud dengan'Jejakrasul" di sini
ialah ajaran-ajarannya. Menurut paham ter-
sebut, Samiri mengambil sebagian dari ajaran-

ajaran Nabi Musa, kemudian dilemparkannya
ajaran itu sehingga ia menjadi sesat. Menurut
sebagian ahli tafsir yang lain, yang dimaksud
dengan " jejak rasul" ialah jejak telapak kuda

fibril as. Artinya Samiri mengambil segumpal
tanah dari jejak itu lalu dilemparkannya ke

dalam logamyang sedang dihancurkan sehingga

logam itu berbentuk anak sapi yang mengeluar-
kan suara. Umat Nabi Musa diajak oleh Samiri
untuk menyembah patung anak sapi tersebut
setiap hari. Usahanya itu berhasil dengan se-

makin banyaknya orang yang ikut menyembah
patung anak sapi tersebut.

Akhirnya, Samiri diusir dari Mesir dan
hidup menyendiri, terisolasi dari masyarakat.
Tekanan batin dan rasa malu membuat hidupnya
menderita sampai ia wafat dalam keadaan kafir.
et A. Rahman Ritonga tc

SAMK (.:J:t )

Kata samk ( .:f ) hanya ditemukan satu kali di
dalam Al-Qur'an, yaitu pada QS. An-NAzi'At

l79l:28. Kata itu ada di tengah-tengah beberapa

ayat yang menyanggah pengingkaran kaum
musyrikin terhadap berita kebangkitan manusia
setelah kematiannya. Pengerlian kata samk

( .:f ) itu sendiri adalah'tinggi' atau'langit'. Di
sini Allah swt. membandingkan kadar kesulitan
di antara proses kebangkitan kembali manusia
dengan proses penciptaan alam semesta. Me-
ninggikan langit jauh lebih sulit daripada
menciptakan manusia, apalagi membangkit-
kannya kembali. Rasio manusia sukar menolak
kebenaran perbandingan Allah swt. ini. Meski-
pun demikian, kekafiran mereka tetap mendasari

pengingkaran mereka.
Ditinjau dari segi bahasa katasamk ( c,f )

berasal dari samakalasmuku-samkan ( - :l;
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6Z -!.::i ) yang artinya'mendirikan sesuatu

amat tinggi' atau'meninggikan'.
Kebanyakan ahli tafsir menyatakan kataal-

saqf (;|it ), yang berarti 'atap' atau 'langit-
langit', sebagai sinonim kata samk ( e[:" ). Ada
pula yang mengartikan kata ini 'volume (be-

saran) segala sesuatu', atau 'jarak ketinggian
rumah mulai dari lantai dasar hingga alap'.
Untuk kepentingan interpretasi kata samk pada
ayat ini, mayoritas mufasir menggunakan pe-

ngertian 'tinggi' atau 'langit'. Keragaman arti
yang ada selama ini satu dengan yang lain tidak
bertentangan.

Teks ayat yang memuat kata ini, yakni,
Rafa' a samkahh fa sawwdhd @'; r*K; E1 = Oia
meninggikan bangunannya lalu menyempurna-
kannya), dan enam ayat lain yang mengiringi-
nya oleh Husein Ath-Thabathabai dinyatakan
secara umum menyiratkan tiga pesan utama.
Pertama, berisikan diplomasi keilahian untuk
mengecam kaum musyrikin yang mengingkari
berita kebangkitan kembali manusia setelah
kematiannya di dunia. Mereka menganggap
kebangkitan manusia itu mustahil terjadi.

Kedua mengandung bantahan sekaligus

sanggahan atas kesangsian kebangkitan manusia
setelah kematian (QS. An-NAzi' dt [79]: 10-11).

Dengan nada cemooh Allah swt. menjelaskan, 'n
antum asyaddu khalqan amis-samd'u bandh6, rafa'a

samkahd fa sawwdhd", ( ,qni ' itfli ,i C;tl Li iti;
A'* q* 6ji = epalah kamu yang sulit pen-

ciptaannya ataukah langit? Allah telah mem-
binanya, Dia meninggikan bangunannya lalu
menyempurnakannya) (QS. An-NAzi' dt l79l: 27 -
28).

Dari sisi perbandingan, seolah-olah Allah
swt. hendak menandaskan bahwa alam semesta

dengan segala isinya, keindahannya kerapian-
nya, dan keteraturan hukum-hukumnya me-
rupakan bukti sekaligus tanda kebesaran dan
kekuasaan-Nya.

Allah telah meninggikan "atap" alam
semesta ini dan semua yang berada di situ.
Kemudian Ia menyempurnakan konfigurasinya.

Ketiga, rangkaian ayat-ayat tersebut,

Samm

setelah mencoba menggoyahkan kelompok musy-

rikin, berusaha pula mengukuhkan argumen
keniscayaan adanya kebangkitan. Rasionalisasi

Ath-Thabathabai menegaskan bahwa keteratur-
an semesta dengan hukum-hukumnya me-
rupakan cerminan sifat rububiyah Allah swt. Dia
memiliki kewenangan mengatur, memelihar4
dan menata seluruh ciptaan-Nya, termasuk
manusia. Berlandaskan sifat ini, Allah swt.
menurunkan para nabi dengan segala risalah
kenabiannya (taklifl yang berisikan tuntunan
sekaligus tuntutan dan janji sekaligus anc;unan.

Hikmah terdalam hasil penelaahan kata
samk ini adalah terungkapnya metodologi me-

nyampaikan pesan dan ajaran betapa samk,

'langit', menjadi argumen yang tepat bagi
kesangsian akan kebangkitan. et M. suparta *

SAMM ( 0- )

Kalasamm ( f )yang terdiri dari huruf s?n (,-f ),

mim (l ), dan mim ( | ) ini memiliki arti 'lubang
jarum' dan 'racun yang bisa mematikan'. Dari
akar kata ini, kemudian terbentuk kata kerja
samma ( ,.* ) - yasummu ( H ) yang berarti
'meracuni'. Karena sifat zat ini mematikan maka
dari lafal tersebut kemudian terbentuk lafal as-

sdmmah ( itlt ) yang berarti 'maut atau ke-
matian'; tetapi lafal ini jarang dipakai. Yang

sering digunakan untuk arti kematian adalah as-

shm( ptlJ ), seperti pernyataan Aisyah ra. kepada

seorang Yahudi: "'Alaikumus sdmu wad ddm"
( iri.lry if"rt '# = Kematian dan celaka bagi
kalian). Makna lain dari samma y asummu samman

(b - A--?) adalah'memperbaiki' atau
'mendamaikan', misalnya " slmm Ar r aj ulu sy ai' an "

Gi $,)t [-1= seseorang memperbaiki sesuatu).

Ibnu Manzhur menyebutkan tiga bunyi
yang berbeda dari akar di atas, yartu summ ( "{ ),

smnm ( (.t ), dan simm ( ft ). Semuanya berarti' zat
yang mematikan'. Namun, ia menambahkan
makna lain untuk samm dansumm,yaitu 'lubang
kecil' seperti lubang jarum; dan keduanya
dijamakkan menjadi sumfim ( it*l.Menurut
Yunus, penduduk Aliah membaca summ, sedang-

kan Bani Tamim membacanyadengansamm, darr
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menurut Ibnu Haitsam, kedua bacaan tersebut

sama artinya, yaitu 'lubang jatum', misalnya
"sumfimul insdn (9f-J)i ir* ), artinya 'semua

lubang yang ada dalam tubuh manusia', seperti

lubang telinga, hidung, dan mulut.; adapun
lubang pori-pori pada kulit manusia disebut
masdm ( Cll.i ) sebab pori-pori juga merupakan

lubang halus tempat keluarnya keringat'
Di dalam Al-Quran, hanya satu ayat yang

menggunakan lafal samm yang berarti 'lubang
jarum', yaitu pada QS. Al-A'r6f l7l aO. Menurut
Mujahid dan Said bin |ubair yang dikutip dari
pendapat Ibnu Abbas ra., yang dimaksud dengan
"tidak dibukanya pintu langit" ialah, bahwa
perbuatan-perbuatan baik dan doa-doa mereka

tidak diterima oleh Allah. Adh-Dhahhak, As-

Suddi dan lainnya berpendapat, bahwa pintu-
pintu langit tidak dibukakan bagi ruh-ruh
mereka.

Ayat tersebut berbicara tentang ketidak-
mungkinan orang-orang yang mendustakan
ayat-ayalAllah dan menyombongkan diri untuk
masuk surga, seperti tidak mungkinnya seekor

unta masuk ke dalam lubang jarum.

Pecahan sammyan9terdapat di dalam Al-

Quran adalah samfim yang terdapat pada tiga
ayat. Salah satunya di dalam bentuk nakirah,

yaitu pada surah Al-WAqi'ah [56]: 42, "fisamitmin

waHamim" ( t'3 lf a=oAarn [siksaan] angin

yang amat panas dan air panas yang mendidih).

Secara garis besar, QS. Al-WAqi'ah [56] berbicara

tentang tiga golongan manusia, yakni golongan
kanan, golongan kiri, dan golongan yang paling
dahulu beriman. Kemudian ayat 42 dari surah

tersebut berbicara tentang siksa yang akan

dialami oleh golongan kiri karena mereka
durhaka kepada Allah. Mereka di dunia hidup
serba kecukupan, bahkan sangat mewah. Akan
tetapi, mereka terus-menerus melakukan dosa-

dosa besar (ayat 45-M), dan tidak mensyukuri
nikmat Allah yang melimpah-ruah tersebut.

Oleh karena itu, mereka layak mendapat siksaan.

Dua ayat lainnya dalam bentuk ma'rifah

(tertentu), yaitu pada QS. Al-Hijr l15l:27 dan

QS. Ath-Th0r [52]: 27. Pada QS. Al-Hijr l15l: 27

SanAbil

menjelaskan tentang asal-usul kejadian jin, yan9
menurut Ibnu Abbas, diciptakan dari kobaran

api dan dikatakan dari api yang paling baik (inti
api). Menurut Amr bin Dinar, dari api matahari.

Adapun pada QS. Ath-Th0r l52l:2,kata samitm

berkaitan dengan keadaan oranS-orang yang

bertakwa dan beriman ketika mereka dimasuk-

kan ke surga nanti. Walaupun sebenarnya
mereka di dunia sempat merasa was-was akan

mendapatkmr azab Allah, tetapi setelah masuk

surga mereka merasa, bahwa Allah benar-benar

memenuhi janji-Nya dengan menjaga mereka

dari siksa api neraka.

Dalam tiga ayat di atas, hanya lafal samilm

yang terdapat di dalam QS. Al-WAqi'ah sajayang

berarti 'angin yang sangat panas'. Walaupun

demikian, penggunaan lafal tersebut di dalam

Al-Qur'an, semuanya berkaitan dengan sesuatu

yang sangat panas, yaitu di dalam QS. Al-Hijr
yang diartikan'kobaran api' dan di dalam QS.

Ath-Th0r diartikan 'neraka'. * Ahmad Saiful Anam *e

SANABIL t 
"l4t:J.lKatasandbil ( .),ti ) adalah bentuk plural (jam'ut-

taksii darikata sunbulah (,iL;L = sebulir). Kata ini
terbentuk dari kata sanbala ( P = melorot),
misalnya dikatakan sanbalaz'zar'u ( L'.,lt ,F =

Imembentuk] tangkai, keluar mayangnya);
sanbala tsaubahA ( €; Sl:-- melabuhkan, menyeret

pakaiannya). Lafal mashdar ( ;1I" ) dapat di-
artikan: (1) salah satu nama dari jenis tumbuh-
tumbuhan yang berbau harum. Tumbuhan
tersebut mengeluarkan aroma yang harum
sehingga wanginya merebak ke mana-mana; (2)

burjun fis-samd' ("CLst CL'; = sebuah gugusan

bintang di langit [virgo]). Bintang ini adalah salah

satu namagugus keenam di rasibintang mayang.

Akan tetapi, pada umumnya kata ini digunakan

pada sesuatu yang keluar dari mayang tumbuh-
tumbuhan, yakni bulir).

Di dalam Al-Qur'an kata sunbulah (4j-),
baik berbentuk mufrad maupun jamak di-
temukan sebanyak lima kali, dua kali berbentuk

mufrad (QS. Al-Baqarah [2]: 261dar:. QS. Y0suf

$21 a7) dan tiga kali berbentuk jamak (QS. Al-

L
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Baqarah l2l:261, serta QS. Y0suf l12l: 43 dan 46).

Firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 261 me-
ngatakan:

uii # lt:< fi ,b A rii,;i or* Uifr ,y
t-uv";t:J ), 4,'v; y

( Mat s alul -l adzin a y unf iqfin a amw 6l ahum fi s afrl ill 6hi

kamatsali habbatin anbatat sab'a sandbila ft kulli
sunbul at in mi' at a habb itD.

" P erumpamaan fuaftah y ang dikeluarkan oleh) orang-

or ang y ang menafknl*m hnrtany a di j alan Allah adalah

serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh

bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. "

Ayat tersebut menyangkut cara-cara
penggunaan harta dan hukum-hukumnya.
Menurut Ibnu Katsir ayat ini memberikan
perumpamaan terhadap orang-orang yang
menafkahkan hartanya di jalan Allah, yakni
akan dikembangbiakkan harta yang dinafkah-
kannya itu sampai tujuh ratus kali lipat. Ayat
ini dikuatkan oleh hadits dari Harim bin
Wail,Nabi bersabda: (lrtu- ir rV C.t^L1i'Jfi';

*iq-,=baro,trgsiapamenafknhkansuatunafknh
di jalan Allah akan dilipatgandakan [pahalanyal tujuh

ratuslipail.
Ath-Thabarsi menambahkan bahwa pe-

lipatgandaan itu tidak hanya dalam persoalan

hartabend+ tetapi semua aspek pemberian (non
materi), sedangkan menurut Abu Ali Al-]ubbai,
pemberian yang dimaksudkan khusus ketika
jihad, dan waktu selainnya cukup sepuluh
balasan saja.

Kata sunbul ( f-* ) pada QS. Y0suf [12]: 43,

46, dmr 47 membicarakan takwil Yusuf tentang
mimpi raja. Raja bermimpi melihat tujuh ekor
sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh
tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan
tujuh bulir yang hijau dan tujuh bulir lainnya
yang kering. Mimpi tersebut ditakwilkan Yusuf,

dia berkata "supaya kamu bertanam tujuh
tahun (lamanya) sebagaimana biasa; mak4 apa

yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan
dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan."
Kata sunbul ( ,P ) di sini menyatakan batas
kebolehan yang dapat diambil. Ath-Thabarsi

Saqar

memaksudkan janganlah menuai atau memetik-
nya kecuali sedikit sebagaimana diperkirakan
cukup untuk dimakan, sedangkan Ayat 43 surah
ini....izL yU" 'g (tujuh bulir [gandum] yang
hijau...). Tujuh bulir tersebut adalah suatu pesan

yang dilihat Nabi Yusuf di dalam mimpinya.
ee Abustani llyas ec

SAQAR ( -fi,)
Kata saqar ini biasa diartikan sebagai nama bagi
salah satu neraka, yaitu neraka Saqar. Kata ini
ditemui empat kali di dalam Al-Qur'an, tiga di
antaranya di dalam QS. Al-Muddatstsir [74]:26,
27, dan 42, dan sekali di dalam QS. Al-Qamar

[5a]: 48.

Dari segi bah asa, kala saqar ber asaldari kata

kerja saqara (';- ), yang pada mulanya, menurut
Ibnu Faris, digunakan untuk mengungkapkan
sesuatu yang menyengat, atau memberi tanda
pada binatang dengan cara membakar kulitnya
dengan besi panas, dan mengubah warna
sesuatu yang terbakar. Sejalan dengan per-
kembangan peradaban umat maubia, arti saqar

berkembang menjadi beraneka ragam seperti
yang ditemui di dalam kamus-kamus Bahasa

Arab. Misalny4 terik matahari dinamakan saqar

karena terik matahari dapat menyengat tubuh
sehingga warnanya berubah. Besi panas yang
digunakan untuk menandai binatang, dinama-
km shqfir ( ;;L).Orang kafir yang memusuhi
umat Islam, disebut saqqdr ( ,$r) karena hati
mereka panas (sakit). Api neraka dinamal saqar

karena panasnya dan menghanguskan semua

yang masuk ke dalamnya.
Keempat katasaqaryang terdapat di dalam

Al-Qur'an disebutkan di dalam konteks siksaan

di akhirat. Karena itu, kata tersebut diartikan
sebagai salah satu nama tempat penyiksaan di
hari akhirat, atau nama bagi salah satu tingkat
tempat penyiksaan tersebut. Menurut Al-
Qurthubi, Saqar adalahtingkat keenam dari tujuh
tingkat neraka.

Agaknya ketika menjelaskan siksaan di hari
akhirat dengan kata saqar, Al-Qur'an bermaksud
menggambarkan keadaan neraka yang abstrak
itu dengan sesuatu yang kongkret dan dapat
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ditangkap oleh masyarakat luas, khususnya oleh
masyarakat Arab yang hidup di tengah-tengah
padang pasir dan sering kali merasakan se-

ngatan panas matahari. Namun, tentunya
siksaan neraka tidak dapat disamakan dengan
siksaan sengatan terik matahari. Siksaan neraka

saqar lidak dapat digambarkan oleh pemikiran
manusia. Inilah sebabnya mengapa Al-Qur'an
mempertanyakan kondisi Saqar ilts dengan
ungkapan W a mh adr 6ka md saq ar ( ;,. C elt'rli U'r=
Tahukah kamu apa Saqar llu).

Ungkapan Md adrdka (,:l:5ii -6 ) selalu
digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang
hebat dan tidak dapat dijangkau oleh akal
manusia. Ungkapan itu pulalah yang meng-
gambarkan pedih dan sakitnya sengatan panas

neraka Saqar.Sengatan panas api yang dirasakan
di dunia sama sekali belum menggambarkan
hakikat sengatan api Saqar. cc A. Rahman Ritonga +

SARABIL t,kyl
Sarhbil ( ,h,(; ) merupakan kata benda dalam
bentuk jamak dari kata benda t:unggal sirbdl
( J{r l. Kata ini diambil dari kata fi'l Rub6'i
( ,ft,rJ, ,f-i = kerja yang terdiri dari empat huruf)
sarbala (,y';) yusarbilu (:'';. ) atau fi'l Rub6'i

tambahan satu huruf ta, tasarbala ( # )
yatasarbalu ( S; ) yang berarti albasahus-sirbdl

( i\:';t i:iif = memakai baju).
Di dalam Al-Qur'an, ada tiga kata sarkail

yang terdapat dalam dua ayat. Yaitu QS. An-
Nahl [16]: 81 yang berbunyi:

3-rltri "t- "eU,.^:-;. r; aJ'S
(...wa ja'alalakumsarilffilataqtkumul-hnrrawasardbila

taqikum ba'sakum kadzdlika yutimmu ni'matahfi
' al aikum I a' all akum tusl imfm ).

" ... dnn Dia j adikm bagimu paknim y mg memelihnr nmu

dai pmtas dmt pakaian (baju bai) y mg manelihara kmnu

dal nn pepu an gan. D emikianl ah All ah meny empumakan

nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (keBada-

Nvd,"

dan QS. Ibr6him [14] : 50: sar 1Ailuhum min qathir 6n

wa taghsyd wujithahumun-ndr ( gW o,*;

88r

Saribil

3tXi;ii';" l#i = pakaian mereka adalah dari
pelangkin dan muka mereka ditutup oleh api
neraka).

Dari sudut bahasa, menurut Ibnu Faris,

sirbdl memunyai arti al-qamish ( ,e*ar = baju),
sedangkan dari sudut terminologi, menurut
pakar bahasa seperti Muhammad Ismail Ibrahim,
Ibnu Manzhur, dan Al-Ashfahani, sirbil adalah

al - q anish min ay y i j insin kfut a au kullu m 6 lubb a minats-

tsiydbi wad-durit' ( ,4 (, 5 'tl ot< *a bi 4 ,41
9:li-t\ =41 

,t = baju/busana yang terbuat dari
jenis apa pury atau setiap sesuatu yang dipakai
di badan, baik berupa pakaian maupun baju
besi).

Dasar dan dalil dari pendapat di atas,

dibenarkan menurut Az-Zajjaj bahwa Allah
menjadikan sardAil ini atas dua bentuk pengertian.

Pertama, ia sebagai pemeliharaan diri dari
kepanasan dan dari kedinginan. Dan kedua ia
sebagai alat penjaga dan pembela diri pada per-
tempuran dan perperangan. Dengan demikian,
kata sdrabil dapat digunakan kepada dua bentuk
tersebut.

Di samping itu, menurut Ibnu Manzhur,
kata sirbdl dapat digunakan sebagai kinayah
(gelar/kiasan) dari khildfah (kepemimpinan),
sesuai dengan hadits riwayat Usman ra. yang
berkata: Ld akhla'u sirbfrlan sarbaldnihillilhu ta'616

(.1r.trr S; lt;, &f , = Saya tidak akan me-

nanggalkan baju (khilafah) yalrg telah dipasang-

kan Allah pada diri saya).

Di dalam QS. An-Nahl [L6]: 81, sirbdl yang
merupakan salah satu nikmat dari Allah,
disebut sebagai dapat memelihara diri dari
kepanasan (';li'4,i' ,b,;). Ada tiga jawab-

an atas masalah ini yang dikemukakan oleh Ar-
Razi. Pertama, sependapat dengan Atha Al-
Khurasani, ini disebabkan karena objek yang
dibicarakan ayat itu adalah orang Arab yang
negerinya tandus dan panas. Kebutuhan me-
reka terhadap sesuatu yang bisa mengatasi dan
menjaga diri mereka dari kepanasan lebih besar

dan tampak dari kebutuhan mereka dalam
mengatasi kedinginan. Dan kedua, sebagaimana
pandangan Al-Mubarrad, ia melihat bahwa
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bila menyebutkan suatu kata maka akan
terbayang dengan sendirinya lawan kata dari
kata yang disebutkan tadi, seperti bila disebut-

kan panas maka akan terbayang lawannya
dingin, sedangkan ketiga seperti pendapat Az-
Zajiaj, bahwa suatu yang bisa mengatasi panas,

sangat mungkin pula bisa mengatasi dingin.
Adapun dalam menafsirkan redaksi ayat:

wa sar kbili t afikum ba'sakum ( i*U 4,-A;i
= dan pakaian [baju besi] yang memelihara kamu

dalam peperangan), Al-Qurthubi, seperti para

ulama lainnya, melihat bahwa ayat ini me-

rupakan dalil dan alasan kuat bagi hamba-
hamba Allah atas pilihan mereka terhadap ber-

bagai jihad (peperangan) agar mereka mencari

perlindungan dengan memakai baju besi dalam

memerangi musuh-musuh. Baju besi ini telah

dipakai Nabi Muhammad sebagai penghindar
dan pemeliharaan diri dari kecelakaan dan

cedera, kendati beliau tidak berjuang semaksimal

mungkin dan tidak takut mati sebagai syahid.

Dengan demikian, kata sar dffil dapat disimpulkan

dengan "pakaian yang dapat memberi per-
lindungan diri atau ia sebagai hukuman dan

siksaan pada si pemakainya" . *Ris'an Rusli so

sARi' ( ei I
Kata sari' berasal dari kata sur'( 7'j. .) artinya
'cepat' lawan katanya ialah buth' (,5 = pelan-

pelan). Lafal as-Sar'u bisa juga berarti pohon
anggur yang segar, sedangkan as-sur'atu ( a;'At )

artinya ialah kecepatan. Akar katanya adalah

sin, ra, darr'ain( L- t - .r ).

Dari ketiga huruf itu pula terbentuk lafal-

lafal yang lain, yaitu: l) sir6'(Ltt) jamak dari
lafal safi'ah ( r-.i) sebagai lafal mu'annats dari
kata-kata safi' ({"" ) artinya ialah yang cepat..

Kemudian jika dibentuk menjadi: sur' 6n ( oC') )

menjadi isim fi'il amr artinya'cepat-cepatlah
kamu'.

Kata-kata pecahan atau bentukan dari lafal

tersebut di atas terdapat tidak kurang dari 23

buah kata yang terdapat pada beberapa surah

atau ayat-ayat berikut:
Sir6'an (G\r:) disebut di dalam Al-Qur'an

Sari'

pada dua tempat, yaitu di dalam QS. Qaf [50]: 44

dan QS. Al-Ma'Arij l70l:43.Kalasird'an di dalam

dua ayat itu mengandung makna bahwa kelak

di Hari Kiamat Allah dengan sangat mudah
membangkitkan mayat-mayat dari alam kubur,

dalam waktu yang sangat cepat, sekejap mata

bahkan lebih cepat lagi (QS. An-Nahl 11.61:77),

sebab Allah dalam membangkitkan seluruh
umat manusia itu hanya seperti membangkitkan

satu jiwa saja (QS. Luqman [31]: 28)'

Kata sari' ( ii ) di dalam Al-Qur'an
terdapat tidak kurang dari 10 buah, tersebar di
dalam berbagai macam surah atau ayat, yang

isinya ialah bahwa Allah swt. sangat cepat di
dalam menghitung amal baik dan perbuatan
yang tidak baik beserta dengan bakal balasannya

masing-masing. Makna yang demikian disebut

di dalam surah dan ayat di bawah ini:
(l) Kata-kata saii' di dalam Al-Qur'an QS.

Al-Baqarah 12):202 mengandung makna bahwa

ayat itu sangat terkait dengan ayat sebelumnya

yaitu ayat 200-201, bahwa di antara orang-orang

yang naik haji itu ada macam-macam selera dan

kesenangan mereka, yaitu:
a. Sebagian jamaah ada yang berdoa hanya

memohon kesenangan dunia saja, sehingga

kelak di akhirat mereka tidak akan mendapat

bagian apa-apa. Menurut catatan Suyuthi di
dalam tafsir Ad'Durrul Mantsfir, di sana

terdapat riwayat Ibnu Abi Hatim, Thabrani,

atau Ibnu ]arir bahwa orang-orang Arab

]ahiliyah banyak yang berdoa pada waktu
itu memohon hujan, kemenangan di dalam

perang, atau bahkan ada yang memohon
dianugerahi unta atau kambing.

b. Ada sebagian jamaah haji yang berdoa
memohon kesejahteraan di dunia mauPun

kebahagiaan di akhirat. Menurut catatan

hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan

Muslim, maka doa yang paling banyak dibaca

oleh Rasulullah saw ialah doa sebagai yang

tercantum di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 201

ini, yaitu mohon kesejahteraan di dunia dan

kebahagiaan di akhirat.
Untuk semua inilah maka Allah akan
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memberi bagian kepada masing-masing mereka
sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan Allah
itu sangat cepat menghitung.

Kala saii' di dalam Al-Qur'an QS. Al-An'Am

[6]: 165 mengandung makna bahwa Allah
mengangkat manusia untuk menjadi khalifah
Allah di bumi. Kepada masing-masing mereka
Allah telah memberi kelebihan kepadayang satu
di atas yang lain. Kelebihan itu bisa berupa
kejadiannya, kekayaan materi, kekuasaan
politik, kekuatan jasmani, kecakapan suatu
kemampuan, keahlian di dalam disiplin ilmu
tertentu, keterampilan membuat karya-karya
khusus. Semua kelebihan-kelebihan tersebut
merupakan batu ujian atas pemiliknyA siapakah
di antara mereka itu yang lebih baik amalnya di
sisi Allah.

Tafsir Al-Mandr mengattkan QS. Al-An'Am

[6]: 165 di atas dengan serangkaian ayat yang
menguatkan adanya ujian Allah atas mereka itu,
yaitu antara lain di dalam QS. Al-A'rAf l7l:168
dan QS. Al-AnbiyA' [21]: 35. Dalam serangkaian
masalah tersebut, kepada mereka yang kufur dan
mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah
kepada mereka, maka Allah itu sangat cepat
menyiapkan hukuman-Nya.

Kata safi ' di dalam Al-Qur'an QS. Ar-Ra'du

[13]: a1 mengandung makna bahwa keputusan
Allah tidak dapat ditolak dan Allah cepat sekali
perhitungan-Nya. Sementara itu, kata sari' di
dalam QS. Al-Mu'min [40]: 17 mengandung
makna terkait dengan serangkaian ayat sebelum-
nya bahwa Allah itu Yang Mahatinggi derajat-
Nya, yang memunyai Arsy, yang menunjuk
siapa saja dari hamba-Nya untuk menyampai-
kan peringatan tentang Hari Pertemuan; hari di
mana para manusia keluar dari kubur dan tiada
suatu pun dari keadaan mereka yang ter-
sembunyi dari-Nya. Oleh karena itu, tiap amal
dan perbuatan akan diberi balasan yang tepat
dan Allah sangat cepat menghitungnya. Sung-
guh Allah tidak bersifat zalim kepada hamba-
Nya dan tidak akan timbul kelambatan dalam
perhitungan amal ini sebab tidak mungkin Allah
terganggu oleh kesibukan ini, sehingga seluruh
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amal manusia akan dihitung dalam sekejap saja.

(2) Kata-kata saii'di dalam Al-Qur'an QS.
Ah 'ImrAn [3]: 19 bahwa agama yang benar di
sisi Allah hanyalah agama Islam saja, dan di
dalam QS. Ah'ImrAn [3]: 85 Allah menyatakan
bahwa siapa saja yang memeluk agama selain
Islam maka akan ditolak oleh Allah dan kelak di
Hari Kiamat akan menjadi orang yang merugi.
Berhubungan dengan itu barang siapa yang
kufur kepad a ayat-ayat Allah, maka Allah sangat
cepat menghitung bagaimana balasan atau
pahala amalnya.

Kata sari' di dalam Al-Qur'an QS. IbrAhim

[14]: 51 mengandung makna bahwa orang-orang
yang berdosa akan diikat dengan rantai, pakaian-
nya dilumuri aspal, mukanya disemprot dengan
nyala api dan Allah menepati balasan amal atau
usaha sungguh Allah sangat cepat perhitungan-
Nya. Adapun kata safi' di dalam Al-Qur'an QS.
An-N0r [2al 39 mengandung makna bahwa
perbuatan orang-orang kafir yang oleh sebagian

oran& disangka sangat indah itu, sebenarnya
tidak nyata. Hanya fatamorgana. Dari jauh,
tampak seperti air yang melimpah, namun,
setelah didekati, ternyata tidak ada setetes air
pun yang ditemukan. Sebatiknya, malah didapati
ketetapan Allah di sisinya, lalu Allah mem-
berikan kepadanya perhitungan amal-amal
dengan cukup dan Allah sangat cepat per-
hitungan-Nya.

Kalasafi'di dalam Al-Qur'an QS. Al-A'rAf
[7]: 167 mengandung makna bahwa orang-orang
Yahudi sepeninggal Nabi Musa as. banyak yang
kufur dan Allah telah menurunkan azab atas
mereka. Kemudian pada jaman kebangkitan
Nabi Muhammad saw., banyak kaum Bani Israil
atau umat Yahudi tersebut yang hidup ber-
tebaran di jazirah Arab. Selanjutnya, waktu
Rasulullah saw. menyiarkan agama Islam,
kebanyakan dari mereka menentang keras beliau
dengan membantu kaum musyrikin. Di dalam

QS. Al-IsrA' (l7l: L8, Allah menjelaskan jika kaum
Bani Israil atau Yahudi ini kembali kufur dan
menentang Allah dan Rasulullah maka Allah
akan menghukum mereka berulang-ulang
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dengan azab-Nya. Hukuman ini berlaku sampai

Hari Kiamat dan Allah itu sangat cepat per-
hitungan-Nya.

(3) Kata saii' di dalam Al-Qur'an QS. Ali
'ImrAn [3]: 199 mengandung makna bahwa
sebagian kaum Ahli Kitab adayang dengan tulus

hati beriman dan takut kepada Allah. Dalam hal

ini Allah sangat cepat perhitungan-Nya.
Dari uraian di atas dapat dicatat bahwa di

dalam ayat-ayat QS. Al-A'r6f [7]:167 dan QS. Al-
An'Am [6]: 165, lalal saf itu dikaitkan dengan al-

'iqdb (qGttt = Ya.g sangat cepat menghukum).

Ayat-ayat selebihnya terkait dengan kata-kata al-

bisdb ( ..,L+t = sangat cepat memperhitungkan).
Asra'u (L';i ) terdapat di dalam Al-Qur'an

2 buah, yaitu: QS. Al-An'Am [6]: 62 dan QS.

Y0nus (l0l: 21 yang memunyai arti Allah lebih

cepat menghitung amal dan pembalasannya

atau tipu daya dengan hukumannYa.
Nushri'u(L.,.4 ) tertulis di dalamAl-Qur'an

di QS. Al-Mu'min0n [23]: 56 yarrg mengandung

makna bahwa orang-orang yang kufur kepada

para nabi dan rasul mengira bahwa Allah
mempercepat memberi mereka anak-anak dan

hartaitu sebagai pemberian kehormatan. Hal ini
disanggah oleh Allah bahwa yang benar ialah

pemberian tersebut merupakan suatu istidrai
artinya membiarkan mereka memuja hawa
nafsu mereka sepuas-Puasnya, tetapi bukan
penghormatan.

Yushri'fina (a'itC" ) memunyai arti 'ber-

usaha dengan cepat atau berlomba mendahului

pesaingnya'. Ada dua sasaran yang menjadi
objek apa yang diperebutkan antar mereka yang

bersaing itu, yaitu hal yang positif bernilai
kebajikan dan yang satu lagi objek yang negatif

bersifat kejelekan. Semua itu tercantun di dalam

Al-Qur'an sebanyak 7 kali, antara lain yang
bersifat positif, yaitu bersaing di dalam kebajikan

disebut pada QS. Ah 'Imren pl:l76yang pelaku-

nya ialah orang-orang Ahli Kitab. ec Mukhlas *

sAnrq (6)tr) 
."

Sdriq (.rrL ) adalah bentuk ism fd'il ( J:ult fJ =

kata pelaku) dari saraqa ( o' r \ y an9 tersusun dari

Sdriq

huruf sin - 16' - qAf ( O - t - t-r,). Kata kerjanya

ialah sar aq al sariqa - y asriqu - sar aqan ( - O - t O I
(3?- b;:" ) yang artinya 'mencuri' atau 'me-

ngambil sesuatu yang bukan miliknya dengan

sembunyi-sembunyi' . Kata bendany a ialah s ar iq

( or) atau sariqah (,6;) yang berarti 'pen-

curian'.
Ibnu Arafah mengatakan, lafal sdriq ( o;c )

bentuk jamaknya ialah saraqah (i{;'1, surrdq

( ot? ), dan sdriqfin ( ;t'j * ), yaitu seseorang yang

datang secara sembunyi-sembunyi ke tempat
yang terjaga dan mengambil harta milik orang

lain. ]ika mengambilnya secara terang-terangan
maka disebut mukhtalis ( dU, = penggelap
barang mustalib (., l:'.j- = perampas, ataumuntahib

( t$ = perampok.
Kata kerja sariqa - yasraqu - saraq ( -or

b? -'o;- ) berarti'menjadi samar','tertutup',
atau 'tersembunyi'; dan bisa berarti 'dha'ufa'

G:2 = menjadi lemah/melemah), misalnya
sariqat maffrshiluh ('+6 ejil artinya sendi-

sendinya lemah atau persendiannya menjadi
lemah.

Lafal saraq ( o';) yang meruPakan bentuk
jamak dari s araqah ( {!; ) f$aberarti 'sutera yang

baik kualitasnya', yaitu hanya untuk yang
berwarna putih. Menurut Abu Ubaidah, lafal

tersebut berasal dari bahasa Persia, yang
asalnya adalah sarah ({-) yang diserap oleh

bahasa Arab sehingga meniadi saraq; seperti juga

baraq ( A j. )yxrgartinya awan hitam, berasal dari

bahasa Persia, barah ( ,j. ).

Dari kata kerla sar aq a ( A'; ) muncul bentuk

lain seperti 'istaraqa (d?l ) yang juga berarti
'mencuri', misalnya dalam kalimat istaraqas-sam' a

('ylJrt A;t =Iamencuri dengar atau mendengar-

kan pembicaraan secara diam-diam). Di dalam

sebuah hadits dikatakan, Tastariqul-iinnus-sam' a

(g.Ltr';r,-ll 'J;: = ]in itu mencuri dengar suatu

pembicaraan).
Di dalam Al-Qur'an, lalal as-sdriq (.irfut1

d,an as-sdriqah ("irtlt ) ditemukan di dalam QS.

Al-Ma'idah [5]:38,

lit G k $ qr6 qii \ritiv ir.'r:si'o brt-ti'o

(W as- s dr i qu w as- s 6r i q atu f aqtha' it aidiy ahum 6 j azd' an
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b i m 6 kas ab 6 n akil an m in all 6hil.
"Laki-laki dan perempuan yang meflcuri, potonglah

tangan keduanya [sebagail pembalasan bagi apa yang

telahmerekakerjakan dan sebagai siksaan dari Allah)."

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang pencuri,
laki-laki atau perempuan, apabila ia mengambil
harta orang lain dari tempat yang terjaga dengan

sembunyi-sembunyi, maka ia harus dijatuhi
hukuman berupa potong tangan.

Hukuman potong tangan baru bisa di-
jatuhkan kepada seorang pencuri bila nilai
barang curian telah mencapai nishdb ( qQ).
]umhur ulama berpendapat bahwa nishabnya
ialah sebesar seperempat dinar. Pendapat ini
didasarkan pada hadits shahih yang diriwayat-
kan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah ra.,

), 1. '., t'c t . '. ,'z
dJl U.t, alll dfJ dl5

t+6
(Kdna rasitlul-l1hi shallallkhu 'alaihi wa shallama

y aqtha'u y adas-siriqi fi rub' i ffindrin fa sh6' idan).

" Rasulull ah s mo. memo t ong t an gan p mcui itu bil mnmt a

nilai [yang dicuri] seperempat dinar ke atas. "

Lafal saraqa ( O';l dengan beberapa pe-

rubahan bentuknya digunakan di dalam empat
tempat di QS. Y0suf 1121, yang semuanya
digunakan Al-Qur'an dalam menceritakan
pertemuan Yusuf as. dengan para saudarany4
dan upayanya untuk menahan Benyamin agar

tetap tinggal di Mesir. Lafd s1riq ( o * ) di dalam
bentuk jamaknya sdriqttn (;t'j$ ) ditemukan
pada QS. Yfisuf [12):70,

a\i ; tzi F' al;-t -,)i E e;W i# tu
'o;,i &lii qi3.i"oti

(F a lammd j ahhazahum bi j ahdzihim j a' alas-siqdy ata fi
rabli akhihi tsumma'adz-dzana mu'adz-dzinun
ay y atuhal - Iru inn akum I a s 6r i qttd.
"Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan

makanan merekn, Yusuf memasukkan piala [tempat

minuml ke dalam karung saudaranya. Kemudian

berteriaklah seseorang yang mutyerukan, "Hai kafilah,

sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang

mmL1ti."
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Di dalam kasus ini, Yusuf dengan sengaja

meletakkan piala ke dalam karung saudaranya,
Benyamin, tetapi ketika mereka pergi ia me-
nyuruh seseorang mencegahnya dan menuduh
mereka mencuri. Bagaimana mungkin tuduhan
palsu seperti itu dilakukan oleh seorang nabi
Allah, Yusuf?. Muhammad Al-]auzi meng-
klarifikasi persoalan tersebut dengan me-
ngedepankan empat jawaban yang merupakan
pendapat para ulama tafsir, yaitu:
1. Menurut Az-Zajjaj, mereka telah mencuri

Yusuf dari perlindungan ayahnya dan me-

lemparkannya ke dalam sumur.
2. Menurut Ath-Thabari, bahwa orang yang me-

nuduh mereka sebagai pencuri, tidak me-
ngetahui jika Yusuf dengan sengaja meletakkan

piala itu di dalam karung salah seorang
saudaranya. Oleh karenanya, ia tidak bisa
dikatakan berbohong dengan tuduhan itu.

Dan di dalam bentuk shriqin (G-*\ ter-
dapat pada ayal73 di dalam surat yang sam4

& Yi ;t\i i .',i) v4 e AL in i,i: $6,

o{.*
( Qdlfi tallihi laqad' alimtum mA j i' nh li nufsida fil ardhi

wamdkunndsdriqrd.
Sudara-sudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, se-

sungguhnya kalian mengetahui bahwa kami datang

buknn untukmernbuat kerusakm di negui [inil dm knni
buknnl ah p ar a p encur i " ).

Az-Zajjaj menafsirkan "'u)a mh kunnk sdriqin"
bahwa penolakan tuduhan sebagai pencuri itu
dilandasi pada kenyataan bahwa mereka telah
mengembalikan piala tersebut, maka bagaimana
mungkin mereka masih menyandang predikat
sebagai "pencuri"?.

Dua lafal lainnya berbentuk kata kerja
masa kini dan mendatang ( 1.;t.a^Jt idt), yasriq

(6il ) dan masa lampau ( 
rr,7U.jr 

'Siar), saraqa

G';l terdapat di dalam surah yang sama ayat

77 , qhltt 'in yasriq fa qad saraqa akhun lahu min qablu

(,h ct ,'i {a; 3atil-:ioJ = Mereka berkata:
"|ika ia mencuri, maka sesungguhnya telah
pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu").
Dan lafal saraqa juga terdapat di dalam ayat 81
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pada surat yang sama/

1)s+ 6:t- aqi t)uc.fiiSs;"5,".i Xliroli

li^t;AtZci$4
0 r j i' fi il 6' abikum f a qilltt y 6 ab dn 6 inn abn aka s ar aq a w a

ma sy ahidnk ifi A bi m6' alimnh w a md kunnd lil ghaibi

hdfizlfin).
" Kemb al il ah kep a d a ay ahmu dan k at akanl ah : " W ah ai

ayahkami! Sesungguhnya anakmu telah mencuri; dan

kami hany a meny aksikan ap a y ang kami ket ahui, dan

seknli-kali knni tidak dapat mmi aga @mgetahui) barang

yang ghaib."

Tuduhan "mencuri" kepada Yusuf Yang
dilakukan oleh para saudaranya tersebut,
dijelaskan oleh para ulama tafsir sebagaimana

dikutip oleh Muhammad Al-]auzi sebagai berikut:
1. Menurut AthA' dari Ibnu Abbas, bahwa pada

saat terjadi musim kelaparan, Yusuf pernah

mencuri makanan dari meja makan ayahnya

untuk diberikan kepada oranS-orang miskin.

2. Menurut Abu Malik dari Ibnu Abbas, bahwa
Yusuf pernah mencuri botol tempat celak
milik bibinya.

3. Menurut Sa'id ibnu |ubair, Wahab ibnu
Munabbih, dan Qatadah, bahwa Yusuf
pernah mencuri patung milik kakeknya (ayah

ibunya), kemudian dipecah dan dibuangnya
ke jalan.

4. Menurut Ibnu Abi Najih dari Mujahid,
diceritakan bahwa ketika masih kecil, Yusuf

dipelihara oleh bibinya (kakak peremPuan
ayahnya tertua) yang sangat menyayangi-
nya. Setelah remaja, Ya'qub memintanya
kembali dan kakaknya keberatan untuk
menyerahkannya. Untuk itu, ia membuat
muslihat dengan mengikatkan ikat pinggang
(warisan ayahnya yang menjadi pusaka
turun-temurun) ke pinggang Yusuf di bawah

bajunya ketika ia sedang tidur. Kemudian ia

berkata bahwa ikat pinggang warisan ayah-

nya hilang, maka disuruhnya oranS-orang
untuk mencarinya. Ternyata benda tersebut

ditemukan di bawah baju Yusuf. Alasan
"pencurian" inilah yang digunakannya
untuk mencegah Yusuf kembali kepada

Sarmad

ayahnya sampai ia meninggal dunia.
5. Suatu hari datang seorang Pengemis ke rumah

Yusuf. Kemudian Yusuf mencuri sesuatu unfuk
diberikan kepadanya. Menurut Mujahid yang

dicuri adalah sebutir telur; dan menurut Ka'b,

seekor kambing; sedang menurut Sufyan ibnu

Uyainah, seekor ayam.

Lafalyasriq (bf ) juga terdapat pada QS'
Al-Mumtahanah [60]: 1]

JjAtr ,ti V '!'4ti 4:r3i 'a'); ti) ';ti (4

e*'tiq ii\
(Yd ayyuhan-nabiyyu idzd i6'akal mu'minhtu
yubdyi'naka 'ald 'an ld yusyriknabillihi syai'an wa 16

yasriqna).

"Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-

p er empu an y an g b er iman untuk men gadaknn i anj i s et i a,

balupa mueka tidak akm mempusekutuknn sesuatu pun

dengan AllaLr; dan tidak akan mencltri."

Menurut Umar Al-Biqa'i, dirangkaikannya
larangan berbuat syirik dengan larangan
mencuri karena pada keduanya ada penyalah-

gunaan hak. Pada yang pertam4 hak Allah untuk
disembah diberikan kepada sesuatu yang tidak
berhak untuk itu; dan pada hal kedua adanya

penggunaan hak orang lain, berupa harta benda

untuk dijadikan hak sendiri dengan cara yang

tidak benar. Larangan kedua ini disampaikan
Nabi kepada orang-orang PeremPuan karena

besarnya kemungkinan mereka menggelapkan
harta suaminya, dan perbuatan seperti itu
termasuk jenis pencurian.

Adapun lalalistaraqa( A?l ) terdapat pada

QS. Al-Hijr [15]: 18, llld man-istaraqas-sam'a fa
atba'ahtt syihkbun mubin (|^*U'€$i;iQi i $l

A +q = kecuali setan yang mencurijcuri

[berita] yang dapat didengar [dari malaikat] lalu

dia dikejar oleh semburan api yang terang)'
* Ahmad Saiful Anam +

SARMAD ( rr',,u )
Kata sarmad adalah bentuk z hnrfuz-zwnfut ( ot::1 J'S;
= kata keterangan waktu). Menurut Ibnu Manzhur,
kata sarmad berarti'berkesinambungannya
waktu', baik malam maupun siang.

Kajian Kosakata 886



Sawwir

Sarmad di dalam Al-Qur'an terulang hanya
2 kali, masing-masing terdapat pada QS. Al-
Qashash 128): 7 1, dan 7 2. Penggunaan kala sarmad

di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan konteks
pergantian siang dan malam. Menurut Al-Himsi,
kalasarmad di dalam bahasa Arab berarti ddiman

abadan muththaridan (f' j- ili t9r; = berlangsung
secara terus-menerus dan berkesinambungan).
Kedua ayat itu menggambarkan bagaimana
sekiranya jika siang atau malam dijadikan Allah
berlangsung terus-menerus (sarmad). Bukankah
jika malam berlangsung secara berkesinambung-
an hingga datangnya Hari Kiamat akan me-
nyebabkan terhentinya segala kegiatan, ter-
utamauntukmencari rezeki. Demikian pula jika
siang hari berlangsung terus-menerus hingga
datangnya Hari Kiamat, akan membosankan
setiap makhluk, khususnya umat manusia,
karena tidak ada waktu istirahat. Dengan
demikian, dengan adanya hukum yang di-
tetapkan Allah bagi siang untuk mencari rezeki

dan malam untuk istirahat secara berganti yang
satu dengan lainnya maka kehidupan ini dapat
berjalan normal.

Kedua ayat tersebut mengandung bentuk
tantangan yang diajukan Allah kepada manusia,

baik yang beriman maupun yang kafir, dan
sekaligus ajakan untuk menggunakan atau
memfungsikan indra penglihatan dan pen-
dengaran dalam mengamati dan mempelajari
tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah
swt. Ketetapan Allah tidak menjadikan siang
atau malam terus-menerus sampai Hari Kiamat,
tetapi adanya pergantian di antara siang dan
malam, merupakan salah satu anugerah Tuhan

yang patut disyukuri. Karenanya, kita se-

yogyanya memuji kebesaran dan keagungan-
Nya itu. Mereka yang memenuhi ajakan tersebut
digolongkan manusia yang pandai mensyukuri
nikmat Allah surt. dan mereka itulah yang akan

bahagia di dunia dan di akhirat. ce Zubair Ahmad *

SAWWA ( rs?l
Kata sawwd ( 6?) adalah fi'l mhdhi dari bentuk

fa"ala ('St),sawwd - yusawwi - taswiyah
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( {-;'3 - cfr - ,si'), akar katanya terdiri atas

tiga hurul yaitt sin - zaarau - y6. Menurut Ibnu
Faris akar kata tersebut menunjuk pada makna
istiqdmah (tq)= kokoh atau teguh) dan makna
i'tidfrl baina syai'ain ( ,P '; Jl9l = keseimbangan
atau kesamaan antara dua sesuatu). Dari makna
pertama lahir makna'menyempurnakan' karena

sesuatu yang sudah sempurna berarti ia telah
kokoh dan teguh demikian pula'bagian tengah'
sebuah rumah atau yang lainnya disebut saw6'

( "ti ) karena yang pertengahan itu adalah
bagian yang paling kokoh di antara bagian-
bagian yang lain. Kemudian, dari makna kedua
kata sawd' ( "t,-) juga dipakai di dalam arti
'sama', demikian juga istilah ld siyyami (q \ =

lebih-lebih) yang secara harfiah menunjukkan
arti 'tidak sama' karena hal yang dimaksud itu
memiliki keistimewaan dan tidak sama dengan
yang lainnya.

Di dalam Al-Qur'an, semua bentuk derivasi
akar kata tersebut terulang sebanyak 83 kali. Dan
khusus dari wazan s awwd dan kata bentukannya
hanya ditemukan sebanyak L4 kali dengan
menggunakan bentuk fi'l mddhi, sawwd (,s?)
sebanyak 11 kali, bentuk fi'l mudhdri' nusawwi
(ur ) 2 kali, dan bentuk fi'I mudhdri' majhfil,

tusawwi(6y ) 1 kali.
Penggunaan bentuk fi 'l mddli, sawwd, (6? )

menunjuk pada makna 'menciptakan secara

sempurna serta seimbang' dan perbuatan itu
dinisbahkan kepada Allah swt. sebagai Tuhan
Yang menyempurnakan penciptaan makhluk
serta membuatnya seimbang. Adapun konteks
penggunaannya ada yang bersifat umum ada
juga yang sifatnya khusus, yang sifatnya umum/
misalanya disebutkan di dalam firman-Nya,
"Sucikanlah nama Tuhanmu Yang paling tinggi.
Yang menciptakan dan menyempurnakan (pen-
ciptaan-Nya)". (QS. Al-A'la p7l 1,-Z). Ayat itu
tidak menunjuk pada penciptaan makhluk
tertentu, tetapi sifatnya umum, meliputi semua
penciptaan makhluk apa saja sedangkan yang

sifatnya khusus, ada yang berkaitan dengan
penciptaan langit, seperti pada QS. Al-Baqarah

l2l:29 dan QS. An-NAzi'At l79l:28 dan ada yang
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berkaitan dengan proses penciPtaan manusia,

seperti yang terdapat pada QS. Al-Hijr lLSl:29,
QS. Al-Kahf [18]: 37, dan QS. As-Sajadah [32]:
8-9. Yang berkaitan dengan penciptaan langit,
misalnya disebutkan "Dialah Allah, yang men-
jadikan segalayang ada di bumi untukkamu dan
Dia berkehendak menciptakan langit, lalu di-
janikan-Nyaldisempumakannyatuiuhlarr$t!DanDa

Maha Mengetahui segala sesuatu" (QS. Al-
Baqarah l2l: 29). Kalimat fasawwdhunna sab'a

samilwdt ( y3--'g,Alt:" = lalu disempurna-
kan-Nya tujuh langit) di dalam ayat itu, adayang
menafsirkan kata fasawwdhunna dengan "men-
jadikan permukaan langit itu halus", ada juga

yang menafsirkannya dengan "menjadikan
ketujuh langit itu sama", dan ada lagi me-

nafsirkan "menjadikan langit itu seimbang"
sehingga tidak hancur. Penafsiran-penafsiran
tersebut meskipun berbeda; narnun/ semuanya

menunjuk pada kesemPurnaan penciptaan
langit, sedangkan yang berkaitan dengan proses

penciptaan manusia, ada yang disebutkan secara

global, ada juga yang lebih rinci. Yang secara

global, misalnya hanya disebutkan bahwa
Allahlah yang menciptakan manusia dan me-

nyempurnakannya serta membuatnya se-

imbang seperti yang terlihat di dalam QS. Al-
InfithAr l82l: 6-7, sedangkan yang secara rinci
diuraikan tahapan proses kejadian manusia,
misalnya di dalam QS. As-Sajadah [32]: 7-9

disebutkan bahwa Tuhan memulai penciptaan
manusia (Adam) dari tanah, kemudian men-
jadikan keturunannya dari air yang hina (air
mani), kemudian menyempurnakannya serta

meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya
dan tampaknya kesempurnaan yang dimaksud
adalah kesempurnaan fisik manusia.

Kemudian penggunaan benhk fi'l mudhiri',
nusawwi ( of ) yang ditemukan pada dua
tempat, ada yang dinisbahkan kepada Allah,
yaitu di dalam QS. Al-QiyAmah [75]: 4. Kata

nusawwi (uF ) di situ menunjukkan arti 'me-

nyempurnakan kembali'. Ayat itu menyatakan

bahwa Allah mampu menghidupkan/mem-
bangkitkan kembali manusia di hari akhirat

Sayyid

dengan ditegaskan bahwa Allah; bahkan, mampu
penyempurnakan kembali bandnah'ny a (ujung-

ujung jarinya). Ada juga penggunaan k alanusawui

( oF ) yang dinisbahkan kepada oranS-orang
musyrik, yaitu di dalam QS. Asy-Syu'Nd' 126l:98
dan kata nusawwi ( oF ) di situ menunjuk pada

makna'menyekutukan' atau'menyamakan
dengan yang lainnya'. Ayat itu berkaitan dengan

perihal orang-orang musyrik di hari akhirat nanti

yang betul-betul mengakui kesesatannya karena

menyekutukan Tuhan atau menyamakan-Nya
dengan makhluk-makhluk-Nya.

Selanjutnya penggunaanf 'l mudhdri' maihitl,

tusawwi (6y ) yang ditemukan pada satu
tempat, yaitu pada QS. An-Nisfl [4] : 42 berkaitan
dengan perihal orang-orang kafir atau oranS-

orang yang berseberangan dengan Rasul, di hari
kemudian. Setelah mulut mereka dikunci dan
anggota badannya yang bicara serta menjadi
saksi atas semua yang pernah mereka lakukan

sehingga tidak bisa lagi disembunyikan maka
timbullah angan-angan mereka hA fusawwd

bihimul-ardh" ( ,?tS i u* ii = sekiranya me-

reka dijadikan saja tanah) sehingga tidak lagi
dihukum. ce Muhammad Wardah Aqil o

SAYYTD ( # )

Kata sayyid berasal dari akar kata sin, wato, darr

dal dengan derivasinya sdda - yasfidu - siyddah -
sayyid ( q - 6:'q - \';- - >t1, ). Menurut Ibnu
Manzhur, selun siyildah, mashdar-nya bisa sitd,

sudud, st.t'dud, dmr saidfidah ( - r:''* - "!L - ''j-
i1"s& s ), yang berarti 'mulia (syarafl' alatt
'terkenal (ma'ritfl'.

Menurut Iubran Mas'ud, kata sdda (lL)
berarti'menjadi mulia/terhormat', dan bisa juga

berarti 'mendahului', bila dikatakan sddahu (;ig-
= ia mendahuluinya).

Selanjutnya Ibnu Manzhur menyebutkan
beberapa makna sayyid, yaitu rabb ( +, = tuhan
atau tuan) milik(clr1= pemilik), syafif, fad)fi\, knim
( 

i;- S, J+i' U-rl --orang yang m:ulia), halim ( S
= orang yang lembut hati), mubtamil adzd qaumih

( y; c,ti'#= orang yang menangSung derita
kaumnya atau menampung gangguan mereka),
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zauj ( g\; = suami)/ ra'is ( 
"q1= 

pemimpin), dan
muqaddim ( fl; = pemuka). Untuk mendukung
makna-makna itu, ia mengutip beberapa hadits
Rasulullah dan riwayat sahabat, antara lain,
Rasulullah saw. bersabda dalam ungkapan
seperti ini (aw kamA qAl):

$st "A.C i ',3* trs "ty ,4i ,& ,rC}. t-)* .t

qt €$;-l.lr1 .ltl ir3
(Ld taqfilfi lil-mundfiqi sayyidan fa huwa in kdna

sayyidakum wa huwa mundfiqun fa hdlukum dttna

hdlihi, walldhu I 6 y ar dhdkum dzdlika).

" I mtganlah knlian panggil orang munafik itu ponimpinl
tuan. Bila ia pemimpinl tuan kalimt padahal ia munafik

makn knlimt tidnk berbedn halny a dmgmny a sedmrgkan

All ah t idak meny ukai hal itu. "
Diriwayatkan oleh Al-Mutarrif dari ayah-

nya, ia berkata

ui I Jui 'F , * it .u *i, Jr "S:r;e.
.rr ii j;r '*r*it*d,,1*t;-.;:'-,
&,n' i;"'\'$ UqSLl', \ ; q6i'sf' J6

& ;u.l t l? i'*i'k''&, : + l't

(16'a rajulun ilan-naAi shallaLlAhu 'alaihi wa sallam,

fa qhh: Anta sayyid Quraysy? Fa qdlan-nabi shallal-

ldhu 'alaihi wa sallam: As-sayyid Allah, fa qdla: Anta
afdhaluhd q aul an w a a' zhamuhi fihd thaul an, fa q 6l an-

nafr shallal-lihu 'alaihi wa sallam: Li-yaqul abadukum

bi qaulihi wa 16 y astajri' annakum).

"Datang seseorang kepada Nabi saw. dan bertanya,
"Apakah Anda sayytd bangsa Quraysy? Nabi saw.

menjawab, "Allah adalah sayyid". Kemudian, orang

itu berkata, "Anda adalah orang yang paling mulia di
dal am u c ap an dan p al in g derm aw an di an t ar a mer ekn. "
Nabi saw. bersabda, "Hendaklah seseorang di antara

kalian berkata dengan ucapannya sendiri dan tidak

modo r on g knl i an untuk memb er mikan dii. "
Al-Ashfahani menjelaskan bahwa se-

seorang yang mulia serta sempurna agama,
akhlak, dan akalnya juga disebut sayyid, seperti
firman Allah di dalam QS. Ali'ImrAn [3]:39,

rjr?3 r*i fii G # E"g ;A |n"ri.':;t Li

lreJ'li ''i 6iv.
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(Annalldha yubasysyiruka bi Yahyd mushaddiqan bi

kalimatin minalldhi wa sayyidan wa hashttran wa

n ab iy y an min ash- sh 6l ibid.
" Sesungguhny a Allah menggembirakan kamu dengan

kel ahir an ( s eo r m g put r amil Y ahy a, y an g m ernb en arkan

kalimat Qang datangnyd dari Allah, maladi ikutan,

menahan diri (dari hawa nafsu), dan seorang N abi dari

keturun an or an g- or an I shalih. "

Ismail Al-Barsawi menafsirkan makna
"menjadi ikutan" dengan mengatakan bahwa
Yahya kelak diangkat sebagai pemimpin (sayyid)

yang akan memimpin kaumnya karena ia
memiliki kemuliaan yang lebih dibanding
mereka; ia juga seorang yang sangat teguh dan
kuat menahan hawa nafsu, padahal ada ke-
sempatan dan kemampuan untuk mengumbar-
nya. Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa Allah
swt. menyebut Yahya sebagai sayyid wa hashfir
karena ia adalah seorang yang mengungguli
siapa saja di dalam kehormatan dan penjagaan
diri dari segala dosa.

Sayyid, bentuk jamaknya yaitu skdah
( ;ir- ), ditemukan di dalam QS. Al-AhzAb [33]:
67,

t-'<gi cSsG E,tS, wl- t;Li(,l:i ririse
(Wa qdltr rabbmrd innd atha'nd sddntmrd wa kubark'and

f a adh allttn 6s- s abil 6 ).

" Dan mereka berkata, " Ya Tuhan kami, sesungguhny a

kami telah menaati pemimpin-pemimpin dmr pembesar-

pentbesar kmni, lalu merekn mmy esatkan kmni dnri j almt
(yangbmar)"

Menurut Qatadah, yang dimaksud "pe-
mimpin" di dalam ayat ini adalah mereka yang
meyediakan makan pada perang Badar. Akan
tetapi, makna yang lebih umum ialah pelopor
dan pemimpin dalam menyekutukan AUah dan
kesesatan. Menurut Al-Barsawi, yang dimaksud
adalah pemimpin yang mengajak mereka untuk
menyekutukan Allah.

Penggunaan kata shdatand ( git-: ) dan
kubari'and (u:,t; ) dalam redaksi ayat di atas

untuk menguatkan kesan akan kebesaran dan
keagungan para pemimpin atau pembesar
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tersebut sehingga ketaatan dan keikutsertaan
para pengikut kepada mereka adalah sesuatu

yang selayaknya sehingga mereka tidak harus

disalahkan dan dihukum karenanya.

Kata sayyid juga dapat berarti'suami' karena

suami memiliki kekuasaan atas istrinya sehingga

menyerupai pemiliknya. Di dalam arti ini,
ditemukan pada QS. Yffsuf l12l:25. Di samping
itu pemakaian kata sayyid di dalam arti'suami'
diperkuat pula oleh hadits Aisyah ra. ketika
ditanya seorang wanita tentang semir rambut.

Ia menjawab,

U-r';5.-,'"L"', * a, & 
^t 

[;r,st!. tG

KAna sayyiffi Rasirlalldhi shallall1hu 'alaihi wa sallam

yakrahuribah).

"Adalah suamiku, Rasulullah saw. tidak menyukai

baunya." + Ahrtad Saiful Anam *

SHABTY (t* |
Kata shabiy (* ) terambil dari akar kata yang

terdiri atas tiga huruf, yaitu shhd - bh dan harf

illah ( ^t';';).Menurut Ibnu Faris akar kata

tersebut mengandung tiga makna pokok.
Pertama, menunjuk pada makna 'usia muda',
dari situ anak-anak yang masih muda usianya

disebut shabiy (*). Kedua menunjuk pada
'jenis angin' yung disebut angin shabd (qo),
yaitu angin yang bertiup ke arah kiblat. Ketiga,
menunjuk pada makna'condong' seperti pe-

rasaan yang condong kepada sesuatu atau

Tidak sedikit anak yang masih sangat muda usianya (shabiyy)

diberi sifat-sifat keutamaan, seperti pada Nabi Yahya

Shabi'in

mengarahkan sesuatu kepada sebuah sasaran/

dikatakan umpama sh ilbaitur-r amha ( e')t 1* =

saya mengarahkan tombak).
Bentuk kata yang digunakan dari akar kata

tersebut ada dua. Yang pertama, bentuk y''l
mudhkri', ashbu (l->i) yang hanya terdapat di
dalam QS. Yfisuf [12]: 33. Yang kedu4 bentuk

shabi("Q ) yang terdapat pada dua tempat, yaitu

di dalam QS. Maryam l19l:12dan29.
Penggunaan kata ashbu (*l) menunjuk

pada makna'condong'. Hal itu berkaitan dengan

pernyataan Nabi Yusuf as. setelah berhasil
menghindari ajakan majikan perempuannya,
seorang wanita cantik, istri seorang penguasa

yang mengajaknya berbuat zina sehingga Nabi
Yusuf pada akhirnya dipenjara. Namun, Nabi
Yusuf lebih menyenangi dipenjara daripada
mengikuti ajakan wanita tersebut karena ia

takut kepada Allah swt. Di samping itu, Nabi
Yusuf juga menyadari bahwa hal itu tidak
terlepas dari pertolongan Allah sehingga ia
menyatakan kepada Allah "lika Engkau tidak

hindarknn daripadaku tipu dayamereka, tentu aku akan

cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan

t en t ul ah aku t erm asuk o r an g- o r an I y an g b o doh " (QS.

Y0suf [12]:33).
Kemudian penggunaan b entuk shabiy ( * )

yang terdapat pada dua tempat itu menunjuk
pada makna'anak-anak'. Di dalam QS. Maryam

l19l: 12, penggunaan kata tersebut berkaitan
dengan sifat-sifat keutamaan Nabi Yahya, di
antaranya sejak ia masih kanak-kanak ia sudah

diberi hikmah. Sedangkan di dalam QS. Maryam

l19l:29, kata itu berkaitan dengan pembelaan
Nabi Isa terhadap ibunya, Maryam. Ketika
ibunya dituduh oleh kaumnya telah berbuat
mesum sehingga melahirkan bayinya tanpa
ayah, ia menunjuk anaknya yang masih bayi
sehingga mereka berkata "Bagaimana kami akan

berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam

ayunan?" (QS. Maryam l19l:29).
re Muhammad Wardah Aqil te

sHAsriN ( uFd-L \
Atau shhbi'itn (U+ ) yaitu'orang-orangyan1
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Shtibi'in

keluar dari suatu agama dan masuk ke dalam
agarna yang lain'. Kata tersebut berakar pada sh-

b-a (i - ,r) yarrrg berarti 'keluar'. Al-Ashfahani
mengatakan shdbi'in adalah para penganut agama

Nabi Nuh, sementara yang lain mengatakan
bahwa istilah tersebut digunakan untuk setiap

orang yang keluar dari suatu agama dan masuk
ke agama lain.

Di dalam Al-Qur'an kata shhbi'in ditemu-
kan tiga kali, di dalam tiga surah dan digunakan
dengan berbagai macarn pengertian, yaitu QS.
Al-Baqarah [2]: 62, QS. Al-Milidah [5]: 69, daurr

QS. Al-Hajj l22l:17-Di dalamQS. Al-Baqarah [2]:
62kata tersebut digunakan untuk merujuk pada
'orang yang baru memulai beriman kepada
ajaran agama yang dibawa Nabi Muhammad
saw.' Sementara itu sebagian ulama mengatakan

bahwa kata tersebut merujuk kepada 'orang
yang hendak percaya kepada Nabi Muhammad
saw. dan sebelumnya ia beriman kepada Allah
swt. dan kepada kitab-kitab terdahulu'. Mereka
berbuat demikian karena merasa imannya
belum sempurna.

Al-Maraghi mengatakan bahwa shdbi'ttn di
dalam Al-Qur'an digunakan untuk merujuk
kepada'suatu kaummuwahhidfin ( drLrl = yang
percaya kepada satu Tuhan), memercayai pe-
ngaruh bintang terhadap kehidupan dan me-

ngakui sebagian dari nabi-nabi'.
Sementara itu An-Nawawi berpendapat

bahwa yang dimaksud dengan shdbi'in adalah

orang yang keluar dari agama Nasrani, ke-
mudian masuk agama lain. Mereka itu telah
beriman kepada Allah sebelum diutus-Nya
Nabi Muhammad saw. Mereka itu di antaranya

Qais bin Sa'idah, Buhairah Ar-Rahib, Zaidbin
'tlmar, Ibnu Nufail, Waraqah bin Naufal,
Salman Al-Farisi, dan Abu Dzarr Al-Ghifari. An-
Nawawi lebih lanjut menambahkan bahwa
sebagian dari mereka itu memunyai ciri, antara
lain dicukur rambutnya pada bagian tengah
kepala, membaca kitab Zabur, menyembah
para malaikat, dan berkata, "Hati kami telah
kembali kepada Allah".

Selain itu, shhbi'in juga digunakan untuk

891

Shabr

menunjukkan orang-orang yang menyembah
malaikat dan sembahyang menghadap ke arah

selain kiblat. oo Abuddin Nata E

SHABR ( k'
Kala shabr ( ; ) berasal dari shabara - yashbiru -
shabran ( tk - *" - k ). Kata itu di dalam
berbagai bentuknya, baik kata kerja maupun
katabenda di dalam Al-Qur'an disebut 103 kali,
tersebar di dalam 46 surah [29 surah Makiyah

dan 17 surah Madaniyah), dan 101 ayat.

Dari segi kebahasaan, kata shabr berarti
'menahan', 'puncak sesuatu', dan 'batu'. Al-
Ashfahani menjelaskan di dalam bukunya A/-
Mufraddt fi Ghafrbil-Qur'dn, kata shabr berarti
'menahan kesulitan'. Shabr adalah kata umum
yang memunyai arti berbeda-beda sesuai dengan

objek yang dihadapinya. fika seseorang mampu
bertahan di dalam musibah yang dihadapinya,
ia disebut sabari lawan al-jaza' ( 1'r,,:t = gelisah).

Sabar di dalam perjuangan disebut syaj6'ah
( zo* ); lawan al-jubn ( jiit = takut). Menahan
sesuatu yang mengkhawatirkan disebut rabbush-

shadr ( ,iilt'*r= lapang dada); lawan adh-dhajar

( r;St = cemas). Menahan bicara disebut kitmdn
( oU-f = sembunyi); lawan al-madzl ( .lr:ir =

terbuka). Allah menamakan semua bentuk
kesabaran itu dengan kata shabr, sebagaimana
firman Allah pada QS. Al-Baqarah l2): 17 7, wash-

shdb irin fil -b a's6' i w adh- dharr 6' i w a hinal-b a'si

t ,.Ui uss ,\fuij ,sS a ua..aii = dan orang-
orang yang sabar di dalam kesempitan, pen-
deritaan, dan di dalam peperangan).

Dari beberapa pengertian di atas diketahui
bahwa kata shabr berarti 'menahan diri atau

tabah menghadapi sesuatu yang sulit, berat, dan
mencemaskan'. ]adi, di dalam kataitu terkandung
tuntutan untuk tabah menerima segala kesulit-
an, kepahitan, dan sejenisnya, baik di dalam
bentuk jasmani maupun rohani.

Yang dimaksud dengan sabar jasmani
adalah kesabaran dalam menerima dan me-
laksanakan perintah-perintah keagamaan yang
melibatkan anggota tubuh, seperti sabar dalam
melaksanakan ibadah haji yang mengakibatkan
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Shabr

keletihan, atau sabar dalam peperangan. Ter-

masuk pula sabar di dalam kategori ini adalah

sabar dalam menerima cobaan-cobaan yang
menimpa jasmani, seperti penganiayaan dan
penyakit.

Sabar rohani menyangkut kemampuan
menahan kehendak nafsu yang dapat meng-
akibatkan kejelekan, seperti sabar menahan
amarah atau nafsu seksual yang tidak pada
tempatnya.

Al-Qur'an menganjurkan untuk bersabar

di dalam berbagai ayat dengan konteks yang
berbeda-beda.
1. Di dalam beribadah, di dalam QS. Maryam

[19]: 65, fa'budhu washthabir li 'ibddatih
( -g:'t4. rj".'Iii+;G = maka sembahlah Dia
dan berteguh hatilah di dalam beribadah
kepada-Nya).

2. Menghadapi ejekan dan fitnah dari orang
yang tidak percaya, di antaranya di dalam

QS. Thaha [20]: 130, fashbir 'al6 md yaqfilfina
('o;* C J'*:s = maka sabarlah kamu
atas apa yang mereka katakan).

3. Di dalam menghadapi musibah, di dalam QS.
LuqmAn l31l: 17, washbir 'alk md ashdbaka

( AJ.t;iL ly *ii = dan bersabarlah ter-
hadap apa yang menimpa kamu).

4. Di dalam menunggu ketetapan Tuhan, di
dalam QS. Ath-Th0r [52]: 8, washbir lihukmi
rabbika t A* Sl.*ie = dan bersabarlah di
dalam menuggu ketetapan Tuhanmu).

5. Di dalam menunggu janji Allah, di dalam QS.
Ar-R0m [30]: 60, fashbir inna wa' dallihi haqqun

( 5 ,fi GSLIr;":u = maka bersabarlah
kamu sesungguhnya janji Allah adalah benar).

6. Di dalam memperoleh kebutuhan, QS. Al-
Baqarah [2]: 153, ist a"init bish-shabri wash-shal1h

t ii$ii,;b\1 ;+i"i = minta bantuanlah
kamu dengan sabar dan shalat).

Sabar itu sangat penting dan merupakan
urusan yang patut diutamakan (QS. Ah 'ImrAn

[3]: 185 dan QS. LuqmAn l31l:17). Pengaruhnya
sangat besar bagi jiwa sehingga dapat me-
nimbulkan kekuatan yang berlipat ganda (QS.

Al-AnfAl [8]:65).

ShafA

Allah amat memuji orang-orang yang
bersabar yang tidak membalas perbuatan buruk
yang dilakukan oleh orang lain (QS. An-Nahl [16]:
L26).

Orang-orang yang sabar akan mendapat
balasan yang lebih baik daripada apa yang telah

mereka kerjakan.
Allah swt. disebut sebagai shabfir karena

Allah menahan dan menunda memberi sanksi,

hukuman, dan ganjaran. Kendatipun ada yang
telah menerima panjar sanksi perorangan di
dunia; namun, yang menyangkut syariat baru
diterima pada hari kemudian. ,: Aftaniati Affan ee

SHAFA ( 6bl
Kata Shafd disebut satu kali di dalam Al-Qur'an
yakni pada QS. Al-Baqarah [2]: 158, sedangkan

di dalam bentuk lain kata itu disebut di beberapa

tempat di dalam Al-Qur'an, seperti pada QS. Al-
Baqarah [2]: 130, \32, dxr247, serta QS. Ah'Imran

[3]:33, dm42.
Dari segi etimologis, kata shafd merupakan

kata turunan dari shafw ( rZ* ) y mS Vada mulanya
berarti 'bersih dari kotoran'. Kemudian, arti shafd

dengan semua bentuk turunannya berkembang
menjadi beraneka ragarn sejalan dengan semakin

beranekaragamnya konteks penggunaannya/
misalnya, batu besar yang licin dinamakan
shafwfrn ( ufu ). Dinamakan demikian karena
batu tersebut bersih dari tanah atau benda-benda
lain sehingga menjadi licin. Selanjutnya, kata
ista"shfd ( a, J"t ), salah satu kata turunan dari
shafw, drarttkNtsebagai'memilih', seperti penggal-

an ayat innatlkha ishthafd Adama ( i >r; Slli'i|'o!=
sesungguhnya Allah telah memilih Adam).

Di dalam konsep Al-Qur'an, shafimerupa-
kan salah satu syiar Islam, sebagaimana di-
gambarkan di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 158,

,*i :i 4i e ;r.";ni tA n a':?ii til;i Lr

'7i Lp W ey is'4 3'j;" oi *,v aG *
ry5a

(lnnash-shafd wal-manlata min sy a' 6' irilldha. F a man

hajjal-baita awi'tamara fald jundha 'alaihi an
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Sirafwin

yaththawwafa bihimd, wa man tathawwa'a khairan

f a' inn all 6hn sy ilkirun' alim).

"saungguhnya shnfd dmr Marusah adnlalr sebagian dari

syiar Allah. Barang siapa yang beribadah haji ke

Baitultah atau berumrah, tidak ada dosa baginya

mengerj akan sa' i antara keduany a. D an bar ang siapa

y rng menguj aknn suatu kebaiiknn dengmr kerelamt hati,

sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi

MaltaMengetahui."

Safa dan Marwah adalah dua bukit kecil

yang tidak jauh dari Masjidil Haram. ]arak di

antara keduanya dari bukit ke bukit, lebih kurang

374 meter. Setelah pemerintah Arab Saudi

memperbaiki dan memperluas bangunan Masjidil

Haram, kedua bukit itu termasuk di dalam

lingkungan masjid.

Menurut Hadits Al-Bukhari dan Muslim
dari Ibnu Abbas, syiar sa'i di Safa itu merupakan

kenangan terhadap Haiar (istri Ibrahim) ketika

ia mengandung anaknya, Ismail' Hajar di-
tinggalkan sendirian di tempat itu oleh Ibrahim

yang pergi melanjutkan perjalanan ke Syam.

Ketika melahirkan anaknya, ia kehabisan air,

sedangkan bayinya sudah menangis kelaparan

dan kehausan. Maka, dengan harap-harap
cemas, Hajar berlari-lari dari Bukit Safa dan

Marwah mencari seteguk air sampai tujuh kali,

tetapi tetap tidak menemukan air yang dicari'

Untuk mengenang peristiwa yang dihadapi
Hajar itu, sa'i di antara kedua bukit tersebut

dimasukkan wajib haji sebagai syiar Allah.

* A. Rahman Ritonga *

SHAFWAN t ,rrii; )

Kata shafwilr adalhh bentuk kata benda yang

merupakan turunan dari akar kata shafk - yashfu

- shafw an wa shufuww an wa shaf6' m ( -';A - G:"

ub (j) U2) yang tersusun dari huruf-huruf
shhd, j6', dan huruf m u' t al y arrtg menunjukkan arti

'jernih' atau 'bersih dari campuran' dan lawan

kata dari kadara ('rK = keruh). Makna dasar

tersebut kemudian berkembang menjadi, antara

lain, 'memilih' karena memisahkan dari yang

lain sehingga tidak bercampur; 'sahabat karib'

karena merupakan teman pilihan dari sejumlah

Sl'rafwAn

teman yang lain; 'bahagia' karena bersih dari

berbagai kesulitan; 'cerah' karena bersih dari

awan yang menghalangi sinar matahari, seperti

kalau dikatakan yaumun shafwdn ( ttti"ri';-\;
'rampasan Perang yang khusus bagi panglima'

karena merupakan pillihan dari harta ramPasan;

'unta yang banyak susunya' karena merupakan

pilihan pemiliknya.
Shafwfrn dan pecahannya di dalam Al-

Qur'an terulang 18 kali dan shafwdre sendiri
hanya terulang sekali, yaitu pada QS. Al-Baqarah

l2l:264. Beberapa kata lain yang seakar dengan

shafwdn yang digunakan Al-Qur'an adalah

ishthafd (,;t-r = memilih), seperti di dalam QS'

Al-Baqarah I2): 132; ashfd ( ;;bi = memilihkan),

seperti di dalam QS. Al-IsrA' [17]:4O; ash-shiffdt

( .:,6rj;r = yang bersaf-saf) di dalam QS' Ash-

Shaffat [37]:153; yashthafi ( Ai'r;" = memilih) di

dalam QS. Al-Hajj l22l: 75; mushaffd ( *ii = y arrg

jernih) di dalam Muhammad [47]: 15; mushthafain

( *u5=orang-orang Pilihan) di dalam QS' Shad

l38l: 47; dan ash-shafd ( u.otr = bukit Safa) di dalam

QS. Al-Baqarah [2]: 158.

Kala shafwAn di dalam QS. Al-Baqarah [2]:

264 berarti'batu besar yang licin' . Shafwdn

merupakan turunan drikata shafh ( ti2 = bersih,

jernih) karena batu licin itu bersih dari pasir dan

tanah atau debu. Karena kata shafwdn ini
digunakan berkaitan dengan sedekah yang

dilakukan dengan tidak ikhlas. Di dalam ayat itu

Allah melarang orang-orang yang beriman
menyia-nyiakan sedekah yang mereka berikan

dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti
orang yang menerimanya. Menyebut-nyebut
sedekah yang telah diberikan akan menimbul-

kan penyesalan bagi yang bersedekah di ke-

mudian hari, sekaligus akan qnenjadikan dirinya

berlaku ria sehingga pahala sedekah itu akan

hilang percuma. Dengan menyakiti hati orang

yang menerimanya, baik dengan ucapan mau-

pun perbuatan, sedekah tidak akan ada manfaat-

nya bagi penerimanya; bahkan, justru membuat

mereka menderita. Sedekah yang selalu disebut-

sebut menyakiti penerimanya dan didasari
keinginan untuk mendapatkan pujian dari orang
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Shaghir

lain diumpamakan oleh Allah bagai batu licin
yang di atasnya terdapat debu atau tanah,
kemudian datang hujan lebat dan mengikis habis

debu/tanah yang ada di atasnya. Maksudnya
sedekah seperti itu tidak akan mendapat pahala

sama sekali dari Allah. Tentu saja perbuatan
demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan

merugikan pelakunya sendiri. :e Zubair Ahmad *

SHAGHIR ( Eb I
Kata shaghir yang lazim diartikan sebagai 'kecil'
diambil dari akar kala shaghara ('fu ). Pada

mulanya, menurut Ibnu Faris, kata ini menunjuk
kepada arti qillah ( ai; = sedikit) dan baqir ( g =

hina). Kemudian, arti itu menjadi berkembang
sesuai dengan konteks pembicaraan. Menurut
Al-Ashfahani, kata shaghir, sebagai antonim dari
kala kabir ( ; = besar), digunakan untuk
beberapa arti:
1.. Untuk pengertian masa. Misalny4 seorang

bayi yang baru lahir disebut al-waladush-

shaghir ( #t -t: Sr ) karena masa kelahirannya
di dunia relatif baru sebentar/sedikit. Tum-
buh-tumbuhan yang tumbuh di pagi hari ini
disebut shaghir karena masa hidupnya lebih
sedikit jika dibandingkan dengan yang
tumbuh kemarin.
Untuk pengertian material seperti tubuh
manusia, hewan, dan bangunan. Misalnya,
ungkapan 'anak lebih kecil dari bapaknya',
digambarkan di dalam bahasa Arab dengan

al-waladu ashgharu min abihi ( *i';t';*( -tfSt).

Atau digunakan untuk pengertian kuantitas,
jumlah sesuatu yang dapat dihitung dengan

angka. Misalnya, QS. Al-Baqarah l2l: 282
yang berbunyi: Wa 16 tas'amft an taktubi.rhu

shaghiran au kabird (ii fe;i# oil-r:;ti.t,
f;- = |anganlah kamu merasa bosan me-
nuliskan utang itu, baik sedikit maupun
banyak).
Untuk pengertian ukuran nilai dan ke-
dudukan. Misalnya wanita yang terjerumus
ke dunia pelacuran disebut shaghirah karena

kedudukannya di tengah-tengah masyarakat

sangat rendah atau bahkan hina sehingga ia
dipandang kecil.

Shaihah

Di dalam Al-Qur'an, kata shaghir, hanya
disebut di dalam bentuk kata sifat (shaghir atau

shaghirah), disebut sebanyak 9 kali. Di antaranya
padaQS. Al-Baqarah l2l:282, QS. Al-Qamar [54]:
53, QS. At-Taubah l9l:121., QS. Al-IsrA' l17l:24,
dan QS. Y0suf [12]:32.

Bila diperhatikan isi ayat-ayat di atas,

ternyata Al-Qur'an menggunakan kata shaghir

untuk ketiga kategori pengertian di atas. Misal-
nya di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282 disebut di
dalam konteks pembukuan utang-piutang.
Utang, baik sedikit maupun banyak, harus
dibukukan guna menghindari kemudharatan. Di
sini kata shaghir digunakan untuk pengertian
kuantitatif. Al-Qur'an juga menggunakannya
untuk pengertian yang berhubungan dengan
nilai dan kedudukan. Misalnya QS. An-Naml

[27]:37, yang disebut di dalam konteks ancarnan
Nabi Sulaiman terhadap penduduknegeri Saba'.

Mereka akan dikeluarkan dari negeri mereka
dengan tidak terhormat (hina) bila tidak mau
tunduk di bawah kekuasaan Sulaiman. Kata
shaghir juga dipergunakan Al-Qur'an untuk
pengertian yang berhubungan dengan masa.

Misalnya QS. Al-IsrA' l1l:2a disebut di dalam
konteks etika pergaulan anak dengan kedua
orang tuanya. Seorang anak harus memohon
terus kepada Allah agar kedua orang tuanya
dikasihani sebagaimana mereka mendidiknya
sewaktu kecil. ," A. Rahman Ritonga;c

SHATIIAH ( t;k I
Kata shaihah ( {,b ) adalah m ashdar dari akar kata,

shdha - yashihu - shaihatanlshiydhanl shuydhanl

shaibanlshaibdnan ( wra't \it')'zr.b - A- - aG
ttt&)t :.',).Kata tersebut mulanya dipakai
untuk menunjukktu:r suara yang terdengar dari
kayu terbelah atau pakaian robek. Kemudian
dipakai untuk menunjuk pada suara apa saja

yang keras, baik dari manusia berupa "teriakan"
maupun dari selain manusia. Kemudian, jika
dirangkaikan dengan pohon atau tumbuhan
maka kata itu diartikan 'tinggi' seumpama
dikatakan slz ilbatisy-syajarah ( ds-At.:lr-a = pohon
itu sudah tinggi) karena pohon itu tampak jelas

dilihat seolah-olah ia menunjukkan dirinya me-

2.

J.
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Shaihah

lalui ketinggiannya sebagaimana orang yang

berteriak menuniukkan dirinya melalui suara-

nya. Selanjutnya, karena teriakan terkadang
mengagetkan dan menakutkan maka kata ter-

sebut juga dipakai di dalam arti 'yang menakut-

kan' dan arti'azab' .

Di dalam Al-Qur'an, kata shaihah (ati)
berulang sebanyak L3 kali dan tidak ada bentuk
lain yang digunakan selain bentuk tersebut. Dari
13 tempat tersebut ada enam yang berkedudu-
kan maffi' sebagu fd'il (pelaku) yaitu di dalam

QS. HOd l11l: 67, 94; Al-}J:ijr, l15l:73,83; Al-
Mu'min0n [23): 41.; Al-Ankabfft l29l:40. Enam

kali juga berkedudukan manshfib, di antaranya

sebagai mustatsnd (yang dikecualikan) empat kali
yaitu di dalam QS. YAsin [36]: 29,49,53; QS. ShAd

[38]: L5, dan sebagai maf itl (obyek) dua kali, yaitu
padaQS. Qaf [50]: 42danQS. Al-Qamar [54]:31.
Dan satu kali di antaranya berkedudukan mairfir

sebagai mudhdf ilaih (yang disandari), yaitu pada

QS. Al-MunAfiq0n 163l: 4.

Penggunaan shaihah ( et|? ) yang ber-
kedudukan marfu' sebagar f6' il semua menunjuk-

kan pada azab berupa slz aibah ( ui ) bunyi keras

yang mengguntur yang ditimpakan pada se-

bagian umat terdahulu. Di antara ayat tersebut

ada yang menunjuk pada nama umat yang
dimaksud yaitu kaum Saleh/kaum Tsamud atau

kaum Syu'aib/kaum Madyan atau kaum Luth
(QS. H0d 111):67,94; Al-Hijr 115l:73,83; dan QS.

Al-Qamar [54]: 31), ada juga yang tidak me-

nyebutkan kaum yang dimaksud (QS. Al-
Mu' min0n I23l: 41. ; Al-Ankab0 t l29l: 4'0 ; dan QS.

YAsin 136l: 29). Ar-Razi mengemukakan
beberapa penafsiran dari ulama mengenai kata

shaihah ( rre ) tersebut:
Pertamo ditafsirkan dengan shi'iqah (z4G

= petir). Petir memang senantiasa diiringi suara

keras (guntur).
Kedua angin yang menerjang. Memang

sementara pendapat mengatakan bahwa, semua

suara itu disebabkan oleh getaran angin.

Ketiga, suara dahsyat dan menggelagar

yang didengar dan membuat mereka mati. Suara

itu diteriakkan oleh malaikat libril atas perintah

Shaihah

Tuhan, atau Tuhan sendiri yang menciptakannya'
Ar-Razi menambahkan bahwa shaihah (zr+)
sama dengan shurdkh ( afr- ), yaitu khusus untuk
suara yang terjadi melalui mulut dan ke-

rongkongan; jika merupakan perbuatan fibril
maka terjadi melalui mulut dan kerongkongan-

ny4 dan jika merupakan perbuatan Allah maka

berarti Dia menciptakan suara tersebut melalui

mulut dan kerongkongan binatang. Untuk mem-

perkuat pendapatny+ Ar-Razi menunjuk bahwa
guntur merupakan suara yang paling dahsyat,

tetapi itu tidak dinamai shurdkh ( 1tr, ) atau

shaihah(a;+).
Adapun yang berkedudukan manshfib kata

shaihah ( \tb ) digunakan di dalam arti' annafthah

fish-shfir' ( ;A\ e6.Jl = tiupan sangkakala) yang

terdiri atas tiga macam yaitu:
Pertama, suara tiupan sangkakala yang

membuat semua makhluk meninggal sebagai

pertanda datangnya kiamat. Tiupan tersebut

biasanya disebut tiupan sangkakala pertama.

Makna ini terdapat pada QS. YAsin [35]: 49; dan

ShAd [38]: 15.

Kedua, suara tiupan yang membuat semua

makhluk bangkit kembali dan berkumpul di
padang Mahsyar sebagai pertanda datangnya
hari perhitungan. Tiupan tersebut biasanya

disebut tiupan sangkakala kedua' Makna ini
terdapat pada QS. YAsin [36]: 53; dan QS. Qaf

l5ol:42.
Ketiga suatu tiupan yang membuat kaum

Tsamud seperti rumput-rumput kering, makna

ini terdapat pada QS. Al-Qamar [5a]: 31.

Adapun kata shaihah (etb ) yang ber-
kedudukan majrfir sebagai mudhdf ilaih, terdapat

pada QS. Al-Munffiq0n [63]: 4, ayat ini berbicara
mengenai keadaan orang-orang mwrtik "Dan

apabilakmnu melihat merekn , tubuh-tubuhmerekn, ksmu

j adi kngum. Dm jikn muekn berknta kwnu mendmgarkmt

perkataan mereka, mereka seakan-akan kayu yang

t ersan dar. Mu ekn men gir a b ahw a t i ay t i ap t eri akmt y ang

keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh

Q ang sebenarny a) maka waspadalah terhadap mereka;

semo ga All ah membinasakan mer eka. B agaimanakah

mereka sampai dipalingkan @nri kebenar an) ". Muqatil

L
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Slialdh

sebagaimana disebutkan oleh Ar-Razi me-
nafsirkan kata shaihah ( zt+ ) yang terdapat di
dalam ayat tersebut bahwa jika terjadi teriakan
aba-aba di dalam pasukan umat Islam maka
mereka mengira hal itu ditujukan untuk mereka

karena ketakutan rahasianya dibuka Allah.
e: Muhammad Wardah Aqil ce

SHALAH ($b\
Kata shalah adalah bentukmashdar dari kata kerja

yang tersusun dari huruf-huruf shdd, hm, darr

waw. Susunan dari huruf-huruf tersebut, me-
nurut Ibnu Faris dan Al-Ashfahani, memunyai
dua makna denotatif, yaitu pertama, "mem-
bakar" dan kedua, "berdoa" atau "meminta",
Abu Urwah menambahkan. Ada juga yang
berpendapat bahwa makna denotatifnya adalah

shilah ( aL = hubungan) karena shalat meng-
hubungkan antara hamba dengan Tuhannya;
atat shalill shalwdn ( \*t l;r)2 = tulang ekor) karena

ketika sujud tulang ekor tempatnya berada
paling tinggi; atau luzilm ( iil = tetap) karena
shalat berarti tetap melakukan apa yan9
diwajibkan Allah. Namun, ketiga pendapat
tersebut, lanjut Abu Uwrah, tampaknya di-
pengaruhi dengan terma shalat di dalam Islam,

sehingga tidak dapat dijadikan hujjah.
Pada masa ]ahiliyah, kata shaldt digunakan

di dalam arti berdoa, meminta, dan beristighfar,
yang diambil dari makna shilah ( it-1) "hu-
bungan", yaitu hubungan antara hamba dengan

Tuhan. Dengan makna ini, maka shalat di-
gunakan oleh semua agalna sebagai istilah bagi
suatu ibadah kepada Tuhan masing-masing dan
orangnya di sebut mushalli ( F ). Mushatli ( "y 

)
juga digunakan di dalam arti 'orang yang
menyusul sang juara dalam perlombaan
(pacuan)'. Makna ini diambil dari shalillshalwdn

1,1*tit:rl- = tulang ekor) karena orang yang
menyusul berada di bagian belakang (ekor).

Setelah Islam datang, kata shalit hanya di-
gunakan untuk suatu bentuk ibadah yang
diajarkan oleh Rasulullah saw., yaitu berupa
sejumlah ucapan dan perbuatan yang di-
maksudkan untuk mengagungkan Allah swt.,

Slraldh

dimulai dengan tgfUil (';{ril ) dan diakhiri
dengan salam ('t<)L iy:l,l dengan sejumlah
syarat khusus yang berkaitan dengannya. De-

mikian menurut Abu'Urwah.
Kata shalit dan pecahannya di dalam Al-

Qur'an terulang 124kali, masing-masing 25 kali
dengan makna yang merupakan derivasi dari
"membakar" (akan dibahas pada entry lain) dan
99 kali dari makna "betdoa" atau "meminta".
Dan kata shalilt sendiri terulang 83 kali yang
semuanyabermakna shalat sebagai suatu bentuk
ibadah.

Katashaldt dan pecahannya dengan makna
dasar "doa" digunakan Al-Qur'an di dalam
berbagai konteks dengan beberapa makn4 yaitu:
(a) sebagai suatu ibadah yang diajarkan Nabi
saw. seperti disebutkan di atas (terulang 62kali);
(b) sebagai suatu bentuk ibadah kepada Allah
bagi Nabi/Rasul dan umat terdahulu, seperti di
dalam QS. Al-Baqarahl2l:43,83; QS. Ah'Imran
[3]: 39; QS. Al-Ma'idah [5]: 12; dan sebagainya;
(c) rahmat Allah, seperti di dalam QS. Al-Baqarah

l2l:157, Al-AhzAb [33]:43,56); (d) do4 seperti di
dalam QS. Al-Baqarah [2]: 45,153; QS. At-Taubah

l9l:99,103; dan sebagainya; (e) doa dan istighfar
para malaikat, sebagaimana di dalam QS. Al-
AhzAb [33]: 43, 56); (f) tempat ibadah, se-

bagaimana di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 125; QS.
Yffnus l10l:87; QS. Al-Hajj [22]: 40.

Penggunaan kata shalfrh dan pecahannya

sebagai suatu ibadah yang diajarkan oleh Nabi
saw. kepada kaum Muslim; digunakan berkaitan
dengan:
1. Fungsi shalaf yaitu sebagai penolong di dalam

menjalani kehidupan (QS. Al-Baqarah [2]:t[5,
153), sarana mengingat Allah (QS. Th6hA [20]:
14); menjauhkan pelakunya dari perbuatan keji
dan mungkar (QS. Al-Ankab0t l29l: 45);

saranamendapatkan ketenangan jiwa (QS. Al-
Ma'6rij l70l: 22, 23, 34); sarana mendapatkan

kemuliaan di sisi Allah (QS. An-Nis?i 141:162;

QS. Ar-Ra'd [13]:22; QS. Al-Mu'min0n [23]: Z
9; dan sebagainya); sarana untuk konsultasi
kepada Allah ketika hendak mengangkat saksi

di dalam berwasiat ketika tidak ada Muslim
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3.

ShalAh

(QS. Al-Milidah [5]: 106); dan agar terhindar
dari siksa neraka (QS. Al-Muddatstsir 174):43,
QS. Al-Ma'0n [107]:4 dan 5).

Waktu shalat, yaitu suatu ibadah yang
tertentu waktunya (QS. An-NisA' [4]: 103),

mulai dari sejak tergelincirnya matahari
sampai gelapnya malam (waktu Zhuhur,
Ashar, Maghrib, dan Isya') dan pada saat
terbit fajar hingga terbenam matahari (waktu
shubuh) (QS. Al-IsrA' 11.71: 78). Ayat ini
diperkuat dengan hadits Nabi saw. yang
mengharamkan melakukan shalat pada tiga
waktu, yaitu ketika terbit matahari, tengah
hari, dan saat matahari terbenam.
Beberapa petunjuk melaksanakan shalat,
yaitu terlebih dahulu harus berwudhu atau
tayammum (QS. Al-Ma'idah [5]:6); di dalam
melaksanakan shalat semata-mata karena
Allah (QS. Al-An'Am [6]:1.62); memahami
bacaan di dalam shalat, sehingga tidak boleh
shalat bagi orang yang mabuk (QS. An-NisA'

lal a\; jika di dalam perjalanan jauh, boleh
meringkas (mengqasar) shalat (QS. An-NisA'

[4]: 101); jika di dalam keadaan ketakutan,
shalat tetap harus ditunaikan, baik dengan
berjalan kaki mapun berkendaraan (QS. Al-
Baqarah l2l:238-239); jika di dalam keadaan
perang, maka cara melaksanakan shalat
adalah dua rakaat dan makmum dibagi dua
kelompok, pada rakaat pertama satu ke-
lompok ikut shalat dan kelompok lainnya
berjaga-jaga, jika selesai rakaat pertama,
kelompok pertama harus mundur untuk
berjaga-jaga dan kelompok kedua maju ke
depan untuk shalat (QS. An-Nisd' [4]:102);
pada hari Jumat, bagi semua laki-laki Mus-
lim diwajibkan menunaikan shalat jumat
dan meninggalkan semua kegiatan dunianya
(QS. Al-|umu'ah [62]: 9), harus berjamaah
(memakmurkan masjid) (QS. At-Taubah [9]:
18) dan imam tidak boleh terlalu mengeras-
kan suaranya atau terlalu pelan, tetapi cukup
dapat didengar oleh makmun (QS. Al-IsrA'

[17]: 110).

Shalat wushthh (pertengahan), yaitu shalat

ShalAh

yang di tengah-tengah dan paling utama. Ada
yang berpendapat bahwa yang dimaksud
dengan shalat wushthd ialah shalat Ashar.
Menurut kebanyakan hadits, ayat ini me-
nekankan agar semua shalat itu dikerjakan
dengan sebaik-baiknya.(Qs. Al-Baqarah [2]:
238).

5. Orang munafik, yaitu malas menunaikan
shalat (QS. At-Taubah [9]: 54); meskipun
melaksanakan shalat tetapi mereka takut ber-
perang (QS. An-Nis6t' l4l:77); orang beriman
dilarang menshalati jenazah orang munafik
(QS. At-Taubah [9]: 8 ).

6. Orang kafir, ahli kitab, dan musyrik, yaitu
larangan menjadikan mereka sebagai pe-
mimpin karena akan mempermainkan agarna
Islam dan mengejek orang-orang yang me-
laksanakan shalat (QS. Al-Ma'idah [5]: 58);
perintah memerangi merek4 tetapi jika telah
bertobat dan mendirikan shalat maka mereka
itu adalah saudara seagarna (QS. At-Taubah

[9]: 5, 11).

7. Setan, yaitu akan mencegah manusia me-
ngingat Allah dan shalat (QS. Al-Ma'idah [5]:
e1)

8. Sifat kemuliaan, yaitu mendirikan shalat
merupakan salah satu sifat dari orang yang
bertakwa (QS. Al-Baqarah [2]:3), bagian dari
bir r atatbentuk kebaktian (QS. Al-Baqarah [2] :

177), bagian dari iman (QS. Al-Anf61 [8]: 3;

QS. At-Taubah [9]: 71.; dan sebagainya).
Di dalam ayat-ayat di atas, semua yang

berkaitan dengan shalat yang mendapat pujian
dari Allah adalah yang didahului ol ehkata iqdrnah

('*ti) = mendirikan). Menurut para ulama,
mendirikan shalat berarti memenuhi segala
rukun dan syaratnya, berkesinambungan,
khusyu', terpelihar4 dan dapat mencegah dari
perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan kata
'shalat' yang tidak didahului oleh kata 'i1t31

umumnya mendapat celaan dari Allah, seperti
shalatnya orang munafik (QS. At-Taubah [9] : 54),

orang yang lalai dan riya' (QS. Al-Ma'0n [107]: 4

dan 5) dan orang kafir dan musyrik (QS. Al-AnfAl

[8]: 35).
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ShalAli

Di dalam ayat di atas, hampir seluruh
perintah mendirikan shalat dikaitkan dengan
perintah mengeluarkan zakat atau anjuran
menafkahkan harta di jalan Allah. Hal ini
menunjukkan bahwa orang yang mendirikan
shalat harus pula mengeluarkan zakat. Karena itu,

tidak sempurna iman seseorang jika hanya
mendirikan shalat saja tanpa mengeluarkan zakat.

Shalat sebagai suatu bentuk ibadah yang
diwajibkan kepada para Nabi/Rasul dan umat

terdahulu (QS. Al-Anbiy?l l21l:73), di dalam Al-

Qur'an digunakan berkaitan dengan: (a) Nabi
Musa as., yaitu ketika diangkat jadi nabi/rasul dan

diperintahkan menyembah Allah dan mendiri-
kan shalat untuk mengingat-Nya (QS. Th6hA [20]:
14), dan membuat tempat shalat di Mesir bersama

umatnya (QS. Y0nus [10]: 87), waktu shalat
mereka ada tiga yaitu pagi, petang dan sebagian

malam (QS. H0d l11l: 11.4); (b) Bani Israil, yaitu
Allah berjanji mengampuni dosa mereka jika
mendirikan shalat (QS. Al-Ma'idah [5]: L2), tetapi
mereka diperingatkan dengan ancaman jika tidak
mendirikan shalat dan mengkhianati janjinya (QS.

Al-Baqarah [2]:43,83); (c) Nabi Zakariya as., yaitu
ketika shalat, ia didatangi oleh Malaikat mem-

bawa berita gembira bahwa ia akan diberi putra
(QS. Ali 'ImrAn [3]: 39); (d) Ahlu Kitab, yaitu jika
mereka mendirikan shalat maka Allah akan
memberinya pahala (QS. Al-A' rAf l7l: 17 0 ; QS. Al-
Bayyinah [98]: 5); (e) Nabi Ibrahim, yaitu berdoa

agar ia dan keturunannya dijadikan orang-orang

yang mendirikan shalat (QS. IbrAhim 11.41:37, 4O);

(f) Nabi Isa as., yaitu ketika ibunya menunjuknya
saat ditanya oleh kaumnya tentang status
anaknya itu, lalu Isa as. menjawab bahwa dirinya
adalah seorang yang akan diangkat jadi nabi,
pembawa berkah, dan akan mendirikan shalat

dan mengeluarkan zakat (QS. Maryam [19]: 31);

(g) Nabi Ismail as., yaitu ia memerintahkan
keluarga dan umatnya untuk mendirikan shalat

dan menunaikan zakat (QS. Maryam [19]: 55); (h)

Nabi Syu'aib as., yaitu ketika umatnya mengata-

kan kepadanya: "apakah shalatmu yang mencegah

kamu m eny emb ah ap a y an g t el ah dis emb ah ol eh n en ek

moyang kita dulu? (QS. H0d l11l:87); (I) Luqman

Shalih

dan putranya yaitu iamemesan putranya dengan

sejumlah nasihat di antaranya adalah agar
mendirikan shalat (QS. LuqmAn [31]: 17).

Shalat di dalam arti doa, di dalam Al-
Qur'an digunakan berkaitan dengan: (a) cara

menghadapi tantangan, yaitu dengan me-
ngandalkan kesabaran dan doa atau shalat (QS.

Al-Baqarah l2l: 45,153), (b) orang Arab Badui,

yaitu yang telah beriman, mereka berkorban
demi Allah dan mengharapkan Nabi saw. dapat
mendoakan mereka (QS. At-Taubah [9]: 99), (c)

perintah kepada penguasa untuk mengambil
zakat dari orang Islam, dan setelah mereka
mengeluarkan zakatnya, selayaknya mereka
didoakan agar mendapat ketenangan hidup (QS.

At-Taubah [9]: 103), (d) kekuasaanAllah yang
akan memberkati orang yang dicintai-Nya (QS.

Al-AhzAb [33]: 43, 56) dan mereka yang sabar di
dalam berjihad di jalan Allah hingga gugur di
dalam peperangan dan mereka yang, jika
ditimpah musibah, menyerahkan sepenuhnya
kepada Allah semata (QS. Al-Baqarah l2l:157).

Shalat sebagai tempat ibadah digunakan
berkaitan dengan kekuasaan Allah yang me-
nguasai hati manusia, sehingga biara-biara
Nasrani, gereja-gereja, tempat ibadah orang
Yahudi, masjid-masjid, sebagai tempat me-
nyebut nama Allah, tidak dihancurkan (QS. Al-
Hajj l22l:40) dan tentang Baitullah yang di-
bangun Nabi Ibrahim, di mana salah satu tempat
berdirinya ketika membangun, sekarang disebut
Maqam Ibrahim, dianjurkan untuk ditempati
shalat (mushalld) (QS. Al-Baqarah [2]:125).

Dari uraian di atas, tampaknya istilah shalat

sebagai bentuk ibadah tidak hanya dimonopoli
oleh syariatyang dibawah Nabi Muhammad saw.,

tetapi juga merupakan suatu ibadah yang juga

disyariatkan kepada umat-umat terdahulu.
Hanya saja pelaksanaannya berbeda dengan

syariat yang dibawa oleh Nabi saw.

Kata lain yang seakar dengan shalaf dengan

makna dasar "membakat", seperti tashthalfin
( o\lLU = membakar), yashli ( JA. ) tushli ( 1A )

dan sebagainya, akan dibahas pada entri lain.
ee Zubair Ahmad te
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Sharnad.,.\sh

SHAMAD, ASH- < ;;"5i I

Sharnad. Ash

yang melebihi kekayaanny4 yang perkasa dan
Kata ash-shamad ( r:5 ) terambil dari kata kerja sempurna keperkasannya, yang mengetahui,
yang terdiri dari huruf-huruf shdd, mim, dan ddl. yang sempurna pengetahuannya, yang bi-
Maknanya berkisar pada dua hal, yaitu tujuan jaksana, serta yang tiada cacat dalam ke-
dan kekukuhanlkEadatan Bahasa menggunakan bijaksanaannya. Itulah Allah, yang tidak dapat
kata tersebut dalam berbagai arti, namun ada disandang sifat-sifat ini kecuali oleh-Nya, dan
dua di antaranya yang sangat populer. Pertam4 itu pulalah ash-Shamad.

sesuatu yang tidakmemiliki rongga,lubang atau pori- Ulama-ulama yang memahami kala ash-

pori, karena lubang dapat menjadi wadah Shamad dalam pengertian tidak memiliki rongga,

sesuatu. Sedang shamad sedemikian kukuh dan mengembangkan arti tersebut agar sesuai dengan
padat sehinggatidakberlubang sedikit pun. Batu kebesaran Allah. Mereka berkata: "fusuatu yang
atau baja yang sangat kokoh dan padat, halus, tidak memiliki rongga atau lubang mengandung
dan bersih sehingga tidak dihinggapi oleh debu arti bahwa Dia sedemikian "padat", atau bahwa
apalagi pasir, juga tidak ada sesuatu yang dapat Dia yang tidak mungkin dimasukkan ke dalam
terpisah darinya atau melekat padanya, dinamai dirinya sesuatu, seperti makanan atau minuman,
Hajarun Shamad ( ):e'oa [batu yang shamadl). tidak juga terpisah atau keluar darinya sesuatu.
Arti kedua a dalah toknh terpuncak, yang sedemikian Allah ash-Shamad adalah Dia yang tidak
tinggi kedudukannya sehingga tidak dapat membutuhkan makanan atau minuman, tidak
diraih oleh siapa pun, sekaligus yang menjadi ada sesuatu yang keluar dari-Nya, tidak juga
tumpuan harapan semua pihak. beranak dan tidak diperanakkan, "LAm yalid wa

Dari segi penggunaan bahasa kala shamad lam yfilad I ii li -# I ). Ada juga yang meng-
digunakan terhadap Allah, maupun manusia, artikan kata tersebut menunjuk kepada Allah
atau apa pun. Memang makhluk dapat menjadi yang zat-Nya tidak dapat terbagi. Kata merek4
tumpuan harapan, tetapi harus disadari bahwa kalaukataAhadmentnjukkepadazatAllahyang
makhluk tersebut pada saat itu dan pada saat tidak tersusun oleh bagian atau unsur apa pun,
yang lain juga membutuhkan tumpuan harapan maka kata Shamad mengandung arti bahwa
yang dapat menanggulangi kesulitannya. Ini dalam keesaan-Nya itu, Dzat tersebut tidak
berarti bahwa substansi dari ash-shamadiyah dapat dibagi-bagi.
( t-l"Lst [tumpuan harapan]) tidak dimilikinya Mayoritas ulama bahasa dan ulama tafsir
secara penuh. Ini berbgda dengan Allah swt., mamahami arti ash-Shamad dalam al-Qur'an
yangmenjqqi tumpganhelgpan semuamakhluk sebagai menunjuk kepada Allah yang kepada-
tE uiil?qttuh. se4eng_ple-lqtqurdgL rnglt_ Nya tertuju semua harapan makhluk. Dia yang
butuhkan ankita dimohonkan memenuhi kebutuhan makhluk

makhluk terhadap-Nya.gantunggn makhluk terhadap-Nya. nafsirkan kata ash-Shamad menjelaskan bahwa
Dalam Al-Qur'an, Wnnil-STamad hanya makhluk yang memiliki kemampuan memilih-

ditemukan sekali, yaitu ayat kedua dari surah seperti manusia-apabila bermaksud mendapat
al-IkhlAsh, "Allilh ash-Shamad ( -':..a.irt= Maksud sesuatu, maka dia berkewajiban untuk mencari
kata tersebut menurut sahabat Nabi saw, Ibnu cara yang tepat untuk meraih maksud dan
Abbas, adalah: "Tokoh yang telah sempurna harapannya itu sesuai dengan apa yang di-
ketokohannya,yffirg mulia dan telah mencapai perintahkan Allah, yakni dengan melihat kaitan
pucuk kemuliaan, yang agung dan telah men- antara sebab dan akibat. Tetapi pada akhirnya
capai puncak keagungan, yang penyantun dan dia harus mengembalikan sebab terakhir dari
tiadamelebihisantunanny4yangkayadantiada segala sesuatu kepada Allah swt. jua. Berkali-
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Sharf

kali al-Qur'an menegaskan betapa Allah meniadi

tumpuan harapan makhluk-Nya. Demikian, rua

Alldh A'lam. 'e M. Quraish Shihab te

SHARF ( o'*)
Katasharf ( -/t')yffiBterdiri dari huruf shdd-rh

-fd adalahbentuk mashdar dari kata kerjasharafa

(f il mhdhi) yang mengandung beragam makn4
antara lain: al-infdq ( crtlilt= pembelanjaan), ab'ada

( i;i= menjauhkan atau mengusir), menghindar

atau berpaling. Menurut Musa Al-Ahmadi, kata

sharf ( -t'rc ) bila berhubungan dengan hutuf 'ah

( .y ) berarti radda ( 1, = menolak); apabila
berhubungan dengan 'an ( ,f ) berarti raja'a ( E71
= kembali) dan 'azala (J't = memisahkan diri/
menyingkir). Kata sharf ( J'k ) jugaber arti walld

( Jj: berpaling) dan apabila berhubungan
dengan lam ( S) berarti kasaba (;3 = berusaha)

dmr thal aba ('JL = mencari).

Sharafa (J'k) dengan makna raja'a ( g1)
juga diungkapkan oleh Ibnu Faris, misalnya di
dalam bahasa Arab, lazim dipakai ungkapan

sharaftul-qauma (1'jr i';l untuk orang yang

kembali kepada kaumnya. Di samping itu, kata

sharafa (J'rr) dapat pula berarti 'menambah'.

Misalnya, sharafal-kalima ( nijt -:'V ) yang
berarti'memanjangkan pembicaraan'. Di dalam

Al-Qur'an kata sharafa (J?) dengan berbagai

bentukan (derivasi)nya terdapat sebanyak 30

kali, terdiri dari: 12 kali di dalam benttkfi'lmddhi,
12 kali di dalam bentuk kata kerja masa kini (f 'l
mudhhri'); satu kali di dalam bentukkataperintah
(fi'l amr); tiga kali di dalam bentuk mashdar; satu

kali di dalambentukobjek (isimmaf'ttl ) dan satu

kali di dalam bentuk nama tempat (ism makdn\,

sedangkan, kata sharf ( J'r. ) itu sendiri di-
temukan hanya sekali, yakni di dalam Ayat 19

QS. Al-FurqAn berbunyi:

**'ti 6; .< ,;s4 r:; ii* q T;J4 3ii
(F aq ad kndzdzabfrkum b imd t aqitlfin a f am 6 t ast atlfi ' fin a

sharfan wald nashril.
"Maka sesungguhnya mereka [yang disembah selain

Allah itul telah mendustakan kamu terttang apa yang

kamu katakan, maka kamu tidak akan dapat menolak

hzab) dnn tidak pula menolong @irinu). "

Sharf

Ayat ini berkaitan dengan ihwal orang-orang
yang menyembah berhala, di Hari Kiamat nanti.

Sehubungan dengan itu, Al-Qurthubi
menjelaskan, Allah akan berkata kepada mereka

(yang menyembah berhala itu) ketika sembahan-

sembahan ifu berlepas diri dari merek4 "Kamu
telah berbohong dengan ucapanmu bahwa
mereka (berhala-berhala) itu adalah benar-benar

tuhan; padahal, mereka tidak kuasa menolak azab

dari dirimu." Ar-Razi menjelaskan, mak-na sharfan

($';.) di sini adalah 'menolak azab'. Demikian

pula di dalam menafsirkan Ayat 12 QS. At-Taubah:

sharffall1lw qulfibahum biannahum qdtmun M y $qahfin
( ,rr4r41i"; i€U l$'ll 3t* ). Ar-Razi me-

nafsirkannya dengan memalingkan atau menolak

mereka dari beriman. Tafsiran yang sejalan

dengan itu diungkapkan pula oleh Rasyid Ridha

didalamAl-Mandr.
Selanjutnya kata sharf ( ..t'r, ) juga dijumpai

misalnya di dalam QS. Al-IsrA' lLTl:41.: walaqad

sharrafnh fi hadzal-qur'6ni li yadzdzakkarit
(\fb sr;ji ti A si- rri; ). tutut 

" 
akata sharf

( -:t'k ) di dalam ayat ini, menurut Ar-Razi,
adalah bayyannd ( r3 = kami jelaskan). Karena,

lafal tashrif ( -i-r-t ) juga digunakan sebagai

kiasan bagi penjelasan. Tafsiran serupa juga dike-
mukakan oleh Al-Qurthubi. Beliau menambah-
kan bahwa yang dimaksud dengan tashrif
( i-* ) itu ialah memutar sesuatu dari suatu

arah ke arah yang lain. Maksudnya ialah dalam
rangka memberikan penjelasan (,r#r ) dan
pengulangan (;j'g).

Sementara itu, pada ayat lain ditemukan
pula kata sharf ( J|p ) yang berarti 'meng-
hadapkan'. Misalnya, firman Allah di dalam QS.

Al-AhqAf [461 29 waidz shnrrafni ildka nafaran minal

jinni ( is;si G (rt ql a; i5 = aan apabila kami

hadapkan serombongan jin kepadamu). Ayat ini
berkaitan dengan perintah Allah kepada Rasul

saw. untuk memberi pelajaran (peringatan)
kepada jin supaya mereka menyembah kepada

Allah dengan membacakan ayat Al-Qur'an
kepada mereka. Demikian dijelaskan oleh Imam

Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya.
Kata sharf (j7 ) dengan makna'berpaling'
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(walld) dapat pula dilihat di dalam konsep shirfah
(ri'4. Pada konteks pembicaraan mengenai
mukjizat AlQur'an. Di dalam' ulumul qur' dn, y mB
dimaksud shirfah 6'f) ialah bahwa Allah telah
memalingkan perhatian orang Arab dan meng-
halangi kemampuan akal mereka dari me-
nantang Al-Qur'an termasuk menciptakan
tandingan-tandingan yang serupa dengan Al-
Qur'an itu. Itulah salah satu kemukjizatan Al-
Qw'an(/ jdzulqur'dn).Tentangshirf ah(d'p)sebagar
salah satu kemukjizatan Al-Qur'an masih
diperselisihkan oleh para ulama.

Dari berbagai pengertian di atas, kata sharf
(-:''k) dengan berbagai bentuknya baik dari
segi kebahasaan (lughaufr) maupun dilihat dari
segi konteks pembicaraan Al-Qur'an-me-
nampung beberapa makna antara lain 'me-
nolak','berpaling','kembali','mengulangi',
'menjelaskan', dan'menghadapkan', sedangkan
kata sharf ( .-t'p ) lttt sendiri yang terdapat hanya
satu kali di dalam Al-Qur'an umumnya para
mufasir menafsirkan dengan "menolak" serta
menghindar diri. Keragaman makna kata sharf
( -o'k) ini sebenarnya masih dapat dipertemu-
kan pemahamannya. Misalnya, bahwa setiap
orang yang menolak sesuatu akan menghindar
atau berpaling dan kembali dari yang ditolaknya
itu. Demikian pula setiap terjadinya pengulang-
an pada hakikatnya pengembalian sesuatu yang
diulangi itu kepada bentuk semula. Pengulangan
itu sendiri dapat pula merupakan salah satu
metode di dalam memberikan penjelasan atau
pemantapan. Kata sharf ( J'k ) yang berarti
'menghadapkan' seperti di dalam QS. Al-Ahq6f

146l: 29 itu, sebenarnya, juga mengandung
makna'mengembalikan' sebab bukankah mak-
sud Allah menghadapkan golongan jin kepada
Rasulullah saw. untuk mendengarkan Al-Qur'an
adalah dalam rangka mengembalikan mereka
kepada fitrahnya semula sebagai makhluk yang
diciptakan untuk mengabdi kepada-Nya? (lihat

QS. Adz-DzAriyAt [51]: 56). noal*otrKosasicc

SHARH ( {* )
Kala sharh terambil dari akar kata yang terdiri
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atas tiga huruf, yattu shid - rd - h6. Akar kata
tersebut mengandung makna dasar'tampak' dan
'jelas'. Dari situ orang yang polos, menyatakan
apa adanya disebut rajulun sharih (d-;" Ft =

orang polos). Begitu pula semua yang murni dan
asli disebut sharih ( i-f ).Kemudian bangunan
yang menjulang tinggi dengan sendirian disebut
ash-sharh( C'A ) karena tampak jelas kelihatan.
Selanjutnya berkembang kata ash-sharb ( C'|-i' )

dipakai dalam arti yang menunjuk pada'semua
bangunan yang tinggi' dan arti'istana'.

Di dalam Al-Qur'an kala sharh terulang
sebanyak 4 kali, yaitu di dalam QS. An-Naml

l27l: M [2 kali), QS. Al-Qashash [28]: 38, dan QS.
Al-Mu'min/GhAfir [40]: 35.

Penggunaan kata sharh di dalam QS. An-
Naml [27]: 44 menunjuk pada makna istana Nabi
Sulaiman. Ketika Balqis datang dia dipersilahkan
memasuki istana tersebut dan ketika Balqis
melihat lantai istana itu, dia mengiranya kolam
air yang besar sehingga dia menyingkap kedua
betisnya, kemudian Nabi Sulaiman berkata
bahwa sesungguhnya lantai itu terbuat dari
kaca. Atas peristiwa tersebut Ratu Balqis
kemudian menyadari keagungan Tuhan dan
menyatakan keislamannya.

Selanjutnya, penggunaan kata sharh pada
dua surah yang terakhir menunjuk pada makna
'bangunan yang tinggi' ada juga yang me-
ngartikannya dengan 'istana yang tinggi'. Ayat
tersebut menggambarkan kekafiran dan ke-
angkuhan Firaun yang mengaku sebagai Tuhan.
Ketika Musa datang dan menyebutkan bahwa
dia diutus oleh Allah, Tuhan sekalian alam maka
Firaun menyuruh perdana menterinya, Haman,
serta pembantu-pembantunya untuk men-
dirikan bangunan yang tinggi agar dia bisa naik
melihat dan menantang Tuhan Nabi Musa.
Bangunan itu pun didirikan oleh Haman dengan
mengerahkan sekitar 50.000 pekerja inti menurut
sebuah riwayat dan belum pernah ada sebelum-
nya bangunan setinggi itu di atas dunia ini.
Langkah Firaun mendirikan bangunan tersebut
hanyalah untuk menunjukkan bahwa Musa itu
berdusta bahwa ada Tuhan selain dirinya.
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Begitulah keangkuhan Firaun yang digambar-
kan pada kedua ayat tersebut.
cc Muhammad Wardah Aqil e:

SHAUT ( o'j,c )
Kala shaut ( -'*) adalah mashdar dari shdta -
yashfitulyashitu - shautan ( - ot5-1 L'r;- - tw
€y).lamak dari shaut (u'y) adalah ashwht

( ,>rfti ). Maknanya menurut Al-Ashfahani
menunjuk pada bunyi yang timbul dari udara

yang tertekan dari duabenda. Bunyi itu ada dua
macam: ada yang lahir bukan dari embusan
udara seperti suara yang mendengung dan ada

yang lahir dari embusan udara. Selanjutnya
dijelaskan bahwa digunakan kata shaut untuk
perkataan Nabi yang terdapat di dalam QS. Al-
HujurAt $9]2 dan 3 karena kata shafit ltulebih
luas maknanya daripada nuthq (ucapan) dan
knlfun (perkataan), atau mungkin juga karena yang

dilarang ditinggikan di hadapan Nabi adalah

shaut,bukrrkaldm. 3.

Di dalam Al-Qur'an, katashaut dan bentuk
jamaknya ashwht terulang masing-masing
sebanyak 4 kali atau keseluruhannya berjumlah
8 kali dengan konteks pembicaraan sebagai

berikut.
1. Berkaitan dengan komitmen iblis untuk

menyesatkan sebagian besar anak cucu
Adam, Allah mempersilakan iblis menggoda-

nya melalui shaut-nyadan dengan mengerah-

kan segala kemampuannya (QS. Al-IsrA' [L7]:
64). ladi, shaut di situ adalah shautu iblis
( C)t'* = suara iblis). Ada yang menafsir-
kan kata shaut di situ dengan al-ghin6'( "lr1:
musik/lagu), sementara Mujahid menafsir-
kannya dengan al-lahwu wal-ghinA (,46 fri"
= permainan dan musik). Ada juga yang
menafsirkannya dengan al-waswls (,/-)i =

godaan bisikan), sedangkan Ad-Dahhak
menafsirkannya dengan shautul mizmdr
( ,C'lt L'r- = bunyi seruling). Adapun Ibnu
Abbas menafsirkannya dengan segala yang
membawa kepada kemaksiatan. Ayat ini
dijadikan dalil oleh orang yang mengharaln-
kan seruling, musik, dan permainan-per-

Shau{

mainan yang semacamnya.

Berkaitan dengan keadaan di Hari Kiamat

yang begitu dahsyat dan hebatnya sehingga

semua orang menurut dan semua shaut

(suara) diam sehingga tidak ada yang ter-

dengar, kecuali hams ( r..lj' =suara halus) (QS.

Thaha [20]: 108). Ada yang menafsirkan kata

hams di situ dengan suara telapak kaki
sehingga dikatakan bahwa pada hari itu tidak
ada lagi suara yang kedengaran kecuali suara

telapak kaki yang halus yang tercermin di
dalamnya rasa takut dan kengerian atau

dengan kata lain tidak ada lagi orang yang
berani berbicara. Ada juga yang menafsirkan

bahwa yang dimakstd hams di situ adalah

suara lembut. Ini berarti masih ada yang bisa

bersuara pada hari itu dengan suara lembut.
Itupun bagi orang yang diizinkan oleh Allah,
sebagaimana disebutkan pada QS. HOd [11]:
105.

Berkaitan dengan sopan santun dalam
berbicara, yaitu tidak boleh berbicara terlalu
keras. Suara orang yang selalu berbicara
dengan keras diidentikkan dengan suara
himar yang disinyalir di dalam Al-Qur'an
sebagai suara yang paling jelek (QS. LuqmAn

[31]: 19). Ini merupakan adab sopan santun

yang diajarkan oleh Allah agar suara keras

yang bernada menghina ditinggalkan atau

bahkan suara keras secara umum. Kebiasaan

orang Arab jahiliyah menjadikan suara yang
lantang atau suara yang keras sebagai
lambang kebesaran. Siapa yang lebih besar

suaranya termasuk orang hebat. Kebiasaan

ini dilarang dan diidentikkan deng;rn suara

himar karena seandainya suara itu yang
menjadi lambang kebesaran maka himarlah
yang lebih pantas menyandang kebesaran

tersebut. Perumpamaan ini merupakan
penghinaan bagi orang yang bersuara keras

atau yang tidak sopan dalam berbicara
karena pada hakikatnya yang dituntut di sini
adalah sopan dalam berbicara. Suara keras

itu hanya merupakan lambang ketidak-
sopanan di dalam berbicara.

2.
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4. Berkaitan dengan sopan santun di dalam
berbicara, khususnya kepada Nabi
Muhammad saw. (QS. Al-HujurAt l49l:2darr
3). Ayat itu mengandung larangan kepada
orang-orang yang beriman untuk meninggi-
kan suara di atas suara Nabi sebagaimana
tingginya suara mereka antara satu dengan
lainnya karena itu dapat menyakiti perasaan
Nabi dan menyebabkan terhapusnya pahala
amal perbuatan. Berdasarkan hadits Abu
Mulaikah dari Abdullah bin Zubair, ia
berkata bahwa suatu ketika Aqra' bin Habis
datang kepada Nabi saw. Ketika itu Abu
Bakar mengusulkan kepada Nabi mengangkat
Aqra' sebagai utusan kepada kaumnya.
Usulan tersebut ditolak oleh Umar bin
Khattab dan ia mengusulkan agar Nabi tidak
mengangkatnya. Akhirnya terjadi perdebat-
an dengan suara keras di hadapan Nabi
sehingga turunlah ayat tersebut. Setelah
peristiwa itu maka Umar ra. bila berbicara
dengan Nabi tidak pernah lagi kedengaran
suaranya, kecuali sekedar yang dapat di-
pahami. Sebagian mufasir mengatakan bah-
wayang dimaksud suara tinggi di situ bukan
perkataan yang tidak baik atau yang meng-
hina sebagaimana pendapat sebagian orang.
Perkataan semacam itu termasuk kekafiran
sedangkan ayat ini ditujukan kepada orang-
orang yang beriman. ]adi, yang dimaksud di
situ adalah suara itu sendiri yang tidak boleh
ditinggikan. Akan tetapi, juga tidak termasuk
di dalamnya suara keras ketika berperang
atau pada saat menghadapi musuh dan
semacamnya yang memerlukan komando
dengan suara keras dan lantang.
tc Muhammad Wardah Aqil +

SHAWAB ( qtlo I
Kata shawdb ( qt'y, ) adalah salah satu bentukan
dari kata shhba yashitbu shauban (\;* ,'r;-;-t; ).

Kata tersebut terambil dari tiga huruf yaknishdd

- wawu - b6'. Menurut Ibnu Faris kata tersebut
menunjukkan dua arti. Pertama, 'turunnya
sesuatu menempati tempatnya secara pro-
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porsional'. Kedua'lawan dari salah'. Dari makna
pertama lahir istilah ash-shaub dan ash-shayyib

artinya 'sesuatu yang turun', seperti curahan
hujan karena hujan adalah sesuatu yang turun
menempati tempatnya di bumi. Dari situ pula,
muncul istilah mushibah ( {.4 ) artinya'bencana'
karena bencana merupakan sesuatu yang me-
nempati tempatnya, baik secara personal
maupun kaum. Letak keproporsionalannya di
dalam hal ini berhubungan dengan sebab yang
menimbulkan bencana itu. Sebuah bencana tidak
mungkin ditimpakan kepada person atau kaum
tanpa sebab yang wajar.

Di antara makna yang pertama dengan
yang kedu4 terdapat keterkaitan yang sangat
erat. Sesuatu dikatakan benar jika menempati
tempatnya secara proporsional, atau dengan
kalimat yang terbalik, sesuatu yang tidak
menempati tempatnya secara tidak proporsional
dianggap tidak benar.

Al-Ashfahani menyebutkan bahwa se-

suatu dikatakan benar (shawdb) karena mengacu
pada salah satu dari dua hal.
1. Mengacu pada esensi sesuatu; yakni apabila

sesuatu itu secara esensial merupakan suatu
hal yang terpuji, seperti berlaku adil, jujur,
dan pemurah.

2. Mengacu pada niat pelakunya; di dalam hal
ini "benar" (shawdb) dapat dikategorikan ke
dalam empat bagian.

a. Pelaku menginginkan sesuatu yang
layak dan patut untuk dikerjakan, lalu
pelaku merealisasikan sebagaimana
yang ia inginkan.

b. Pelaku menginginkan sesuatu yang
patut dan layak untuk dikerjakan, tetapi
ia melakukan hal lain yang sesuai
dengan ijtihadnya lebih baik dari apa
yang ia inginkan semula. Hal inilah yang
dikatakan oleh Rasulullah di dalam
sabdanya, "Barangsiap a y{tg berijtihad
lalu benar maka ia mendapatkan dua
pahala, dan apabila ijtihadnya salah
maka ia mendapatkan satu pahala.

c. Pelaku menginginkan sesuatu yang
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pantas untuk dikerjakan, tetapi yang
terjadi justru sebaliknya, disebabkan
oleh satu dan lain hal, seperti orangyang
memanah hewan buruan lalu mengenai

manusia. Kebenaran di dalam hal ini
terhalang.

d. Seorang pelaku menginginkan sesuatu

yang jelek (jahat), tetapi yang terjadi
justru sebaliknya.

Di dalam Al-Qur'an, katashawib dan segala

derivasinya terulang sampai 77 kali yang
tersebar di dalam 29 surah. Bentuk-bentuk yang
ada antara larn fi'l midlfi sebanyak 34 kali, fi'l
mudhilri' sebanyak 30 kali, ism f6'il satu kali, dan
di dalam bentukmashdar yakni mushibah (bentuk

mashdar dri ashhba satu kali, serta shawdb dan
shayyib masing-masing satu kali.

Di antara derivasi kata shawdb yang di-
gunakan di dalam Al-Qur'an, adalah kata kerja
lampau yang mendapatkan tambahan satu
huruf (fi'lmddhitsulitd mazidbi harfin wdhid) da'rl

memunyai frekuensi penggunaan paling banyak.

Kata tersebut terulang sampai 33 kali dengan
muatan yang berbeda sesuai dengan konteksnya.

Namun, makna-makna tersebut tetap mengacu

pada makna-makna dasar yang telah disebutkan
di atas.

Derivasi kata shawdb di dalam Al-Qur'an
digunakan baik dalam konotasi positif mauPun
dalam konotasi negatif. Menurut sebagian
pakar bahasa arab, sebagaimana yang dinukil
oleh Al-Ashfahani bahwa konotasi positif di-
umpamakan dengan curahan hujan, sedangkan

konotasi negatif diumpamakan dengan
hantaman anak panah. Di dalam terjemahan
bahasa Indonesia yang benar, kata ashdba

(;Ui ) dalam konotasi negatif biasanya
diterjemahkan'menimpa', sedangkan dengan
konotasi positif biasanya diartikan dengan
'memperoleh' atau'benar' seperti di dalam QS.

An-NisA' l4l 79 " Apa saj a nikmat y ang knmu peroleh

adalah dari Allah dan apa saja bencana yang
menimpamu adalah dari kesalahanmu sendiri." Pe'
ngertian kata tersebut di dalam konotasi negatif
juga dapat dilihat di dalam QS. Al-Baqarah [2]:

Shawab

156 dan QS. Al-Ma'idah [5]: L05. Kedua ayat
tersebut berkaitan dengan kematian, sedangkan

dengan muatan makna positif dapat dilihat
misalnya di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 265 dan

QS. An-Nisd' l4l:73. Adapun kata ashdba yang
terdapat di dalam QS. Ah 'ImrAn [3]:117, sesuai

dengan konteksnya lebih tepat diartikan
dengan 'menerpa'. Ayat tersebut berkaitan
dengan perumpamaan orang-orang yang me-
nafkahkan hartanya dalam kehidupan dunia.
Pengungkapan di dalam bentuk mudhhri' rne-

muat makna yang relatif salna.
Kemudian, kata yang merupakan derivasi

dari kata shawdb yang dijumpai di dalam Al-
Qur'an adalah mushibah di dalam arti'bala'atau
'bencana' yakni segala yang tidak disenangi
yang menimpa manusia. Kata tersebut diguna-
kan antara lain di dalam QS. Al-I{adid l57l:22.
" D an tiada pun bencana y ang menimpa bumi dfin Gidak

pula) pada dirimu sdii melainkm telah tertulis di dalmn

kitab (Inuh Mabfuzh) sebelum Kami mmciptakanny a"
dan di dalam QS. Al-Baqarah 12l:156, "Dan apabila

mer ekn ditimp a bencaru maka berkat a wun gguhny a kmni

milik All ah dan akan kemb ali kepadany a.

Bentuk lain yang ditemui di dalam Al-
Qur'an adalah shayyib berarti 'hujan' dan shawdb

berarti 'kebenaran" Kedua kata tersebut masing-
masing disebutkan satu kali yakni di dalam QS.
Al-Baqarah l2l: 19 " ( or ang-or ang munafik) sEer ti
ornngorang y ang ditimpahujm lebat dni langit di dalarn

kegelapan disertai dengan guruh dan kilat." Ayat
tersebut berkaitan dengan keadaan orang-orang
munafik ketika mendengarkan ayat-ayat yang
mengandung peringatan. Mereka laksana orang-
orang yang tertimpa hujan lebat disertai dengan

sambaran kilat dan halilintar di tengah ke-
gelapan sehingga mereka menyumbat telinga-
telinga mereka dan di dalam QS. An-Naba' l78l:
38, " Pada hari ketikn ruh dan para malaikat berdin b*shaf-

shaf , muekn tidnk berkata-kata kecuali y ang tel ah diberi

izin kepadany a oleh Tuhm dnn ia mmgataknn knta-knta

yang benar." Ayat tersebut berkaitan dengan
keadaan pada Hari Kiamat ketika manusia
berkumpul. Sebagian mufasir mengartikan kata

shawdb tersebut dengan Ld il6ha lllallih. ee Atimin q
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SHAWWARA ( 5:"*)
Shaww ar a (1? ) adalah f il m6dli (v erb alampau)
yang tersusun dari huruf-huruf shild ( se ), waw
(: ) dan 16' (.t ). Dalam Al-Qur'an, shawwara
( .#) dan kata-kata lain yang seakar dengan-
nya, tersebut delapan kali. Tiga kali dalam bentuk
shawwara ( :? ) itu sendiri; satu kali dalam
bentuk yushawwiru ( t'r1); satu kali dalam
bentuk al-mushawwir (,,"rfA ); satu kali dalam
bentukshttrah ( aip ), dan dua kali dalam bentuk
jamak, shuwar ( .,;2 ). Selain ittu masih ada bentuk
lain yang tersebut dalam Al-Qur'an, tetapi
dengan arti beda. Ash-shfir (,#t ). Tersebut 10

kali dalam 10 surah. Yaitu QS. Al-An'Am [6]:73,
QS. Al-Kahfi [18]:99, QS. Thaha [2ol:102, QS. Al-
Mu'min0n l23l:101, QS. An-Naml l27l:87, QS.
YAsin [36]: 51, QS. Az-Ztmar [39]: 68, QS. Qaf
[50]: 20, QS. Al-HAqqah [69]: 13, dan QS. An-
Naba' [78]: 18.

Secara bahasa, shawwara berarti 'mem-
bentuk', dan shfirah'bentuk'. Al-Ashfahani
mengatakan, 'bentuk' adalah sesuatu yang dapat
dilukiskan dengan penglihatan dan dapat
dibedakan dari sesuatu yang lain. Bentuk ada
dua macam:

Pertama bentukyang dapat diinder4 baik
oleh orang-orang tertentu maupun oleh orang
awam; bahkan, termasuk oleh hewan, seperti
bentuk manusia, kuda unta dan lain-lain.

Kedu+ bentuk yang abstrak, yaitu bentuk
atau gambaran yang dapat dipahami secara akal
(rasional) dan hanya dimengerti oleh orang-
orang tertentu al-khhshshah ( a-btAt ), seperti
gambaran manusia dari segi kemampuan akal,

kreativitas, dan imajinasinya.
Penggunaan kata shaww ar a dmr y u sh aww ir u

dalam Al-Qur'an selalu menunjuk kepada Allah.
Adapun objeknya adakalanya bersifat fisik atau
indriawi dan dapat dipahami oleh semua orang,
baik awam maupun khas; atau bersifat abstrak
yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu
saja.

Yang pertama, seperti pernyataan Allah,
bahwa Dia membentuk manusi4 membaguskan
rupa mereka, dan menyiapkan rezeki mereka (QS.

905

Shinu An

ChAfir l40l: 64, QS. Al-A'rdf l7l:11). juga
pernyataan-Nya, bahwa manusia dibentuk di
dalam rahim ibunya menurut kehendak-Nya
(QS. Ah'ImrAn t3l:6).

Yang kedua, seperti terkandung dalam
pernyataan Allah ketika menyebut diri-Nya
dengan al-mushawwir yarrg berarti 'Yang Maha
Membentuk Rupa' (QS. Al-Hasyr [59]: 24).Ini
merupakan salah satu asma Allah.

Adapun kat a ash-shftr,secara bahasa berarti
'sangkakala'. Menurut Al-Ashfahani,'shitr itu
seperti tanduk yang ditiup. Ketika sangkakala
ditiup, Allah menghendaki kembalinya segala

bentuk manusia beserta ruhnya kepada jasad-
nya. Kata sftrir digunakan unfuk menggambarkan
situasi manusia di dalam iring-iringan pada hari
Kiamat nanti. o" Ahmad Rafq oc

SHTNWAN ( O(*)
Kata shinwdn ( o ra ), bentuk jamak dari shinwun
( * ), terdiri atas huruf-hurtrf shdd, nfin, darr
waw, yang pada dasarnya mengandung arti
'kemiripan, baik banyak maupun sedikit'. Arti
asalnya terambil dari dua pohon kurma yang
berasal dari satu rumpun, kemudian digunakan
untuk semua jenis pohon apabila terdapat ke-
serupaan/kemiripan. Kata ini dapat pula berarti
'tangkai pohon yang keluar dari batang', atau
'saudara sekandung', 'paman' karena ia adalah
saudara kandung bapak dan anak karena keluar
dari bapaknya.

Kata ini hanya dijumpai dua kali di dalam
AlQur'an dan keduanya terdapat pada QS. Ar-
Ra'd [13]:4. Di dalam ayatini,katashirundn( orb)
diartikan oleh Al-Barra' 'yang berkumpul',
sedangkan kata ghairu shinwdn ( or:* t ) af
artikan'yang bercerai'. Oleh Departemen Agama
diartikan 'yan9 bercabang' dan 'yang tidak
bercabang'. Ayat tersebut menyebutkan beberapa
jenis tanaman yang tumbuh berdekatan di atas

tanah yang sama dan mendapatkan siraman air
yang sama pul4 tetapi bentuk, rupa, dan rasanya
berbeda. Di antara tanaman yang disebut di
dalam ayat itu ialah pohon kurma yang terdiri
atas yang bercabang dan yang tidak bercabang.
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Allah menyebutkan hal ini agar manusia me-
nyadari bahwa yang mampu mengadakan yang

demikian itu hanyalah Allah Yang Mahabijaksana

dan Maha Mengetahui. Arti selengkapnya ayat

tersebut "Di bumi ini terdapat bagian-bagian yang

ber dampin gan serta kebun-kebun anggur, tanaman-

tanaman, dan pohon korma yang bercabang dan yang

tidakbercabang, disirami dengan air yang sama. Kami

melebihknn sebagim tanmncn-tanmnan itu atas sebagian

yang lain tentang rosanya. Sesungguhnya pada yang

demikicn itu tudrpat trndalsndn (kebaarm Allah) bagi

kaum y ang berpikir. " + Baharuddin HS. e:

SHUBH ( & |
Kata shubh ( Cf ) adalah kata benda tunggal.
Bentuk jamaknya ashbih ( C(*i ). Kata shubh

dengan segala bentuk derivasinya di dalam Al-
Qur'an disebut 415 kdi.

Menurut Al-Ashfahani, kata ash-shubh
( el' I secara bahasa berarti 'permulaan mun-
culnya siang hari, yaitu waktu memerahnya
ufuk yang menutup matahari'. Menurut Ibnu
Manzhur, kata shubh artinya 'fajar' .

Di dalam Al-Qur'an, katashubh digunakan
untuk dua arti tersebut. Selain itu kata yang
seakar dengan kata shubhyaitu ashbah, ('e.ri)
digunakan dengan arti'jadi' atau'menjadi' searti

dengan shdra ( .,w ).
Kata ash-shubh ( {2:t ) artinya' fajr',' pagi'

atau'permulaan siang hrl' (an-nahdr, ;13t ); saat

dijatuhkannya azab kepada kaum Nabi L0th,
yaitu di waktu shubuh (QS. Hffd [1L]:81, QS. Al-
Muddatstsir l74l:34, QS. At-Takwir [81]: 18, QS.

At-'AdiyAt [1oo]:3).
Kata ash-shabnh( ri !a1) berarti 'pagihatl' ,

atau'permulaan siang hari'. Sebagian mufasir ada

yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan

waktu pagi bukan waktu ketika matahari sudah
menampakkan diri, tetapi kapan saja waktu
shubuh. Kata shubh disebut oleh Al-Qur'an di
dalam kaitan dengan siksa dan bencana.

Al-lshbilh( gu-.-yt ) digunakan dengan arti
'pag1', untuk menjelaskan bahwa Allah me-
nafikan peredaran pagi (siang) dan malam hari,

pagi untuk bekerja dan malam untuk istirahat

Shubh

(QS. Al-An'dm [6]: 95). Kata mushbibin ( W)
digunakan untuk menjelaskan waktu shubuh. Ini
menjelaskan bahwa umat Nabi Luth yang mem-

bangkang akan ditumpas di waktu shubuh (QS.

Al-Hijr [1s]:66).
Katamishbhh( gQ ) yang bentuk jamak-

nya mashhbib ( ip.6 ) berarti 'lampu' atau
'pelita'. Kata ini disebut untuk menggambarkan
perumparnaan nilr ( ,i = sinar) hidhyah (.-t+ =

petunjuk) Allah yang memberi penerangan
kepada manusia. jadi, yang dimaksud dengan

mishbdh tersebut adalah pelita yang sangat
terang cahayanya. Pelita itu di dalam kaca dan

kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya

seperti mutiara, yang apabila dilihat dari
berbagai arah akan menampakkan kilatan
cahayayang menakjubkan (QS. An-N0r [2a]: 35).

Orang yang menerima petunjuk Allah akan

menjadi terang jalan hidupnya karena hati
mereka dipenuhi petunjuk Al-Qur'an.

Kata mashdbih (*6 ) yang merupakan
bentuk jamak dari kata mishbdh digunakan
dengan arti'bintang-bintang'. Bintang adalah

benda langit yang mengeluarkan sinar dari
dirinya dan menunjukkan waktu malam atau

fajar. Dengan bintang-bintang tersebut langit
dihias dan itu sebagai bukti kemahaperkasaan

Allah (QS. Fushshilat $11:12).
Shabbaha ('i+ ) berarti 'pagi hari'. Ter-

sebut sekali dalam (QS. Al-Qamar [54]: 38), yang
menerangkan waktu ditimpakannya azab yang
kekal kepada kaum Nabi Luth as.

Kata ashbaha - yushbihu ( . lE -'{->l )

yang di dalam Al-Qur'an disebut 21 kali artinya
'menjadi'. Maksudnya, sebagai akibat suatu
perbuatan atau keadaan. Misalnya, hawa nafsu

Qabil menjadikan dirinya mudah membunuh
saudaranya. Maka dibunuhlah saudaranya dan

akhirnya ia menjadi or:rng yang merugi (QS. Al-
MA'idah [5]: 30). ]uga seperti perumpamaan
orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah.
Mereka diazab, dengan cara harta kekayaannya

dibinasakan, lalu ia (menjadi) membolak-
balikkan tangannya (tanda menyesal) terhadap
apa yan9 dikerjakannya. Maka mereka me-
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nyesali dirinya (QS. Al-Kahfi [18]:  2).

Katashubhdi dalam terminologi ibadah dan
kehidupan sehari-hari digunakan untuk me-
nunjuk waktu shalat Shubuh. Rentang waktu-
nya dimulai terbitnya fajar shhdiq ( O'Ast 1Jl7,
yaitu mulai munculnya sinar (awan) merah
hingga terbitnya matahari. Di dalam Al-Qur'an
untuk menunjukkan waktu shalat Shubuh,
digunakan kata qur'6n al-fajr 11.lli3r47. Oi
dalam kaitan dengan orang yang berpuasa,
sebelum masuk waktu Shubuh terdapat waktu
imsak. Waktu imsak ini lama, cukup untuk
membaca 50-60 ayat. Riwayat Al-Bukhari dari
Anas bin Malik menjelaskan, "Nabi saw. bersama
Zaid bin Tsabit sahur bersama. Ketika beliau
berdua sahur, Nabi saw. berdiri untuk shalat dan
shalatlah ia. Lalu, aku bertanya kepada Anas,
"Berapa lama selang waktu selesai sahur dan
masuknya shalat (shubuh)?" Anas menjawab,
"Kira-kira seorang membaca lima puluh ayat Al-
Qur'an." + Ahmad Rofq ,e

SHUD0R ( )\:ri)
Kata shudtrr (, ji} ) adalah bentuk plural dari kata
shadr ( ,1.t2 ) yang artinya 'dada' , yaitu rongga
tubuh tempat jantung dan paru-paru. Di dalam
Lisdnul 'Arab dljelaskan bahwa katashadr dengan
bentuk jamak shudir terurrbil dari akar kata yang
terdiri dari huruf-huruf shhd, dhl, rd' , yangberarti
'bagian atas atau depan dari segala sesuatu', atau
bisa dikatakan'permulaan sesuatu'. Oleh karena
itu, terdapat ungkapan shadrun nahdr wal lail
(,F t,fir,lilo : permulaan siang dan malam);
shadrul qandt (e;irt',\2 = bagian atas tombak);
shadrul'amr ( )'lr'J*= awalpersoalan); dan apa
yang berada di bagian depan manusia juga
disebut shadr yangberarti 'dada'.

Kata shadr dengan berbagai bentukannya
terulang di dalam Al-Qur'an sebanyak 45 kali.
Kata shadr bentuk tunggal dari kata shudAr
( .itL ) terulang sebanyak sepuluh kali dalam
sembilan ayat. Secara umum kata shadr tidak
diartikan sebagai'dada' secara fisik, seperti
yang disebutkan di dalam QS. Thaha 120):25,
rabbi syrah li shadri ( 6):L Ja;t yt = wahai

907

Shudur

Tuhanku, lapangkanlah dadaku). Kelapangan
"dada" adalah isyarat kepada suatu kekuatan
untuk menerima dan menemukan kebenaran,
hikmah, dan kebijaksanaan; serta kekuatan
untuk menahan diri dari keinginan hawa nafsu,
kemarahan dan sebagainya. Dengan demikian,
yang dimaksud dengan "dada" bukanlah suatu
benda berbentuk materi, tetapi sesuatu yang
immateri yang berada di balik "dada", yang
sebagaimana dijelaskan oleh Quraish Shihab,
disebut "kalbu" karena kalbu mengambil
tempat di dalam "dada", seperti firman Allah
QS. Al-IIajj l22l:46. Dengan demikian, se-

bagaimana diuraikan oleh Quraish Shlhab, shadr

pada QS. Thaha [20]: 25 diartikan 'kalbu'
sehingga yang dimaksud bukanlah "dada"
sebagai "wadah" kalbu, tetapi "isi wadah"
tersebut. Penggunaan redaksi dengan makna
semacam ini dikenal di dalam sastra Arab
dengan narra m aj 6z mur s al.

Orang yang telah dilapangkan oleh Allah
swt. akan mendapat cahaya sehingga kekuatan
di dalam dada manusia (kalbu) dapat menerima
kebenaran, hikmah, dan kebijaksanaan; serta
dapat menahan diri dari keinginan hawa nafsu,
kemarahan, dan mementingkan kehidupan
duniawi dan sebagainya, seperti firman Allah

QS. Az-Zumar [39]:22.
Sebaliknya, orang yang tidak mendapat

cahaya kalbunya, tidak akan memiliki kekuatan
untuk menerima kebenaran, tetapi mendapat
kesesatan, yang dikatakan "sempit dadanya",
seperti firman Allah QS. Al-An'Am [6]: 125.

Ulama berbeda pendapat tentang arti shadr

di dalam QS. Alam Nasyrah f94l:l,"alamnasyrah
laka shadrak" ( At3-. A "di'ji = nuhntah Kami
telah melapangkan untukmu dadamu?). Satu
pendapat memahami bahwa ayat di atas ber-
bicara tentang "pembedahan' terhadap dada
Nabi Muhammad. Pendapat ini didasarkan pada
pemahaman arti kata syaraha (t;) dari kata
nasyrah ('Cli ) dengan makna "melapangkan"
yang bersifat fisik; dan didukung oleh hadits-
hadits Nabi tentang "pembedahan dada" ketika
Rasulullah masih remaja dan saat sebelum me-
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laksanakan Isra Miraj. Karenanya, kata shadr,

menurut pendapat ini diterjemahkan 'dada' di
dalam arti fisik. Pendapat lainnya memahami
kata shadr dengan arti 'kalbu' dengan argumen
seperti penjelasan di atas.

Di dalam bentuk ja-ak shuditr, Al-Qur'an
mengulangnya sebanyak 34 kali. Seperti halnya
kata shadr,kata shuditr di dalam Al-Qur'an juga

dipahami sebagai kalbu dan dada di dalam arti
fisik. Kata shudfir pada QS. Al-Hajj l22l: 46,

sebagaimana ditafsirkan oleh Quraish Shihab,

dipahami dengan pengertian " dada" secara fisik.
Demikian pula kata shuditr dari "yatsnttna
shudfiraltum" ( e;'t'* 3lii = mereka memalingkan
dadamereka) padaQS. HOd [11]:5. MenurutAr-
Razi, suatu pendapat memahami kata shuditr di
dalam ayat ini dengan makna'dada'berdasarkan
suatu riwayat yang menyatakan bahwa se-

bagian orang-orang kafir ketika bertemu dengan

Rasulullah memalingkan dadanya dan pung-
gungnya sertamenutupi diri mereka dengan kain
agar tidak mendengar alunan ayat-ayat suci Al-

Qur'an yang dibaca oleh Rasulullah. Selain itu,
terdapat pendapat lain yang menafsirkan kata
shudfir di dalam ayat ini sebagai kinayah akan

sikap munafik orang-orang kafir yang me-
nyembunyikan perasaan permusuhan mereka
terhadap Nabi. Dengan begitu, pendapat ini
memahami kat a shudlitr dengan pengertian'kalbu'
karena kemunafikan itu mengambil tempat di
kalbu yang ada di dalam dada.

Dari akar kata shirl, dkl, 16', terbentuk kata

yashduru ('r:U-) yang disebutkan sekali, yaitu
pada QS. Az-Zalzalah [99]: 6, yashduru an-nhsu

'asythtan (6Ai',/6i 3'"hi = manusia keluar-
dari kubur-di dalam keadaan berbeda-beda).

Menurut Al-Qurthubi, setelah hari Kebangkitan,
manusia keluar dari kubur dalam keadaan
berbeda-beda. Sekelompok mengambil arah ke

kanan menuju surga, dan kelompok lain meng-

ambil arah ke kiri menuju neraka. Menurut Al-
Maraghi, pada hari Kebangkitan manusia keluar
dari kubur dalam keadaan berbeda-beda. Orang-
orang yang berbuat kabajikan tidak akan berada

di dalam satu jalan dengan orang-orang yang

Shuhuf

banyak berbuat kejahatan; atau orang yang taat

kepada Allah tidak akan satu jalan dengan orang
yang tidak taat, agar Allah menunjukkan kepada

mereka balasan atas apa yang mereka perbuat
semasa mereka hidup.

Di dalam bentuk ashdara ('r:*l) - yushdiru
('r#.), Al-Qur'an menyebutkan satu kali, yaitu
pada QS. AlQashash [28l B, "ldnasEhattdyushdira

ar-ri' 6a" (':A{'t1$- ;? #'i = tami tiaal mem-
beri minum (ternak) sampai [penggembala-
penggembala itul memulangkan ternaknya).
ce Hanun Asrohah tc

SHUHUF ( ,.ii,*o )
Kata shubuf ( -bt, ) adalah bentuk jamak dari
shahifah (z1r+ ). Kata tersebut terdiri dari shkd,

hk', darr fd' ( -, C e ) yang secara literal berarti
'sesuatu yang terbentang secara lebar dan luas'.

Karena itu, permukaan tanah disebut ash-shahif

( ob-a ); piring besar disebut ash-shahfah
( -,i.-St ), bentuk jamaknya ialah ash-shihif;
bahkan, juga muka atau wajah disebut aslz-

shahifah (-^;-s;r ). Di samping itu, kata ash-

shahifah itu juga berarti 'lembaran atau kertas

yang digunakan untuk menulis'.
Di dalam Al-Qur'an, kata shuhuf ( -b:L)

disebut delapan kali, semuanya dalam bentuk
jamak, sedangkan kala ash-shihfrf yang rne-
rupakan bentuk jar.ak dari ash-shabfah disebul
satu kali dan berarti 'piring-piring besar'. (QS.

Az-Zttlchruf [a\:71). Ayat tersebut berbicara di
dalam konteks kenikmatan yang diberikan Allah
kepada penghuni surga.

Kata shuhuf di dalam Al-Qur'an, secara

umum dapat dikembalikan kepada pengertian
bahasa yang menunjuk kepada 'lembaran atau

kertas yang digunakan untuk menulis'. Karena

itu, Al-Qur'an menggunakan kata shubuf untt;k
menunjuk kepada catatan amal seseorang di hari
kemudian (QS. At-Takwir [81]: 10). Shubuf yang
dimaksud di dalam ayat tersebut berarti'catatan
amal setiap orang ketika masih hidup di dunia'.
Shuhuf dimaksud, dicatat oleh malaikat, men-
cakup perbuatan baik dan perbuatan jelek.
Catatan amal tersebut baru berakhir setelah
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manusia meninggal dan baru akan diberikan
kepada setiap orang di hari kemudian sehingga

setiap orang akan mengetahui semua yang telah
diperbuatnya, sekaligus bisa mengadakan per-
hitungan sendiri untuk mengetahui apakah
mereka termasuk orang yang selamat atau
termasuk orang yang celaka. (QS. Al-Isrd' l17l:
13-14). Catatan amal di dalam shuhuf tersebut
sangat cermat dan teliti sehingga tidak ada

sedikit pun dari perbuatan manusia yang tidak
terekam di dalamnya sekecil apa pun perbuatan
tersebut (QS. Al-Kahfi [18]: a9).

Kata shuhuf juga digunakan Al-Qur'an
untuk menunjuk kepada wahyu yang diturun-
kan Allah kepada para nabi-Nya. Di dalam
kaitan ini, Al-Qur'an menggunakan kata shuhuf
untuk menunjuk kepada permintaan orang-
orang musyrik terhadap Nabi Muhammad saw.

agar mereka diberi surah tertulis dari Tuhan (QS.

Al-Muddatstsir [74]: 52).

Di dalam hubungannya dengan peng-
gunaan kata shuhuf yang menunjuk kepada
wahyu yang diturunkan Allah kepada nabi dan
rasul-Nya (QS. 'Abasa [80]: 13), di dalam
pengungkapannya, ada yang secara umum
menunjuk kepada wahyu yang diturunkan
kepada nabi dan rasul terdahulu (QS. ThAhA [20]:
133), ada pula yang menunjuk secara khusus
kepada kitab-kitab suci tertentu; lrrisalny a shubuf

yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi
Musa (QS. An-Najm [53]: 36, QS. Al-A'lA [87]:
18-19), juga Al-Qur'an.

Kata shuhuf dalam arti Al-Qur'an hanya
disebut satu kali di dalam Al-Qur'an, yaitu QS.
Al-Bayyinah [98]:2. Di dalam hal ini, Al-Qur'an
disebut shuhufan muthahhnr dx (!# |[ii ) karena

Al-Qur'an sebagai kalam Allah tetap terjaga
kesuciannya dari kemungkinan timbulnya
perubahan akibat ulah manusia, seperti yang
terjadi pada kitab suci terdahulu. Hal ini karena
Al-Qur'an dijaga dan dipelihara oleh Allah swt.
(QS. Al-Hijr [15]: 9). * M. Gatib Matota cc

sHUN', ( &)
Katashun'(gi ) au" Uta lain yang seasal dengan
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Shun'

kata itu di dalam Al-Qur'an disebut 20 kali,
tersebar di dalam 14 surah. Kata shun' berarti
'membuat baik perbualan' (ijddah al-fi'|,

;"lJriie1 ). Secara umum arti kata ini sama
dengan kata 'amal ( 

"P ) 
dan fi'l ( .trJli ). Akan

tetapi, ketiga kata itu berbeda penekanannya.
Katashun'penekanannya pada sikap yang telah
mengakar di dalam jiw4 atau tabiat yang sudah
melekat dan tidak mungkin berubah lagi (malaknlt,

eg*), ata'u sifatyang tertanam di dalam (rAsikhah,

4tr).Arti kata itu lebih khusus daripada kata
'amal dan fi'|. Kata 'amal penekanannya pada
perbuatan yang didasari kesengajaan atau niat
(qashd, r.,i ). Kata ini lebih khusus daripada fi'l
dan lebih umum daripada shun'. Adapun kata

f'l menekankan perbuatan secara umum, baik
yang bersifat membuat bagus perbuatan mau-
pun tidak, baik yang bersifat sengaja maupun
tidak.

Di dalam QS. H0d [1,1]:37 dan 38 di-
kemukakan bahwa kata ishna' ( &, ) dan yashna'

( eA- ) menunjukkan bahwa sifat kafir umat Nuh
sudah begitu mengakar sehingga mereka tidak
mungkin berubah menjadi beriman. Hal ini
diketahui dengan perantaraan akal (QS. H0d

[11]: 36). Kata shan'ah (e) juga hanya disebut
satu kali di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam QS.
Al-Anbiyil [21]:80. Kataitu digunakanbagi Nabi
Daud yang diajari Allah cara membuat baju besi

untuk peperangan. Hal ini menunjukkan bahwa
suasana sangat mendesak untuk menyiapkan
baju pelindung peperangan, tidak mungkin
ditunda-tunda lagi.

Selain itu, kata shun' ( gy ) digunatan
bukan dengan makna 'penciptaan dari tiada
menjadi ada', tetapi dengan arti'menyusun satu

bentuk yang baru dari beberapa bahan atau
materi yang sudah ada sebelumnya'. Contohnya
dapat dilihat pada ungkapan ishna'il-fulka
( oriJrqi:"r ) dan yashna'ul-fulka ( ctiiirifi ) di
dalam QS. H0d [11]:37 dan 38 di atas. Kedua

ungkapan itu adalah perintah Allah kepada Nabi
Nuh untuk membuat perahu. Pembuatan perahu

tentu menggunakan beberapa bahan berlainan
yang sudah ada sebelumnya dan tidak mungkin
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dibuat dari satu jenis bahan saja. Begitu pula
firman Allah di dalam QS. Asy-Syu'ard' f26l:129,
w a t att akhidzitna mashdni' a I a' all akum t akhluditn

t!o- ,6 . ,

( c,rjla'SJ[j et;, sej{ie=Dankamu membuat
benteng-benteng dengan maksud supaya kamu
kekal di dunia?). Ayat itu menjelaskan perilaku
kaum 'Ad membuat benteng-benteng agar
merekakekal hidup di dunia. Pembuatanbenteng
juga memerlukan bermac;un-maczun bahan dan
tidak bisa dibuat dari satu jenis bahan saja.

Di dalam filsafat Islam kata shun' ( gL )
dipakai untuk alam semesta dan menunjukkan
'penciptaan dari ketiadaan'. Sementara itu, di
dalamAlQur'an kataini tidak ada satu pun yang
membicarakan alam semesta dan tidak pula
menunjukkan bahwa kata ini berarti penciptaan
dari ketiadaan, tetapi penciptaan bentuk yang
baru dari beberapa materi yang sudah ada
sebelumnya.

Adapun kata shun'ullih di dalam QS. An-
Naml l27l: 88, itu merupakan isyarat bahwa
aturan yang dirancang Allah adalah perbuatan
yang dipandang sangat sentral dan tidak akan
berubah dan diubah. |ika dihubungkan dengan
konteks ayat, itu berarti bahwa berjalannya
gunung-gunung sebagaimana jalannya awan
merupakan suatu ketentuan Allah yang tidak
akan berubah dan diubah. |ustru itu, di dalam
beberapa tafsir kata shun'atlilh ( are- ) sebagai-

mana juga wa'dallih ( nr"ri; ) dan shibghatallih
( i,r ,r.y ) adalah mashdar yang berfungsi sebagai

penguat (abmu' akkidah) informasi sebelumnya.
* Sirajuddin Zar ce

SIDRAH ( aJ!" )

Kata sidrah terambil dari akar kata yang terdiri
atas tiga huruf, yattusin - dAl - rd. Menurut Ibnu
Faris akar kata tersebut menunjuk pada makna
dasar 'bingung' atau'pikiran kacau'. Dari situ
orang yang tidak punya kepentingan dan tidak
peduli apa yang ia perbuat disebut as-sidir

sebagai nama jenis pohon, yaitu 'pohon sidrah'.
Di dalam Al-Qur'an, bentuk kata yang

digunakan dari akar kata tersebut hanya du4

Sidrah

yaitu bentuk sidr dan bentuk sidrah. Bentuk sldr
ditemukan pada dua tempat, yaitu pada QS. SabA'

l34l:1,6 dan QS. Al-WAqi'ah [56]:28, sedangkan
bentuk sidrah jtrga ditemukan pada dua tempaf
yaitu pada QS. An-Najm [53]: 14 dan 15.

Di dalam QS. SabA' [34]:1.6, penggunaan
kata sidr menunjuk pada nama jenis salah satu
pohon yang terdapat di dalam kebun-kebun
penduduk Saba di Yaman. Ayat itu berkaitan
dengan hukuman yang ditimpakan kepada
penduduk Saba yang negerinya dijadikan
baldatun thayyibah ( q5 l:rr = negeri yang baik) dan
memiliki dua kebun (sisi kanan dan sisi kiri
gunung) yang menghasilkan banyak rezeki dan
buah yang dapat dimakan, kemudian negeri itu
dilanda banjir besar yang menghancurkan
bangunan-bangunan mereka dan menjadikan
kebun-kebun mereka berganti atas kekufuran
dan ketidaksyukuran mereka sebagaimana
firman-Nya (Lihat QS. SabA' [34] : L6). Ada ulama
yang menjelaskan bahwa pohon sldr tersebut
adalah pohon sidr yang banyak durinya dan
buahnya tidak dimakan, ada juga yang me-
ngatakan bahwa pohon sldr tersebut termasuk
pohon yang bagus sehingga dikatakan bahwa
kedua kebun mereka setelah berganti masih ada

tanaman yang baik dan berguna di samping
tanaman yang tidak baik, tetapi jumlahnya
hanya sedikit sebagaimana disebutkan di dalam
ayat itu "dan sedikit dari pohon sidr" . Terlepas
dari kedua penafsiran yang berbeda tersebut,
yang jelas pergantian itu menunjukkan per-
gantian dari dua kebun yang baik menjadi dua
kebun yang tidak baik.

Kemudian penggunaan kata sidr pada QS.
Al-WAqi'ah [56]: 28 menunjuk pada pohon sldr
yang ada di dalam surga. Disebutkan bahwapara
penghuni surga ashhdbul-y amin "berada di antara
pohon sidr yang tidak berduri". Nikmat yang
mereka peroleh dari pohon sidr atau pohon bidara
tersebut, menurut mufasir, di antaranya adalah
naungan dan kesejukannya.

Adapun penggunaan kala sidrah pada QS.
An-Najm [53]: 14 dan 16 menunjuk suatu
tempat yang tidak dijelaskan di dalam kedua
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ayat itu, tetapi di dalam Ayat"l.4, nama tersebut
selengkapnya disebutkan sidratul-muntahd
( aeAi a)+-- sidrah yang terakhir). Al-Qurthubi
menjelaskan dengan berdasar pada hadits
riwayat Muslim di dalam kitab Shahih-nya
bahwa sidrah itu adalah nama sebuah pohon
yang terdapat di langit keenam dan ujungnya
sampai ke langit tujuh, di tempat itulah Nabi
Muhammad saw pernah melihat malaikat
]ibril dalam bentuk aslinya untuk kedua
kalinya. Selanjutnya, Al-Qurthubi mengemuka-
kan sembilan pendapat mengapa pohon ter-
sebut dinamai sidratul-muntahd (';e1i 14 =

pohon sidrah yang terakhir): Karena di situ
merupakan batas akhir yang dapat dinaiki bagi
makhluk yang ada di bawahnya dan batas
akhir bagi makhluk di atasnya jika turun,
pendapat ini berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud;
Pendapat Ibnu Abbas mengatakan bahwa di
situlah batas akhir yang dapat diketahui oleh
para Nabi; Pendapat Adh-Dhahhak yang me-
ngatakan itu karena segala amal perbuatan
berakhir di situ; Pendapat Ka'ab yang me-
ngatakan bahwa itu karena segenap malaikat
dan para nabi hanya bisa sampai di situ;
Pendapat Ar-Rabi' bin Anas mengatakan
bahwa dinamai sidratul-muntahd karena di
situlah berakhir semua arwah para syuhada;
Pendapat Qatadah mengatakan dinamai de-
mikian karena di situlah sampai semua arwah
orang-orang yang beriman; Ali ra. dan Rabi'
bin Anas (di dalam pendapatnya yang lain)
mengatakan, hal itu karena di situlah berakhir
atau sampai semua orang yang mengikuti
sunnah dan petunjuk Nabi Muhammad saw.;

Pendapat Ka'b yang lain mengatakan bahwa di
situlah dapat berakhir ilmu segenap makhluk;
Pendapat yang didasarkan pada riwayat Abu
Hurairah yang mengatakan bahwa itu karena
siapa saja yang sampai di tempat itu maka dia
telah berada di puncak kemuliaan.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut
di atas maka dapat dikatakan bahwa pendapat
yang kesembilan itu dapat mencakup semuanya.
te Muhammad Wardah Aqil ce
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Sihr

srHR ( -bl
Kata sihr ( _+ ) berasal dari bahasa Arab dari
kata sahara - y asharu - sibr an ( r.- -'-#- -';t )

yang berarti 'menipu' atau 'menyihir' . Kata sihr
jamaknya ashdr ( );i ) berarti 'tipuan', sedang-
kan di dalam bentuk sdhir ( r-t-1, ) jamaknya
saharah (;;; ) berarti 'tukang sihir' atau
'pelakunya' .Dan sibr juga dapat berarti 'pesona'

karena adanya pers€unaan antara pesona dengan
sihir seperti ungkapan yang mengatakan, innal-
baydna lasihran (frj.rr;.irt1 = sesungguhnya
bahasa yang indah itu adalah sihir [pesona]).
Adapun di dalam benfiik sahira - yasharu - sabran

( (;* - '#- - a7 ) berarti 'pagi'. Sahr ( s*. )

yang jamaknya ashdr ( S;i ) berarti 'akhir
malam sebelum terbit fajar' atatUS terakhir dari
malam sampai terbitnya fajar. As-sahirah
(;.,tAt ) merupakan carnpuran gelapnya akhir
malam dengan cahaya siang lalu dijadikanlah
nama waktu itu.

Adapun kata sibr di dalam berbagai ben-
tuknya terulang sebanyak 63 kali di dalam Al-
Qur'an dengan makna yang berbeda sesuai
dengan konteks ayat. Makna tersebut dapat
dilihat antara lain, sebagai berikut:
1. Tipu daya, yakni tipuan yang tidak ada

hakikatnya seperti yang dilakukan oleh para
penyulap dengan memalingkan pandangan
dari apa yang ia kerjakan karena kecepatan
tangannya dan apayang diperbuat oleh ahli-
ahli nujum dengan ucapan yang menarik
seperti firman Allah di dalam QS. Thaha

l20l: 66:

e*a ..b. t.,li!, lJiJl U JE
, ' -: ,-'l
Lrd +r

( Q 6l a b al al - qtt f a' i dzi bib dluhum w a' i shiy y uhum

yukhaiyy alu 'ilaihi min sibrihim ' annahi tas' 6) .

"Musa berkata: "silahkan kamu sekalian me-

lemparkan", maka tibaliba tali-tali dan tongkat-

tongknt merekn terbay ang kpada Musa seakon-akan

iamuayap cEat lmtarm sihir merekn."

Diartikan tipuan di sini, karena menurut
riwayat bahwa tukang-tukang sihir Firaun
mempergunakan raksa pada tali-tali dan

pl ,f.*'&s l+
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tongkat tersebut, sehingga terlihat sePerti

bentuk ular yang seolah-olah ular itu benar-

benar berjalan.
2. Sibr dengan makna minta pertolongan setan,

yaitu salah satu bentuk pendekatan kepada-

nya seperti yang terdapat di dalam QS' Al-
Baqarah l2l:102 yang berbunyi,

.iL ci" a,:i1 ,rt ;* ;l$i ltts c lt-.{r't

;-ti orli6r$\;F -1 il4$i 39 ;l:
(Wat-taba'it md tatlitsy-syithinu 'al6 mulki
sulaimdna wa mA knfara sulaiminu wa ldkinnasy-

sy 6y athin a knf arft y u' all amitn an -n 6s as'sihi.
" D an mueka mengikuti apa y ang dibaca oleh setan-

setan pada masa kerajaan Sulaiman, (mereka

murgatakm balrwa Sulaiman itu moryui akan sihir),

padahal Sulaiman tidak knfir Gidak mengeriakan

sihir) tetapi setan-setan itulah yang kafir (me-

ngerj akan sihii. Mereka mengaj arkan sihir kepada

manusia..."

Menurut tafsir Al-Qasim, telah menjadi

Sihfu dilakukan untuk mendapatkan pertolongan iin, setan,

dan roh jahat. Itulah keyakinaa orang-orang bodoh.

Sihr

kebiasaan bagi orang yang memPergunakan
sihir untuk jalan mencari rezeki, mengucap

nama-nama yang ganjil, kata yang tidak
diketahui artinya oleh orang-orang umum.
Mereka mengatakan bahwa nama-nama itu
nama setan dan raja-raja jin, itulah sebabnya

orang-orang bodoh berkeyakinan bahwa
sihir itu adalah amal yang dilakukan untuk
menghasilkan pertolongan-pertolongan
setan dan jiwa-jiwa jahat.

3. Sahr yang jamaknya ashdr dengan makna
perpaduan antara gelapnya malam dan
cahaya siang dan diperkirakan itu sekitar 2/3

malam. Terdapat di dalam fi*q Allah pada

QS. Adz-Dz6riyAt [51]: 18, wa bil:ashdr hum

y ast aghfirim ('ot:iiS" ? P"l u; = oan diakhir-

akhir malam mereka memohon ampun).
Dipahami demikian, karena ayat sebelumnya

berkaitan dengan kata al-lail ( J:X = malam)

yang mengatakan mereka sedikit sekali tidur
di waktu malam. Sedangkan sdbur ( 7L )

dijadikan nama untuk makan malam bagi

orang yang berpuasa.

4. Sibr di dalam arti sihir yang nyata seperti di
dalam QS. Al-An'Am [6]: 7 menyatakan
tentang kesombongan oranS-orang kafir di
luar batas dan memandang wahyu Allah
sebagai sihir dan merasa diri mereka kena

sihir. Di dalam ayat ini Allah menyatakan
bahwa jika wahyu diturunkan di dalam
bentuk tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat

memegangnya dengan tangan mereka sendiri
tentulah mereka mengatakan bahwa itu
adalah sihir yang nyata. Sihir di sini dianggap

sebagai tanggapan indriawi terhadap sesuatu

bukan berdasarkan khayalan atau tipuan.
Dengan memerhatikan makna sihr secara

bahasa maupun secara istilah ataupun yang
digunakan di dalam Al-Qur'an maka dapat
disimpulkan bahwasihr adalah suatu pengetahu-

an yang diamalkan dengan menggunakan
tuntunan setan dan jin yang pada umumnya
bertentangan dengan kenyataan yang sebenar-

nya. .' Nurnaningsih oe

a(t\
3\{
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srIIiL (,jbt
Kata sijjil merupakan kata benda setimbang
dengmfi"il ( 

"t+ 
l. Sebagian besar pakar bahasa

mengatakan katasijjil ( Jlr" I yang setimbangan
denganfi"il ( .,1}; ) ini termasuk ke dalam ism al-
mubdlaghah ( .5('rl ). An-Nahhas di dalam
kitab nya l' r db ul - Qur' 6n meny atakan b ahw a sij iil
merupakan kata benda tunggal (mufrad) dengan
bentuk jamaknya adalah sajijil ( J;t; ). Kata
sij iil dimrl}lil dari kata keria sajj ala ( SLL ), yusajjilu
(,y*:- ), dan bentuk mashdar-nya adalah tasjilan
( )q,:i ) yang memunyai arti shabba ( * =
mencurahkan/menumpahkan) dan kataba ('6 =
menulis/mencatat).

Di dalam AlQur'an, kata sijjil dan kata yang
seasal dengannya terdapat di dalam empat ayat.
Satu ayat mengambil bentuk kata as-sijill ( Ja!'
= kertas) terdapat di dalam firman Allah QS. Al-
AnbiyA' [21]: fia yang berbunyn, Yauma nathwis-
sam6' a,kathayyis-sijilli lil-kutub ( ;-tAi 6F ii
... 

'';e4J. 
J"',tt 'd.L = Yaitu pada hari Kami

gulung langit sebagai menggulung lembaran-
lembaran kertas). Dan tiga ayat lainya me-
ngambil bentuk kata sijjil ( ji." I yang terdapat
di dalam QS. Hffd [11]: 82, QS. Al-Hijr [15]:79
dan QS. Al-Fil [105]:4.

Dari tinjauan bahasa, menurut Ibnu Faris,
kata yang terdiri atas huruf sin, jim, dan lam
menunjuk kepada arti inshibdb sy ai' in ba' da imtil6' ilti
( #) ir. 2; 9V) = curahan sesuatu setelah
kepenuhannya), seperti ungkapan kalimat,
sajaltul-md'a fansajala ( 

"1!.:Jrl,i6r 
'.)L7 = saya

mencurahkan/menuang air maka air itu ter-
curah). Dari asal ketiga huruf ini, menurut pakar
bahasa, timbul kata lain seperti as-sajil ( ..t"/;r )
yang berarti an-naslib (*,.11= bagian) darrt as-

sajall (;3r ) yang berarti ad-dalwul-'azhim
( #'litr = ember besar); bahkan, kata ini
digunakan untuk mengemukakan gambaran
tentang al-'athiyyah al-katsirah (;:;,(it z$;:t =
pemberian yang banyak); serta as-sijill ( J"1i )
yang berarti bajarun kfrna yuktabu fihi
( *',5J- ot?'1; = batu yang terdapat tulisan di
atasnya); bahkan, setiap suatu yang dapat ditulisi
dinamakan as-sijill, seperti kertas dan buku.
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Dari tinjauan terminologi, menurut Ibnu
Fris, sijjil adalah asy-syafrd ( .{r,iJl= keras/kuat).
Al-Ashfahani mendefinisikannya den gan haj arun
wa thinun mukhtalith ( Ll*,'1 *'r"; = batu dan
tanah yang bercampur aduk), sedangkan me-
nurut Muhammad Ismail lbrahim, sijjil adalah
hijdratun min thinin mutahajjirin au huwa wddun fi
jahannam ('# e",0 ;')f '# * oirt; = se-
jenis batuan yang berasal dari tanah yang
membatu [mengeras] atau ia merupakan suatu
lembah/jurang yang terdapat di neraka
|ahannam). Adapun menurut Al-Qurthub i, sij jil
adalah hij dr atun min tlinin thubikhat bi ndri j altannant

maktfibun fihd asmd'ut-qaumi (4 * 41r+
;ri,r;t*f q"*';k'# $ = sejenis bituan yang
berasal dari tanah yang dibakar di neraka
|ahannam yang padanya tertulis nama-nama
kaum/kelompok). Ia mendasarkan pendapatnya
kepada firman Allah di dalam QS. Adz-Dz6riyAt

[51]: 33 yang berbunyt linursila 'alaihim hijdratan
min thin ( * ii:b * i-.fi. = agar Kami
timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah
yang keras).

Ada beberapa pendapat ulama tafsir yang
berkaitan dengan kata ini. Pertama, kata sijjil
(,b ) merupakan kata yang mu'rab ( *r),
yakni kata di dalam bahasa Arab yang berasal
dan diambil dari kata bahasa Asing. Menurut
Ibnu Abbas, Said bin jubair dan Ibnu Ishaq sijjil
adalah katamu'rab yang berasal dari dua kata di
dalam bahasa Persi4 yaitu kata sanj ( gi\ dan
wiiil ( $; ) atau kata sank ( t:'.) dmrlcil ( JY I
yang berartihajarun uta tlfin ( ,* ,'#= batu dan
tanah). Dua kata tersebut dijadikan di dalam satu
kata sijjil ( Jb I oleh bangsa Arab, sedangkan
bagi Ar-Razi, sijjil merupakan kata mu'rab dafi
bahasa Persia yang berasal dari kata sankkil
( Ji*g- ), yaitu

trtr t-v C bK|i yk,#t, 4t,r 3 ; ;A
(Syai' murakkab minal-bajari wath-th?n bisyarthin an

y akttn a fi gh 6y at ish- sh al kb ah) .

"Sesuatu yang terdiri (terbuat) dari batu dan tanah
dengan sy arat ia harus betul-betul keraslpadat. "

Pendapat kedua kata sijj?l ( b ) sama
maknanya dengan kata sijj?n (,b ), salah satu
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narna neraka. Menurut Abu Llbaidah,hutuf lam

pada kata sijjil merupakan ganti drihutuf nun

pada kata sfi?z, karena kedua huruf itu dekat dan

bersaudara sehingga pakar makna ( ;r:ltr.1if ;,
menurut Al-Qurthubi di dalam kitab tafsirnya
mendefinisikm sijjil dm sijjin dengan asy -sy affidu

minal-haj ari wadh-dharabi ( 
='.iAt 

i *t i J,";iJr =

batu dan pukulan yang keras).

Pendapat ketiga dikemukakan oleh
Ikrimah. Ia mengatakan bahwa sijjil adalah
bahrun mu' allaqun fil-hawi' bainas-sam6' wal-ardh,

wa minhu nazalatil-hij 6rah (,(J' Jt,rt ).i\ C-'i;J ;;.
6rry\ 1'; ys;'rttt: = lautan air yang tergan-

tung [terdapat] di udara antara langit dan bumi
dan dari sanalah hujan turun). Dan pendapat

keempat dikemukakan oleh Ibnu Zaid yang
mengatakan sijjil adalah ismus-sami' ad-dunyd

( rllr,tjri-r= nama dari langit dunia)
Penggunaan katasijjil diabadikan Allah di

dalam konteks siksaan pada dua kisah yang

terdapat di dalam Al-Qur'an. Kisah pertama
adalah kisah Nabi Luth dan perbuatan negatif

yang dilakukan kaumny4 sebagaimana terdapat

di dalam QS. H0d [11]:82 yang redaksi ayatnya

mirip dengan QS. Al-Hij r ILSI: 7 4 y angberbunyi :

Gir+ * cp.iiqt6 W ti+ 62i,+ 6

(Falammd j6'a amruni ja'alnh 'dliyahd silfilahd wa

amthamd' alaihi hij Aratun min siijil mandhttil.
"Makatatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri

kaum Luth itu yang di atas kebawah (Kami balikkan),

dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah y ang

t ub aknr dorym b er tub i- tub i. "

Dari dua ayat itu, Allah mengikutkan kata

sij jil dengm kata amthar a (;8i = menghujani). Di
dalam pandangan pakar Tafsir penggunaan kata

amthar aberbeda artinya dengan kata mathar a ( !'
= hujan). Kata pertama digunakan untuk
menunjukkan kepada azab siksaan, artinya
hujan yang diturunkan berupa azab dan siksaan,

sedangkari kata kedua mathara digunakan untuk
menunjukkan kepada rahmat dan rezeki, artinya

hujan yang diturunkan itu berupa rahmat dan

rezeki.

Srjn

Adapun kisah kedua adalah ksah ashhhbul-

fil (,8\ -\rLt = pasukan bergajah) di dalam QS.

Al-Fil [105]: a yang dipimpin oleh Abrahah,
penguasa Yaman yang berada di bawah ke-

kuasan kerajaan Negus di Ethiopia, ketika
menyerang dan menghancurkan Ka'bah yang

terdapat di Mekah pdda tahun 571 M. Peristiwa

ini cukup populer di kalangan bangsa Arab,
khususnya pada masa |ahiliyah sehingga tahun

kejadiannya mereka jadikan awal tahun pe-

nanggalan mereka. Peristiwa tersebut juga
populer setelah kedatangan Islam karena ke-

lahiran Nabi Muhammad saw. dinilai oleh
banyak pakar bertepatan dengar.r tahun ter-
jadinya peristiwa tersebut. ce Ris'an Ruslice

srIN ( i't
Katasijn adalah kata asdnya(mashdnr) dari: saiana

- yasjunu - sajnmtl sijnm (&r,\ ta: - W- -';; ).

Kalasijn dan katayang seakar dengannya disebut

sebanyak 12 kali. Umumnya digunakan di dalam

konteks keduniaan, seperti dalam kisah Nabi
Yusuf yang terulang sebanyak 9 kali dan dialog

Nabi Musa dengan Firaun 1 kali. Selain itu, ada

juga pembicaraan di dalam konteks orang yang

durhaka pada Hari Kiamat nanti.
Secara bahasa kata siin berarti: al-habsu

( #' = penahanan). Penjara yang dimaksud
adalah berupa bangunan fisik sebagai tempat
untuk mengurung orang-orang hukuman, yang

dikenal dengan lembaga pemasyarakatan (LP).

Di dalam Al-Qur'an dikisahkan bahwa
Nabi Yusuf as. pernah dipenjara oleh penguasa

Mesir yang oleh Al-Qur'an dinamai Al'Aziz
karena dituduh berbuat serong dengan istri sang

penguasa. Al-Aziz adalah raja yang mengangkat

dan membeli Yusuf dari seorang saudagar yang

menemukannya di dalam sebuah sumur tua
akibat dibuang saudara-saudaranya (QS. Y0suf

[1,2):1,5-22). Oleh karena ketampanan Yusuf,

ketika ia menginjak usia remaj4 istri penguasa

(Al-Aziz) mulai tertarik dan menggoda Yusuf. |ika
Allah tidak memberikan perlindungan kepada

Yusuf, keduanya hampir melakukan perbuatan

zina. Yusuf lari menuju pintu dan dikejar oleh
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SU,.,

istri penguasa (Al-Aziz) sambil memegang baju
Yusuf dari belakang hingga koyak. Sesampai di
pintu, keduanya berpapasan dengan penguasa
Al-Aziz. Dengan nada tidak bersalah, istri
penguasa (Al- Aziz) berkata:

,tG'ri #- si -,\ ny :4r,;i 
't-.,i ir tG s..

H.i
(Mi j az6'u man aridn bi ahlika sir' an, ill6 an yusjana au
'adzdbun'alim)

"...Apa pembalasan lyang pantasl terhndap orang y ang
b erm aksud hen dak b erl alat ser on g t erhadap istrimu sel ain

dipenjarakan atau [dihukum] dengan siksaan yang
pedih.'

Pada ayat ini istri penguasa (Al-Aziz) bisa
memengaruhi suaminya di dalam memberikan
alternatif sanksi hukuman bagi Yusuf, yakni
antara penjara atau disiksa dengan berat.

Kisah panjang tentang Yusuf ini di-
kemukakan selanjutnyaoleh Allah di dalam QS.
Yfisuf l12l: 26-52, yang mana akhirnya istri
penguasa (Al- Aziz) mengakui kesalahannya
dan tergoda oleh ketampanan Yusuf .

Ketampanan Yusuf ini ia buktikan kepada para
perempuan Mesir yang telah menudingnya
berbuat salah dengan mengundang mereka
datang ke istana. Ternyata para perempuan
tersebut juga terpesona melihat Yusuf. Namun,
karena permintaan istrinya didukung oleh para
perempuan tersebut, penguasa itu tetap me-
menjarakan Yusuf, sebagaimana yang di-
ceritakan oleh Al-Qur'an di dalam QS. Yfisuf
[12]: 35. Masa tertentu ini ditafsirkan oleh
Rasyid Ridha dengan masa yang tidak di-
tentukan batasnya dan berakhir sampai masa
pembebasannya dari mendiami penjara ter-
sebut.

Kendati istri penguasa (Al-Aziz) mengakui
kesalahannya; namun, Yusuf memilih tetap di-
penjara dan berkata, "Ya Tuhan-Ku, penjara
lebih baik bagiku daripada mengikuti ajakan
perempuan-perempuan itu dan jika tidak
Engkau hindarkan aku dari tipu daya mereka
yang membawa aku tergoda oleh mereka, tentu
aku termasuk orang yang bodoh." (QS. Yffsuf
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Sijn

[12]: 33).

Kisah tentang sijn juga ditemukan ketika
Nabi Musa berdebat dengan Raja Firaun yang
mengatakan bahwa Musa yang telah ia asuh
sejak masa kanak-kanak itu telah durhaka
kepadanya ketika ia menyuruh Musa mem-
pertuhankannya (QS. Asy-Syu'ard' 126l: 29).
Perdebatan ini berakhir dengan pertunjukan
tukang sihir yang dikumpulkan oleh Firaun
yang menyebar tali dan tongkat seakan-akan
berbentuk ular untuk menakut-nakuti Musa.
Namun, berkat bantuan Allah, tongkat Musa
yang menjadi mukjizatnya berubah menjadi
ular dan memakan ular-ular tukang sihir
tersebut. Musa memenangkan pertandingan itu
dan ahli sihir itu pun beriman kepada Musa
sehingga Musa tidak jadi dipenjarakan oleh
Firaun.

Kisah Nabi Yusuf dan Musa di atas me-
nerangkan bahwa yang telah dan yang akan
dimasukkan ke dalam penjra(sijn)bukan orang-
orang yang telah melakukan kesalahan, tetapi
orang yang menegakkan kebenaran. Nabi Yusuf
menjadi korban dipenjarakan karena Raja Mesir
Al-Aziz mengikuti kehendak istrinya yang
sebenarnyaberbuat salah, sedangkan Nabi Musa
akan dimasukkan ke dalam penjara oleh Fir'aun
karena menentang kebesarannya.

Kata lain yang seakar dengan sijn adalah
sijjin, seperti yang terdapat di dalam QS. Al-
Muthaffifin l83l:7-9. Ayat ini berbicara tentang
orang-orang durhaka kepada Allah dan akan
merasakan siksaan Allah sesuai dengan catatan
kesalahan yang telah dituliskan buat mereka.

Kitdbun Marqitn menurut Ibnu jarir Ath-
Thabari adalah kit 6bun maktfibun mafrfi ghun minhu
ld yuzildu fihi wa 16 yunqashu minhu (r\kU:t
+ fr.'t : + \ri. \ L L\n = sebuah kitab yang
ditulis dan telah diselesaikan penulisannya,
tidak ada lagi penambahan dan pengurangan-
nya). Dan kitab atau tulisan yang dimaksud
dengan sijjin di dalam ayat di atas yang
berisikan kesalahan-kesalahan yang akan
ditimpakan bagi orang-orang yang durhaka
kepada Allah di akhirat nanti. 

"o 
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Silsilah

SILSILAH t ilj- I
Kala silsilah ('& ) adalah bentuk mufrad,
bentuk jamaknya adalah salisil ( b>a). Kata itu
dan kata yang seakar dengannya di dalam Al-

Qur'an disebut tujuh kali. Di dalambentuksilsilah

fuufrail disebut satu kali (QS. Al-HAqqah 169l: 32),

saldsil (jamak) dua kali (QS. Gh6fir l40l:71. dan QS.

Al-InsAn 176l: 4), dan salsabil ( #- ) satu kali

(QS. Al-InsAn [76]: 18). Katayatasallalfin ( d;k")
disebut satu kali (QS. An-Nfrt l24l:63\, sul1lah

( il* ) dua kali (QS. Al-Mu'min0n [23]: 12 dan

QS. As-Sajadah [32]: 8).

Secara bahas a silsilah artinya 'bersambung-

nya sesuatu dengan sesuatu yanglatn' , seperti air

bersambung (mengalir) di dalam tenggorokan.

Kilat yang menghiasi langit disebut d engmr silsilah

al-barq ( 9'jJ ^t, V ). Demikian juga besi yang di-

rangkai disebut silsilah al-haffid. Kata salsabil, dari

asalkata salla ( "& ),artinya 'sesuatu yang mudah

masuk ke tenggorokan' karena sesuatu itu tawar

dan bersih. ]adi, kaitan kata silsilah dan salsabil

karena sesuatu itu masuk dengan lancar, tidak

tersendat-sendat. Kata salsabil dijadikan nama

sebuah mata air di surgakarena air di surga adalah

salah satu kenikmatan yang mudah diminum dan

mendatangkan kenikmatan bagi penghuni surga'

Kata silsilah atau saldsil di dalam Al-Qur'an

diartikan sebagai 'rantai'. Rantai tersebut
dipakai untuk mengikat oranS-orang kafir di
neraka (QS. Al-HAqqah [69]: 32).ladi, arti yang

digunakan adalah arti bahasa. Rantai tersebut

dipakai untuk membelenggu, dipasang di leher

mereka, kemudian untuk menyeret mereka ke

dalam api yang menyala-nyala (QS. GhAfir [tt0]:

71. dan QS. Al-InsAn 176l:4), sebagai bagian

siksaan bagi mereka karena kekafiran mereka.

Kata yatasallalitn ( ;;ttfS- ) digunakan
dengan arti 'berangsur-angsur pergi' (QS. An-

N0r [24]: 53). Kaitannya dengan silsilah, ke-

pergian mereka tidak secara sekaligus, tetapi

seakan-akan terdapat kesinambungan di antara

yang satu dengan yang lain. Adapun kata

sulillah artinya'sari pati' (QS. Al-Mu'min0n [23] :

12 dan QS. As-Sajadah [32]: 8). Di dalam Mu'jam
Alf 6zhil - Qur' 6n Al -Kar?rz dij elaskan, disebut

Sinah

dengan sulilah karena ia merupakan sari pati

yang berasal dari makanan dan makanan

tersebut berasal dari tanah.
Kata salla - yasullu ( lU-'S-\ dari as-sall

(.l1J,l artinya 'terlepas dan keluarnya sesuatu

secara perlahan-lahan'. Ini sejalan dengan
penggunaannya, yang berarti'berangsur-
angsur pergi'. Adapun kata sulfrlah dari as-sall

artinya 'sesuatu yang jernih yang keluar dari

tanah'. Menurut Al-Ashfahani, sulillah adalah

scrnaran (kiniyah) dari air marri (nuthfah,;;bi ).

Kata yatasallal ( J:--;" ) di atas digunakan

di dalam konteks menggambarkan orang-orang

yang tidak taat kepada perintah Allah darrl sulilah

(,bd,) untuk menggambarkan proses kejadian

manusia yang terbuat dari sari pati tanah atau

sari pati air mani.

srNAH ( ai, )

Kata sinah ( ^:, ) berasal dari wasina ('t:i ),

yausanu (';i-), wasananlsinatan ('^aILI ), dari

akar waw, sin dan nun, ymr9berarti 'kanluk' . Ta'

marbuthah( 6 ) yang ada pada akhir k ata sinah ( aa )

adalah pengganti TDaw yang dihilangkan pada

kata dasarnya itu. Al-Ashfahani menyebutkan

arti al-wasanu ( ;,)\) dan as-sinah (z-J-J,t ) yaitu

al-ghaflah wal-ghafwah (;:raltt i'ui;ir = lengah/tidur

ringan).
Kata ini hanya disebut satu kali di dalam

Al-Qur'an, yaitu pada QS. Al-Baqarah l2l:255,
yang lebih populer dengan nama ayat kursi. Kata

yang seakar dengannya tidak satu pun yang

ditemukam di dalam Al-Qur'an. Di dalam ayat

itu, kata sinah (d, ) disebut mendahului kata

naum (tidur). Kedua kata ini disebutkan di dalam

ayat tersebut untuk menegaskan bahwa Allah
tidak mengantuk dan tidak tidur (tidak lalai) di
dalam mengatur alam ini. Tidak seorang pun

yang tidur tanpa didahului oleh rasa kantuk

karena kantuk memang merupakan mukad-

dimah tidur. Di dalam ayat ini dapat dipahami

bahwa tidak dapat dibayangkan Allah akan

tidur karena rasa kantuk pun tidak dapat terjadi

pada-Nya. Kantuk dan tidur adalah sifat
makhluk-Nya, yan9 merupakan tanda ke-

Kajian Kosakat



Siqdyah

lemahan dan kelalaian sehingga apa yang
dikerjakan dapat mengakibatkan kesalahan dan
ketidaksempurnaan. Bahkan, sering terjadi pada
manusia diserang rasa kantuk, malah tertidur
ketika sedang melakukan suatu pekerjaan yang
dapat mengakibatkan kecelakaan baginya.
Sekiranya Allah mengalami hal demikian, tentu
alam ini akan kacau di dalam perjalanannya,
sangat mungkin terjadi tabrakan antar planet
di alam jagar raya ini. eoBaharuddinHs.+

SIQAYAH ( 
-rry)Kata siq ay ah berasal dari saqk ( & ), y asqi (.#" ),

saqyan (&), terdiri dari huruf s?n, qdf, danhuruf
mu'tal ya'. Kata tersebut pada dasarnya me-
ngandung arti 'memberi minum air kepada
sesuatu'.

As-siqdyah ( i-q\ ) berarti 'tempat memberi
minum di musim haji', 'bejana yang diper-
gunakan untuk minum', dan juga 'piala'. Di
dalam QS. Yusuf l12l: 7 2, kata si q 6y ah disamakan
dengan kalash6'( fL, ) bentuk jamaknyashuw6'
( ttn ) karena bejana tersebut pernah di-
pergunakan oleh raja sebagai alat minum,
kemudian dipergunakan pula sebagai alat
menakar bahan makanan (semacam literan).

Katasiqayah(z.rq ) hanya ditemukan dua
kali di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam QS. At-
Taubah [9]: 19 dan QS. Y0suf [12]: 70. Akan
tetapi, kata lain yang seakar dengannya di-
jumpai sebanyak dua puluh satu kali. Ada
dalam bentuky''l mddli, seperti saqi ( .i1) pada

QS. Al-Qastiash [28] : 2a; fi'l mudhkri', seperti t asqi

( J+) pada QS. Al-Baqarah [2]: 71,, yasqftna

( u'|X- ); dan ada pula yang mendapat tambahan
dhamir yang berfungsi sebagai maf irl bih (pen-
derita) misalnya: asqainikum ( ;,:bi ) pada QS.
Al-Murs alA t [7 7l: 27 ; as q ain 6kumfih" (, rj};,fui )

pada QS. Al-Hijr 115): 22; la-asqaindhum ( -i.'ia Y )
pada QS. Al-|inn [72]: 1.6; nusqikum ( 3;;J) pada

QS. An-Nahl [1.6]: 66 ; dan nusqiy ahit (,;c,i ) pada

QS. Al-Furq?n125):49.
Kata siqay atul-botji ( {Vltzrq ) di dalam QS.

At-Taubah [9]: 19 bermakna'memberi minum
jamaah haji'.
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Siqdyah dapat pula berarti 'tempat yang
digunakan untuk pelayanan kebutuhan air
minum di musim haji maupun di luar musim
haji'. Tempat ini terletak di dalam Masjidil-
Haram berupa suatu batu besar di sebelah
selatan sumur zamzam (tempo dulu). Kata ini
dapat pula berarti'pekerjaan memberi minum'.
Di dalam catatan sejarah, pekerjaan ini di-
laksanakan oleh Al-Abbas ibnu Abdil-Muthalib
sejak masa |ahiliyah sampai pada masa Islam.
Pekerjaan memberi minum jamaah haji dan
menjaga Ka'bah merupakan pekerjaan yang
sangat mulia; bahkan, menjadi kebanggaan bagi
orang-orang Quraisy.

Sehubungan dengan hal itu, Imam Muslim
dan Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits
melalui Nu'man bin Basyir bahwa suatu ketika
(hari ]umat) sekelompok sahabat Nabi duduk-
dudukdi samping mimbarRasulullah dan Umar
salah seorang di antaranya. Seorang di antara
mereka menyatakan, tidak akan melakukan
pekerjaan setelah memeluk Islam selain memberi
minum jamaah haji. Seorang lain menyiapkan
dirinya hanya untuk mengurus Masjidil Haram.
Yang terakhir mengatakan bahwa pekerjaan
yang lebih mulia di antara keduanya itu adalah
berjihad di jalan Allah. Mendengar pernyataan
mereka, Umar menegur agar tidak ribut di
samping mimbar Rasulullah, dan ia akan
melaporkan kepada Nabi seusai shalat ]umat.
Setelah shalat, Umar menemui Rasulullah
meminta fatwa beliau, lalu turunlah ayat ini (QS.

At-Taubah [9]: 19). Ayat tersebut menjelaskan
bahwa sekalipun kedua pekerjaan, yakni mem-
beri minum jamaah haji dan mengurus Masjidil-
Haram sebagai pekerjaan mulia, tetapi tidak
dapat menyamai derajat orang-orang beriman
dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah.
Arti ayat selengkapnya: " Apakah (orang-orang)

yang memberi minum kepada orang-orang yang

mengerj akan haj i dan mengurus Masjidil-Haram, kmnu

smnakm dengm orang-orangberiman kepadn Allah dan

hai kernudim, sertaberjihnd di jalan Allah? Mereka tidnk

sama di sisi Allah, dnn Allah tidak memberikm petunjuk

kEada kaum yang zhalim" . te Baharuddin HS. oe
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Sirah

sinng ( a:;r )
Kata sirah (;r-.) berasal dari akar kata yang

terdiri dari huruf sin, y6', darr 16', yang berarti
'berjalan di atas bumi'. Dari akar kata tersebut

terbentuk kat akerla sira - yafiru ( A- - 'tL 
). Sirah

( a:.r) adalah mashdar dari kata kerja tersebut.

Kala sirah dengan berbagai bentukannya
disebut 25 kali di dalam Al-Qur'an. Di dalam

bentuk kata kerja, menurut Al-Ashfahani
terulang empat kali. Pertama, sdrafi (etL),
seperti pada QS. Y0suf l'l2l:709, Afalamyasirfifil-
ardhi ( -eil'ii l\;r;-;,!i = Maka tidakkah me-

reka bepergian di muka bumi) dan QS. Saba' [34]:
L8,YaSirfi fihA hydlia (!p Wl;* = Berjalanlah
kamu di kota-kota itu pada malam). Kedua, sdra

bi ( -rC ), seperti pada QS. Al-Qashash l28l:29,
Falammd qadhd Mttsd al-ajala wa sdra bi ahlihi
( -49i.tsi ,tr'fi ;; i,;.1f,ii = Maka tatkala
Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentu-
kan dan dia berangkat dengan keluarganya).
Kettg+sdrahtt(;rL ), sepertislrfuhit( iV ). Bentuk

ketiga ini tidak disebut di dalam Al-Qur'an.
Keempa! sayyara ( k ), sePerti pada QS. Al-Kahfi

l18l:4T,Wayaumanusayyirul- jiUaU(jCLj'j1iV;e
= Dan [ingatlah] akan hari [yang ketika itu] Kami
perjalankan gunung-gunung) dan QS. At-Takwir

[81]: 3, Wa idzal-jibilu suyyirat (L# Jtg ttb =

Dan apabila gunung-gunung dihancurkan).
Lebih lanjut Al-Ashfahani menjelaskan

bahwa as-sair ( ,;:lr ) memunyai dua makna.
Pertama, melakukan perjalanan di muka bumi
ini secara fisik. Kedua, melakukan perjalanan
fisik di muka bumi, sekaligus perjalanan non-
fisik berupa perjalanan pemikiran, misalnya
sifat-sifat yang dimiliki para wali, yang badan
mereka berada di bumi, tetapi hati dan pikiran
mereka mengembara di alam "malakut" (alam

metafisika). Contoh dalam hal ini terdapat pada

QS. Al-An'Am 16l:11,, Katakanlah: "Berjalanlah di
muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana

akib at - b al as an - t erhadap o r an g- o r an I y an I men-

dustakan itu". Di dalam ayat itu diperintahkan
melakukan perjalanan sembari memerhatikan
dan merenungkan balasan terhadap oranE-
orang yang berbuat dusta yang ditemukan di

Siralr

dalam perjalanan. Lebih jelas lagi digambarkan
di dalam QS. Al-Itajj [22]: M, Allah menganjur-
kan orang-orang kafir untuk melakukan per-
jalanan agar hati mereka dapat merasakan, dan

telinga mereka dapat mendengar, serta mereka

mau belajar dari kehancuran orang-orang yang

melakukan kelaliman dan akibat-akibatnya.
Adapun kalaat-tasyiru( #t )mashdar dri

sayy ara ( i- ) ardalam Al-Qur'an ada dua macarn.

Pertama, pemberian kemampuan, qudrah (;r:,i )

dari Allah kepada manusia untuk melakukan
perjalanan, sebagaimana dijelaskan di dalam QS.

YCrnu s l10l: 22, Huw al -l adzi y u s ay y i r ukum fi I -b ar r i
wat-bahri < ;tii fi cl;- "lt i 

: Dialah
Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di
daratan, [berlayar] di lautan). Yang dimaksud
dengan yusayyiruku* ( le-) adalah memberi
kemampuan kepada manusia untuk melakukan
perjalanan sehingga diartikan, 'Dialah Tuhan

yang telah menjadikan kalian dapat berjalan di
muka bumi dan (melakukan perjalanan) di
lautan'. Kedua, perpindahan atau perjalanan
sesuatu (benda) atas kehendak Allah semata
(dengan paksaan), seperti dijtegaskan di dalam

QS. At-Takwir [81]: 3, wa idzal-jibdlu suyyirat
( U;'.lt+i r\y = dan apabila gununS-Sunung
dihancurkan). Al-Maraghi menafsirkannya
bahwa gunung-gunung digerakkan dan di-
goncangkan dari tempatnya sehingga hancur.

Kata sirah (;.r) adalah mashdar dari kata
kerla sdra - yasiru ( i- - rt.l" ). Kata ini disebut
sekali di dalam Al-Qur'an, yakni pada QS. Thaha

[20]: 21,, Qdla khudzhd wa lk takhaf sanu'iduhd

siratah6l-fi16( jr"ji 6b ri,'V!.:,"3*,1i SL Jv
= Allah berfirman [kepada Nabi Musa] : "Pegang-

lah ia dan jangan takut, Kami akan mengembali-
kannya kepada keadaannya semula). Kala firah
( t;) adalahism darisair (; ), seperti katarakbah

( r3'r) dari rukfrb ( e'f', ). Suatu ungkapan
menyatakan li ful6n sir ah hasanah ( "^t; i'; g>6.=

seseorang memiliki biografi yang bagus). Kemu-

dian arti 'biografl' atau'perjalanan hidup' ber-

kembang menjadi arti'madzhab' (=tJt = cara)

atau 'thariqah' ( ;-y = jalan), dikatakan sairul-
awwalin (';'")"!\ p, ), maksudnya thariqatul-al-

I
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awwalin ( }1)i A-p= iaarrorang-orang terdahu-
lu). Menurut Az-Zamakhsyari, ulama berbeda
pendapat mengenai sirah (;je ) dalam ayat itu.
Pendapat pertama menyatakan bahwa katasirah
( er,,:) dibaca nashab karena kedudukannya
seb agat zharaf ( - -p ) sehingga menjadi sanulduhd
thariqatahal-ttld(J'r\)\@-/u|+a),maksudnyay'
hil mi kdnat 'ashd (\:,LUt{tt )LA= di dalam
bentuk tongkat). Adapun kata a'6dah ( i;af ) dari
kata a'dda (;Ai1, berarti 'Ada'ilaih ( AtA =

mengembalikan). Pendapat kedua menyatakan

bahwa kata sanu'iduhd (J.i:.t ) tidak berkaitan
dengan kata siratahi (q; ) dengan arti bahwa
ular semula di dalam bentuk tongkat, lalu
tongkat itu hilang dan berubah menjadi ulal fa
sanulduhh ba' da dzahibihi knmi ansy a' ndhh aww alan

( iii r;u'c^ii 13 rati;'r,;. t;:,ril= maka Kami akan
mengembalikan tongkat itu setelah tiadanya
kepada bentuk semula). Kata siratahA (q;\
dibaca nashab karena adanyafi'l yang tersimpan,
y attu t asiru sir at ahil -tttdt 

",i;i 
i q'r 4 = berj alan

kepada keadaan semula). Dari kata kerja tasiru
( H ) dapat dipahami bahwa tongkat diubah
oleh Allah menjadi ular, kemudian ular itu diubah
menjadi tongkat kembali, yang ketika menuju
perubahan tersebut ular berjalan dan perlahan-
lahan berubah kepada keadaan semula, yaitu
tongkat.

Bentuk mubalaghah dari kata shra - yasiru
( A- - 'L ) 

adalah kata sayydrun ( tS = orang
yang banyak melakukan perjalanan atau be-

pergian). Katasayydrah( {}i ) menunjukkan arti
'sekelompok orang yang banyak melakukan
bepergian', yang disebut kafilah karena kafilah
banyak melakukan perjalanan ke berbagai
tempat untuk berdagang, seperti yang di-
kemukakan di dalam QS. Y0suf l12l:19, Wa j6'at

sayydratun fa-arsaltt wdridhahum fa adl6 dalwah

1,ij s XIG VS11 lrt:'r? i:6 c,;Q : = Kemudian
datanglah sekelompok orang-orang yang me-

lakukan perjalanan [untuk berdagang], lalu
mereka menyuruh seorang pengambil air, maka
dia menurunkan timbanya). Sementara itu, kata

sayydrah (r;rq",) di dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 96

menunjukkan arti musafir secara umum, baik
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untuk tujuan berdagang maupun lainnya.
tr Hanun Asrohah *

SIRAI ( 4.r,yl
Katasirdjmerupakan katabenda di dalam bentuk
mufrad (tunggal), dan bentuk jamaknya adalah

suruj ( C? ). Kata lni diambil dari kata kerj aasraja

( t;i ), yusriju I cf- ) yang berarti " auqadahu"

(;i'Ji= menyalakan) atau memberi api atau sinar
kepada benda lain.

Menurut Ibnu Faris, kata yang terdiri dari
htntrf sin, ra' dan jim menunjukkan artr"al-hasan"
( ;lt= kebaikan), "az- zinah" (47t: hiasan) dan
"al-jamdl" ( JC+r = keindahan). Sirdj ( Ctr: )

melambangkan kebaikan karena ia memberi
sinar dan penerangan bagi yang lain. Ia me-
rupakan hiasan dan keindahan karena mataakan
sejuk dan tidak akan mengalami gangguan bila
memandangnya dibandingkan dengan ma-
tahari. Dan ditinjau dari sudut terminologi,
menurut Muhammad Ismail Ibrahim, Ibnu
Manzhur, dan Al-Abyari, siraj adalah "al-
mishbdhuz-zdhir bi fatilatin 7.Da dahnin"
( , i''t';"Ji-.',^fSr V':,^t, = lampu (pelita) yang ber-\Y J,-.)'.t r' .

cahaya terang dengan mengunakan sumbu dan

minyak"). Mereka menambahkan bahwa "setiap

sesuatu yang menyinari diibaratkNr dengNr siraj
(pelita)".

Di dalam Al-Qur'an, kata sirdj ( C\r: )

terdapat di dalam empat tempat, yaitu QS. Al-
FurqAn l25l:61., QS. Al-AhzAb [33]: 46, QS. N0h

171l 1.6 dan QS. Al-Naba' [78]: 13 di dalam posisi
manshAb sebagai hdl, seperti sirdjan muniran
((; \iQ= pelita yang bercahaya) di dalam arti
mlmunyd iifat seperti pelita (d.2fi sirijlgrl j 7,

bukan di dalam arti sirdj yang sebenarnya/
karena hAl fidak akan ada kecuali merupakan
sifat bagi pelaku atau objek.

Kala sir 6j di dalam Al-Qur'an mengandung
beberapa makna, mufasir salaf, seperti Ibnu
Abbas maupun mufasir kontemporer, seperti Az-
Zuhaili mengartikan sir6j dengan "asy-Syams"

('uAr = matahari), sebagaimana firman Allah

QS. NOh l71l: 16 yang berbunyi; "wa ja'alasy-

sy amsa sirdj an ( qW,iti j+i =Ia menjadikan
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matahari bagaikan pelita).
Pada hakikatnyasiraj( Ut.= pelita) dNtasy-

syams ( ,.it= matahari) memunyai fungsi yang
sama, yaitu memberi penerangan dan sinar,
sehingga bisa dimanfaatkan oleh benda lain,
seperti pelita dapat menerangi dan menghilang-
kan kegelapan malam, sehingga manusia bisa

berjalan padanya. Di samping itu, kehangatan

dan sinar matahari serta cahayanya ini dapat
menolak dan menghilangkan berbagai penyakit
serta dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup
at au f al -har 6r at u w adh- dh au' u y athru dhn il - am r 6dha

w a y un' isy 6ni kull a hay y in ( ;t)\t ot; S;',' 4tti i' rr ;u
i-.'k ;tl1-',1.x

Dengan demikian, penempatan kata sirdj,

bukan asy-syams, di dalam Al-Qur'an me-
ngandung maksud tertentu. Asy-syams (mata-
hari) memunyai sinar dan cahaya yang sangat
melebihi sinar dan cahay a sir 6j (pelita), sehingga
menjadikan mata manusia sakit, perih dan silau
memandangnya. Adapun sirdj (pelita) membuat
mata lebih tenang dan sejuk serta nyaman
bertahan lama melihatnya atau

a+- ,--tt |* 'o\ 
At#t q i"At.'*i u2 jt *3t
*i d reP 4;r','tl rli t';t

" Asy -sy amsul-lali hiy a asy addu idhh' atan minas-sir Aj ;

li anna dhau'asy-syamsi yubhirul-'ain wa amma

dhaw' us-sir 6j fa tart frhfi I ahul-a' yun "
Dan hal ini menunjukkan kepada kelembutan dan

kesejukan petunjuk Allah yang diperuntukkan bagi

manusia

Di dalam disiplin ilmu balaghah, kata
sirijan yang terdapat di dalam QS. Al-AhzAb

[33]:46, sirdj merupakan bentuk "isti'6rah" (erqt
= metafora) bagi cahaya. Maksudnya adalah
hidayah dan petunjuk dalam kegelapan bagi
yang sesat. Atau ia berbentuk tasybih baligh
( U "ry ), yang tidak disebut utaihusy-syabah-

nya ( .iiJr L., = sisi keserupaan) dm addtut-tasyUih

(4t irii ), sehingga artinya adalah "anta yh

Muhammad kassirijil mudhi'i ftl-hidiyah"
g)*;)t,t,ua3t 4;ts i;J t;-Ui = Er,ruu, wahai
Muhammad bagaikan matahari yang
bercahaya terang dalam memberi petunjuk dan

Sirr

pencerdasan). Artinya, Nabi Muhammad
seperti matahari yang bercahaya terang yang
sinarnya dimanfaatkan manusia untuk bisa
berjalan pada jalan yang lurus dan mencapai
kebahagiaan dunia akhirat".

Menurut An-Naisaburi dan Ash-Shabuni,
Nabi Muhammad saw. disifatkan dengan
matahari karena ia dapat menghilangkan
berbagai kezaliman dosa syirik kepada Allah,
dan melalui dirinya orang-orang yang sesat

bisa mendapatkan petunjuk-Nya, sebagaimana
matahari dapat menghilangkan kegelapan
malam dan menerangi manusia. + Ris'an Rusli *

srRR ( ?l
Sirr ( y ) ya.g secara leksikal berarti "rahasia"
atau "elemen batin dalam hati" adalah suatu kata

yang lebih populer sebagai istilah kaum sufi. Kata

ini telah menjadi suatu istilah teknis di kalangan
mereka yang menandai suatu tingkatan pe-
ngalaman spritual mereka dengan Allah.

Kata ini berasal dari akar kata sarra - yasirru

-sirran (\'t -t;- -" ), yang berarti "perkataan
yang disembunyikan di dalam hati" (dirahasia-
kan). Lawan kata sirr adalah i'l6n ( u>t4 = pe-
ngumuman). Ibnu Faris menyebutkan bahwa
kata yang terdiri dari huruf sin dan 16' yarrg di-
tadh'if ini memiliki berbagai makna cabang yang
kesemuanya menyatu dalam satu arti yang me-

nunjuk kepada "penyembunyian sesuatu."
Nikah dinamakan slrr karena urusan ini adalah
sesuatu yang tidak diumumkan.

Di dalam Al-Qur'an, ditemukan sebanyak
33 kali kata yang berakar dari kata sarra tersebut
dalam berbagai bentuknya yang berarti rahasia.

Kala sirr sendiri ditemukan sebanyak 11 kali; 5
kali di dalambentukma'rifah, (ytui padaQS. Al-
An'Am [6]: 3; QS. At-Taubah l9l:78; QS. Thaha

[20]: 7; QS. Al-Furq6n [25]:6 dan Az-Zuldtrif [43]:
80); dan 6 kali di dalam bentuk nakirah, (yakni
pada QS. Al-Baqarah l2l:235 dan 274; QS. Ar-
Ra'd [L3]: 22;QS.Ibr6him [14]:31; QS. An-Nahl

[1.6]:75; dan QS. FAthir [3s]:29).
Makna yang digunakan Al-Qur'an sedikit

lebih luas daripada arti leksikalnyo yakni tidak
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hanya menyangkut perkataan, tetapi juga
perbuatan serta segala jenis rahasia di langit dan
di bumi. Misalnya kata sirr di dalam QS. Al-
FurqAn l25l: 6, mengacu ke pengetahuan Allah
yang meliputi segala rahasia di langit dan di
bumi. Di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 274,Q5. Ar-
Ra'd [13]: 22, QS. Ibrfiim l'1.41: 31., QS. An-Nahl
['1.6):75, QS. Fathir [35]:29, Al-An'Am [6]:3, kata
sirr disebut untuk mengacu ke perbuatan me-
nginfakkan harta baik secara rahasia maupun
secara terang-terangan.

Di dalam QS. Al-Baqarah [2]:274 slrr disebut
berkaitan dengan jaminan pahala di sisi Tuhan
dan kebebasan dari rasa takut dan sedih bagi
mereka yang menginfakkan sebagian hartanya
pada malam dan siang hari, secara sembunyi-
sembunyi dan secara terang-terangan.

Ibnu Abbas menyebutkan bahwa ayat ini
turun berkaitan dengan pribadi Ali bin Abi
Thalib yang pada suatu hari memiliki empat
keping dirham. Lalu ia menginfakkan satu
dirham di malam hari, satu dirham di siang hari,
satu dirham secara sembunyi-sembunyi, dan
satu dirham lagi secara terang-terangan.

Di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 235, sirr
disebutkan berkaitan dengan beberapa ke-
tetapan Allah swt. menyangkut etika yang
harus ditaati oleh mereka yang ingin meminang
perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya.
Di antaranya disebut di dalam kalimat: la
tuwd'idfihunna sirran (fu 3:+6 { ). Setlaat-
tidaknya ada empat penafsiran yang dikemuka-
kan oleh ahli-ahli tafsir tentang maksud ayat
tersebut.
1.. Sirr di dalam ayat itu berarti "nikah". Dengan

demikian arti ayat tersebut adalah "Iangm-
lah kamu menikahinya, selama masih di
dalam masa iddah." Di dalam hal ini, Ibnu
Qutaibah menyatakan bahwa penggunaan
kata sirr untuk arti "nikah" karena nikah
(hubungan seks) itu adalah suatu hal yang
dilakukan secara sembunyi.

2. Muwi'adatan sirran (friGtr) ) adalah ung-
kapan 'Aku mencintaimu, berjanjilah ke-
padaku untuk tidak kawin dengan laki-laki
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lain selain diriku."
3. Sirr di dalam ayat itu berarti "zina." Dengan

demikian arti ayat tersebut adalah "langan-
lah kamu berzina dengannya."

4. Arti ayat itu adalah "|anganlah kamu me-
nikahinya selama masih di dalam masa
iddahnya secara rahasia, dan setelah habis
masa iddahnya baru kamu perlihatkan.

Di dalam QS. Thaha [20]:7, slrr disebut
berkaitan dengan larangan yang secara halus
dinyatakan untuk tidak mengeraskan suara
berdoa karena Allah pasti mendengarnya
meskipun diucapkan dengan slrr (pelan atau
tersembunyi sekali) dan bahkan akhfd ( GLi :
lebih tersembunyi) lagi. Ahli-ahli tafsir berbeda
pendapat tentang makna sirr dan akhfd di dalam
ayat itu. Ada yang mengatakan bahwa sirr adalah
sesuatu yang dirahasiakan oleh manusia,
sedangkan akhfd adalah sesuatu yang belum
terjadi, tetapi akan terjadi. Ahli tafsir yang lain
mengatakan bahwa slrr adalah kata hati, se-

dangkan akhfk adalah sesuatu yang belum
terucapkan. Yang lain lagi mengatakan bahwa
sirr adalahapa yang kamu rahasiakan, sedangkan
akhfh adalah apa yang ada dalam hatimu.

Dengan demikian, penggunaanslrr di dalam
Al-Qur'an mengacu kepada lebih dari sekadar
perkataan yang dirahasiakan, tetapi juga
mencakup perbuatan atau tindakan yang
dirahasiakan/disembunyikan dan segala sesuatu
yang tersembunyi di alam raya ini, yang
sepenuhnya berada dalam pengetahuan Allah
swt. + Salahuddin re

SUBAT ( c'rJ,, )
Kala subdt terambil dari akar kata yang terdiri
atas tiga huruf, yartu sin - bA - fi. Menurut Ibnu
Faris makna dasar akar kata tersebut menunjuk
pada arti 'tenang' dan'diam'. Dari makna itu
maka orang yang bimbang disebut masbirt
( -\J, ) karena gerakannya terhenti atau diam.
Berjalan dengan lembut disebut sibf ( .+ ) karena
gerakannya sedikit. Begitu pula hari sabtu
dinamai sabt (,z; ) karena dalam kepercayaan
Yahudi, yang kemudian terserap oleh ma-
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syarakat Arab bahwa PenciPtaan telah selesai

pada hari jumat sehingga pada hari sabtu sudah

tidak ada lagi penciptaan (diam). Ada juga yang

mengatakan bahwa hari sabtu itu dinamai
demikian karena Bani Israil pada hari itu
diperintahkan untuk istirahat dan berhenti
melakukan aktivitas duniawi. Demikian halnya
kulit yang sudah disamak disebut sabt (,2*)
karena proses perbaikannya telah terhenti
karena sudah selesai.

Dalam Al-Qur'an, kata tersebut dengan

semua bentuk derivasinya berulang sebanyak 9

kali dengan tiga macam bentuk yaitu bentuk sabf

( 4, ) sebanyak 6 kali" yaitu pada QS. Al-Baqarah

l2):65, QS. An-Nisil [a]:47 dan 154 QS. Al-A'rAf

17] 1,63 [2 kali), serta QS. An-Nahl [1,6]: L24.

Bentuk subdtd ( u'r;1" ) 2 kali, yaitu pada QS. Al-
Furq6n l25l: 47 serta QS. An-Naba' [78]:9, dan

benlukyasbititna ( ;t'ti.r.- ) satu kali, yaitu pada QS.

Al-A'rAf l7l:1,63.
Penggunaan bentuk subdt ( o1;, ) pada

kedua ayat tersebut berkaitan dengan fungsi
tidur sebagai subit. Para mufasir mengartikan
kata tersebut dengan 'istirahat' dengan arti
berhenti dari segala kesibukan. Akan tetapi,
mereka berbeda pendapat tentang makna asal

dari kata tersebut. Ada yang mengatakan
asalnya dari makna terbentang, sebagaimana

dikatakan jika seorang menguraikan dan
membentangkan rambutnya sabatatil mar'atu
sya'rahd ( 6:;*ifp ;-a = wanita itu meng-
uraikan rambutnya), tidur disebut seb agai sub 6t

karena itu terjadi dengan membentangkan
badan, dan dengan membentangkan badan di
situ terkandung makna istirahat. Ada juga yang
mengatakan makna asalnya adalah diam dan

berhenti, tidur itu disebut subdt karena dengan

tidur berarti berhenti dari segala aktivitas
jasmani. Ada lagi yang mengatakan asalnya
dari makna diam di tempat, tidur dinamaisubit
karena orang tidur itu diam, tidak sibuk dan

tidak bergerak, sedangkan Al-Khalil mengarti-
kmr subdt dengan 'tidur yang berat' artinya tidur
itu dijadikan berat sehingga dapat istirahat
dengan semPurna. * Muhammad Wardah Akil te

Suht

SUHT ( c;.:, )
Kata suht di dalam Al-Qur'an dijumpai empat
kali, yakni tiga kali di dalam QS. Al-Ma'idah [5]:
42, 62, dan 63 yang semuanya berbentuk isrn

mashdar ( ):rr, ?\.= kata kerja yang dibendakan),
yakni as-suhf ( e3r ) serta satu kali dijumpai di
datam QS. Thaha [20]: 61 dengan bentrtk fi'lun
mudhkr| un tsuldtsiyyun mazidun bi furfin whhidin' ah

wazni yuf il ( 9', ,* y\ y'r"niAylF h
'S- = Uata kerja bentuk sekarang/akan datang
yang tiga huruf dengan tambahan satu huruf
yang sepatron dengan yuf ilu) yaitlu yushitu
( Lr:.i )'

Katasuht adalah suatu istilahyang diguna-
kan untuk sesuatu yang haram perolehannya;
misalnya dari hasil transaksi riba, sogokan, dan

setiap usaha yang tidak halal. Demikian ke-

terangan yang dikemukakan oleh Audah Khalil
Abu Audah di dalam kitabnyayangberjudulAf-
Tathawwurud-D al 6li baina Lughatisy -Sy i' r i w a

Lughatil-Qur' 6n. Az-Zaljaj menyebutkan bahwa
segala sesuatu yang haram dinamai dengansubt,

sedangkan Al-|ubbai menyebutkan bahwa
sesuatu yang tidak memunyai berkah bagi
pemiliknya dinamai dengut suht.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebut kata

Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram (su\t),
maka neraka yang lebih pantas baginya (untuk membakarnya)
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ini selalu dikaitkan dengan kata dosa atau hal-
hal yang membawa kepada perbuatan dosa.
Misalnya, ungkapan akkilfina lis-suht
( .<;-tJ- :J&i = banyak memakan yang haram),
di dalam QS. Al-Mdidah l5|,: aZ didahului dengan
ungkapan sammi'fina lil-kadzibi( yfl 3;;;=
orang yang suka mendengar perkataan dusta). Di
dalam QS. Al-Ma'idah l5l: 62, kata shuht dlkaitkan
dengan ungkapan yusdri' ftna fil-itsmi wal-' udwdn
(o'iiiS;!i a'"*i- = mereka [orang-orang
Yahudi] bersegera membuat dosa dan per-
musuhan).

Selain yang terdapat di dalam QS. Thaha
kata suht dikaitkan pula dengan kata yang
berakar kata akala ( Fi = makan), artinya
memakan yang haram. Ketika menafsirkan QS.
Al-Ma'idah l5l: 42, Ath-Thabarsi, penulis kitab
Majma'ul BoyAn fi fafsnril-Qur'6n, mengutrp sebuah

hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu
Mas'ud: " annas-suht a huw ar-risywah fil-hukmi
( ,(1' C i?)t *;;\ itl = bahwasanya as-suht

itu adalah sogok menyogok di dalam [memutus-
kanl hukum). Bahkan, Ath-Thabarsi lebih lanjut
mengutip penjelasan Ali ra. yang menyebutkan
bahwa selain sogok menyogok di dalam [me-
mutuskan] hukum, yang termasuk as-suht itu
juga adalah mahrul-baghy ( A;a = upah pe-
lacuran), kasb abhajjhm ( 1*A'*3 = hasil usaha
tukang bekam), 'asbul-fahl ( ,PJi'.* = upah
pejantanan), tsamanul-kalb (,19J ;:; = harga [pen-
jualanl anjing), tsnmanul-khamr ( /r';* =harga
[penjualan] minuman yang memabukkan),
tsamanul-maitah ( "^* # = harga [penjualan]
bangkai), hulwdnul-khhin ( grSJt';:tru = upah
tukang ramal), al-isti' j6l fil-ma'shiyah
('i'.i)t;Jtll,:"vt = ketergesaan dalam per-
buatan maksiat). Perbuatan-perbuatan tersebut
dilarang karena selain merusak keyakinan agarna

bagi yang melakukannya, juga menghilangkan
harga dirinya. Oleh karena itu, Nabi saw.
memperingatkan di dalam sabdanya sebagai-
mana diriwayatkan oleh Ad-Darimi di dalam
kitabny+ Sunan Ad-Ddrim?, bahwa kullu lahr4in

anbatahus_-suhtu fan-ndru aul6 bih ( ^fi| A ,t,
+ t.1i]6u Gllt = setiap daging yang ttimbuh
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dari hasil yang haram maka neraka yang lebih
pantas baginya [untuk membakarnya]).

Kata yusbita di dalam QS. Thaha l20l: 6L,

yang berakar kata suht itu diartikan dengan
'membinasakan' dan digunakan untuk me-
ngecam Firaun yang suka mengada-ada dan
dusta dalam melawan ajaran Nabi Musa as.

Firaun, dalam hal ini, mengatur tipu daya
dengan mendatangkan tukang sihirnya sehingga
diperingatkan oleh Musa sebagaimana direkam
oleh Al-Qur'an,

(+o ;; ,F i;i; { i*:ri 6"} -n tu
L

ufi q +v ii 1*
(Qdla lahum Mitsd wailakum M taftarit 'a6lldhi
kadziban fayushitakum bi 'adzfrbin wa qad khiba
mmtiftard).

"Berkata Musa kepada mereka; "Celakalah kamu;
j anganl ah kamu mengada- adakan kedust aan terhadap

Allah, atau dia membinasakan kamu dengan siksa."

sesungguhnya telah merugi orang yang mengada-

adakan kedustaan." oo Mrjrhid oo

SUIUD ( t:j.Jl
Secara bahasa kata ( ;|,1) berarti 'meletakkan
kening ke atas permukaan bumi, merendahkan
diri, dengan maksud menghormat'. Arti lain dari
kata ini ialah 'merendahkan diri' atau 'menghina-
kan diri'. Arti hakiki dari sujitd adalah 'suatu
bentuk perbuatan tertinggi yang dilakukan oleh
orang atau sesuatu dengan cara merendahkan
diri di hadapan yang dihormatinya'. Pengertian
ini sifatnya umum, baik bagi makhluk yang
berakal maupun yang tidak berakal. Secara
terminologis kata ini berarti 'pernyataan
ketaatan seorang hamba kepada Allah swt.
dengan cara meletakkan kedua kaki, kedua lutut,
kedua tangan, dan muka di atas lantai (tanah)

sambil menghadap ke arah kiblat'.
Meletakkan kening ke atas permukaan bumi

hanya salah satu bentuk amal, tetapi intinya
merendahkan diri unfuk menghormati, meskipun
tidak dalam bentuk itu. Oleh karena itl,katasujttd
di dalam AlQur'an dipakai untuk menunjukkan
perbuatan sujfid baik yang dilakukan oleh
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manusi4 malaikat, maupun oleh makhluk lain-
ny4 seperti bintang dan pepohonan.

Di dalam Al-Qur'an terdapat 9Lkatasujfid
beserta kata derivasinya.

Kata sujtrd dan kata bentukannya di dalam
Al-Qur'an ditemukan sebanyak 92 kali. Di dalam
bentuk katasajada ( :ri* ) sendiri dijumpai 2 kali,
yaitu pada QS. Al-Hijr [15]: 30 dan QS. ShAd [38]:
73. Keduanya diungkapkan di dalam konteks
pembicaraan mengenai sujudnya para malaikat
dan pembangkangan iblis kepada Tuhan.

Secara umum kata sujfid di dalam Al-
Qur'an digunakan di dalam konteks:
(1) Pembicaraan tentang ketaatan para malaikat

kepada Allah swt. dan pembangkangan iblis,
misalnya pada QS. Al-Hijr [15]: 30-33,

'{'ofr oi ii H)-'tr1'oryti;ro'qi '4
,ir2"ii t AK iiui r: .''sy le < #7.-,;,i

g* f ; W u, ,:,:Iti iA:*rtt ,ft l Jo

(F a saj adal-mal6' ikntu kulluhum ajma' itn, illh iblisa

abd an y ak:itna ma' as-sdjiffin. Qdla y d lblisu md laka

all6 takfina ma' as-sdj ifrn. Qdla lam akun li' asjuda

li basy arin khalaqtahfi min shalshdlin min hama' in

masnitn).

"Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya

bersama-sama, kecuali iblis. la enggan ikut bersama-

sarnn (malaikft) yang sajud itu. Allalt @rman, " Hai

iblis, apa sebabnya knmu tidak (ikut sujud) bersama-

Saat-saat terdekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah

ketika ia sedang bersujud

Sulncl

sama mereka yang sujud itu? Berkata iblis: Aku
sekali-kali tidak akan sujud kEada manusia yang

telah Kau ciptakan dari tanah liat kering Qang
berasaD dari lumpur hitam y ang dibui bmtuk"

(2) Uraian tentang ketaatan dan kepatuhan
langit, bumi, serta benda-benda alam lainnya
yang diciptakan Tuhan, ump,unanya pada QS.
Ar-Ra'd [L3]: 15,

,itu: {,ii G'tt" ;ifi: a'}-j;j a; '.^z*. i';

)w\iii'nu
(Wa lillih yasjudu man fis-samawdti wal-ardhi

thau'an wakarhan wa zhil1luhum bil-ghuduwwi

wal-ishdD.
" Hany a kepada Allah-lah sujud (patuD segala apa

yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan

sendiri maupun terpaksa (dan sujud puld bay ang-

bay angnya di waktu pagi dan petang hari"
(3) Larangan sujud kepada matahari, bulan, dan

benda-benda alam lainnya; misalnya pada

QS. Fushshilat l41l: 37:

:,it)t 6ifr il/"fui, A,ti A. irj;j 'l
(-:frLt;1"$ 6t

(Ld tasjudtr lisy-syamsi wa 16 lil-qamari, wasjudit

lillihi al-ladzi khalaqahunna in kuntum iyydhu

ta'budi.d.
" I m ganl alt b u suj u d kep ada m at ahar i dm j m ganl ah

@uld kepada bulan, tetapi bersujudlah kepadn Allalt
y ang menciptakanny a, jika hnnya kepada-Ny a saj a

kmnumenyembalt"

[4) Pembicaraan tentang orang-orang yang taat
kepada Allah swt., misalnya pada QS. Ali
'ImrAn [3]: 113,

4- , - 2--t--.t<l
;Yl; *t gati slt i-lE a.l ,ri;"r;1#

- tt ---t. ,'11
r.lf.r+-t- CrJ ,r'

(laistt sqw6'an, min ahlil-kitdbi ummatun qd'imatun

y atlfina 6y 6till6hi An6' al-lail wa hum y asjudftn).
" Mereka itu tidak smna; di mtar a Ahli Ktab itu ada

golongan y mg bulaku lurus, mereka membaca ay at-

ay at Allah pada beberapa waktu di malmn hai, xdang

mer eka j u ga busuj ud Gemb alry anil. "

Bentuk-bentuk sujud (ketaatan) makhluk
yang digambarkan di dalam Al-Qur'an ada dua
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macErrn: (1) ketaatan karena keterpaksaan dan (2)

ketaatan karena kesadaran atau kerelaan sendiri.
Ketaatan jenis pertama digambarkan antara lain
di dalam QS. An-Nahl[1.6]:49,
'z<;t:.:i3 fls,y e- t$ l.C5c,'l-li aC '-ti;;.ite
"Wa lillihi yasjudu md fi as-samdwdti wa mh fil-ardhi
min ddbb at in w al - m al d' iknh "

"Dan kEada Allah sajalah bersujud segala apa yang

ber adn di lmtgit dan semua y ang melat a di bumi dmt juga

paramalaiknt"

Ketaatan dan kepatuhan semacam ini
dilakukan oleh manusia, binatang, tumbuh-
tumbuhan, dan segala benda yang ada di langit
dan di bumi. Ketaatan di sini di dalam konteks

mengikuti hukum-hukum alam yang diciptakan
Tuhan bagi mereka, misalnya matahari terbit di
timur dan manusia mengikuti gerak rotasi bumi
atau daya gravitasi bumi. Adapun ketaatan jenis

kedua adalah ketaatan yang dilakukan karena

menyadari dirinya sebagai hamba atau makhluk
ciptaan Tuhan. Ketaatan jenis inilah yang di-
perintahkan Allah swt., seperti dikemukakan di
dalam QS. An-Naj m l53l: 62, F as j udit I ill 6h w a' bu dtr

(15!a;it i)\r3gti = Maka bersujudlah kepada
Allah dan sembahlah Dia).

Dilihat dari subjek (pelaku)-nya, mereka
terdiri dari makhluk y*g berakal (di dalam Al-

Qur'an dipakai nama man,'r7 ), seperti pada
firman Allah QS. Ar-Ra'd l13l:15. Man ( cr ) ya.g
ada di bumi antara lain adalah manusia,
sedangkan lnan (A ) yang ada di langit antara

lain malaikat.
Sujud manusia kepada Allah artinya

kepatuhan dan ketundukan, baik ia sebagai

makhluk berakal maupun sebagai makhluk
hidup lainnya, yang mengikuti ketentuan
hukum alam. Sujud malaikat (QS. Al-Baqarah

l2l: 32, QS. Al-Hijr [15]: 30, QS. Shad [38]: 73)

kepada Adam as. atas perintah Allah, diartikan
sebagai menghormati manusia sebagai makh-
luk ciptaan Allah, bukan dalam arti beribadah/
menyembah kepadanya, sebagaimana dikenal
di dalam shalat. Sujud malaikat terhadap Adam
berjalan sepanjang masa selama manusia ada.

SujOcl

Di dalam Tafsir Al-Mizin, Alh-Thabathabai
mengatakan bahwa hidup malaikat untuk
kebahagiaan dan kehidupan manusia sehingga

ada malaikat pembawa wahyu, malaikat pem-
bawa rizki, penulis pahala dan dosa, pembawa
kematian dan lain-lain. Malaikat adalah Sabab

ndhi (",4\-.t ) menolong manusia untuk ke-

bahagiaan dan kesempurnaan hidupnya, ke-

tidaktundukan nafsu manusia untuk mencapai
kebahagiaan dan kesempurnaannya.

Sujud manusia kepada manusia diartikan
sebagai penghormatan, seperti sujudnya Nabi
Ya'qub dan anak-anaknya kepada Nabi Yusuf
(QS. Y0suf [12]: 100). Menurut Al-Azhari seperti

dikutip oleh Ath-Thabathabai, ketika itu meng-

hormati manusia dengan carabersujud tidak ada

larangannya.
Pelaku sujud kepada Allah juga terdiri dari

makhluk yang tidak berakal (di dalam Al-Qur'an
dipakai kata md ( U = sesuatu), seperti dapat
dipahami dari firman Allah, misalnya pada QS.

An-Nahl 11,61:49,

'z<;t:,:ii fis u n, ,fi -s. 
t15 *i$i 4 C 4;. $;

6r;i;;.s lt
(Wa lillilhi yasjudu md fis-samdwiti wa md fil-ardhi
min dhbbatin wal-mal6' ikatu w a hum 16 y astakbirttn).

"Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang

berada di langit, semua makhluk yang melata di bumi,

dan ( juga) para malaiknt, sedangkm mereka (malaiknt)

tidak mmy ombon gkan dii.'
Senada dengan ayat tersebut adalah QS.

Ar-RahmAn [55]:6.
Pengertian sujud di sini adalah kepatuhan

makhluk dalam mengikuti hukum-hukum yang

telah digariskan baginya,yilrg dikenal dengan
"hukum alam". Kepatuhan itu melahirkan
keajegan (konstan) hukum sebab-akibat (kausa-

litas), yang atas dasarnya manusia dapat me-
rumuskan teori-teori hukum alam seperti
rumus-rumus kimia, fisika, astronomi, dan
biologi. Rumus-rumus itu dapat diaplikasikan
pada pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, yang melahirkan karya-karya besar

yang bermanfaat bagi manusia.
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Sujud ada yang bersifat ikhtiyAriy ( ,S t#)),
pilihan di antara melakukan atau tidak. Manusia
Mukmin dengan penuh ketaatan lthau', 7'*)
memilih bersujud kepada Allah. Oleh sebab itu,
ia mendapat pahala. Manusia kafir memilih
tidak bersujud dan ia terpaksa mengikuti
hukum alam; misalnya, mau tidak mau ia harus
mengalami ketuaan, sakit, rusak,lalu mati (QS.

Ar-Ra'd [13]: 15).

Istilah lain yang dipergunakan di dalam Al-
Qur'an untuk sujitd kepada Allah adalah qanata

('.*i), seperti tersebut di datam QS. Al-Baqarah

12l:116, sabbaha(-C; ) tersebut di dalam QS. Al-
Isrfl [17]: 44sa'ala(jL ) di dalamQS. Ar-Rahm6n

l55l:29, danaslama(p"i 1A ddamQS. Ah'Imran
[3]: 83. Sujttd dt dalam arti'menghormati sesuatu

selain Allah' terdapat di d alamkata shnlld (,:"* ),

seperti di dalam QS. Al-Ahzab [33]:55.
Sujttd di dalam pengertian 'meletakkan

kening ke permukaan bumi' sebagaimana
dikenal di dalam rukun shalat, dalam ungkapan
ayat- ayat Al-Qur'an seringkali disandingkan
dengan kata rukfi' (t'f', ), misalnya pada QS.
Ali'ImrAn [3]:43, QS. At-Taubah [9]: 12, QS. Al-
Baqarah l2l:125, serta QS. Al-Hajj l22l:26 dan
77; atau disandingkan dengan kata tasbih
( 

-X 
), seperti pada QS. QAf [50]: 40, QS. Al-

InsAn [76]: 26, ata:u dengan kata q6'im ( d,i ),
seperti pada QS. Az-Zumar [39]: 9 menunjuk-
kan sujud sebagai kesatuan dari shalat.

Sujud dalam pengertian meletakkan dahi,
kedua kaki, kedua lutut, dan kedua tangan di
lantai sebagai simbol perwujudan rasa taat dan
patuh kepada Allah swt. merupakan salah satu
rukun shalat. Sujud dilakukan dua kali dalam
setiap rakaat shalat. Pelaksanaan sujud di dalam
shalat didasarkan pada beberapa ayat Al-
Qur'an, seperti QS. Al-Fath l48l:29,

., c"r.:.* 
"6,'n.,r 4;t G #6ft, f-;i g:"*;

,Ai ji i -s+r'o
(Tardhum rukka' an sujj adan yabtaghttn fadhlan
minallihi wa ridhwdni, simdhum fi wujfthihim min
atsaris-sujfid).

" Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia

SujCrd

Allah dan keridhaan-Nya; tanda-tanda mereka tampak

pada mukn muekn dari bekas sujud. "

Selain itu, terdapat beberapa hadits yang
menjelaskan tata cara sujud; misalnya hadits
riwayat Muslim dan An-Nasa'i dari Ibnu Abbas:
Nabi menyuruh agar sujud itu dengan tujuh
macam anggota dan supaya seseorang tidak
merapatkan rambut atau kainnya sewaktu sujud
itu, yakni kening kedua tangan, kedua lutut, dan
kedua kaki. Hadits lain dari Wail ibnu Hujr: Saya

melihat Nabi saw. apabila sujud, beliau meletak-
kan kedua lututnya terlebih dahulu kemudian
kedua tangannya (riwayat Imam yang empat).

Para ulama merumuskan syarat-syarat
sahnya sujud di dalam shalat sebagai berikut.
(1) Tidak ada yang menghalangi antara dahi
(muka) dan tempat sujud, seperti kain, rambut,
dan telapak tangan. (2) Bersujud di tempat yang
tidak bergeser. (3) Tempat sujud tidak lebih tinggi
dari tempat meletakkan kedua kaki dan lutut. (4)

Dilakukan di dalam keadaan suci.
Selain sujud sebagai bagian dari shalat,

dikenal pula beberapa macam sujud lainnya,
yaitu sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud
tilawah.

Ada sujud sunah yang dilakukan di dalam
maupun di luar shalat jika seseorang sedang
membaca atau mendengar bacaan Al-Qur'an
menjumpai ayat-ayat sajdah yang semuanya ada
\5 ayat, yaitu (1) QS. Al-A'rAf [7]:206, (2) QS. Ar-
Ra'd [L3]: 15, (3) QS. An-Nahl 116l:49, (4) QS. Al-
Isrd' l17l:109, (5) QS. Maryam [19]:58, (6) dan (7)

QS. Al-Hajj [22]:18 dan77, (8) QS. Al-FurqAn [25]:
60, (9) QS. An-Namll27l:26, (10) QS. As-Sajadah

[32]:15, (11) QS. ShAd [38]: 24, (12) QS. Fushshilat

[41]: 38, (13) QS. An-Najm l53l:62, (14) QS. Al-
InsyiqAq l84l:21., serta (15) QS. Al-Alaq [96]:19.

Kata sujud dikaitkan dengan sifat orang-
orang yang taat kepada Allah, seperti di dalam

QS. Al-Fath laSl:29 di atas. Kata sujud juga
dihubungkan dengan kata atsar as+ujtrd( tr$i ;i
= bekas sujud)yang tampak pada wajah berupa
air muka yang menunjukkan keimanan, ke-
ikhlasan, dan kesucian hati, yang menimbulan
rasa kagum dan hormat kepada pemiliknya.
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Masjid sebagai bentuk lsm ul-makfu (.rr33r ir
= menunjukkan tempat) berarti'tempat sujud',
seperti padaQS. Al-Baqarah l2l:1,a4149, dan 150,

serta QS. Al-)inn 1721: L8. * Ahmad Thib Raya +

SULALAH ( A-fu:, )
Kata sutilhhberasal dari salla ( ,F, ), yasiltu ( 'M ),

sallan ( fi" ) terdiri dari huruf sin dmr lam ber-
tasydid, yang berarti 'mencabut atau mengeluar-
kan sesuatu dengan pelan-pelan'. Saripati atau

sesuatu yang keluar dari sesuatu disebut suld-

latusy-syai' ( fit J>alKarena itu air sperma
manusia disebut prlJa sul6lah. Anak disebut sal?l

( J& ) karena ia diciptakan dari sul Ahh (sperma),

sehingga anak disebut suldlatu aAih ( 
^--ai 

ii>,!.)-
Bentuk mu annats-ny a ialah s alil ah ( L4. )

Di dalam Al-Qur'an, kata sulilah hanya
disebutkan dua kali, yaitu pada QS. Al-Mu'min0n

[23]: 12 dan As-Sajadah [32]: 8. Satu lagi yang
seakar dengannya yaitu kata yatasallalfin

ft']u. ) terdapat pada QS. An-N0r l2al $.
Di dalam QS. Al-Mu'minfin l23l:12, kata

sulfrlah ditafsirkan oleh Al-Farra' sebagai 'yang

disarikan dari semua (jenis) tanah'. Pendapat Al-
Fara' ini didukung oleh Qatadah. Al-Haitsam
mengatakan suldlah ialah'yang dicabut/keluar
dari tulang shulbi lalcr-lakr dan dari tulang dada
perempuan'.'Ikrimah mengartikan sulilah' air
yang dikeluarkan dari punggung'. Asy-Syamakh

mengartikan sulilah dengan 'air', alasannya,
karena di dalam firman Allah disebutkan bahwa
manusia dimulai penciptaannya dari tanah, lalu
dijadikan keturunanny a dui sul6lah, selanjutnya
Allah menjelaskarr sulillahitu dengan disusul oleh

kata m6' in mahin (,# z6 ).
Firman Allah di dalam QS. Al-Mu'minun

l23l:12, menjelaskan bahwa proses penciptaan
manusia, sulillah ( ab0 ) merupakan tahapan
awal sekali. Ayat-ayat yang menyusulnya
menyebutkan tahapan-tahapan yang akan
dijalani oleh manusia sampai tahap kebangkitan
dari kubur. Tahapan-tahapan itu (sesudah
sul6lah) ialah, nuthfah ( ',;Lj = atr mani), 'alaqah ( ait?

= segumpal darah), mudhghah ({4,= segumpal

daging), 'izhdman ( utV = tulang-belulang),

Sulthdn

f akas aunal' izhhma I ahmd ( 
"X it5t' u r:K -- tulang

dibungkus daging), khalqan 6khar ( A Ac =

makhluk/bentuk lain), mayy ititn ( .riii = mati), dan

tub'atsitn (olq = dibangkitkan dari kubur).
Tahapan-tahapan tersebut menyangkut pen-
ciptaan manusia yang berkaitan dengan bentuk
fisiknya. Sementara di dalam QS. As-Sajadah

[32]: 8, hanya menyebut dua tahapan/ yang
pertama bentuk fisik (sul1hh) dan yang kedua
bentuk non-fisik (roh). o" goToruddin HS. ce

SULTHAN t .IIJ.L I
Kata sulthdn ( o{.L ) berakar pada sin,l6m, dan
thA' ( t J ,r ) yang secara literal bermakna
'kekuatan dan paksaan'. Kekuatan dan paksaan

itu dapat dimiliki seseorang karena pengaruh,
wibawa, dan kemampuan menyampaikan
sesuatu secara lisan sehingga dapat memaksa

orang lain mengikuti dan menerima keinginan-
nya. Karena itu, orang yang memiliki kemampu-
an menyampaikan ide secara fasih dan argumen-
tasi yang akurat disebut as-salith 1 t^:!'lt );
kemampuan yang dimiliki itu pada hakikatnya
dapat memaksa lawan bicaranya untuk me-
nerima ide yang ditawarkan kepadanya. Di
dalam kaitan ini pulalah kepala negara di dalam
perkembangan sejarah Islam disebut sulthhn
( oti.L ). Demikian itu karena kepala negara
dengan kekuatan yang dimilikinya dapat me-
maksa berlakunya ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Di dalam Al-Qur'an kata sulthdn dan kata

lain seasal dengan itu disebut 39 kali, masing-
masing satu kali dalam bentuk katake\asallatha
( .uL ) di dalam QS. An-Nisd' l4l:90, yusallithu

1 L]: J ) luga satu kali, di dalam QS. Al-Hasyr [59]:
6, sedangkan di dalam bentuk kata bendasulthdn
( oti.L ) sebanyak 37 kali.

Penggunaan katasallatha di dalam QS. An-
NisA' [4]: 90 berkaitan dengan sikap golongan
yang tidak mengambil sikap bermusuhan dengan
kaum Muslim. Ayat ini menjelaskan bahwa
sekiranya Allah menghendaki, pastilah Dia
memberi kekuasaan kepada mereka untuk me-

merangi kaum Muslim.
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Penggunaan di dalam bentuk kata kerja
yusallithu di dalam QS. Al-Hasyr [59]: 6 berkaitan
dengan kekuasaan yang diberikan Allah kepada
rasul-Nya sehingga dapat memperoleh ke-
menangan walaupun tidak harus melalui pe-

perangan. Dengan demikian, penggunaan kata di
dalam bentuk kata kerja, semuanya mengandung
makna'memberi kekuasaan atau kekuatan yang

dapat mengantarkan kepada kemenangan'.
Di dalam bentuk kata benda, Al-Qur'an

menggunakan kata itu dengan beberapa makna
seperti al-mulk( ailjr=kekuasaan), al-qahr ( i3'=
kekuatan memaksa), al-hujj dh1 iXJl = alasar), al-

burhdn( .r6t'r= bukti, keterangan) , dm a)-'ilm ( ,l)t
= pengetahuan). Pemahaman terhadap makna-
makna tersebut berkaitan erat dengan konteks
pembicaraan Al-Qur'an tentang su lf hdn tersebut.

Kata sulthdn,yalrt9 dapat bermakna al-mulk
(kekuasaan) dan al-qahr (kekuatan memaksa) yang
dapat mengarah kepada kekuasaan politik,
ditemukan di dalam QS. Al-IsrA' [17]: 33 yang
berbicara tentang adanya kekuasaan dan
kekuatan hukum yang diberikan kepada ahli
waris dari orang yang terbunuh atau kepada
penguasa untuk menuntut qishdsh atau me-
nerima diyat dari pihak pembunuh (QS. Al-
Baqarah l2l:1.78 dan QS. An-NisA' [$:92).
Penggunaan kata sulthkn yang juga dapat
bermakna al-mulk (kekuasaan) ditemukan pula
di dalamQS. Al-IsrA' [17]:80 walaupun di dalam
ayat yang disebut terakhir ini kata tersebut dapat
pula dipahami sebagai kekuatan mental, di
samping kekuatan dan kekuasaan fisik.

Kata sulthdre, di dalam Al-Qur'an peng-
gunaannya lebih banyak berkaitan dengan al-

hujjAh dan al-burhdn. Di dalam kaitan inilah,
pembuktian kebenaran risalah yang dibawa oleh
para nabi dan rasul disebut silth1n. Bukti ke-

benaran dimaksud diturunkan oleh Allah untuk
menghadapi orang-orang yang menentang atau
untuk meyakinkan mereka yang ragu-ragu.

Bukti kebenaran risalah para nabi dan
rasul senantiasa disesuaikan dengan kemampu-
an daya tangkap masyarakat yang dihadapinya.
Karena itulah maka bentuk sulthdn yang diberi-

SulthAn

kan kepada setiap nabi dan rasul itu berbeda-

beda. Umat Nabi Musa, misalnya, dihadapi
dengan bukti-bukti kebenaran berupa mukjizat
di dalam bentuk hlss? yang disebut oleh AlQur'an
sebagai sulthdnun mubin ( $ ;tu;L = bukti yang
nyata) (QS. HOd l11l:96, QS. Ibrfiim l14l:10,
QS. Al-Mu'minffn [23]:45, QS.Ch6fir [40]:23, QS.
Ad-DukhAn 144):19, QS. Adz-DzAriyAt [5L]: 38,

dan QS. An-NisA' [a]: 153).

Hal tersebut dimaksudkan agar mereka
kembali kepada kebenaran setelah melihat bukti
kebenaran itu. Hal yang serupa juga dialami oleh
Nabi Muhammad saw. di dalam menghadapi
masyarakat penyembah berhala. Di dalam hal
ini mereka diajakberpikir secara jernih, sekaligus
diberi tahu bahwa berhala-berhala yang men-
jadi sembahan mereka itu sama sekali tidak
dapat memberikan manfaat atau tidak dapat
menolak mudharat. |adi, apa yang mereka yakini
itu sama sekali tidak memunyai dasar dan alasan

yang dapat dipertanggungjawabkan. Al-Qur'an
menyatakan bahwa untuk penyembahan selain
kepada Allah sama sekali tidak ada keterangan
(sulthhn) yang pernah diturunkan Allah untuk
mengesahkannya (QS. Ah'Imran [3]: 151, QS. Al-
An'Am [6]: 81, QS. Al-A'rAf l7l:33 dan 71., QS.
Yffsuf l12l: 40, QS. Al-Hajj l22l:71., dan QS. An-
Najm [53]:23).

Karenanya, Rasulullah saw. mengajak
umatnya agar dapat berpikir secnra kritis akan
kekeliruan tindakan mereka selama ifu. Karena

umat yang dihadapi Nabi Muhammad saw.

sudah lebih maju dibandingkan dengan ke-
m.unpuan berpikir umat-umat terdahulu maka
sulthdn yang membuktikan kebenaran risalah
yang dibawanya lebih banyak berkaitan dengan
penggunaan akal sehat. Dengan demikian Al-
Qur'an sebagai mukjizat terbesar Nabi
Muhammad saw. merupakm sulthdn baginya.
Mereka yang menolak kebenaran yang dibawa
beliau pada dasarnya tidak dapat memberikan
argumentasi yang rasional dan keterangan yang
meyakinkan karena sulthdn itu datangnya dari
Allah (QS. Ghffir [40]: 35 dan 56, serta QS. Ath-
Th0r [52]:38).
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Di dalam hal ini Muhammad Husain Ath-
Thabathabai menyatakan bahwa sulthdn di-
dasarkan pada wahyu. Pendapat ini sedikit
berbeda dengan pendapat Muhammad Rasyid
Ridha yang menyatakan bahwa sulthdn adalah
argumentasi dan keterangan yang nyata, baik
berdasarkan wahyu maupun keterangan-
keterangan berdasarkan rasio.

Kalau sumber sulthdn adalah Allah, se-

benarnya tidak ada yang bisa mendatangkan hal
tersebut tanpa izin dan kehendak Allah. Karena
itu, tentang iblis dan setan yang senantiasa
menggoda manusia sejak zaman Nabi Adam as.

dinyatakan pula oleh Al-Qur'an bahwa iblis dan
setan sama sekali tidak memunyai kekuatan dan
kekuasaan menggoda dan memperdayai anak
cucu Adam selama mereka mendekatkan diri
secara ikhlas kepada Allah. Kalau pun ada yang
sampai terperdaya oleh tipu muslihat iblis dan
setan itu karena mereka lalai di dalam me-
ngingat Allah (QS. Adz-DzdriyAt [51]: tl2, QS. An-
Nahl [16,]: 99-100, QS. Al-IsrA' $71: 65, dan QS.
SabA'[34]:21).

Dengan demikian, penggunaan kata sukhin
di dalam Al-Qur'an, di samping mengacu kepada
kekuatan dan kekuasaan, baik fisik maupun
mental, juga mengacu kepada pembuktian
kebenaran sesuatu, seperti di dalam QS. An-
Naml [27]: 2L, mengenai berita yang dibawa oleh
burung hud-hud kepada Nabi Sulaiman. Pem-
buktian kebenaran tersebut, mencakup argu-
mentasi yang rasional dan empiris.

Penggunaan kata sulthdn juga lebih banyak
ditujukan kepada orang-orang kafir atau kepada
orang yang ragu-ragu. Dialog antara Nabi
Sulaiman as. dengan burung hud-hud terjadi
karena beliau meragukan pemberitaan tersebut
sebelum ada bukti yang nyata.

Itu sebabnya di hari kemudian orang-
orang kafir dipersilakan melintasi penjuru langit
dan bumi untuk menghindari siksaan Allah.
Akan tetapi, hal itu tidak mungkin dapat terjadi
karena mereka sama sekali tidak memunyai
kekuatan (QS. Ar-RahmAn [55]:33).
ce M. Galib Matola ce
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sonnH (\?)
Kata sitrah ( ; r? ) berasal darikata silra - yasfiru -
sauran ((r';-'ji--'rL ). Kata sdra dapat di-
artikan sebagai'menaiki, memanjat','meloncat
pada', 'menerkam', dan dapat pula diartikan
'pergl'. Dari kata ini muncul pula kata lain,
seperti saTo'uara (;?) yalrrg berarti 'memagari',
'memakaikan gelang'; kala sAwara ( ,1L) yang
berarti'menyerang, menyergap, memengaruhi';
dan kata tasawwara ( ;1* ) y xrgberarti'memakai
gelang', dan 'memanjat'. Dari kata shra muncul
pula kata lain, seperti kata strr ( ,?), jamaknya
aswdr ( .y;i \ dan sirdn ( u;'1 yang berarti
'tembok, dinding, pa9ar, dan benteng per-
tahanan'.

Adapun kata sttr ah ( e jy ), jamaknya suwar
( ,r-) dalr, sitrdt ( -1.,;) mengandung banyak
pengertian, seperti 'fasal', 'surah di dalam Al-
Qur'an','kedudukan','keutamaan','kemuliaan',
'tanda (alamat)', dan'bangunan yang menjulang
tinggi'. Kelompok-kelompok ayat di dalam Al-
Qur'an dinamai sttrah karena antara kelompok
ayat yang satu dengan kelompok yang lain
dipisah-pisahkan oleh batas-batas yang jelas,

seakan-akan batas itu merupakan pa9ar, tembok
atau dinding yang memisahkan di antara yang
satu dengan yang lain. Al-Filtihah ('atA) di-
namai surah karena terdiri atas beberapa ayat
dan ayat-ayatnya terpisah dari ayat-ayat di
dalam surah berikutny4 Al-Baqarah.

Kata sitrah (dalam bentuk tunggal) di dalam
Al-Qur'an disebut sembilan kali, antara lain di
dalam QS. Al-Baqarah [2]: 23 darr QS. At-Taubah

l9l:64 dan di dalam bentuk jamak disebut satu
kali, yaitu di dalam QS. H0d [11]: 13.

Katasfirah di dalam QS. Al-Baqarah [2]:23
disebut dalam konteks pembicaraan mengenai
tantangan yang diberikan kepada orang-orang
kafir yang menyangsikan kebenaran Al-Qur'an.
Di dalam ayat itu dinyatakan bahwa jika orang-
orang kafir sangsi akan kebenaran Al-Qur'an
datang dari Allah maka cobalah buat satu surah
yang sarna dengan surah AlQur'an. Dan mereka
tidak mampu melakukannya. Kata sfirah yang
digunakan di dalam konteks seperti itu di-
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ungkapkan pula oleh Allah di dalam QS. Y0nus

[10]: 38 yang menegaskan bahwa oranS-orang

kafir tidak akan mampu mendatangkan satu

surah pun yang salna dengan Al-Qur'an walau-

pun mereka memanggil dan mengumpulkan

orang-orang yang dipandang mamPu me-

lakukan hal itu. Kalasuwaryang disebut di dalam

surah Htrdjuga dipergunakan di dalam konteks

seperti pada kedua aYat di atas'

Katasfirahyang disebut pada ayat-ayat lain,

seperti pada QS. At-Taubah l9l:64,86,124, dan

127,Q5. An-NOr l24l:1. serta Surah Muhammad

1471,:20, pada umumnya digunakan di dalam

kaitannya dengan persoalan "turunnya" surah

Al-Qur'an.
Surah-surah di dalam Al-Qur'an berjumlah

114 surah, yang tidak sama panjang dan pendek-

nya. Surah yang terpanjang terdiri atas286 ayat

dan yang terpendek terdiri atas 3 ayat. Dilihat
dari panjang dan pendeknya surah-surah itu

dibagi atas 4 bagian, yattu ath-thiwAl ( J\;)\), al-

mi' itn (oiuir ) al-matsfuti ( c.(A\ ), dan al-mufashshal

( S:iAt ). Yang disebut ath-thiwil ialah surah-

surah yang Paniang seperti QS. Al-Baqarah l2l,
QS. Ali'ImrAn [3], QS.An-NisA' [4], QS. Al-
Ma'idah [5], QS. Al-An'Am [6], dan QS. Al-IsrA'

1171. At-mi'ftrz ialah surah-surah yang memiliki

lebih dari L00 ayat. Al-matsdni ialah surah-surah

yang memiliki kurang dari 100 ayat. Adapun al-

mufashshal ialah surah-surah pendek yang

terdapat di bagian akhir Al-Qur'an. Surah-surah

yang termasuk di dalam kelompok al-mufashshal

diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian

mereka berpendapat bahwa yang termasuk
kelompok al-mufashshal ialah mulai QS. Qaf [50]

sampai dengan QS. An-NAs [L14], sedangkan

sebagian yang lain berpendapat bahwa yang

termasuk al'mufashshal ialah mulai QS' Al-
HujurAt [49) sampai dengan QS. An-NAs [114).

Setiap surah memunyai nama sendiri-
sendiri yang sesuai dengan isi, kandungan, dan

masalah yang dibicarakan di dalamnya. Pe-

namaan surah-surah ini pun berdasarkan
petunjuk Rasulullah saw.

Para ulama berbeda pendapat tentang

Sirrah

susunan surah-surah Al-Qur'an, apakah tawqtfiy,

gqy (berdasarkan petunjuk Rasulullah) atau

bukan. Menurut Az'Zarqani, terdapat tiga
pendapat tentang hal ini. (1) Pendapat yang

mengatakan bahwa susunan surah-surah Al-

Qur'an tidak didasarkan tawqifi Nabi, tetapi

berdasarkan ijtihad sahabat. (2) Pendapat yang

mengatakan bahwa susunannya semuanya

berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan

Nabi. (3) Pendapat yang mengatakan bahwa

susunan sebagian dari surah-surah Al-Qur'an

berdasarkan tawqifi. sedangkan sebagian yang

lainnya berdasarkan ijtihad para sahabat. Para

ulama mengemukakan alasan mereka masing-

masing. Namun, Az-Zarqani menegaskan bahwa

susunan surah-surah yang ada sekarang ini
harus dapat dipertahankan dan dijaga sesuai

dengan urutan yang ada, apakah susunannya

berdasarkan tauqifi atau bukan.
Surah-surah di dalam Al-Qur'an, sesuai

dengan ayat-ayat yang dikandungnya, dibagi

dua, yaitu surah Makkiyah dm Madaniyah. Surah

Makkiyah ialah setiap surah yang di dalamnya

terdap at (1) kata s aj dah ( ;3L: ) ; (2) laf al knll A ( S ) ;

(3) ungkapan Y6ayyuhan-nis( urlt 4.i ("),kecuali

QS. Al-Hajj; (4) terdapat cerita para nabi dan

umat-umat terdahulu, kecuali QS. Al-Baqarah;

(5) cerita Adam dan Iblis, kecuali QS. Al-Baqarah;

dan (6) setiap surah yang dimulai dengan huruf-

huruf hijaiyyah, sepertiAlif l6mmim( lt), alif ldm

rfr( St),kecuali QS. Al-Baqarah dan QS.Ali'Imran.
Ciri-ciri lain dari surah-surah Makkiyah ialah (1)

ayat-ayat dan surah-surahnya pendek, (2) ayat-

ayatnya mengandung ajakan untuk beriman

kepada Allah dan Hari Kiamat, (3) mengandung

ajakan untuk berpegang kepada akhlak mulia,

(4) mengandung bantahan dan perdebatan

dengan kaum musyrikin, dan (5) mengandung

banyak sumpah (qasam)'

Surah-surah Madaniyah ialah setiap surah

yang di dalamnya terdapat (1) izin untuk
melakukan jihad, (2) rincian mengenai hukum-

hukum dan peraturan-peraturan yang ber-

hubungan dengan persoalan-persoalan sosial

dan kenegaraan, dan (3) pembicaraan mengenai

930
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orang-orang munafik. Ciri-ciri lainnya ialah
bahwa ayat-ayatnya dan surah-surahnya
panjang dan berisi uraian mengenai dalil-dalil
yang menunjukkan kebenaran agama Islam.
+ Ahmad Thib Raya::

SY^ryN (.ib I
Kata sya'n ( ot, ) terambil dari akar kata yang
terdiri atas tiga huruf, yattu syin -hamzah - nftn.
Menurut Ibnu Faris, akar kata tersebut me-
ngandung makna dasar'tuntutan' dan'harapan'.
Dari situ lahir makna-makna seperti 'keadaan',
'urusan', dan 'perihal'. Begitu juga saluran atau
tempat keluarnya air mata disebut syu'An
( u:j-, ) jamak dari sya'n ( o'c ) tarena seolah-
olah air mata membutuhkannya sebagai tempat
mengalir.

Di dalam Al-Qur'an bentuk kata yang
dipakai dari akar kata ini hanya satu, yaitu
bentuk mufrad sya'n ( o'C ) ya.g terulang
sebanyak 4 kali, yakni di dalam QS. Y0nus [10]:
61, QS. An-N0r [24]:62, QS. Ar-Rahm6n [55]:29,
dan QS. Abasa [80]:37.

Di dalam QS. Y0nus [10]:61 katasya'n( 64")
berkaitan dengan keadaan atau perihal semua
orang yang senantiasa diawasi dan diketahui
oleh Allah; bahkan, segala sesuatu, baik yang kecil
maupun yang besar, yang tersembunyi maupun
yang tampak, semuanya diketahui dan di-
saksikan oleh Allah swt. dan tercatat di dalam
sebuah kitab yang nyata (lauh mafffizh).

Penggunaan katasya'n( u't; ) yang terdapat
di dalam QS: An-N0r l24l:62 berkaitan dengan
adab bergaul dengan Rasulullah saw. Ditegaskan
bahwa orang Mukmin yang sesungguhnya ialah
orang yang benar-benar beriman kepada Allah
dan Rasul-Nya dan apabila mereka bersama-
sama Rasulullah di dalam sesuatu urusan yang
memerlukan pertemuan, mereka tidak me-
ninggalkan Rasulullah sebelum mereka minta
izin kepadanya dan apabila mereka minta izin
untuk meninggalkan Rasul karena ada suatu
urusan maka Rasul tetap diberi otoritas, apakah
ia memberinya izin atau tidak.

Adapun kata sya'n ( ;b ) ai dalam QS. Ar-
RahmAn [55]: 29 dinisbahkan kepada Allah swt.
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yang tidak butuh kepada siapa pun dan apa pun,
sedangkan semua makhluk senantiasa butuh
kepada-Nya,_kulla yafimin huwa fi sya'nin
( y* .i p l.y 5 = setiap waktu Dia di dalam
kesibukan). Para mufasir mengemukakan bahwa
maksud ungkapan itu ialah'Allah senantiasa di
dalam keadaan menciptakan, menghidupkan,
mematikan, memelihara, memberi rezki, dan
lain-lain."

Adapun di dalam QS. Abasa [80]: 37, kata
sya'n (;li ) berkaitan dengan keadaan manusia
pada hari akhirat yang masing-masing sibuk
dengan dirinya sendiri sehingga tidak ada lagi
hal lain yang dipikirkan. Di dalam ayat lain
digambarkan bahwa orang yang menyusui pun
lupa terhadap anak yang disusuinya, dan orang
yang hamil langsung melahirkan walaupun
belum waktunya. * Muhammad Wardah Aqil ec

SYADID ( {+r )
Kata syadid ( -{f-, ) berarti 'yang kuat', 'yang
berani', jamaknya syidid ( ,r-i+ ) dan asyiddd'
( ,tit:i ).Kata ini berasal dari akar kata sy - d - d
( ,, j ) ya.g arti pokoknya menunjuk pada
'kekuatan di dalam sesuatu yang sulit dipisah
atau diurai'. Dari akar kata sy - d - d itu dibentuk
kata syiddah (;! ) yang berarti 'kekuatan yang
dapat diindra', syadd ( i3 ), 'kekuatan' dari yang
sulit diurai. Bentuk-bentuk lain yang lahir dari
kata syadd, yang berarti kekuatan atau teriknya
siang hari, adalah kata syadda ( 3 ) seperti di
dalam kalim at syaddan-nah1ru ( ,6t "*= teriknya
matahari); verba syadda - yasyuddu (!r--'*)
yang berarti'menguatkan','mengokohkan';
mutasyaddid (,;2^1) yang berarti 'bakhil, kikir';
isytadda ( i*r ) yang berarti 'menguat, bergerak
dengan cepat' ; asy addu ( 

ttJi 
) yang berarti'lebih

kuat, lebih keras'; dan asyudd ( -, '..i ) yang berarti
'masa remaja', 'akil balig', masa kesempurnaan
akal, dapat membedakan baik dan salah.

Di dalam Al-Qur'an kata-kata yang berasal
dari akar katasy - d - d itu disebut 102 kali, antara
lain di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 1.65,196,217,

QS. Ali'Imr6n [3]: 11, QS. Al-Ma'idah [5]: ] 98,

dan QS. Al-Anf6I [8]: 13, 25,8, dan 52; katasyiddd
( ,r.i., ) disebut tiga kali, yaitu di dalam QS. Yffsuf
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l12l: 8, QS. At-Tahrim 166l: 6, dan QS. An-Naba'

178]l2;kata asyidd6' satu kali, yaitu di dalam QS.

Al-Fath l48l: 29; asyadd ( .r:i ) disebut 31 kali,

antara lain di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 74;kata

syadadnd ( U:i: ) disebut dua kali, yaitu di dalam

QS. Shad [38]: 20 dan QS. Al-InsAn 176l: 28; kata

nasyuddu ( 1i ) satu kali, yaitu di dalam QS. Al-

Qashash I28l:35;katausydud ( !i!i) disebut dua

kali, yaitu di dalam QS. Yfrnus [10]: 88, QS. Thaha

l20l:3-|,;katasyuddtt (fr!*), disebut satu kali, yaitu

di dalam QS. Muhamma d l47l: 4; dankata isy taddat

( Uilr) disebut di dalam QS. IbrAhim [L4]: 18.

Al-Qur'an menggunakan akar katasy - d -
d dengan arti'menguatkan dan mengokohkan'

seperti pada QS. ShAd [38]: 20 syadadnd mulkah

( i(jj U:i3, = kami kuatkan kerajaannya), yang

menurut Ath-Thabarsi, dikuatkan dengan
pengawalan, tentara, kehebatan personil yang

besar dan persenjataan yang banyak, atau
menurut Muhammad Ismail Ibrahim dikuatkan

dengan kemenangan dan kehebatan. PadaQS. Al-

Qashash [28]: 35, sanasyuddu 'adhudaka biakhika

(A+ 
-U 
!3k tt-{-= kami akan menguatkanmu

dan menolongmu dengan mengangkat saudara-

mu [sebagai Rasul]); pada QS. Y0nus [10]: 88,

usydud 'al6 qulfibihi* ( ** UL 
"riii = kuatkan

ikatan kekerasan pada hati mereka); pada QS.

IbrAhim [14] : 18, isy taddat bihir -tih I Uti y A'fii =

angin bertiup dengan kuat dan cepat).

Syadid ( lj+ ) di dalam penggunaan Al-

Qur'an dapat berarti 'yang kuat', 'amat keras',

'amat hebat','yang berani', dan 'amat bakhil'.
Penunjukan arti tersebut terlihat pada peng-

gunaan syaffid untuk menerangkan (1) kuat dan

kerasnya siksaan dan azab Tuhan di akhirat di
dalam api neraka yang tak pernah padam dan

bara apinya yang tak pernah habis, terus menerus

membakar penghuni neraka (QS. Al-Baqarah [2]:
'1.65, 196, dmr 211,, QS. Ali 'ImrAn [3]: 11, QS. Al-

Ma' idah l5l 2, 98,serta QS. H0d [1 1] : 102) ; (2) bisdb

(perhitungan yang keras dari Tuhan (QS. Ath-
ThalAq [65]: 8); (3) Malaikat ]ibril yang sangat kuat

(QS. An-Najm [53]: 5); [4) manusia yang Punya
kekuatan dan keberanian yang besar (QS' Al-IsrA'

[17]:5 danQS. An-Najm [53]:33); (5) permusuhan

Syafaq

yang hebat (QS. Al-IIasyr [59]: 1,a); @) Besi yang

memunyai kekuatan hebat (QS. Al-Hadi d l57l: 25);

(7) goncangan yang hebat (QS. Al-AhzAb [33]: 11);

(8) penjagaan, pengawalan yang kuat di langlt (QS.

Al-Jinn l72l:8);(9) tempat perlindungan yang kuat

(QS. H0d [1 1] : 80 dan ( 10) sy afrd dengan arti'bakhil'

karena terlalu mencintai harta benda (QS. Al-
'Adiyat [1oo]: 8).

Bentuk jamak syaffidadalah asyidn6'(QS. /rl-
Fath [48]: 29).Kata itu digunakan di dalam Al-

Qur'an unfu k menunjuk pada'keberanian','sikap

tegas Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya

dalam menghadapi orang-oran g kafrr' .

Asyudd yang di dalam Al-Qur'an disebut

delapan kali digunakan untuk menunjuk pada

'masa remaja','akil balig' atau'kesemPurnaan

akal', yang menurut Ahmad Ibnu Faris bin
Zakaria, dimulai pada usia 20 tahun dan ada

pula yang berpendapat pada usia 40 tahun.
Pendapat lain yang berbeda tentang makna

asyudddisebutkan Ath-Thabarsi sebagai berikut.
(a) Yang sudah akil balig atau sudah bermimpi.
(b) Yang berusia 18 tahun. (c) Yang mencapai usia

30 tahun, lalu di-nasakh oleh ayat di dalam QS.

An-Nis fl l4l: 6, I dzd b al aghun-nikhba ('S€3i 1 95 r :1

= bila cukup untuk kawin). (d) Bila telah berumur
25 Tahun, menurut Abu Hanifah. (e) Tidak ada

pembatasan, hanya bila telah balig dan sem-

purna akalnya serta tampak kedewasaannya

dan dapat mengurus dan mempertanggung-
jawabkan hartanya. Di dalam QS. Al-Ahq6rt$$:
15, battfr idzfrbalagha asyuddahfi wabalagha arba'ina

sanah(L t-ti'{i 'L':ii *,tl S;=kataasyudd
dikaitkan dengan umur 40 tahun.
ec M. Rusydi Khalid ce

SYAFAQ (,#)
Syafaq adalah bentuk kata benda yang tersusun

dari huruf syin, f6', dm qdf ( ., - .-l - J ) yang
menunjukkan arti 'lemah lembut'. Dari makna

dasar ini berkembang menjadi, antara lain 'belas

kasih' karena sifat itu merupakan sifat lemah

lembut yang dimiliki oleh seseoranS; 'takut',
'waspada','khawatir', dan'hati-hati' karena

keadaannya yang lemah, antata yakin/persnyn

dan tidak; 'bakhil' karena takut hartanya habis.
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Syafaq

Mega merah pada petang hari dinamakan syafaq

karena warnanya lembut, perpaduan antara
terang (siang) dan gelap (malam).

Kala syafaq ( ,i., ) dan pecahannya di
dalam Al-Qur'an terulang sebelas kali dan syafaq

sendiri disebutkan sekali, yaitu pada QS. Al-
InsyiqAq [84]: 16,. Pecahan lainnya berbentuk
ism fk'il jama' (bentuk pelaku jamak), musyfiqinl
musfiqin ( '*:ll,:'r;2:l = Orang-orang yang
sangat khawatir), seperti dinyatakan di dalam

QS. Al-Anbiyd' l21l:28 dan bentuk kata kerja,

asyfaqa ('j,1i = menghawatirkan) dinyatakan di
dalam QS. Al-MujAdilah [58]: 13 dan QS. Al-
AhzAb l33l:72.

Kata syafaq di dalam QS. Al-InsyiqAq [84]:
16 berarti 'mega merah di ufuk barat sesaat

setelah matahari terbenam'. Pengertian yang
didukung oleh jumhur ulama fiqih ini didasarkan
pada hadits Nabi yang menerangkan tentang
waktu shalat Maghrib, yaitu ketika muncul
syafaq (mega merah) hingga hilang dengan
datangnya gelap. Di samping itu, ada juga yang
berpendapat yang dimaksud dengan syafaq

adalah warna putih ketika matahari telah
terbenam. Pendapat ini merupakan salah satu
pendapat dari Abu Hanifah dan Al-Auza'i.
Namun, yang paling kuat adalah pendapat
pertama karena didukung para sahabat, tabi'in,
dan jumhur ulama fiqih. Pakar bahasa Arab juga
mendukung pendapat itu dengan mengemuka-
kan syair Arab yang mengatakan, wa ahmarul-
launi ka ahmarisy-syafaqi ( &\ fk p'rut ;;f, =

Dan merahnya wtrna itu sama seperti merah-
nya syafaq).

Katasyafaq (mega merah) dalam ayat di atas

digunakan sebagai sumpah Allah. Sumpah
dengan kata syafaq itu diikuti dengan kata al-lail
( $r = malam) dan al-qamar ( -;lr = bulan) di dalam

ayat selanjutnya. Di dalam hal ini, seperti halnya
juga di dalam ayat s€lanjutnya, Allah hendak
menunjukkan kepada manusia adanya proses
kehidupan yang bertingkat-tingkat bagi dirinya
mulai dari saripati tanah, mani, dan seterusnya
hingga kembali lagi kepada Allah.
,e Arifuddin Ahmad ce
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SYAHADAH ( 6irl,5 )

Dari segi bahasa kata syahddalr berasal dari akar
kata syahida ( V ) yang pada mulanya berarti
'menghadiri atau menyaksikan sesuatu dengan
mata kepala atau mata hati'. Arti tersebut
kemudian berkemban6 antara lain seperti'bukti',
'sumpah','gugur di medan perang','alam nyata',
'pengakuan', dan'surah keterangan'. Akan tetapi,
kesemuanya tidak terlepas dari arti asalnya.

Al-Qur'an menggunakan kata syahAdah

untuk bermacam-macam arti.
1. "Pemberitahuan (al-i'16m, f)G)r) dari Allah,"

seperti yang disebut di dalam QS. Al-Baqarah
pl: 140, Wa man azhlamu mimman katama

syahddatan 'i.ndahu minailAhi t 
"- *i;i

4,i 3J ,L-J+ i',,.$ ;K : siapakah yang lebih
zhalim dari pada orang yang menyembunf-
kmsyahhdah Allah yang ada padanya?). Yang

dimaksud dengan syahddah Allah di sini ialah
pemberitahuan-Nya di dalam Taurat dan Injil
bahwa Ibrahim bersama cucu-cucunya
bukanlah penganut Yahudi dan Nasrani,
serta Muhammad kelak akan diutus sebagai

nabi dan rasul.
2. "Alam nyata sebagai lawan dari alam ghatb",

misalnya di dalam QS. AFTaubah [9]:94 dan
105, QS. Ar-Ra'd l13l:9, QS. Al-Mu'min0n
l23l:92, serta di dalam beberapa ayat lain
yang umumnya menyebut dengan ungkapan
'Alimul-ghaibiwasy-syahfr dah(9t:r:,lit;ai;v
= Allah yang Maha Mengetahui yang ghaib
dan yang nyata).

3. "Kesaksian/persaksian dengan mata kepal4"
seperti di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282,yang
menerangkan pentingnya persaksian di
dalam masalah muamalah, atau padaQS. An-
Nfir [24]: 4, mengenai persaksian tuduhan
berbuat serong terhadap wanita baik-baik.

Dari sisi lairy akr kata sy ahida ( V ), dengan

berbagai bentuknya digunakan Al-Qur'an untuk
pengertian-pengertian sebagai berikut.
1. Pengertian teologis. Syahddah ( ;;ti: ) sec;ua

teologis ialah pengakuan bahwa hanya Al-
lah Tuhan yang wajar dan wajib disembah.
Pengertian ini dipahami dari QS. Al-A'rAf [7]:

ENsrxlopEorr Al-Qun aN



Svahaclah

172,
..&

63*,-' t1;rt-"8;ri*ti"*.( V ?-+,ii
@a asyhadahum 'al6 anfusihim alastu bi rabbikum,

qdlir bal6 syahidnd).

"dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa

mereka, 'Bukankah Aku ini Tuhanmu?' Mereka

menj aw ab,' B etul, kmni mmj adi saksi, Engknu Tuhan

kfrrni'.

2. Pengertian sy ar' i. Sy ahirlah ( ;;r4: ) di dalam arti
'kesaksian dengan mata kepala' oleh AlQur'an
digunakan untuk hal-hal berikut:

a. jual beli, seperti di dalam QS. Al-Baqarah

l2l:28.
b. Penyerahan harta anak yatim setelah ia

cerdas, seperti di dalam QS. An-Nisil [4]:
6.

c. Tuduhan terhadap istri berbual zina,
seperti di dalam QS. An-NisA' l4l:15 .

d. Berwasiat, seperti di dalam QS. Al-
Ma'idah [5]:106.

e. Perceraian, seperti di dalam QS. Ath-
ThalAq [65]:2.

Dasar hukum kemestian saksi di dalam

berbagai hal ialah QS. Al-Baqarah [2]: 282,

,-ej' 
""{+: 

6fr "t oS'"6s.6; ,y q-+ \3'Vi;:ie

'b,r $q",-b oi ,\'*ii j, o*; ua gt:i7ie

u';\i 4:L)
(Wastasyhidtt sy alidnini min rij klikum fa' in lmn y akttni

r ajulain far aj ulun w amr a' at 6ni mimman t ar dhauna

minasy -syuhadA' i an t adhill a ihdihumd fatudzakkir a

ibdilrumal-ukhri).
" Dan persaksiknnlah dengan dua or ong saksi dari orang

lel aki. J ikn tidak ada dua or ang lelaki makn seorang lelaki

bersama dua ormtg Wernwsn dai saksi-saksi y mg kmnu

sukai supay a bila seorang lupa makn y ang seorang lagi

mengingatknnnya."

Katasyuhadd'("r# ) yang biasa diartikan
dengan 'menjadi saksi-saksi' adalah jamak dari
katasyahid ( {f: ). Kata itu terulang sebanyak 19

kali di dalam Al-Qur'an, di antaranya di dalam

QS. Al-Baqarah [2]: 193, 194, dan 282, QS. Ali
'Imr6n [3]:99 dan 1110, serta QS. An-NisA' l4]:69

Syahid, Asy-

dan 135. Dari kandungan ayat-ayat tersebut
dipahami bahwa Al-Qur'an menggunakan kata

syuhad6' untuk dua pengertian, yaitu:
1. "Saksi-saksi peristiwa", seperti di dalam QS.

An-N0r [24]: 4,6, dan 13. Saksi ialah orang
yang menyampaikan berita sebagaimana
yang didengarnya dan dilihat&etahuinya.

2. "Muslim yang gugur di medan pertempuran
membela kebena.ran", seperti di dalam QS. Ah
'ImrAn [3]: 140, dan QS. An-NisA' l\:69.

Akan tetapi, arti yang lebih populer di
kalangan umat Islam ialah arti Muslim yang
wafat di medan peperangan membela agama

Allah. e: A. Rahman Ritonga r,

sYAHiD, ASY- (J*3rl
Kata syahid ( -t,!.i ) terambil dari akar kata yang

terdiri dari huruf-httuf syin, h6', dmt ddl, yang
makna dasarnya berkisar pada kehadiran, pe-

ngetahuan, informasi, dan kesaksian.

Dalam Al-Qur'an, kata syahid, ditemukan
sebanyak 35 kali. Kata tersebut di samping
menunjuk kepada sifat Allah, juga para nabi,

malaikat pemelihara, umat Nabi Muhammad
saw., yang gugur di jalan Allah, yang me-
nyaksikan kebenaran atas makhluk Allah,
teladan dan sekutu.

Yang gugur dalam peperangan di jalan
Allah dinamai syahid karena para malaikat
menghadiri kematiannya, atau karena dia gugur
di bumi, sedang bumi juga dinamai syihidah
( ;.rerjl ), sehingga yang gugur dinamai syahid.

Patron kata syalfrd dapat berarti objek dan
juga berarti subjek, sehingga syahid dapatberarti
yang disaksikan atau yang menyaksikan. Syahid

disaksikan oleh pihak lain, serta dijadikan saksi

dalam afii teladan, dan pada saat yang sama ia
pun menyaksikan kebenaran.

Allah Sy ahid dalam arti Dia hadir, tidak ghaib

dari segala sesuatu sertamenyaksikan segala sesuatu,

"Dia Maha Menyaksikan segala sesuatu" (QS. SabA'

p\: a\. Atau disaksikan oleh segala sesuatu melalui

bukti-bukti kehadiran-Nya di alam raya, dan
melalui potensi yang dianugerahkan-Nya ke-
pada setiap makhluk.
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S),ahr

Imam Al-Ghazali ketika menjelaskan makna

sifat ini membandingkannya dengan sifat-sifat-
Nya yang lain. Makna sifat ini menurutnya
sejalan dengan sifat 'Alim ( & = Maha Me-
ngetahui), dengan kekhususan tersendiri. Allah
Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata.

Yang ghaib adalah yang tersembunyi sedang

syahadih adalah antonim ymg ghaib, yakni yang

nyata. Maka jika Allah dengan sifat'Alim'me-
ngetahui yang ghaib dan nyata,' maka dengan

sifatAl-Khabi, ( Ft ) Dia mengetahui yang ghaib

dan hal-hal yang bersifat batiniah. Sedang Asy-

Sy ahid, adalah pengetahuan-Nya menyangkut
hal-hal nyata.

Nabi Muhammad saw. adalah syahid dan
umatnya adalah syuhad6' ( ;+, ). Makna kedua
kata tersebut dalam ayat ini adalah "teladarr",
dalam arti umat Islam harus menjadi syuhad6'

atau teladan-teladan kebajikan bagi umat lain,
dan Nabi Muhammad saw. adalah teladan bagi

umatnya. |ika Anda mampu menjadi teladan
kebajikan atau mendekati sebagaimana yang
diperankan oleh Nabi Muhammad saw, maka
ketika itu Anda telah meneladani Allah dalam
sifat-Nya sesuai kemampuan Anda sebagai
makhluk dan ketika itu juga Anda telah wajar
menyandang sifat syahid, dalam kapasitas Anda
sebagai manusia. Demikian wa All6h a'lam.
ec M. Quraish Shihab ce

SYAHR ( -#)
Kata syahr ( j3 ) terdiri dari huruf-huruf syrn, hd,

dan 16. Akar kata tersebut menurut Ibnu Faris,

menunjuk pada makna dasar 'jelas' dan 'ber-

cahaya'. Dari situ terambil kata syahr ( ,t:) yxrg
menunjuk makna'bulan sabit' karena ia tampak
bercahaya. Yang lebih populer di kalangan orang
Arab, bulan disebut dengan hilAl ( J>r+ ); ke-
mudian, setiap 30 hari dinamai den grr hilAl ( S>,^ ).

Dikiaskan pada makna hil6l tersebub maka kata

syahr ( )*) jWa dipakai dalam arti 'bulan yang
menunjuk pada jangka waktu 30 hari'. Selanjut-
nya kata syuhrah ( {.#= kemasyhuran), masyhfir

( ,'.iI = terkenal), dan bentuk-bentuk derivasinya
juga terambil dari akar kata tersebut. Dinamai
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Syahr

demikian karena masyhitr itu berarti 'jelas dan
terkenal bagi kebanyakan orang'.

Dalam Al-Qur'an, kata syahr dan segala

bentuk derivasinya terulang sebanyak 21 kali
dengan konteks pembicaraan antara lain:

1. Berkaitan dengan bulan Ramadhan. Pada

bulan ini AlQur'an diturunkan dan diwajib-
kan berpuasa pada bulan ini (QS. Al-Baqarah

[2]: 185). Kewajiban berpuasa pada bulan ini
dinyatakan dengan, fa man syahida minkumusy

syahra fal-yashumhu ( ) i iti';r1 & + 
"3=Barangsiapa di antara knmu hndir [di negui tempat

tinggalny a) di bulan itu makn hendaklalt ia berpuasa

dibulan itu). Adayang mengartikan katasyahr

dalam ungkapan tersebut dengan bulan
dalam arti jangka waktu (30/29 hari), sebagai-

mana arti yang disebutkan; dan makna inilah
yang lebih populer dalam kitab-kitab tafsir
klasik. Ada juga yang mengartikannya dengan

bulan dalam arti benda (hildl) dankatasyahidn
diartikan secara majazi dengan "melihat"
sehingga ungkapan itu diartikan dengan,
"Barangsiapa di antara kalian yang melihnt bulan

maka hsndaklah ia berpuasa pada bulan itu." Ini
dijadikan rujukan oleh orangyang menjadikan

ru'yah (bukan hisab) sebagai dasar untuk
menetapkan masuknya bulan Ramadhan.

Berkaitan dengan bulan-bulan haram. Allah
menciptakan 12 bulan, empat di antaranya
adalah bulan haram (QS. At-Taubah [9]: 36).

Keempat bulan haram itu adalah Muharam,
Rajab, Zulqaidah, dan Zulhijah. Melakukan
perang pada bulan-bulan haram adalah dosa

besar (QS. Al-Baqarah [2]: 217). Namun,
sekiranya orang kafir menyerang umat Islam
pada bulan-bulan tersebut, maka orang Is-

lam juga diperkenankan menyerang mereka
(QS. Al-Baqarah [2]: 194).

Berkaitan dengan pelaksanaan haji yang
tertentu waktunya yaitu hanya dapat di-
lakukan pada bulan-bulan tertentu (QS. Al-
Baqarah l2l:197). Pelaksanaan ibadah haji
hanya dapat dilakukan pada bulan Syawal,

Zulqaidah, dan Zulhijah.
4. Berkaitan dengan orang yang meng-ild'

3.
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istrinya ia diberi tempo empat bulan untuk
memilih apakah ia kembali menyetubuhi
istrinya lagi dengan membayar kafarat
sumpah atau menceraikannya (QS. Al-
Baqarah [2]: 226). Meng-il6' artinya ber-
sumpah untuk tidak menggauli istri. Dengan

sumpah ini seorang wanita menderita karena

tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan.
Masa empat bulan itu juga yang dijadikan
Umar sebagai batas maksimum dalam pe-

ngiriman sebuah pasukan lalu digantikan
oleh pasukan lain. Berdasarkan sebuah
riwayat bahwa Umar bin Khaththab ra.
suatu ketika (pada masa ia memerintah)
berkeliling kampung pada malam hari untuk
melihat situasi umat. Dalam perjalanannya
itu ia mendengar seorang wanita yang mem-
bacakan puisi kerinduan terhadap suaminya
dan mengatakan bahwa seandainya bukan
karena malu dan takut kepada Allah maka
pasti ia akan melampiaskan kerinduannya itu
dengan cara yang tidak baik. Keesokan
harinya, Umar pun memanggil wanita itu
dan menanyainy4 "Kemana suamimu?" Ia
menjawab, "Tuan telah mengutusnya ke

Irak". Umar bertanya lagi, "Sudah berapa
lama kamu ditinggalkan?" la menjawab,
"Sudah dua bulan". Setelah itu, Umar me-
manggil beberapa wanita dan bertanya
tentang lamanya mereka bisa bersabar
ditinggalkan suami. Mereka menjawab
bahwa mereka marnpu bersabar selama dua
bulan, setelah tiga bulan maka kesabarannya

sudah mulai berkurang, dan setelah empat
bulan maka kesabarannya sudah habis.
Dengan peristiwa itu, Umar pun mengambil
kebijaksanaan di atas.

5. Berkaitan seruan untuk berbuat baik kepada

kedua orang tuanya dan mengingatkan jerih
payah ibu yang mengandung dan menyapih
anaknya selama 30 bulan (QS. Al-AhzAb [33]:
15). Ayat ini dijadikan dasar mengenai
lamanya waktu minimal masa hamil dan
masa menyusui. Ibnu Abbas menjelaskan
bahwa jika perempuan mengandung selama

Syahr

9 bulan, maka ia harus menyusui selama 2L

bulan; dan jika ia mengandung 6 bulan, maka
ia menyusui selama 24 bulan atau 2 tahun
penuh. Dalam sebuah riwayat, Usman ra.

pernah bermaksud meng-badd (menghukum)
seorang wanita karena mengandung hanya
6 bulan, tetapi Ali ra. mengingatkan firman
Allah yang menegaskan bahwa sang ibu me-

ngandung dan menyapih anaknya selama 30

bulan dan ayat yang menyatakan bahwa
para ibu (hendaknya) menyusui anak-anak-
nya selama 2 tahun penuh (QS. Al-Baqarah

l2l:233). Itu artinya, berdasarkan kedua ayat

tersebut, masa kehamilan bisa berlangsung
selama 6 bulan, yakni 30 bulan dikurangi
masa menyusui dua tahun (24 bulan). Ber-

dasarkan penjelasan Ali tersebut, Usman
kemudian membatalkan niatnya itu.
Berkaitan dengan salah satu mukjizat Nabi
Sulaiman, yaitu angin dapat tunduk kepada-

nya sebagai kendaraan sehingga perjalanan-
nya di waktu pagi sama dengan perjalanan
sebulan. Demikian juga, perjalanannya di
waktu sore sruna dengan sebulan (QS. SabA'

pa} 1.2). Al-Hasan menyebutkan bahwa
suatu ketika Sulaiman lalai melakukan shalat
Ashar lantaran asyik mengurus kuda tung-
gangannya sehingga Sulaiman menyembelih
binatang kesayangannya tersebu! maka Al-
lah mengganti kendaraan tersebut dengan
yang lebih baik, yaitu angin yang tunduk
kepadanya untuk dijadftan kendaraan.

Berkaitan dengan kaffdrat (denda) bagi suami
yang men-zhihar istrinya, yakni menyamakan
istrinya dengan ibunya sehingga ia tidak mau
mencampurinya dengan mengatakan anti
' alayya knzhahri ummi ( ;f fi;r,* ;f =kamu
bagi saya sama seperti punggung [posisi]
ibuku). Orangyang demikian, sebelum men-
campuri istrinya, diharuskan memerdekakan
seorang budak beriman. )ika tidak mampu
maka ia harus berpuasa 2 bulan berturut-
turut, dan jika berpuasa pun tidak mampu
maka ia harus memberi makan 60 orang
miskin.

6.

7.
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8. Berkaitan dengan kaffirah orang yang mem-
bunuh secara tidak sengaj4 yaitu ia harus
memerdekakan budak. Kalau ia tidak mem-
peroleh budak maka ia harus berpuasa 2

bulan berturut-turut (QS. An-NisA' fal92).
ec Muliono Damopoli +

SYAHWAH ( {43 )
Kata syahwah (e:# ) bersama kata derivasinya
disebut 13 kali dalam Al-Qur'an, dalam bentuk
kata benda (ism) 5 kali, dan selebihnya dalam
bentuk kata kerla (fi' l).

Dalam pengertian bahasA syahwah berarti
'kesenangan'. Dalam bentuk kata kerja, kata itu
berarti'mencintai' atau'menyenangi sesuatu'.

Al-Ashfahani menjelaskan bahwa sy ahwah

(syahwat) pada dasarnya berarti nafsu terhadap
sesuatu yang diingini. Ia membagi syahwat
menjadi dua macam, yaitu (1) syahwah shddiqah

( ri:G{r$ = syahwat yang benar), berupa
keinginan yang jika tidak dipenuhi, dapat
merusak badan, seperti nafsu makan ketika
lapar; dan (2) syahwah kddzibah ( tltt i;$ =

syahwat yang tidak benar) yang jika tidak
terpenuhi, tidak berakibat apa-apa bagi badan.

Pada umumny4 penggunaan kata syahwat
dalam Al-Qur'an menunjuk pada arti 'me-
nyenangi' atau 'menginginkan', seperti gam-
baran mengenai penghuni surga yang tidak
mendengar sedikit pun suara api neraka dan
mereka kekal dalam menikmati segala yang
diinginkan (QS. Al-Anbiyd' [2'l.l: 102, QS.
Fushshilat [41]: 31, QS. Ath-Th0r [52]: 22, QS.
Al-WAqi'ah 156l:21., dan QS. Al-MursalAt l77l:
42). Sebaliknya, penghuni neraka, keinginan
mereka tidak terpenuhi, sebagai balasan mereka
ketika di dunia telah mengumbar keinginan
mereka (QS. An-Nahll1.6l:57, QS. SabA' [3a]: 5 ).

Dalam bentuk jamak, syahawit ( ori*)
digunakan untuk menunjuk hal-hal yang di-
senangi dan diinginkan oleh manusia, seperti
wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis

emas, perak, kuda binatang ternak, dan segala

macarn kekayaan dunia lainnya (QS. Ali'ImrAn
[3]:14). Asy-Syahawdt (.>Li!l ) juga berarti

Syaikh

'keinginan-keinginan yang ada dalam diri
manusia' (QS. An-Nisd' l4l:27 dan QS. Maryam

[1e]: se).

Katasyahwah digunakan juga untuk meng-
gambarkan manusia yang secara naluriah
menyenangi kehidupan dunia (QS. A['Imr6n [3]:
14). Kesenangan tersebut dapat membawa
manfaat apabila manusia mampu memperguna-
kannya untuk meraih kehidupan akhirat.
Sebalikny+ manusia akan menemui kegagalan
dalam hidupnya apabila ia hanya memper-
turutkan hawa nafsunya (QS. Maryaro [19]: 59).

Kata sy ahwalr digunakan dengan arti'nafsu
syahwat' atau 'birahi', seperti kaum Nabi Luth
yang mendatangi atau melampiaskan nafsu
birahinya kepada laki-laki, bukan kepada
wanita (QS. Al-A'rdf l7l: 81., QS. An-Naml [27]:
55). Ath-Thabathabai menjelaskan bahwa kata
syahwat dalam kedua surah tersebut adalah
peringatan kepada kaum Nabi Luth. Perilaku
mereka yang homoseks adalah tindakan yang
melanggar fitrah karena manusia diciptakan
berpasang-pasangan. oe Ahmad Rofq ro

SYATKH ( t+ )
Kata syaikh ( 6ii: ) artinya'tua' atau 'usia lanjut'.
Kata ini terulang 3 kali dalam Al-Qur'an, yaitu
dalam QS. Al-Qashash [28]: 23, QS. Y0suf [12]:
7 8, dan sekali di dalam bentuk sy uy fikhan ( 6\*, ),

dalam QS. GhAfir [40]:67-
Secara etimologis, kata syaikh berasal dari

sydkha ( aC), yang berarti 'menjadi tua'. Dalam
kamus-kamus bahasa Arab dan literatur ke-
agamaan/ kata syaikh kadang-kadang dipakai
dalam pengertian biologis dan terkadang dalam
pengertian sosial. Dalam arti biologis, menurut
Muhammad Farid Wajdi, kata ini merujuk
kepada'usia tua' sebagai lawan dari'usia muda'.
Tentang'tua', ada yang mengatakan dari umur
51 tahun ke atas. Ibnu Manzhur, seorang pakar
bahasa Arab, dalam Lisdnul-'Arab, menentukan
arti syaikh dengan 'usia 50 tahun ke atas'.
Muhammad Asy-Syaukani menetapkannya
dengan 'usia 4O tahun ke atas', sedangkan Ibnu
Faris, dalam karyanya Mu' j am Maqayisil-Lughah,
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Syaikh

tidak mengukurnya dengan usia tertentu, tetapi

disesuaikan dengan' urf (kebias aan) setempat;

batasan usia tua di tempat lain, bisa berbeda.

Syaikh ( Ct' ) dalam pengertian sosiologis

menggambarkan kedudukan seseorang di te-

ngah-tengah masyarakat. Pengertian'tua' di sini

tidak bergantung pada batas umur, tetapi
kepada' keterampilan, karisma, ketinggian ilmu
pengetahuan dan sebagainya'.

Syaikh ( d:! ) adalafr nama kepala suku atau

keluarga. Pada masa sebelum Islam, sayyid(.i*;)
atau kepala suku, sering kali diberi juhkansyaikh
( g.-, yaitu usia yang penuh kematangan dan

kekuatan mental. Kata syaikh dipakai untuk
makna'kepala suku' yang memiliki masa ke-

pemimpinan yang panjang. Pengaruh moral
mereka terhadap kaum Badui sangat kuat.

Pada masa Islam, istilah syaikh ( gl3 ) sering

kali diberikan kepada oranS-orang yang me-

megang kekuasaan. Ibnu Bathuthah, misalny4
menyebut seorang Penguasa suatu kota dengan

gelar ini. Berbeda dengan Ibnu Bathuthah, Al-
Abyari mengatakan bahwa gelar syaikh (*)
diberikan kepada orang-orang yang luas ilmu-
nya. Orang-orang yang memiliki kedudukan
tinggi dalam bidang keagamaan dan orang-
orang yang dihargai karena jabatannya atau

karena budi pekertinya sering digelari syaikh

( Ct' ). Oleh karena itu, ada istilah Syaikhul-lslim
( t*Yi '*), Syaikhud-Din ( dr+lraf ), Syaikhul-

Maffinai(zr.$ d),dmSyaikhul-Batad( ri:Ji aJ ).

Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim disebut
dengan gelar Syaikhdn (,:t;; = dua syekh).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

syaikh ( Ci ) adalah orang tua tetapi matang,

terdidik, dan tidak pikun sehingga menjadi gelar

nabi-nabi dan ahli agama yang dihormati
ilmunya seperti syaikhAl-Azhar ( t\'izJ-).

Walaupun kata itu memunyai dua sisi

pengertian- sosiologis dan biologis-Al-Qur'an
agaknya hanya menggunakannya dalam pe-

ngertian biologis.
Misalnya QS. H0d l11l:72, menyebut kata

syaikh dalam konteks keheranan istri Nabi
Ibrahim mendengar berita gembira yang di-

Svakk

sampaikan Malaikat kepadanya, bahwa ia akan

melahirkan anak. Ia heran karena usianya sudah

lanjut dan suaminya juga lanjut usia.

QS. Yfisuf l12l:78, mengangkat kisah Yusuf

yang menahan Benyamin, adik kandungnya
sendiri. Saudara-saudaranya meminta agar

Benyamin dilepaskan karena dikhawatirkan
diketahui oleh Ya'qub yang sudah lanjut usia

sehingga berdampak pada kondisi fisiknya yang

memburuk.

QS. Al-Qashash [28]: 23 menggambarkan
nasib dua orang gadis yang ayahnya sudah lanjut

usia sehinggatidakmampu lagi memberi minum
ternaknya. Kedua gadis ini terpaksa dibantu
Musa mengambilkan air minum ternak mereka.

PadaQS. GhAfir l40l:67, Allah menjelaskan

penciptaan manusia dari tanah, kemudian dari
setetes air mani, sesudah itu dari segumpal
darah, yang kemudian dilahirkan dan menjadi

seorang anakthiflan ( )U ).Setelah itu, tumbuh
menjadi manusia dewasa sampai mencapai
usia tua syuyfikhan ( w'ri, ). Kata syuyilkhan
(w'# ) dalam ayat ini mengandung arti yang

sama dengan ayat-ayat di atas. Bedanya, kata

syuyirkhan (G"# ) merupakan bentuk jamak
(plural) dari kata sy aikh ( dt ). Az-Zam akhsyari

dalam tafsirnya, Al-Kasysyhf menjelaskan
bahwa ada yang membaca kata syuyfrkhan
((.'* ) dengan kasrah pada huruf syin (;)
syikhan ( q9 ) menunjukkan arti tunggal, untuk
menyesuaikan dengan kata thiflan ( !;9 ) yang

berbentuk tunggal. Artinya meniadi kullu
whhidin minkum ( E y0 Js- = setiap orang di
antara kamu sekalian) karena tujuannya untuk
menjelaskan jenis.
:c A. Rahman Ritonga dan Hanun Asrohah c;

SYAKK ( tI' )

Syakk ( i-13 ) atau syakaka ('3g3) berasal dari akar

kata sy akka - y asyukku - sy akknn ( k -',!r- - ",!3 ),
jamaknya, syukftk ( l'j;:t, ) yang berarti 'ragl)',
'bimbang', dan 'syak', lawan dari yakin.

Syakk dNi segi bahasa memunyai banyak

makna antara lain:' curig a' seperti sy akka fi r - r ai uli
( b')t e il.i = curiga kepada laki-laki), dan syakk
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juga dapat berarti 'menusuk' atau 'menikam'
kalau ia beriringan dengan kata ar-ramhu (U')\=
lembing) dan as-saltmu( ii,3r = panafr), kadangkala

sy akk dapatberarti'lengkap', seperti sy akkus-silih
( C1|' tlr= ssnlrlrlengkap). Selain itu, syakkbisa
berarti' jalxr' atau' car a','sesuatu yang berkaitan
dengan akhlak', 'kelompok atau golongan' ,'iarak
perjalanan','keras','baju besi','berhubungan',
dan'melekat atau menempel'.

Syakaka (':;5.3\, jamaknya, syukttk ( u'i(ll
yang artinya berlawanan dengan yakin, dapat
dilihat pada hadits Nabi yang menyatakan
"Saya lebih pantas ragu dibandingkan dengan

Nabi Ibrahim". Hadits tersebut diucapkan Nabi
ketika QS. Al-Baqarah [2]: 260 diturunkan. Ayat
tersebut berbunyi,

,yi iti JG*sfi ,* s=- o:i o; b;),lu ;Y

(Wa'idz qdla ibrdhimu rabbi 'arini kaifa tubyil-mauth
qhla'awalamtu'mid.
Dan [ingatlah] ketika Ibrahim berkata: "Ya tuhanku,

perlihatkanlah kep adaku bagaimana Engkau meng-

hidupkan orang mati" . Allah bufirman: " Apaknh knmu

belumpercaya?"....)

Ketika ayat ini dibacakan, suatu kaum
mengatakan bahwa Nabi Ibrahim as. ragu,
sedangkan Nabi Muhammad saw. tidak, maka
Nabi menjawab sebagai rasa tawadhu' dan
menghormati Nabi Ibrahim. "Saya lebih pantas

ragu daripada dia."
Kata syakk dengan segala bentuknya ter-

dapat dalam Al-Qur'an sebanyak 15 kali, yaitu
dalam QS. An-Nis6i [a]157, QS. Y0nus [10]:94
dan 104, QS. HOd [11]:62 dan L10, QS. IbrAhim

[1,4]: 9, QS. An-Naml [27]: 66, QS. SabA' pal21,
dan 54, QS. Shad [38]: 8, QS. Al-Mu'min0n [4O]:

34, QS.Fushshilat [41]:45, QS. Asy-Syu'au:d' 142):

1{, serta QS. Ad-Dukhinl4l:9.
Meskipun secara etimologis kata syakk

memunyai banyak arti, namun dalam Al-Qur'an
hanya ditemukan satu arti saja yaitu 'ragrt'.
Makna tersebut dapat dilihat pada QS. An-Naml

l27l:66,

"w * a? e'i;$i a'rJ* d:ii ;
tF

Syakur, Asy-

(B al ad- ddr akn' ilmuhum fl- akhir at i b al hum fi sy akkin

minhh b al hum minhfr ' amfin)
" Sebenamya pmgetahuan mereka tentang akhirat tidak

mendalwn, ba]*m mereka ragu dengmt akhirat itu, lebih-

lebih lagi mereka but a daripadany a. "

Dalam ayat ini Allah menjelaskan keraguan

orang kafir tentang akhirat. Makna ragu ini juga

terdapat dalam QS. Ad-DukhAn [44]:9. Dalam
ayat tersebut dijelaskan keraguan orang-orang
musyrik tentang keesaan Allah. Pengakuan
mereka bahwa Allah menciptakan langit dan
bumi hanyalah berdasarkan atau ikut-ikutan
kepada pendapat nenek moyang mereka tanpa
pengetahuan mereka sendiri. QS. H0d [11]: 110,

menceritakan keraguan orang-orang kafir Mekah
tentang Al-Qur'an, sedangkan QS. An-NisA' [4]:
157, menceritakan orang-orang yang berselisih

paham tentang pembunuhan Nabi Isa as.,

mereka ragu apakah yang dibunuh Nabi Isa atau

bukan.
Dari penjelasan di atas, dapat dipahami

bahwa katasyakk dalam Al-Qur'an pada umum-
nya memunyai makna keraguan, keraguan
tentang keesaan Allah, keraguan tentang Al-
Qur'an, keraguan tentang hari kebangkitan.
Demikian pula, keraguan yang terjadi akibat
perselisihan di antara kaum pembunuh dan
penyalib Nabi Isa ars. ccNurnaningsihee

sYAKoR, ASY- { ,ji3r )

Kata syakftr ( ,-*)i6rambil dari kata syakara

GA) yang maknanyaberkisar antara lain pada
pujian atas kebaiknn, serta penuhny a sesuatu. Dalam
Al-Qur'an kata syukitr biasa dihadapkan dengan
kata kufftr, seperti firman-Nya:

t - a .-. < ., ., . L tl 
^, 

, .

L;-rs u:'o b! 774 d1 F+,,Y ,'H" i4
(Iain sy akartum la' midannakum wa la' in kafartum inna
'adzdbilasyafrd)

" Kalau kamu bersyukur pasti akfrn Ku tambah untukmu
(nikmat-Ku) dan kalau kufur, sesungguhny a siksa-Ku

amat pedih." (QS. IbrAhim l\: 7).

Ini karena syukftr juga diartikan sebagai

menampakkan sesuatu ke permukaan, sedang kufur
adalah msnutupiny a. Menampakkan nikmat Tuhan

ENsirlopnora Al Qun'aN



Syaktr, Asy-

antara lain dengan bentuk memberi sebagian

dari nikmat itu kepada pihak lain, sedang
menutupinya adalah dengan bersifat kikir.

Kata ini ditemukan dalam Al-Qur'an
sebanyak sepuluh kali, tiga di antaranya
merupakan sifat Allah dan sisanya menjadi sifat

manusia.
Ahli bahasa Arab juga mengungkapkan

bahwa tumbuhan yang tumbuh walau dengan

sedikit air, atau binatang yang gemuk dengan

sedikit rumput, keduanya dinamai Syakttr. Dari
sini, kemudian mereka berkata bahwa Allah
yang bersifat Sy akfir ber arti antara lain : " Dia y ang

mmgembangknn walau sedikit dari amalsn hamba-Ny a

dan mel ip at gan daknn ganj ar anny a. "

Pelipatgandaan itu dapat mencapai tujuh
ratus kali, bahkan lebih dan tanpa batas
sebagaimana firman-Nya:

a:ii * -ys ii E a;ii,;i orr*" uiit iy
C.,-\r,i. frii''F'nV ,& ,f c &s i?

* b'i itir'it..
" P mtmpmnnn ol an g-o r frng y ffit I mmnJkahkan hart any a

pada jalan Allah adnlah seumpama sebuah biji yang

mmumbu]*wt tujuh tangkai, pada xtiap trngkai itu berbi

seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang

dikehendaki-Ny a dm Allalt Mahaluas knrunia-N y a lagi

Maln Moryet ahui " (QS. Al-Baqarah l2l: 26L).

Imam Al-Ghazali mengartikan Syakitr
sebagai: "Dia yang memberi balasan banyak
terhadap pelaku kebaikan/ketaatan yang sedikit.
Dia menganugerahkan kenikmatan yang tidak
terbatas waktunya untuk amalan-amalan yang
terhitung dengan hari-hari tertentu yang
terbatas." Siapa yang membalas kebajikan
dengan berlipat ganda maka dia dinamai
mensyukuri kebajikan itu, dan siapa yang
memuji yang berbuat baik, dia pun dapat
disebut mensyukurinya. fika Anda melihat
makna syukur dari pelipatgandaan balasan,
maka yang paling wajar dinamat Syakltr hanya
Allah, karena pelipatgandaan ganjaran-Nya
tidak terbatas sebagaimana ditegaskan dalam

QS. Al-Baqar ah l2l: 261,.

Syak0r. Asy-

Syukur juga berarti puji, dan bila Anda
melihat makna syukur dari segi pujian, maka
kiranya dapat disadari bahwa pujian terhadap
yang terpuji baru menjadi wajar bila yang
terpuji melakukan sesuatu yang baik secara

sadar dan tidak terpaksa.
Setiap pekerjaan atau setiap yang baik

yang lahir di alam raya ini adalah atas izin dan
perkenan Tuhan. Apa yang baik dari Anda dan
orang lain pada hakikatnya adalah dari Allah
semata. ]ika demikian, pujian apa pun yang Anda
sampaikan kepada pihak lain, akhirnya kembali
kepada Allah jua. Itu sebabnya kita diajarkan
oleh-Nya untuk mengucapk an al-Hamdulillkh,
dalam arti segala-sekali lagi-segala puji bagilmilik

Allah. Memang, Allah juga memuji nabi-nabi-
Nya, memuji hamba-hamba-Nya yang taat,
"Inna Alliha Sydkirun 'Alim (sesungguhnya Allah
Maha Mensyukuri [hambanya yang berbuat
kebaikanl lagi Maha Mengetahui) (QS. Al-
Baqarah [2]: 158). Namun pujian-Nya kepada
siapa pun ketika itu, pada hakikatnya adalah
pujian yang kembali kepada diri-Nya juga.
Bahkan setiap pekerjaan, atau setiap kebaikan
yang lahir di alam raya ini adalah atas izin dan
perkenan Allah jua.

Kata syakitr adalah bentuk superlatif. Allah
Syakfir. Ada juga hamba-hamba-Nya yang syakfir,

walau tidak banyak: ( 3rl.,li',s;V it"J+i=
"Harry a sedikit dai hmnba-hnntba-Ku y mtg sy akLl" (QS.

Saba' [34]: 13). Tentu saja berbeda makna dan
kapasitas syakitr manusia dengan sifat yang
disandang Allah. Manusia yang bersyukur
kepada makhlulVmanusia lain, adalah dia yang
memuji kebaikan serta membalasnya dengan
sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak dari
apayang telah dilakukan oleh yang disyukuri-
nya itu. Syukur yang demikian dapat juga
merupakan bagian dari syukur kepada Allah.
Karena: " Ti dak b er sy ukur kep ada All ah si ap a y m g t i dnk

bersyukurkepadamanusia" (HR. AbuDaud dan At-
Tirmidzi). Hadits ini berarti bahwa siapa yang

tidak pandai bersyukur atas kebaikan manusi4
maka dia pun tidak pandai mensyukuri Allah. Ini
juga berarti Allah tidak akan menerima syukur
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seseorang kepada-Nya sebelum dia mensyukuri
kebaikan orang lain, karena kebaikan orang lain

yang diterimanya itu, bersumber dari Allah juga.

Itu pula sebabnya sehingga Allah merangkaikan
perintah bersyukur kepada-Nya dengan perintah

bersyukur kepada kedua orang tua: anisykur li wa

liwdlidaika (,*4''lt J ]'4i oi = "Oan busyukurla1

kepadn-Ku dnt kepada kehta ibu bapalonu" ($. Luqm6n

[31]: 1a).

Syukur kepada Allah dimulai dengan
menyadari dari lubuk hatinya yang terdalam,
betapa besar nikmat dan anugerah-Nya disertai
dengan ketundukan dan kekaguman yang
melahirkan rasa cinta kepada-Nya dan dorongan
untuk bersyukur dengan lidah dan perbuatan.

Manusia tidak dapat melakukan syukur
dengan sempurna. Betapa tidak demikian,
pujian-Nya kepada Allah-betapapun dia usaha-

kan-tidak pernah sesuai dengan limpahan
karunia-Ny a: " Subbdnakn ld nubhi tsand' an ' alaika

Ant a kamd astnaita' al 6 nafsikn " ('rti 
"-X 

!'Ail+
'a; ,* ql * Ui'!* = Mahisuci Engkau
ya Allah, Kami tidak mampu memuji-Mu, pujian
terhadap-Mu adalah sebagaimana pujian-Mu
terhadap diri-Mul). Itu ucapan yang diajarkan
Nabi Muhammad saw. kepada kita.

Perhatikan bagaimana redaksi yang di-
ajarkan itu didahului oleh ucapan subhhnaka

(Mahasuci Engkau), bahkan dalam Al-Qur'an
sekian banyak ayat yang menggunakan kata
penyucian, (-14; n z<;l:li, -ort-J+ 3;ri U;3
= " B ut asbih.gunung sambil memuj lN y a dan mal aiknt

pun demikimt knr ena takutny a (mereka) (QS. Ar-Ra'd

[13]: 13). Kita pun dalam rukuk dan sujud
merangkaikan subhina dengan pujian kita,
Subhina Rabbiyal 'Azhimi wa bihamdihi ( ot;)
t*s &;! Gt ) dan Subhdna Rabbiyal a'ld wa

bihamdihi (rhi S'<it;.t bt;i). Demikian ara

All6h A'lam. .e M. Quraish Shihab q

SYAMS ( i,".l3 )

Kata syams dalam Al-Qur'an disebut 32 kali,
semuanya dalam bentuk mufrad. Ada beberapa

pengertian syams yang dikemukakan oleh para
ahli. Ibnu Faris, seorang ahli ilmu bahasa,

SYatns

mengartikan syams sebagat qillatustiqrir ( ,r:;)t w
= kurang mapan). Ini karena matahari tidak tetap

dan selalu bergerak. |amaluddin bin Mahran
mengartikan syams sebagai'ainush-shubh
( 1$t ;ri = mata pagi). Syams adalah sebuah mata

di langit yang berjalan pada garis edarnya dan

cahayanya memancar ke bumi. Akan tetapi,
kadang-kadan1 syams diartikan secara maiazi
sesuai dengan konteks pembicaraan. Ar-Raghib

Al-Ashfahani mengartlkan syams dengan 'pe-

motongan tipis'. Pada waktu pemotongan itu
timbul cahaya.

Bila dilihat dari perspektif Al-Qur'an,
terlihat ada beberapa pesan yang disampaikan.
Ayat yang mengatakan bahwa Allah menunduk-
kan matahari dapat dipahami dalam arti Dia
memperlihatkan kekuasaan-Nya, bahwa Dialah

yang menciptakan dan mengatur segala sesuatu.

Bulan dan benda-benda langit lainnya itu
merupakan salah satu yang diatur oleh Allah'
Semuanya berjalan pada garis edarnya (QS. Ar-
Ra'd [13]:2).

Di sisi lain, Allah memperlihatkan nikmat-
Nya melalui matahari. Matahari adalah sumber
cahaya. Tanpa matahari bumi ini akan gelap

terus-menerus. Pentingnya keberadaan mata-
hari diketahui ketika Tuhan menyebutkan
berbagai kepentingan manusia, seperti air hujan

yang turun memerlukan cahaya matahari.
Cahaya matahari yang terbit di pagi hari
membuat manusia dapat mencari kehidupan.
Bila matahari telah terbenam, manusia dapat

beristirahat (QS. IbrAhim [1a]: 33).

Menurut Hanafi Ahmad dalam bukunya
At-Taffir Al-' llmi lit-Ay iltil-Kauniyy ah fil-Qur' 6n,

keberadaan matahari memberi manfaat kepada

semua makhluk bila posisinya berada pada jarak

93 juta mil dari bumi. Perubahan dari posisi itu
mengakibatkan terjadinya bencana. Bila jarak-

nya lebih dekat dari ukuran tersebut, bumi akan

terbakar oleh cahaya matahari. Bila jaraknya
lebih jauh dari yang sekarang bumi akan
ditimbuni salju. Pada dua posisi ini bumi
menjadi tidak dapat didiami oleh makhluk.

Selain lttt, syams ( 
".:i, 

) juga menjadi jalan
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bagi Ibrahim untuk mengetahui Tuhan yang
sebenarnya. Penelitiannya diawali dengan
memerhatikan bintang, bulan dan matahari.
Karena perubahan yang terjadi pada tiga benda
langit tersebut, Ibrahim akhirnya sampai pada
kesimpulan bahwa semua itu bukan Tuhan (QS.

Al-An'Am 16l:78 dan 79). Setelah Ibrahim
mengetahui bahwa Tuhan adalah pencipta
segala sesuatu, matahari dijadikan-Nya sebagai

bukti keberadaan dan kekuasaan-Nya. Orang
kafir mendebat Ibrahim tentang Allah yang
kuasa menghidupkan orang mati. Orang-orang
itu mengatakan bahwa mereka bisa menghidup-
kan dan mematikan. Oleh sebab itu, Ibrahim
menjelaskan bahwa Tuhan mengatur perjalanan
matahari dari timur ke barat, lalu Ibrahim
menyuruh mereka membalikkan perjalanan
matahari dari barat ke timur (QS. Al-Baqarah

[2]: 258).

Di sisi lain, matahari jugaberfungsi sebagai

pengukur waktu atau perjalanan masa. Per-
jalanan masa terkait dengan matahari karena
dengan peredaran matahari itulah terjadinya
malam dan siang (QS. Al-An'Am [6]:96 dan QS.
Yfinus [10]: 5). Perjalanan matahari juga me-
nentukan waktu shalat. Salah satu perintah
shalat ialah pada waktu matahari telah miring
ke barat sampai ke penghujung malam dan
waktu shubuh (QS. Al-Isrd' 117):78 dan 79).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa
seluruh waktu yang ada ini dapat dipergunakan
untuk ibadah, tetapi ada masa-masa tertentu
yang lebih baik untuk beribadah, yaitu di
penghujung malam (QS. Al-IsrA' [17]:78). Di
samping ibadah shalat, Tuhan juga menyuruh
supaya Nabi Muhammad saw. dan para pe-
ngikutnya atau umatnya bertasbih sebelum
terbit dan terbenamnya matahari serta bersabar.

Maksudnya agar mengingat Tuhan setiap saat
(QS. Thaha [20]:30).

Perjalanan waktu itu kemudian diukur dan
dipelajari sedemikian rupa sehingga timbullah
perhitungan masa dari waktu yang pendek
sampai pada waktu yang panjang.

Berbeda dengan uraian di atas, syams ada

Syini'

juga yang diartikan sebagai Tuhan karena ada
orang yang menyembah matahari. HaI itu terjadi
pada masa Nabi Sulaiman yang terungkap
melalui percakapannya dengan burung hud-hud.
Peristiwa ini terjadi di sebuah kerajaan yang
bernama Saba' dengan yang diperintah oleh
seorang ratu. Mereka menyembah matahari
disebabkan setan telah menyesatkan sehingga
negeri itu tertutup dari petunjuk Allah (QS. An-
Naml 127| 2\. Menurut Al-Qur'an matahari,
bulan dan benda-benda lainnya yang berjalan
pada garis edarnya adalah kekuasaan Allah dan
semua itu tidak boleh disembah. Yang patut
disembah adalah Allah, pencipta semua benda
itu (QS. Fushshilat p7l:37).

Selain itu, matahari juga dijadikan tanda
kedahsyatan peristiwa Hari Kiamat. Di sini
Tuhan memperlihatkan bagaimana keadaan
alam ini kalau matahari digulung, bintang-
bintang berjatuhan, dan gunung-gunung di-
hancurkan (QS. At-Takwir [81]: 1), atau matahari
dikumpulkan (QS. Al-QiyAmah l75l: 9).
tc Afraniati Affan e:

SYANI' ( &iL3 )
Katasydni'( UU, ) dalam Al-Qur'an disebut satu
kali, yaitu dalam QS. Al-Kautsar [108]: 3. Kata
lain yang seasal dengan sykni' (gt:i ) disebut 3

kali dalam Al-Qur'an, yaitu dalam QS. Al-
Ma'idah [5]:2 dan 8.

Katasydni' ( gG ) terdiri atas huruf syin,nftn
dmr hamzah ( 

" 
o J ) berasal darikatakerla sy ana' a

- yasyna'u - syana'dn, syan'6n ( - k:; -"G,- .- \
dL---, - ol-i, /'

Kata syana'a ('G, ) berarti'membenci
sesuatu karena permusuhan yang terjadi
sebelumnya'. Rasa benci yang telah melekat pada
hati seseorang terhadap orang lain, memicunya
untuk mengemukakan kejelekan dan kekurangan
lawannya. Oleh karena itu, kata sydni' ( Uu3 )

bermakna'ingin melumuri dan mengemukakan
kelemahan lawan secara subjektif '. Ungkapan ar-

rajul al-masyna' ( i-Ujt..plr ) berarti 'seorang
laki-laki yang dibenci oleh semua orang'.

Allah melarang seseorang berlaku tidak
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adil, tidakfir karena adanya Permusuhan yang

terjadi sebelumnya (QS. Al-Ma'idah [5]: 8). Di sisi

lain, Allah memerintahkan agar faktor per-
musuhan yang telah terjadi tidak membuat
seseorang bersikap aniaya terhadap yang
dibenci (QS. Al-Ma'idah [5]: 2). Dalam QS. Al-
Kautsar [108] : 3 dikemukakan bahwa orang yang

membenci Nabi Muhammad, mengansSaPnya

bodoh, serta menjelekkan keturunan adalah

disebabkan oleh kematian putranya sehingga

beliau tidak akan memperoleh kebajikan' Mereka

yang beranggapan demikian, karena kebencian

mereka, adalah orang-orang yang terputus
(asing) dari segala macarn kebajikan.
* Ahmad Husein Ritonga::

SYARAB (qtfi)
Terdapat 38 ayat Al-Qur'an yang menyebut dan

berkaitan dengan kata sy arib.
Kata syardb berasal dari kata keria syariba -

yasyrabu (t|5-- j;, ), yang secara bahasa

berarti 'minuman'. Kata ini juga dipakai dalam

arti 'minuman yang memabukkan'. Secara ter-

minologis, kata syardb berarti 'sesuatu yang
diminum', baik berupa air biasa maupun air
yang sudah melalui proses pengolahan, yang
sudah berubah warna dan rasanya.

Dalam Al-Qur'an, kata syardb digunakan

dengan makna yang sam4 baik dalam konteks

dunia maupun akhirat. Dalam kedua konteks ini
dipahami bahwa pada dasarnya maksud syardb

atau minuman adalah makna lafzhi (makmart
sebenarnyai yakni benar-benar minuman. Akan
tetapi, di antara ayat-ayat di atas ada ayat yang

memberikan arti lain, seperti kata z syribtt ( f;;rt )

pada QS. Al-Baqarah l2l: 93, bukan berarti
'diminumkan, tetapi'diresapkan' (ke dalam hati

mereka).

Secara fisik, air merupakan salah satu

kebutuhan vital bagi manusia, hewan, dan

tumbuh-tumbuhan (QS. An-Nahl [L6]: 10). Bagi

manusia Allah swt. seczua tegas memerintahkan
makan dan minum dari potensi alam yang
dianugerahkan-Nya (QS. Al-Baqarah [2]: 60).

Tentang sumber minuman dari susu, yang iuga

SyarAb

dipersiapkan untuk manusia, disebutkan-Nya,
air ini tersimpan dalam perut binatanS, yang

letaknya di antara darah dan kotoran (QS' An-
Nahl [16]: 55). Madu dengan berbagai jenisnya,

adalah minuman yang mengandungsyifi' ( ,v4=
obat) bagi kesembuhan manusia (QS. An-Nahl

11,61: 69). Minuman jenis ini sangat steril untuk
dikonsumsi langsung tanpa harus dipanaskan.

Berbeda dengan syardb atau minuman
dunia pada minuman di akhirat terdapat dua
jenis yang sangat kontras. Pertama adalah
minuman dari surga. Minuman dari surga
berarti minuman kenikmatan atau kelezatan,

sebagai anugerah dari Allah swt. untukmanusia
yang melakukan kebajikan ketikaberada di alam

dunia. Yang dapat meminum air ini adalah

semua orang yang dekat dengan Allah swt. atau

menjalankan syariat-Nya (QS. Shad [38]:51, QS.

Ash-ShAffAt l37l: 45, dan QS. Muhammad [47]:
15). Minuman yang bermacam-macam ini
diperoleh manusia tanpa proses apa pun dan

didapatinya setiap saat jika diinginkan. Kedua

adalah syardb atau minuman dari neraka.
Minuman dari neraka adalah minuman ke-

sengsaraan atau siksaan terhadap manusia
karena amal perbuatan di dunia menyalahi
syariat-Ny+ seperti oranS-orang kafir, zhalim,

musyrik, munafik, dan murtad. Minuman-
minuman yang disuguhkan di sini, disebutkan,

berasal d,ari al-hamim ( rir,,st ) atau air yang
mendidih,yangdipanaskan(al-mahmfim,V';i\l)
pada api neraka (QS. Al-An'Am 16l:70, QS. Yffnus

[10]: a, QS. Al-WAqi'ah [56]: 54). Dalam per-
cakapan bahasa Arab sehari-hari kata al-hamim

( c+.Jr ) disinonimkan dengan al-hirr, yang
menggambarkan keadaan atau situasi sangat

panas. Minuman jenis ini pada ayat lain disebut

dengan predikat bi'sasy-syardb (ia(}t &) utuu

sejelek-jeleknya minuman (QS. Al-Kahfi [18] : 29).

Syarkb atau minuman yangboleh diminum,
sebagaimana makanan, adalah yang halal dan

yang thayyib ( r$t = baik). Yang halal, artinya

yang dibolehkan menurut aturan syara', se-

dangkan yang thayyib, artinya yang suci, bersih,

dan memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan
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fisik serta tidak membahayakan terhadap
kesehatan badan. Mengenai batas-batas atau

takaran yang harus diminum, Allah swt. tidak
memberikan aturan yang terinci, kecuali dengan

isyarat wa 16 tusrifit (f;; V i = aan janganlah

berlebih-lebihan). Ungkapan ini dimaksudkan
agar jangan melampaui batas yang dibutuhkan
tubuh dan jangan melampaui batas-batas yang
dihalalkan (QS. Al-A'r?n l7l: 31). Dalam hal ini,
Nabi saw. dalam sebuah hadits riwayat At-
Turmudzi dan Ibnu Majah memberi penjelasan

bahwa yang dibutuhkan fisik manusia adalah

1/3 berupa makanan, 1/3 berupa minuman, dan

U3 udara. Komposisi ini menunjukkan perlunya
keseimbangan antara makanan, minuman, dan
udara. Dalam puasa, di samping batas-batas

tersebut, juga terdapat pembatasan waktu
(kapan seseorang boleh makan atau minum),
seperti disebutkan dalam QS. Al-Baqarah l2l:L87.
t Utang Ranuwijaya tc

SYARAH l7,P I
Syarah ( C? ) adalah f il mhdhi (verba lampau)
yang tersusun dari huruf-huruf syin, 16', danhd.
Bentuk mudhdri'(kini dan lampau)-nya adalah

yasyrabu ( i);- ); 4* mashdar-nya adalah syarh

( C'; ).Kata ini memunyai arti asal 'mem-
bentangkan' atau 'membeberkan', bisa pula
berarti 'membuka'. Misalnya, syaraha fulinun
'amrah (,;iltl,l, C" = Si Anu membeberkan
masalahnya). Yang dimaksud membeberkan di
sini ialah menjelaskan atau menerangkan agar

dapat dipahami. Dengandemikian, sy araha ( g.r" )
berarti awdhaha ('Cb')i : menjelaskan) atau
bayyana ('# : menerangkan); dan bisa pula
berarti fassara ('; = menafsirkan). Misalnya
syarahtu al-ghimidha ( AEJt e}, = saya me-
nafsirkan sesuatu yang tidak jelas). Ibnu Al-
Arabi, lebih jauh, mengatakan bahwa kata
sy ar ah"a jugabisaber arti fufizln ( b;L = menghafal,

menjaga), fat aha ( g! = membuka), dan fahima ('ri
= memahami).

Namun, kata syaraba yang banyak dipakai
dalam Al-Qur'an memiliki arti'melapangkan'.
Dengan makna ini ditemukan beberapa ayat Al-

Svarah

Qur'an yang merangkaikan kata syarahn dengan

shadr ( }* = dada), misalnya, syaraha All1hu
shadrahu (,LtL'7i ai ). Al-Ashfahani meng-
artikannya, Allah melapangkan dadanya untuk
menerima cahaya ketuhanan serta ketenangan

dan ruh dariNya. Adapun firman Allah yang
menggunakan lafal syarhush-shadr, antara lau,n

terdapat dalam QS. Asy-Syarh [94]: 1., Alam
nasyrahtakn shadraka (:st|* A "CF ji = Bukan-

kah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?).

Para mufasir sepakat mengartikan syarh

dalam ayat di atas dengan 'melapangkan',
'membeberkan', dan' meluaskan' ; narnun, dalam
perincian maknanya mereka menjelaskannya
secara bervariasi. Ath-Thabari mengatakan,
bahwa Allah melapangkannya untuk menerima
petunjuk dan keimanan kepada-Nya, dan
mengetahui kebenaran; untuk itu, Allah men-
jadikan dada Nabi Muhammad saw. sebagai

wadah bagi kebijakan (al-Hikmah). Adapun Az-
Zamakhsyari mengatakan, "Kami melapangkan
dadamu dan meluaskannya sehingga dapat
menampung semua ujian bagi kenabian, atau
mampu menanggung kebencian yang dilontar-
kan oleh orang-orang kafir dari kaummu mau-
pun kaum laini atau Kami luaskan dadamu untuk
menerima titipanku berupa ilmu dan hikmah,
dan Kami hilangkan kesempitan dan kesulitan
yang terjadi karena ketidaktahuan dan ke-
bodohan."

Muhammad Abduh mengelaborasi lebih
lanjut dengan mengatakan, bahwa Allah telah
melapangkan dada Nabi-Nya dengan mem-
bebaskannya dari kebingungan dan ketidak-
pastian (tentang kenabiannya) yang membuat
dadanya merasa sempit, karena mendapati
kekerasan hati kaumnya dan perlawanan
mereka.

Penjelasan di atas relevan dengan pendapat
Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa

QS. Asy-Syarh ini merupakan kelanjutan dan
penyempurnaan dari QS. Adh-Dhuh6, yang
turun sebelumnya. QS. Adh-DhuhA bercerita
tentang kebingungan dan kegalauan hati Nabi
Muhammad saw. karena terhentinya wahyu
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beberapa saat lamany4 sehingga orang-orang
kafir menuduh, bahwa Muhammad saw. telah
dilupakan dan ditinggalkan oleh Tuhannya.
Namun, dengan turunnya surah itu Nabi
Muhammad saw. merasa senang dan lapang
hatinya. Karena itulah, maka syarh ash-shadr
(pelapangan dada) yang tersebut dalam surah
Asy-Syarh diartikan sebagai kelapangan dada
Nabi Muhammad saw. karena turunnya wahyu
kembali, dan hal itu menunjukkan kepastian
kenabian beliau.

Semua pendapat ulama tafsir di atas
menunjuk pada makna immaterial darilafal sy arh

ash-shadr y altu pelapangan dada unfuk menerima
keimanan dan petunjuk. Antara satu penafsiran
dan yang lainnya tidak terdapat perbedaan yang
berarti. Tetapi, ada sebagian mufasir, seperti An-
Naisaburi dan Abu Hayyan, mengutip pendapat
Ibnu Abbas, menambahkan makna material pada
penafsiran lafal di atas. Mereka membawa
penafsiran lafal syarh tersebut ke dalam makna
hakikinya yaitu 'membedah'. Hal itu mereka
kaitkan dengan sebuah riwayat yang me-
ngatakan, bahwa Malaikat |ibril pernah datang
kepada Nabi Muhammad saw. ketika masih kecil
(ketika diasuh di Bani Sa'd), kemudian mem-
bedah dadanya dan mengeluarkan hatinya untuk
dicuci dan dibersihkan dari segala macam
maksiat, lalu dikembalikan lagi ke tempat
semula, setelah diisi dengan ilmu dan keimanan.

Namun, menurut Bint Asy-Syathl', ta'wil
semacarn ini harus ditinjau lebih jauh dengan
melihat ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang ment-
gunakan lrtal syarhush-shadr agar bisa diketahui
apakah penggunaan lafal tersebut khusus kepada
Nabi Muhammad sehingga bisa dikaitkan dengan
riwayat pembedahan dada beliau ketika masih
kecil, ataukah juga digunakan untuk yang lain;
sehingga membawanya ke makna immaterial,
sebagaimana pendapat kebanyakan mufasir.

Al-Ashfahani lebih cenderung kepada
pendapat kebanyakan mufasir. Hal itu terlihat
pada upayanya untuk mengaitkan ayat dalam

QS. Asy-Syarh [94], ayat t itu dengan QS. ThAha

l20l:25-26yartu:qfilarabbisyrahlishadriwayassirli

Svarah

.,
amri (4;.,.1 'Jrt3 ,rG J- fr ol Jti = Musa
berkata,- "ya funaniu, lapingkanlah untukku
dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku,
dan hilangkanlah kekakuan dari lidahku, supaya
mereka mengerti perkataanku"; QS. Az-Zumar

,-. - ,/.1 - _: -:lto2$ 4)t Cr t*t

#,w aaii'i'i ir; e;i,;,at:.',t:;
(Afaman syarahalldhu shadrahfr lil isldm fa huaw 'al6

nitrin min rabbilfi fa wailun lil qdsiyati qulitbuhum min
dzikr ill dhi ul 6' ika fi dhal 6l in muffi n )
"Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah
hntiny a untuk [mmerimal agmna lslmn lalu ia mendapat

cahaya dari TuhannAa [sama dengan orang yang
membatu hntiny al? Makn kecelaknan y mg besarlah bagi

mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat

Allah. Mereka itu di dalam kesesatan yang nyata" .

Dilihat dari makna yang dikandung oleh
ayat-ayat di atas, semuanya menunjuk pada
makna immaterial dan tidak ada sedikit pun
petunjuk yang mengarah pada makna material.

Selain itu, masih ada dua ayat lain yang
juga memperkuat argumentasi kebanyakan
mufasir, yakni QS. An-Nahl [15]: 106:

;i J; +;,t 4r 6b .6:. c- ,i ,;ti
)+i ,rn -iii

(Wa ldkin man syaraha bil kufri shadran fa 'alaihim

ghadhabun minall 6hi w a I ahum' adzhbun' azlfim)
" Akan tetapi orang y ang melapangkan dndany a untuk
kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan

b aginy a azab y ang besar " ;

QS. Al-An'Am [6]:125:

+* ,i.,i* tA-,L-*- oi'fi ,;,*
(F a man yuridill1hu an y ahdiy ahu y asy rah shndralru lil
islAm)

B ar an gsi ap a y an g All alt m an ghendaki akmr memb er ikmt

kep adany a petunj uk, niscay a Dia mel apm gkm dadnny a

untuk (memeluk agama) lslam.

Bintu Syati' menjelaskan lebih lanjut bahwa
kelima ayat Al-Qur'an yang menggunakan lafal
syarh dilurunkan di Mekah dan semuanya
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digunakan dengan lafal shadr serta diartikan
sebagai kelapangan dada. Dua ayat dalam QS.

Az-Zumar [39] dan Al-An'Am [6] dikaitkan
dengan terpilihnya Islam sebagai agama yang

berarti diterimanya 'cahaya Tuhan'; dan dua

lainnya dalam QS. Thaha [20] dan Asy-Syarh

[94] dikaitkan dengan didapatkannya ke-

mudahan. Kemudahan dalam QS. Thaha beruPa

hilangnya kekakuan lidah untuk berbicar4 dan

dalam QS. Asy-Syarh berupa hilangnya beban.

Selain itu, lafal syarh ash shadr di dalatn QS. An-
Nahl [16] dikontradiksikan pada kelalaian
orang-orang yang hati, pendengaran, dan
penglihatannya ditutup oleh Allah; dalam QS'
Az-Zumar dengan mengerasnya hati dan ke-

sesatan yang nyata; dan dalam QS. Al-An'Am
dengan sesak dan sempitnya dada serta siksaan

karena kufur. Rangkaian penjelasan seperti di
atas menjadikan pendapat An-Naisaburi dan

Abu Hayyan yang membawa makna material

b agi sy arh ash- shadr semal<rn j auh dari keben ar an.

Sebaliknya pendapat kebanyakan mufasir yang

membawa kepada makna lapangnya dada untuk
menerima petunjuk Allah berupa keimanan dan

cahaya kebenaran dapat diterima sebagai

pendapat yang lebih benar. E Ahmad saiful Anam c:

SYARiAH { +Ii:' 7

Kata syari'ah ( ^--; ) merupakan salah satu

bentukan dari kata syara'a - yasyra'u - syir'anl

syari'atan ( ,*,,tO', L')r- L7 ). SeUuah kata
kerja yang terdiri dari tiga huruf yakni syin, ra'

dan 'ain. Menurut Ibnu Faris, kata tersebut
menunjukkan arti dasar'sumber/mala ait',
sedangkan menurut Al-Ashfahani, kata tersebut

berarti ath-thariqatul-whdhihah ( a^ i^tr)t A-P, =

ialan yang jelas) sebagaimana dalam ungkapan

syara'tu lahfi thariqatan ('6-*';'&'; = saya

menjelaskan jalan untuknya).
Menurut Ali At-Tahanuwi dan Asy-Syatibi,

kata syafi'ah G-? ) sama artinya dengan kata ad-

ffin ( u.jtt) dm al-millah (Ut). Pendapat kedua

tokoh tersebut lebih dekat dengan penggunaan

kata syari'ah (;*-i ) sebagaimana yang kita
pahami. Menurut Ibnu Faris, penggunaan kata

sy afi ' ah (o*,-r, ) dalam Nn ad-frn ( 
"rlt 

) dan al -mill ah

Syari'ah

( 
^rrt' ) 

atau 'agama' merupakan aplikasi dari
isti'drah (pinjaman), yakni penggunaan sebuah

kata yang bukan pada tempatnya karena adanya

keserupaan dan qarinah. Hal tersebut lebih jelas

terlihat pada penjelasan yang diberikan oleh Al-
Ashfahani bahwa perkembangan makna syaii'ah

@- / )dari'sumber/mata air' meniadi asy-sy afi' alt

dengan arti'agama' atau'aturan-aturan Allah'
disebabkan adanya keserupaan di antara kedua-

nya. Agama dapat memberi kepuasan batin
sekaligus menjaga kesucian penganutnya dari
perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya
dan orang lain sebagaimana air dapat memberi

kepuasan bagi seseorangyffirg sedang kehausan

sekaligus membersihkan pemakainya dari
kotoran-kotoran yang bersifat lahiriah.

Dalam Al-Qur'an, penggunaarrkata sy aii' ah

@-/ ) dan kata yang seakar dengannya terulang

sampai 5 kali, yakni dalam QS. Al-Ma'idah [5]:
48, QS. Al-A'rAf [7]:1,63, QS. Asy-Sy0rd 142): 13

dmr Zl,serta QS. Al-]Atsiyah [tt5] : 18. Penggunaan

kala syari'ah (,;-, ) dalam ayat-ayat tersebut
pada umumnya mengacu pada makna yang

disebut terakhir kecuali kata sy aii' ah ( u ; ) y ang

terdapat dalam QS. Al-A'rAf [7]: 163, "Dan

tanyakanlah kEada Bani lsrail tentang negeri (eilah)

y ang terletak di deknt laut ketika melrnggar di hari sabtu

di waktu dntangny a ikan-ikan kepada mereka. lknn-ikan

itu tuapung-apung di atas air dan sama sekali tidnk ada

y ang datang pada hari-hari y ang I ain. "

Secara literal, makna kata syurra'an dalam

ayat tersebut sangat jauh dari makna syari'ah

G-i ). Adh-Dhahhak mengartikan kata tersebut

dengan makna 'terapung-apung di atas air',
zhdhiratun' alal-m6' (,r)t jL";ivrb ), sedangkan Al-

Ofi -engartikannya dengan 'datang dari ber-

bagai arah atau tempat', j6'a min kulli makdnin

( {* ,f v.;L).Walaupun demikian, ayat ter-

sebut menurut konteksnya, berkaitan dengan
pelanggaran Bani Israil terhadap salah satu

aturan Allah yang telah ditetapkan kepada
mereka. Mereka melakukan penangkapan ikan

pada hari Sabtu; padahal, hari tersebut ditetap-
kan oleh Allah sebagai hari khusus bagi mereka

untuk melakukan ibadah.
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Kemudian penggunaan kata sy ari' ah ( * ;, I
di tempat yang lain, memunyai dua arti yang
diantarai oleh nuansa yang sangat tipis. Per-
tama, syari'ah (re-t") berarti 'agama dalam
pengertian totalitas'. Hal ini dapat dilihat
misalnya dalam QS. Asy-Syur6.l42l: 13. Dalam
ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa tidak
ada perbedaan antara ag.una yang diwasiatkan
kepada Nabi Nuh as., Ibrahim as., Musa as., Isa

as., dan Muhammad saw. Menurut Wahbah Az-
Zuh arli, kat a sy ari' ah ( * ;. I dalam ayat terseb ut
berarti'agama Islam dalam pengertian yang luas
yakni ketauhidan dan ketaatan kepada Allah
swt'. Kedua, 'aturan-aturan agarna yang bersifat

far'iy'(bersifat cabanp bukan pokok). Hal ini
dapat dimengerti dari penggunaan kata tersebut
di dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 8, "Untuk tiap-tiap
umat diantara knnu, Knni berikan aturan dan jalm yang

terang. Seandainya Allah menghendaki noscaya Allah
akan moladikan kamu umat yang satu."

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pada
dasarnya pokok agama hanya satu. Apa yang
dibawa oleh Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa pada
prinsipnya sama dengan yang dibawa oleh
Muhammad saw. Prinsip itu adalah mengesakan
Allah swt. dan mengabdi kepadanya. Hal
tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah
dalam sabdanya, "Kami se,nul para rasul adalah

bersaudara dalam satu keluarga, agama kita sama y akni

agama tauhid (moryesakan Allah)." Adapun per-
bedaan misi yang mereka bawa,lanjut Ibnu
Katsir, terletak pada aturan-aturan internal
dalam tiap-tiap agama. Kadangkala satu hal
dinyatakan terlarang dalam satu agama sesuai

dengan aturan internal yang berlaku dalam
agama tersebut, akan tetapi, hal yang sama
justru dibolehkan berdasarkan aturan internal
dalam agama yang lain dan demikian sebalik-
nya. Dalam terminologi agarna yang kita kenal,

aturan-aturan seperti itu disebut aturan far'iy.
Harus diyakini bahwa di balik perbedaan itu
tersimpan rahasia dan hikmah.

Mutawalli Asy-Sya'rawi menjelaskan
bahwa perbedaan-perbedaan aturan tersebut
terkait dengan perbedaan kondisi umat yang

SYarqiYr' ah

hidup di dalam fase dan tempat yang berbeda.
Sebelum kedatangan Nabi Muhammad sebagai

rasul terakhir, hubungan antara satu kaum
dengan kaum yang lain, yang masing-masing
tinggal di tempat yang berjauhan belum atau
hampir tidak ada. Satu negeri terisolasi dari negeri

yang lain. Apa yang terjadi di belahan bumi
bagian barat tidak diketahui oleh kaum yang
bermukim di belahan bumi bagian timur. Keadaan

dunia yang isolatif itu menyebabkan masalah-
masalah yang muncul, ada, dan berkembang
cenderung bersifat lokal. Penyimpangan dan
penyakit-penyakit masyarakat yang terjadi di
setiap daerah beraneka ragam. Dalam hal ini
aturan-aturan Allah (syariat) yang tujuan
utamanya adalah demi kemaslahatan manusi4
oleh Allah sendiri, dijadikannya bermacam-
macam pula. Ibarat seorang dokter, Allah
mengetahui persis obat yang dapat menawar
segala penyakit yang menimpa berbagai kaum.
Dengan demikian, pernah terjadi, Allah swt.
mengutus dua orang rasul dalam kurun waktu
yang sama dengan membawa aturrr-aixmrfar'iy
yang berbeda.

Hal itu berbeda dengan kondisi masyarakat

dunia pada masa sekarang. Sarana transportasi
dan komunikasi baik cetak maupun elektronik
yang serba canggih telah menjadikan dunia
semakin sempit. Masalah yang dihadapi tidak
berbeda karena batasan-batasan geografis.
Penyakit masyarakat dan penyimpangan-pe-
nyimpangan yang terjadi relatif sama dan
bersifat global. Apa yang menimpa manusia di
belahan bumi bagian barat sama dengan yang
menimpa manusia di belahan bumi bagian timur.
Maka dari itu, Allah dengan sifat kemahatahuan-
Nya menciptakan syariat terakhirnya yang
diemban oleh Muhammad saw. sebagai syariat
yang universal. Demikian secuil hikmah yang
tersimpan di balik keragaman syariat, dalam arti
aturan-aturan agama yang bersif at far'i, yang
diturunkan oleh Allah kepada manusia. $Aliminet

SYARQIYYAH ( z 'o=i';',)
Sy ar qiy y ah berasal dari sy ar aq a, y asy ru qu, sy ar q an I
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Svarqit'yah

syurfiqan. Akar katanya terdiri dari huruf syin -
rd - qdf, yang pada dasarnya mengandung arti
'sinar' dan'terbuka'. Matahari terbit, dikatakan

syaraqatisy-syams ( .r3r F" ) karena telah
menyebarkan sinarnya dan seakan-akan alam

ini terbuka setelah malam berlalu dan muncul
terang. Kata itu dan turunannya dalam berbagai

variasi terulang 17 kali dalam Al-Qur'an. Di
antaranya dalam QS. Al-Baqarah [2]: 115 dan

142, Al-Hljr l15l:72, dan QS. Al-A'rAf l7):137.
Al-Ashfahani menjelaskan bahwa apabila

kata masyriq dan maghrib (lawannya) disebut
dalam bentukmufrad,yang dimaksud adalah sisi

Timur dan Barat (QS. Al-Baqarah [2]: 115).

Apabila dalam bentuk mutsannd maka yang
dimaksud adalah tempat terbit dan terbenam-

nya matahari di dua musim, kemarau dan hujan

(QS. Ar-RahmAn [55]: 17), sedangkan kalau
berbentuk jamak, y*g dimaksud adalah tempat

terbit dan terbenamnya matahari pada setiap

hari di setiap musim (QS. Al-Ma'nrij [70]:  O).

Kata sy arqiyy an ( *'; ) dalam QS. Maryam

[19]: 16 berkaitan dengan kisah Maryam ketika

ia menjauhkan diri dari pihak keluarganya ke

arah Timur menjelang ia mengandung Isa as. Se-

mentara ltt, kata sy ar qiy y ah ('4|3 ) ya^g d al am

QS. An-N0r l24l:35 disebut beriringan dengan

lawan katany+ gharbiyyah (+'; ), berkaitan

dengan rangkaian perumpamaan yang di-
paparkan Allah dalam ayat itu. Kedua kata

tersebut berfungsi sebagai sifat dari katazaitfinah
(pohon zaitun) yang digambarkan sebagai pohon

yang mengandung banyak berkah dan tumbuh
tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah

barat.
Apa maksud rangkaian kalimat ld sy arqiyy ah

wa ld gharbiyyah (*,f 'li #r. 1) dalam ayat

tersebut? Para mufasir berbeda pendapat: 1)

Syarqiyyah ialah yang diterpa cahaya matahari

ketika terbit (pagi) dan tidak di waktu terbenam

(sore); gharbiyyah, ialah yang diterpa cahaya

matahari ketika terbenam (sore) dan tidak di
waktu terbit (pagi). Ini dikatakan oleh 'Ikrimah

dan Qatadah. Pohon Zattunini tumbuh di tengah

padang sahara; tidak ada sesuatu yang me-

Syarr

lindunginya dari matahari baik pada waktu pagi

maupun sore hari. Pohon dalam posisi demikian,

hasilnya sangat baik. Pendapat lain mengatakan

bahwa pohon itu dikelilingi oleh pohon besar

sehingga tidak terlihat dari arah timur dan barat.

2) Pohon yang disebut di dalam ayat itu bukan

pohon di dunia, itu hanyasebagai perumparnaan/

karena kalau pohon yang dimaksud ada di dunia

maka pasti berada dalam salah safu dari dua sisi,

timur atau barat. Ini pendapat Al-Hasan yang

didukung oleh Ats-Tsa'labi. 3) Ibnu Zaid me-

ngatakan bahwa pohon itu terdapat di Syam;

letak Syam tidak di timur dan tidak pula di barat

dan itu negeri yang memunyai banyak berkah.

+ Baharuddin HS. e"

SYARR ( "f )

Syarr ( ;)yangberasal dari kata" syarra-yasyarru

- syarran - syarhran - syararatan (t7 -'A-"
i'r? -tj;) berarti 'jahat' atau 'tidak baik',
sedangkan k ala sy arra - yasyurru - syarran - asy arra

- syarrara ('r'.i -';i -t7 -tH-';) dapatber-
arti'menjemur', seperti dikatakan syarral-lahma

( i:Jur'; = menjemur daging), dan kadang-kadang

berarti'menjelekkan' atau'menghina', seperti

syarra fulhnan ('uti 7= iu menghina si Fulan). Di
dalam bentuk lain seperti syararah - syarirah
( i't} -'; j; ) y angberarti'percikan' atau'bunga

api'. Dikatakan demikian karena diyakini adanya

unsur kejahatan yang terkandung di dalamnya.

Sedangkan bentuk lain sep erti; syurra ( V )betarti
'aib', sydrra ( 5t.3 ) berarti 'memusuhi'. Selain

makna di atas menurut Ibrahim Al-Abyari
dalam bukunya, al-Mausfi' atul-qur' 6niy ah, masih

ada makna lain yaitu 'pePerangan', 'menolak',

'menampakkan','iblis','dosa','kerusakan','naik
darah','yang dibenci','merugikan','menyeng-
sarakan' dan'sepotong dendeng'.

Dari makna di atas dapat dipahami bahwa

syarr memunyai banyak arti, namun makna yang

umum dipakai adalah perbuatan jahat yang

merupakan lawan dari kebaikan, dan kalau
dilihat dari keseluruhan makna di atas semuanya

menunjukkan makna yang tidak baik dan
merugikan orang lain.
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Kata syarr dengan segala bentuknya ber-
ulang sebanyak 31 kali dalam Al-Qur'an dengan
makna yang berbeda sesuai dengan teks dan
konteks, dapat dilihat sebagai berikut.
1. Syarr yang berarti sifat buruk manusia dapat

ditemui antara lain pada QS. Al-Baqarah [2]:
21.6 yang berbunyi,

?. ,. , a -.- 
b ,Q:# oi:F, 'ra;;i*tUi;* oi Wi

€tF ii
(. . . wa 'asd 'an takrahit syai'6n wa huwa khairun
I akum w a' as d' an tubibbtt sy ai' mr w a huw a sy ar run

lakum...).
" . . . boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia

amat baik b agimu, dan boleh j adi kamu menyukai

sesu atu padahal ia amat buruk b agimu. "

Makna di atas dapat dipahami dengan
didahului oleh kata-katakhair. Makna buruk
juga dapat dilihat pada beberapa surah
seperti QS. Ali'Imran [3]: 180; Al-M6lidah [5]:
60, demikian juga dalam QS. Y0suf l12l: 77.

seperti dijelaskan oleh An-Nawawi dalam
tafsirnya, Tafsirul - Munir, y ang menyebutkan
keburukan sifat-sifat saudara Yusuf tentang
pencurian sehingga Allah meng atakan " Eng-

kau j auh lebih buruk sampai mendustai bapakmu di
dalam membuang Yusuf ke dalam sumur" .Ibrr.)
Abbas menjelaskan arti'ujian dengan ke-

burukan dan kebaikan'ialah kesempatan dan
kelapangan, kesakitan dan kesehatan, ke-
kayaan dan kefakiran, halal dan haram, taat
dan durhaka, petunjuk dan kesesatan. Se-

lanjutnya dikatakan syarr itr meliputi semua
keburukan/kesukaran dunia, seperti miskin,
sakit, dan susah. Sedangkan khair melip:uti
semua yang nikmat, seperti sehat, gembir4
dan mencapai cita-cita.

2. Syarr yang berarti kejahatan seperti dalam QS.
Y0nus [10]: 11 dan Al-Isril l17l:11,. Di dalam
ayat tersebut dikatakan sekiranya Allah
menyegerakan kejahatan bagi manusia
seperti permintaan mereka untuk menye-
gerakan kebaikan, tetapi Allah tidak segera

memberikan kejahatan kepada mereka.
Makna tersebut dapat dipahami oleh mufasir

Syaukah

berdasarkan pada sebab-sebab turunnya
ayat. Ayat ini turun karena seorang Badui
yang mendoakan keluarganya hartanya dan
anaknya, celaka karena tidak disenanginya.

3. Syarr dengan makna bunga api terdapat
dalam QS. Al-MursalAl l77l:32, innahd tarmi
bisyararin kal-qashr (;AK i* .rJ () = S*
sungguhnya neraka itu melemparkan bunga
api sebesar dan setinggi istana). Diartikan
dengan bunga api menurut An-Nawawi
karena neraka itu memang melemparkan
bunga api, dan bunga api itu beterbangan
sebesar dan setinggi istana.

4. Selain dari ketiga makna di atas, syarr juga
berarti malapetaka. Seperti terdapat dalam

QS. Fushshilat [41]: 5l, ...waidzk-massahusy-

syarru fadzit.du'd'in 'aridh.. 1 l:li',; r15...

,j-'".P ;G3 ti = ... apabila ia ditimpa mala-
petaka maka ia banyak-banyak berdoa ...).

Dengan memerhatikan malaa mufradat dan
makna yang terdapat dalam Al-Qur'an maka
dapat disimpulkan bahwa makna syarr pada
umumnya digunakan untuk hal-hal yang ber-
hubungan dengan kejahatan atau sesuatu yang
buruk, baik yang berkenaan dengan sifat
manusia maupun tempat burukyang disediakan
untuk manusia nanti di akhirat. ocNurnaningsih'c

SYAUKAH te?'.rSl
Lalal syaukah terbentuk dari huruf synn - wdw -
kAf ( !, ; ). Kata syaukun ( .:iF ) artinya sesuatu
menyerupai paku yang dapat memaku karena

ujungnya keras. Lafal ini juga memunyai arti alat

penyengat binatang penyengat. Dari ketiga
huruf tersebut terbentuk banyak model-model
kata dengan arti yang sejalan dengan sistem
pembentukan atau wazan-nya, sehingga ter-
bentuk menjadi kata kerja (fi'il) sydka-yasyftku
('!'fr-- 3ti = menusuk dengan duri atau me-
runcing ujungnya). Syawwaka ('!? = tumbuh
durinya), kemudian dari padanya terbentuklah
lafal syaukah di atas dan dari arti duri ber-
kembang menjadi makna yang lain, yaitu:
'keberanian','kekuatan' dan'senjata'. Kata-kata:
"rajulun sydikus - sil6h( g>:-lt ltb ,tr, = seorang

laki-laki bersenjata tajam). Al-Qurthubi dalam
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Sl aukah

tafsirnya mencatat bahwa dari contoh yang
terakhir ini terbentuk kalimat dengan balikan
katamenjadisydkiy-sildh( CD' .rlG ) kemudian

artinya menjadi: Orang yang senang memilih
golongan yang tidak membawa senjata atau

tidak memunyai rasa permusuhan . Dalarn Tafsir

Al-Manir, istilah tersebut menggambarkan orang

yang malas berperang tetapi rakus harta.
Maksud dari kalimat yang terakhir ini sangat

dekat dengan makna kalimat dalam QS. Al-Anf61

[8] di bawah ini.
Dalam Al-Qur'an, hanya terdapat satu kata

saja yaitu asy-syaukah yang terletak dalam QS.

Al-AnfAl [8]: 7 dengan kandungan makna
menurut tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa
Rasulullah saw. beserta kaum Muhajirin ber-

hijrah dari Mekah ke Madinah karena mendapat

perintah Allah di samping sudah terlalu lama

menanggung derita penindasan kaum kafir

Quraisy, sehingga kaum Muslim meninggalkan

tanah, rumah dan harta benda miliknya lalu
diambil alih menjadi milik mereka (kaum
musyrikin).

Pada suatu hari Rasulullah saw. mendengar

bahwa ada dua kesatuan musuh kaum musyrikin

Quraisy, yaitu satu kafilah terdiri dari t10 orang

kafilah Quraisy yang datang dari Syam di bawah

komandan Abu Sufyan dengan membawa per-

bekalan dan dagangan yang banyak sekali. Ketika

Abu Sufyan mendengar tentara Islam telah
menghadang rombongannya lalu dia mengirim

Damdam bin Amr ke Mekah untuk meminta
pengiriman bantuan pasukan guna mengawal

rombongannya menghadapi pasukan Islam.
Maka, berangkatlah pasukan yang kuat dan

Persenjataan lengkap di bawah komandan Abu

|ahl. Gabungan dari kedua kesatuan dari dua

pasukan ini berkekuatan 950 personel.

Rasulullah saw. dengan 313 personel lalu

mengatur strategi bersama Abu Bakar dan 'Umar.

Saat itu, Miqdad bin Amr berdiri sambil me-

ngatakan, "Demi Allah kami tidak akan berbuat

seperti kaum Bani Israil yang berkata kepada Nabi

Mus4 "Berangkatlah kamu bersama Tuhan-mu

maju perang kami duduk-duduk menunggu di

SYi'ah

sini (Miqdad berjanji)." Sungguh kami akan

berperang bersama tuan sampai titik darah
penghabisan bersama tuan-tuan."

Kata asy-syaukah dalam jalinan kalimat
" Ghaira dzdtisy-syaukah" ( 

^L?1 ?tt k ) dalam

QS. Al-AnfAl [8]: 7 di sini-menurut Az-
Zamakhsyari -mengandung makna'kafilah
yang sedikit jumlahnya'. Kata syaukah (bentuk

plural dari syukun) dalam ayat tersebut karena

anggota kafilah kaum musyrikin yang ber-
senjata sedikit jumlahnya, yakni hanya sekitar

40 pasukan berkuda (pembawa duri atau
senjata). Secara lengkap rangkaian kalimat
tersebut maksudnya ialah seb4gian kaum
Muslim cenderung memilih berperang me-

lawan kafilah pedagang dengan barang da-

gangan yang banyak dan tidak memunyai
kekuatan senjata dan perebutan harta ramPas-

an dengan sangat mudah. 'c Mukhlas t:

sYiAH ( ry )

Katasyi'ah(a+) dalam bahasa Arab berasal dari

sy-y-'a ( Ci ) berarti 'menolong', 'membantu',
'menyiarkan','menebarkan','menjadi banyak',
'kuat', dan 'menyala'. Syk'al-qaum ( iF\Lu)
artinya'kelompok itu bertebaran', syd'al-khabar

( .it te ) artinya 'berita itu tersebar luas'.
Sy6'atin-nirubit-hatab ( -5jq 'Sit cLt:, ) artinya,
'api itu menyala dengan kayu bakar' .Katasyi'ah
(*) berarti 'kelompok yang saling membantu

dalam memecahkan suatu problem'. Al-
Ashfahani mengartikan kata tersebut sebagai

'kelompokyang memPerkokoh manusia lain dan

mereka berkembang biak'.
Dalam Al-Qur'an, katasyi'ah disebut 4 kali,

tersebar di dalam tiga surah (QS. Maryam [19]:
69, QS. Al-Qashash [28]: 15, dan QS. Ash-ShaffAt

[37]: 83) dan digunakan untuk beberapa pe-

ngertian. Pertama, untuk menunjukkan suatu

kelompok yang saling menolong dalam me-

mecahkan suatu masalah, seperti dalam arti
kebahasaan di atas. Pengertian semacam ini
dipahami dari kata syi'ah ymg terdapat dalam

QS. Maryam llgl:69. Menurut Al-Maraghi, kata

tersebut menunjukkan suatu kelompok yang
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Syiqdq

saling membantu dalam urusan kebatilan dan
satu sama lain saling mendukung.

Keduo untuk menerangkan orang yang
menganut suatu agama dan berusaha membantu
mengembangkannya. Mereka itu antara lain
terdiri dari kaum Bani Israil. (QS. Al-Qashash

[28]: 15).

Ketiga, untuk menerangkan suatu ke-
lompok yang mematuhi pimpinannya. Dari
pengertian inilah orang menyebut para pengikut
Ali bin Abi Thalib sebagai kaumsyi'ah. Menurut
riwayat Abu Bashir dari Abu la'far, bahwa
sebutan syi'ah untuk kelompok Ali tersebut
dipinjam dari istilah yang ada dalam Al-Qur'an
itu, walaupun kata syi'ah yang ada dalam Al-
Qur'an itu tidak ada hubungannya dengan
istilah syi'ah dalam arti pengikut Ali bin Abi
Thalib. * Abuddin Nata t+

SYIQAQ ( .iti+ )

Di dalam Al-Qur'an kata syiqdq disebut 7 kali,
yaitu dalam QS. Al-Baqarah [2]: 137 dan176,QS.
An-NisA' [4]:35, QS. H0d [11]:89, QS. Al-Hajj

122): 53, QS. Shad [38]: 2, serta QS. Fushshilat

$11: 52. Adapun kata yang seakar dengan kata

syiqhq dengm kelas kata yang berlainan, semua-

nya berjumlah 22, tersebar dalam beberapa
surah. Dari jumlah itu, yang terdekat kelas

katanya adal ah syaqqa - yasyuqqu ( tg- 
-'",- ).Dua

kata ini disebut 7 kali dalam Al-Qur'an. Dengan

kedekatan konjugasinya, makna ketiga kata itu
memunyai makna yang hampir sama.

Menurut bahasa, syiqdq berarti al-khilif wal-

mukhdlafah wal-'addwah (;jr-,a4.JCir s -.t)r'Jt =
pertentangan, penyimpangan, persengketaan,

atau permusuhan). Sebenarnya, kata tersebut
berasal dari kata syiqq (; ) dan berarti 'sisi'.

Kemudian kala syiqdq mendapat beberapa arti
lain, tetapi pada dasarnya tidak terlepas dari
kerangka makna dasar itu. Hal tersebut disebab-

kan pertentangan, permusuhan, penyimpangan,
dan persengketaan, senantiasa melibatkan dua
pihak atau lebih yang masing-masing berada
pada sisi yang berbeda atau berlawanan dengan

sisi yang ditempati oleh pihak lainnya. Dalam

S-viqAq

Al-Qur'an, kata syiqaq senantiasa mengandung
konotasi negatif yang menjurus kepada pe-
nentangan, penyimpangan, dan pengingkaran
terhadap kebenaran, keadilan, petunjuk Allah
dan rasul-Nya, serta kebaikan. Oleh karena itu,

syiqdq senantiasa menjadi ciri orang musyrik,
orang kafir, orang munafik, orang zalim, dan
orang-oranB yang bersengketa karena sikap,
keyakinan, dan aktivitas mereka cenderung
mencerminkan hal-hal tersebut.

Syiqdq ( sry) dalam QS. Al-Baqarahl2l:737
merupakan gambaran permusuhan oranS-
orang Nasrani, Yahudi, dan lainnya terhadap
Nabi Muhammad saw. karena mereka berpaling
dari iman yang benar. Kata yang sama dalam

QS. Al-Baqarah [2]: 176 merefleksikan sikap
orang-orang yang memperselisihkan kebenaran

Al-Qur'an. Kemudian dalam QS. H0d [11]: 89

kataitu mencerminkan sikap kaum Madyanyang
tidak memedulikan peringatan Nabi Syuaib as.

akan kejahatan mereka dan seruannya untuk
menyembah Allah serta kembali ke jalan yang
benar dan berlaku adil. Selanjutnya dalam QS.

Al-Hajj l22l:53 kata tersebut dinyatakan sebagai

cerminan sikap orang-orang zalim yang ter-
pengaruh oleh godaan setan sehingga mereka

tidak dapat menangkap kebenaran dan tidak
dapat memahami petunjuk yang disampaikan
oleh Rasulullah, sedangkan dalam QS. ShAd [38]:
2, syiqdq merupakan cerminan permusuhanyang
ditampilkan oleh orang-orang kafir yang me-
nolak untuk menerima kebenaran. Adapun syiqdq

dalam QS. Fushshilat l41l: 52 dinyatakan sebagai

ciri orang yang mengingkari kedatangan Al-
Qur'an dari sisi Allah swt.

Terakhir, kata syiqhq yang terdapat dalam

QS. An-NisAr' [4]:35 merujuk kepada PersenS-
ketaan yang terjadi dalam rumah tangga antara

suami istri. Syiqdq muncul karena ada hak dan

kewajiban yang tidak terpenuhi, atau tidak
terjalinnya hubungan yang harmonis (husnul-

mu'6syarah, I{;(-Jl:i 1) antara suami-istri
sehingga menimbulkan pertikaian yang akhir-
nya dapat menyebabkan retak dan hancurnya
rumah tangga jika tidak ada jalan untuk men-
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damaikan mereka. Al-Qur'an menawarkan
penunjukan dua orang baknm ( -3 ), arbitrator,
juru damai. Seorang berasal dari pihak suami
dan seorang lagi berasal dari pihak istri. Namun,
itu tidak menutup kemungkinan penunjukan
hakam yang tidak berasal dari keluarga mereka.

Pada dasarnya tugas hakam adalah ber-
usaha mendamaikan dan mengembalikan me-

reka ke dalam kehidupan rumah tangga yang
harmonis. Namun, jika pertikaian telah se-

demikian parah dan tidak ada celah untuk
mendamaikan mereka kemudian hakam me-
mandang perceraian sebagai jalan terbaik maka
mereka dapat merekomendasikan dan me-
nyarankan agar suami-istri itu mengajukan
permohonan perceraian di pengadilan. Per-

soalannya, apakah hakam berwenang untuk
menceraikan suami-istri itu atau tidak? Ter-

nyata, ada perbedaan pendapat di kalangan
ulama. Ali, Ibnu Abbas, Malik, dan Asy-Syafi'i
satu pendapat, sementara kalangan Syi'ah
berpendapat bahwa hakam berwenang men-
ceraikan mereka, jika itu merupakan hal yang
terbaik bagi mereka. Adapun Al-Hasan, Abu
Hanifah, dan Asy-Syafi'i dalam satu riwayat
berpendapat bahwa hakam hanya berwenang
untuk mendamaikan, tidak untuk menceraikan.
ee Ahmad Qorib ce

sYrQwAH ( 6aj.".t
Lafal di atas merupakNr mashdar dari kata kerja

sy aqty a ( ;* ) - y rsy qA ( 6;i" ) - sy aqan (,;e ), sy aq 6'

(,t;z), syaqkwah (;'r';z), syaqwah (;ti*), wa

syiqwah(;b , ) ya.g artinya'celaka' atau'tidak
bahagia' (jelek keadaannya karena sebab-sebab

materi atau immateri); dan sebagai lawan dari
sa'ddah ( ;if ) yang artinya'kebahagiaan'. Kata

tersebut berakar kata sy ( ; ) - q ( O) - w ( S \.
Ar-Raghib mengartikan sy aqiwah sebagai

lawan dri sa' Adah. S a' 6dah ada dua macam, yaitu
sa'6dah dunyawiyyah ( i-$";>tll = kebah.agiaan

dunia) dan sa'ddah ukhrawiyyah ( i-;;i;tt;- =

kebahagiaan di akhirat). Syaqdwah pun demikian
pula, yaitu syaqdwah dunyawiyyah (i-;!{tt*)
yang berupa sfi'ul bil 1 St;t',';.= keburukan yang

Syiqwah

terjadi sekarang [di dunia]) dan syaqdwah

ukhrawiyyah ( i-);l;jtt ) berupa sfi'ul ma'kl

1 .1ulr'"r- = keburukan yang terjadi nanti [di
akhiratl).

Sebagian ahli bahasa mengatakan bahwa
lafal syaq6' ( ,t*) bisa digunakan untuk artita'ab
( -; = payah, letih, lelah), misalnya: "syaqaitu fi
kadz6" (Ls A!& = Aku merasa letih dalam
masalah ini). Akan tetapi, mereka menjelaskan

lebih lanjut bahwa setiap syaqfr'adalah ta'ab darr

tidak sebaliknya; jadi,lafal ta'ab maknanya lebih
umum dari pada syaqA'.

Bentuk ismfd'il (partisip aktif) dan kata sifat

dmi sy aqiy a ( ;# ) ialah asy - sy aq ty y u t'Gibt ) y ang
artinya 'yun9 tidak bahagia atau mendapat
kesulitan', dan jamaknya adalah al-asyqiyk'
( ,E:r!r). Misalnya, dalam sebuah hadits dikata-
kan "asy-syaqiyyu man syaqiya fi bathni ummih"
,'l .-....,-..t( yi F €, 4'A ',#t ) yang menurut Ibnu
Manzhur, maksudnya ialah barangsiapa ditetap-
kan Allah pada awal ciptaannya sebagai orang
yang tidak bahagia maka ia benar-benar menjadi
orang yang tidak bahagia di akhirat dan di dunia
ini. Adapun bentuk komparatif dan superlatif-
nya ialah al-asyqd (;:r!r).

Dari bentuk kata kerja intransitif, lafal
syaqiya (1#) bisa dijadikan kata kerja transitif
(,itdrj.l4r ) dengan menambahkan prefiks
berupa hamzah ( f ) sehingga menjadi asyqA ( gbi
= membuat tidak bahagia), dan bentuk kata kerja
imperfektum/sekarangnya ialah yusyqi (,# ).

AlQur'an menggunakan lafal syaqiya ( iry \
dalam berbagai perubahan bentuknya. Yang di
dalam bentuk kata kerja lampau, dalam pola
intransitif terdapat hanya dalam satu ayat, yaitu
dalam QS. HOd [11]: 106. Dalam ayat ini, Allah
menjelaskan penderitaan orang-orang yang
celaka, yaitu merekaytrt9 merusak akidahnya,
mengikuti orang-orang yang sesat perbuatan-
nya, dan sepanjang masa selalu bergelimang
dosa. Mereka dimasukkan ke dalam neraka dan
merasakan siksaan yang amat dahsyat, hingga
merintih-rintih, seperti halnya seekor keledai
yang mengembus dan mengisap napasnya
disertai rintihan yang keras.
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Ayat ini merupakan kelanjutan dari Ayat
105 dalam surah yang sama, di mana Allah akan
membagi manusia di akhirat kelak menjadi dua
kelompok, yaitu merekayang celaka dan mereka

yang bahagia. Al-Mawardi mengutip pendapat
beberapa ulama tafsir yang menjelaskan tentang
dua kelompok manusia tersebut. Menurut Ibnu
Bahr, mereka adalah orang-orang yang tidak
mendapat rezeki dan mereka yang mendapat-
kannya, sedang menurut Labid, mereka adalah
orang-orang yang disiksa dan orang yang
mendapat kehormatan.

Yang dalam bentuk kata kerja sekarang
terdapat dalam tiga ayat dan semuanya dalam

QS. Thaha [20). PadaAyat2Allahberfirrnan, "Md

anzalnd 'alaikal-qur'6na li tasyq6" (ut1iU
b:a- ft',pt UL = Kami tidak menurunkan Al-
Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah).

Ayat ini diturunkan Allah sebagai jawaban
kepada orang-orang musyrik yang berkata
kepada Rasulullah saw. tatkala mereka melihat
beliau begitu tekun dan bersungguh-sungguh
dalam beribadah, "Hai Muhammad sesungguh-
nya Al-Qur'an ini diturunkan kepadamu hanya

untuk menyulitkanmu." Dengan turunnya ayat
di atas, jelas bahwa AlQur'an diturunkan bukan
untuk menyulitkan beliau sama sekali. Makna
ayat di atas sejalan dengan ayat lain dalam QS.
Al-A'rAl l7):2.

Dalam menafsirkan lalal "li tasyq6" ( ,t^i') )

yang terdapat dalam ayat tersebut, para ulama
dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:
1. Menurut Mujahid, maksudnya bersusah-

payah dengan begadang/bangun tengah
malam untuk melaksanakan shalat malam
( 
"$, iE ).

2. Menurut Al-Hasan, ia merupakan jawaban

bagi orang-orang musyrik ketika mereka
berkata kepada Rasulullah saw. bahwa beliau
akan merasa kesulitan dengan turunnya Al-
Qur'an.

3. Menurut Al-Bahr, Allah melarang Muham-
mad saw. agar tidak menyulitkan dirinya
dengan bersedih hati dan merasa kasihan atas

kekufuran kaumnya.

953

Syiqwah

Sementara dalam ayat 123, menurut Ibnu
Abbas, berisi jaminan dari Allah swt. bagi siapa
saja yang membaca Al-Qur'an dan mengamal-
kan isinya, niscaya ia tidak akan tersesat di dunia
dan tidak pula celaka di akhirat kelak. Adapun
kata syaqd pada ayat 1.17, menurut Al-Farra',
ialah kesulitan hidup, sebab dengan turun ke

dunia Adam harus bekerja keras menguras
keringat untuk menghidupi keluarganya. Me-
nurut As-Strddi, maksudnya ialah pekerjaan
bertani, bercocok tanam, memanen, menumbuk
biji-bijian, dan membuat roti. Karena kesulitan
tersebut berkenaan dengan memberi nafkah
keluarga, maka ucapan Allah tersebut hanya
ditujukan kepada Adam seorang/ sebab ia
sebagai kepala keluarga yang harus bertanggung
jawab dalam hal ini.

Selain dalam bentuk kata kerja ditemukan
pula beberapa ayat Al-Qur'an yang mengguna-
kan lafal syaq6'dalam bentuk aktif dan kata sifat
"syaqiy" (g). Misalnya, dalam QS. Maryam

l19l: 4, Nabi Zakaria as. sangat berharap agar

doanya dikabulkan Allah, sebab usianya sudah
semakin tua dan perlu lebih dikasihi dan di-
sayangi; apalagi sejak muda tidak pernah
doanya ditolak. Dan dengan terkabulnya doa ter-
sebut, Nabi Zakaria as. merasa yakin bahwa hal
itu akan membawa banyak kebaikan bagi agama

dan masyarakat.
Demikian halnya dengan ayat 48 dari surah

yang sama. Dalam ayat ini, Nabi Ibrahim
memohon agar doa-doanya dikabulkan dan
ibadahnya kepada Allah diterima sehingga ia
tidak merasa kecewa, seperti kecewanya orang-
orang musyrik dengan ibadah mereka kepada
patung-patung yang ternyata apa yang mereka

sembah tidak dapat berbuat apa pun apalagi
mengabulkan doa mereka.

Adapun yang berbentuk sifat komparatif
dan superlatif terdapat pada 3 ayat, yaitu dalam

QS. Al-A'lA [87]: 1.1. Menurut Al-Mawardi,
peringatan itu dijauhi oleh orang kafir yang
dengan kekufurannya itu akan mendapat celaka;

menurut Al-Farra', "al-asyqi" dalam ayat di atas

maksudnya orang yang tidak beruntung untuk
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mengenal Allah. Al-asyqh dalam arti yang sama

juga terdapat dalam QS. Al-Lail [92]: 15.

Ada satu kata lagi yang terdapat dalam QS.
Asy-Syams 191.1: 72, "ldzinba'atsa asyqdh6"

llAi {i ;1 = r"tika bangkit orang yang paling
calaka di antara mereka). Yang disebut-sebut
sebagai orang yang paling celaka di dalam ayat

di atas ialah Qadar bin Salil orang yang mulia di
kalangan kaumnya dan seorang bangsawan yang

menjadi pemimpin yang ditaati. Hal itu dijelaskan

oleh sebuah hadits yang diriwayatkan dari
Abdullah binZarrr'ah, ia berkata: "Rasulullah saw.

berpidato, knnudian mmy ebut unta betina dnn mmy ebut

orang yang menyembelihnya, maka Beliau berkata:

"Idzinba'atsa asyqAhA", segera bangkit untuk itu
seorong y frng kuat, mulia, dan kokoh di antara kaumny a

seperti Abu Zarn'alx" (HR. BukhAri, Muslim, Tirmidzi,
dan Nasfli).

Satu lagi yang dalam bentuk mashdar
"syiqwah" (lh), terdapat pada QS. Al-
Mu'min0n [23]: 105. Menurut Al-Mawardi, lafal
syiqwah dalam ayat di atas bisa berarti hawa
nafsu, atau prasangka baik terhadap akal dan
prasangka buruk terhadap nurani, hal yang
mendorong dan menjadikan mereka selalu
berbuat jahat. Menurut Al-Qurthubi, artinya
kenikmatan dan hawa nafsu. Dikatakan de-
mikian karena keduanya bisa menyebabkan ke-

tidakbahagiaan, yaitu orang yang tidak mamPu
mengendalikannya akan masuk neraka dan
hidup menderita di dalamnya.
* Ahmad Saiful Anam te

sYrRK (:1J+ )

Katasyirk dengan berbagai bentuknya dalam Al-
Qur'an disebut 227 kali, empat di antaranya
disebut dalam bentuk tunggal (muft ad), misalnya
pada QS. Luqmdn [31]: 13 dan dalam bentuk
jamak disebut 58 kali, seperti dalam QS. An-NisA'

l4l: 12, disebut 17 kali dalam bentuk fi'l mhdhi

(kata kerja masa lalu), seperti dalam QS. Al-A'rAf

l7l:173, dua kali dalam bentuk perintah, seperti

pada QS. Al-IsrA' l17l: 64. Dalam bentuk kata kerja

yang sedang berlangsung atau mendatang
(mudhdri') kata itu disebut 51 kali, seperti QS. Al-

Syirk

An'Am [6):19, dan da]am bentuk ism f6'il (kata
sifat pelaku) disebut 95 kali seperti di dalam QS.
Al-An'Am [6]:163.

Kata syirk ( t; ) berasal dari syarika ( ! / )

yang berarti 'berserikat', 'bersama', atau
'berkongsi'. Arti bahasa ini memberi kesan

bahwa kata itu memiliki makna'dua atau lebih
yang bersama-sama dalam satu urusan atau

keadaan' (musyarikah,lA'rA l). Dalam dunia
perdagangan , kata syirkah ( s'; ) diartikan 'per-
kongsian' atau'perseroan' karena di dalam jual-
beli ini terdapat beberapa orang yang terlibat.

Dari sejumlah ayat Al-Qur'an yang me-
nyebut kala syirk dengan segala bentuknya itu
diperoleh keterangan bahwa Al-Qur'an meng-
gunakan kata itu untuk arti berserikat atau
bersekutu antara unsur-unsur sebagai berikut:
a. Muslim dengan sesama Muslim, seperti

diterangkan dalam QS. An-NisA' $l: a2.

b. Manusia dengan setan, seperti dalam QS. Al-
Isrd'1171:64.

c. Allah dengan jin ciptaan Tuhan sendiri,
seperti dalam QS. Al-An'Am [6]: 100.

d. Allah dengan berhala-berhala atau makhluk-
makhluk lain ciptaan Allah, seperti pada QS.
Y0suf [12]:105 dan QS. Ah 'tmran [3]: 36.

Dari ayat-ayat tersebut, dapat pula di-
ketahui bahwa yang diperserikatkan atau
dipersekutukan di antara unsur-unsur tersebut

adalah:
a. Tentang kekuasaan atau penciptaan, misal-

nya dalam QS. Al-A'rAf [7]:790.
b. Tentang pemilikan harta peninggalan si

mayat misalnya dalam QS. An-Nisd' l4l:12.
c. Di dalam merasakan azab di akhirat, seperti

QS. Az-Zukhruf [tl3]: 39.

Dari ayat-ayat tersebut, menurut Ar-
Raghib Al-Ashfahani, dapat dipahami bahwa
dari segi hukum, syirik terbagi menjadi dua,

yakni syirik besar dan syirik kecil. Yang di-
maksud dengan syirik besar ialah syirik di
dalam bidang keyakinan, yaitu meyakini
bahwa ada tuhan selain Allah atau menyekutu-
kan Allah dengan makhluk ciptaan-Nya dalam
hal ketuhanan, seperti yang disebut pada
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beberapa surah, antara lain QS. Y0suf ILZI:1,06.
Adapun yang dimaksud dengan syirik kecil
ialah mempersekutukan Allah dalam tujuan
suatu perbuatan; misalnya riyk' (,[; ) yakni
'berbuat kebaikan karena ingin dipuji orang
lain', seperti yang diterangkan dalam QS. Al-
Baqarah l2l:26a.

Menurut Al-Qur'an, syirik dalam hal
keyakinan (syirik besar) mengakibatkan sanksi-

sanksi yang besar, baik di dunia maupun di
akhirat. Sanksi-sanksi tersebut ialah sebagai

berikut.
Dosa yang disebabkan oleh syirik tidak akan

diampuni Allah (QS. An-Nisd' [4]: 48). Ini
berlaku bagi yang tidak bertaubat atau
meninggal dalam dosa itu.
Tidak boleh melakukan perkawinan dengan

wanita atau lakilaki Muslim (QS. Al-Baqarah

l2l:221).
Syirik dipandang sebagai najis yang mesti

dijauhi (QS. At-Taubah [9]: 28).

Di akhirat mereka akan merasakan azab yang

berat (QS. Al-Fath [48]: 6). Mereka dimasukkan
ke dalam neraka (QS. Al-Bayyinah [98]:6), dan

diharamkan bagi mereka surga (QS. Al-
Ma'idah l5l:72).

e. Yang wafat di antara mereka tidak boleh
didoakan untuk mendapat PengamPunan
(QS. At-Taubah [9]: 113).

f. Mereka dipandang sebagai oranS-orang yang

sangat sesat (QS. An-Nisil [a]: 116).

tc Fauzi Damrah *

SYIRKAH { it';l
Kata syirkah ( A"; ) adalah kata tunggal, semakna

dengan syarikah ( S ; ). Bersama dengan kata

derivasinya, kata itu dalam Al-Qur'an disebut
168 kali.

Secara bahasa syirkah atau syarikah berarti
'jalinan erat dua pihak'. |ika dikatakanisytarakar'
rajulilni ( q5u.')t !:*,t ), berarti 'dua orang laki-

laki berteman erat'. Menurut Al-Ashfahani, kata

asy - sy irkah ( 6'.rt ) atau al-musy 6r akah ( ar rUJ )

berarti 'bercampurnya sesuatu yang menjadi
milik dua orang' (QS. Thaha p\:32 dan QS. Az-

Syirkah

Zukhruf [a3]: 39). Dalam bentuk syarik (S;),
bentuk j amakn y a sy ur aki' ( )g 

-) 
), berarti' teman

atau sekutu'. Kata syirk ( !'1) berarti 'perbuatan

syirik' atau'menyekutukan Tuhan'. Orang yang

menyekutukan Tuhan disebut musyrik, musyrikfin

-musyril1n(; F :i t'f r ,!* ).

Kata itu digunakan dalam Al-Qur'an
dengan berbagai bentuk. Dalam bentuk kata

ker)a asyraka ('!';.i ) berarti 'mempersekutukan
Tuhan' (QS. Al-A'rnf l7l: 173). Ayat ini meng-

gambarkan pengakuan orang-orang musyrik
bahwa perbuatan mereka menyekutukan
Tuhan adalah semata-mata mengikuti ke-
biasaan nenek moyang mereka (QS. Al-An'Am

[6], QS. Y0nus [10] : 28). Dalam bentuk kata kerja

perintah, sydrik ( JrG ) berarti 'perintah untuk
bersekutu'. Perintah ini ditujukan kepada Iblis
agar bergabung bersama manusia dengan segala

kemampuan yang ada padanya. Akan tetapi,

segala tipu daya setan itu tidak akan mamPu

menghadapi orang-orang yang benar-benar
beriman (QS. Al-IsrA' l17l:64). Sebaliknya, dalam

bentuk katakerja yusy riku, usy riku atau nusy riku

('!) F,'!) ?i,'! ;i- )yang artinya'mempersekutu-
kan', dimaksudkan bahwa orang-orang yang

beriman-misalnya, seruan kepada Nabi Musa

as. dan Nabi Muhammad saw.-hanya di-
perintahkan untukmenyembah Allah dan tidak
mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia (QS.

Al-Mu'min l40l:42, QS. Al-|inn [72]:20, QS. Al-
Hajj l22l: 26, QS. Al-'Ankab0t 129): 8, QS.
LuqmAn [31]: 13 dan 15, QS. Yfrsuf [12]:38, QS.

At-Taubah [9]: 31, serta QS. An-Nahl 116l:1,3,
dan 54).

Bentuk syirk menunjuk perbuatan me-

nyekutukan Allah, dan disebut sebagai suatu
kezaliman yang amat besar, (QS. LuqmAn [31]:
13, QS. SabA' [34]: 22, QS. FAthir [35]: 14 dan 40,

serta QS. Al-AhqAf l4$: $. Karena itu, perbuatan

sylrk diklasifikasikan sebagai dosa terbesar yang

tidak akan diampuni oleh Allah (QS. An-NisA'

[a]: 48 dan 116).

Menurut Al-Ashfahani, syirk ada dua
macarn. Pertama asy-syirkul-'azhim ( rYA $$t=
syirik besar) atau asy-syirkul-jaliy ( gAt't';tt =
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syirik yang ielas), yaitu keyakinan tentang
adanya sekutu bagi Allah. Inilah yang dimaksud
dengan kezaliman yang amat besar (QS. An-NisA'

[ ]:  8). Kedua asy-syirkul-ashghar ( ;b\t t]t=
syirik kecil) atau asy-syirkul-khafiy ( u$t !t'$t =

syirik tersembunyi), yaitu memelihara sikap/
keyakinan terhadap sesuatu bersama Allah,
seperti perbuatan riy6' ( 

"Q7 ) atau nifhq ( 6r;;),
kemunafikan (QS. Al-A'rAf [7]: 190) -

Kata syarik ( Jf"/ ) artinya 'sekutu', di-
gunakan dalam dua konteks. Pertam4 sekutu bagi
Allah yang dinyatakan dalam bentuk negatif,
maksudnya tidak ada sekutu bagi-Nya (QS. Al-
An'Am [6]: 163 dan QS. Al-Isril [17]: 111). Kedua,
konteksnya sekutu bagi manusi4 artinya mereka
bergabung seperti kedudukan saudara seibu, jika
tidak terhalang apabila seorang menerima bagian

U6, darr apabila bergabung dua orang atau lebih,
mereka menerima U3. Demikian juga anak
perempuan apabila seorang menerima U2, darr
apabila mereka bergabung dua orang atau lebih
menerima bagian Z3 (QS. An-Nisfl $l:12).

Dalam bentuk ism f6' il, kata musyrik ( ! ;t )

itu berarti 'orang yang menyekutukan Tuhan'
(QS. Al-Baqarah [2]: 221). Adaprn dalam bentuk
musytarikiln (:r';;* ) berarti 'bersama-sama'
menggambarkan keadaan orang-orang musyrik
di akhirat. Mereka akan menerima azab dari
Allah bersama-sama (QS. Ash-Shdffit l37l: 33

dan QS. Az-Zukhrif [a3]: 39). * Ahmad Rofiq,t

SYUATB ( {i3 )

Syu'aib adalah nabi dan rasul Allah swt. yang
diutus untuk kaum Madyan. Kata syu'aib dalam
Al-Qur'an disebut 11 kali dan tersebar di dalam
enam surah. Kisah Syu'aib diungkap dalam
konteks pembicaraan tentang kesempurnaan
takaran dan timbangan di dalam jual beli.
Pernyataan diutusnya Syu'aib sebagai nabi dan
rasul untuk penduduk Madyan dikemukakan
tiga kali dalam Al-Qur'an, yakni dalam QS. Hfid
[11]:84 QS. Al-A'r6f l7l:85, danQS. Al-Ankab0t
l29l:36.

Dalam buku Qishashul-Anbiy 6' dijelaskan
bahwa Madyan adalah kaum yang mendiami

Syu'aib

wilayah Ma'an, suatu daerah yang berbatasan
dengan Syam (Suriah). Kaum ini mendiami
Aikah, sebidang tanah padang pasir yang
ditumbuhi pepohonan. Masyarakatnya dikenal
zalim dan curang, terutama dalam hal timbang-
an dan sukatan.

Syu'aib diutus sebagai nabi dan rasul
sesudah berlalu masa Nuh as., Hud as., Shaleh as.,

dan Luth as. atau sebelum masa Nabi Musa as.,

berdasarkan penjelasan QS. Al-A'rAf l7l: 59-84.
Pokok-pokok ajaran yang disampaikan

Syu'aib kepada penduduk Madyan sebagai
berikut. Pertama, perintah menyembah Allah
swt. karena tiada Tuhan yang patut disembah
selain Allah (QS. Al-A'r6f [7]: 85 dan QS. HOd

[11]: 8 ). Kedua, perintah menyempurnakan
takaran dan timbangan, (QS. Al-A'rAf [7]: 85).

Ketiga, larangan berbuat kerusakan di muka
bumi (QS. Al-A'rAf [7]:85 dan QS. H0d [11]:85).
Keempat, larangan menakut-nakuti serta mem-
beri ancaman kepada orang-orang yang beriman
dengan maksud agar mereka berpaling dari jalan
Allah swt. (QS. Al-A'rAf l7l:86).

Sebagai nabi dan rasul Allah swt., Syu'aib
juga tidak habis-habisnya mendapat ejekan dan
tantangan dari kaumnya yang membangkang,
antara lain beliau dituduh terkena sihir dan
termasuk golongan pendusta (QS. Asy-Syu'arA'

126l: 189-190). Syu'aib dan pengikut-pengikut-
nya yang beriman diancam oleh orang-orang
kafir akan diusir jika tidak menghentikan
dakwahnya dan kembali kepada agarna nenek
moyang mereka. Bahkan, Syu'aib diancam akan
dilempari batu oleh orang-orang kafir di kalang-
an mereka (QS. H0d [11]:91).

Karena perilaku umat Syu'aib telah me-
lampaui batas, Allah swt. menimpakan azab
atas diri mereka berupa gempa yang dahsyat
yang membinasakan mereka semuanya, kecuali
orang-orang yang beriman (QS. Al-A'rAf [7]:90-
92). Dalam Qishashul-Anbiy 6' kary a Ibnu Katsir
dijelaskan bahwa azab yang menimpa kaum
Syu'aib berupa panas terik selama tujuh hari
sehingga mereka merasa kepanasan dan ke-
kurangan air. Kemudian, datanglah awan gelap
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Svu'ard'

yang mereka duga hujan. Akan tetapi dugaan

tersebut salah sebab yang turun ternyata hujan
api yang menyebabkan mereka semua mati
terbakar di dalam rumah mereka masing-
masing kecuali orang-orang yang beriman.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa azab yang
ditimpakan pada umat Syu'aib sama dengan
azab yartg pernah ditimpakan pada umat nabi-
nabi sebelumnya, seperti umat Nabi Nuh as.,

umat Nabi Hud as., umat Nabi Shaleh as. dan
umat Nabi Luth as. (QS. Al-A'rdf l7l:89).
c: Ahmad Thib Raya ee

SYUARA', ( *ri')
Syu'ar6' rnentpakan katabenda pelaku aktif (pria)

dalam bentuk jamak dari kata benda pelaku
tunggalsyl'ir ( sC ), sedangkan jenis perempuan
dari kata pelaku tunggal adalah sy6'irah (e"r*)
dengan bentuk jamaknya syaw6'ir ( st;) atau

sy6'irdt ( o|y1 ). Kata ini diambil dari kata kerja.

sya'ara ( t;.) yasy'uru ('i\- ) dengan bentuk
mashdamy a sy i' r an ( r;) ) atau sy a' r an ( (ri ) y ang
berarti "qdilusy syi'r" ( .+Jt A\t = orang yang
berbicara [dengan menggunakan] syair). Syi' r -
di dalam bahasa Indonesia sama dengan syair-
adalah ungkapan-ungkapan yang dimaksud
dengan mengunakan al-wazn (pakem) dan at-

taqfiyah (sajak).

Dari sudut bahasa, menurut Ibnu Faris,

hurttf syin, 'ain dan ra'menunjukkan arti "tsabdt"

( .:$=tetap)dan "'ilmwa'alima" ( s!, i /e=ilmu
pengetahuan serta mengetahui), seperti dalam
ungkapan kalimat " I ait a sy i' ri ful 6nan m 6 shana' a "

('e- i t1>; 6r -.! = semoga saya merasakan,

artinya mengetahui apa yang ia perbuat).
Dinamakan ahli syair sebagai penyair, menurut
Al-Ashfahani dan Al-Abyari, adalah karena
kepintarannya dan kedalaman pengetahuannya.

Pada asalnya, menurut mereka, asy-syi'r me-
rupakan suatu nama ilmu yang membutuhkan
kedalaman pengetahuan, sesuai dengan contoh
ungkapan di atas. Dan dalam perkembangan
selanjutnya, ia menjadi suatu pengantar ilmu
yang didasarkan kepada al-wazn dan at-taqfiyah

dalam kalimat.

Syu ard

Dalam Al-Qur'an, di samping nama dari
sebuah surah, asy-syu'ar6'dan kata yang seasal

dengannya terdapat dalam 35 tempat dengan

perinciannya. Empat ayat dalam bentuk f 'l
mudhhri'untuk orang kedua banyak tasy'urin
( o:')* ) yang berarti 'engkau sekalian me-
ngetahui'. Duapuluh satu ayat dalam bentukf 'l

mudhir|untuk orang ketiga banyak yasy'urfin
( tli;- ) yang berarti'mereka semua merasakan

atau mengetahui'. Satu ayat dalam bentuk jamak

asy'6ri ( ,*i 7 yang berarti 'bulu kambing',
sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nahl

[16]: 80. Satu ayat dalam bentuk kata benda
tunggal asy- syi'r ( gtr) terdapat di dalam QS.
YAsin [36]: 69. Empat ayat dalam bentuk kata
benda pelaku tunggal sy6'ir ( yC) yangke-
seluruhannya ditujukan dan diarahkan kepada

Nabi Muhammad saw. termaktub di dalam QS.

Al-AnbiyA' [21]: 5, QS. Ash-Shilfdt 137]: 36, QS.
Ath-Th0r [52]: 30 dan QS. Al-HAqqah [69\: a1,.

Satu ayat dalam bentuk pelaku banyak asy-

syu'ar6'(,r$t) tertulis di dalam QS. Asy-
Syu'arA' [26]:224. Satu ayat di dalam bentuk kata

asy- syi'rd ( ,s)-;.:r ), yaitu nama suatu planet atau

bintang yang terbit dengan mengeluarkan sinar

yang sangat panas. Empat ayat dalam bentuk
jamak sya'6'ir ( ;.u*) yang berarti syiar, tanda
atau tempat ibadah, tercantum di dalam QS. Al-
Baqarah [2]:158, QS. Al-Ma'idah [5]: Z QS. Al-
Hajj l22l:32 dan 36. Serta satu ayat lainnya
dalam bentuk kata tempat al-masy'ar ( jl{t ) yang

berarti tempat manasikhaji, termaktub di dalam

QS. Al-Baqarah 2: 198.

Sebagai nama dari sebuah surah dalam Al-

Qur'an, Asy-Syu'arA' termasuk pada golongan
sur ah M akkiy ah y Nrg ter diri dari 227 ay at, kecu ali
ayat 1,97 dan 224 sampai akhir surah, turun
setelah Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah
(madaniyah). Surah ini diturunkan sesudah QS.
Al-Wdqi'ah.

Surah ini dinamakan dengan Asy-Syu'ara
karena bagian akhir surah ini mengemukakan
perbandingan antara " asy -syu' ar 6' adh- dhdllfin "

( oJfur',r1:lt = penyair-penyair yang sesat)
dengan asy-syu'ar|' almu'minfin ( oraltlt-At =
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Syu'ara'

penyair-penyair yang beriman). Penyair-
penyair yang pertama memunyai sifat-sifat
yang iauh berbeda dari penyair-penyair yang
terakhir. Mereka diikuti oleh orang-orang yang
sesat dan mereka suka memutarbalikkan lidah
dan mereka tidak memunyai pendirian, serta
perbuatan mereka tidak sesuai dengan apa
yang mereka ucapkan. Sifat-sifat yang demikian
tidaklah terdapat pada rasul-rasul dan penyair
yang beriman. Oleh karena itu, surah ini
dimaksudkan untuk menolak anggapan kaum
musyrik yang secara nyata mengakui Nabi
Muhammad sebagai seorang penyair dan Al-
Qur'an yang dibawanya sebagai kumpulan
syair ciptaan manusia.

Seperti halnya surah-surah Makkiyah yang
lainnya, surah ini mengandung pembicaraan
tentang dasar-dasar keyakinan dan keimanan,
seperti tauhid, kerasulan dan kenabian, serta hari
kebangkitan. Dengan demikian, ayat-ayatnya
pendek untuk teguran dan hardikan, namun
sangat membekas dan berpengaruh. Ia dimulai
dengan pembicaraan tentang Al-Qur'an dan
penjelasan tentang sasaran hidayah, kegembira-
an orang-orang beriman dan saleh dengan surga
dan peringatan bagi orang-orang kafir yang tidak
memercayai akhirat dengan azab yang pedih,
ketetapan Al-Qur'an sebagai wahyu yang di-
turunkan kepada Nabi Muhammad, hiburan
baginya dari ketiadaan keimanan kaumnya
terhadap kerasulannya, serta argumentasi "ada"
Allah dan esa-Nya dengan terciptanya berbagai
tumbuhan. Ia juga mengemukakan berbagai kisah
para nabi dengan kaum yang mendustakan
mereka, seperti kisah Nabi Musa dengan muk-
jizatnya, perdebatannya dengan Firaun dan
kaumnya di dalam masalah keesaan Allah.
Kemudian diteruskan dengan kisah Nabi Ibrahim
dengan bapak dan kaumnyayffig menyembah
berhala dan ketetapannya di dalam keesaan Allah,
kisah Nabi Nuh, Hu4 Shaleh, Luth dan Syu'aib,
yang berhubungan dengan peribadatan dan ke-

rusakan akhlak sosial kemasyarakatan, serta
penjelasan akibat-akibat pendustaan mereka
terhadap para rasul.

Svu'ar6

Sebagai sebuah ayat, kata syu'ard terdapat
dalam ayat224 surah ini merupakan penjelasan
langsung dari Allah tentang perbedaan antara
penyair-penyair dengan Nabi Muhammad saw.

Ayat ini juga merupakan bantahan terhadap
orang kafir yang berkata: "Kenapa tidak boleh
dikatakan bahwa setan juga menurunkan Al-
Qur'an kepada Nabi Muhammad, sebagaimana
mereka memberikan mantera-mantera kepada
para dukun dan syair-syair kepada para penyair?

Perbedaan pengikut Nabi Muhammad
saw. dengan pengikut penyair adalah bagi
penyair, mereka diikuti oleh orang-orang yang
sesat, baik dari jenis manusia maupun jin, yang
selalu lari dari kebenaran dan istiqdmah (pen-
dirian). Mereka suka mempermainkan kata-kata,
memuji sesuatu setelah menghinanya serta suka
mengatakan apa yang mereka sendiri tidak
mengerjakannya.

Sedangkan Nabi Muhammad saw. diikuti
oleh orang-orang yang mendapatkan hidayah,
berpendirian dan selalu berdiri di atas ke-
benaran, keimanan dan pengabdian hanya
kepada Allah serta menjalankan perintah-Nya.
Bahkan, Allah memuji dan memuliakan penyair-
penyair yang memunyai empat sifat; yaitr al-
imhn ( ol-ry = keimanan), al-'amalush shdlih
( 3.ti"lrpt = mengejakan amal kebajikan),
dzikrullilh wa tauhiduhu ( i+';i At f : = zikir dan
mengesakan Allah), serta sifat nushratul haqqi wa

ahlihfr ( 9t : it i si = penegak kebenaran).
Adapun sebab turun ayat ini diriwayatkan

oleh Ibnu ]arir dan Al-Hakim dari Abi Hasan Al-
Barra4 bahwa, "Ketika turun ayat Asy-Syu'arA',
datanglah Abdullah bin Rawahah, Ka'ab bin
Malik, dan Hasan bin Sabit kepada Nabi
Muhammad saw. Mereka berujar, "Wahai
Rasulullahl Demi Allah, sesungguh Dia telah
menurunkan ayat ini, dan Dia mengetahui bahwa
sesungguhnya kami adalah para penyair,
binasalah kami! Maka Allah menurunkan ayat
"llla alladzina ilmanil" (1r-r; e;tr 1t = kecuali
orang-orang yang beriman). Maka Rasulullah
menyeru dan membacakan ayat itu kepada
mereka. ee Ris' an Rusli ee
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SYU'OB ( +yl )

Kata syu' fib merupakan kata benda bentuk jamak
(banyak) dari kata tunggal sya'b ( *li ). Kata

benda ini diambil dari kata kerja sya'aba ('.-t:t)
yasy'abu ('-U") sya'bun ( lji ) yang berarti
" tafarraqa" ( a7 = berpisah/bercerai-berai),
"ljtama'a" ('&t = bersatu), "afsada" ( T:i =

merusak), "ashlaha" (ibi = memperbaiki).
Ditinjau dari segi bahasa, menurut Ibnu

Faris, kata yang terdiri dari huruf syin, 'ain darl
ba', memunyai arti yang berlawanan; al-iftirdq
( orilr = berpisah) dan al-ijtimi' ( tB-yt =

berkumpul/bersatu), al-ishlih ( 6>u"yt = mem-

perbaiki), al-ifsdd ( ,Liyr: merusak). Dalam ilmu
bahasa Arab, para pakar bahasa berbeda
pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama,

seperti Al-Khalil, menyatakan bahwa kata ini
termasuk ke dalam bdb al-adhddd ( rt.rlyriti )

yaitu bab yang membahas satu kata yang
memiliki dua arti yang saling berlawanan.
Sementara itu, sebagian lain, seperti Ibnu
Duraid, melihat masalah ini bukan termasuk ke

dalam bab al-adhdkd, melainkan hanya perbedaan

logat.
Dari segi terminologi, Majma'ul-Lughatul-

' Arabiy ah mendefinisikan sy a'b ( -i3 ) dengan

i.eCi;r ,rj;,s';zX'r.r-ri ,-.'J g"; oAt ai'$t'zofJ;t

( Al-j mna' atul-knbir ah minmr-nds tarj i' u li abin w 6bidin,

wa takhdha'u li nizhfrmin ijtimk'iyyin whhidin, wa

t at akall amu I is 6n an w Abi dad.
" Kelompok baar manusia y ong berasal dari satu bapak,

mematuhi satu pr anata sosial, serta menggunakan satu

bahasa."

Menurut Al-Maraghi dan Az-Zuhaili
bahwa kata sya'b berarti

'*r., lro iLj'] pL F, Jl:.-di :ui' Pr

'+"Ci't,j.ai
(Al-hayyul-' azhimul-muntasibu il6 ashlin wdhidin

lahum w athanun khhshshun w a yuj ma' ul-qab 6' il a w a

a'mnmaminhfr).

" Kelompok baar masyarakat ymg buasal dari satu asal-

usul, memiliki negui khusus dan mmghimpun berb agai

959

il'u'0b

kabilah dan y ang lebih umum dnriny a. "

Abu Ubaidah menceritakan bahwa se-

sungguhnya tingkatan keturunan/nasab yang
dijadikan pegangan oleh bangsa Arab ada tujuh,

yaltlr al-sya'b ( ,-i:r = bangsa), al-qabilah ( 4t =

suku bangsa), al-'imkrah( ;rt-:-lr= suku/marga), al-

bathn ( j4r= seperut), al-fakhdzu ( .i;lr= sepaha),

al-fashilah (aijt = kerabat), al-'asyirah (a',5st=
keluarga). Setiap kelompok masuk ke dalam
kelompok sebelumnya. Maka, al-qaAilahmasuk ke

dalam rumpun al-sya'b, alr imdralt mesuk ke dalam

tingkatan rumpun al-qabilah, al-bathn masuk ke

dalam tingkatan rumpun al-'imdrah, al-fakhdz

masuk ke dalam tingkatan rumPun al-bathn, al-

fashilah masuk ke dalam rumpun al-fakhdz, al-
'asyirah masuk ke dalam rumpun al-fashilah.

Dalam Al-Qur'an, kata syu'ftb dan yang
seasal dengannya terdapat dalam 13 ayat. Satu

ayat menggunakan bentuk jamak syu'itb ( *'":)
terdapat dalam QS. Al-HujarAt [49]: 13, satu ayat

lain menggunakan kata dalam bentuk jamak

syu'ab ( ;i ) terdapat dalam QS. Al-MursalAt

l77l:30 dan L1 ayat mengunakan bentuk tashghir

( # )dari kata ini, yakni syu'aib ( .. :* ), ai
dalam hal ini adalah nama Nabi Syu'aib as. yang
diutus kepada kaum Madyan.

Pakar-pakar Al-Qur'an, seperti Al-Maraghi
dan Az-Zuhaili, sepakat menafsirkan kata syu' ib
dengan "bangsa atau umat" karena di dalamnya
telah tercakup berbagai suku bangsa.

Penciptaan berbagai bangsa dan suku oleh
Allah, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-
HujurAt 49:13:

bl l-r;Jr

iirc.t,-$+i
(Ya ayyuhan-nds innikhalaqnkkum min dzakarin wa

untsd wa ja' ahilkum syu'itban wa qab6'ila lita' 6rafD .

" Hai manusia, sesungguhny a Kami mmciptaknn kmnu

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan

m enj adik an kamu b erb an gs a-b an gs a dan b e r suku - suku

sup ay a kamu s al in g ken al m en gen al, "

adalah sarana untuk mencapai sasaran saling

berkenalan dan berkasih sayang antar sesam4

bukan untuk saling bertengkar dan berselisih.

tf -
S"tr

,:L i.
Gtt )) ,t
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Menurut Mujahid, tujuannya adalah agar setiaP

manusia mengenal dan mengetahui garis ke-

turunannya, sehingga diketahui si Fulan bin
Fulan berasal dari suku bangsa ini atau itu.

Adapun hikmah dari perbedaan bangsa

dan suku, menurut Syekh Zadah, adalah agar

sebagian manusia saling mengenal garis ke-

turunan dengan sebagian lainnya, sehingga
tidak ada yang menasabkan dirinya kepada
bukan bapaknya serta tidak pula untuk ber-
bangga-banggaan dengan keturunan bapak atau

kakeknya. Dan keturunan ini dapat diketahui
melalui'urf ( -')= adat kebiasan) dan syara'.

Di samping itu, menurut Az-Zuhatli, ada

tiga pokok kandungan dari ayat syu'fib di atas.

Pertama, dasar-dasar kesamaan ala'u al-musdwah

( ;iflr), kedu4 komunikasi sosial kemanusiaan

atiu t a' ilruful-muj t ama' it- ins 6niy ( Sr;St 
U't*

;LJli ), dan ketiga, kehormatan atas dasar
ketakwaan dan perbuatan baik atau al-fadhlu
' al at - t aqw 6 w al -' am al ish- sh 6l ih (,s /r.Y,H,
C/t,Ft ). Dari prinsip dasar kesamaan ma-
nusia sama, bagaikan gerigi sisir. Merekaberasal
dari satu bapak dan ibu serta memunyai hak dan
kewajiban yang sama dalam hukum syariat.
Inilah dasar-dasar dari hakikat demokrasi dalam
Islam. Dari sudut komunikasi sosial kemanusia-

an, penciptaan berbagai bangsa dan suku yang

berbeda dan berlainan adalah dimaksudkan
unfuk terjadi saling kenal, komunikasi dan tolong
menolong, bukan untuk berbangga-banggaan
dan sombong terhadap keturunan seseorang.

Adapun takwa merupakan neraca kehormatan
diri manusia. Posisi dan kedudukan yang paling
mulia dan tinggi derajatnya adalah merekayang
paling baik, baik bagi dirinya maupun ma-

syarakatnya.
Takwa merupakan unsur kebanggaan bagi

manusia, sekaligus pembeda antar manusia di
sisi Allah, dan bukanlah kebanggaan itu terletak
pada keturunan dan asal-usul seseorang. Bagi

seorangyang ingin mendapatkan kemuliaan dan
kehormatan di dunia dan memperoleh posisi
yang baik di akhirat ditentukan oleh ketakwaan-
nya seperti sabda Rasulullah: "Man sarrahfi an

Syubhah

yakfma akraman-nds falyattaqillilh" ( r'fJ-Li i7';
At,* utltltl = Siapa yang suka menjadi ma-

nusia paling muli4 ia harus bertakwa kepada
Allah), dan hadits Nabi:

(An-ndsu rajulhni: rajulun barrun taqiyun karimun
'alallhhi, wa rajulun fdjirun syaqiyyun hayyinun

'alall6h)
" Adn dua or ang lakllaki: laki-laki y ang baik, bertaktoa,

dan mulia di sisi Allah, dan laki-laki jahat, hina, dan

lemah di sislNya."
Sebab turun QS. Al-HujurAt [49]: 13,

diinformasikan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu
Abi Mulaikah, bahwa: "Ketika terjadi peristiwa
Penaklukan kota Mekah (Yaumul-fath), naiklah
Bilal bin Rabah ke atap puncak Ka'bah me-
ngumandangkan azan". Sebagian orang ber-
ujar: "Kenapa seorang budak hitam.legam ini
mengumandangkan azan di atap puncak
Ka'bah? Semoga Allah memurka dan meng-
gantinya". Maka, turunlah ayat ini untuk
membantah pernyataan orang tersebut. Ath-
Thabari berkata: "Rasulullah menyampaikan

khutbahnya dari atas mimbar pada hari Tasyriq di kota

Mina". Beliau bersabda: "Wahai manusia! lngatlah

bahwa sesungguhnya tuhanmu Esa, dan sesungguh-

ny a bapakmu satu. lngatlah! Tiada keistimewaan bagi

bangsa Arab melebihibangsa asing ( ajam) dan tiada

pula bangsa' Aj am melebihi keistimatsaan dari bangsa

Ar ab. Dan tidak pula bangsa berkulit hitam melebihi

bangsa kulit merah dan bangsa kulit merah melebihi

bangsa kulit hitam, kecuali hanya dengan Taqwa.

ln gatl ah! Ap akah aku tel ah meny amp aikanny a? " .

M er eka menj aw ab : " B en ar Y a Rasulull ah " . Rasulull ah

bersabda: "Hendaknya orang yang menyaksikan hal

ini meny ampaikanny a kepada y ang tidak hadir. " (HR.
Thabari). cc Ris'an Rlsli r..

SYUBHAH ( 43 )
Kata syubhah (-# ) dan kata lain yang seasal

dengan itu di dalam AlQur'an disebut dua belas

kali tersebar dalam enam surah. Kata itu berasal

dari syabiha ( ^p ). Ibnu Faris mengatakan bahwa

't. , a.
:i)>, IJPUI

a'.F
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kata itu memunyai arti 'kesamaan' atau 'ke-
serupaan', baik dari segi warna maupun sifatnya.
Di samping itu Ar-Raghib Al-Ashfahani menjelas-

kan bahwa syabihn itut berarti 'kesamaan dari segi

warna, rasa, keadilan, dan kelaliman'. Kemudian,
kata ini berkembang artinya, di antaranya
'keragu-raguan karena ada dua unsur atau lebih
yang sulit dibedakan karena kesamaannya'. Dari
syabiha itu muncul beberapa bentuk lairy seperti
tasyabbuh, syubhdt, mutasyhbihkt, musyabbih. Kata

syubhit memunyai berbagai arti. Dalam AlQur'an
disebut kata syubbiha ( * ) yarr9Aerarti'diserupa-
kan', (QS. An-NisA' [al 157). Ayat ini isinya
berkaitan dengan kisah orang-orang Yahudi yang
tidak mau mengakui kerasulan Nabi Isa as.

Bahkan, berusaha membunuhnya. Mereka juga
menuduh Maryam (ibu Nabi Isa) dengan tuduhan
yang tidak benar. Allah menjelaskan bahwa
sebenarnya orang-orang Yahudi itu tidak
membunuh dan tidak menyalib Nabi Isa, tetapi
membunuh dan menyalib orang yang diserupa-
kan dengan dia, (QS. An-NisA' @l: 157). Ota.g-
orang Yahudi memercayai keberadaan sebagian

nabi dan mendustakan sebagian.

Menurut Ath-Thabathabai, Nabi Isa mung-
kin saja disalib, tetapi belum tentu dia mati. Salib

merupakan siksaan bagi orang-orang berdosa
dan perlakuan ini sering terjadi pada masyarakat
Yahudi. Mungkin juga pada saat itu ada se-

seorang yang diserupakan persoalannya dengan
persoalan Nabi Isa sehingga orang tersebut di-
anggap Nabi Isa as. Akan tetapi, bagaimana pun
orang Yahudi masih menganggap bahwa Nabi
Isa yang disalib.

|adi, yang diserupakan itu adalahoranglain
yang dibunuh dan disalib, atau yang diserupa-
kan itu adalah Nabi Isa sendiri yang dijadikan
pingsan seperti mati. Orang Yahudi sendiri telah
ragu-ragu dan tidak dapat memastikan siapa
sebenarnya yang mereka bunuh. Tentang
pembunuhan terhadap Nabi Isa itu mereka
hanya mengikuti prasangka saja.

Selain itu kata tasydbaha (;.t:; ) disebut
empat kali dalam tiga surah. Salah satu pe-
ngertiannya adalah'samar-samar' atau'serupa'

SYubhah

(QS. Al-Baqarah [2]: 70). Di dalam konteks ini
Allah bermaksud memperlihatkan kekuasaan-
Nya kepada Nabi Musa beserta umatnya dan
juga kepada umat-umat sesudahnya, termasuk
umat Nabi Muhammad saw. tentang cara
menghidupkan orang mati. Kisah ini diungkap-
kan melalui penyembelihan seekor sapi betina.
Sewaktu Nabi Musa menyuruh kaumnya me-
nyembelih sapi itu, mereka tidak langsung
mengikuti perintah Nabi Musa, tetapi berkali-
kali bertanya dan memohon penjelasan tentang

ciri-ciri sapi yang dimaksudkan. Dari QS. Al-
Baqarah l2l: 67-71 kelihatan bahwa setiap
pertanyaan yang diajukan selalu mempersulit
mereka untuk mendapatkan sapi dan akhirnya
mereka terpaksa membelinya dengan harga yang
mahal. Katatasydbaha('^i':; ) diungkapkan di sini
karena ada beberapa sapi yang sama atau serupa.

Oleh sebab itu, pengertian kata tersebut adalah
'serupa' yang membuat mereka ragu-ragu mana

yang harus dipilih.
Di tempat lain kata tasyhbaha ditujukan

kepada orang-orang musyrik yang mengatakan

bahwa Allah memunyai anak (QS. Al-Baqarah

[2]: 118). Ayat ini merupakan penjelasan ter-
hadap sifat orang kafir, walaupun Allah me-
ngabulkan permintaaan mereka, mereka tetap
kafir. Peristiwa ini dahulu telah terjadi pada
masa Nabi Musa as. Dari sini dapat dikatakan
bahwa tasyhbbaha berarti 'sama saja'. Tidak ada
pengaruh ajaran Islam terhadap kemusyrikan
orang-orang kafir walaupun tanda-tanda
kekuasaan-Nya telah jelas. Di antara tanda-
tanda kekuasaan-Nya itu dijumpai dalam QS.
Ar-Ra'd [13]: 16. Ini menunjukkan kekerasan hati
orang-orang Yahudi.

KatamutasyAbihAt (oVG ) menurut Ibnu
Faris berarti 'keserupaan' dan 'kesulitan'. Ar-
Raghib mengatakan bahwa mutasydbihif dalam
Al-Qur'an disebabkan oleh sulitnya menafsirkan
ayat karena kesarnaannya dengan yang lain, baik
dari segi lafal maupun dari segi makna. Menurut
ahli fiqih dan Ath-Thabathabai mutasyabihht itu
ialah sesuatu yang tidak diketahui maksudnya
secara jelas oleh pendengar kalau hanya me-
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ngandalkan pendengaran saja. Bahkan, makna

itu diragu-ragukan karena banyaknya makna

yang memungkinkan untuk itu. Di sisi lain,
dikatakan bahwa mutasyabihdt itu adalah furfi'
(cabang), sedangkan yang asal (pokok) adalah

yangmuLtknmdt.

Di dalam Al-Qur'an pembicaraan tentang

mutasyibihdt terdapat dalam QS. Ali'ImrAn [3]: 7.

Di sini Allah berbicara tentang sikap manusia

dalam memahami dan menggunakan ayat-ayat

AlQur'an. Adaorangyang berpegang pada ayat-

ayat yang muhkamdt dan beriman kepada ayat-

ayat mutasydbihit dan ada yang lebih cenderung

menggunakan ayat-ay at mutasy dbihdt tntuk
menimbulkan fitnah. Kecenderungan ini lebih

banyak terdapat pada orang-orang sesat dan

terlepas dari konteks AlQur'an. Orang itu lebih

banyak mengutamakan takwil. Akan tetapi, tidak
selamanya mutasydbihdt itu dilarang untuk
ditakwilkan dan tidak selamanya membawa
fi tnah. Ath-Thabathabai menjelaskan bahwa ayat

mutasydbihdf boleh ditakwilkan bila tidak ber-

tentangan dengan kaidah-kaidah kebahasaan.

Yang mengetahui maksud mutasyhbihdt iltt
adalah Allah dan orang-orang yang ilmunya
mendalam, tetapi orang-orang yang ilmunya
mendalam cenderung beriman dan tidak me-

nakwilkan ayat mutasydbihit. Mereka hanya
meyakini bahwa ayat itu datang dari Allah. Ada
Ay at mutasy ilbihit ymrgtidak ada petunjuk Allah
untuk mengetahuinya, seperti waktu terjadinya
Hari Kiamat, dan ada yang dapat diketahui
manusia, seperti kata-kata yang metaforis.

Dalam QS. Az-Zumar [39]: 23 Allah ber-

bicara tentang ayat-ayat Al-Qur'an sebagai

petunjuk Allah dan orang-orang yang mengikuti
petunjuk itu dilapangkan hatinya untuk Islam.

Ayat-ayat yang disebut berulang-ulang itu
membuat sekujur tubuhnya gemetar dan ke-

mudian jadi tenang sewaktu mengingat Allah.
Sikap orang yang dalam ilmunya berlawanan

' dengan sikap orang yang keras hati. Yang

disebut terakhir berada dalam kesesatan.

Hal yang termasuk kategori mutasydbihdt

banyak sekali. Para mufasir berbeda pendapat

SYuhOd

tentang itu. Ath-Thabathabai memasukkan ke

situ huruf potong di awal surah seperti alif,lam,

mim. Awal pendapat ini muncul karena orang

Yahudi yang memberikan takwil terhadap
huruf potong itu. Mereka menakwilkan ayat-

ayat itu untuk mengetahui berapa lama umat
ini bertahan hidup. Ada pula yang mengata-

kan huruf potong itu bukan mutasyibihdt.
Kalimat sesudah itu yang mutasydbihdf, termasuk
juga yang mujmal (ungkapan yang mencakup

berbagai makna) dan mansfikh. Ayat itu harus

diimani, bukan diamalkan. Subhi Shalih me-

ngatakan bahwa ayat-ayat yang berkenaan
dengan sifat Allah termasuk mutasydbihdt.

Kata mutasydbihdt iuga digunakan untuk
menjelaskan nikmat Allah, terutama tentang
rezeki. Allah berbicara tentang nikmat yang
banyak yang akan diterima hamba-Nya di
akhirat (QS. Al-Baqarah [2]: 25). Buah-buahan

itu adalah salah satu contoh nikmat di surga.

Karena di surga itu serba lengkap tentu ada pula
nikmat Allah yang belum diketahui manusia

seperti di dunia ini. Kalau ayat sebelumnya

berbicara tentang siksaan di neraka yang amat

pedih, ayat ini mendorong manusia beriman dan

mematuhi semua perintah-Nya dan itulah orang

yang mendapat nikmat yang banyak di akhirat.
Dalam QS. Al-An'Am 16l 99 dan 141 Allah

berbicara tentang kekuasaan-Nya bagi oranS-

orang berim an. Katamutasy ilbihdi sini diikuti oleh

kala ghairu mutasyibihyang artinya banyak. Allah
telah berbicara tentang penciptaan alam se-

mesta, seperti penciptaan tumbuh-tumbuhan,
penciptaan matahari yang membawa perganti-

an malam dan siang sampai kepada penciptaan

manusia dari satu menjadi banyak. Semua itu
merupakan jawaban untuk orang yang men-

dustakan Allah. Dengan demikian, nikmat yang

diberikan Allah itu juga menjadi salah satu

tanda kekuasaan Allah. * Afriiat e

SYUH0D r rj! )

Kata syuhitd ( ;tl terambil dari kata syahida -
yasyhadu-syahidan( LI"C.i - '4-- 'ra- ). Dari segi

pemakaian bahasa, kala syahida ('1.; ) berarti
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'menghadiri' atau'menyaksikan sesuatu dengan
mata kepala atau mata hati'. Atas dasar itu, kata
syahhdah ( at$ ) dalam istilah agama adalah
'persaksian dengan mata hati, pengetahuan atau
keyakinan tentang keesaan Allah swt. dan
kenabian Muhammad saw.

Katasyuhftd( ;*l ditemukan 3 kali dalam
Al-Qur'an, yakni kata syuhitd (;*l sendiri
hanya sekali, dalam QS. Al-Bur0j l85l:7, sedang-
kan dua lainnya adalah kata syuhitdhnlsyuhirdd
(€ra-,), yang terdapat dalam QS. Yfinus [10]: 61

dan QS. Al-Muddatstsir [74]: 13.

Kata syuhfrd yang terdapat pada QS. Al-
Bur0j [85] mengandung arti 'menyaksikan'.
Dalam menafsirkan ayat ini, Al-Maraghi ber-
pendapat bahwa kaum kafir yang digelari
sebagai ashhilbul-ukhditd ( ir.t ,\t ttt i ), adalah
mereka yang menyalakan api dengan kayu bakar
sehingga nyala apinya besar sekali; mereka di-
tumpas dan dilaknat ketika membakar hidup-
hidup kaum Mukmin dengan nyala api yang
besar, sedangkan mereka menyaksikan pe-
nyiksaan tersebut dengan hati dingin. Orang-
orang bengis yang memerintahkan pembakaran
hidup-hidup kaum Mukmin seluruhnya hadir
di tempat penyiksaan dan menyaksikan apa
yang dilakukan oleh para pengikut mereka. Di
dalam ayat ini, di samping terkandung isyarat
yang menyatakan tentang betapa kerasnya hati
kaum kafir terhadap kekufuran mereka, juga
sebagai isyarat yang membuktikan tentang
kesabaran, keteguhan, serta ketabahan hati kaum
Mukmin yang tetap berpegang teguh pada agama

mereka.

Adapun katasyuhftddn(rri-l ) yang terdapat
dalam QS. Y0nus [10]: 6L, mengandung arti
'menjadi saksi', yaitu Allah menjadi saksi atas

seluruh makhluk di saat mereka melakukan
pekerjaan. Menurut Ibnu Katsir, Allah swt. mem-
beritahukan kepada Nabi Muhammad saw
bahwa Dia mengetahui segala keadaan dirinya,
keadaan umatnya dan seluruh makhluk-Nya di
setiap saat. Tidak ada yang tersembunyi dari
pengetahuan dan penglihatan Allah, meskipun
sebesar dzarrah dari apa yang ada di langit dan

Sl'uh0d

di bumi. Tidak ada pula yang lebih kecil atau lebih
besar daripada dzarrah melainkan ditetapkan di
dalam Kitab yang terang. Hal ini senada dengan
firman-Nya di dalam QS. Al-An'Am 16l:59.

Kata syuhftdd ($:_b ) berikutnya terdapat
pada QS. Al-Muddatstsir [74]: 13. M. Quraish
Shihab merumuskan dua arti dari kata syuhftdd

di dalam ayat ini. Pertama, selalu hadir dan
disaksikan oleh orang tua serta keluarga putra-
putra Al-Walid. Redaksi ini adalah ungkapan
tentang kekayaan atau kecukupan yang mereka
nikmati sehingga putra-putra mereka tidak
perlu bersusah payah meninggalkan kampung
halaman untuk memperoleh nafkah. Kedua,
putra-putra Al-Walid selalu menyaksikan atau
menghadiri upacara-upacara penting karena
mereka adalah orang-orang terpandang di
tengah masyarakat. Tampaknya pakar tafsir Al-
Qur'an ini mengakui kecenderungannya me-
mahami arti kata syuhidk (,;i* ) di dalam
pengertian kedua.

Dalam kaitan itu, perlu dikemukakan
bahwa Al-Walid dikaruniai oleh Allah keturunan
yang banyak, konon putranya berjumlah 10

oran& bahkan ada yang menyebutkan 11 orang.
Salah seorang putranya yang bernama Imarah
bin Al-Walid sangat terkenal dan dikagumi oleh
masyarakatnya sehingga ia pernah ditawarkan
oleh kaum musyrik kepada paman Nabi, Abu
Thalib agar ia dipertukarkan dengan Nabi
Muhammad saw. Mereka berkata, "Imarah
adalah pemuda yang gagah dan pemberani,
ambillah ia sebagai putramu, dan serahkan
kepada kami Muhammad yang telah menyim-
pang dari ajaran agamamu dan agama nenek
moyang kita". Abu Thalib menjawab, 'Alangkah
jeleknya penawaran kalian, aku harus memberi
makan putra kalian, dan menyerahkan putraku
untuk kalian bunuh. Tidak mungkin!" Selain
Imarah, putra Al-Walid lainnya yang sangat
terkenal adalah Khalid bin Al-Walid. Ia me-
rupakan salah seorang di antara ketiga putra Al-
Walid yang memeluk Islam. Sebelum memeluk
Islam, Khalid adalah seorang pemuda yang telah
menjadi pemimpin pasukan berkuda kaum
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musyrik dan yang berhasil di dalam Perangan

Uhud-mengubah jalannya PertemPuran se-

hingga berakhir dengan kemenangan kaum
musyrik. Setelah memeluk Islam, jasa Khalid
tidak dapat dimungkiri sehingga Nabi saw.

menggelarinya dengan "saifull1h" ( ar;; =

pedang Allah). Tidak satu peperangan Pun yang

dipimpinnya kecuali dimenangkan olehnya.

Dengan demikian, dapat ditegaskan -atas
dasar kecenderungan pemahaman M. Quraish
Shihab-bahwa arti kata syuhirdd (ffN") di
dalam ayat yang dikaji terakhir ini adalah 'putra-

putra terpandang di tengah masyarakatnya (Al-

Walid) sehingga mereka selalu menghadiri
upacara-upacara penting'. Penegasan ini relevan

dengan pendapat Al-Maraghi dan Hamkabahwa

semua putra Al-Walid selalu hadir bersama

bapaknya di Mekah; tidak ada yang berpindah
ke tempat lain sehingga mereka tidak pernah

berpisah guna mencari penghidupan atau men-

dapatkan rezeki. Mereka kaya dan Al-Walid pun
menyukai serta senang melihat "kehadiran"
mereka. * Muhammadiyah Amin te

SYUKOR ( .'33 )
JJ

Katasyukfir (rl3 ) uaauf, benitkmashdnr dari kata

l,.erlasyaknra-yasykuru-syukran-wasyukfi ran-wa
syukrinan ( tt*:- t:r';13,', - fj:, - ';g - 'S:" ).

Kata kerja ini berakar hurttf. syin, kif , dan rd' , yang
mengandung makna antara lain 'pujian atas

kebaikan' dan'penuhnya sesuatu'. Menurut Ibnu
Faris bahwa kata syukfir memiliki empat makna

dasar. Pertama pujian karena adanya kebaikan

yang diperoleh, yakni merasa ridha dan puas

sekalipun hanya sedikit. Dalam hal ini para pakar

bahasa menggunakan kata syukitr untuk kuda
yang gemukniunun hanya membutuhkan sedikit

rumput. Kedua, kepenuhan dan ketabahan,

seperti pohon yang tumbuh subur dilukiskan
dengan kalimat -, y*Ur ;$a (sy aknr atusy'sy aj ar ah).

Ketiga sesuatu yang tumbuh di tangkai pohon
(parasit). Keempaf pernikahan atau alat kelamin.

Dari keempat makna ini, M. Quraish Shihab

menganalisis bahwa kedua makna terakhir dapat

dikembalikan dasar pengertiannya kepada kedua

SYukur

makna terdahulu. Yakni, makna ketiga sejalan

dengan makna pertama yang menggambarkan

kepuasan dengan yang sedikit sekali pun, sedang-

kan maknakeempat sejalan dengan maknakedua

karena dengan pernikahan atau alat kelamin
dapat melahirkan anak. Dengan demikian,
makna-makna dasar tersebut dapat diartikan
sebagai penyebab dan dampaknya sehingga kata

syukfir ( ;k ) mengisyaratkan, "Siapa yang
merasa puas dengan yang sedikit maka ia akan

memperoleh banyak, lebat, dan subur".
Al-Ashfahani menyatakan bahwa kata

syukfir mengandung arti 'gambaran di dalam

benak tentang nikmat dan menampakkannya ke

permukaan'. Pengertian ini diambil dari asal kata

syukilr ( r,3 )-seperti dikemukakan di atas-
yakni kata sy akara ( '3i ), yarrgAerarti 'membuka'

sehingga ia merupakan lawan dari kata kafaral

kufur ( ,';trY-;s ), yang berarti 'menutup', atau

'melupakan nikmat dan menutup-nutupinya'.

|adi, membuka atau menampakkan nikmat Allah
antara lain dalam bentuk memberi sebagian dari
nikmat itu kepada orang lain, sedangkan me-

nutupinya adalah dengan bersifat kikir.
Kala syukitr ( ,:-;3 ) di dalam berbagai

bentuknya ditemukan sebanyak 75 kali tersebar

dalam berbagai ayat dan surah dalam Al-
Qur'an. Kata syukfiran (C;;3 ) sendiri disebuta-

kan hanya dua kali, yakni dalam QS. Al-FurqAn

[25]:62 dan QS. Al-InsAn 176l:9.
Kala syukitran (l'$3, ) yang pertama di-

gunakan ketika Allah swt. menggambarkan
bahwa Allah yang telah menciptakan malam
dan siang silih berganti. Keadaan silih berganti

itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang

hendak mengambil pelajaran dan ingin ber-
syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Di
dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir ber-

pendapat bahwa Allah Yang Mahasuci menjadi-

kan malam dan siang silih berganti dan kejar-

mengejar, yang kesemuanya itu adalah tanda-

tanda kekuasaan Allah yang hedaknya di-
renungkan dan diperhatikan oleh orang-orang

yang ingat kepada-Nya atau yang hendak
bersyukur kepada-Nya.
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Katasyukttran (fr:53 ) keduayang terdapat
dalam QS. Al-InsAn 176l:9 digunakan oleh Al-
Qur'an ketika Allah menggambarkan per-
nyataan orang-orang yang berbuat kebajikan
serta telah memberi makan kepada orang-orang
fakir dan miskin yang tiada lain yang mereka
harapkan kecuali keridhaan Allah swt.; dan
mereka tidak akan pernah mengharapkan dari
mereka yang diberi itu balasan serta ucapan
terima kasih atas pemberian itu. M. Qrrraish
Shihab menukil bahwa adalah Ali bin Abi Thalib
dan istrinya, Fathimah, putri Rasulullah saw.

memberikan makanan yang mereka rencanakan
menjadi makanan berbuka puasa kepada tiga
orang yang membufuhkan, dan ketika itu mereka
membaca ayat di atas. Karena itu, dari sini
dipahami bahwa manusia yang meneladani
Allah dalam sifat-sifat-Nya dan mencapai
peringkat terpuji adalah yang memberi tanpa
menanti syukur; dalam arti, balasan dari yang
diberi, atau ucapan terimakasih.

Kalau kata syakara ('*,) merupakan an-
tonim darikatakafara ('-tS ), maka bentukan dari
kedua kata ini pun sering diperhadapkan di
dalam Al-Qur'an, antara lain dalam QS. IbrAhim

l14l:7. ]adi, hakikat syukur adalah "menampak-
kan nikmat", sedangkan hakikat kufur adalah
"menyembunyikan nikmat". Menampakkan
nikmat antara lain berarti menggunakannya
pada tempatnya dan sesuai dengan yang
dikehendaki oleh pemberinya. Di samping itu,
berarti juga menyebut-nyebut nikmat serta
pemberinya dengan lidah (QS. Adh-DhuhA [93]:
11), demikian pula dalam QS. Al-Baqarah [2]: 152.

Para mufasir menjelaskan bahwa ayat yang
disebut terakhir ini mengandung perintah untuk
mengingat Allah tanpa melupakannya, patuh
kepada-Nya tanpa menodainya dengan ke-
durhakaan. Syukur yang demikian lahir dari
keikhlasan kepada-Nya. Dalam kaitan ini, M.

Quraish Shihab menegaskan bahwa syukur
mencakup tiga sisi. Pertama syukur dengan hati,
yakni kepuasaan batin atas anugerah. Kedua
syukur dengan lidah, yakni dengan mengakui
anugerah dan memuji pemberinya. Ketiga,

SYukur

syukur dengan perbuatan, yakni dengan me-
manfaatkan anugerah yang diperoleh sesuai
dengan tujuan penganugerahannya.

Kata syukttr ( ,'k)juga berarti'puji'; dan
bila dicermati makna syukur dari segi pujian,
kiranya dapat disadari bahwa pujian terhadap
yang terpuji baru menjadi wajar bila yang
terpuji melakukan sesuatu yang baik secara
sadar dan tidak terpaksa. Dengan begitu, setiap
yang baik dan lahir di alam raya ini adalah atas

izin dan perkenan Allah. Apa yang baik dari kita
pada hakikatnya adalah dari Allah semata; jika
demikian, pujian apapun yang kita sampaikan
kepada pihak lain, akhirnya kembali kepada
Allah jua. ]adi, pada prinsipnya segala bentuk
pujian (kesyukuran) harus ditujukan kepada
Allah swt. Di dalam hal ini, Al-Qur'an me-
merintahkan umat Islam untuk bersyukur
setelah menyebut beberapa nikmat-Nya (QS. Al-
Baqarah l2l:L52 dan QS. LuqmAn [31]: 12. Itu
sebabnya kita diajarkan oleh Allah untuk
mengucapkan "Albamdulillilh" (,! IJI) dalam
arti 'segala puji (hanya) tertuju kepada Allah'.
Namun, ini bukan berarti bahwa kita dilarang
bersyukur kepada mereka yang menjadi pe-
rantara kehadiran nikmat Allah. Misalnya Al-
Qur'an secara tegas memerintahkan ag:rr men-
syukuri Allah dan mensyukuri kedua orang,
yang menjadi perantara kehadiran kita di pentas

dunia ini (QS. Luqm6n [31]: 1a).

Pada sisi lain, Al-Qur'an secara tegas
menyatakan bahwa manfaat syukur kembali
kepada orang yang bersyukur, sedangkan Allah
sama sekali tidak memperoleh, bahkan tidak
membutuhkan sedikit pun dari syukur makhluk-
Nya (QS. An-Naml l27l n). Akan tetapi, karena
kemurahan Allah, Dia menyatakan diri-Nya
sebagai Sydkirun'Alim ( *TC" ) dalam QS. Al-
Baqarah [2]: 158 dm Syikiran 'Alimh (* rTe)
dalam QS. An-Nisi' l4l:147, yang keduanya
berarti 'Maha Bersyukur lagi Maha Mengetahui';
dalam arti, Allah akan menganugerahkan
tambahan nikmat berlipat ganda kepada makh-
luk yang bersyukur. Demikian M. Quraish
Shihab.
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Syukur

Dalam Al-Qur'an, selain kata syukfir
( .,'jj,) ditemukan ju1akatasyakfir( ;ft, ). Kata

yang disebut terakhir ini berulang sebanyak 10

kali, tiga di antaranya merupakan sifat Allah
dan sisanya menjadi manusia. Al-Ghazali
mengartikan syakttr sebagai sifat Allah adalah

bahwa Dia yang memberi balasan banyak
terhadap pelaku kebaikan atau ketaatan yang
sedikiU Dia yang menganugerahkan kenikmatan

yang tidak terbatas waktunya untuk amalan-

amalan yang terhitung dengan hari-hari
tertentu yang terbatas. Dalam hal itu, M.

Quraish Shihab menegaskan bahwa ada juga
hamba-hamba Allah yang syakfir, walau tidak
banyak, sebagaimana firman-Nya dalam QS.
Saba' [34]: 13. Dari sini, tentu saja makna dan
kapasitas syakfir hamba (manusia) berbeda
dengan sifat yang disandang Allah. Manusia
yang bersyukur kepada manusia/makhluk lain
adalah dia yang memuji kebaikan serta mem-

balasnya dengan sesuatu yang lebih baik atau

lebih banyak dari apa yang telah dilakukan oleh

yang disyukurinya itu. Syukur yang demikian
dapat juga merupakan bagian dari syukur
kepada Allah. Sebab, berdasarkan hadits Nabi
saw., "Wa-man lam yasykur an-nds lam yasykur

Alldh" I it f i u1t f.--. 1 ;t = Siapa yang
tidak mensyukuri manusia maka dia tidak
mensyukuri Allah). (HR. Abu Daud dan At-
Turmudzi). Hadits ini antara lain berarti bahwa

siapa yang tidak pandai berterima kasih (ber-

syukur) atas kebaikan manusia maka dia pun
tidak akan pandai mensyukuri Allah karena

kebaikan orang lain yang diterimanya itu
bersumber dari Allah juga. |adi, syukur ma-
nusia kepada Allah dimulai dengan menyadari
dari lubuk hatinya yang terdalam betapa besar

nikmat dan anugerah-Nya, disertai dengan
ketundukan dan kekaguman yang melahirkan
rasa cinta kepada-Nya serta dorongan untuk
bersyukur dengan lidah dan perbuatan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa
kata syukfir ( ,';*) dan kata-kata yang seakar

dengannya dalam Al-Qur'an meliputi makna
'pujian atas kebaikan', 'ucapan terima kasih',

Sy0rA

atau'menampakkan nikmat Allah ke permukaan',

yang mencakup syukur dengan hati, syukur
dengan lidah, dan syukur dengan perbuatan.
Dalam hal ini, syukitr juga diartikan sebagai

'menggunakan anugerah Ilahi sesuai dengan

tujuan penganugerahannya'.
* Muhammadiyah Amin oe

sy0nA ( tss'gt
Kata sy fi r k ( rs t' r ) b er as al dari sy dw ar a - y usy 6w iru
( '.,tU- t'tt3 ) yang artinya 'menjelaskan, me-
nyatakan, atau mengambil sesuatu'. Dari kata

sydwara ('r:C) ini terbentuk sekian banyak kata

lainnya seperti tasydwur ( ,':U = perundingan),
asyfrra (;ai = memberi isyarat), syiwir ()2c =

meminta pendapat), tasydwara ('rj5 = saling
bertukar pikiran), al-masyfir ah ( ;.,';,ir : nasehat/

saran) dNr musy tasyir (,# = meminta pendapat

orang lain). Semua kata tersebut pada dasarnya

berasal dari sydra - yasyiru - syaur ( t';,, 'r'F- 're )
yang berarti 'mengeluarkan' dan 'mengambil
madu dari sarang lebah'.

Dalam Al-Qur'an, kata syitrk ( sj* ) hanya

tampil dengan tiga bentuk dan tersebar dalam

tiga ayat; pertam4 dalam bentuk syirrk ( ,s'r* ),

terletak dalam QS. Asy-Sy0rdl42l:38; kedua, di
dalam bentuk tasydwur ( ,jU ) terdapat dalam

QS. Al-Baqarah [2]: 233; dan ketiga, dalam
bentuk kata sydwir ( ):e )terdapat dalam qS. AH

'ImrAn [3]:159.
Menurut Ar-Raghib Al-Ashfahani, bentuk

at-tasydwur ( ,ls il), al-masyilrah(;'.,'rl3), dan al-

Melalui musyawarah (SyffrA) segala permasalahan akan

terpecahkan
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Sytr6

musyAwarah (ej1At ) berasal dari kata syaur
( .,'*) yrrg secara leksikal berarti 'sesuatu yang
tampak jelas'. Ketiga kata tersebut mengandung
pengertian'menyimpulkan pendapat ber-
dasarkan pandangan antarkelompok'.

Kata syftrh (,sr'-n ) dalam Al-Qur'an di-
ungkap dalam berbagai konteks. Pertama, di
dalam QS. Asy-Syurd l42l:38 dengan konteks
pembicaraan mengenai ciri-ciri orang beriman.
Ciri-ciriyang dimaksud adalah 1) taat dan patuh
kepada Allah, 2) menunaikan shalat, 3) meng-
hidupkan musyawarah, dan 4) berjiwa der-
mawan.

Ar-Razi (penulis At-Tafsir Al-Kabir) rnen-
jelaskan bahwa kalimat wa amruhum syurd
bainahum dalam QS. Asy-SyurA.l42l:38 mengan-
dung pengertian bahwa praktik musyawarah
merupakan suatu tradisi yang telah ber-
langsung lama di kalangan umat beriman
bangsa Arab.

Kedua, dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233 kata
itu diungkap dengan konteks pembicaraan
tentang menyapih anak yang masih menyusu
sebelum anak itu berumur dua tahun. Me-
nyapih anak yang usianya belum sampai dua
tahun boleh dilakukan dengan syarat ada
kerelaan dan telah dimusyawarahkan di antara
suami dan istri. Di dalam Tafsir Al-Mandr
dijelaskan bahwa ayat di atas mengandung
ajaran bahwa orang tua memiliki tanggung
jawab bersama dalam menentukan apakah
penyusuan,anak dilangsungkan terus sampai
sempurna masa penyusuan, yakni dua tahun,
atau dihentikan sebelumnya.

Menurut Al-Qurthubi, lungkapan fa in ardda

fthfl*t':+ tstti bp ) dan wa tasyfruturin ( 
7 :es t )

dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233 menunjukkan
bahwa suatu persoalan keluarga yang tidak
diatur dengan dalil yang pasti, termasuk di
dalam lapangan ijtihad. Dalam hal ini mu-

SyfirA

syawarah di antara suami-istri jelas termasuk
dalam kategori ijtihad.

Sementara itu, Rasyid Ridha menjelaskan
bahwa ajaran musyawarah dalam ayat ini
mengandung nilai pendidikan. Artiny+ Tuhan
bermaksud menanamkan suatu pola interaksi
bagi hubungan suami-istri yang sehat, yang
tercermin dari sikap keduanya dalam me-
ngambil keputusan. Oleh karena itu, kebiasaan
bermusyawarah yang dimulai dari keluarga
sebagai unit sosial terkecil di masyarakat akan
menjadi landasan bagi terbinanya kebiasaan
bermusyawarah dalam unit sosial yang lebih
besar dan rumit yaitu negara.

Ketiga, dalam konteks perintah Allah
kepada Nabi Muhammad saw. agar berlaku
lemah lembut dan senantiasa bermusyawarah
dengan sahabat-sahabatnya (QS. Ah'Imr6n [3]:
159). Ayat ini diturunkan setelah Perang Uhud.
Ketika itu, Nabi saw. kecewa atas tindakan tidak
disiplin sebagian sahabat dalam pertempuran
yang mengakibatkan kekalahan di pihak Nabi.
Melalui ayat ini Allah swt. mengingatkan Nabi
bahwa dalam posisinya sebagai pemimpin
umat, ia harus tetap bersikap lemah lembut
terhadap para sahabatnya, memaafkan ke-
keliruan mereka, dan bermusyawarah dengan
mereka dalam urusan-urusan mereka.

Sehubungan dengan ayat di atas, Ath-
Thabari menjelaskan bahwa sesungguhnya
Allah swt. memerintahkan Nabi saw. agar ber-
musyawarah dengan umatnya tentang uruscrn

yang akan dijalankan supaya mereka tahu
hakikat urusan tersebut dan agar mereka
mengikuti jejak Nabi. Kewajiban melaksanakan
musyawarah bukan hanya ditujukan kepada
Nabi, melainkan juga diperintahkan kepada
setiap Mukmin. Dengan kata lain, perintah yang
terkandung dalam ayat tersebut berlaku umum.
4 Musda Mulia ce
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TAAFFUF T ,.;K I
Kata ta' affuf merupakan ism mashdar dari t a' affafa

- yata'affafu - ta'afufan Oik -'-rk"-'-k).
Arti aslinya ialah 'minum sisa susu yang sedikit',
lalu dari arti itu berkembang maknanya menjadi
'rela mendapat bagian minuman yang hanya
sedikit saja' kemudian berkembang lagi dari
pengertian itu menjadi 'menjaga diri dari
perbuatan yang tercela yang tidak halal dan
yang tidak bail(. Di dalam bentuk t sul 6t i muj arr ad

berbunyi: 'affa - ya'tfu -'ffin -'iffatan -'afafan -
'afkfatan ('lJlt;L - Gv; - & - 

t4- 
"-bL ). Dari

lafal tersebut terbentuk kata-kata lain yang
banyak dan masing-masing memunyai arti
sendiri-sendiri, antara lain yaitu:
l) Al-'iffah ( alrr ) artinya ialah: meninggalkan

nafsu syahwat yang hina.
2) Al-'uffah ( ;iiJr ) dm al-'uf6fah ( zt;l;1t ) artinya

ialah: Sisa susu di kantong susu setelah
diperas, sehingga juga berarti sedikit.

3) Al-'tfaf ( -;4t7 artinya obat.

\ Al-'afif (-iiJt ) artinya orang yang men-
jauhkan diri dari perbuatan yang tidak halal
atau yang hina.

Dalam Al-Qur'an, terdapat tiga lafal yang

berasal dari kata-kata tersebut di atas, yattu: At'
ta'affuf, yasta'fif dan yasta'fifna ( -,-tiAt';ji* - J.;|t- ). Kata at-ta'affuf yang ter-
cantum di dalam QS. Al-Baqarah l2l: 273

mengandung makna bahwa orang yang sangat
ketat menjaga kehormatannya tidak mau me-
nampakkan keadaan dirinya yang melarat,
hingga orang lain tidak mengetahuinya, bahkan

ada yang mengiranya cukup kaya.
Kata y asta'fif (,i, ie".:- ) terdapat dalam QS.

An-NisA' l4l: 6, memunyai makna, bahwa
seseorang yang menjadi wali atas anak yatim
hendaklah menjaga kehormatan diri; jangan
sampai memakan harta anak yatim yang ada di
bawah perwaliannya.

Dalam QS. An-N0r l24l:33, lafal yasta'fif
mengandung makn4 bahwa untuk mereka yang
belum mendapatkan jodoh dalam membangun
rumah tangga hendaknya menjaga diri dengan
ketat; jangan sampai jatuh ke lembah nista,
melanggar hukum Allah, melanggar tata susila
atau melakukan perbuatan yang tercela; sambil
menunggu dengan sabar, kapan Allah akan
memberikan anugerah jodoh yang diridhai-Nya.

Terakhir, katayasta'fifna( ;.;4;;- ) yangter-
dapat dalam QS. An-N0r l2a| 60, mengandung
makna, bahwa para wanita muslimah yang
sudah berumur senja tidak dituntut untuk
menutup tubuhnya dengan cara berlebih-
lebihan, akan tetapi jika mereka tetap ketat
menjaga dirinya maka hal ini sangat terpuji.
ce Mukhlas te

TA'TADfi (trlrjn)
Katata'tadfi adalahfi'l mudhiri' dauri i'tudA ( c:&t ),

sedangkan i'tadiberasaldaikataadh ( rx;, ) yang
mendapatkan imbuhan huruf. alif diawalnya dan
fd' di tengahnya (antara huruf 'ain dan dil). Dalam
ilmu sharaf (morfologi) bentuk ini dikenal dengan
babifti'at ( Ju, ).

Musa Al-Ahmadi menjelaskan dalam
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Mu'jam-nya bahwa kata 'adh ( ;1i), 'kdin ( >,G),

ma'duww ( j!c;), dan ma'diyy ($$r ) yang
dirangkaikan dengan 'alaih ( aia ) berarti zhulm
( d! = zalim), menzalimi atau melewati batas di
dalam kezaliman l*)L eitlJr';1ra ). |ika kata
i'tadi ( a&l ) dirangkaikan dengan kata fi ( e. )
dapat pula mengandung makna kharaja 'an

( e t; = keluar dari/menyalahi).
Menurut Ibnu Faris, semua kata yang

terambil dari akar kata 'ain, dil dan waw ( 1* )
menunjuk pada makna dasar tajdwaza fisy syfr'
(,Pt A )tw = berlebihan dalam suatu hal).
Sementara itu, Ar-Razi dalam Mukhtdrush ShihAh

mengemukakan pula bahwa kata 'adwan (t'J3i )

berarti tajdtauzan (tjit;r = berlebihan) atau dzulm
( dt = zalim). Demikian pula dengan kata i'tadd
( a:lst)dmta'addfr( sds ).

Kata ta'tadir itu sendiri dalam Al-Qur'an
terdapat 5 kali, yaitu: (1) QS.Al-Baqarah [2]:190,
(2) QS. Al-Baqarah [2]:229, (3) QS. Al-Baqarah

l2l:231.,14) QS.Al-Ma'idah [5]: 2, dan (5) ) QS. Al-
MA'idah [5]: 87. Timbangan kata yang sama/
tetapi di dalam bentukyang berbeda ditemukan
pula sebanyak 15 kali yang terdiri dari: tiga kali
di dalam bentuk ya'tadina ('o'J:fr- ); enam kali di
dalam bentukfi'l midhi, i'tudA ( c:e!); dan satu
kali di dalam bentukl'l amr, i'tadfi (ti:€o\ ). Pada

umumnya kata-kata itu mengandung makna
yang sama. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi,
kata wal6 ta'tadfi (t')JX ); ) di dalam QS. Al-
Baqarah l2l:190 misalnya, mengandung makna
"jangan melampaui batas-batas yang sudah
ditentukan" seperti membunuh atau memerangi
orang-orang yang tidak memerangimu. Ayat ini
adalah ayat yang pertama turun mengenai
peperanSan.

Tafsiran serupa diungkapkan oleh Imam
Rasyid Ridha di dalam Al-Mandr. menurut beliau,
kata wal6 ta'tadfi itu maksudnya ialah jangan
melampaui batas di dalam berperang, seperti
membunuh perempuan, orang tu4 orang sakit
atau orang-orang yang sudah menyatakan ingin
berdamai. Makna yang sama juga dikandung
olehkata ta'tadfi di dalamQS. Al-Baqarah l2l:229
yang berbicara tentang larangan berlaku zalim

"[ abarruj

terhadap perempuan-perempuan yang ditalak.
Demikian pula dengan katata'tadfi di dalam ayat
231. dari surah yang sama.

Di dalam QS. Al-Maidah [5]: 87,katata'tadit
juga berarti tajkwuz dan 'udwin ( ot )3i = agresi).

Demikian pula dengan katata'tadft di dalam ayat
2 QS. Al-MAidah, berkenaan dengan larangan
berlaku zalim terhadap orang-orang yang
menghalangi kaum Muslim untuk mengunjungi
Masjidil Haram di dalam kaitannya dengan
ibadah haji.

Makna yang sama juga ditemukan ketika
kata tersebut berbentuk fi'l mhdhi, i'tadh ( aS*l)l
(tj&t ) seperti dalam QS. Al-Baqarah [2]: 65 dan
17; QS. Al-Ma'idah l5l:94, dan fi'l amr, seperti
dalam QS. Al-Baqarah [2]: 194. Hanya saja, pada
ayat ini katafa'tadfi 1t33L6 ) itu terbatas makna-
nya pada pembalasan yang seimbang terhadap
kezaliman seseorang, bukan berlebihan atau
bermaksud zalim.

Setelah memerhatikan kata ta'tadit dengan
berbagai derivasinya -baik dari segi kebahasa-
an(lughawi) maupun di dalam berbagai konteks
pembicaraan Al-Qur'an - ternyata kata tersebut
mengandung beberapa makna yang sedikit
bervariasi, tetapi masih di dalam substansi yang
sama. Pada umumnya, kata ta'tadtt dan pe-
cahannya menunjuk pada makna zalim, me-
lampaui batas, melanggar aturan atau agresi.
tt Ahmad Kosasih tt

,.-
TABARRUI (et I
Kala tabarruj merupakan furunan daikata baraj a

- yabraju - baraj - burj ( C'j. - ej - t": - t?: )

tersusun dafikatab?' , 16', dan iim yang memunyai
dua makna dasar. Pertama al-burftz wazh-zhuhitr
( r'r<bt : -,\?t = muncul dan tampak). Makna
inilah yang digunakan untuk menyatakan bola
mata yang indah karena warna putihnya sangat
putih dan warna hitamnya sangat hitam, se-

hingga tampak jelas sekali. fuga sering digunakan
untuk rasi-rasi bintang di langit atau buritjus-
samd' ( rl:At L\'j. = rasi-rasi bintang langit)
karena tempatnya yang tinggi dan cahayanya
tetap jelas. Makna ini pulalah yang berlaku untuk
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T'abzrrruj

kata tabarruj ( e% = wanita yang sengaja
menampakkan kecantikan dan perhiasannya
kepada laki-laki lain); kedua al-wazar wal malja'

('r;*St5 jjlt= tempat berlindung). Dengan de-

mikian, mudah dipahami bahwa jika "benteng"

dan "peti" masing-masing disebut al-burj dan
al-burfij, mengingat keduanya sama-sama me-
lindungi. Selanjutnya di samping makna de-

notatif di atas, kataburjjuga memunyai makna
konotatif. Namun, apapun makna konotatifnya,
tetap mengacu pada makna denotatifnya.

Kata tabarruj ( a'i ) dan yang seturunan
dengannya disebutkan sebanyak tujuh kali di
dalam Al-Qur'an; dalam bentuk tabarruj t CF I
sekali (QS. Al-AhzAb [33]: 33), dalam bentuk
burfij ( 6;? ) empat kali (QS. An-NisA [4]: 78, QS.
Al-Hijr [1s]: 16, QS. Al-FurqAn [25]:61, QS. Al-
Burfij [85]: 1, dalam bentukmutabarrijAt (,,>V.f 7

sekali (QS. An-N0r l24l:60), dalam bentuk
tabaruajni(\LT ) sekali (QS. Al-AhzAb [33]:33).

Penggunaan kata tabarruj t C% )dalam QS.

Al-AhzAb [33]: 33 berkaitan dengan perintah
Allah swt. kepada para istri Nabi Muhammad
saw. Tepatnya ketika Allah swt. mengingatkan
bahwa kedudukan mereka -para istri Nabi
saw.- tidak sama dengan wanita Muslim
lainnya. Oleh sebab itu, Allah swt. mengajari
mereka sejumlah hal yang harus diindahkan
demi mempertahankan kemuliaan martabat
mereka. Di antaranya melarang mereka meng-
gunakan pakaian/perhiasan yang dapat me-
mancing orang lain berbuat tidak senonoh,
sebaliknya harus lebih banyak tinggal di
rumah, kecuali ada kepentingan yang benar-
benar mendesak. Di antara larangan yang
dimaksudkan seperti disinggung di atas ialah
apa yang oleh Al-Qur'an disebut tabarrujal-
jdhiliyyah, yakni menampakkan perhiasaan
apalagi kemolekan tubuh yang lazim diperbuat
oleh wanita-wanita |ahiliyah.

Menurut riwayat Mujahid dan Qatadah,
yang dimaksud dengan tabarruj jdhiliyyah adalah

wanita |ahiliyah yang selalu keluar rumah dan
bergaul dengan laki-laki yang bukan mah-
ramnya dengan menampakkan perhiasannya

I ttlrar rrrj

kepada mereka agar tertarik kepadanya. Ibnu
Abbas menafsirkan ayat ini dengan
mengemukakan kisah yang intinya menunjuk-
kan suatu pesta yang merupakan ajang
pertemuan pria dan wanita. Di dalam pesta ini,
para wanita bersolek agar pria yang melihatnya
tertarikdan akhirnya terjadi perbuatan mesum
dan maksiat. fadi, tabarruj adalah perbuatan
wanita yang sengaja dilakukannya untuk
memancing dan merangsang birahi laki-laki
yang melihatnya, baik melalui perhiasan yang
dipakainya maupun tingkah lakunya.

Dalam ayat tersebut, meskipun yang di-
larang mengikuti tabarruj ala wanita-wanita
jahiliyah adalah istri-istri Nabi, tidak berarti
wanita-wanita Muslimah lainnya tidak di-
larang. Hal ini karena dalam hukum Islam
dikenal kaidah al-'ibrah bi 'umfimil-lafzhi 16

bikhushitshis- sab ab (yang menjadi pertimbangan
adalah makna umum lafal bukan sebab [atar
belakangl khususnya).

Adapun katatabarruj ( ett )dalam QS. An-
N0r [24]: 60 berkenaan dengan wanita-wanita
yang tidak lagi memunyai nafsu birahi, sehingga

tidak memiliki keinginan untuk menikah atau

karena berbagai alasan lain, seperti sudah tua,

sakit, lumpuh, menopouse, tidaklah berdosa jika
mereka menanggalkan pakain luarnya, tetapi
auratnya tetap tertutup. Hal seperti itu boleh
ia lakukan, tetapi tidak dengan maksud sengaja

ber-tabarruj yan9 mengundang orang lain
tertarik kepadanya. Meskipun hal itu bukan
dosa di sisi Allah swt., yang terbaikbagi mereka
adalah tetap menahan diri dan tidak melakukan
hal tersebut. Sebaiknya ia tetap mengenakan
pakaian yang laik dan sopan.

Sehubungan dengan perhiasan di atas,

Aisyah ra. pernah ditanya mengenai hal tersebut

dan ia menjawab bahwa Allah menghalalkan
segala macrun bentuk perhiasan untuk dipakai,
asalkan motivasinya bukan untuk ditonjolkan
kepada orang lairu apalagi kepada laki-laki asing

yang dapat merangsang mereka untuk me-
lakukan hal-hal yang tidak wajar.
ee Zubair Ahmad ec
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rABriLA ( ry )

Kata tabtilh adalah mashdar (infinitif) dari kata
tabattala (,y ).Kata tersebut berakar pada kata

bat al a ( 
"fi 

) yang ber alda " memutus " atau " memisalt" .

Maryam Al-AdzrA' disebut Al-Batul, karena
memutuskan diri dari bersuami. Memutuskan
perhatian dan menuluskan niat untuk beribadah
kepada Allah disebtt tabattul karena si pelaku
memutuskan perhatiannya dari segala sesuatu
yang tidak berkaitan dengan ibadah.

Kalatabtild dengan arti demikian dijumpai
dalam QS. Al-Muzzammil [73]:8, dan kata yang

seakar dengannya, yakni kata yang berbentuk
kata kerja perintah tabattal ( ,F = beribadahlah)
mendahului kata t abtil 6 1tu.

Menurut Ar-Raghib Al-Ashfahani dalam
kitabnya, Mufraddt gharib Al-Qurdn, kata tabattul

yang tersebut dalam ayat terdahulu senada
dengan firman Allah dalam QS. Al-An'Am 16l: 91.,

qutillilh tsumma dzarhum ("rlis!'K # = Ku-
takanlah,'Allahlah [yang menurunkannya],
kemudian [sesudah ifu kamu menyampaikan Al-

Qur'an kepada mereka] biarkanlah mereka)."
Potongan ayat ini sebelumnya menjelaskan
bahwa orang-orang kafir tidak menghormati
Allah dengan penghormatan yang semestinya

dilakukan. Mereka mencemooh Nabi Muhammad
saw. dengan mengatakan, 'Allah tidak me-
nurunkan sesuatu pun kepada manusia." Se-

hubungan dengan sikap orang-orang kafir
tersebut, Nabi saw. diperintahkan untuk ikhlas
di samping,banyak berzikir kepada Allah swt.

Pada bagian lairu Al-Ashfahani mengurai-
kan bahwa katatabattul di dalam hadits Nabi saw.

h rahbdniyyata wa m tubattula fil-lslim
(,y-.Jr e'ktt'ar)lrt = tidak ada [sistem]
kependetaan dan selibat di dalam Islam) bu-
kanlah yang dimaksudkan di dalam QS. Al-
Muzzammil [73]: 8 tersebut di atas. Yang di-
maksudkan di dalam hadits Nabi saw. itu adalah
penegasian terhadap keputusan dari orang yang
enggan menikah. Sikap seperti ini, selain tidak
sejalan dengan sunnah Nabi saw., bertentangan
pula dengan perintah Allah Yang Maha Mulia dan

Maha Agung sebagaimana tersebut dalam

TAhrit

firman-Nya pada QS. An-N0r l24l: 32, wa ankibul-

aydmd minkum ( * &i jV 16| = Dan ka-
winkanlah orang-orang yang sendirian di antara

kamu).
Selain diartikan dengan'ikhlas', kata tabattul

tersebut -oleh sebagian ulama seperti Ibnu
Abbas,- juga diartikan dengan 'berdoa dengan

kerendahan hati sambil mengangkat keduabelah
tangan' dan 'bertawakkal kepada Allah swt.' Oleh
karena itu, meskipun perintah ber-tabattul itu
ditujukan kepada Nabi saw., tetapi tidak meng-

halangi lafal tersebut untuk berlaku umum,
demikian pendapat para ahli fiqitr, sebagaimana

dikutip olehAudahKhalil Abu Audah. Pengarang

ktab At-Tathnuxaur Ad-D aldli baina Lughntisy -Syi' ri
waLughati Al-Qur'6n ini menjelaskan lebih lanjut
bahwa sikap at-tabattul itu adalah suatu derajat

yang tinggi, tidak dapat dicapai kecuali oleh setiap

orang yang telah menyucikan hatinya dari noda
dan kotoran dunia dan oleh orang yang telah
menempuh hidupnya dengan cara yang mulia
dengan harapan memperoleh keridhaan Tuhan-

nya serta hidup dalam kesenangan yang lestari.
tr Muiahid +

rAs0r ( c,rfti I
Kata tdbirt ( o jC ) yang berasal dari tabata - tdbfrt

( o'"iG - e!), pada mulanya berarti 'tulang-
tulang rusuk' (al-adhli't 1!U;!t I ). Tulang rusuk,
baik yang ada pada manusia maupun pada
hewan, selalu berada pada bagian kanan dan kiri
lambung peruf berbentuk pegas yang tersusun

sectra teratur dan rapat, serta berpangkal pada
tulang punggung. Pengertian ini memberi kesan

bahwa tulang rusuk itu memunyai posisi yang
kuat sehingga dapat melindungi semua isi perut
dari kemungkinan gangguan yang datang dari
luar. Dari sini pengertian kata tdbfitberkembNrg.
Peti mayat disebut thbfit karena ia melindungi
mayat yang ada di dalamnya. Tdbitt juga dapat

diartikan 'peti' atau 'koper' yang dijadikan
tempat menyimpan barang-barang berharga.

Kata tdbttt dijumpai dua kali di dalam Al-
Qur'an. Pertama, disebut di dalam QS. Al-
Baqarah l2l: 248, yakni,
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)4 L;t i . , Z,

e*tu 6i -:-41 4t;'b) & 4 ,ltii

b:y Jt;i 5; tr; -t; *A;'rHj;i:4-
|r:iij]l'^*

("Wa qhlalahum nabiyyuhum inna Ayatu mulkihi an

ta' tiy akumut-thbfitu fihi sakinatum mir-rabbikum wa

baqiyyatum mimmd taraka 6lu MfisA wa 6lu Hdrfina

t ahmiluhul -m al 6' ikah " )

"Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, 'Se'

sungguhnya tmtda ia aknn menjadi raja, ialahkembalinya

tabut kepadamu, di dalamnya tudnpat ketmangan dari

Tuhnnmu dan sisa dnri peninggalan keluarga Musa dan

keluar ga Harun; tabut itu dibawa oleh Malaikat', " ;

dan kedua, di dalam QS. Thdhd [20]: 39,

,b\ai A ,+t!i A c **:ti yj.ai a x. 9i

i's'".t JilL ;Li-
(' Aniq dztfhi ft a ALm t i f aq dzffi i fil -y ammi f al -y ul qihil -

yammu bis-sdhili ya'khudzhu 'aduwwun li wa

'aduwwunlahtt')
"Letakkanlah ia (Musa) di dalam peti, kemudian

lemparkanlah iake sungai (NiD maka pasti sungai itu
membawmy a ke tEi sapay a dinmbil oleh G iraud musah-

Ku danmusuhnya."

Pada surah yang pertam4 kata itu disebut
di dalam konteks pembuktian bahwa Thalut
benar-benar diangkat Allah sebagai raja Bani
Israil, sedangkan pada surah kedua, kata itu
disebut di dalam konteks usaha menyelamatkan
bayi (Musa) dari kekejaman Firaun. Walaupun
disebut di dalam konteks yangberbed4 katatdbttt
yang disebut pada QS. Al-Baqarah adalah juga
tdbfit yang disebut pada QS. Thaha juga, yaitu -
peti.

Kata tdbirt di dalam Al-Qur'an digunakan
untuk pengertian'sebuah benda berbentuk peti
peninggalan keluarga Nabi Musa yang di-
gunakan sebagai tempat penyimpanan naskah-
naskah perjanjian Bani Israil dengan Allah dan
naskah asli Taurat'.

Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa
tabut itu merupakan sebuah ukiran dari kayu
yang penuh hikmah. Orang yang memanda.g-

fabrr t

nya akan mendapatkan hikmah yang banyak,
seperti ketenangan dan optimisme. Akan tetapi,
sebagian yang lain mengatakan bahwa tabut itu
merupakan lambang sesuatu yang mengandung
ilmu pengetahuan, seperti hati (qalb).

Di dalam krtab Mu' jamul-AlfddziwalA'l6mil-

Qur' 6niyy ah dijelaskan bahwa t dbitt merup akarr

benda kramat yang memunyai nilai sakral di
dalam kepercayaan Bani Israil. ]ika Bani Israil
menghadapi perang dahsyat atau keadaan
genting, mereka segera mendatangkan atau
mendatangi tdbttt tersebut. Demikian juga apabila
di kalangan mereka terjadi perselisihan dan
perpecahan. Dengan tabut itu mereka dapat
bertahan selama berabad-abad.

Setelah Nabi Musa wafat, secara pelan-
pelan dan berangsur-angsur mereka meninggal-
kan ajaran yang dibawa oleh Musa sehingga
mereka terjajah dan mundur. Sedikit demi sedikit
tanah air mereka hilang dikuasai musuh. Akhir-
nya Allah mengutus Nabi Samuel kepada mereka

untuk mempersatukan mereka kembali. Tidak
lama kemudian Samuel menunjukThalut sebagai

raja dan panglima perang untuk menghadapi
lawan-lawan mereka. Karena ThAlut dianggap
tidak pantas menjadi pemimpin perang sebab

selama ini ia termasuk orang yang tidak dikenal,
maka Bani Israil ragu-ragu menerimanya sebagai

pemimpin (QS. Al-Baq N ah l2l: 237).

Untuk membuktikan kebenaran pengang-
katan Thalut, Samuel menegaskan kepada Bani

Israil bahwa tanda kelayakannya untuk menjadi
raja ialah sebuah peti (tdbitt) yang didatangkan
kepada mereka, di dalamnya terdapat ketena-

ngan hati; peti itu peninggalan keluarga Nabi
Musa dan Harun. Peti tersebut akan dibawa
langsung oleh malaikat. Itulah tanda-tanda
kebenaranny4 iika kamu orang-orang beriman
(QS. Al-Baqarah [2]: 2a8).

Demikian tAbitt di dalam Al-Qur'an di-
artikan sebagai'sebuah peti peninggalan ke-
luarga Musa dan Harun yang dapat melahirkan
ketenangan'.

Tabut tempat penyimpanan naskah-nas-
kah perjanjian Bani israil dengan Allah serta
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naskah asli Taurat telah habis terbakar ketika
Nabukadnezar, Raja Babilonia, menguasai
Yerusalem dan membakar Haikal, rumah suci
yang didirikan oleh Nabi Sulaiman.
* A. Rahman Ritonga ct

TADZHAL ( #fu I
Kata tadzhal ( J,1, ) adalah fi'l mudh,Ar| yang
terambil dari akar kata yang terdiri atas tiga
huruf, yaltu dzdl - hA' - hrn. Makna dasar akar
kata tersebut adalah 'meninggalkan sesuatu
karena sengaja atau melupakannya karena
kesibukan yang disebabkan oleh kepanikan,
ketakutan dan semacamnya'.

Bentuk kata yang digunakan di dalam Al-
Qur'an dari akar kata ini hanya bentukmudhfrri'-
nya tadzhalu ( JrX ) dan hanya ditemukan satu
kali, yaitu pada QS. Al-IIajj l22l:2.

Penggunaan kata tadzhal ( Jrii ) di situ
menunjuk pada wanitayang menyusui anaknya
lalu melupakannya. Ayat tersebut berkaitan
dengan peristiwa besar yang akan terjadi yaitu
peristiwa zalzalatis-s|' ah ( z-erlr ;j;ii = goncangan
Hari Kiamat). Digambarkan mengenai ke-
dahsyatan peristiwa itu yang membuat semua
orang merasa takut dan ngeri sehingga orang
yang punya anakyang disusuinya akan mening-
galkannya, begitu pula orang yang hamil
semuanya melahirkan kandungannya meskipun
belum waktunya untuk melahirkan.

Cinta yang paling sejati di dunia ini antara
sesama makhluk adalah cinta dan kasih ibu
terhadap anaknya, terlebih-lebih anak yang
masih disusuinya. Al-Qur'an menggambarkan
bahwa pada hari itu orang yang menyusui
anaknya akan mengabaikan anak tersebut, itu
menunjukkan betapa dahsyatnya peristiwa
tersebut.

Perbuatan menyusui, mengandung, dan
melahirkan adalah perbuatan yang terjadi di
duni4 hal ini membuat sebagian ulama menafsir-
kan bahwa yang dimaksud hari di mana orang
yang menyusui anaknya akan melupakan dan
mengabaikan orang yang paling dicintainya itu
adalah peristiwa dahsyat yang akan terjadi di

'l'adhhai

dunia ini, sebelum tiupan sangkakala pertama.
Ada juga yang berpendapat, bahwa yang di-
maksud di situ adalah saat ditiupnya sangkakala
pertama itu. Akan tetapi, sebagian besar mufasir
berpendapat, bahwa yang dimaksud di situ
adalah hari kebangkitan atau hari akhirat karena
didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh
Muslim dan Tirmidzi yang menjelaskan menge-
nai hari yang dimaksud, di mana di dalam hadits
itu disebutkan dialog Tuhan dengan Nabi Adam
mengenai perbandingan jumlah penghuni surga
dengan penghuni neraka yaitu satu banding
sembilanratus sembilan puluh sembilan, atau di
antara 1000 orang hanya satu orang yang akan
dimasukkan surga. Mengenai terjadinya pe-
ristiwa melahirkan dan orang menyusui melupa-
kan anaknya, itu bisa saja terjadi karena dapat
dikatakan bahwa orang yang mati di dalam
keadaan hamil juga akan dibangkitkan di dalam
keadaan hamil lalu saat itu dia melahirkan
anaknya karena ketakutan, demikian juga orang
yang menyusui. Ini juga diperkuat oleh firman
Allah pada ayat lain yang menyatakan bahwa
pada hari itu anak-anak menjadi beruban karena
kengerian (QS. Al-Muzzammil l73l: 1,7).
ec Muhammad Wardah Akil ee

TADHHA ( e&3 )
Kata tadhbi terambil dari akar kata yang terdiri
atas tiga huruf y attu dhid - hi dan wdw. Para pakar

bahasa berbeda-beda dalam menjelaskan makna
dasar dari akar kata tersebut.

Ibnu Faris berpendapat bahwa makna
dasar kata itu menunjuk pada'yang tampak'
atau 'yang menonjol', misalnya langit yang
tampak di mana-mana disebfi dhibiyah ( ai-> ).

Dari sini kemudian apa yang tampak jelas dapat
dikatakan dhhhiyah. Seperti dhahd ath-thariq
( d$t ;;b = jalanan itu tampak jelas atau
terang), fa'ala fuldnun kadzd dhihiyah t 3>6 

"p"^;t2lK = si fulan melakukan hal seperti ini
secara terang-terangan). Selanjutnya waktu
pagi, setelah matahari terbit dinamai dhuhd
( & ) karena pada waktu tersebut sinar
matahari sudah tampak terang. Dari makna ini
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kemudian berkembang penggunaannya, seperti
hidangan yang dimakan pada waktu itu disebut
dhuh6, dan seterusnya.

Ada juga yang berpendapat bahwa makna
asal kata dhuh6( -*l adalah 'cahaya matahari
yang menerpa bumi'. Kemudian dipakai untuk
menunjukkan 'waktu dhuha, ketika matahari
terbit di pagi hari' atau menunjuk pada'waktu
siang secara keseluruhan', sedangkan Ibnu
Manzhur mendefinisikan kata dhuhd ( & )
sebagai waktu ketika matahari naik sepenggalan
di pagi hari sehingga mendekati tengah hari.
Dengan itu pula shalat yang dilakukan pada
waktu itu disebut shalat duha. Begitu pul4 hari
raya Idul Adha dinamai demikian karena
binatang kurban pada hari itu berkumpul untuk
disembelih pada waktu duha. Kurban-kurban
itu sendiri dinamai udhhiyah ( *i ) dan
dhahiyyah(^b:").

Kata tadhhd dalam Al-Qur'an hanya di-
temukan satu kali yaitu di dalam QS. ThAhA [20]:
119. Penggunaannya didahului oleh Li nkfiyah
( ..;6t V = li negasi) sehingga dikatakan 16 tadhhd

( a?-L:\ ). Ath-Thabari, mengartikan ungkapan
16 tadhhi dengan 'kamu tidak terkena sinar
matahari'. Ada pula yang menambahkan bahwa
'kamu tidak terkena sinar matahari hingga
merasa sakit karena teriknya', sedangkan Al-
Qurthubi mengatakan bahwa di dalam surga
tidak ada lagi matahari. Di dalam ayat itu
digambarkan keadaan penghuni surga yang
tidak pernah mengalami kesusahan dengan
dikatakan kepadanya bahwa "kamu tidak akan

merasa haus dan tidak pula terkena sinar matahari".
Menurut sebagian ulama, rasa haus itu meng-
gambarkan panas yang sifatnya batiniah,
sedangkan sinar matahari menggambarkan
panas yang sifatnya lahiriah. Dengan demikian,
ayat itu mengisyaratkan bahwa penghuni surga
tidak lagi merasa panas, baik panas batiniah
mauPun Panas lahiriah. $ Muhammad Wardah Aqil tt

TADZKIRAH ( 6-5JJ )
o J,

Tadzkirah (',f i ) terambil dari akar kata dzakara

- y adzkuru ( f k- -'f i ), y angberarti'ingat'. Kata

'l'aclzkila [t

tadzkirah adalah bentuk mashdar dari kata
dzakkara - yudzakkiru - tadzkirata" ( f i -' ;t
i;i l.Kata yang berakar dzakara (yang berarti
ingat) di dalam berbagai bentuknya terulang di
dalam Al-Qur'an sebanyak 267 kali. Kata tadzkirah

sendiri terulang sebanyak 9 kali, yakni pada QS.
Thaha l20l:3, QS. Al-WAqi'ah [56]: 73, QS. Al-
HAqqah 169l: 12, 48, QS. Al-Muzzammil l73l: 19,

Al-Mu d dat s ts ir 17 4l: 49, 5 4, A l-Ins An 17 6l: 29, darr
Abasa [80]: 11.

Al-Ashfahani dalam Mufraddt Gharib Al-
Qur'an mengartikan kata tadzkirah dengarr "Md
yutadzakkaru bihisy-syai" 1!pt "f'ri- ti ) = Apa
saja yang mengingatkan kepada sesuatu). Kata
ini lebih dari sekadar tanda (dalil) atau alamat;
ia menuntut adanya tindak lanjut sebagai
realisasi dari apa yang diisyaratkannya. Dengan
demikian, kata tadzkirah dapat diartikan sebagai

peringatan atau pelajaran.

Di dalam Al-Qur'an, makna kata ini menun-
juk kepada wahyu Al-Qur'an (merujuk pada
pronomina hA pada kalimat innahtt tadzkirah
(.;:i ifg ; atau ayat-ayat (ajaran-ajaran) Al-
Qur'an (merujuk padapronomina h6' padakalimal
innahh tadzkirah I ;; i 6t t I Kata tadzkirah y*g
menunjuk kepada makna Al-Qur'an terdapat di
dalam QS. Thaha l2ol:3; QS. Al-IIAqqah [69]: a8;

dan QS. Al-Muddatstsir [74]: 54. Di dalam QS.
Thaha [20]: 3, secara tegas dinyatakan bahwa
Allah swt. tidaklah menurunkan Al-Qur'an ini
agar kamu (Muhammad) menjadi susah, me-
lainkan sebagai peringatan (tadzkirah) bagi orang
yang takut. Di dalam QS. Al-HAqqah [69]: 48,

dinyatakan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an
benar-benar menjadi pelajaran bagi orang-
orang yang bertakwa. Sementara itu, di dalam

QS. Al-Muddatstsir l74l: 54 dinyatakan bahwa
sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan
bagi orang-orang yang mau mengambil pe-

lajaran darinya.

Kata tadzkirah y*B maknanya menunjuk
kepada ay at- ay at atau ajaran-ajaran Al-Qur'an,
misalnya terdapat di dalam QS. Al-Waqi'ah [56]:
73; QS. Al-HAqqah 169l: 12; QS. Al-Muzzammil
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[73]: 19; dan QS. Al-Muddatstsir [74]: 49. Di
dalam QS. Al-WAqi'ah, kata tadzkirah menunjuk
kepada api sebagai peringatan dan berguna bagi
para musafir di dalam perjalanannya. Di dalam

QS. Al-Haqqah [69]:1Z kata tadzkirah menunjuk
kepada air laut yang menenggelamkan para
pembangkang dan penyiksa para rasul umat-
umat terdahulu. Di dalam QS. Al-Muzzammil

l73l:19, kata tadzkirah,menunjuk kepada gam-
baran tentang kedahsyatan Hari Kiamat. Se-

lanjutnya, di dalam QS. Al-Muddatstsir [74]:49,
kata tadzkirah menunjuk kepada orang-orang
yang melakukan perbuatan dosa yang menye-

babkan mereka masuk nerakaSaqar.

Dengan demikian, Al-Qur'an sebagai
tadzkirah merupakan sumber pelajaran dan
peringatan yang tidak akan pernah kering dan
habis untuk digali oleh orang-orang takwa serta

mereka yang ingin meraup petunjuk dan pe-
ringatannya. :t salahuddin tt

TAFAwur ( ojtj'y
Kata t afhwut berakar pada kata fdta ( Cu ), y ffitu
(b'fr), fautanlfawdtan (6il1; ), terdiri atas

huruf-huruf f6, waw, dan t6, yang berarti 'tidak
tercapainya sesuatu yang ingin diraih'. seseorang

yang tidak dapat mencapai sesuatu, dikatakan

fdtahusy-syai'ufautan (t 'ri ,;3t '^-16 ). Dua
hal yang berjauhan, artinya tidak saling sentuh
disebut tafdwatasy-syai'ilni (6t; i':Jr ,>jut ). De-
mikian di dalam Ma q iyisul -Lu ghah.

Di dalam QS. Al-Mulk[67]:3, kata tffiwut,
oleh sebagian ulama dibaca tafawwut ( ot* ).
Kedua kata itu sama artinya, demikian Al-Farra'
menjelaskan. Kata itu berarti 'aib (e5- = cacatl

kekurangan) menurut As-Suddi. Menafikan
tafdwut pada ayat tersebut, menurut sebagian
mufasir, karena adanya kesinambungan pe-
ngaturan dan keterkaitan segala sesuatu antara
satu dengan yang lainnya dari segi tujuan dan
manfaat. Allah telah mengatur sedemikian rupa
bagian-bagian ciptaan-Nya sehingga tercapai
tujuannya tanpa ada satu bagian yang me-
nyebabkan tertinggalnya tujuan bagian yang
lain. Di dalam ayat itu, Allah menjelaskan bahwa
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penciptaan langit tujuh tingkat sangat serasi,

tidak tampak adanya ketidakseimbangan, baik
dilihat secara langsung dengan menggunakan
mata kepala telanjang maupun dengan mata
ilmu pengetahuan. Karena itu, di dalam ayat

berikutnya, Allah menghimbau agar mengulangi
lagi pandangannya/penelitiannya, agar manusia
betul-betul dapat membuktikan bahwa ciptaan-
Nya tidak ditemukan cacat, kekurangan, dan
ketidakseimbangan.

Kata lain yang seturunan dengan kata
taffrwut ditemukan sebanyak empat kali, yaitu
pada QS. Ah 'Imran [3]: 153; Al-Hadid [57]:23;
Al-Mumtahanah [50]: 11; dan QS. SabA' [34]: 51.
te Baharuddin HS. e:

TAFSIR ( # |
Kata tafsir ( -LJ ) adalah bentuk mashdar dari

fassara - yufassiru ('#- - F ) yxrgmengandung
pengertian'penjelasan' dan'keterangan'. Kata
tafsir ( -# ) berarti 'menerangkan sesuatu yang
masih samar' serta'menyingkap sesuatu yang
tertutup'. Di dalam kaitannya dengan kata, tafsir
(.*.J ) berarti 'menjelaskan makna kata yang
sulit dipahami sehingga kata tersebut dapat
dipahami maknanya'.

Secara etimologis, tffir ( -*.J ) digunakan
untuk menunjukkan maksud'menjelaskan',
'mengungkapkan', dan'menerangkan' suatu
masalah yang masih kabur, sarnar, dan belum
jelas. Dipahami pula bahwa dalam pengertian
tafsir ( -bf ) sebenarnya terkandung upaya
mencari jalan keluar serta pemecahan masalah

yang rumit sehingga masalahnya dapat menjadi
jelas.

Di dalam Al-Qur'an, katatafsir disebut satu
kali, yakni di dalam QS. Al-FurqAn [25]: 33. Kata
tafsir di dalam ayat tersebut berkaitan dengan
Al-Qur'an yang membawa kebenaran dan
penjelasan yang paling baik. Pernyataan
tersebut pada dasarnya ditujukan kepada
orang-orang kafir yang datang kepada Nabi
Muhammad saw. dengan membawa sesuatu
yang ganjil dengan tujuan menodai risalah
kenabian yang beliau bawa. Sikap dan tingkah
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laku mereka oleh Nabi dihadapi dengan me-
nuniukkan keterangan dan penjelasan yang
benar terhadap apa yang mereka katakan,
sekaligus untuk mematahkan permintaan
mereka. Dengan begitu maka penafsiran yang
terbaik adalah penafsiran yang membawa
kebenaran.

Pemahaman terhadap kandungan Al-
Qur'an, di samping dinamai tafsir, oleh Al-
Qurlan juga digunakan istilah larn, seperti ta'wil
( ..}::U ) dan tabyin ( E ).Kedua istilah tersebut
memunyai kaitan yang sangat er at dengart t afsir.

Tabyin lebih dikhususkan kepada fungsi Nabi
yang mendapat tugas menjelaskan maksud
firman-firman Allah, seperti diisyaratkan di
dalam QS. An-Nahl[16]: Mdan64. Di samping
tabyin, Al-Qur'an juga menggunakan istilah
ta'uil (QS. Ali 'ImrAn t3l: 7). Yang disebutkan
terakhir ini, memunyai makna yang sangat
dekat dengan tafsir dan karena itu, sebagian
ulama tafsir menyamakan makna tafsir dengan
makna ta'wil meskipun ada juga yang mem-
bedakannya. Kedua istilah tersebut masing-
masing mengacu kepada upaya mengungkap
makna dan kandungan Al-Qur'an.

Upaya menafsirkan Al-Qur'an di dalam
kaitannya dengan penggunaan istilah tafsir di
dalam QS. Al-FurqAn [25]:33 yang disertai kata

al-Luqq ( ,FJl ) d,an ahsan ( urri ), memberikan
petunjuk bahwa menafsirkan Al-Qur'an di-
maksudkan untuk mencari kebenaran dan hal
itu harus dilakukan dengan cara yang terbaik.
Itu berarti bahwa di dalam menafsirkan Al-
Qur'an diperlukan syarat-syarat tertentu. Di
dalam hal ini, ulama mengemukakan beberapa
syarat, khususnya bagi penafsiran yang men-
dalam dan menyeluruh, antara lain (1) pe-
ngetahuan tentang bahasa Arab di dalam
berbagai bidangnya; (2) pengetahuan tentang
ilmu-ilmu Al-Qur'an, sejarah turunny4 hadits-
hadits Nabi, dan ushitl al-fiqh; (3) pengetahuan

tentang prinsip-prinsip pokok keagamaan; dan
(4) pengetahuan tentang disiplin ilmu yang
menjadi materi bahasan ayat. , M. Galib Matola ee

Tagiriiburt

TAGHABUN t jtriri I
Katataghhbun( j.t, ) merupakan bentukmashdar
yang bertimbangan tafa'ul ( yC l.Ia diambil dari
kata kerja taghdbana ('J.tk ), yataghibanu ( 56-)
yang merupakan penambahan dua huruf dari
kata kerja ghabana ( S;) yal.;r1 berati "khada'a"
( L36 = meniPu) dan "naqasha" ( F =

mengurangi). Di dalam pandangan kebahasaan,

menurut Ibnu Faris, huruf ghain, b6', dan nitn
menunjukkan kepada arti "dha'f " ( -i2 =

kelemahan) dmr " ihtidhfrrn" 1 itla4t = l"hancuran).
Al-Ashfahani dan Al-Abyari mengilustrasikan
kata ini dengan:

,*\i:r {e q,r i& *YU;,e'eib irti'oi
(an tabkhasa shdhibaka fi mu'imalatin bainaka wa

b ain ahu bi dharbin min al - ikhf d' )
"Engkau melakukan perbuatan ymg dapat merugikan

temanmu di dnlmn transaksi antara Engknu doryannya

di dalam bmtuk rahnsia atau sembunyi-sembunyi" .

Bila kerugian terjadi pada harta benda,
maka kata kerja yang digunakan adalah ghabana.

Dan bila kerugian terdapat pada akal pikiran,
maka kata yang digunakan adalah ghabina.

Dan dari sudut terminologi, at-taghhbun
adalah " an y aghbunal- qaumu ba' dhuhum b a' dhan ai

an yatajdhala wa yatandsd ba'dhuhum ba'dhan"

@x'e)x ;Gr.j b*.i" *i \),;|th, irlri'#:.3i
= suatu kaum ber-taghdbun, berarti saling me-
ngabaikan dan saling melupakan satu sama lain).

Ulama-ulama tafsir sepakat mendefinisi-
kan yaumut-taghdbun ( jt13l i! ) dengan Hari
Kiamat, karena pada hari itu diperlihatkan
kesalahan-kesalahan (tipu daya) kafir dan
penyesalannya sebagai akibat ketiadaan ke-
imanan pada hati mereka, seperti peringatan
Allah pada QS. Al-TaghAbun [64]: 9 yang
berbunyi " yauma yajma'ukum li yrumil-j am'i dzAhka

y aumut-t aghAbun" ( ii d;t"g tA5)4 1;
i.gi = Ingatlah hari yang di'waktu itu Allah
mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan

[untuk dihisab]. Itulah hari ditampakan ke-
salahan-kesalahan). HaI ini terjadi karena orang
kafir di dalam kehidupan duniawi menjalani
mubddalah. Artiny+ mereka mengganti kebaikan
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dengan kejahatan, kemuliaan dengan kehinaan
dan kenikmatan dengan siksaan serta keimanan
dengan kekufuran, seperti digambarkan Allah di
dalam QS. Ash-Shaff [61]: 10, "hal adullukum'ala
tijaratin tunjikum min 'adzdbin ali" I iJii;.i-
,i -,rf J 5; irl: j,i = sukakah kamu aku
tunjukkan suatu perniagaan yang dapat me-
nyelamatkan kamu dari azab yang pedih ?)

Di dalam Al-Qur'an, kala at-taghkbun
merupakan salah satu dari nama surah-surah
yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad
saw. dan juga terdapat di datam ayat kesembilan
pada surah yang sama. Sebagai surah, Af-
Taghdbun terdiri atas 18 ayat yang termasuk
kepada golongan surah-surah madaniyah, surah
yang diturunkan setelah Nabi Muhammad
hijrah ke Madinah. Diturunkan sesudah QS. At-
Tahrim.

Dari sudut kandungan, surah At-Taghdbun

mengemukakan tentang keimanan yang dimulai
dengan penjelasan tentang sifat-sifat Allah al-
husnh yang berhubungan dengan keagungan,
kekuasaan, pengetahuan dan penciptaan-Nya
terhadap manusia yang dibagi kepada manusia
Mukmin dan manusia kafir.

Bagi manusia kafir, Allah mengingatkan
mereka apa yang terjadi pada umat-umat
terdahulu yang telah mendustakan utusan-Nya
disebabkan oleh perniagaan dan keingkaran
mereka terhadap Hari Kebangkitan, serta ban-
tahan bagi anggapan mereka bahwa hari itu
benar-benar akan terjadi dan balasan terhadap
perbuatan yang telah mereka lakukan.

Selanjutnya, mereka diseru untuk beriman
kepada Allah, rasul-Ny+ dan Al-Qur'an yang
diturunkan kepada Nabi-Nya Muhammad dan
mengancam mereka dengan apa yang akan
dijumpai manusia pada Hari Kiamat, hari yang
diperlihatkan padanya kesalahan orang-orang
kafir atas ketiadaan keimanan dan penyesalan
orang-orang Mukmin atas sedikitnya perbuat-
an baik yang mereka lakukan. Orang-orang
Mukmin yang berbuat amal kebaikan akan
memasuki surga, sedangkan orang-orang kafir
akan memasuki neraka. Dengan demikian

l;rglrtasilrr

terdapat perintah untuk tunduk dan patuh pada-
Nya dan Erncarnan bagi perbuatan maksiat.

Surah ini juga menjelaskan bahwa segala
sesuatu yang terjadi di alam ini tidak terlepas
dari iradat dan kehendak Allah, sehingga hal ini
memperkuat perintah untuk taat kepada-Nya
dan Rasul serta untuk selalu bertawakkal hanya
kepada-Nya. Dan bila mereka tetap menyim-
pang maka tidak ada manfaat bagi Rasul atas
ketetapan mereka di dalam kekafiran.

Di samping itu, surah ini mengingatkan
manusia bahwa isteri-isteri dan anak-anak bisa
menjadi musuh yang kadang-kadang akan
melarang dan memalingkannya dari berjuang
(jihad) di jalan Allah. Ia memberi wasiat agar
memberi maaf dan arnpunan bagi orang jahat
serta menginformasikan bahwa harta benda dan
anak-anak merupakan fitnah, cobaan dan ujian
bagi manusia.

Surah ini diakhiri dengan perintah untuk
bertakwa dan berinfak di dalam rangka me-
ninggikan agama-Nya, dan melarang perbuatan
bakhil dan kikir, serta menjelaskan pahala
berlipat ganda bagi manusia yang selalu berbuat
baik dan berinfak demi tegaknya kalimat Allah.
tt Ris'an Rasli *

TAGHTASTL0 ( tl-j,ti I
Kata taghtasilit (triil ) berasal dari kata ghasl
( Jl^l, ) a!;;ru ghusl ( ;:-l 1, terdiri dari huruf-huruf
ghain, sin darrl6m. Kata ini dan turunannya dalam
Al-Qur'an disebut empat kali; masing-masing di
dalamQS. An-Nisil [ala3, QS. Al-Ma'idah [5]:6,
QS. Shad l38l: 42, dan QS. Al-IIAqqah [69]:36.
Dua kali di antaranya di dalam bentuk kata kerja
(fi'l) dan dua yang lain di dalam bentuk kata
benda (lsrn). Tampaknya bentuk itu masing-
masing digunakan di dalam konteks dan sasaran
yang berbeda.

Sebagai terlihat di dalam berbagai literatur,
terutama literatur fiqih, antara al-ghasl t iJi I
d.Nt al-ghusl ( J:-lji ), ya.g s;una-stuna kata dasar
dari ghasala - yaghsilu ( #-,F ), terdapat
perbedaan makna.

Al-ghasl ( J:-lji ) mempunyai arti asal
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sebagai imr6rul-m6'i' alasy-syai' ( 
: ?t * "Jr'rt r): melintaskan air di atas sesuatu). Ahmad Ibnu

Faris di dalam kllab Mu'jam Maqdyisul-Lughah-

nya merumuskan pengertian lain yang berbunyi,
ghasl... y adullu' al a t athhirisy -sy ai' w a t anqiy atih

( #j r?t # ;. J:i." J-* = membersih-
kan sesuatu) yang di dalam bahasa Indonesia

diterjemahkan dengan'membasuh' atau'men-
cuci'.

Di dalam pemakaiannya, al-ghusl t Jiil
mengandun g arti t am 6mu ghaslil -i asadi kullihi
( 15 *)t "P i6: membasuh seluruh badan

secara senipurna) atau di dalam rumusan Al-
Ashfahani, al-ightisdl ghaslul-badan (,j; JL+)i
9Ql = mencuci tubuh) yang di dalam bahasa

Indonesia dikenal dengan sebutan'mandi'. Arti
ini merupakan kelanjutan dari arti al-ghasl
( }.."Iii) di atas, atau dengan kata lain-sesuai
dengan kedua rumusan makna tersebut-dapat
dikatakan bahwa al-ghast ( }...l.ii ) berarti 'men-

cuci' secara umum sedangfan al-ghusl t Fji I
berarti'mencuci' di dalam bentuk dan dengan

cara tertentu.
Di dalam Al-Qur'an kata al-ghasl ( Fji)

yang mengandung arti'membasuh' dan al-ghusl

( l:-tji) yang mengandung arti 'mandi' tidak
dilemukan; yang ada adalah kataighsiltr(f**;t )

yang merupakan bentuk amr (kataperintah) dari
al-ghasl ( Ji..iii ) dan taghta-silfi yangmerupakan

fi'l mudhdri' (verba masa kini dan akan datang)

untuk orang ketiga jamak dari al-ightisdl

t Jc+yi).
Taghtasilu (lt^l: ) yang menunjuk arti

'mandi' adalah bentuk yang sudah mengalami

perubahan dari bentuk dasarnya yang semula;

yakni, penambahan huruf hamzah padafi'l mhdli

sebelum huruf pertama dan hunfi td'di antara

huruf pertama dan huruf kedua. Di dalam
gramatika bahasa Arab penambahan huruf
semacarn ini dimaksudkan untuk memberikan

beberapa alternatif tambahan makna bagi suatu

kata. Di antara alternatif-alternatif tersebut ialah

al-mubdlagah ( Ut*,j1i = penekanan/tambahan).
Dengan demikian, at-ghnsl ( Jl-di ) yang semula

berarti'membasuh', setelah berubah menjadi a/-

I'a glrt asilft

ightiskl ( JGyi - timUangan ifti' 6l)ber arn'mandi'

yang pada hakikatnya adalah'membasuh seluruh

badan secara merata', contohnya kata taghtasiltt

ltrLX ) di dalam QS. An-NisA' [4]:43).
Kata turunan dmi al-ghast ( ]|l..1ji ) yang lain

yang terdapat di dalam Al-Qur'an ialah al'
mughtasal ( -[-t:.ii), seperti tersebut dalam QS.

ShAd [38]: 42 yang berarti al-maitdhi'ullladzi
yughtasatu fih ( *. J3:. 4)t'e';i = tempat
mandi) dan ghislin ( $* ) sebagaimana tersebut

di dalam QS. Al-HAqqah [69]: 36 yang mengan-

dung beberapaau.tr; di antaranya'air pembasuh-

an darah dan nanah' serta'sangat panas' (syafrdul

han).
Allah swt. menampilkan dua bentuk kata

ketika menggunakan kata turunan dari al-ghusl

( J-iji) di dalam Al-Qur'an, yaitu bentukfl'll
(kata kerja) dan bentuk ism (katabenda). Bentuk

kata kerja digunakan ketika berbicara tentang
kewajiban atau hal-hal yang harus dilakukan
oleh manusia ketika ingin menghadap atau
munajat kepada-Nya; sementara bentuk kata

benda digunakan ketika Allah swt. menjelaskan

apa yang akan diberikan-Nya kepada orang-
orang yang melakukan hal-hal tertentu. Dengan

kata lain, bila dikemukakan dengan kata kerja,

menunjukkan aktivitas dari bawah (manusia) ke

atas (Allah swt.), sedangkan, apabila dengan
menggunakan kata benda, menunjukkan suatu

kebijakan dari atas (Allah swt.) ke bawah. Oleh
karena itu, timbul kesan bahwa manusia harus

aktif-yang di dalam hal ini diisyaratkan oleh
Al-Qur'an dengan kata kerja-ketika hendak
mendekatkan diri kepada Allah swt., sedangkan

kata benda-yang di dalam dua ayat tersebut

berupa benda mati-memberikan kesan, bahwa
Allah tidak membutuhkan bantuan dari makh-
luk-Nya. Kesan lain adalah apayangditetapkan
oleh Allah swt. sebagai media bagi hamba-Nya

untuk mendekatkan diri pada-Nya telah di-
engkapi dengan seperangkat jalan keluar apabila

ternyata bahwa orang-orang tertentu pada saat-

saat tertentu mengalami kesulitan. Hal ini
diisyaratkan dengan kebijakan memberlakukan
tayamum. :t Cholidi cc
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Katatakdtsur ( ;K ) berasal dari akar kata yang
teridiri dari huruf-huruf kdf, ts6', rd'; katsura-
yaktsuru - katsratan I katsdratan ( - K- i
i ru?'ti - i ;? ). ratusifatnya adalah katsir ( $ ),
kutsdr ( .,6 ), ataukatsur (jF ). Makna asalnya
adalah "banyak", antonim "sedikit". Dari akar
kata ini kemudian terbentuk kata kerja aktsara

( .Fi 
), istaktsara ( $.:-r ), katstsara ( -$ ), takitsara

(;t<i ) dengan makna-makna yang akan kita
jelaskan di bawah ini.

Di dalam Al-Qur'an, kata yang terhimpun
dalam akar ini disebut 90 kali. Di dalam bentuk
kata kerja transltif , katstsara disebut dua kali, yaitu
padaQS. An-Nisil l4l:7 danQS. Al-AnfAl [8]:19;
di dalam bentuk mashdar disebut dua kali, yaitu
pada QS. Al-Ma'idah [5]:100 dan QS. At-Taubah

[9]: 25; di dalam bentuk sifat atau ism fd'il, bark
mu'annats maupun mudzakkar disebut69 kali; dan
di dalam bentuk isz tafdhil (superlatif ) disebut 76

kali.
Kata katstsara ('F ) pada QS. Al-A'rAf [7]:

86 diartikan yaj'aluium katsiran ($'ej;X" =

membuat mereka menjadi banyak). Allah
menegaskan agar kaum Nabi Syu'aib ingat ketika
dahulunya mereka berjumlah sedikit, lalu Allah
memperbanyak jumlah mereka. Di dalam Toazan

af'ala (;pi 1 atefut dua kali, yaitu pada QS. Hffd

[11]: 32 dan QS. Al-Fajr l89l:12, yang bermakna
ath bikatsir ( ;K, ;1 = mendatangkan/membawa
banyak); fa:aktsarta jidilana ( 6,4,tibT =

engkau telah mendatangkan banyak debat kepa-
da kami ); dm f a- akt s arit fthal -f as Ad ( S;iii tV 1 ot'v
= lalu mereka-kaum Firaun-berbuat banyak
kerusakan di dalam negeri itu). Di dalam roazan

istaf'ala ( )t:'Lt ) disebut tiga kati. Pada QS. Al-
A'rdf l7l:188 dan QS. Al-An'im [6]: L28, kata
istaktsara ('Fr-\ ) mengandu ng arti aktsara fi'l*y-
syai' ( '';At 'b|;4 = banyak melakukan sesuatu);

la-astaktsartu minal-khai, ( *4i bAfui =

niscaya aku akan berbuat kebajikan sebanyak-
banyaknya!.dT .qad istaktsartum minal-ins
( ur-)r G ;;<;"t:u = sesungguhnya kamu [se-
tan] telah banyak menyesatkan manusia).
Adapun pada QS. Al-Muddatstsir [74]: 6,

'T.ak;i 
t srr r

disebutkan zr.ra l|tamnuntastaktsir ('j5(:::J jX t'J).
Menurut M. Quraish Shihab, para ulama berbeda
pendapat mengenai huruf s?r pada kata tastaktsir
( 'Fr-r ). Pendapat pertame mengartikannya
raghiba fil-katsir minh (y.S,C qt = meminta/
mengharapkan yang banyak darinya); dan
pendapat kedua mengartikan, ra'6hu au 'addahit

katsiran ( fg it''j i.i, = memandangnya/me-
nganggapnya berjumlah banyak). Perbedaan pe-
mahaman terhadap arti sin pada kata tastaktsir
( F.* membawa perbedaan pada pemahaman
arti ayat tersebut. Yang pertama mengartikan,
'|angan memberikan sesuatu dengan tujuan
mendapatkan yang lebih banyak dari padanya',
sedangkan yang kedua mengartikan, '|angan
memberikan sesuatu dan menganggap, bahwa
apa yang Engkau berikan itu banyak'.

Kata takhtsur ( ;k ) disebut dua kali, pada

QS. Al-Hadid [57]: 20 dan QS. At-Takatsur [102]:
1.. Takdtsur ( ;t<3 ) artinya 'berlomba-lomba akan
banyaknya sesuatu untuk membanggakan diri'
karena menunjukkan adanya dua pihak atau lebih
yang bersaing. Semuanya berusaha "mem-
perbanyak" seakan-akan sama-sama mengaku
memiliki lebih banyak dari saingannya. Thkdtsur

( ;K ) pada QS. Al-Hadid l57l: 20, dijelaskan
secara gamblang di dalam hal harta benda dan
anak, wa takdtsur fil-amwdl wal-aul1d
( ;.{i\ij O'i$ AjKi = berbangga-banssaan
dalam banyaknya harta dan anak), sedangkan
pada QS. At-TakAtsur 11021:1, tidak ada penjelasan

di dalam hal apa. Menurut Al-Maraghi, takitsur
( ;t* ) di sini adalah berbangga-banggaan di
dalam banyaknya pendukung dan orang-orang
yang menolong serta membanggakan bapak dan
kawan-kawan untuk menunjukkan kekuatan. Az-
Zamakhsyari menafsirkan dengan berlomba-
lomba dan berbangga-banggaan di dalam
banyaknya jumlah pengikut (termasuk anak dan
keluarga). Ar-Razi menafsirkan takdtsur ( ;* )

dengan berlomba-lomba dan berbangga-bang-
gaan akan banyaknya jumlah harta. Penafsiran
ini didasarkan pada suatu riwayat dari Mutharrif
bin Abdillah bin Asy-Syikhkhir dari ayahnya,
bahwa Rasulullah saw. sedang membaca alhhkum
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( .(:{Ji) lalu bersabda, "Anak-anak Adam berkata:

'Hartaku-hartahr!'. Hai manusia,' Engkau tidak memiliki

( rpa-opa y ang engkau mggap hartmnu), kecuali apa y ang

engkau makan lalu habis, atau yang mgkau pakai lalu

rusak, atau yang engkau sedekahkan lalu habis." (HR.

Muslim).
M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa

"persaingan" yang dimaksud pada QS. At-
TakAtsur [102]: 1, bukan saja menunjukkan
persaingan dalam memperbanyak anak dan
pengikut, melainkan juga persaingan dalam
bentuk yang umum. Al-Qur'an sendiri menS-

informasikan, bahkan memberi beberapa contoh

menyangkut sifat manusia secara umum yang

cenderung berbangga-banggaan dalam soal harta

dan anak (pengikut). Hal ini bisa dilihat dari dialog

yang diceritakan di dalam QS. Al-Kahfi [18]: 34,

yang menjelaskan bahwa seorang Mukmin
mengatakan kepada Mukmin lainnya -yang
menganiaya, "saya memunyai harta yang lebih

banyak daripadamu dan pengikutku pun lebih

kuat".
Kata al-kautsar ( ;'r{Ji ) ya^B disebut dalam

QS. Al-Kautsar [108]: 1, seakar kata dengan
( ;(; ). Kata ini diambil dari katsrah (i5 1 aan

ikul wazan fau'ala ( Y j ), huruf waw adalah

tambahan, artinya 'kebaikan yang banyak',
misalnya rajulun kautsarun (;'f yt = seorang

laki-laki yang banyak berbuat kebaikan/der-
mawan). Pendapat yang populer menafsirkan

bahwa al-kautsar (;'fJ1) adalah 'sungai di
surga'. Penafsiran ini merujuk kepada sebuah

hadits dari Anas bin Malik yang menceritakan,

bahwa "Suatu ketika para sahabat Nabi duduk
bersama Nabi, tiba-tiba beliau tersenyum.
Kemudian mereka bertanya tentang sebab

senyum itu. Nabi saw. menjawab bahwa beliau

baru saja mendapat wahyu, kemudian
membacakan QS. Al-Kautsar. Lalu beliau
bertanya kepada sahabat-sahabatnya'Tahukah
kalian apa al-kautsar ( 7'tAi ) itu?'. Para sahabat

menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih tahu'.
Nabi menjelaskan, 'ia adalah sungai di surga,

yang dianugerahkan Tuhanku kepadaku. Di sana

terdapat kebajikan yang banyak'". (HR. Ahmad

I irlilrri

dan Muslim).
Ibnu Abbas menafsirkan al-kautsar t *"t*11

pada ayat ini dengan 'anugerah yang banyak'.

Said bin Iubair berkata kepada Ibnu Abbas

bahwa banyak orang mengartikan al-kautsar

(i'fJi ) dengan 'sungai di surga'. Ibnu Abbas

menjelaskan, "Itu (sungai di surga) sebagian dari
al-kautsar ( i't<1), yattg dijanjikan Allah kepada

Nabi Muhammad". Senada dengan itu, Al-
Maraghi menafsirkannya dengan suatu anuge-

rah yang banyak yang diberikan oleh Allah
kepada Nabi Muhammad, yaitu berupa ke-

nabiarL agama Islam, kebenaran, petunjuk Allah,

dan segala sesuatu yang membawa kepada
kebahagiaan dunia dan akhirat.

Menurut M. Quraish Shihab bahwa al-

kautsar (,i'.Sji ldi sini mencakup dua pengertian,

yaitu segi kuantitas dan segi jenisnya. )ika
ditafsirkan dengan 'sungai di surga' maka
pandangan ini membatasi anugerah Allah pada

satu jenis saja, yang tidak sejalan dengan
kemurahan Ilahi. Oleh karena itu, makna al-

kautsar ( ;'fJi ) yang lebih mengena adalah
makna sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibnu
Abbas dan Al-Maraghi di atas, yang tidak
membatasi satu jenis saja, tetapi mencakup
berbagai bentuk anugerah Allah yang diberikan
kepadaNabi Muhammad saw.; dan pendapat ini
juga tidak bertentangan dengan pendapat yang

lain. ,.. Hanun Asrohah *
n o oz.

TAKBIR (.it'' )
Kata t akbir merupakan bentuk m ashdar (infinitif )

dari kata kabbara - yukabbiru - takbiran
(\'# -'F3" -'F ).Bentuk jamakkataituadalah
takbirdt ( -,t';S: ). Di dalam Al-Qur'an, katatakbir

dan yang seasal dengan kata itu disebut 161 kali.

Kata itu berpangkal pada kata kabura ( f )yan1
berarti 'besar, agun& dan bertambah'.

Menurut Al-Ashfahan i, kala al-kabir w a ash-

shaghir ( #t t;33r = besar dan kecil) merupakan

bagian dari kata-kata mutadhiyifah (saling
bergantung; pengertian yang satu tidak bisa
dipahami, kecuali dengan memahami pengertian

yang lain). Sama halnya dengan kata "banyak"

g&L)
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dan "sedikit". Kata-kata seperti ini biasa
digunakan untuk menunjuk wujud fisik atau
bilangan.

Secara terminologis, kata takbir berarti
'bentuk pengagungan atau kebesaran sesuatu
dari yang lain, baik secara ucapan maupun
perilaku sehingga yang lain menjadi kecil dan
bisa tidak berarti sama sekali kalau dibanding-
kan dengan yang diagungkan itu'. Pengagungan
terhadap benda tertentu, mengakibatkan benda
yang lain menjadi kecil dan tidak berarti.
Mengagungkan seorang raja membawa dampak
pengecilan kepada selain raja tersebut.

Oleh karena ltu,katatakfrr dalam AlQur'an
ditujukan semata-mata kepada Allah swt.
Dengan mengagungkan zat dan sifat Allah di
dalam ucapan (pengakuan) ataupun perilaku
membawa pengaruh kepada kekecilan dan
ketidakberartian semua makhluk. |ika terjadi
sebaliknya, dalam arti ada yang agung selain
Allah, akan membawa kepada perbuatan syirik
(QS. An-NisA' lal:36, QS. Al-Baqarah [2]: 22, dan
lain-lain). Ibnu Manzhur berpendapat bahwa
konotasi kala takbir lebih mengarah pada sifat
Allah. Karena itu, kebesaran atau keagungan
Allah tidak terpengaruh oleh kezaliman hamba-
Nya, sebagaimana juga tidak akan bertambah
agung karena ketaatan hamba-Nya. Peng-
agungan atau sebaliknya yang dilakukan oleh
manusia hanya akan berpengaruh terhadap
pelakunya sendiri (QS. Fushshilat [41]: 46 dan

QS. Al-]Atsiyah [45]: 15). Bagi yang merasa
dirinya agun& berarti ia mendustakan ayat-ayat
Allah (QS. Al-An'Am [5]: 93) dan digolongkan
sebagai makhluk yang sombong (istikbdr) sama
dengan iblis (QS. Al-fAtsiyah [tl5]: 31 dan lain-
lain).

Pengakuan atas kemahabesaran AIlah
melalui ucapan dan perilaku bisa dibuktikan
melalui shalat yang dilakukan sehari-hari dan
bisa juga dengan memperhatikan alam sebagai

ciptaan-Nya, serta memanfaatkannya untuk hal-
hal yang berguna. Melalui shalat misalnya,
pengucapan kalimat Alldhu akbar ( ff 'nr ) saat

pembukaan dan pertukaran rukun memberi

I lri'l,ir

petunjuk kepada pengakuan kemahabesaran
Allah. Memerhatikan alam dapat juga membawa
kepada pengakuan kecilnya segala yang ada,

dibanding dengan keagungan AIlah sebagai
Pencipta (QS. Al-Ghasyiyah l88l:77-22, QS. Al-
Baqarah l2l:76a, dan lain-lain).

Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam buku-
nya Shafwatut-Tafdsir menafsirkan QS. Al-
Muddatstsir 17 4l: 1,-5, dengan mengatakan bah-
wa Nabi Muhammad saw. sebagai penyampai
risalah @A'i), sebelum berdakwah terlebih
dahulu diperintahkan bertakbir kepada Allah
untuk memperteguh iman, agar beliau -kata
Sayyid Quthub menambahkan- tidak gentar
menghadapi cobaan sebab selain Allah, adalah
kecil. Sebelumkatafakabbir ( {J ) dalam QS. Al-
Muddatstsir di atas, dijumpai kalimat qum fa
andzir ('t*L e ). Ini, kata Abdullah Yusuf Ali,
dimaksudkan sebagai tahap kontemplasi diri
(stage of personal contemplation) untuk memasuki
babak baru, yakni bertablig. Ath-Thabathabai
lebih cenderung mengartikan kalimat fa kabbir

t,;Kl ini sebagai isyarat untuk shalat, kendati
tidak ada kaitannya dengan sebab turun ayat
perintah shalat sebab ayat berikutnya yang
berisi suruhan kepada kebersihan diartikannya
sebagai kebersihan pakaian sebelum shalat.
Kendati demikian, Ath-Thabathabai, sebagai-
mana juga Ash-Shabuni dan Al-Maraghi, juga
mengartikannya secara metaforis sebagai
kebersihan jiwa dari maksiat dan dosa. Tindakan
untuk bertakbir sebelum berbuat atau bertablig
ada kaitannya dengan ayat yang mengatakan
kutukan bes ar (kaburamaqtan[t1;1 ';{ l)bagiyang
berbicara atau mengajak, tetapi tidak me-
lakukannya (QS. Ash-Sh a6f [61]: 2-3).

Pengakuan akan keagungan atau kemaha-
besaran Allah sesuai dengan kamampuan,
haruslah berkadar maksimal atau sepenuh hati.

QS. Al-IsrA' l17l:111. berbunyi wakabbirhu takbirk

l'nk t'F': ). Ayat ini berarti 'dan bertakbirlah
kamu sepenuh hati', di dalam arti tidak lagi
mempersekutukan Allah, baik terang-terangan
maupun sembunyi-sembunyi. Ayat ini, kata Ibnu
Katsir, oleh Rasulullah dinamakan dengan 6yat

Ersrxr.opL..nr,r Ar Qr;n,rN
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al-'izz ( "f.Jt ''4-i = ayat kemuliaan) sebab kan-
dungannya berisikan makna yang paling dalam
di bidang keimanan dan ketakwaan kepada
Allah. Di dalam ayat lain dikemukakan oleh Allah
bahwa keagungan-Nya bukan saja dirasakan
oleh manusia tetapi juga meliputi alam semesta.

Karena itu, tidak pantas manusia mempermain-
kan tanda-tanda kebesaran Allah tersebut (QS.

Al-|Atsiyah [45]: 35-37). ssYaswirman *

TALA($)
Kata tal6 ( >t ) berasal dari tulA - y atlfi - tuluww an

( fli -'$ - X ), berarti'mengikuti','meninggal-
kan', 'menelantarkan'. Katatal6 ( yti ) juga dapat
diartikan sebagai 'membaca kitab suci yang
datang dari Allah swt.' Kata tah dmr kata yang

seakar dengan kata itu disebut 62kali di dalam
Al-Qur'an, di antaranya pada QS. Al-Baqarah

[2]:702,113, 129, dan 151, QS. Al-AnfAl [8]: 2,

serta QS. Ah'Imran [3]: 108.

Kala tal6 ( )t ) pada mulanya berarti
'mengikuti', 'mengiringi' (ittaba'a ttjtt ). f"-
mudian, arti kata itu berkembang menjadi
beraneka ragarn seperti'mengikuti','membaca',
'memindahkan','meninggalkan','menceritakan',
dan sebagainya. Arti-arti yang beraneka ragarn

itu dapat dikembalikan kepada arti asalnya.

Orang yang menceritakan sebuah peristiwa
disebut tAn ( JS ) karena ia menyampaikannya
secara bertahap, dari awal sampai akhir pe-
ristiwa. Dinamakan juga "yang membaca
sebuah karangan" karena ia membacanya dari
satu kalimat ke kalimat berikutnya.

Dalam Al-Qur'an kata tersebut hanya
digunakan untuk dua pengertian. Pertama,

untuk arti 'mengiringi' seperti pada QS. Asy-
Syams [91]: 2, w al - q am ar i i dz 6 t al dhd ( tli r\1' ;Si't
= dan demi bulan apabila mengiringinya).
Maksudnya bulan purnama yang menerangi
malam itu sejak terbenam mata hari sampai
terbit fajar. Cahaya bulan purnama itu me-
ngiringi cahaya matahari yang terang di siang

hari. Kedu+ untuk arti'membaca' seperti pada

QS. Al-An'Am [6]: 151 dan QS. Y0nus [10]: 16.

Untuk arti terakhir inilah kata tal6 dan kata yang

I it !:l

seakar dengannya lebih banyak dipakai oleh Al-
Qur'an.

Kata tal6 digunakan untuk membaca
sesuatu yang agun& suci, dan datang dari Allah,
serta tidak digunakan untuk membaca hasil
karya manusia atau fenomena alam. Ayat-ayat
yang menggunakan kata tal6 dan kata yang
seakar dengannya cukup memberi informasi
bahwayang dibaca itu ialah ayat-ayat Allah (QS.

Ah'Imran [3]:58), Al-Kitab, Al-Qur'an (QS. Al-
Baqarah l2l:121),Taurat (QS. Ali'ImrAn [3]: 193),

dan lain-lain yang bersumber dari Allah seperti
kisah Ibrahim (QS. Asy-Syu'arA' 126l:69), dan
kisah Nuh (QS. Y0nus [10]: 71). Kekecualian
terdapat pada QS. Al-Baqarah [2]: 102. Pada

surah ini objek tald bukan sesuatu yang agung
atau yang bersumber dari Allah, tetapi kitab-
kitab sihir. Kitab ini dibacakan oleh setan di masa

kerajaan Sulaiman. Akan tetapi, menurut se-

bagian ahli tafsir, penggunaan kata tersebut di
dalam konteks ini tidak menyalahi kaidah yang
diterangkan di atas. Kata tal6 digunakan untuk
membaca kitab-kitab sihir karena setan atau
yang dibacakan kepadanya menganggap kitab
itu adalah kitab yang agung lagi suci.

Pada umumnya kata tulA digunakeur dalam
arti 'membaca' dan objek yang dibaca ke-
banyakannya adalah ayat-ayat Allah, kecuali
ungkapan Al-Qur'an pada QS. Asy-Syams [91]:
2, y angberbicara tentang bulan yang mengiringi
matahari dan pada QS. H0d [71]: 1.7, yang
berbicara tentang Al-Qur'an yang diiringi
dengan seorang saksi (Mahammad).

Kata lain yang mengandung arti'membaca'
yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah iqra' 1lit 1

yang berasal dauri qara'a ( il ) dengan makna asal

'menghimpun', kemudian berkembang menjadi
berbagai macuun arti, di antaranya'membaca',
'mendalami','menyampaikan', dan sebagainya.

Sama halnya dengan kata tal6 yang objek-
nya adalah bacaan yang bersumber dari Tuhan,

misalnya pada QS. Al-IsrA' l17l: 45, objek qara'a

1i;'S aisamping itu juga mencakup bacaan yang

tidakbersumber dari Allah (QS. Al-IsrA' l17l14).
Dengan demikian, terdapat perbedaan pe-

K;rjiarr Kosll<iitd



'l'aIt1alir

ngertian di antara membaca yang terkandung
dalam kata tal6 dan qara'a. Kata tal6 objeknya
hanya bersifat suci dan benar, yaitu bacaan yang

bersumber dari Allah, sementara qara'a juga
mencakup bacaan yangbersumber dari manusia.
,c Afraniati Affan ce

TALQAFU t'riiJ^, I
Kala talqafu < -a: I adalah bentuk fi'it mudhiri'
untuk orang kedua dari laqifa - yalqafu - laqfanl

laqafdnan GuarGii - '**. - 4).Arti dasar-

nya adalah 'mengambil' atau 'menyambut apa

yang diarahkan kepada kita dengan cepat', baik
melalui mulut atau pun melalui tangan yang
biasa disebut dengan'menyambar'. Dari makna
itu, kemudian berkembang kepada beberapa arti
sesuai dengan konteksnya. Orang yang lincah
dan cekatan, begitu pula orang yang cepat
memahami sesuatu pembicaraan disebut rajulun

laqifun (4 
"tr', ). 

Mengambil sesuatu dan
menelannya dapat dikat akan laqiftuh ('^j't) ).

Di dalam Al-Qur'an, talqafu ('-* ) tersebut

tiga kali, yaitu pada QS. al-A'rAf l7l: 1,17; QS.
Thaha {201: 69; dan QS. asy-Syu'arA' 126l: 45.

Ada perbedaan bacaan menyangkut kata
talqafu ( lrit ) pada ketiga ayat tersebut di atas.

Hafsh dari Ashim membacanya dengan talqafu

(|b* ), yaitu fi't mudhdri' dari laqifa ( 4 ).
Sedangkan, yan9 lainnya membacanya -
tatalaqqafu ( -'^G ) sebagai fi'l mudhiri' dari
tataqqafa - y atalaqqafu ('-k- -'-* ). Ibnu Katsir
juga memba ca dengan fathah p adahuruf I am-ny a

dmr ber-tasyfrd pada hwuf qilf nya sebagu fi'l
mudhdri' dari talaqqafa ( -1k) yaitu tatalaqqafu

( ,-13G ); namun, ta'-nya yang pertama dia lebur
ke dalam ta'-nya yang kedu4 sehingga menjadi

talaqqafu ( ,-tr* ).
Kata talaqqrf" (;k ) pada ketiga ayat

tersebut mengandung arti 'menyambar' dan
'menelan'. Ayat-ayat tersebut semuanya ber-
bicara mengenai kisah pertarungan antara Nabi
Musa dengan para tukang sihir Firaun. Setelah

tukang sihir-tukang sihir itu melemparkan tali-
tali dan tongkat-tongkat mereka, sehingga
kelihatan seperti ular, maka Nabi Musa pun

'l iirttatsil

melemparkan tongkatnya, atas perintah Tuhan,

dan tiba-tiba tongkat tersebut berubah menjadi
ular yang menyambar dan memakan tali-tali
dan tongkat-tongkat tukang sihir tersebut yang

kelihatan seperti ular. Setelah itu ular jelmaan

tongkat Nabi Musa tersebut kembali menjadi
tongkat seperti sediakala. Itu merupakan salah

satu mukjizat yang dianugerahkan Allah swt.

kepada Nabi Musa als. * Muhammad wardah Aqil ee

rAMArsiL ( JrF I
Kala tamfrtiil adalah kata benda yang berbentuk
plural dari kata timtsal ( JL3. ), berakar dari
huruf-huruf mim, tsd, danlim, menunjukkan arti
munazharatusy-syai'i tisy-syai' ( |?- io'^:t ';'pC:
keserupaan sesuatu dengan sesuatu). Dari makna

itu berkembang menjadi, antara lain, 'meng-

Mendekatkan diri dengan perantara patung yang disembah

adalah perilaku keliru yang diluruskan oleh Al-Qur'an

ExsrxL opi,r;t,r At. Qun'.rx
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gambarkan' atau'menjelaskan', karena sesuatu

yang digambarkan atau dijelaskan berusaha
untuk menyerupai apa yang disampaikan;
'mewakili', karena yang mewakili menjadikan
dirinya serupa dengan yang diwakili; 'pe-
rumpamaan', karena yang demikian menyeru-
pakan sesuatu dengan yang lain, biasanya
digunakan untuk menjelasakan sesuatu agar
mudah dimengerti; 'permadani', karena yang
demikian biasanya terdapat gambar-gambar
yang menyerupai alam;'kejadian yang menjadi
pelajaran/i'tibar', karena yang demikian dimak-
sudkan agar orang yang datang kemudian tidak
melakukan perbuatan yang serupa sehingga
berakibat buruk bagi dirinya; 'patron', karena
yang demikian menyerupai aslinya; dan'wakil',
karena ia dianggap sama dengan kaum yang
diwakilinya.

Penggunaan kata tam1tfil dan pecahannya

dalam Al-Qur'an terulang 169 kali dan tamdtsil

sendiri hanya terulang dua kali, yakni dalam QS.
Al-AnbiyA' l21l: 52 dan QS. SabA' [34]: 13.

Menurut Al-Himsi, tamdtfil adalah segala bentuk
patung yang terbuat dari semua jenis bahan
yang dapat diolah. Menurut Al-Qurthubi, segala

bentuk benda yang diserupakan dengan makh-
luk (hewan dan lainnya) yang terbuat dari
bahan tembaga, kuningan, marmer, pualam,
batu, kaca dan tanah. Adapun yang dimaksud
tamdtsil dalam Al-Qur'an adalah segala bentuk
patung baik yang disembah oleh orang-orang
musyrik (QS. Al-AnbiyA' l27l:52) maupun yang
sengaja dibuat dengan tujuan sebagai asesoris

bangunan (QS. SabA' [3a]:13).
Al-Qurthubi dalam mengomentari ayat L3

QS. SabA' [34) tersebut mengatakan bahwa pada
masa Nabi Sulaiman, gambar dan semacamnya
masih diperbolehkan, terbukti dengan adanya

sekelompok jin yang sengaja diperintahkan
membuat patung untuk memperindah istana
Nabi Sulaiman dan juga adanya gambar-gambar
yang sengaja ditempelkan pada dinding tempat
ibadah. Hal ini senada dengan hadits Nabi saw.

yang mengatakan bahwa pada umat-umat
terdahulu, apabila orang-orang suci mereka

'i';utxr\,,'irzit

meninggal, mereka membangun masjid di atas

kuburnya dan menghiasi masjid itu dengan
gambar-gambar. Namun, setelah Islam datanp
gambar dan semacamnya tidak dibenarkan lagi.

Di dalam QS. Al-Anbiyd' l21l:52, kata
tamdtsil disebutkan berkaitan dengan Nabi
Ibrahim as. yanB memrotes kaumnya -ter-
masuk bapaknya- yang menyembah patung.
Dari protesnya itu terungkap bahwa penyem-
bahan patung adalah warisan dari nenek
moyang mereka. Tradisi kental semac;un itulah
yang dibebankan kepada Nabi Ibrahim as., untuk
mengubahnya menjadi tradisi tauhid dan
menganut agama hanif. * Muhammadiyah Amin t*

TAMAYYAZA ('# )
Tamayyaza adalahf il mAdhi (kata kerja lampau)
yang berasal dari akar kata yang tersusun dari
huruf mim, y6', dan zai. Makna dasarnya me-
misahan dua hal atau lebih yang agak serupa',
demikian Ibrahim Al-Anbari, Ibnu Faris, dan Al-
Ashfahani. Akar kata tersebut mengalami
perkembangan makna sesuai dengan kon-
teksnya, antara lain 'menjauh dari yang lain'
karena terpisah;'membuat kelompok tersendiri'
karena memisahkan diri dari yang lain, seperti
dalam hadits Nabi: "lk tahliku ummati batti yakdtna

bainahumut tamdyulu wat tamdyuz"
( i.c8t::iat'& 5r<;.?,if3.!ij ) = Umatku
tidak akan binasa kecuali bila masing-masing
memunyai keinginan tersendiri dan membuat
kelompok tersendiri);'menyingkirkan' karena
terpisah dari yang lairy seperti di dalam hadits
Nabi: " man mAza adzfrn fal hasffiatu bi ' asyi nntsdlihfr"

l$ti y,,*".:JG ,s1;i'rrr. = Barangsiapa yang
menyingkirkan gangguan maka ia mendapatkan
sepuluh pahala; 'berpindah-pindah dari satu
tempat ke tempat yang lain' karena selalu
memisahkan diri, seperti kalau dikatakan "mkza

rajulun" ( y; ;U,= orang itu berpindah-pindah);
'istimewa' karena berbeda dan seakan terpisah
dari yang lain.

Katatamayyaza dan pecahannya dalam Al-
Qur'an terulang empat kali dan tamayyaza sendiri
disebutkan sekali, yaitu dalam bentuk kata kerja

Karjiarr I(osakata t)84



sekarang " y at amay y azu " ('*J- = terpecah-pecah),
terdapat di dalam QS. Al-Mulk [67):8. Pecahan

lainnya adalah "yamiza" ('H- = memisahkan)
terdapat di dalam QS. Ati'ImrAn l3l:179 dan Al-
AnfAl [8]: 37, dan "imtdzfi" (t')')tit = terpisahlah
kalian!) dinyatakan di dalam QS. YAsin [36]: 59.

Penggunaan katayatamayyaza dalam QS. Al-
Mulk [67]: 8 berkaitan dengan neraka yang
diibaratkan oleh Allah sebagai suatu yang
hampir saja pecah-pecah lantaran marah
terhadap orang-orang kafir yang masuk di
dalamnya.

Pecahan lainnya yang juga berkaitan
dengan penghuni neraka, "imtizit" (t')')V\ =
terpisahlah kalian!) terdapat di dalam QS. YAsin

[36]: 59. Pada ayat tersebut dinyatakan bahwa
orang-orang berdosa pada Hari Kiamat dipe-
rintahkan untuk memisahkan diri atau terpisah
dari orang-orang yang beriman. Pada ayat
sebelumnya, Allah menyebutkan bahwa pada
hari itu tidak seorang pun yang akan dizalimi.
Prinsip keadilan inilah yang memisahkan orang-
orang kafir dari orang-orang yang beriman
karena perbuatan yang telah mereka lakukan.

Qatadah menafsirkan imtdzfi di dalam ayat itu
dengan perintah kepada orang-orang kafir agar
menjauhi segala hal-hal yang baik di akhirat.
Berbeda halnya dengan Adh-Dhahhak, ia me-
nafsirkan ayat tersebut dengan orang-orang
yang berdosa ketika itu terpisah-pisah. Ada
kelompok Yahudi, Nashara Majusi, Shabi'i, dan
ada pula kelompok penyembah berhala. Setiap

kelompok memunyai pintu masing-masing dan
tidak ada kelompok lain yang bisa masuk ke
ruangan kelompok lain. Ada juga yang ber-
pendapat bahwa ayat itu menerangkan tentang
terpisahnya orang-orang Islam dari orang-
orang berdosa, kecuali mereka yang mem-
perturutkan hawa nafsunya.

" Y amiza " ('fi:- ) y ang terdapat dalam QS. Ali
'ImrAn l3l:179 dan QS. Al-AnfAl l8):37 dapat
pula dibaca " yumayyiza" ('* ) karena keduanya
memunyai makna memisahkan. Namun, kedua-
nya memunyai sisi perbedaan.Yamiza lebih
berarti memisahkan dua hal, sedangkan

[;rr rlrrrl

yumayyiza berarti memisahkan banyak hal.
Perubahan kata semacam ini juga digunakan
untuk kala "faraqa" (',5'; = memisahkan/mem-
bedakan dua hal) dan "farraqa" ( ,t';= memisah-
kan/ membedakan banyak hal). Namun, antara
kata "mdza" (:v) = bentuk lampau dariyamizu)
dengan faraqa serta "mayyaza" ( f = bentuk
lampau yumayyizu) dengan farraqa memunyai
kandungan makna yang berbeda. Kala mhza

menekankan adanya pemisahan dua hal atau
lebih yang memunyai kemiripan untuk me-
ngetahui yang baik dan buruk (nilai), sedangkan
kata faraqa dan pecahannya lebih menekankan
pemisahan dua hal atau lebih karena adanya
perbedhan tanpa terkait dengan nilai. Karena
itulah, anakyang sudah dapat memisahkan atau
membedakan antara yang baik dan buruk
disebut sebagai mumayyiz dan orang yang
memunyai nilai (akademis) yang terbaik disebut
sebagai mumthz

Kata yamizalyumayyiza di dalam QS. Ah
'ImrAn l3l: 179 digunakan berkaitan dengan
orang yang beriman. Di dalam ayat itu Allah
hendak memisahkan orang-orang yang beriman
dari orang-orang yang munafik. Di dalam ayat
itu, secara metaforis, orang-orang yang beriman
diibaratkan sebagai "athlhayyib" (4)t = yang
baik) dan orang munafik sebagai "al-khabits"
( 4lr = yang jelek, buruk). Penggunakan kata
itu sangat tepat karena pada lahirnya orang
beriman dan orang munafik sama, sehingga
sangat sulit untuk dibedakan. Karena itu, untuk
membedakannya dapat dilihat dari prilaku
masing-masing dalam kehidupan sehari-hari.
:: Arifuddin Ahmad :c

TAMHID ( {# )
Kata tamhid ( ":# ) adalah bentuk mashdar dari
kata mahhada - yumahhidu - tamhid| ('4- -'tit
,ry ). Kata mahhada ( # ) terambil dari kata
mahada - yamhadu - mahdan ( t"i; - W-- 4),
yang berakar dari huruf mim ( 6 ), h6' ( 

"G ), 
dan

dill ( J\t ). Kata mahada ( .ri; ) mengandung makna
'sawwd' (,s? = meratakan) dan'sahhala' ('e- =

memudahkan). Dari makna ini berkembang
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meniadi, antara larn 'inbasatha' ( v" 3t = menS-

hamparkan atau membentangkan) karena yang
demikian itu membuat rata permukaannya
sehingga mudah dilewati;' sawwdhu wa ashlahahfi'

(',rJ*b ir;- = mengatur, menyusun, dan mem-
perbaikinya) karena ia dapat memudahkan pe-

makaiannya;'al-mihdd' ( rk.J[ = temPat tidur)
karena terbentang rata sehingga mudah dan
nyaman untuk tempat tidur; 'mahduth-thifli'
(.P\ W = tempat tidur bayi; ayunan bayi)
karena yang demikian memudahkan tidur bagi
bayi; dan 'al-muqaddimah' ( a.*i( = pendahuluan)
karena bersifat pengenalan dan persiapan
sehingga memudahkan pengenalan lebih lanjut
tentang isi atau hakikatnya.

Katatamhid( {# ) ditemukan hanya sekali

dalam Al-Qur'an, yakni pada QS. Al-
Muddatstsir 17 4l: 1,4, Wa-mahhadtu lahu tamhidh

( ri *J 'X L-+*; = Dan Ku-lapangkan baginya

[rezeki dan kekuasaan] dengan selapang-lapang-

nya). Al-Maraghi mengemukakan bahwa ayat

ini bermakna Aku (Allah) lapangkan baginya
kepemimpinan dan kehormatan besar'. Tamhidd

1 t{4J ) menurut orang-orang Arab adalah
'melapangkan' ; misalny a, mahhadash-shabiyy a

(',#t'+= diamelapangkan rezekibagi si anak).

|adi, penafsiran ayat ini adalah bahwa Allah
lapangkan baginya rezeki dan Allah luaskan
kehormatannya. Seharusnya dia bersyukur
kepada Allah atas nikmat yang diberikan
kepadanya, tetapi dia sangat ingkar kepada Allah
lalu berpaling dari dakwah dan sombong;
bahkan, dia membalas nikmat dengan kekafiran,
serta membalas karunia dengan keingkaran dan
kedurhakaan.

Konteks pembicaraan dari kata tamhid
( -,;:"" 1 di sini ditujukan kepada Al-Walid bin Al-
Mughirah. Menurut Hamka sesudah harta Al-
Walid/melimpah serta berkembang dan sesudah

putra-putra yang disaksikan mengalami per-
tumbuhan dan perkembangannya di hadapan
mata maka Al-Walid pun disegani orang,
dihormati, dan menjadi orang yang terkemuka.
Orang tidak berani memutuskan suatu hal kalau

tidak meminta buah pikirannya terlebih dahulu.

'l'irttill laztt

Dari sini dipahami bahwa kata tamlfid diartikan
sebagai'berkembang' atau'perkembangan'
karena rasa bangga dengan harta yang ber-
limpah dan dengan hadirnya anak-anak di
hadapan mata serta melihat perkembangan
mereka menurut bakat masing-masing adalah

kekayaan yang utama dalam kehidupan ma-
nusia. Hal ini ditegaskan di dalam QS. Al-Kahfi

[18]: 46. Dengan demikian, Al-Walid telah
mencapai kedua kebanggaan atau persiapan
hidup itu, yakni harta berkembang dan anak-

anak pun berkembang.
M. Quraish Shihab, di dalam Tafsir Al-

Amanalt daurr Tafsir Al-Qur' m Al-Karim menjelaskan

bahwa kata tamhid ( {# ) dalam ayat tersebut

merupakan suatu ungkapan yang berarti 'ke-

lapangan dalam harta-benda dan ketinggian
dalam kedudukan'. Dengan kata lain, bila ayat

yang dikaji ini ingin dipahami secara bebas maka
ia dapat diartikan sebagai 'segala macam
kemudahan yang diperoleh dalam kehidupan
ini'. Ayat tersebut menggambarkan, bahwa Al-
Walid di samping memiliki hartayang demikian
berlimpah serta putra-putra yang banyak lagi
menonjol dalam masyarakatnya, ia juga telah
dianugerahi oleh Allah dengan kemudahan-
kemudahan sehingga ia benar-benar dapat
menikmati kehidupan dunia ini.

Dari keterangan di atas, dapat ditegaskan

bahwayang dimaksud dengan kata f amlfid( -t=4X )
adalah'mempersiapkan','memudahkan', dan
atau 'melapangkan'. Di dalam QS. Al-
Muddatstsir l74l:14 di atas-yang merupakan
satu-satunya ayat yang menggunakan kata
tamhidd- mengandung makna'kelapangan di
dalam harta benda dan ketinggian kedudukan
serta berbagai macam kemudahan yang di-
peroleh dalam kehidupan ini', khususnya yang
diterima oleh Al-Walid bin Al-Mughirah.
E Muhammadiyah Amin *

TANABAZU ttsi.u$ I
Kat a t an 6b azt ( | ):;$ ) adalah f i' il mu dhdr i' ( verb a

masa kini/mendatang) untuk orang kedua jamak.

Terambil dari akar kata yang terdiri atas tiga
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huruf, yaittnitn- bd - zai. Akar kata itu, menurut
Ibnu Manzhur, menunjuk pada makna pem-
berian laqab (juhtkan) yang tidak baik. |uga
dipakai untuk mencela dalam hal keturunan dan
bentuk fisik seperti memberi gelar kepada orang
dengan'pendek' atau'anak Yahudi'.

Dalam Al-Qur'an, tanhbazfi (tsii.g ) hanya
tersebut sekali, yaitu dalam QS. Al-HujurAt (49):

11. Kata tersebut didahului oleh Li an-ndhiyah

( aat3)t \=l6pelarang), dan diiringi olehkataalqhb
( ."ujf = julukan-julukan). Selengkapnya dikata-
kan M tandbazi bil alqhb ( ,-,.ij'Vg irSts Se =
janganlah kalian saling memanggil dengan
julukan-julukan yang buruk). Seruan itu
merupakan salah satu petunjuk kepada orang-
orang beriman di dalam berhubungan antara
satu dengan lainnya di dalam rangka
menghindari kemungkinan terjadinya
ketidaksenangan antara satu dengan lainnya
yang dapat membawa kepada perpecahan dan
perceraian.

Menurut Ibnu Abbas,yffiBdikutip oleh Al-
Qurthubi, yang dimaksud memanggil dengan
julukan yangburuk adalah memanggil seseorang

dengan julukan yang menunjuk pada dosa yang
sudah ditinggalkan oleh orang tersebut. Al-
Hasan dan Mujahid juga mengatakan, bahwa
yang dimaksud memanggil dengan julukanyang
tidak baik di situ, adalah memanggil seorang
Muslim dengan kafir, Yahudi, Nasrani, dan fasik
sedangkan Az-Zajjaj mengatakan, bahwa
termasuk di dalamnya semua laqab yang tidak
disukai oleh orang yang bersangkutan. Orang
Mukmin wajib memanggil saudaranya dengan
n.una yang paling baik. Menurut hadis riwayat
Ahmad Ibnu Hambal dari Iubairah bin Adh-
Dhahhak, ayat itu turun berkenaan dengan Bani

Salamah. Ia berkata, "Dulu kami semua memiliki
dua atau tiga nama. Ketika Rasulullah datang
beliau memanggil salah seorang dari kami
dengan salah satu nama yang tidak kami sukai.
Hal tersebut kami sampaikan kepada beliau.
Tidak lama kemudian, turunlah ayat yang
melarang memberikan nama kepada seseorErng

dengan nama yang tidak disenangi ini." Menurut

'l-artirilr'rrt

para mufasir, dikecualikan dalam hal ini, nama

yang sudah populer dipakai untuk orang itu
sebagai ciri khas baginya dan tidak ada maksud
untuk menghinanya, seperti gelar si bongkok
atau si pincang kepadaorangyangbongkok dan
pincang. * Muhammad Wardah Aqil:e

TANHITON ( o/75 I
Katatanhitirn ( t:t:'r3 ) adalah benn;Ixf il mudhhri'
(verba masa kini/mendatang) untuk orang kedua
jamak yang berasal dari akar kata naht (.:i ).
Makna kalanaht yang terangkai dari huruf nfin,

hd' darr fd'ini berkisar antara memahat, mengukir,
meraut, dan semacamnya. Tabiat atau
pembawaan disebut an-nabitah (a+.fi ) karena
sifat tersebut telah melekat dalam diri manusia

bagaikan ukiran dan pahatan.
Dalam AlQu r'an, tanhitfin ( i # ) terdapat

pada dua tempat, yaitu di dalam QS. Al-A'rAf
[7]:74; Asy-Syu'arA' 126l: 1.49; dan Ash-Sh6ffdt

l37l: 95. Sedang yanhitiln ( J'H ), verba yang
sama tetapi untuk orang ketiga jamak, hanya
tersebut sekali, yaitu pada QS. Al-Hjir [15]: 82.

Kedua bentuk tersebut menunjuk pada arti
memaltat atau m en gukir ( b atu ).

Penggunaan kata tanhitfin ( O;tX ) yang
terdapat pada QS. Al-A'rAf l7l:74 dan QS. asy-

Syu' ard', 126l: 1.49 serta kata yanhitfin ( J'4 )

yang terdapat pada QS. Al-IIjir [15]: 82

berkaitan dengan salah satu nikmat yang
diberikan oleh Allah swt. kepada kaum Tsamud,

yaitu keahlian membuat rumah yang kokoh
dari gunung-gunung batu dengan memahat dan
mengukirnya. Tempat yang pernah mereka
bangun (di Hijr) pernah dilewati oleh Nabi
dalam perjalanan bersama sahabatnya ke

Tabuk. Kala itu, Nabi saw. mangingatkan ke-

datangan azab Allah yang pernah menimpa
mereka atas kedurhakaannya dengan bersabda
kepada sahabatnya:

'ot) 'r|t: rfi;: 
"ti 

'tt ;"'at iit -'i rfi; I
'dGi v'#'0i"4 rir- r;4

0fr tadkhultt buyfital-qafimil-mu' adzdzabina itl6 an

takdtnfi bdkina fa'in lam tabkfi fatabdkau khasyyata an

il
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l ltt1.'1 ',

y usnb akum m 6 ashfib ahum )
"langanlahkalian memasuki rumah atau tempat kaum

y ang pernah diazab kecuali kalian menangis dan kalau

ada yang sulit menangis maka hendaknya yang lain

m embu atny a men an gis kar en a say a l&mo at ir knl i an akmt

ditimpa musibah y ang sama dengan musibah y ang telah

menimp a mer eka. " (H R. Ahm ad)

Dalam hadits lain yang juga diriwayatkan
oleh Ahmad dari fabir disebutkan, bahwa ketika
melewati tempat itu Nabi juga bersabda kepada

sahabatnya, "]anganlah kalian meminta tanda
keku as aan Allah (mu' j iz at) seb agaim an a mereka

meminta agar dikeluarkan unta dari batu lalu
mereka tetap tidak percaya setelah permintaan
mereka dikabulkan sehingga mereka dibina-
sakan".

Kemudian penggunaan kata tanhitttna
( t# ) yang terdapat pada QS. Ash-ShAffAt

l37l:95 menunjuk pada perkataan Nabi Ibrahim
as. kepada kaumnya yang marah karena Nabi
Ibrahim telah menghancurkan patung-patung
berhala yang mereka sembah. Ketika ditanya
oleh mereka "Siapa yang berbuat begini ter-
hadap Tuhan-Tuhan kami?" Nabi Ibrahim
berkata, 'Apakah kamu menyembah patung-
patung yang kalian pahat sendiri?" Hal itu
sebagai celaan terhadap mereka sekaligus
mengajaknya berpikir secara sehat.

* Muhammad Wardah Aqil e:

TAQWA ( AF )

Secara etimologi kata ini merupakan bentuk

I,rr1rr,,

mashdar darikataittaql-yattaqi ( W. - g\ ) yang

berarti 'menjaga diri dari segala yang mem-
bahayakan'. Sementara pakar berpendapat
bahwa kata ini lebih tepat diterjemahkan dengan

'berjaga-jaga atau melindungi diri dari sesuatu'.

Kata takwa dengan pengertian ini dipergunakan
di dalam Al-Qur'an, misalnya pada QS. Al-
Mu'min [40]: a5 dan QS. Ath-Th0r {521:27.Kata
ini berasal dari kata waqfr - yaqi - wiqdyah

(t-6: -,t" -;ti ), yang berarti 'menjaga diri',
'menghindari', dan 'menjauhi', yaitu menjaga
sesuatu dari segala yang dapat menyakiti dan
mencelakakan. Penggunaan bentuk kata kerja

waqd ( ;'1) dapat dilihat antara lain dalam QS.

Al-Ins6n 176l:77, QS. Ad-DukhAn [  ]: 56, dan

QS. Ath-Th0r [52] : 28. Penggunaan bentuk itt aq d

1,r;i1) dapat dilihat, antara lain, dalam QS. Al-
A'rdf 17] 95. Kata taqwi ( dy 1 irya sinonim
dengan kala khauf ( u'f ) dan khasyyah ('^;:^, )

yang berarti'takut'. Bahkan, kata ini memunyai
pengertian yang hampir sama dengan kata taat.

Kata taqw 6 yang dihubungkan dengan kata th6' ah

( zoG ) dan khasyy ah ( r?., ) digunakan Al-Qur'an
di dalam QS. An-N0r l24l:52.

Secara terminologi sy ar' i (agama) kata taqwd

mengandung pengertian 'menjaga diri dari
segala perbuatan dosa dengan meninggalkan
segala yang dilarang Allah swt. dan melaksana-

kan segala yang diperintahkan-Nya'.
Dalam Al-Qur'an kata ini disebut 258 kali

dalam berbagai bentuk dan dalam konteks yang
bermacam-macam. Kata taqwd yang dinyatakan
dalam bentuk kata kerja lampau (fi'il mddhi)

ditemukan sebanyak 27 kali, yaitu dengan
bentuk ittuq| (,ri! ) sebanfak 7 kali, antara lain,

dalam QS. Al-Baqarah [2]: 189; dalam bentuk
ittaqau (t'it-) sebanyak 19 kali, seperti dalam QS.

Al-Ma'idah [5]:93; dan dalam bentuk ittaqaitunna
( l#y) hanya satu kali, ditemukan di dalam QS.

Al-AhzAb [33]: 32. Dalam bentuk-bentuk seperti

di atas, kata taqwd pada umumnya memberi
gambaran mengenai keadaan dan sifat-sifat serta

ganj aran bagi orang-orang bertak w a. Kata t aqw 6

yang diungkapkan dalam bentuk kata kerjayang
menunjukkan masa sekarang (fi'I mudhdri')

I.H';ffi;# I,I
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ditemukan sebanyak 54 kali. Dalam bentuk ini,
AI-Qur'an menggunakan kata itu untuk: (1)

menerangkan berbagai ganjaran, kemenangan,

dan pahala yang diberikan kepada orang yang

bertakwa, seperti di dalam QS. Ath-ThalAq [65]:
5; (2) menerangkan keadaan atau sifat-sifat yang

harus dimiliki oleh seseorang sehingga ia
diharapkan dapat mencapai tingkat takwa, yang
diungkapkan bentuk la'allakum tattaqAn
($tfi'& = semoga Engkau bertakwa), seperti

dalam QS. Al-Baqarah [2]: 183; dan (3) me-
nerangkan anciunan dan peringatan bagi orang-
orang yang tidak bertakwa, seperti dalam QS.
Al-Mu'min0nl23l:32.

Kata taqwd yang dinyatakan dalam kalimat
perintah ditemukan sebanyak 86 kali, 78 kali di
antaranya mengenai perintah untuk bertakwa
yang ditujukan kepada manusia secara umum.
Objek takwa dalam ayat-ayat yang menyatakan
perintah takwa tersebut bervariasi, yaitu: (1)

Allah sebagai objek ditemukan sebanyak 56 kali,
misalnya pada QS. Al-Baqarah [2]: 231dan QS.
Asy-Syu'arA' 126l: 13"1.; (2) Neraka sebagai
objeknya dijumpai sebanyak 2 kali, yaitu pada

QS. Al-Baqarah [2]: 24 dan QS. Ali'ImrAn [3]:
131; (3) Fitnah/siksaan sebagai objek takwa
didapati satu kali, yaitu pada QS. Al-AnfAl [8]:
25; $) Objeknya berupa kata-kata rabbakum

( 6-t), alladzikhataqakum$e iejr ), dan kata-

kata lain yang semakna berulang sebanyak 15

kali, misalnya di dalam QS. Al-Hayj [22]:1.
Dari 86 ayat yang menyatakan perintah

bertakwa pada umumnya (sebanyak 82 kali)
objeknya adalah Allah, dan hanya 4 kali yang
objeknya bukan Allah melainkan neraka, Hari
Kemudian, dan siksaan. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa ayat-ayat yang berbicara
mengenai takwa dalam Al-Qur'an pada dasar-

nya yang dimaksudkan adalah ketakwaan
kepada Allah swt. Perintah itu pada dasarnya

menunjukkan bahwa orang-orang yang akan

terhindar dari api neraka dan siksaan Hari
Kemudian nanti adalah orang-orang yang
bertakwa kepada Allah swt.

Kata taqwi yang dinyatakan dalam bentuk

I r'1".t

mashdar, ditemukan dalam Al-Qur'an sebanyak

19 kali. Diungkapkan dalam bentuk tuqih (;w )

sebanyak 2 kali dan dalam bentuk taqwd ( 6tf )

sebanyak 17 kali. Dalam bentuk ini kata taqwh

pada umumnya digunakan Al-Qur'an untuk: (1)

menggambarkan bahwa suatu pekerjaan yang
dilakukan harus didasarkan atas ketakwaan
kepada Allah swt., seperti dalam QS. Al-Hajj

l22l:37; dan (2) menggambarkan bahwa takwa
merupakan modal utama dan terbaik untuk
menuju kehidupan akhirat.

Takwa kepada Allah merupakan sesuatu

yang harus dilaksanakan. Takwa kepada Allah,
menurut Muhammad Abduh, adalah meng-
hindari siksaan Allah dengan jalan meng-
hindarkan diri dari segala yang dilarang-Nya
serta mengerjakan segala yang diperintahkan-
Nya. Hal ini, lanjutnya, hanya dapat terlaksana

melalui rasa takut dari siksaan yang menimpa
dan rasa takut kepada yang menjatuhkan
siksaan, yaitu Allah. Rasa takut itu pada
mulanya timbul dari keyakinan tentang adanya

siksaan. Perintah dan larangan Allah dapat
dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu (1)

perintah dan larangan yang berkaitan dengan

alam raya yang disebut hukum-hukum alam,

seperti dinyatakan di dalam QS. Fushshilat [41]:
11, misalnya, api membakar atau bulan berputar
mengelilingi bumi; dan (2) perintah dan larangan

yang berkaitan dengan pelaksanaan ajaran
ag;una yang ditujukan kepada manusia, seperti

perintah melakukan shalat yang dinyatakan di
dalam QS. Al-IsrA' [-1.7]:78. Kumpulan dari
perintah dan larangan ini dinamakan hukum-
hukum syariat. Sanksi pelanggaran terhadap
hukum-hukum alam akan diperoleh di dunia,
sedangkan sanksi pelanggaran terhadap hukum-
hukum syariat akan diperoleh di akhirat. Dengan

demikian, ketakwaan memunyai dua sisi, yaitu
sisi duniawi dan sisi ukhrawi. Sisi duniawi, yaitu
memperhatikan dan menyesuaikan diri dengan

hukum-hukum alam, sedangkan sisi ukhrawi,
yakni memperhatikan dan melaksanakan hu-
kum-hukum syariat.

Takwa dalam arti melaksanakan perintah
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Allah dan meniauhi larangan-Nya hanya dapat
terwujud oleh dorongan harapan memperoleh
kenikmatan surgawi serta rasa takut terjerumus
ke dalam neraka. Karenanya, sebagian ulama
menggambarkan takwa sebagai gabungan di
antara harapan dan rasa takut.

Ketakwaan yang dinyatakan di dalam
bentuk amal perbuatan jasmaniah yang dapat
disaksikan secara lahiriah merupakan perwuju-
dan keimanan seseor:rng kepada Allah svvt. Iman
yang terdapat di dalam dada diwujudkan dalam
bentuk amal perbuatan jasmaniah. Oleh sebab

itu, kata taqwi di dalam Al-Qur'an sering
dihubungkan dengan kataimdn (,rW;t), seperti
di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 103, QS. Al-A'rAf
[7):96, QS. Ali'ImrAn l3l 179, QS. Al-AnfAl [8]:
29, dmr QS. Muhammad l47l: 36.

Al-Qur'an menyebut orang yang bertakwa
dengan al-muttaqi ( &, ), jamaknya al-muttaqin
('o;*3), yang berarti 'orang yang bertakwa'.
Kata itu disebut Al-Qur'an sebanyak 50 kali,
digunakan Al-Qur'an untuk (1) menggambarkan
bahwa orang-orang yang bertakwa dicintai oleh
Allah swt. dan di akhirat nanti akan diberi
pahala dan tempat yang paling baik, yaitu surg4
seperti yang diungkapkan di dalam QS. Ali
'ImrAn l3l:76, QS. Adz-DzAriyAt [51]: L5, dan QS.
Ad-Dukh6n l44l: 51.; (2) menggambarkan bahwa
orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang
yang mendapat kemenangan, seperti diungkap-
kan QS. An-Naba' l78l:3'1.; (3) menggambarkan
bahwa Allah merupakan pelindung (wali) bagi
orang-orang yang bertakwa, seperti diung-
kapkan dalam QS. Al-JAtsiyah [45]: 19; dan (4)

menggambarkan bahwa beberapa kisah yang
terjadi merupakan peringatan dan teladan bagi
orang-orang yang bertakwa, seperti yang
diungkapkan dalam QS. Al-Anbiyd' (211:48 dan

QS. Al-HAqqah [69]:48.
Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci

siapa yang dimaksudkan dengan istilah itu. Al-
Qur'an hanya menyebutkan beberapa cirinya,
antara lain dalam QS. Al-Baqarah (21: 2-5.
Selanjutnya dijelaskan dalam QS. Ah'ImrAn [3]:
132-135. Ciri-ciri orang bertakwa menunjukkan

['asbih

suatu kepribadian yang benar-benar utuh dan
integral, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-
[IujurAt [a9]: 13. Penggunaan kata atqhkum
(€di ) dalam ayat ini sekaligus menunjukkan
bahwa taqwd memunyai tingkatan-tingkatan.
Perbedaan tingkatan tersebut sangat ditentukan
oleh kualitas keimanan dan ketaatan seseorang

dalam melaksanakan perintah dan meninggal-
kan larangan Allah swt.

Orang-orang yang bertakwa diberi ber-
bagai kelebihan oleh Allah swt., tidak hanya
ketika mereka di akhirat nanti, tetapi juga ketika
mereka berada di dunia ini. Beberapa kelebihan
mereka disebutkan di dalam Al-Qur'an, antara
lain: (1) dibukakan jalan keluar pada setiap
kesulitan yang dihadapinya (QS. Ath-ThalAq

165l:2); (2) dimudahkan segala urusannya (QS.

Ath-ThalAq [65]: 4); (3) dilimpahkan kepadanya

berkah dari langit dan bumi, misalnya di-
nyatakan dalam QS. Al-A'rdf l7l: 96; @) di-
anugerahi furqdn ( of! ) yakni petunjuk untuk
membedakan yang hak dan yang batil (QS. Al-
AnfAl [8]: 29; dan (5) diampuni segala kesalahan-
nya dan dihapus segala dosanya (QS. Al-Hadid
l57l:28 dan QS. Al-AnfAl [8]: 29). $ Hasan Zaini te

rAsBirr { g;# I
Kata tasbih ( Cf ) adalah bentuk mashdar dari
sabbaha - yusabbiht - tasffihnn ( rA)J - F -'C, ),

yang berasal dari kata sabh( C? ). Menurut Ibnu
Faris, asal makna kata sabh ada dua. Pertama,
sejenis ibadah. Kedua sejenis perjalanan cepat.

Pengertian kata tasbih ( Cf ) berasal dari
pengertian pertama, yaitu menyucikan Allah
swt. dari segala keburukan (t anzihulldhi min kulli
sit (r5- F ,t $t t; ), sedangkan kata tanzih
(;-i ) berarti tab'id ( +;+ = menjauhkan). ]adi,
Allah jauh dari setiap yang jelek. Sementara itu,
kalasubbuh(C'*) adalah sifat bagi Allah, yang
berarti Allah Maha Suci dari segala sesuatu yang
tidak pantas bagi-Nya'.

Ar-Raghib Al-Ashfahani mengartikan kata

as-sabh( C#l ) sebagai'berlari cepat di dalam air
(berenang) atau di udara (terbang)'. Kata itu
dapat dipergunakan untuk perjalanan bintang

Kajian Kosal<ata 990



'Iastrit-i

di langit, atau lari kuda yang cepat, atau
kecepatan beramal. Dinamakan tasbih karcna
segera pergi untuk beramal dalam rangka
menyembah Allah. Kata ini berlaku untuk
melakukan kebaikan atau menjauhi kejahatan.

Lebih lanjut Al-Ashf ahani menambahkNr, t asbih

bisa dalam wujud perkataan, perbuatan ataupun
niat. Pengertian tasbih terakhir itu mengacu
kepada pengertian isthilkhi yang sudah ber-
kembang sampai sekarang.

Kata tasbih di dalam bentuk mashdar hanya

disebutkan dua kali di dalam Al-Qur'an, yaitu
di dalam QS. Al-Isril [17]: M dan QS. An-N0r

l2\: aL Di dalam benfikfi'l midli disebut empat
kali, yaitu di dalamQS. Al-Hadid [57]:1, QS. Al-
Ilasyr l59l: '1., QS. Ash-Shaff [61]: 1, QS. As-
Sajadah [32]: 15. Di dalam bentuk fi'l mudhfrri'

disebut 20 kali, antara lain di dalam QS. Al-
Baqarah [2]:30, QS. Ar-Ra'd [13]:13, QS. Al-IsrA'

l17l: M(duakali), QS. Al-AnbiyA' l2ll:20 dan79,

QS. An-N0r [24]:35 dan 4]., dan lainJain. Di
dalam bentukf '/ amr disebut 18 kali. Antara lain
di dalam QS. Ah'ImrAn t3l:4 QS. Al-Hijr [15]:
98, QS. Maryam l19l:1'1., QS. Thfia [20]: 130 (dua
kali), QS. Al-Furq6n [25]:58, QS. Al-AhzAb [33]:
42, dan lain-lain. Dalam bentuk Subhina, baik di-
idlafah-kan atau tidak, disebut 41 kali, antara lain
dalam QS. Y0suf [12]: 108, QS. Al-IsrA' $71:1,93,
dan 108, QS. Al-AnbiyA' [21]: 22, QS. Al-
Mu'min0n l23l:91, QS. An-Naml{271:8, QS. Al-
Qashash l28l: 68, dan lainlain. Dalam bentuk
musabbihin, musabbi6n disebut dua kali, yaitu
dalam QS. Ash-Sh aff?t l37l: 1,43 dan 1,66.

Firman Allah dalam QS. Al-IsrA' l17l: M
menjelaskan bahwa langit yang tujuh, bumi dan

segala yang ada dalamnya ber-tasbih kepada
Allah, meskipun kita tidak mengetahui tasbih

mereka. Muhammad Husain Ath-Thabathabai
mengemukakan dalam tafsirnya, tasbih di sini
maksudnya adalah tanzihun qauliy ( er \it =

mensucikan Allah melalui ucapan). Hakikat kalkrn

(ryf ) adalah mengungkapkan apa yang ter-
dapat dalam hati dengan bermacam-macam
isyarat. Tatkala manusia tidak mendapatkan apa

yang ditujunya melalui isyarat maka ia meng-

'f asbib

gunakan lafal, yaitu suara yang diperuntukkan
bagi suatu pengertian. Dengan cara itu ia
menunjukkan apa yang ada dalam hatinya.
Sering pula orang menggunakan isyarat tangan,
kepala dan lainnya untuk menyatakan maksud-
nya. Demikian juga halnya perbuatan yang
menggunakan tulisan atau membuat tanda-
tanda. Yangbenar, demikian Husain menambah-
kan, tasbih semua makhluk itu adalah ucapan
fuqrqi; narnun, tidak mesti dengan lafal tertentu
dan suara yang dibunyrkan. Ditambahkannya;
namun, dikenal di kalangan Syi'ah dan Ahli
Sunnah, semua yang ada ini ber-tasAi& kepada
Allah.

Al-Qurthubi mengemukakan dalam taf-
sirnya, terdapat perbedaan pendapat dalam
memahami keumuman ayat ini, apakah di-
takhshish atau tidak. Satu golongan ulama
berpendapat, tidak di-t akhslish dan tetap berlaku
umum, yaitu semua makhluk ciptaan Tuhan
mengakui bahwa Allah 'Azza wa lalla adalah
Maha Pencipta dan Maha Kuasa. TasAih di sini
merupakan tasbibud-dalillah (,t\'nt d: ), bukan
tasbibut-haqiqah ('^;;;J d ); narnun, kita tidak
dapat mendengar dan memahami tasbihmereka.
Ada lagi yang berpendapat, meskipun kata asy-

syai' ("rr!r) di dalam ayat ini bersifat umum;
namun, maksudnya adalah khusus, yaitu ter-
tentu pada makhluk hidup dan manusia, tidak
mencakup benda-benda mati. Ini dikuatkan
dengan adanya ucapan'Ikrimah bahwa pohon
kayu ber-fasAib, sedangkeur benda mati tidak.

Sayyid Quthub di dalam tafsirnya lebih
menekankan hikmah yang bisa diambil oleh
manusia daritasbihyang dilakukan oleh burung
dan makhluk-makhluk lainnya yang ada di
langit dan di bumi. Bila makhluk lain tersebut
selalu ber-tasbih kepada Allah maka manusia
lebih pantas lagi untuk melakukannya dan tidak
sewajarnya mereka lalai.

Kata tasbih yang ada di dalam Al-Qur'an
ternyata objeknya selalu nama Allah, artinya
mereka ber-tasbih memuji Allah, sedangkan
subjek atau yang melakukannya bukan hanya
manusia, tetapi juga makhluk lain, seperti

Exstnlopr,ots At. Qtrn'nN
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malaikat, jin, gunung, burung dan makhluk-
makhluk lainnya. Setiap kata subhina ('Jtt;)
selalu dihubungkan dengan kata All6h, alat rabbi,

rabbika dan al-ladzi. Umpamanya subbdnallih

1nr ouli ), subbkna rabbika ('LErtq), subbina

rabbi ( +, J\rL ), dan subhfinal-lazi (4$ irl:,l, ).
ee Hasan Zaini *

TAWWAB, AT- (./lpl )
Kata At-Tawwib ( -,$t ), terambil dari akar kata
yang terdiri dari huruf-huruf ta', waw, darr bd'.

Maknanya hanya satu, yaitu kembali. Kata ini
mengandung makna bahwa yang kembali
pernah berada pada satu posisi, baik tempat
maupun kedudukan, kemudian meninggalkan
posisi itu, selanjutnya dengan "kembali" ia
menuju kepada posisi semula.

Dalam Al-Qur'an, kata At-Tawwdb, baik
dengan hiasan alif dan l6m mauptn tidak,
ditemukan sebanyak L1 kali, kesemuanya
menunjuk kepada Allah swt., hanya sekali saja

kata ini ditemukan dalam bentuk jamak at-
tawwdbin (iiA ) dar', yang dimaksud adalah

manusia-manusia.

3:-;i"Ai,*. t n' jti.* i,l $1 " s esun gguhny a

Allalr menyukai orang-orang y ang taubat dnn menyukni

orang-orang y ang menyucikan diri " (QS. al-Baqarah

l2l:222).

Kata kerja yang menggunakan akar kata
yang terangkai oleh ketiga huruf di atas, beraneka
mac€un pelakunya; sekali Allah dan di kali lain
manusia. Perhatikan misalnya kedua ayat
berikut: 'rt ,a,i)'* qv/$ -*3;,,e ist; .iw
1-1iltf:i "Kemudian Adam menerima beberapa

knlimat dai Tuhnnny a, maka Allah tfibalkembali atasny a

(menerima t aub atny a? ). S esungguhny a All ah Maha

Penerima taubat lagi Maha Penyayang" (QS. al-

Baqarah l2l:37).

Di sini pelaku adalah Allah, sedang firman-
Nya dalam QS. Thaha [20]:82:

u;'-i{u; "riiev;qu o;j)va jS
"Sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang

yangbertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap

di jalan yangbmar."

lau,l'itb, ,\t

Pelakunya seperti terbaca adalah manusi4
sedang dalam QS. at-Taubah [9]:118) menunjuk
kepada kedua pelaku tersebut.

Al-Ghazali mengartikan at-Tawwkb yang
merupakan sifat Allah sebagai:

"Dia (Allah) yang kembali berkali-kali
menuju cara yang memudahkan taubat untuk
hamba-hamba-Nya, dengan jalan menampak-
kan tanda-tanda kebesaran-Nya, menggiring
kepada mereka peringatan-peringatan-Nyu,
serta mengingatkan ancaman-ancaman-Nya,
sehingga bila mereka telah sadar akan akibat
buruk dari dosa-dosa, dan merasa takut dari
ancaman-ancaman-Nya, mereka kembali (ber-

taubat) dan Allah pun kembali kepada mereka

dengan anugerah pengabulan."
Menurut mufassir At-Thabathabai: Taubat

dari Allah berarti kembali-Nya Allah kepada
hamba dengan mencurahkan rahmat. Adapun
taubat manusia, maka dia adalah permohonan
ampun, disertai dengan meninggalkan dosa.

Taubat manusia berada antara dua jenis taubat
Tuhan, karena manusia tidak dapat melepaskan

diri dari Tuhan dalam keadaan apa pun, maka
taubatnya atas maksiat yang dia lakukan,
memerlukan taufiq, bantuan, dan rahmat-Nya,
agar taubat tersebut dapat terlaksana, setelah

itu, manusia yang bertaubat, masih memerlukan
lagi pertolongan Allah dan rahmat-Nya, agar

upayanya bertaubat benar-benar dapat di-
terima oleh-Nya.

Demikian terlihat bahwa taubat manusia
berada antara drua taubat Allah. Yang pertama,

berupa kembalinya Allah memberi anugerah
pada manusia dalam bentuk menggerakkan
hatinya untuk bertaubat dan menyesali dosa-

nya. Yang kedua setelah manusia tadi memenuhi
panggilan hatinya yang digerakkan Allah itu,
Allah sekali lagi, kembali atau taubat kepada
hamba-Nya, tetapi kali ini dalam bentuk
mengampuni dosanya, bahkan mengganti
kesalahan atau kejahatan yang mereka lakukan
dengan kebajikan. (QS. Al-FurqAn [25]:70).

Perlu dicatat dan dicamkan bahwa dalam
al-Qur'an tidak ditemukan bentuk jamak yang

hajiarr i(osakat;i g"!u.
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menunjuk kepada Allah sebagai penerima/
pemberi taubat. Bahkan secara tegas, kata kerja
yang menunjuk kepada penerimaan-Nya, di-
kemukakan dalam bentuk tunggal dan menunjuk
kepada diri-Nya sendiri. Firman-Nya setelah
mengutuk mereka yang menyembunyikan
kebenaran:

't t;i qr:il" ir4 ir:t;ii i;s i-!i $t

)*.')i a@i
"Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan

pubaikan dm menerangknn (kebenarm), makn tuhadap

mereka itu Aku menerima taubatnya dnn AlailahYang
M aha P en erim a t aub at I agi Mahn P eny ay an g " (QS. al-
Baqarah [2]: 160).

Penggunaan bentuk tunggal dalam hal
taubat adalah karena tidak ada satu makhluk
pun yang memunyai wewenang atau terlibat
dalam menerima atau menolak taubat, hanya
Allah sendiri saja yang menerima taubat dan
memberi pengampunan. Demikian, wa Alldh
A'lam. ,: M. Quraish Shihab ee

THAAH ( Z^IS I
Kata th6'ah ( zLtL ) sering diartikan dengan
'patuh/tunduk'. Dalam bentuk tunggal, kata
th6'ahhanya disebut tiga kali dalam Al-Qur'an,
yaitu dalam QS. An-Nisil l4l:81, QS. An-N0r [24]:
53, dan QS. Muhammad [47]: 2L, sedangkan
dalam bentuk-bentuk lain disebut 127 kali.

Secara etomologis, kata thd'ah berasal dari
akar kata thawa'a (L* ) yang pada mulanya
berarti'menemani/mengikuti'. Seseorang yang
mengikuti orang lain dan dengan ikhlas me-
nuruti perintahnya dinamakan al-muthawwi'
( L#t ). Arti ini kemudian berkembang sejalan

dengan perkembangan pemakaiannya, sehingga

orang yang ikut berjihad disebut al-mutathaurui'ah

@"#t ) karena dalam perang ia harus mengi-
kuti dan melaksanakan semua aba-aba dari
komandannya. Istri yang setia kepada suaminya
dinamakan muthi'ah (ry) karena selalu setia
menemani dan menuruti suaminya. Agaknya,
dari sinilah orang yang patuh dan tunduk
melaksanakan ibadah kepada Allah disebut
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orang yang taat (thi'ah).
Dari kandungan ayat-ayat yang meng-

gunakan kata th6'ah dapat dipahami bahwa Al-
Qur'an menggunakan kata tersebut, dengan
segala derivasinya, untuk menunjukkan arti
'patuh/tunduk'. Patuh dan tunduk yang dike-
hendaki Al-Qur'an ialah yang berkaitan dengan
kebaikan, tidak ada th6'ah digunakan untuk
kejahatan. Akan tetapi, tidak semua kata yang
berasal dari kata thawa'a (L*) itu digunakan
untuk arti 'patuh dan tunduk' karena bila Al-
Qur'an menggunakannya di dalam bentuk
yastathi' ( g- ) maka artinya adalah 'ke-
mampuan'. Misalnya, QS. An-Nisil [4]:98, meng-

gambarkan kewajiban berhijrah di jalan Allah
bagi setiap Mukmin, kecuali orang yang tidak
mampu, tidak berdaya.

Th6'ah di dalam Al-Qur'an kadang-kadang
dikaitan dengan perintah dan kadang-kadang
dengan larangan. Artinya, ada perintah taat dan
ada larangan taat. Akan tetapi, yang terakhir ini
sesungguhnya tidak ada karena yang dilarang
itu sama dengan tidak ada. Misalnya, QS. Al-
AhzAb [33]: 1 dan S,yarr9di dalamnya terdapat
larangan taat kepada orang kafir dan sombong.
Oleh karenanya, taat kepada yang kafir dan
sombong itu tidak dinamakan taat di dalam
konsep Al-Qur'an. Oleh sebab itu, taat yang ada
hanya berhubungan dengan perintah.

Bilamana diperhatikan objek-objek perin-
tah taat di dalam Al-Qur'an, dapat disimpulkan
bahwa objeknya hanya tiga, yaitu Allah, Rasul

saw., dan penguasa (ulil-amr tyt], d:fl). Ketiga
objekini ditemui sekaligus di dalamQS. An-Nisfl
[4]:59, yang memerintahkan taat kepada Allah,
taat kepada rasul-Nya, dan kepada pemimpin.
Ayat tersebut berbunyi,

;* ;g ,*ii ,li'Sii:,+ii i'iij;"li$E t";fr qi
("Yh ayyuhal-ladzina ilmanit athi'uilAha wa atli'ur-
r asttl a w a ul il - mni minkum " )
"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan

t aat il ah Rasul CN y d, dan ul il mnr i di ant ar a knmu. "

Taat kepada Allah ialah menggunakan Al-
Qur'an sebagai pedoman hidup. Taat kepada-

E x s rxr-opporn Al-Qu ri',tN
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Nya karena Rasul telah diutus Allah untuk
menjelaskan perintah dan larangan-Nya agar

manusia dapat mengerti dan mengamalkannya.

Oleh sebab itu, beliau adalah suri teladan yang
harus wajar diikuti. Taat kepada penguasa ialah

dengan mematuhi peraturan-peraturan yang

dibuatnya, selama peraturan itu dibuat ber-
dasarkan musyawarah dan tetap sejalan dengan

ajaran Al-Qur'an dan sunah Nabi. Apabila
peraturan atau perintah penguasa tersebut
bertentangan dengan ajaran Islam maka setiap

pribadi dilarang mendengar dan mematuhinya.
Dengan demikian, or:rng yang taat menurut Al-

Qur'an ialah orang yang taat kepada Allah,
Rasul, dan penguasa selama perintahnya tidak
bertentangan dengan petunjuk Allah dan Rasul.

Syarat inilah yang ditentukan Ayat 59 QS. An-
NisA' yang disebut di atas tidak menggandengkan

sec;na eksplisit kata th6'ah dengan objek ketiga
(ulil-amr). ce A. Rahman Ritonga:e

THA',AM ( p66 )
Kala tha'frm ( ftJ ) adalah bentuk tunggal dari
ath'imah ('4i ). Berakar pada huruf-htruf th6',

ain, dan mim ymgberarti'mengecap','mencicipi',
atau 'merasai' sesuatu. Berdasarkan akar kata

itu, lahir beberapa bentuk, antara lain tha'm ( S
= rasa), math' am ( & :tempat makan), istith' 6m

( {;E)t = meminta makanan), thu'm ( # =

makanan, umpan untuk makanan ikan, suap

atau pemberian untuk dinikmati seseoranp dan

penyuntikan karena memasukkan sesuatu yang

sama fungsinya dengan makanan). Menurut Al-
Khalil, seperti dikutip oleh Ibnu Faris dan Ibnu
Manzhur, penggunaan kata tha'drn ( ptill = ma-

kanan) dalam percakapan orang Arab di-
khususkan pada gandum, seperti sabda Nabi
saw. dari Abu Said Al-Khudri tentang zakat

fitrah, ts6'6n min tha'6m ( C6 ,t 6t2 = 'satu shA

gandum), sedangkan kataith'Am ( 3till1= memberi

makan) digunakan untuk pemberian semua jenis

yang dikecap atau dimakan, termasuk air.
Menurut Ibnu Manzhur, tha'im ( ftiE ) adalah

kata yang digunakan untuk semua jenis yang

dimakan. Sebagian yang lain berpendapat,

. J.hn'irrrr

semua yang diairi lalu tumbuh sebab ia tumbuh
karena air tersebut. Menurut Ibnu Katsir, semua

yang termasuk di dalam kategori biji-bijian,
seperti gandum dan kurma. Menurut Ath-
Thabari, tha'6m ( CW ) adalah apa yang dimakan

dan diminum.
Kata tha'dm dan yang seasal dengannya

dalam Al-Qur'an, terulang 48 kali; tha'6mlath-

tha'dma ( itrLlt / ptiL = makanan) sendiri terulang
zlkali seperti dalam QS. Al-Baqarah [2]:61 dan

ith'6m (ftlt!= memberi makan) tiga kali, seperti

di dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 89. Pecahan kata

tha'6m lainnya berbentuk kata kerja lampau
(mddhi), terulang lima kali, seperti dalam QS.
YAsin [36]: M;kata kerja sekarang(fi'il mudhhri'),

yath'am ( #") dua belas kali, seperti dalam QS.

Al-Baqarah l2l:249; kata kerja perintah (fi'il amr),

ath'imfi (t;*bi ) dua kali, seperti dalam QS. Al-
Hajjl22l:28; ismf6'il, thdim (-cUi ) satu kali (QS.

Al-An'Am [6]: 1,15); dan kata benda, tha'm ( rJ)
satu kali (QS. Muhammad [47]:15).

Penggunaan kata tha'6m ( C6 = makanan)

dalam Al-Qur'an, antara lain berkaitan dengan

hal-hal yang berikut:
1. Makanan yang dihalalkan, yaitu makanan

dari laut (QS. Al-Ma'idah [5]:96) dan makanan

Ahlul-Kitab (QS. Al-Ma'idah [5]: 5) atau
makanan yang halal bagi kaum Bani Israil
(QS. AH 'ImrAn [3]: 93), yaitu kecuali yang
diharamkan oleh Nabi Ya'qub bagi dirinya
sendiri sebelum Taurat diturunkan, antara
lain yang berkuku, lemak sapi dan domba (QS.

Al-An'Am 16l: Lt6).

2. Anjuran memberi makanan kepada orang
yang membutuhkan. Orang yang melaksana-

kan anjuran tersebut akan masuk surga (QS.

Al-InsAn 17 6l: 8),sedangkan orang yang tidak
menghiraukannya akan masuk neraka (QS.

Al-HAqqah 169l:3a dan QS. Al-Fajr [89]: 18).

Bahkan, orang yang tidak memedulikannya
dapat dianggap sebagai pendusta agama (QS.

Al-MA'0n [107]:3).
3. Makanan sebagai sarana membayar kafarat,

yaitu bagi yang tidak kuat melaksanakan
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puasa (QS. Al-Baqarah [2]: 184) dan orang
yang melanggar larangan ihram (QS. Al-
Ma'idah [5]:95).

.7

Makanan bagi penghuni neraka, yaitu berupa
pohon zaqqum yang tumbuh di neraka (QS. Ad-
DukhAn l4l:44), darah dan nanah (QS. Al-
HAqqah 169l:36), makanan yang menyumbat
kerongkongan (QS. Al-Muddatstsir [73]: 13),

dan pohon yang berduri (QS. Al-GhAsyiyah

[88]: 6).

Makanan pengganti yang diminta oleh Bani

Israil karena tidak sabar, hanya memakan
satu macaun makanan di dalam kurun waktu
satu tahun (QS. Al-Baqarah [2]: 61), yakni al-

manna was-salwd (,1ir = makanan manis seperti
"'gmadu) dan ( cajJ3t= sejenis burung puyuh),

demikian Ibnu Katsir di dalam tafsirnya.
Makanan suci yang dicari Ashdbul-Kahfi,
setelah dibangkitkan dari tidur mereka (QS.

Al-Kahfi [18]: 19). Yang dimaksud dengan
makanan suci menurut As-Suyuthi adalah
makanan yang paling halal. Ibnu Katsir
mengartikannya dengan makanan yang pal-
ing bai( sedangkan Ibnu Abbas menyebut-
nya sembelihan yang paling halal, karena
masyarakat ketika itu banyak menyembelih
binatang untuk dipersembahkan pada ber-
hala atau makanan yang banyak berkahnya.
Nabi dan rasul Allah dalam kedudukannya
sebagai manusia biasa dia makan, berjalan,
dan tidak kekal (QS. Al-Ma'idah [5]: 75, QS.
Al-AnbiyA' [21]: 8, serta QS. Al-FurqAn l25l: 7

dan 20).

Dakwah Yusuf as. dalam penjar4 yaitu ia
menunjukkan kemampuan yang diberikan
Allah kepadanya sebagai bukti kebenaran-
nya berupa kemampuan untuk mengetahui
jenis makanan yang akan diberikan kepada

temannya sebelum makanan itu sampai
kepada mereka (QS. Y0suf l12l:37).
Adab sopan santun bagi tamu yang ingin
masuk ke rumah Rasul saw., yaitu tidak boleh

masuk kecuali diizinkan oleh beliau untuk
makan dan tidak boleh menunggu-nunggu
waktu makan (QS. Al-AhzAb [33]:53).

Tlta'artt

10. Peringatan Tuhan kepada manusia tentang
hakikat dirinya, yaitu supaya memikirkan
kekuasaan Allah melalui makanan yang
dimakannya (QS. Abasa [80]:24).

Dengan demikian, penggunaan kata tha' 6m

( Ctit ) dalam Al-Qur'an bersifat umum, yakni
setiap yang dapat dimakan, baik makanan itu
berasal dari darat dan laut maupun makanan
yang belum diketahui hakikatnya (makanan bagi
penghuni neraka).

Penggunaan kata ith'6m ( CUUI = memberi
makan) di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan
hal-hal yang berikut:
1. Kafarat bagi orang yang melanggar sum-

pahny+ yaitu dengan memilih salah satu dari
tiga, di antaranya memberi makan sepuluh
orang miskin (QS. Al-Ma'idah [5]: 89).

2. Kafarat bagi orang yang men-zhihar istrinya,
yakni memberi makan 60 orang miskin (QS.

Al-MujAdilah [58]: a) jika tidak memer-
dekakan budak dan berpuasa dua bulan
berturut-turut.

3. Adanya dua jalan yang ditawarkan kepada

manusia. Salah satunya adalah jalan yang
sukar dilalui karena di dalamnya terdapat
perintah memberi makan kepada orang yang

lapar, yaitu anak yatim dan orang miskin (QS.

Al-Balad [90]:1a).
Dengan demikian, kataith'dm lebih banyak

digunakan menyangkut perintah memberi
makan kepada mereka yang lapar, anak yatim,
dan orang miskin. Mereka itu akan mendapatkan
kemuliaan di sisi Allah, baikdi duniamaupun di
akhirat. Adapun orang yang melanggar perintah
itu akan mendapatkan balasan yang pedih di
akhirat kelak. Di samping itu, penggunaan kata

tersebut juga dikaitkan dengan kemahaagungan

Allah swt. karena Dialah yang memberi makan
seluruh makhluk-Nya dan tidak sebaliknya.

Kata-kata dalam Al-Qur'an yang seasal

dengan kedua kata tersebut adalah:
1. Yath'am ( &- = memakan atau meminum),

digunakan berkaitan dengan (a) tentara
Thalut yang diuji dengan air sungai di tengah

perjalanan menuju medan perang (QS. AI-

6.

8.

9.
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Baqarah l2l:249), dan (b) kebiasaan orang

musyrik Quraisy untuk menentukan bina-
tang tertentu yang mereka hormati dan tidak

boleh dimakan kecuali oleh orang-orang
tertentu pula, serta haram bagi lain (QS. Al-
An'Am [6]:138).
Tuth' im( e& = kamu beri makan) digunakan

berkaitan dengan makanan yang semestinya

diberikan kepada orang miskin, yaitu ma-

kanan yang biasa diberikan kepada keluarga

(QS. AI-Ma'idah [5]: 8e).

Tha'im ( * = telah makan), digunakan ber-

kaitan dengan penghapusan dosa yang

disebabkan karena memakan makanan yang

diharamkan Allah sebelum beriman (QS. Al-
Ma'idah [5]: 93) dan adab makan di rumah

Rasul saw., yaitu setelah dijamu hendaknya

pulang dan mencari rezeki (QS. Al-AhzAb

[33]: 53).

Yuth'im ( &- = dia memberi makan), di-
gunakan berkaitan dengan, (a) pemberi
makan yang sebenarnya, yaitu Allah svrrt. (QS'

Al-An'Am l6l:Mdan QS. Adz-DzdriyyAt [51]:
57), (b) dakwah Nabi Ibrahim as. kepada

kaumnya, bahwa Allahlah yang memberi
makan kepadanya (QS. Asy-Syt'ard' 126l:79),
dan (c) orang-orang yang berbuat kebajikan,

antara lain memberi makan kepada anak

yatim dan orang miskin (QS. Al-InsAn [76):

8).

5. Yuth'am ( & = diberi makan), digunakan
berkaitan dengan keagungan Allah swt.,
yang salah satunya adalah Dia tidak diberi
makan (QS. Al-An'im [6]:14).

6. Th6'im( gUi = orang yang hendak memakan),

digunakan berkaitan dengan bantahan Nabi
kepada kaum musyrik yang sering menS-

haramkan makanan menurut keinginan
mereka sendiri walaupun Allah menghalal-

kannya (QS. Al-An'Am [6]: 145).

7. lstath'am ( iL:-'t = minta dijamu), digunakan

dalam kisah Nabi Musa as. dan Nabi Khidhir
as. yang meminta dijamu oleh masyarakat

yang didatanginya tetapi ditolak (QS. Al-Kahfi

l18l:77).

ilt;r ;,tlt

8. Ath'im ( &i = beri makanlah), digunakan
berkaitan dengan orang yang menunaikan

ibadah haji agar ketika melakukan kurban
memberikan sebagian dari daging kurbannya

kepada orang sengsara dan fakir (QS. Al-Hajj

l22l:28 dan 36).

9. Nuth'im ( etr = kami akan memberi makan),

digunakan berkaitan dengan, (a) perolok-
olokan orang ka{ir kepada orang yang ber-

iman mengenai perintah menafkahkan se-

bagian dari harta mereka kepada orang
miskin, padahal menurut mereka Allahlah
yang seharusnya memberi makan kepada

mereka (QS. YAsin 136l: 47), (b) orang yang

masuk neraka saqar akibat perbuatannya di
dunia yang salah satunya, tidak menganjur-

kan memberi makan kepada orang miskin (QS.

Al-Muddatstsir [74]: 44), dan (c) orang yang

berbuat kebajikan yang ketika memberi
makan kepada orang yang memerlukan,
mereka melakukannya karena Allah (QS. Al-
InsAn [76]: 9).

10-Ath'am ( ;.Li = Dia memberi makan), di-
gunakan berkaitan dengan keengganan orang

kafir memberi makan kepada mereka yang

membutuhkan karena menurut mereka
Allahlah yang seharusnya memberi makan

(QS. YAsin l3Q: a\ dan perintah kepada orang

Quraisy untuk menyembah Allah karena

Dialah yang telah memberi makan kepada

mereka ketika lapar dan keamanan ketika

dalam ketakutan (QS. Al-Quraisy [106]:4).
ll.Tha'm (C = rasa), digunakan berkaitan

dengan keadaan di surga dengan minuman
yang tidak pernah berubah rasa dan Eroma-

nya; dijanjikan Allah bagi hamba-Nya yang

bertakwa di akhirat kelak (QS. Muhammad

l47l:15).
Dengan demikian, kata ath-tha'dm (1tJ'$t1

menunjukkan arti semua jenis yang biasa

dicicipi (makanan dan minuman). Makanan,

menurut Al-Qur'an, ada yang halal dan ada yang

haram. Yangberhak diberi makan adalah mereka

yang lapar, baik dari kalangan keluarga maupun

selain keluarga, mauPun manusia secara ke-
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seluruhan. Pada hakikatnya yang memberi
makan adalah Allah swt. ': Arifuddin Ahmad ce

THAFIQA ( ,* )
Thafiqa( #) terdiri dari huruf thk' ( b)*fA'(i)
- qAf ( o ). Artinya 'memulai'. Lafal ini merupakan
salah satu dari af ilul-muqdrabah (rit;"i\ Jdf :
verba-verba yang digunakan untuk menyatakan
dimulainya suatu pekerjaan). Verba lain yang
sejenis adalah:' aliqa ( 6p ), j a' ala ( $ ), kidn ('7E ),

dan kar ab a ( a f ). Menurut Ibnul Haitsam, af ' klul -

muqdrabah harus diikuti oleh kata kerja sekarang

(fi'l mudhdri '). Misalnya, dalam sebuah hadits
dikatakan, "Fathafiqa yulqi ilaihimul jabitba"
( +'Hr'eLdt"- i*' : Maka mereka mulai me-
lempari mereka dengan lumpur).

Lafal thafiqa (,* ) bisa juga berarti 'me-
menangkan atau mendapatkan apa yang diingini'.
Menurut Abu Said, orang-orang Arab biasa
mengatakan: " thafiqa fulinun bimd arhda"
(sriit'*.bti,* = Fulan mendapatkan atau me-
menangkan apa yang diinginkannya). Kata kerja
bentukini hanya digunakan dalam kalimat positif
dan tidak pernah dalam bentuk negatif. Adapun
kata kerja bentuk sekarang yang mengikutinya
bisa dalam posisi nyata ( -cv), dan bisa di dalam
posisi tidak terucapkan, muqaddnr ( ,fu).Kedua
mac;un posisi kata kerja bentuk sekarang seperti
ini bisa dijumpai pada pemakaian lafal "thafiqa"

di dalamAlQur'an. Misalnya dalamQS. Al-A'rAf

l7):22. Ayat ini menceritakan bagaimana Iblis
memperdaya Adam dan Hawa agar melanggar
larangan Allah untuk mendekati pohon khuldi,
apalagi memakan buahnya. Dengan gigihnya Iblis
membujuk dan merayu mereka berdua, hingga
akhirnya mereka tergoda dan memakan buah
terlarang tersebut. Mak4 terjadilah peristiwa
memalukan berupa terbukanya aurat mereka
yang dari semula tertutup rapat-rapat.

M. Quraish Shihab mengelaborasi ayat
tersebut dengan mengatakan bahwa peristiwa
terbukanya aurat setelah terjadinya pelanggaran
itu menunjukkan bahwa ide dasar yang terdapat
dalam diri manusia adalah "tertutupnya aurat".
Dengan terbukanya aurat karena pelanggaran itu,

I lrirfirla

maka auratyang semula ditutupi dengan pakaian
akan dikembalikan kepada ide dasarnya. Karena
itu, setelah auratnya terbuka Adam cepat-cepat
mengambil daun-daun surga untuk menutupinya
dan demikian pula yang dilakukan oleh Hawa.
Adapun pemakaian kata kerja "yakhshif1ni"
mengisyaratkan bahwa mereka tidak sekadar
menutupi aurat dengan sehelai daun, tetapi
menempelkan daun yang satu dengan daun
lainnya agar menjadi kuat dan tebal serta tidak
transparan.

Penggunaan kata kerja thafiqa (;i ) meng-
isyaratkan kesegeraan perbuatan itu dilakukan
agar aurat mereka tidak terlalu lama terbuka. Hal
itu dibuktikan dengan dipetiknya daun-daun
surga untuk menutupinya karena hanya benda
tersebut yang ada di sekitar tempat kejadian yang
bisa digunakan sebagai penutup. Pola kalimat
yang sama juga terdapat pada QS. ThAhA [20]:
121. Ayat ini bercerita tentang hal yang sama
dengan kandungan QS. Al-A'rAf l7l:22 di atas.

Adapun pola kalimat lain, di mana, kata
kerja sekarang posisinya digantikan oleh kata lain,
terdapat pada QS. ShAd [38]: 33. Ayat ini dan ayat-

ayat sebelumnya menceritakan tentang kesena-

ngan Nabi Sulaiman untuk melihat latihan kuda.
Setiap sore ia datang untuk melihat latihan itu,
hingga matahari terbenam dan tidak bisa lagi
melihat kuda-kuda kesayangannya. Kesenangan

seperti itu, lama-kelamaan dirasakan oleh Nabi
Sulaiman sebagai penghalang dirinya untuk
beribadah kepada Allah. Meskipun hal itu tidak
menyebabkannya meninggalkan ibadah sarna se-

kali, tetapi menghalanginya untuk melakukannya
di awal waktu.

Oleh karena itu, dalam ayat 33 dijelaskan
bahwa setelah melihat kudanya berlatih dengan
gagah dan tangkas, ia menyuruh untuk mem-
bawanya kembali kepadanya, kemudian ia
memotongkaki dan leherkudaitu dengan pedang
sebagaimana dijelaskan oleh kebanyakan ahli
tafsir, seperti Ibnu Abbas, Al-Hasan, Qatadah, dan
Muqatil. Mereka menjelaskan lebih lanjut, bahwa
perbuatan yang dilakukan Nabi Sulaiman itu
tidak salah sebab sebagai seorang nabi Allah tidak
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mungkin ia melakukan suatu Perbuatan yang

terlarang; atau dengan kata lain, ia tidak mungkin
bertaubat dari satu perbuatan dosa dengan
melakukan perbuatan dosa lainnya. Menurut ahli
tafsir lain, dikatakan bahwa Sulaiman me-
nyembelih kuda itu kemudian membagikan
dagingnya sebagai sedekah. Penyembelihan
seperti dilakukan Nabi Sulaiman itu dibenarkan
di dalam syariat agamanya.

Namun, ada pendapat lain, yakni menurut
Az-Zuhri dan Ibnu Kaisan. Mereka mengatakan

bahwa setelah kuda itu dibawa kembali kepada

Nabi Sulaiman, dielus-elusnya kaki dan lehernya

dengan lembut untuk mengusap debu yang
menempel. Hal itu ia lakukan karena demikian

besar rasa cinta dan kasihnya kepada kuda
tersebut. Akan tetapi menurut Al-Mawardi,
pendapat terakhir ini lemah dan tidak memiliki
argumentasi yang rasional, kuat, dan bisa
diterima. + Ahmad Saiful Anam ce

THAGHOT ( o':itb I
Kata ini berasal dari kata kerja thaghd - yathghtr

( * - tlll ) yang berarti 'melewati ketentuan'

atau 'melewati batas'. |ika subjek kata kerja
tersebut adalah air, maka artinya air itu meluap
melampaui batas permukaan, dan jika subjeknya

adalah laut, artinya terjadi gelombang besar

yang luar biasa. Dan jika subjeknya adalah
manusia, berarti ia sombong dan melakukan
pelanggaran besar berupa kezaliman dan
kemaksiatan, atau terbawa ajakan setan, se-

hingga menyimpang dari kebenaran.

Bentuk mashdar kata kerja tersebut antara

lain adalah thughwd ( G fS ) dan thughy dn ( ;:t1' & ).

Mashdar yartg kedua ini lebih banyak diperguna-
kan. Manusia yang melakukan pelanggaran itu
disebut al-thdglti ( .f6t ) yang bentuk jamaknya

adalah thughdh( ;UU ) d,an thighiln ( o'*V ).

Adapun kata thdghitt (c.,'tLtb ), menurut
sebagian ahli, pada mulanya adalah thaghawttt

(-Jrt ), mengikuti bentuk katafa'alfit ( :,'jJu),
seperli jabarfit danmalakfit. Perubahan bentuk itu
terjadi karena huruf ketiga berharakat dan huruf
sebelumnya berharakat fathah, sehingga huruf

'I highirt

wdwnya diganti dengan alif dan ditempatkan
sesudah huruf pertama. Kata thdghtrt merupakan
ungkapan untuk menyatakan segala yang
keterlaluan, dan segala sesembahan selain Allah.

Di dalam Al-Qur'an, terdapat kata-kata
yang seakar dengan kata tersebut, semuanya
berjumlah 39 tempat. Masing-masing adalah (a)

di dalam bentuk kata kerja masa lampau thaghd

( [{ ) terdapat di enam tempat, yakni QS. Thaha

l2ol: 24, 43; QS. Al-Najm l53l: 17 ; QS. Al-HAqqah

169l: 11; QS. Al-Nazi ' dt l79l: 17 , 37 ; thaghau ( tW )

terdapat di QS. Al-Fajr [89]: L1; dan athghaituhu

(Wi ) terdapat di QS. Qff [50]: 27;katake\a
masa kini ya thghh ( jlli ) terdapat {i dua tempat;
yaitu QS. Thaha l20l:45; QS. Al-Alaq 196l:6;kata
kerja larangm ld tathghau (t't1,1': Y ) terdapat di
tiga tempat, yakni QS. H0d [11]: 112; QS. Thaha

[20]: 8L; QS. Al-RahmAn [55]: 8. Semua kata yang
dinyatakan di dalam bentuk kata kerja itu
menyatakan perbuatan manusia yang me-
lampaui batas di dalam pelanggaran dan
kemaksiatan. (b) Di dalam bentuk superlatif
athghh t c*i I terdapat pada QS. An-Najm [53]:
52, sebagai peringatan dan perhatian bahwa
tindak pelanggaran itu sama sekali tidak meng-

untungkan mereka, bahkan sebagaimana pada
ayat tersebut, bahwa kejadian telah dialami oleh
sebagian di antara umat Nabi Nuh, yang
dihancurkan oleh Allah karena sikap mereka

sendiri. (c) Di dalam bentuk nomina pelaku(ism

f6'il),hmyasaja tidak dijumpai ada kalimat yang

menggunakan bentuk tunggal ( LU utur.,4tElt)
untuk manusia; thdghfin ( o'riV ) ierdapat di dua
tempat, yaitu QS. Adz-DziriyAt [51]: 53; QS. Ath-
Th0r [52]: 32; thhghin ( &6 ) terdapat di empat
tempat, yakni QS. Ash-ShAffAt l37l:30; QS. Shad

[38]:55; QS. AlQalam [68]:31; QS. An-Naba [78]:
22; thdghiyah (+\L) terdapat di QS. Al-HAqqah

169l:5; bentuk mashdar thaghwi(a'* ) terdapat
pada QS. Asy-Syams [91]: L1, dan thughyin
( otiB ) terdapat di sembilan tempat, yaitu QS.

Al-Baqarah 12] 15 ; QS. Al-Mil idah [5] : 64, 68 ; QS.
Al-An'Am [6]: 110; QS. Al-A'rdf l7l: 186;

QS.Y0nus [10]: 11; QS. Al-IsrA' l17l: 60; QS. Al-
Kahfi [18]: 80; QS. Al-Mu'min0n l23l: 75.

Kajian Kosakata 998



'f haghtit

Kata thdghitt (,i;G ) sendiri terdapat di
delapan tempat di dalam Al-Qur'an. Dan kata

tersebut dapat dipergunakan untuk mudzakkar

atau mu'annats, ttrnggal maupun ja*ak, seperti

tersebut di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 256-257

dan QS. An-NisA' l4l: 60, yaitu apa saja yang
"dipertuhankan" selain Allah, baik berwujud
setan, jin, manusia, berhala-berhala, maupun
benda-benda lain. Para mufasir pada umumnya
mengartikan kata itu sebagai "setan" (syaydthin)

atau "berhal a" (ashnim).

Kedua kata yang tersebut terakhir ini
(syaydthin dan ashndm) dipahami sebagai sifat,

bukan zat. Artinya, thdghitt adalah apa dan siapa

saja yang di dalam dirinya terdapat (baik
memiliki dengan sendirinya maupun dimuati)
sifat-sifat kesetanan atau keberhalaan, seperti
tersebut di dalam QS. Al-Baqarah l2l:257. Dengan

demikian manusia yang saleh (memunyai
keimanan dan ketaatanyang tulus kepada Allah)
sekalipun, jika di dalam dirinya terdapat sifat-

sifat keberhalaan yang diberikan oleh orang lain,
maka ia menj adi thighittbagi orang lairu dan tidak
bagi dirinya. Demikian juga benda-benda,
situasi-situasi, atau tanda-tanda aPa Pun yang
diperlakukan dengan sifat-sifat demikian itu,
dengan sendirinya menjadi thhghfit bagi yang
memperlakukannya. |adi, semua yang hidup
maupun yang mati, selain Allah, yang di-
perlakukan sebagaimana perlakuan yang se-

layaknya untuk Tuhan, maka itu disebut
pemberhalaan, dan yang diberhalakan itu adalah

thighttt.
Di dalam ayat-ayat tersebut, dinyatakan

bahwa pengagungan kepada thdghttt selalu
berada pada posisi bertentangan dengan PenS-
agungan kepada Allah. Dinyatakan bahwa pe-

nyembahan dan pengagungan kepada thdghtrt

mengantar ke arah kesesatan dan kekafiran,
sedangkan penyembahan dan Pengagungan
kepada Allah membawa ke arah kebenaran (QS.

An-Nahl l'1,61 36, QS. Az-Zumar [39]:17). Hanya
Allah tempat bergantung bagi oranS-orang
beriman, sedangkan thdghftt adalah tempat
bergantung orang-orang kafir. Oleh karenany4

"l lrafr[rr'

barangsiapa menjauhi pemberhalaan dan
kembali memosisikan diri sebagai hamba Allah
maka ia akan menemukan keselamatan (QS. Al-
Baqarah l2l:. 256-257). 'e Aminuttah Ethadi :t

THAH0R ( s'j*)
Thahfir (;*) berarti "Suci dan mensucikan".
Berasal dari akar kata yang terdiri dari th6', h6'

dan rk' (thahara l'*D yang berarti asal, "bersih

dan hilangnya kotoran". dalam Al-Qur'an kata

yang berasal dari akar ini tersebut sebanyak 3L

kali. Satu kali dalam bentuk kata kerja yang
menunjuk masa lalu (fi'il mfrdhi) yaitu pada QS.

Ah 'ImrAn l3l 42; sepuluh kali, dalam bentuk
kata kerja yang menunjuk masa sekarang dan
mendatang (fi'l mudhdri'), di antaranya di dalam

QS. Al-Baqarah [2]: 222, QS. At-Taubah [9]: 103,

dan QS. Al-Ma'idah [5]:41, empat kali di dalam
bentuk perintah, antara lain dalam QS. Al-Hajj

[22]:26 dan QS. Al-Muddatstsir [74]:4; sekali di
dalam bentuk mashdar pada QS. Al-AhzAb [33]:
33, kali di dalam bentuk kata sifat, di antaranya

sebelas di dalam QS. Ali'ImrAn [3]: 55 dan 15,

serta QS. Al-Baqarah l2l:25 dan222; dan empat
kali dalam bentuk superlatif, antara lain, dalam

QS. H0d 111):78.
Kata itu kadang-kadang dipakai dengan

maknahakiki dan kadang-kadang dengan makna

majazi (metafora). |ika yang bersih atau yang
dibersihkan itu sesuatu yang bersifat jasmaniah

maka kata tersebut dipakai dengan makna
hakiki. Akan tetapi, jika yang bersih atau yang

dibersihkan itu sesuatu yang bersifat rohaniah
maka kata itu dipakai untuk makna majazi.

Al-Qur'an menggunakan kata tersebut
untuk makna hakiki dan majazi. Menurut
sementara ulama, ayat yang menggunakannya
untuk makna hakiki ialah ayat di dalam QS. Al-
Muddatstsir 174l: 4, yang berisi beberapa
anjuran Allah kepada Nabi Muhammad, seperti

anjuran membersihkan pakaian, wa tsiydbaka fa
thahhir ,'44'LU:i ). Perintah membersihkan
dipahami dengan makna hakiki sebab yang
menjadi objek perintah membersihkan itu ialah

kain yang bersifat jasmaniah (materi). Pengertian
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makna hakikat ini dipahami setelah memPer-
hatikan sebab turunnya; dijelaskan bahwa
ketika libril datang, Nabi saw. ketakutan dan

bertekuk lutut, lalu terjatuh ke tanah sehingga

pakaian beliau kotor. QS. Al-FurqAn [25] : B, y*8
memberi tahu bahwa Allahlah yang
menurunkan air yang bersih dari langit agar

tanah yang kering hidup kembali dan agar
digunakan sebagai minuman manusia dan
ternak. Kata thahfir ( :'# ) di sini digunakan
untuk menyifati at (al-m6') yang bersifat materi.

Oleh karenanya, thahfir diartikan secara hakiki.
Thahara ( *) yang digunakan Al-Qur'an

untuk makna majazi, di antaranya dijumpai
dalam QS. Al-AhzAb [33]: 33, yang meng-
gambarkan kehendak Allah untuk member-
sihkan keluarga Nabi dari dosa. Untuk itu Allah
melarang mereka keluar rumah sambil berhias

seperti cara orang jahiliyah berhias karena hal

itu dapat mengantar mereka kepada perbuatan
dosa. )adi, ungkapan 'membersihkan' di sini
dimaksudkan'tidak melakukan perbuatan
melanggar peraturan Allah'. o A. Rahman Ritonga et

THArF (,ij.tbl
Kata th6'if (.;,:.G ) merupakan bentuk nomina
subjektiva dari kata kerja thdfa ('JG ) yathifu
( J#- ) yang berarti 'sesuatu yang berputar'.
Kata ini terbentuk dari kombinasi tiga huruf
dasar, yaitu th6, wdw, dNrf6, yang mengandung
arti pokok'sesuatu yang berputar, bisa menge-

lilingi, dan kemudian bisa membawa.'
Orang yang berputar mengelilingi rumah

biasa disebut dengan yathtrfu bil-bait
( $Xr,, !'b),dan sesuatu yang berputar disertai
dengan curahan air di kegelepan malam disebut
dengan thaufan ( ;:u'rV \ atau thfif 6n ( oti' * ); angin

topan.
Kata th6'if (,lt\ ) di dalam riwayat Sa'id

bin fabir dib aca thayyif (.;;E ) dengan tasy ffid pada

huruf "q" dan di dalam riwayat An-Nuhas
dibaca thnif (-t;Y )tanpa tasyfrdpadahuruf "qd'.

Menurut An-Nuhas, kata thaif ( 4 ) berarti
khayalan yang ada di dalam hati, demikian pula
arfithn'if (aktL ). Pengertian ini digunakan karena

'l'irtif

pengkhayal memiliki pikiran yang berputar-
putar seperti halnya orang gila.

Menurut Mujahid, segala sesuatu yang
mengandung unsur marah, gila, dan ragu (was-

was) disebut juga dengan thaif (,4E ), karena
merupakan bagian dari unsur khayalan.

Di samping kata th6' if ( -i$ ), terdapat pula
kata th6'ifah (8\L ).Kata ini jika dihubungkan
dengan manusia berarti kelompok atau go-
longan yang jumlahnya kecil. Pengertian ini
terpakai karena kelompok atau golongan adalah

kumpulan dari sekeliling orang. Menurut
sejumlah fuqahi'dan para mufasir, kelompok
dimaksud sekurang-kurangnya terdiri dari tiga
orang atau lebih.

Pengertian thk'ifah ('^fi.tL ) ini kemudian
mengalami perluasan arti secara konotatif.
Kata-kata Arab men gatakan, Akhadzt u th6' if at an

minats-tsaub ( i]t',y tky t'iri = Saya meng-

ambil "setumpuk" pakaian), maksudnya ada-

lah sebagian (dari) pakaian. Karena yang
dimaksud dengan sekelompok manusia ( 

^*;l 
)

tiada lain adalah bagian dari manusia itu
sendiri.

Di dalam Al-Qur'an, kata yang berakar
dari kombinasi tiga huruf dasar .i, 1 y, terdapat
tidak kurang dari 41 kali yang tersebar di dalam
beberapa surah dan ayat. Dari sejumlah itu, dua
puluh delapan di antaranya berbentuk kata
benda dan tujuh berbentuk kata kerj a. Kata th6' if
(-t:9 ) sendiri memiliki berbagai variasi, ada

yang berbentuk tunggal, seperti thi'if ( JY )
yang disebut dua kali di dalam QS. Al-Qalam

168l: 19, QS. Al-A'rAf l7l: 20L, dan th6'ifah ( it\L )

yang disebut 17 kali. Adapula yang berbentuk
mutsanna (dual), seperti th6'ifat6ni (.r6;t11 ) atau

thi'ifataini ( J-,:*tL ) yang masing-masing di-
sebutkan sebanyak dua kali. Di samping itu, ada

pula yang berbentuk jamak seperti katathd'ifin
( ;E\E ) dan thawwdfiln ( o'rlrp ). Selebihnya
adalah berbentuk kata kerja, baik di dalam
ungkapanf 'l midhi (kata kerja bentuk lampau),
seperti katathdfa ( ;G ) yang disebutkan hanya

satu kali, maupun dalam ungkapanf 'lmudhhri'
(kata kerja waktu sekarang) seperti yathitfu
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('J'Y"\, yathilfun ( 
"'j$-), 

danyuthdfu ( stL;),
kesemuanya disebutkan sebanyak enam kali.

Kata th6'if di dalam Al-Qur'an terkadang
mengandung pengertian bencana dan mala-
petaka. Pengertian ini digunakan karena setiap
bencana dan malapetaka adalah sesuatu yang
dapat meliputi atau mengelilingi. Hal ini di-
tunjukkan oleh QS. Al-Qalam [68]: 19 dengan
llngkaparr, fathdfa'alaihd thi'ifun min rabbika wa

hum n6'imttn ('on6 rt AJj i qv t$" iui =

lalu kebun itu diliputi malapetaka [yang
datang] dari Tuhanmu ketika mereka sedang
tidur).

Berdasarkan ayat ini, Al-Farra' berpen-
dapat bahwa thd'if ( 6.G) di dalam pengertian
di atas tidak akan datang kecuali pada malam
hari.

Di samping itu, kata th6'if jika berkaitan
dengan kata syaithfrn ( OW ) mengandung arti
'was-was' (godaan), yaitu pikiran yang ber-
putar-putar sehingga menimbulkan keraguan
di dalam diri seseorang. Di dalam pengertian
inilah, Allah menggunakan katathd'if (.-a4i ) di
dalam firman-Nya, ldzd massahum thk' ifun minasy -

sya_ithdni tadzakkarfi ( cjl"Ai GW"# 6)

1t?1 = Bila mereka [oring-orang yang ber-
takwa] ditimpa was-was dari setan, mereka
ingat kepada Allah). ,; Ltsman 't

THALAQ ( dxl )
Makna asal dari katathalaq ( Oyi ) adalah'bebas
dari ikatan'. Kata ini berasal dari akar kata yang
terdiri dari huruf-huruf tha', ldm, dan qdf'
(OJL ). Kata thaldq ( sxi; aengan berbagai
bentukannya disebut di dalam Al-Qur'an
sebanyak 23 kali.

Dari akar kata tha',16m, dan qdf terbentuk
kala thallaqa ( jfb ), yang disebut di dalam Al-
Qur'an sebanyak sembilan kali. Bentuk kata
kerja thallaqa ( * ) adalah kata kerja transitif
yang membutuhkan objek. Bentuk intransitif-
nya adalah thalaqa ( P) - yathliqu ( 3i;.) -
thalqan ( GiL ) - thaliqan (GiL), seperti thalaqal-
ba'iru min 'iqdlih ( l9 'a'H\ ;,tL = untaitu bebas

dari kekangan). Pembentukan kata thalaqa

'Thaliio

( dJ ) menjadi thallaqa ( Ab) berfungsi mem-
bentuk kata kerja intransitif menjadi transitif
sehingga artinya menjadi 'membebaskan dari
ikatan'. Kata thallaqa (,* ) ya.g disebut di
dalam Al-Qur'an seluruhnya bermakna men-
ceraikan, yang berarti 'membebaskan wanita
dari ikatan perkawinan' (QS. Al-Baqarah [2]:
232, QS. At-Tahrim 166l:5, dan QS. Ath-ThalAq

[65] : 1 ). Pada QS. Al-Baqarah l2l: 232 ditegaskan,
'Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu
habis idahnya, maka janganlah kamu (para
wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan
bakal suaminya." Sementara itu, pada QS. Ath-
ThalAq [65]: 1). Pada QS. Al-Baqarah l2):232,
Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad,
"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-
istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka
pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddah-
nya secara langsung dan hitunglah waktu
iddah itu serta bertakwalah kepada Allah
Tuhanmu." Yang dimaksud dengan "pada
waktu mereka dapat menghadapi idahnya
dengan wajar," menurut Al-Maraghi, adalah
masa suci, yang tidak dicampuri oleh suaminya
sehingga wanita yang dicerai itu tidak men-
dapat masa iddah yang lama. Bentuk perintah
dari kata kerjathallaqa( ,* ) yaitu thalliq ( $b),
disebut satu kali, yaitu pada QS. Ath-ThalAq

[65]: 1., fathalliqfihunna li 'iddatihinna
( $.4.gjtilbt= maka hendaklah kamu cerai-
kan mereka pada waktu mereka dapat meng-
hadapi idahnya secara langsung.

Al-Maraghi menafsirkan kata fathalliqit-
hunna li 'iddatihinna ( !;'t4-*ylht ), apabila
seorang Muslim hendak menceraikan istrinya
maka hendaklah menceraikannya pada saat
tertentu, yaitu di saat istri dalam kedaan suci.
Ketentuannya istri tersebut telah berhubungan
badan dengan suaminya selama beberapa bulan
waktu suci. Apabila belum pernah berhubungan
badan antara keduanya maka tidak ada masa
idah bagi istri yang demikian. Sebaliknya,
menceraikan istri di saat ia dalam keadaan haid,
hukumnya tidak sah. Hal ini sesuai dengan
hadits Nabi yang berbunyi:
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(Annahfi thnllaqaimra'ataltfi wahiyahiidhun'ald'ahdi
Rasulillilhi saw., faqila' alaihish-shalltu was-sal6m:

murhu falyurdji'hd h.attd tathhura tsumma tahidha

tsumma t athhur a tsumma insy 6' a amsaka wa insy d' a

thall aq a qabl a an-y amass a fatilkal-' iddatul'l ati
amar allilhu an tuthallaqa lahnn-nisd' u)

"sesungguhnya dia Abdullah bin Umar) telah

menjatuhkan talak kepada istrinya yang sedang, lalu

Rasulullah saw. bersabda, "Suruh dia rujuk kepada

istrinya sampai ia suci, kemudian haid, lalu suci lagi;

setelah itu, jikn ia mau, ia dapat bersmnanya, atau iika ia

mau, ia dapat mencuaiknnny a sebelum in menggauliny a,

dan itulah iddah yang diperintahkan Allah untuk

menceraiknn istri-istrinya." (HR. Muslim, Abu Dau{
Ibnu Majah, dan An-Nasa'i, dari Ibnu Umar).

Sementara itu, Al-Qurthubi menjelaskan

ada beberapa riwayat hadits yang menjadi latar

belakang turunnya ayat di atas. Di dalam Sunan

lbnu Mkjah diriwayatkan hadits dari Sa'id bin

]ubair dari Ibnu Abbas dari Umar bin Al-
Khaththab, sesungguhnya Rasulullah saw. telah

menalak istrinya Hafshah, lalu merujuknya.

Qatadah juga meriwayatkan dari Anas. Ia
berkata bahwa Rasulullah saw. menthalak
Hafshah, lalu Hafshah pulang ke rumah
keluarganya, lalu turunlah ayat di atas, yang

menyuruh Nabi untuk rujuk. Menurut Al-Kalbi,
sebab turunnya ayat ini adalah kemarahan
Rasulullah saw. kepada Hafshah ketika
Rasulullah menceritakan sesuatu yang rahasia

kepada Hafshah yang mesti dirahasiakannya.
Akan tetapi, Hafshah malah membocorkan berita

tersebut kepada Aisyah, istri Rasulullah yang

lain. Atas kejadian ini, lalu Rasulullah
menjatuhkan talak kepada Hafshah; maka,

turunlah ayat itu. Adapun As-Suddi
memberikan alasan yang berbed4 di mana ayat

ini turun ketika Abdullah bin Umar mentalak

istrinya di dalam keadaan haid dengan talak satu.

'firalar1

Atas masalah ini, Rasulullah memerintahkan
agar Abdullah bin Umar untuk rujuk dengan
istrinya. Lalu dia harus menahan diri (tidak
menggaulinya) sampai suci, haid, lalu suci lagi.

|ika ia hendak menalaknya, hendaklah
menjatuhkan talak ketika ia di dalam keadaan

suci sebelum ia digauli. Itulah idah yang di-
perintahkan oleh Allah.

Menurut Al-Qurthubi riwayat yang benar

adalah bahwa ayat ini turun saat terjadi
perceraian Asma' binti Yazid dari golongan
Anshar. Sebagaimana dijelaskan oleh Abu Daud

dari Asma', dia diceraikan pada masa Rasulullah,

sedangkan pada masa itu, wanita yang dicerai

tidak ada masa idah. Maka Allah menurunkan

ayat di atas. Oleh sebab itu, Asma' adalah orang

yang pertama kali mendapatkan masa iddah
ketika bercerai.

Bentuk ism maf itl (nomina objektifa) dari
thaltaqa( t) adalah muthallaqah('^;)V) yang di
dalam Al-Qur'an disebut dua kali, di dalam
bentuk mu'annats (,*9), Muthatlaqdt ( dibfi j)
adalah bentuk jar.uk. Di dalam Al-Qur'an kata

ini dimaksudkan dengan istri-istri yang di-
ceraikan. Di dalam QS. Al-Baqarah l2l: 228,

misalnya, disebutkan, "wanita-wanita yang
ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga
kali qurfi'(suci atau haid)." Kemudian pada ayat

berikutnya, QS. Al-Baqarah [2]: 241, dijelaskan
"agar kepada wanita-wanita yang diceraikan itu
diberikan mut'ah -suatu pemberian oleh suami

kepada istrinya yang diceraikannya sebagai
penghibur, selain nafkah- sesuai dengan
kemampuannya."

Kata ath-thahq ( re'.Sfui ), bentuk mashdar

(infinitif ) dari thalaqa - yathliqu - thalqan - thahqan

( rj>\i - uil - 'dY- -'iJ ) disebut dua kali,
yaitu pada QS. Al-Baqarah [2]: 227 dan229. Ayat

pertama menjelaskan kebolehan talak, sedang-

kan ayat yang kedua menjelaskan jumlah talak

yang bisa dirujuki.
Al-Qurthubi menjelaskan bahwa oranS-

orang ]ahiliyah tidak memiliki ketentuan bila-
ngan di dalam perceraian. Pada masa awal Islam

pun, seorang suami dapat menceraikan istrinya
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sesuai dengan kehendaknyadan kembali kepada-
nya (meruiuknya) sesuai dengan kemauannya
pula. Pada masa Rasulullah, seorang suami
berkata pada istrinya, 'Aku tidak memberikan
perlindungan lagi kepadamu dan tidak kembali
kepadamu. Engkau bebas." Istrinya bertanya,
"Lalu bagaimana?" Si suami menjawab, 'Aku
menceraikanmu; bila telah lewat masa idahmu,
aku rujuk denganmu." Lalu si istri tersebut
mengadukan hal itu kepada Aisyah. Kemudian,
Aisyah menceritakannya kepada Rasulullah.
Kemudian turunlah ayat di atas sebagai pen-
jelasan mengenai jumlah talak yang suami
diperbolehkan untuk rujuk kembali kepada
istrinya tanpa harus memperbarui mahar dan
wali (nikah baru lagi), dan me-nasakh tradisi
orang Arab, sebelum Islam (fahiliyah).

Diriwayatkan dengan maknanya oleh
Urwah bin |ubair, Qatadah, Ibnu Zaid, dan
lainnya. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid, dan
lain-lain berkata bahwa yang dimaksud dengan

ayat ini adalah batasan diperbolehkannya talak.
Maksudnya, talak itu jumlahnya dua dan
"takutlah engkau pada Allah dari talak yang
ketiga. |ika menceraikannya janganlah berbuat
aniaya sedikit pun terhadap hak-haknya;
demikian sebaliknya bila tetap mempertahan-
kanny4 perlakukanlah dengan baik." Dengan
demikian ayat ini menjamin dua pilihan,
melepaskan atau mempertahankan.

Menurut ayat ini, talak diperbolehkan.
Rasulullah pernah menalak Hafshah lalu rujuk
lagi. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah.
Ulama sepakat, jika seseorang mentalak istrinya
di dalam keadaan suci, maka dia termasuk ya.g
menceraikan istrinya dengan talak yang diper-
bolehkan, atau bercerai dengan pertimbangan
idah istri yang sesuai dengan perintah Allah. Bila
ia hendak rujuk dan menggaulinya maka
hendaknya sebelum lewat masa iddahnya. |ika
sudah lewat masa iddahnya ia harus melamar
dan mengadakan akad nikah baru lagi.

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari
Abul Abbas Muhammad bin Musa bin Ali Ad-
Daulabi dan Ya'qub bin lbrahim, apa yang tidak
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diriwayatkan oleh Hasan bin 'Arafah. Diri-
wayatkan oleh Ismail bin Iyas bin Hamid bin
Malik Al-Lakhmi dari Mikhwal dari Muadz bin

]abal, Rasulullah saw. bersabda, "Hai Muadz,
sesuatu yang dicintai Allah dari ciptaan-Nya di
bumi ini adalah memerdekakan budak, dan
sesuatu yang dibenci oleh Allah dari ciptaan-
Nya di bumi ini adalah perceraian." fika se-

seorang berkata pada budaknya, "Engkau
merdeka insya Allah", maka hamba itu telah
merdeka. |ika seorang suami berkata pada
istrinya, "Engkau kutalak insya Allah", maka ini
pengecualian. Artiny+ talak si suami tadi tidak
jatuh pada istrinya.

Talak di dalam kitab-kitab fiqih dibagi
kepada dua yaitu, thal1q raj'iy dan thaliq b6'in.

Thalilq raj'iy adalah talak satu atau dua yang
dijatuhkan suami kepada istri yang telah digauli
tanpa ganti rugi. Di dalam keadaan ini, suami

berhak rujuk dengan istrinya tanpa akad dan
mahar baru selama rujuk itu dilakukan di dalam
masa idah. Ini sesuai dengan penjelasan pada QS.
Al-Baqarah l2l: 229 di atas. Ini berarti, untuk
talak yang pertama dan kedua kalinya suami
boleh rujuk dengan istrinya tanpa melakukan
akad nikah baru, selama istri itu masih di dalam
masa iddahnya.

Adapun thaliq bd'in adalah talak yang
dijatuhkan suami pada istrinya yang suami
berhak kembali kepada istrinya melalui akad dan
mahar baru. Ulama fiqih membagi thaliq b6'in
menjadi thahq bl'in shughrd dan thalhq b6'in kubr6.

ThalAq bi'in shughri adalah thaldq raj'iy yang telah

habis masa idahnya, talak yang dijatuhkan
suami kepada istrinya yang belum pernah
dicampuri, dan atas gugatan istri (khulu'). Di
dalam talak seperti ini, suami tidak boleh kembali
begitu saja kepada istrinya tetapi harus dengan

akad nikah dan mahar baru. Adapun thal1q bk'in

kubrd adalah talak yang dijatuhkan suami untuk
ketiga kalinya. Talak yang seperti ini dijelaskan

Allah swt. di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 230 yang

berbunyi,
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(F ain thnllaqahk fal6 tahillu lahit min ba' du hnttd tankiha

zauj an gairahir, fain thallaqahd fald juniha' alaihimd

an-y atarij a' A in zhannd ayyuqrmd hudtrdall1h)
"Kemudimt, jikasisumnimmnlaknya(wadalrtalakyang

kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya

hingga diakawin dengan suami yanglain. Kernudian,

jika si sumni y ang lain itu menceraikanny a, maka tidak

ada dosa bagi keduany a (bekas suami pertama dnn istri)
untuk kawin kembali jika keduany a berpendapat akan

dnpat menj alanknn hukum-hukum Allah. "

Di dalam keadaan ini, suami tidak boleh
rujuk dengan istrinya itu sampai ia kawin
dengan lelaki lain dan telah pernah bergaul di
dalam arti yang sesungguhnya. Kemudian lelaki
itu menalak wanita itu atau ia meninggal dunia.
Apabila masa idah wanita itu telah habis,
barulah suami pertama boleh menikah lagi
dengan wanita itu dengan membayar mahar
baru. Apabila suami kembali kepada istrinya
yang telah ditalak itu dengan akad nikah dan
mahar baru, ia memiliki kembali hak talak
sebanyak tiga kali karena perkawinannya yang
kedua dianggap sebagai perkawinan baru.

Sementara itu, kata inthalaqa(,-ijij1 ) disebut
sembilan kali, memiliki arti yang beragam.
Kecuali yang disebut di dalam QS. Asy-Syu'arA'

126l:1.3, secara umum kata kerja ini menun-
jukkan arti'pergi atau berangkat dari suatu
tempat menuju tempat lain', seperti yang
terdapat pada QS. Al-Fath [48]: L5, QS. Al-Kahfi

[18]:71., 74 dan 77, serta QS. Al-Mursaldt 177]:
29. QS. Al-Fath [48]: 15 menyebutkan, ldzd-
nthalaqtum il6 maghknima lita'khudztrhfr dzarttnd

nattabi'kum ( v:3\ stLV 2u- J);lltl,l,i t;t
'# = Apabila kamu berangkat untuk me-
ngambil barang rampasan/ biarkanlah kami,
niscaya kami mengikuti kamu). Adapun pada

QS. Asy-Syu' aurd' 126l: 13, kata inthalaqa (,Mt)
berkaitan dengan kata lisdn ( ,.,t .1. ) yang ber-
makna'pengucapan yang tidak fasih' , Wayadlfiqu

'l harna'

shadri watd yanthaliqu lisdni ( M:l': c.21:c j),;-1

eA. = Dan sempitlah dadaku dan tidak fasih
lidahku). Bahkan, menurut Al-Maraghi, wa ld
y anthaliqu lishni (,;P. }.A"ti ) ditafsirkan dengan
arti talajlaja ( e:J ), yakni Bagap atau tidak
lancar di dalam menyampaikan sesuatu yang
dimaksudkannya. er lskandar Ritonga tc

THAMA' ( C!, )

Kata thama'( & ) adalah bentuk mashdar dari
thama'a - yathma'u - thama'an atau thami'iyyatan
(+LLj - GJ -'&" - * l. Asal makna kata

thama'menurut Ibnu Faris adalah 'harapan yang
kuat di dalam hati terhadap sesuafu'. Ibrahim
Anis mengartikannya sebagai 'cita-cita dan
harapan'. Ar-Raghib Al-Ashfahani meng-
artikannya sebagai'kecenderungan jiwa kepada
sesuatu karena menginginkannya'.

Katathama' dalam bentuk mashdar di dalam
Al-Qur'an disebut empat kali, yaitu di dalam QS.
Al-A'rAf l7l:56, QS. Ar-Ra'd l13l:12, QS. Ar-R0m

l30l: 24, dan QS. As-Sajadah l32l: 1,6. Dalam
b enluk fi ' I mu dhir i' (kata kerj a yang menunj ukkan
masa kini dan akan datang) disebut delapan kali,
yaitu di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 75, QS. Al-
MA'idah [5]: 84, QS. Asy-Syu'arli 126l:51 dan 8Z

QS. Al-AhzAb [33]: 32, QS. Al-Ma'Arij l70l:38,
QS. Al-Muddatstsir l74l:15, serta QS. Al-A'rAf
l7l: t+6.

Kata thama' di dalam QS. Al-A'rAf [7]:56
dan QS. As-Sajadah l32l:1,6 berhubungan
dengan cara berdoa kepada Allah dengan rasa

takut (tidak akan diterima) dan mengharap (akan

dikabulkan). Menurut Ahmad Mushtafa Al-
Maraghi, pengertian "takut" di sini ialah sesuatu

yang tidak disukai bila terjadi, seperti takut
kepada siksa Allah bila syariat dan peraturan-
Nya dilanggar. "Harap" ialah sesuatu yang
disenangi bila terjadi, seperti mengharapkan
rahmat dan kebaikan Allah untuk kepentingan
hidup di dunia dan akhirat.

Al-Qurthubi mengatakan di dalam tafsir-
nya, Allah memerintahkan agar manusia men-
dekatkan diri, takut, dan berharap kepada Allah.
Sifat takut dan berharap bagi manusia laksana
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dua sayap bagi burung yang akan membawa-
nya menuju jalan istiqamah. Bila keduanya
terpisah, hidup manusia akan sengsara. Karena
itu, manusia harus berdoa kepada Allah karena
takut kepada siksa-Nya dan berharap akan
pahala-Nya. Takut dalam arti rasa tidak aman
menghadapi bahaya berharap dalam arti rasa

optimis terhadap sesuatu yang disenangi. Al-
Qusyairi dan sebagian ahli tashawuf me-
ngatakan, seharusnya di dalam hidup, rasa
takut lebih dominan daripada rasa harap,
sedangkan di dalam menghadapi kematian,
seharusnya rasa harap lebih banyak daripada
rasa takut. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi,
"Iangan sampai salah seorang di antara kamu
meninggal dunia, kecuali dalam keadaan berbaik
sangka kepada Allah." (HR. Muslim).

Katathama'dalam QS. Ar-Ra'd [13]: 12 dan

QS. Ar-R0m l30l: 24 berkaitan dengan bukti-
bukti keesaan dan kebesaran Allah. Antara lain
memperlihatkan kilat kepada manusia yang
menimbulkan rasa takut dan harapan.

Agaknya semua kata thama'yang terdapat
dalam Al-Qur'an, baikyang diungkapkan dalam
bentukmashdar maupun dalam bentuky''l mudhiri'
mengandung makna 'harapan' atau 'ingin',
sesuai dengan konteksnya masing-masing.
tt Hasan Zaini ts

THAYYIB <*l
Kata thayyib ( + ) berasal dari kata kerja thhba -
yathibu (#--;,Ui ), bermakna 'suci', 'baik',
'bagrts' ,'lezat' , 'halal', 'subur', 'memerkenankan',
dan'membiarkan'. Menurut Al-Ashfahani, kata
thnyyib (;L) Memunyai makna pokok 'segala
sesuatu yang disenangi oleh alat indra dan jiwa
manusia',

Di dalam Al-Qur'an, kata thnyyib ( # )

dengan berbagai bentuknya disebut sebanyak
46 kali. Kata thayyib sendiri ditemukan tujuh kali,
yakni pada QS. Ah 'Imr6n [3]:179, QS. An-NisA'

[4]: 2, QS. Al-Ma'idah [5]: 100, QS. Al-A'rdf [7]:
s8, QS. Al-AnfAl [8]:37, QS. Al-Hajj 122):24, dan

QS. FAthir [3s]: 10.

Ibnu Katsir mengartikan katathayyib (;,:L)

'l'har.r,i[r

dengan'yang baik' untuk membedakan dengan
'yang buruk'. Hal tersebut dipahami dari pen-
jelasannya terhadap QS. Ati 'ImrAn [3]: 1.79.

Menurut mufasir ini, bahwa Allah tidak ber-
maksud meninggalkan kaum Mukmin di dalam
keadaan yang kamu alami sehingga Dia mem-
bedakan di antara yang buruk dengan yang baik.
Yakni, Allah mengadakan suatu ujian di dalam
rangka dapat dikenali mana Mukmin yang sabar

dan mana munafik yang durhaka. Yang di-
maksud adalah peristiwa Uhu4 yang dijadikan
oleh Allah sebagai ajang ujian bagi orang yang
beriman sehingga jelaslah keimanan, kesabaran,

keteguhan, dan ketaatan mereka kepada Allah
dan Rasul-N/4 sekaligus tersingkap pula tirai
kaum munafik sehingga nyatalah pengkhianatan
mereka terhadap Rasulullah saw.

Pendapat senada dikemukakan oleh
Hamka bahwa dengan kejadian di Uhud dapat-
lah terjadi penyisihan, penapisan, penyaringan,
atau seleksi di antara yang baik dengan yang
buruk. Yang buruk-buruk telah dihempaskan
oleh penyaringan keluar 300 orang banyakny+
yaitu pengikut Abdullah bin Ubay sebelum
berangkat ke Uhud. Bahkan, di dalam pe-
perangan tampak pula penyisihan yang kedua,
yaitu dengan alpanya beberapa pemanah di
lereng bukit karena melihat harta rampasan
sehingga nyaris kalah total. Oleh sebab itu,
jangan cemas melihat bergejolaknya suatu
masyarakat di dalam pertentangan di antara
yang batil dengan yang hak, di antara yang buruk
dengan yang baik. |adi, orang yang beriman
tidak akan lepas dari ujian karena dengan begitu
mereka melalui saringan. Dengan saringan, yang
bermutu bertambah baik mutunya dan yang
imannya hanya saduran; mak4 saduran itu akan
hilang setelah dijemur cahaya matahari. De-
mikian Hamka, yang juga memberikan penger-
tian kata thayyib ( #) dengan 'yang baik'.

Selanjutnya, penggunaan kata thayyibah
('* ) di dalam Al-Qur'an digunakan untuk
konotasi 'gttna' . Ini berarti bahwa sesuatu
dikatakan thayyib karena ada kegunaan yang
terkandung di dalam eksistensinya. Pengertian

Exstxt-oeentrr Al Qun aNl00ir
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ini dapat ditemukan di dalam QS. Y0nus [10]:
22. Menurut Abd. Muin Salim bahwa di dalam
ayat ini, fr asa rihun thay y ibah ( * U" t = angin yang

baik) dikaitkan dengan berlayarnya kapal. Kapal
bisa berlayar karena adanya angin yang baik itu.
Dalam hal ini angin memunyai daya gerak yang
mendorong kapal (meniup layarnya) sehingga

dapat bergerak maju. Dari sini dapat dipahami,
kata thayyibah memiliki konotasi'guna'.

Pada sisi lain, kata thayyibdt ( -,(E ) di-
artikan dengan 'hal yang baik' (di dalam
kaitannya dengan makanan). Pengertian ini
disebutkan di dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 4.

Menurut Al-Maraghi, ath'thayyibdt ( ot'):,)i )

adalah makanan yang menurut tabiatnya
dianggap baik oleh selera sehat, fitrah, dan
stabilitas penghidupannya sehingga memakan-
nya dengan lahap. Makanan yang demikian akan

dirasa nikmat oleh yang memakanny4 mudah
dicerna, dan merupakan makanan yang baik,
tidak dianggap kotor serta menjijikkan, dan
umumnya tidak membuat perut sakit atau
bahaya lain. Adapun makanan yang diharam-
kan Allah pada ayat sebelumnya, memang
makanan yang jelek dengan kesaksian Allah
sendiri yang sesuai dengan fitrah yang berlaku.
Orangyang memiliki selera sehat mana pun akan

merasa jijik memakan bangkai binatang yang
mati sendiri dan sejenisnya, seperti hewan
tangkapan binatang buas, hewan yang mati
karena terpukul, tertanduk ataupun darah yang
mengalir. Demikian pula babi, bagi orang yang

tahu bahaya yang dikandungnya dan betapa
gemarnya ia memakan yang kotor-kotor, pasti
akan jijik memakan dagingnya. I adi, athlhnyyibdt
(makanan yang baik-baik) adalah selain yang
telah ditetapkan haramnya, seperti binatang
ternak, binatang buruan, yang hidup di darat
atau di laut, yaitu binatang yang senantiasa
menjadi sasaran buruan. Semua binatang yang
ada di laut menjadi sasaran buruan, sedangkan

yang diburu di darat adalah binatang yang halal
dimakan, yaitu selain binatang buas (yang
bertaring) dan burung buas (yang bercakar).

Selanjutnya, kata ath-thayyibdt ( or:.$Si 
7

'l'trift

ditemukan di dalam konteks pembicaraan
tentang hukum yang berhubungan dengan
makanan dan pernikahan dengan wanita-
wanita Ahli Kitab, sebagaimana disebutkan di
dalam QS. Al-Ma'idah [5]:5. Al-Maraghi men-
jelaskan bahwa Ahli Kitab pada dasarnya
menganut agama tauhid, namun kemudian
menyusuplah ke dalam kepercayaan mereka
unsur-unsur kemusyrikan, yang dibawa oleh
kaum musyrikin yang masuk agama mereka.
Akibatnya, orang menyangka bahwa hubungan
makanan dan pernikahan dengan mereka pun
harus dihindari sejauh-jauhnya, seperti halnya
menjauhi sembelihan orang-ora4g musyrik
Arab serta menikahi wanita-wanita mereka.
Maka, di dalam ayat di atas diterangkan bahwa
kita (kaum Muslim) tidak perlu memperlakukan
Ahli Kitab sebagaimana perlakuan kita terhadap
kaum musyrikin di dalam masalah ini. Kita
dibolehkan memakan makanan Ahli Kitab dan
menjalin pernikahan dengan wanita-wanita
mereka. Bahkan, ditegaskan secara terinci
makanan baik-baik yang dihalalkan setelah
dihalalkan secara ijmdl; dan hukumnya kini
menjadi mantap dan tetap.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa
kala thnyyib ( + ) dengan berbagai bentuknya,
selain mengandung makna'yang baik dan yang
bagus', juga digunakan untuk konotasi 'gtrna';
bahkan, di dalam kaitannya dengan hukum
makanan dan perkawinan, kata thnyyib diguna-
kan di dalam pengertian'hald'.

tr Muhammadiyah Amin ce

THrFL t ,P I
Kata thifl merupakan bentuk mashdar (nfnitif ) dari
thafala - yathfulu - thuffilanlthuful, thiflanlthifl
(* t'\'rL- W"- #t ). Bentuk jamaknya ada

dua yakni thifAl ( 5+ ) dan affil ( ;ref ). Bentuk
yang kedua itu merupakan bentuk jamak yang
sering ditemukan. Di dalam Al-Qur'an, katathifl
disebut empat kali. Tiga di antaranya di dalam
bentuk tunggal, seperti di dalam QS. Al-Hajj [22]:
s, QS. An-N0r lLal31, dan QS. GhAfir '10l:67.
Satu di dalam bentuk jamak, yakni di dalam QS.
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An-N0r [24]:59.
Secara bahasa, kata thifl Memunyai be-

berapa arti, yaitu (1) r akhusha wa na' ima ( gj F t
= lunak dan lembut), seperti ath-thiflush-shagir
(';;*st Jit"lt = anak kecil yang lembut) atau al-

imra'atuth-thiflah ('"vbtr if:lt1t = perempuan yang
lembut); (2) menjelanp seperti thafal atisy -sy amsu

( .;-3t 4tb = menjelang matahari terbit dan
terbenam); (3) ash-shabiyy (,#t = bayi). Ibnu
Manzhur dengan mengutip pendapat Abu
Haitsam, mengatakan bahwa bay disebut thifl,

bila ia telah lahir dari rahim ibunya sampai ia
akil balig (dewasa). Iadi, di sini thifl berafii al'
maulttd (;S4t = yang dilahirkan). Sebenarnya,

demikian kata Ahmad Ibnu Faris, kata thifl
berasal dari kata yang diperuntukkan bagi anak

binatang yang baru saja dilahirkan dari perut
induknya. Induknya disebut al-muthfil l yLjr I
karena di dalam perutnya ada bayi yang tidak
lama lagi akan lahir. Kata ini diterapkan pada
"perempuan yang lembut" karena dari segi
kelembutan, ia sama dengan bayi yang lahir
tersebut. Karena kekecilan dan kehalusan inilah
maka bayi dinamakan fhrl.

Secara terminologis, kata thifl berarti'setiap
anak atau buy, y*g dilahirkan dari dalam rahim
sampai ia menginjak usia akil balig yang
Memunyai bentuk dan sifat lembut'. Ini sejalan

dengan sesuatu yang dilahirkan tidak ada yang
keras, tetapi sebaliknya tercakup pengertian
'menjelang' karena menjelang anak itu akil balig,
ia masih tetap dikatakan thifl. Karena itu, Al-
Ashfahani mengartikan kata thifl sebagai anak

yang masih di dalam keadaan lunak-lembut (an-

nd'im), dengan pengertian masih bisa dibentuk
dan diarahkan kepada sesuatu oleh orang lain.

Pendapat Al-Ashfahani di atas sejalan
dengan apayang dikemukakan oleh Ath-Thabari,
bahwa thifl ltu adalah manusia pada usia kanak-

kanak, ash-shagiru minan-nhs ( a6 ,y. *dt 1.

Sementara yang benar-benar balig itu berkaitan
dengan kondisi tubuh yang kuat, bersamaan
dengan kuatnya anggota tubuh yang lain. Ini
sesuai dengan tafsiran QS. An-N0r l24l:31, di
mana anak kecil masih belum dilarang melihat

1 007
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aurat lawan jenisnya. Ath-Thabathabai menam-
bahkan bahwa kata yazhlrarfi (\i#- ) di dalam

QS. An-N0r l24l:31 itu mengandung arti al-

ghalabah ( ifjr= menguasai atau menaklukkan).
Dengan demikian beban dosa belum dapat
dipikulkan kepada thifl kalau mereka berbuat
kesalahan.

Di dalam QS. Al-Hajj l22l:s dan QS. Cffir
l4O): 67 pengungkapan kata thifl berkaitan dengan
proses pertumbuhan manusia sebagai salah satu

tanda kebesaran Allah. Ayat ini sekaligus
bertujuan untuk menjawab keragu-raguan
sementara orang terhadap adanya kehidupan
sesudah mati. Pada kedua ayat ini, katathifl juga
bermakna anak kecil yang secara bertahap
menjadi dewasa dan kemudian tua dan akhirnya
meninggal dunia. asf4svlisn4n 

"..

TSAMANIYAH (z;>,il
Kata ini dijumpai di dalam Al-Qur'an pada
beberapa ayat, yaitu QS. Al-An'Am [6]: 1a3; QS.
Az-ZumN [39]: 6 dan QS. Al-HAqqah 169l:7 dmr
17. Kata yang termasuk kategori bilangan
tunggal ('adad mufrad, ,:;)";i ) di dalam tradisi
kebahasaan Arab ini merupakan salah satu dari
sekian kata sejenis yang dijumpai pula di dalam
Al-Qur'an, seperti tsalitsah ( ,__1,X ), arba'ah
( ,;.'ri), dansab'ah( 'C").

Di dalam tradisi yurisprudensi hukum
Islam (terutama ushitl fiqh), semua jenis kata
bilangan, termasuk tsamdniyah ini, merupakan
kategori kata yang memiliki kepastian petunjuk
makna dan tidakmenimbulkan keragaman tafsir,

qathl ad-dalillah ('ii't"tst lli ). Demikian halnya di
dalam perspektif etimologis, hampir semua ahli
tafsir sepakat bahwa yang dimaksud dengan
kata ini adalah 'bilangan delapan'. Meskipun
begitu, ada sementara kalangan yang melihat
penyebutannya di dalam Al-Qur'an sebagai

ungkapan metaforis yang tidak mesti diter-
jemahkan secnra harfiah.

Pada empat tempat penyebutannya di atas,

masing-masing berkaitan dengan empat konteks

makna yang berbeda-beda. Pertam+ berkaitan
dengan kisah hancurnyamasyarakat Ad (QS. Al-

Ersrxr-opi--nrA Ar- QuH,rx
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ItAqqah 169l: 7) akibat pengingkaran mereka
terhadap berita akan terjadinya Hari Kiamat.
Sepeti halnya masyarakat Tsamud yang men-
derita kehancuran oleh bunyi gelegar petir yang
amat dahsyat, maka masyarakat Ad hancur oleh

tiupan angin kencang bersuhu amat rendah
selama tujuh malam delapan hari berturut-turut
hingga mereka binasa, seluruhnya berge-
limpangan. Keduanya hancur akibat penging-
karan yang sama terhadap Hari Kiamat.

Para ahli tafsir umumnya sepakat meng-
artikan kata twmdniyatu ayydm ( /e"il+ra ) pada

QS. Al-HAqqah [69]: 7 ini secara harfiah'delapan
hari', tanpa uraian penafsiran lebih panjang.

Kedua kata tsamdniyah dipakar di dalam
beberapa ayat yang bermaksud menggambar-
kan situasi kekacauan pada Hari Kiamat. Se-

bagaimana tersebut di dalam QS. Al-IIAqqah

169l:17, Wal-malaku 'al6 arj6'ihd wa yafunil 'arsya

rabbika fauqahum yauma'idzin tsamdniyah
( ir.: *.;r'e-; a; ae 'JrZ1'qtv"ri Y baie
= Dan para malaikat berada di penjuru-penjuru
langit. Pada hari itu delapan malaikat men-
junjung Arasy Tuhanmu di atas [kepala] me-
reka).

Di dalam memahami kat a tsamkniy atun pada

QS. Al-HAqqah [69]: 17 di atas, para ahli tafsir
berbeda pendapat. Ibnu Zaid dan beberapa ahli
tafsir kontemporer, termasuk Al-Maraghi, me-
nafsirkannya dengan 'delapan malaikat'. Ibnu
Abbas memahaminya sebagai 'delapan baris
malaikat', sementara jumlah malaikatnya hanya
Allah swt. yang tahu. Adapun Hasan lebih suka

memasrahkan pengertiannya kepada Allah swt.,

apakah delapan atau delapan ribu. Lain lagi
dengan Abbas bin Abdul Malik. Menurutny4
maksud kata delapan itu adalah delapan ma-
laikat yang berwujud binatang.

Ketiga kata itu berkaitan dengan rangkaian

iiyat yang berisikan kecaman terhadap tradisi
kaum musyrikyang suka membuat-buat aturan,
hukum, dan ketetapannya sendiri. Di dalam QS.
Al-An'Am 16l: 136-1.65, mereka memandang baik
pembunuhan anak dengan dalih sebagai upaya
pendekatan diri kepada Allah swt. |uga peng-

'[saru irni y a]r

haraman beberapa jenis binatang ternak dan
tanaman yang dihalalkan Allah swt. tanpa
landasan pengetahuan hukum.

Mengenai binatang ternak yang di-
halalkan, Allah swt..me_rincinya menjadi
tsamdniyatu azwij( g5:t ':;; = delapan binatang
ternak yang saling'b".purur,gu.,). Beberapa ahli
tafsir, seperti Husein Ath-Thabathabai dan Al-
Maraghi memahaminya sebagai empat pasang

binatang. Sepasang biri-biri, sepasang lembu,
sepasang unta dan sepasang kambing. Arti kata
tsamdniyah di dalam QS. Al-An'Am [6]: L43 ini
pun tidak mengalami pergeseran, tetap
'delapan'.

Terakhir, katatsamdniyah di dalarr QS. Az-
Zumar l39l: 6, Wa anTala lgkun1 minal-an'6-mi

bamaniyata azwdi ( g'i:ili -,.''.ii G.fl ,llii =

Dan menurunkan"untuk kamu delapan ekor
berpasangan dari binatang ternak). Di dalam
pandangan mufasir relatif sama dengan maksud
katatsamkniyata azwdjdi dalam konteks ketiga di
atas. Iadi, tidak mengalami perkembangan
pemaknaan dari makna lugasnya.

Dengan demikian tesis ushirl fiqh yang
mengategorikan kata bilangan ('adad) dalam
qath'iyyud-dal6lah, tidak keliru. Betapa pun,
terjadinya silang pendapat pada konteks kedua
di atas, mudah dijelaskan.

Pertama, bentuknya yang nakirah-mufrad
(':i;5u ) membuatnya termasuk jeniskata'6m
( iG ) yang memiliki cakupan makna yang cukup
terbuka. Sementara itu, pada tiga tempat yang
lain, kata tersebut mengambil bentuk idhifah
('Lbt= bersandar) sehingga muqayyad ( "-) =

terbatas), membuat cakupan maknanya menjadi
terbatas.

Kedua beda pendapat pada konteks kedua

di atas, hanya berkisar pada aspek "spesies" dari
istilah tersebut, sementara pada aspek "genus-

nya" tidak terjadi benturan. Oleh karena itu,
meskipun terdapat perbedaan makna kata
tsamdniyah di dalam beberapa segi, hal ini tidak
sampai meninggalkan atribut ke-qath'iyyud-
dalklah-Nrnyd. *M. suparta $
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TSTYAB ( !rS- )
Katatsiydb ( wS- )adalahbentukjamak daitsaub
( q'j ).Kata tsaub berakar pada huruf-huruf ts6'
( ,6 ), wlw ( :rj ), dan b6' ( ,ti ), yang berarti
'kembali', yakni kembalinya sesuatu pada
keadaan semula, atau pada keadaan yang
seharusnya sesuai dengan ide pertamanya.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa
ungkapan yang mengatakan, "awalnya adalah
ide dan akhirnya adalah kenyataan," dapat
membantu memahami pengertian kebahasaan
dari kata tsiydb atau tsaub. Ungkapan ini berarti
kenyataan harus dikembalikan kepada ide asal
karena kenyataan adalah cerminan dari ide asal.

Al-Ashfahani mengemukakan bahwa pa-
kaian dinamat tsiydb atau tsaub karena ide dasar
adanya bahan-bahan pakaian adalah agar
dipakai. |ika bahan-bahan tersebut setelah
dipintal kemudian menjadi pakaian maka pada
hakikatnya ia telah kembali pada ide dasar
keberadaannya.

Di samping memberikan arti hakiki dari
kala tsiydb dengan 'pakaian', kamus-kamus
bahasa Arab juga memberikan arti kiasan
terhadap kosakata ini. Atas dasar arti kiasan
dimaksud maka ditemukan beberapa makna
dari kata tsiyhb,yattu'hati' ,' jiwa','karyaftsaha' ,

'badan','budi/pekerti', dan'keluarga/istri'.
Kata tsiyib ( *6. ) di dalam Alquran di-

sebutkan sebanyak delapan kali, tiga di antara-
nyaberbicara tentang pakaian di hari kemudian,
yakni padaQS. Al-Hajj l22l:19, QS. Al-Kahfi [18]:
31, dan QS. Al-InsAn 176l:21,. Di dalam ayat-ayat
ini digambarkan antara lain jenis dan warna
pakaian tersebut sehingga memberi kesan yang
kuat bahwa yang dimaksud adalah pakaian di
dalam arti'sandang'.

Lima kata tsiydblatnnya digunakan oleh Al-
Qur'an untuk menunjukkan pakaian lahir (luar)
dan tidak satu pun yang memunyai arti se-

bagaimana arti-arti kiasan yang dikemukakan di
atas. Misalny4 QS. Al-Muddatstsir (74): 4, Wa

tsiydbaka fathahhir ('&"1,!.q) = Dan pakaianmu
bersihkanlah). Gabungan kata tsiydb ( *€ ) dan
kata thahhir ( * ) ini mengakibatkan beragam-
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nya pendapat ulama yang dapat diklasifikasi
menjadi empat kelompolg sebagai berikut.
1. Memahami kedua kosakata tersebut di dalam

arti kiasan, yakni perintah untuk mensucikan
hati, jiw4 usaha, dan budi pekerti dari segala
macarn pelanggaran, serta mendidik keluarga
agar tidak terjerumus di dalam dosa dan atau

tidak memilih untuk dijadikan istri kecuali
wanita-wanita yang terhormat dan bertakwa.

2. Memahami keduanya di dalam arti hakiki,
yakni membersihkan pakaian dari segala
maciun kotoran serta tidak mengenakannya
kecuali apabila ia bersih sehingga nyaman
dipakai dan dipandang.

3. Memahami kata tsiydb ( -t!' = pakaian) di
dalam arti kiasan dan kata thnhhir (-r*t) ai
dalam arti hakiki sehingga ia bermakna,
'bersihkanlah badanmu dari kotoran-ko-
toran'.

4. Memahami katatsiydb di dalam arti hakiki dan
thahhir di dalam arti kiasan, yakni perintah
untuk mensucikan pakaian; di dalam arti,
memakainya secara halal sesuai dengan
ketentuan-ketentuan agama (antara lain
menutup aurat) setelah memperolehnya
dengan cara-cara yang halal pula. Atau di
dalam arti, pakaian-pakaian pendek sehingga
tidak menyentuh tanah yang mengakibatkan
kotornya pakaian tersebut. Adat kebiasaan
orang Arab ketika itu adalah memakai
pakaian-pakaian yang panjang untuk me-
mamerkannya yang memberikan kesan
keangkuhan pemakainya, walaupun meng-
akibatkan pakaian tersebut kotor karena
menyentuh tanah.

Menurut M. Quraish Shihab bahwa kita
cenderung memilih pendapat yang menjadikan
kedua kosakata tersebut dalam arti hakiki.
Bukan karena beralasan kaidah tafsir yang
menyatakan, "Satu kosakata tidak dialihkan
kepada pengertian kiasan kecuali bila arti hakiki
tidak tepat dan atau terdapat petunjuk yang
kuat untuk mengalihkan kepada makna kiasan",
melainkan juga karena memperhatikan konteks
yang merupakan sebab turunnya ayat. Di-

E rustxlopeota A r- Q u n'a r.r-



I'siv il,

jelaskan bahwa ketika turunnya ayat ini, Nabi
sau). yan1ketakutan melihat |ibril, bertekuk lutut
dan terjatuh ke tanah sehingga mengotorkan
pakaian beliau. Dengan alasan tersebut, kita
memilih untuk memahami arti ayat ini sebagai

perintah kepada Nabi agar selalu membersihkan
dan atau mengenakan pakaian-pakaian bersih.

Pemahaman yang demikian dapat terjabarkan
sehingga mencakup secara implisit makna-
makna kiasan yang ada.

Di dalam pada itu, semua pemeluk a9ama,

lebih-lebih Islam, menyadari bahwa agama pada

dasarnya menganjurkan untuk kebersihan batin
seseorang. Membersihkan pakaian tidak akan

banyak artinya jika badan seseorang kotor;
selanjutnya, membersihkan pakaian dan badan

belum berarti jika jiwa masih dinodai oleh dosa.

Ada orang yang ingin menempuh jalan pintas,

dengan berkata, " Y ang penting adalah hati/jiwa
biarlah badan atau pakaian kotor karena Tuhan

tidak memandang kepada bentuk-bentuk lahir".
Sikap tersebut jelas tidak dibenarkan oleh ayat

ini, jika kita memahaminya di dalam arti hakiki.

Lebih jauh, dapat dikatakan bahwa pengertian
hakiki tersebut mengantar kepada keharusan
memerhatikan kebersihan badan dan jiwa
karena jangankan jiwa dan badan, pakaian pun
diperintahkan untuk dibersihkan. Sebagai

contoh, jika terdapat perintah untuk menS-

hormati kakak maka tentu lebih diperintahkan
lagi untuk menghormati ayah, walaupun tidak
tersurat di dalam redaksi perintah. Demikian M.

Quraish Shihab.
Di sisi lain, dipahami bahwa seseorang

yang bertugas melayani masyarakat dan mem-

bimbingnya harus memiliki penampilan yang
menyenangkan, antara lain kebersihan pakaian-

nya. Jadi, yang ditekankan adalah penampilan
lahiriah demi menarik simpati mereka yang
diberi peringatan dan bimbingan.

Oleh karena itu, petunjuk Al-Qur'an QS. Al-
Muddatstsir 174l: 4, yang memerintahkan
kepada Rasulullah saw. untuk membersihkan
pakaian, tidak perlu diduga bahwa sebelum

turunnya ayat ini beliau kurang memperhatikan

'l'rr'izr. uu "frrtlzill

kebersihannya; sebab, sejarah menjelaskan
bahwa pakaian yang paling disukai dan yang
paling sering dipakai beliau adalah pakaian-
pakaian yang berwarna putih. Hal ini tentunya
bukan saja karena warna tersebut lebih sesuai

dengan iklim )azirah Arabia yang Panas, melain-
kan juga karena warna putih segera menampak-

kan noda sehingga pemakainya akan segera

terdorong untuk mengenakkan pakaian lain
(yang bersih). Beliau juga sebelum diangkat
menjadi nabi telah dikenal sebagai seorangyang
sangat mendambakan kebersihan. Noda dan
kotoran yang menempel serta mengotori dinding
masjid dibersihkan oleh beliau untuk memberi
contoh kepada umatnya. Pakaian-pakaian Nabi
walaupun tidak mewah, bahkan sobek dan
dijahitnya sendiri, ntunun selalu rapi dan bersih.

Hal ini adalah bawaan sejak kecil beliau; ke-
mudian, dikukuhkan oleh pendidikan Al-Qur'an
demi suksesnya tugas-tugas pembinaan masya-

rakat karena seseorang yang bertugas me-
mimpin dan membimbing harus mendapat
simpati masyarakatnya sekaligus memberi
contoh kepada mereka, tidak terkecuali adalah

masalah tsiyib (*6. ), di dalam arti 'pakaian'.

* Muhammadiyah Amin:t

TrJ'tzZ WA TUDZTLL (U3t E I
Di antara asma Allah yang terhimpun dalam a/-

Asm6' al-Husnhadalah al-Mu'izz ( #t ), artinya

yang menganugerahkan 'iz ( y [kemuliaan]); 6art

lawanny4 al-mudzill ( J{jr 1, yakni yang menim-

pakan kehinaan. Dalam Al-Qur'an, kedua kata ini
tidak ditemukan, tetapi ada dua kata kerja yang
menunjuk kepada Allah yang menganugerahkan

kemuliaan dan menimpakan kehinaan. Dua kata

itu adalah tu'izzwatudzitl (Jlj, "; ). Ditemukan
antara lain pada firman-Nya dalam QS. Ali
'ImrAn l3l:26:

,U,r, 3*i la i ii
" Engknu mernuliakan sinpa y ang Engkau kahendaki dan

mermdahkan siapa yang Engkau kehsndaki. "

.Ketika menguraikan sifat Allah al-'Aziz
( s-lt) antara lain telah dikemukakan, bahwa

Ktrjiarr Kosakata 1010



'fu'izz rvn'l'rrrlzill

kemuliaan adalah milik Allah, karena itu Allah
pula yang menganugerahkannya kepada siapa
yang dikehendaki-Nya, dan dalam konteks ini
Allah menegaskan, bahwa kemuliaan itu di-
anugerahkan-Nya kepada rasul dan orang-orang
Mukmin (QS. al-Mun6fiq0n [63]:8).

|ika demikian, kemuliaan manusia tidak
terletak pada kekayaan atau kedudukan sosial-
ny4 tetapi pada nilai hubungan baiknya dengan
Allah swt. " Siapa ymg menghendnki knnuliaan, makn

hendaklah diammghubungkm diri dengm Allah. Siapa

yang menghutdaki kemuliaan maka sekali-kali jangan

muaihnya melalui kemuliaan y ang tidnk lmggeng, jika
Anda mmginginkan kemuliaan y ang langgeng, maka

an d alk anl ah p emil ik kemul i aan y an g kekal I I an ggm 9. "

Demikian sufi besar Ibnu Atha'illah As-
Sakandari.

Kemuliaan yang tidak langgeng adalah
mengandalkan sebab-sebab dan melupakan
pemilik dan penyebab kemuliaan (Allah), sedang

yang langgeng adalah mengingat dan me-
ngandalkan penyebab, tanpa melupakan sebab.

Sebaliknya pun demikian. Puluhan ayat Al-
Qur'an yang menjelaskan bahwa kehinaan
disandang oleh mereka yang memutus hu-
bungan dengan Allah. Terhadap orang-orang
Yahudi yang durhaka Allah berfirman:

hi $t G ;4 {i-C c ii iti'6;r- ur$

'..'3;;1;41#a,
" Dtimpaknn kepada merekn kehinnm di mana saj a mereka

berada kecuali dengan (berpegang pada) tali (agama)

y ang terulur dari Allah dan talilhubungan (perj anjian)

dengan mrnusia. Merekn kembali mendnpat konurkaan

dari Allah dan ditimpakan kepada mereka kehinaan
(kerendahan). Yang demikian itu karena mereka ingkar

kepada ay at-ay at Allah dan membunuh para nabi tanpa

alasan yang benar. Yang demikion itu disebabkan karena

mereka durhaka dan melampaui batas" (QS. Ali'ImrAn

[3]: 112).

Ayat lain menyatakan:

'l'tr'izz ua Trrrlzill

& ('"{>'#ii W, g tr? yei i# c-;tti
"r.,tr, j"3 G 6E ;iJ,;;L*1*,:s',re :y i'i A

cto V W ii" )t:Ji,Giat)i
" Or ang-or ang y ang mengerj akan kej ahat an, mem-

peroleh balasan kejahatan yang setimpal dan mereka

ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pun

yang melindungi merekn dari siksa Allah, seaknn-akan

mukn merekn ditutupi dengan xbagim malmn y ang gelap

gulita. Mereka itulalt penghuni nuaka, mereka kekal di
dalamnya" (QS. Y0nus l10l:27).

Al-Chazali menjelaskan bahwa al-Mu'izz
adalah yang menganugerahkan kekuasaan bagi
siapa yang dikehendaki-Nya dan mencabutnya
dari siapa yang dikehendaki-Nya. Agaknya hal
ini dipahami oleh Al-Ghazali antara lain dari
firman Allah yang menyatakan:

e si'S U'r 16 u -ti,S 6'i 4rti W 4ri,y
tU;3*itu;i'iitt*

"Wahai Tuhan Yang memiliki kerajaan, Engkau beri

kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan

Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau
kehendaki, Engkau mernuliakan siapa yang Engkau

kehendaki dan merendahkan siapa yang Engkau
kehendaki" (QS. Ali'ImrAn [3]: 26).

Pada ayat ini, Allah swt. merangkaikan
anugerah kemuliaan dan kehinaan dengan
anugerah kekuasaan. Sedang kekuasaan yang
hakiki adalah keterlepasan dari segala kebu-
tuhan kecuali kepadaAllah, dan dalam saatyang
sama, yang kuasa adalah yang menguasai
kerajaannya, yakni "bala tentara dan rakyat"
yang dimilikinya tunduk dan taat kepadanya.
Kerajaan seseorang adalah kalbu dan wadah

kalbunya; bala tentaranya adalah syahwat, amarah,

dmr n afsuny a ; rakyatnya ad alah I i dah, m at a, t an gan,

dan seluruh anggotabadannya, makabila semua itu
dia-dan sebaliknya-tidak menguasainya diri-
nya/ menaatinya dan bukan dia yang taat
kepadanya, maka ketika itu dia telah mencapai
tingkat kerajaan di alamnya, dan ketika itu dia
telah meraih kemuliaan yang dijanjikan Allah.

ErsrxropEor.r Al Qur< ax
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Siapa yang tersingkap tabir dari kalbunya

sehingga dapat memandang keindahan Ilahi,
serta dianug er ahi qana' ah ( z;ti lkepuasan set el ah

usaha halal yang maksimall) yNrg menjadikan dia

tidak butuh kepada makhluk serta dapat
menguasai nafsunya, maka dia telah dianugerahi
Allah kemuliaan, bahkan kekuasaan duniawi,
dan kelak akan dianugerahinya pula kemuliaan
ukhrawi. Dia akan diseru dengan firman-Nya:

,y";ti +i'+at:+t; J),*i '\1;,li F)1qt-
,E; &ii 6;a2 4

" Hai jiwa y ang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu

dengan hati y mg puas lagi diidlalNy a, makn masuklah

dalam kelompok hmnba-hmnba-Ku (yang tanil dm masuk

@ulalah) ke surga-Ku" (QS. al-Fajr [89]:27-30).

l'rr'izz. un 'futlzill

Sebaliknya, siapa yang mengulurkan
pandangannya kepada makhluk sehingga me-

rasa butuh kepada merek4 serta diliputi jiwanya
oleh ambisi ketamakan, sehingga tidak puas

dengan perolehannya setelah usaha maksimal,
maka dia telah menyandang pakaian kehinaan.

Demikian lebih kurang uraian Al-Chazali.
Seperti terbaca di atas salah satu yang

paling pokok berkaitan dengan kemuliaan
adalah kepuasan setelah usaha halal yang
maksimal. Sebaliknya kehinaan berpangkal
pada ketidakpuasan yang mengantar kepada
ketamakan dan upaya mengandalkan manusia
dengan melupakan Allah. Demikian, wa All6h
A'lam. ,c M. Quraish Shihab ::
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,UDDAH ( 6:J9 \
'Uddah ( ;ii, ) adalah kata Arab yang terambil
dari akar kata'adda ( 1; ) atau 'adnda (:G ). Pada
dasarnya kata ini memunyai banyak perubahan
bentuk, yaitu: 'adda - ya'uddulya'iddu - 'addan -
'uddatnn-'iddatmt("04 -'o1i - tk - Uf Li -'ri ).

Bentuk ja*uk (plural) dari 'uddah adalah 'udad

( ,.G ) dan ja*ak dari 'iddah adalah 'iddd ( :ttq ),

keduanya-'u ddah dan' iddah ( ;1.t2, ;li )-merupa-
kan mashdar dari kata' adda.

Kata 'adda secara umum dapat berarti
'menyiapkan','menghitung' atau'beberapa'
yang menunjukan bilangan, 'melanggar' dan
'menyangka'. Menurut ibnu Manzhur, kata' adda

memunyai arti'ahsh6' ( Ai = menghitung),
termasuk menghitung hal-hal yang sifatnya
keadaan, seperti pada hadits Luqrnan, wa ld
na'uddufadllahit 'alaini ((* '^i511; li = aan fami
tidak menghitung kemurahannya terhadap
kami) berarfi likat sr atilfr I d nuhslihi ( 4>ri\ g}4=
kami tidak menghitung karena banyaknya).
Sedangkan kata al-ma'dildah (aii-r.L(r ) menurut
Al-Maraghi berarti al-mahshfiratul-qalilah
({t$t ir'rLl:lt= terbatas lagi sedikit). Orang Arab
mengatakan : sy ai'un ma' dfidun ( isfr i}, ), kalimat
ini berarti 'qalilun'( # = sedikit). Selain ltu'adda
juga berarti 'dzanna'( p = menyangka), seperti
dikatakan w a' adda fulknan sy irrir an ( ry'; t'l$ nj
= ia menduga bahwa si Fulan adalah orang yang
jahat).' Addah jugaber arti' hayy a'a ( i$ = menyiap-
kan/menyediakan), seperti dikatakan: a' adda hht
ajran (l;1'1"rit = dia telah menyediakan upah

l0l3

untuknya). Makna lainnya adalah melanggar
atau melampaui batas, menahan diri atau
menunggu (waktu tertentu yang ditetapkan oleh
syara') bagi seorang wanita yang dicerai atau
ditinggal mati oleh suaminya.

Kata 'uddah di dalam segala bentuknya
berulang 57 kali, tersebar di berbagai surah dan
ayat di dalam Al-Qur'an. Makna'sedia' dapat
ditemui pada QS. Al-Baqarah l2l: 24 yang
berbunyi:

;$i re\ri1 ,$ ,gi vrtr u;33 ,ji i]t;t i ug

U-iS::.aG"'q$ii
(Fa in lam taf'alit wa lan taf'alfi faFtaqfin-niral-lati
w a qfi duhhn -n 6su w al -hi j 6r atu u' i ddnt I il -kkfi fin )
" Dan jika kamu tidak bisa membuatnya dnn pasti knmu

tidak akan bisa membuatnya, peliharalah dirimu dan

keluargmnu dmi api neraka y ang bahnn baknmya mnrutsia

dan batu, y ang disediakan untuk orang-ormg knfir. "

|adi kata u'iddat menurut Al-Maraghi
adalah huyy i' a (disediakan).

Makna 'menunggu' (bagi wanita yang
dicerai atau ditingal mati suaminya) dapat
dilihat pada QS. Ath-ThalAq [65]: 4, yang
berbunyi:

t4'"G'-").#;I et h6 u q7:yJi U W- Cii
F1

(Wallfr y a' isna minal-mabdhi min nis6' ikum in irtabtum

f a' i ddnt uhunn a t*l dtnt a asy hur in )
"Dan peronpunn-Wonpunn yfrng putus ax dai haidny a
jikn knmu ragu-ragu maka iddnh mereka tiga bulan ..."
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Kata 'iddah di dalam ayat di atas adalah
masa tunggu bagi wanita yang dicerai oleh
suaminya, sedangkan dia telah tua sehingga
tidak haidh lagi. Di dalam QS. Al-Baqarah [2]:
228 juga disebutkan: wal-muthallaqdtu
yatarabbashna bi anfusihinna tsal1tsata qurf in...
( :ij* St;f, z,aA .ilL:St = wanita-
wanita yang ditalak hendaklah menahan diri
[menunggu] tiga kali qur0'...).

Arti lain yang ditemui di dalam Al-Qur'an
adalah melanggar atau melampaui batas. Makna
tersebut dapat dilihat pada QS. Ath-ThalAq [65]:
1 : yang berb unyi, . . .wa man y ata' adda fulditdallihi fa
qadzhalmnanafsah( e & fii $ti se'i "t4g:ry =

...dan siapa yang melanggar hukum Allah maka
sesungguhnya ia telah berbuat aniaya terhadap
dirinya sendiri...).

Makna terbanyak dari kata yang berakar
'adda di dalam Al-Qur'an adalah beberapa atau
jumlah tertentu. Di antaranya pada QS. Al-
Baqarah [2]: 184:

:i1i4 i* ;p 3l v*,.; $'-c S{ *"+.'g!;J (.$-l

" ri+91
( Ayydmfu ma' ititditin fmnan khu minkum maiilwn au

' al6 safarin fa' iddatun min ayy drnin ukhar... )
"Dalmnbebuapahari tertentu, makn jika di antarakamu

ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu iaberbuka)

maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang

ditinggalkm..."
Al-Maraghi mengatakan, makna ayyAmdn

ma'ditddt adalah hari-hari yang ditentukan
dengan bilangan, yaitu hari-hari Ramadhan.
ot Munazazoaratul Ardi +

'uDwAN ( ot5ll I
Kata'udwhn adalah bentuk mashdar (infinitif) dari
kata kerja 'adi-ya'dft ( :M- - t.ri ). Menurut Ibnu
Faris, kata ini mengandung arti'melampaui batas

kewajaran' atau 'jauh'. Dari akar kata ini ter-
benfuklah aneka bentuk kata dengan keragaman
makna, n€unun semuanya mengandung makna
'melampaui batas' atau 'jauh'. Misalnya kata
'aduww ( ji-i )yangUerarti'musuh', karenaorang
yang bermusuhan berjauhan hati, pikiran, dan
fisiknya. Ia pun telah mengambil sikap yang

. 
t idu,dn

melampaui batas-batas kewajaran yang dikenal
di dalam etika pergaulan. Kata al-'adw (;:6t)
berarti 'berlari cepat', karena orang yang berlari
cepat dapatmenempuh jarakjauh di dalamwaktu
yang lebih singkat bila dibanding dengan
langkah-langkah biasa.

Kata lain yang semakna dengan kata 'udwdn

dan berasal dari akar kata'ad6-ya'dtt ( $;- - t* 1

adalah kata al -i' tidh' ('r-rt')l ). Menurut Ar-Raghib
Al-Ashfahani, kata al-i'tid6' berarti'melanggar
batas kebenaran dan keadilan'. Perbuatan
melanggar batas ini dapat dikategorikan ke

dalam dua bentuk. Pertama, adanya unsur
kesengajaan untuk memulai lebih dahulu perbu-
atan melanggar batas terhadap pihak lain
(represif), bentuk ini sangat dilarang oleh Allah
swt. Allah berfirman, yang artinya: langanlah
kmnu mel akukmt p ubu at mr mel an ggar b at as, soun gguh-

nya Allah tidak menyukni orang-orang yang melanggar

batas (Al-Baqarah, [2]: 190). Kedua perbuatan
melanggar batas yang dilakukan dalam rangka
membela/mempertahankan diri (preventif).
Misalnya, seseorang diperlakukan secara tidak
wajar atau dizalimi oleh pihak lain, ia dibolehkan
membela diri dengan melakukan perbuatan
melanggar batas yang setimpal seperti yang
dilakukan oleh pihak lain yang menzaliminya.
Allah berfirman, yang artinya: Barangsiapa yang
melakukm perbuatan zalim [melanggar batasl terhndap

knmu, maknbalaslalr olehmu perbuatan zalim itu dengan

balasan yang setimpal. (Al-Baqarah [2]: 194).

Namun, bila ia mampu memaafkan orang yang
menzaliminya adalah lebih baik. Allah ber-
firman, yang artinya: ... balasan perbuatan jahat

adalalt perbuatm j ahnt y mg setimpal pula, bar ang siapa

yang mfrmpu memaafkm dmr berbuat baik, makn ia akan

mendapat balasan di sisi Allah. Sesungguhnya Allah
t i dak m eny ukni o r an g- o r an g y an g b erbu at zal im ( Asy -

Syu'arA' $21: AQ.

Menurut Rasyid Ridha kata'udwhn berarti
melanggar batas-batas yang telah ditetapkan
oleh agama (syariat) dan adat istiadat di dalam
hubungan interaksi sosial yang membuat
pelakunya bertindak tidak adil.

Kala 'udwdn di dalam Al-Qur'an disebut
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sebanyak delapan kali, lima kali diantaranya
disebut di dalam bentuk lz a'rtffu (definif, dibubuhi
huruf alif dan lam di depannya, al-'udwhn

IoriiSt]), dan tiga kali disebut dalam bentuk
nakir ah (indefinit, tidak dibubuhihrruf alif dan lam

di depannya,l o\'JiL l). Kata al-'udwdn yang
disebut sebanyak lima kali tersebut selalu
didahului oleh kata al-itsm ( f)l ) sehingga
menjadi al-itsm wal-'udwdn ( .rr"1:l:,lr;iyr 1.

Ungkapan ini dapat dijumpai pada QS. Al-
Baqarah [2]: 85, Al-MA'idah [5]: 2 dan 62, Al-
MujAdilah [58]: 8 dan 9. Menurut pengarang
kamus Mu' j am Maqay isil-Lughah, kata al-itsm p ada
mulanya berarti'terlambat', seperti ungkapan
nilqatun '6tsimah ({ti ''^ru = unta yang terlambat,
terting-gal). Kemudian kata al-itsm diartikan
sebagai 'dosa', karena orang yang berdosa
terlambat berbuat baik. Dengan demikian,
ungkapan al-itsntu wal-' udwdn berarti'perbuatan
dosa' dan 'permusuhan'. Memang orang yang

terlambat berbuat baik kepada pihak lain akan
mengakibatkan timbulnya permusuhan. Ada-
pun kata 'udwdn (di dalam bentuk nakirah)
disebut di dalam Al-Qur'an sebanyak tiga kali
dan tidak didahului oleh kata al-itsm. Kata itu
dapat dijumpai pada QS. Al-Baqarah 12): 193,

An-NisA' [4]: 30 dan QS. Al-Qashash l27l:28.
Al-Qur'an menggunakan kata 'udwdn

dalam berbagai situasi, misalnya dalam situasi
perang, dijumpai ungkapan, fal6 'udwdna ill6
'alLzh-zhdlimin 1'ur4,Ui * 7) o,i:i fi = maka
tidak boleh bermusuhan terus, kecuali terhadap
orang-orang yang masih berbuat zalim). Ung-
kapan ini dapat dijumpai pada QS. Al-Baqarah

l2l 1,93. Ayat ini memunyai latar belakang
historis, yakni Nabi Muhammad saw. dan para
sahabatnya sebanyak 1400 orang berniat akan

menunaikan ibadah umrah dari Madinah ke

Mekkah. Di tengah perjalanan, rombongan Nabi
itu dihadang dengan senjata oleh kaum musyrik
Mekkah. Akibatnya Nabi membuat perjanjian
damai dengan mereka yang dikenal di dalam
sejarah dengan sebutan Perjanjian Hudaibiyah
(628 M). Di antara isi perjanjian itu, Nabi dan
para sahabatnya harus kembali ke Madinah,

l0t5

U du'irn

dengan ketentuan boleh datang lagi ke Mekkah
pada tahun berikutnya. Pada tahun berikutnya
(629 M) Nabi dan para sahabatnya yang berjum-
lah sekitar 2000 orang bersiap-siap pergi ke

Mekkah untuk melakukan apa yang mereka
sebut 'umratul-qadhh ( etLAt ?;J = umrah peng-

ganti). Para sahabat merasa khawatir kalau
dihadang kembali oleh kaum musyrik Mekkah,
sedangkan mereka merasa keberatan jika harus

berperang di tanah suci pada bulan yang mulia
pula. Para sahabat bukan takut menghadapi
kaum musyrik, tetapi mereka enggan melakukan
pertumpahan darah di tanah suci. Pada saat

itulah Allah memerintahkan umat Islam untuk
berperang melawan orang-orang yang meng-
halangi mereka beribadah. Bahkan jika umat
Islam diperangi pula di tanah suci, maka mereka

diperintahkan untuk melakukan perlawanan
terhadap musuh-musuh mereka sampai keada-

an menjadi aman dan syiar agama Allah dapat
ditegakkan. Namun, jika kaum musyrik Mekkah
itu telah berhenti memerangi umat Islam, maka

sikap permusuhan tidak boleh dilanjutkan,
kecuali terhadap beberapa person yang masih
berbuat zalim, seperti masih terus melakukan
pembunuhan. Walaupun dalam situasi peran&
n;rrnun umat Islam dilarang melakukan perbuat-
an melampaui batas, seperti memulai terlebih
dahulu melakukan penyerangan terhadap pihak
lain, membunuh bayi-bayi, anak-anak kecil yang
tak berdosa, membantai kaum wanita, orang-
orang tua lanjut usia, orang sakit, termasuk
melakukan perusakan secara brutal, melakukan
pembakaran dan penjarahan, dan sebagainya.

Dalam konteks lairy Al-Qur'an mengguna-

kan kata udwdn dalam arti'melampaui batas dari
waktu yang telah ditentukan'. Misalnya, seorang

saleh yang ingin menikahkan salah satu dari dua
orang anak gadisnya dengan Nabi Musa karena

telah berjasa menolong anakgadis itu mengambil
air dari sebuah sumur yang dikerumuni oleh
banyak orang di negeri Madyan. Orang saleh

tersebut meminta Musa bekerja menggembala-

kan kambing-kambingnya selama delapan
tahun atau sepuluh tahun sebagai mahar (mas
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kawin) dari pernikahan tersebut. Musa setuju
dan menjawab bahwa ia tidak akan melampaui
batas dari waktu mana saja yang ia pilih
(delapan tahun atau sepuluh tahun)(Al-Qashash

l27l:28).
Kata'udwdrz dapat berarti'melampaui

batas dengan bersikap membangkang/melawan
terhadap perintahlarangan Allah swt.'. Misal-
ny4 di dalam QS. An-Nisd' l4l:30 dijumpai
kalimat wa man y af ' al dzdlikn' udwknan w adzulman

fasaufa nushlihi niran ( Qti6'iias;5");3io3
6() )li.i";i = siapa yang melakukan hal itu
karena sengaja membangkang terhadap larang-
an Allah dan berbuat zalim, maka akan Kami
masukkan ia ke dalam api neraka). Kata dzdlikn
(hal itu) merujuk kepada kalimat sebelumnya,
yakni larangan Allah agar orang beriman jangan
memakan harta sesamanya dengan cara yang
batil (illegal), kecuali melalui perdagangan atas

dasar suka sama suka (sukarela) dan juga
larangan untuk tidak saling membunuh. Dengan
demikian, kalimat tersebut berarti, siapa yang
memakan harta sesama kamu dengan cara yang
batil (seperti mencuri, menipu, merampok, dan
sebagainya) dan melakukan pembunuhan kare-
na sengaja membangkang terhadap larangan
Allah, maka ia akan dimasukan ke dalam neraka.

Kata 'udwdn, dapat juga bermakna 'melam-
paui batas-batas etika pergaulan'. Di dalam
kehidupan bermasyarakat orang munafik dan
orang Yahudi sering berbisik-bisik sesama
mereka, terutama sekali ketika orang beriman
(Mukmin) lewat di hadapan mereka. Sambil
berbisik-bisik mereka melayangkan pandangan
negatif ke arah orang beriman tersebut. Sikap
seperti itu mengundang kecurigaan orang
beriman dan membuatnya merasa sakit hati
(tersinggung). Nabi melarang orang munafik dan
orang Yahudi melakukan praktik pergaulan
seperti itu; namury larangan Nabi tersebut tidak
mereka perhatikan. Oleh karena itu orang-orang
beriman dilarang melakukan praktik berbisik-
bisik yang mengandung kebohongan dan dosa
serta melampaui batas etika pergaulan yang
membuat pihak lain (pihak ketiga) merasa

[ ; dwin

tersinggung sehingga menimbulkan permusuh-
an. Sebalikny4 bila orang-orang beriman akan
berbisik-bisik, hendaklah mereka membisikkan
suatu kebaikan dan mendorong orang bertakwa
kepada Allah (Al-MujAdilah [58]: 8 dan 9). Islam
mengajarkan etika pergaulan yang harmonis
agar umat menerapkannya di dalam kehidupan
bermasyarakat. Nabi Muhammad saw. ber-
sabda, yang artinya: bila kamu bertigA, makA
janganlah yang dua orang berbisik-bisik tanpa
melibatkan orang ketiga. Karena praktik berbisik-bisik
antara dua orang akan membuat orang yang ketiga
merasa sedih (tusinggung). (HR. Al-Bukhari).

Allah swt. memerintahkan umat manusia
untuk saling bekerja sama dalam mewujudkan
kebaikan dan memelihara diri dari segalabentuk
kerusakan. Adanya kerjasama (kemitraan) yang
baik antara individu di dalam suatu kaum, atau
antara kaum yang satu dengan kaum yang lain
dalam mewujudkan berbagai kebaikan dan
memelihara diri dari berbagai kerusakan meru-
pakan pilar utama bagi kokohnya kehidupan
bermasyarakat. Oleh karena pentingnya kemi-
traan dalam berbuat kebaikan yang bermanfaat
bagi umat manusia dan menghindari diri dari
aneka kerusakan, maka Allah menegaskan
kembali hal itu dengan melarang adanya kerja-
sama di dalam berbuat dosa dan permusuhan.
Adanya kerja sama dalam berbuat dosa akan
menyebabkan orang saling menghujat dan
menghasut satu sama lain. Akibatnya, akan
menimbulkan kebencian dan permusuhan,
semuanya ini akan membahayakan kehidupan
bermasyarakat. Di dalam QS. Al-Milidah [5]: 2
ini, kata al-itsrnu wal-'udwin diletakkan berpa-
sangan dengankata al-birru wat-taqwd ( a frt i ill
= kebaikan dan ketakwaan). Menurut Al-
Mawardi, seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir,
orang yang bertakwa akan mendapat keridhaan
Tuhan, sedangkan orang yang berbuat kebaikan
akan disenangi oleh manusia. Bila keduanya
(kebaikan dan ketakwaan) dilakukan, maka
pelakunya akan mendapat kebahagiaan di dunia
dan di akhirat. Sebaliknya orang yang bekerja
sama dalam berbuat dosa akan dimurkai Allah.
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Perbuatan dosa itu sendiri akan melahirkan
permusuhan yang menimbulkan kebencian
manusia. Karena itu, orang yang bekerja sarna
dalam perbuatan dosa dan permusuhan akan
mengalami kesengsaraan di dunia dan akhirat.
+ Muchlis Bahar *

'IJDZR ( .,.6 t
Kata'udzr ( rri ) dengan beberapa bentuk lainnya
di dalam Al-Qur'an disebut dua belas kali,
terdapat di dalam delapan surah (lima surat
Makkiyah dan tiga surat Madantyah) dan sebelas

ayat.
Ahmad Ibnu Faris di dalam Mu' j am Maqayb-

al-Lughahmenyatakan bahwa 'udzr ( rr; ; uaaan
kehendak manusia untuk memperbaiki sesuatu
yang diingkarinya melalui perkataan. Menurut
Ibnu Manzhur di dalam LisanulrArab, 'udzr ( ,tj, )
yang bentuk jamaknya a'dzdr berarti 'alasan
yang dikemukakan'.

Al-Ashfahani di dalam kttab Al-Mufraddt
mengemukakan bahwa 'udzr adalah 'usaha
manusia untuk mencari sesuatu yang bisa
menghapuskan kesalahannya'. Usaha itu sendiri
ada tiga macrun. Pertama, dengan mengatakan,
"Saya tidak melakukannya." Kedua, dengan
mengatakan, "Saya memang melakukannya tapi
karena begini," lalu menyebutkan sesuatu yang
dapat mengeluarkannya dari keadaan bersalah.
KetigA dengan mengatakan, "Dulu saya pernah
melakukan, tetapi sekarang tidak lagi." Yang
terakhir inilah yang disebut 'tobat'. Setiap tobat
adalah 'udzur tetap, tidak semua 'udzur adalah
tobat.

Adapun kata'udzr dan bentuk lainnya di
dalam Al-Qur'an, di antaranya dipergunakan
untuk mengemukakan suatu alasan supaya
dapat terlepas dari tanggung jawab, sebagai-
mana terdapat di dalam QS. Al-A'rAf [7]:164.
Ayat ini merupakan jawaban orang-orang yang
memberi nasihat kepada suatu kaum (untuk
tetap mengindahkan perintah Allah, supaya
orang-orang tersebut lepas dari tanggung
jawab). D samping itrt, 'udzr dipergunakan unfuk
mengetengahkan alasan yang benar-benar

'i jlami'

menimpa diri orang seperti di dalam QS. At-
Taubah [9]: 90. Di dalam QS. Al-A'rAf [7]:5 Allah
berfirman 'udzran au nudzran (6n ii t]_ri), untuk
menolak alasan dan memberi peringatan, yakni
para malaikat menyampaikan wahyu supaya
menjadi alasan bagi hamba yang Mukmin dan
memberi peringatan bagi selain yang beriman.
Ada juga yang mengatakan, benar-benar menja-
di hujjah bagi kalangan yang mendustakan dan
menjadi peringatan bagi yang lain. Adakalanya
'udzr jrga digunakan di dalam Al-Qur'an dalam
arti pemberian maaf seperti dalam QS. Al-Kahf
[18):76.

Di samping itu, di dalam AlQur'an ada juga
kata 'udzur yang menunjuk pada suatu aldsan
yang tidak bermanfaat, sebagaimana di dalam
QS. At-Taub ah l9l: 66 16 ta' tadzirit qad knfartum ba' dn

imdnikum (;<*)'il i'.j6 3s l,J6j S, = tidak usah
kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah
beriman) sebab yang demikian itu tidak berguna
lagi. Demikian juga di dalam QS. Ar-R0m [30]:
5Z QS.At-Tahrim 166l:7, QS. Al-QiyAmah [75]:
15, dan QS. Al-MursaldtlTT'l:36. Selain itu, kata
'udzr dilujukan kepada Nabi Muhammad oleh
orang-orang munafik seperti di dalam QS. At-
Taubah [9]:94.

Dari beberapa pengertian di dalam konteks
Al-Qur'an di atas dapat disimpulkan bahwa
'udzr adalah suatu alasan yang ditujukan kepada
Allah atau nabi-Nya supaya dapat dikeluarkan
atau dimaafkan dari kesalahan. Akan tetapi, pada
umumnya di dalam AlQur'an kata 'udzr diguna-
kan untuk pemberian alasan yang tidak dapat
diterima Allah. + Naqiyah Mukhtar *

'uLAMA', ( 
"6)L)Kata'ulam6' adalah bentuk jamak dri kata' 6lim

( dG ). Kata ini berasal dari akar kata 'alima -
ya'lamu -'ilman ( Ll, -'"e- - * ). Oi dalam
berbagai bentuknya, kata ini disebut 863 kali di
dalam Al-Qur'an. Masing-masing dalam bentuk

fi'l madhi 69 kali; fi'l mudhiri' 338 kali; fi'l amr 27

kali; dan selebihnya dalam bentuk ism dalam
berbagai bentuknya sebanyak 429 kali.

Ibnu Faris di dalam Ma' jmn Maqdyisil-Lugah
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menyebutkan bahwa rangkaian huruf 'ain, l6m,

dan mim, pada asalnya memiliki arti yang
menunjuk pada'adanya tanda atau jejak pada
sesuatu yang membedakannya dengan yang lain'.
Dari akar kata ini, di antaranya lahir turunan kata

berikut: al - alfunah ai al-ma' rfif ah ('z;', ;Jt 6 Lrtt =
tanda yakniyang dikenal); al- alaz ( -l3r=bendera
atau panji); dan at-'ilm (#' = tahu ), lawan dari
kata al-jahl ( .,1i+.1= tidak tahu).

Sementara itu, Al-Ashfahani di dalam Al-
Mufradit fi Gharibil-Qurhn menyebutkan bahwa
al-'ilm ( #' I adalah pengetahuan tentang
hakikat sesuatu. Pengetahuan ini ada dua.
Pertama, pengetahuan tentang zat sesuatu dan
"'ilm (pengetahuan)" dalam hal ini membutuh-
kan satu maf itl (objek). Misalnya dalam QS. Al-
AnfAl [8]: 60, disebutkan bahwa kamu tidak
mengetahui (bilangan mereka), Allah menge-
tahuinya. Kedua, penilaian terhadap sesuatu

setelah melalui proses pengujian, perihal ke-

Ul am a dal mn Al - Qur' an t i dak hmy a b er ar t i m er eka

y ang menguti agama, tetapi juga y mg memiliki
p en get ahu an t ent an g ay at- ay at kauniyy a ( y an g
terbmtangdi alamraya)

LIlam i'

benaran atau ketidakbenarannya. Arti yang
kedua ini membutuhkan dua maf'ftl. Misalny+
di dalam QS. Al-Mumtahanah [60]: 10, disebut-
kan bahwa .-. jika kamu mengetahui mereka bahwa

mer ekn itu b en ar p er empu an-W emw En y m g berim m....

Pada segi lain, ilmu terbagi dua, yaitu ilmu
teoretis (nazlnii) dan ilmu praktis ('amali).Ymg
pertama, jika telah diketahui, ilmu tersebut
sudah sempurna, seperti ilmu alam (proses
terjadinya alam), sedangkan yang kedua, sesuatu

yang belum menampakkan kesempurnaan
sebelum dipraktikkan atau diamalkan, seperti
ilmu tentang ibadah.

Dengan demikian, secara leks*!' om ( # )
yang merupakan bentuk isn mubdlaghah dri' AUm,

berarti orang yang memiliki pengetahuan tentang

zat (hakikat) sesuatu, baik yang bersifat teoretis

ataupun yang bersifat praktis, atau orang yang
memiliki kemampuan untuk memberikan pe-
nilaian terhadap berbagai masalah dengan
sebaik-baiknya. Bentuk jamak dari kata 'alim

( & )adalah'ulam6' (,t*e ).
Kala'ulmn6'hanya disebut dua kali di dalam

Al-Qur'an, yakni pada QS. FAthir [35]: 28, dan
Asy-Syu'arA' 126l:197. Di dalam QS. FAthir [35]:
28, kata 'ulam6'disebut di dalam konteks ajakan

Al-Qur'an untuk memerhatikan turunnya hujan
dari langit, keanekaragaman buah-buahan,
gunun& binatang dan manusia yang kemudian
diakhiri dengan pernyataan, yang artinya:
"Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara

hamba-hamba-Nya hanyalah ulama." Ayat ini
memberikan isyarat bahwa 'ulamd' adalah orang-
orang yang memiliki pengetahuan tentang ayat-

ayat Allah yang bersif at kauniyyah (kosmos).
Adapun di dalam QS. Asy-Syu'ard' [26]:197,kata
'ulamk' disebut dalam konteks pembicaraan
tentang kebenaran kandungan Al-Qur'an yang

telah diakui (diketahui) oleh'ulam6' Bani Israil.
Ayat ini mengisyaratkan bahwa 'ulam6'adalah

orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang

ay at- ay at qu r' 6ni y y ah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa 'ulam6'dalam konsep Al-Qur'an adalah

orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang
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ayat-ayat Allah, baik yang bersifat kauniyah
maupun yang bersif at qauliyyah yang dapat
mengantar kepada sikap tunduk dan takut
kepada Allah.

D dalam Hadits, dinyatakan bahwa'ulam6'
adalah ahli waris para Nabi (HR. Bukhari).
Sebagai ahli waris para Nabi, tugas utama yang
harus diemban para'ulam6' harus mengacu
kepada tugas utama para Nabi. Di dalam hal ini,
Al-Qur'an menginformasikan bahwa tugas
kenabian adalah sebagai berikut: Pertama,
menyampaikan (t abli gh) ajar an- ajaran Tuhan
(QS. An-Nis X {51: 67). Keduo menjelaskan ajaran-

ajaran-Nya (QS. Al-Nahl [16]: 44). Ketiga,
memutuskan perkara atau problem yang diha-
dapi masyarakat (QS. Al-Baqarah l2l:21,3).
Keempat, memberikan contoh pengamalan,
sesuai dengan hadits Aisyah, prilaku Nabi
adalah praktik dari Al-Qur'an (HR. Bukhari).

Selanjutnya Al-Qur'an mengumpamakan
orang-orang yang memiliki pengetahuan dan
kemudian melepaskan tanggung jawabnya
karena mengikuti hawa nafsu, diibaratkan
seperti seekor anjing yang tetap menjulurkan
lidahnya dalam keadaan dihalau ataupun
dibiarkan (QS. Al-A'rAf [7]: L75-176).

Kah'Ahmitn (J,;J.b) atar'6lim?n ( H.b)
dalam bentuk jama'mudzakkar sdllm disebut lima
kali di dalam Al-Qur'an. Digunakan, antara lain,
untuk menunjuk kepada orang-orang yang
mampu memahami tanda-tanda kekuasaan
Allah maupun tamsil-tamsil yang diungkapkan-
Nya, serta mereka yang mampu menakwilkan
mimpi. Misalnya di dalamQS. Al-Ankab0t [29]:
43, 'dlimftn disebutkan dalam konteks penge-
cualian bahwa yang bisa memahami per-
umpamaan-perumpamaan yang dibuat Allah
bagi manusia hanyalah al-' ilimitn (orang-orang
yang mengetahui). * Arif Alim *

,UMRAH ({}i )
Kata'umrah(;:;i ) merupakan kata turunan dari
kata dasar 'amara(;; ). Menurut Ibnu Faris, pada
mulanya kata itu digunakan untuk dua arti.
PertamA untuk menggambarkan jangka waktu/

1019

't ilad

masa. Kedua, suara yang keras. Menurut Ar-
Raghib Al-Ashfahani, kata tersebut pada mula-
nya digunakan untuk arti 'memakmurkan'
sebagai lawan dari kharaba (a?) yang berarti
'menghancurkan'. Dari sini kemudian, terbentuk
beberapa kata lain yang memunyai arti yang
beraneka ragarn. Misalnya jangka waktu sese-

orang hidup di dunia disebut al-'umr- Disebut
demikian karena masa hidupnya merupakan
kesempatan baginya memakmurkan dunia atau
mengurusi badan dan jiwanya. Orang yang
pergi ziarah ke Baitullah disebut 'umrah karena
di sana ia ikut mengambil bagian memakmurkan
Baitullah dengan melaksanakan talbiyah dan
ibadah-ibadah lainnya.

Kata 'umrah (rP ) disebut dua kali di dalam
Al-Qur'an, yaitu di dalam QS. Al-Baqarah [2]:
196, tetapi di dalam bentuk lainnya kata itu
disebut 22 kall tersebar di dalam 16 surat. Di
antaranya di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 96, QS.
Ah 'tmran [3]: 23 dan 25, serta QS. At-Taubah

l9l:17,18, dan 19.

Ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa
kata-kata yang berakar 'amara digunakan untuk
arti berikut: 1) |angka waktu seseor€mg hidup di
dunia yang dikenal dengan istilah umur/usia,
seperti pada QS. Al-AnbiyA' [21]: M.2) Me-
makmurkan, memelihara atau mengurusi,
seperti memakmurkan masjid, misalnya di
dalam QS. At-Taubah [9]: 17 dan 18. 3) Nama
seseorang, seperti QS. Ali 'ImrAn [3]: 33 yang
menerangkan tentang keutamaan keluarga
'Imran. 4) Ibadah umrah, seperti di dalam QS.
Al-Baqarah [2]: 158 dan 159.

Kata'umrah tidak digunakan selain untuk
arti ibadah tertentu, yakni menziarahi Masjidil
Haram, thawaf di sekeliling Ka'bah dengan
memakai pakaian ihram, sa'i di antara Safa dan
Marwah, dan bercukur atau memotong rambut.
ot A. Rahman Ritonga oe

'UQAD ( riLl
Kata 'uqad ( e ) terdiri dari tiga huruf asal
: - r-i - f, makna dasarnya menunjuk kepada

sy i dd ( "t4 ), sy i ddah ( ;':+ ), atau rautsfi q ( A'j 3 ) y an9
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mengandung makna'ikatan'. Makna lain dari
kata ini ialah al-fubl ( Jll' = tali), al-bai' ( #' =

jual beli ) dm al-'ahd ( #t = perjanjian ). Dari
sini pula berkembang makna lain yaitu 'segala

sesuatu yang ada kaitannya dengan perjanjian
atau ikatan'. Misalnya akad nikah (7!tli1
sebagaimana terdapat di dalam QS. Al-Baqarah

l2l:235.
Kata'uqad ( -t;L ) itu sendiri disebutkan

hanya satu kali, yaitu di dalam QS. Al-Falaq [113]:
4 yang berbunyi: "Wa min syarrin-naffiB1il fil-
'uqad" ( $5i -_l;.:fiti 7 irrj ). Makna literal
dari kata 'uqad ( ri ) di sini adalah 'buhul tali'.
Namun, para mufasir baik dari kalangan salaf
maupun khalaf, menafsirkan kata itu dengan
sihir. Misalnya Mujahid dan Ikrimah menafsir-
kan kalimat an-nffitfit fil-' uqad ( fiii,; i,fr Ji )
di dalam QS. Al-Falaq [113]: 4 tersebut dengan

ar-ruqdf 'uqadil-khaith" ( 4t );L ejlr = mantra-

mantra yang diembuskan pada simpulan be-

nang), sedangkan kata an-naffdtsit ( c,$tl\t )

ditafsirkan dengan as-sawdhir ( ttf,i = perem-
puan-perempuan tukang sihir). Tafsiran ini juga

diikuti oleh Al-Qurthubi yang menafsirkannya
dengan "perempuan-perempuan tukang sihir
yang menggunakan embusan atas simpulan
benang ketika membacakan mantra-mantra atau

guna-guna".

fadi, meskipun kata'uqad (.fi, ) dapat
menarnpung beberapa makna seperti 'ikatan',
'simpul', ' jmrji', dan'kepercayaan' sesuai dengan

karakter masing-masing dengan tetap mengacu

kepada makna dasarnya yaitu simpul, dan
memerhatikan beberapa riwayat, maka umum-
nya para mufasir menafsirkan kata'uqad (-t;L)
di dalam QS. Al-Falaq:4tersebut dengan makna
'simpul sebagai alat sihir'. HaI ini ditunjang oleh
konteks ayatnya yang membawa kepada makna
dimaksud, sedangkan 'uqad( J;j') di dalam ayat

lainnya diartikan sesuai dengan konteksnya
masing-masin9. 

" 
Ahmad Kosasih ce

'uRwAH ( 6j'Ji I
Kata'urwah (a:'.ll adalah kata benda tunggal.
Bentuk j amakny a' ur 6 (,s'.i ). A dalam Al-Qur' an

Linvah

kata itu disebut dua kali, yaitu di dalam QS. Al-
Baqarah [2]: 256 dan QS. LuqmAn l31l:22. Kala
yang seasal dengan kata itu al-'ard( a'it) disebut
dua kali, yaitu di dalam QS. Ash-Shdffit p7l:
145 dan QS. Al-Qalam 16$: a9. Dalam bentuk
kata kerja ta'rd ( 6 )1 ) disebut satu kali di dalam

QS. Thaha [20]: 118.

Kata lain yang maknanya hampir sama

adalah fubl ( ;Z ), yang di dalam Al-Qur'an
disebut tujuh kali beserta bentuk jamak bibdl
( Jr=, ). Katahabl ( J'.- ) disebut di dalam QS. Ali
'ImrAn [3]: 103 dan 112, QS. Qaf [50]: 16, serta

QS. Al-Lahab [111]: 5. Kata hibdl ( Jt a ) disebut
di dalam QS. Thaha l20l:66 dan QS. Asy-Syu'aril

126l:44.
'Urwah berasal dNi'urwa yang memunyai

dua arti. Pertama, berarti tetap dan teguh.
Kedua berarti sepi dan memisahkan diri. Dari
situ kemudian muncul kata'urwah, yang berarti
'tali gayung/timba'. Disebut 'urwah karena ia
dipegang dengan kuat oleh jari tangan. 'Urwah

juga diartikan sebagai 'batang pohon yang tetap
hijau di musim kemarau guna mengikatkan tali
kendali unta', demikian Ibnu Faris menjelaskan.

Ibnu Manzhur menjelaskan 'urwah berarti
' timba/gayung',' lubang kancing', atau'sesuatu
yang dijadikan pegangan'. 'Urwah juga berarti
'akar pohon yang tetap berada di dalam tanah'.
Sementara itu, Al-Ashfahani mengatakan
bahwa penggunaan kata'urwah adalah sebagai

matsal (perumpamaan). Apabila kata al-'urwah
disifati dengan al-wutsqd ( i']t ), menurut Az-
Zajjaj, menunjukkan ikrar akan ke-Esa-an
Tuhan (l 6 il 6ha ill all 6h).

Kata bnbl ( J- ) secara bahasa berarti 'tali
yang bila dipegang dapat menghubungkannya
dengan sesuatu yang dituju'. Habl ( Jll ) juga
berarti 'perjanjian', seperti yang terdapat di
dalam QS. Ai'ImrAn [3]: 112.

Di dalam Al-Qur'an, 'urwah ({;}) berarti
'buhul tali'. Ini untuk menggambarkan bahwa
orang yang beriman kepada Allah dan ingkar
kepada Thagut, berarti telah berpegang kepada

buhul tali Allah yang amat kokoh (QS. Al-
Baqarah l2l: 256). Manifestasi keimanan tersebut
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adalah kepasrahan total kepada-Nya dan se-

nantiasa berusaha berbuat kebaikan (QS.

Luqm6n [31]: 22). Dengan buhul tali yang kokoh
tersebut, ia berada di dalam bimbingan dan
petunjuk-Nya, dan mengantarnya sampai
kepada tujuan yang diinginkannya.

Kataal-'ar6( a')r) digunakan di dalam arti
' tandus' (QS. Ash - Sh 6nf6/. [37\: L45), dan kat a t a' r d

( a r- ) berarti'telanjang'. Penggunaan kata itu
didahului oleh kata ingkar 16. ladi arti kata itu
secara keseluruhan 'tidak telanjang'. Ini untuk
menggambarkan orang-orang ahli surga, mereka
di dalam surga kelak tidak telanjang (QS. Thaha

[20]: 118).

Perbedaan makna kata 'urwah dan habl

sebagai berikut. Pertam4 kata'urwah menggarn-

barkan agarna Allah yang nuansanya terlepas
dari aktivitas atau pilihan manusia. Demikian
itu karena agama Allah yang diturunkan kepada
manusia disebut sebagai al-'urwatul wutsqd
( ,$1t li'jJt),yaitu tali pegangan yang amat kuat
dan tidak akan putus, bila memegangnya kuat-
kuat juga. Kedua kata habl lebih menekankan
usaha manusia untuk meraih dan berpegang
kepada tali tersebut. Maka kata habl sering
diterjemahkan sebagai'tali perjanjian'.

Menurut Az-Zajjaj, kata hnbl dan 'urwah

sarna-sruna bermakna sebagai pinjaman untuk
perumpama an (isti' 6rah tamkiliyy ah), yaitu untuk
menggambarkan keserupaan orang yang ber-
pegang kepada agarna Islam. Dengan berbuat
demikian, berarti mereka telah memilih jalan
yang lurus (QS. Ai'ImrAn [3]: 101). Rasyid Ridha
di dalam Tafsir Al-ManAr, juz 4 rnenjelaskan bahwa
hnbl (tali) Allah adalah Al-Qur'an karena orang
yang berpegang kepada Al-Qur'an, berarti ia
berpegang kepada agarna Allah. o: Ahmad Rofiq e:

,USHBAH <E*L I
Kata' ushbahberasal dari' ashaba, y a'shibuly a'shabu,

'ashban (rbZ i.'X"|?f,;--'*L ); huruf-hu-
rufnya terdiri atas 'ain, shfrd, dan bd, yang pada
dasarnya mengandung arti 'mengikat sesuatu
dengan sesuatu'. Al-'ushbah adalah kelompok
manusia yang beranggotakan sepuluh sampai

1021
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empat puluh. Dikatakan demikian, menurut Al-
Khalil, karena seakan-akan ada saling ikat-
mengikat di antara mereka. Al-'ushbah, dapat
pula berarti kelompok yang saling mendukung
dan bantu membantu. Orang yang fanatik
membela kelompok tertentu disebut ta' ashshub.

Kata'ushbah terulang empat kali di dalam
Al-Qur'an: tiga bentuk nakirah (QS. Y0suf [12]: 8

dan 14; An-Ntr paln\ serta satu beni:kma'rifah
(QS. Al-Qashash [28]: 76). Selain itu, ada satu kata

yang seakar dengannya, yaitu kata 'aslfrb ( # )

(QS. H0d l11l:77\.
Di dalam QS. Yffsuf, kata'usltbah menunjuk

kepada saudara-saudara Nabi Yusuf yang
berjumlah sebelas oran& sebagaimana disebut
di dalam bagian awal surah.

Kata 'ushbah (z24L ) terdapat pada dua
ayat di dalam QS. Yusul yaitu pada Ayat 8 dan
14. Ayal 8 selengkapnya berbunyi:

sv.i i123L ;t ,, qi ll,*i ;;i3 *:r5 iris \t

G#d
(ldz qhlttlayfisufuwa akhtthu ahabbu il6 aAindminnd
w a n ahnu' ushb atun inn a ab 6n 6 I af dlwl 6l in muAid.
" (y aitu) ketika mereka berkata,'Sesungguhny a Yusuf

dnn saudara kandungny a Guny mnin) lebih dicintai oleh

ayahkita daripadakita sendiri, padahnl kita adalah satu

golongan Q ang kuat). Sesungguhny a ay ah kita adalah

di dal am kekeliruan y ang ny at a. "'
Ini diucapkan oleh saudara-saudara Yusuf

sebagai kritikan terhadap ayah mereka (Nabi
Ya'qub) atas perlakuannya kepada mereka; ia
mengasihi Yusuf dan saudara kandungnya,
Bunyamin. Cintanya kepada keduanya yang jauh
melebihi cintanya kepada selain keduanya,
menyebabkan mereka iri kepada keduanya.
Selanjutnya ketidaksenangan mereka dilampias-
kan kepada diri Yusuf dengan bersepakat
membuangnya ke dalam sebuah sumur. Bahkan,
rencana pertama mereka ingin membunuh Yusuf.

Di dalam QS. Al-Qashash (28) 76, kala
'ushbah dirangkaikan dengan kata ulil quwwah

g"rr:i ,*l=sejumlah orang yang kuat-kuat). Ayat
tersebut berbunyi, "wa iltainfrhu minal-kunitzi mh

inna mafdtihahil latanit'u bil-'uslrbati ulil quwwah"
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t't'ii l)i'*.ii. 
"-;a,4,r: 

L1u ;;iii 6'^*r;1 =

Dan kami telah menganugerahkan kepadanya
perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya
sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang
kuat).

Ayat ini berbicara dalam hubungannya
dengan kekayaan Qarun yang tiada banding
pada masanya. Di dalam ayat itu disebutkan
bahwa anak kunci gudangnya saja tidak marnpu
dipikul oleh sejumlah orang kuat. Sebagian
ulama tafsir mengatakan bahwa "sejumlah
orang kuat" adalah sebanyak empat puluh orang.

QS. An-N0r [24] memuat kata'ushbah pada
ayat yang berbicara tentang bafrtsul-ift (peristi-
wa terjadinya fitnah/gosip yang diarahkan
kepada Aisyah, istri Rasulullah). Ayat turun
menegaskan kesucian Aisyah ra. dan menyata-
kan bahwa yang membawa berita bohong/gosip
itu adalah dari golongannya sendiri ('ushbatun

minkum). Peristiwa ini terjadi ketika tentara Islam
di dalam perjalanan pulang dari peperangan
Bani Mushtaliq tahun 5 H.

Asy-Syaukani menyebutkan sebagian
n;una-narna yang termasuk di dalam kelompok
'uslrbah y angikut menyebarkan gosip itu. Mereka
adalah Abdullah bin Ubay (pemimpin orang
munafik), Zaid bin Rifa'ah, Hassan bin Tsabit,
Misthah bin Utsatsah, Hamnah bint jahsy.

Kala'aslib dalam QS. Hud $Ll:77 adalah
sifat/keterangan dari kata yaum "harl" ( i'7-
e*t ) artinya "hari amat sulit/kritis". Hal itu
berkaitan dengan perasaan yang dialami oleh
Nabi Luth as. ketika didatangi tamu-tamu
(malaikat) yang diutus oleh Allah untuk mene-
muinya. Tamu-tamu tersebut adalah pemuda-
pemuda rupawan dan tampan, sedangkan
kaumnya sangat menyukai pemuda-pemuda
semactun itu untuk melakukan perbuatan homo-
seksual. Nabi Luth merasa tidak sanggup
melindungi merekabilamana ada gangguan dari
kaumnya. Yang lebih memprihatinkan lagi,
justru istrinya sendiri turut membocorkan
kedatangan tamu-tamu tersebut kepada kaum-
nya sedangkan Nabi Luth berusaha menyem-
bunyikan kedatangan mereka. ocBaharuddin HS. ct

'LIsr'

,usR (;i)
Kata'usr ( ,Li) dan kata yang seasal dengan itu
di dalam Al-Qur'an disebut '1,2 kali, yaitu di
dalam QS. Ath-Thaliq [65]: 6 dan 7, QS. Al-
Qamar l54l:7, QS. Al-Baqarah [2]: 185 dan 280,

QS. Alam Nasyrah [94]: 5 dan 6, QS. Al-Kahfi
ltSl:731, QS. At-Taubah [9]: 112 QS.AI-Lail [92]:
L0, QS. Al-Muddatstsir [74]: 9, serta QS. Al-
FurqAn l25l:26.

Secara etimologis kata 'usr ( ,rL ) berasal
dari kata 'asara -ya'sutu - 'usran (v;i--,;--* )
yang berarti 'sulit'. Antonim kata itu ialah yusr
(,:d) yang berarti'mudah'. Al-Qur'an seringkali
menyebut kedua kata ini dalam satu ayaf seperti
dalam QS. Al-Baqarah [2]:185, 'Allah menghen-
daki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki
kesulitan bagimu." Demikian pula di dalam QS.
Alam Nasyrah [94]: 5. Kamus-kamus bahasa
Arab menggunakan kata 'usr ( ,Lf ) untuk arti
'kesulitan', misalnya wanita yang sulit melahir-
kan digambarkan dengan ungkapan 'asaratil-

mar'ah (;1yt -.,p; ). Unta yang liar, tidak jinak
dinamakan 'asir (ye) karena keliarannya
membuatnya sulit untuk digembalakan. Orang
yang dalam keadaan miskin dinamakan dzit'usr
( * i'; ) karena ia merasa kesulitan memenuhi
kebutuhan sehari-hari. Ungkapan mu'assirul-
kal6m ( ptfut ,#l 

) diartikan sebagai /orang yang
membicarakan sesuatu tanpa lebih dahulu
mempertimbangkannya.' Diartikan demikian
karena ia akan mendapat kesulitan memper-
tanggungjawabkan pembicaraannya. |adi, kata
'usr (,:^L ) dengan arti 'sulit' dapat digunakan
untuk berbagai konteks.

Ayat-ayat yang memakai kata 'usr dankata
yang seasal dengan itu menginformasikan
bahwa Al-Qur'an menggunakannya untuk arti
'kesulitan besar'yang menuntut kerja keras dan
sungguh-sungguh untuk mengatasinya. Kesulit-
an yang digambarkan dengan kata 'usr oleh Al-
Qur'an terdiri dari kesulitan berat yang dialami
di dunia dan yang dialami di akhirat. Kesulitan
di dunia misalnya, disebut padaQS. Ath-ThalAq

[65]: 5 yang menggambarkan kesulitan besar
yang dapat dialami oleh suami istri ketika tidak
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menemukan kata sepakat tentang Penyusuan
anak. QS. At-Taubah [9]: 1.17 memberitakan
krisis yang mencekam, yaitu perang Tabuk,

semua kaum Muslim merasakan berbagai
mac;un kesulitan yang menimpa dalam waktu
yang sama, teriknya matahari, sulitnya air,
kurangnya perbekalan, jauhnya perjalanan
yang harus ditempuh sehingga mereka terpaksa

membagi sebutir kurma untuk beberapa orang.

QS. Al-Baqarah [2]: 285 menggambarkan kesulit-
an orang yang miskin untuk membayar utang
pada waktunya sehingga Allah menganjurkan
agar si penagih memberi kesempatan yang lebih
lama untuk membayarnya. Kesulitan berat yang
dialami di akhirat, misalnya yang akan dialami
orang kafir dalam menghadapi peristiwa Hari
Kiamat yang mengerikan (QS. Al-Furqinl2il:26
dm 27). ee A. Rahman Ritonga tc

'urHTHrLer t c-iin I
' Ll ththil at ( JV ) adalah ben tuk f il m ddh,i m abniy

lil majhfil (verba lampau pasif tanpa diketahui
subjeknya); dibubuhi fi' (O ) di akhirnya untuk
menunjukkan penggunaan feminin. Bentuk
ma'lilmnya (aktifnya) adalah 'aththala ( je ).
Sebuah f il mddlfi mazid (bertambahan huruf ) yang

berasal dari kata 'athila - ya'thalu - 'athlan

6'bL - Je- -,|.Li ); tersusun dari huruf-huruf
'ain, thi', dan l6m. Arti denotasinya adalah
'kosong', 'luang'. Makna itu kemudian berkem-
bang menjadi antara lain: 'tak berpenghuni'
(rumah) karena isinya kosong; 'terlantar'
digunakan untuk binatang gembala yang tidak
ada penjaganya; 'tidak berair' (sumur); 'tidak
mengenakan pakaian' (wanita); 'libur' karena
sekolah/kantor dikosongkan;'menganggur'
karena kosong dari pekerjaan; 'macet' karena
kosong dari fungsinya; 'tunda' karena mencari
waktu luang yang lain;'tidak hujan' karena ada

mendung tetapi tidak turun hujan.
Kata'uththilat (c-J$L ) di dalam Al-Qur'an

disebut satu kali, yaitu dalam QS. At-Takwir [81]:
4; sedang mu' aththalah ( a$- = y angdikosongkan,

yang ditinggalkan), bentuk ism maf irl muannats

(kata objek feminin) disebut satu kali, yaitu

't-itlrtliilat

dalam QS. Al-Hajj [22]:45. Masing-masing teks

dan terjemahannya sebagai berikut: P erlafi.a,' w a

idzal 'isydru 'uththilat' ( l ibi jt4i t:ry = dan ketika

unta-unta yang bunting ditinggalkan [tidak
dipedulikanl ) dan kedu u' f aka' ay y in min q ary at in

ahl akn 6hd w a hiy a zhhlimatun fahiy a khdw iy atun' al d

' urfisyihh wa bi' rin mu' aththalatin wa qashrin masyid'

Wt* i,P Lae

#t;'fu7;
"Berapa kota yang telah Kami binasakan, yang

p en du dukny a dal mn ke adaan I alim, t emb ok- t emb ok ko t a

itu roboh menutupi atap-atapny a dan @er apa bany ak

pula) sumur yang telah ditinggalkan dan istanayang

tinggi.'

Para ulama berbeda pendapat mengenai
makna kata 'uththilat di dalam QS. At-Takndr [81]:
4. As-Suyuthi dan Mujahid mengartikan dengan

'ditinggalkan'; Ubaybin Ka'ab dan Adh-Dhahak
mengartikannya dengan'diabaikan'; Ar-Rabi'
bin Haitsam mengartikannya dengan'tidak ada

penjaganya' karena di dalam ayat tersebut kata
'uththilat dikaitkan dengan unta-unta hamil maka

meskipun merekaberbeda di dalam memberikan
makna tersebut, namun maksudnya sama. Yaitu,

ketika unta-unta hamil itu ditinggalkan oleh
pemiliknya.

Ayat ini, menurut Al-Qurthubi, menggam-

barkan sebagian dari situasi di hari kiamat, di
mana ada orang yang memiliki unta-unta hamil,

yang bagi orang-orang Arab merupakan harta
yang sangat berharga ketika ayat ini turun, maka

akan ditelantarkan dan tidak dihiraukan lagi
kerena sibuk mengurusi diri mereka sendiri. Ada
yang berpendapat, maksud ayat tersebut adalah,

bahwa ketika manusia dibangkitkan dari kubur,

seluruh harta miliknya juga dibangkitkan,
termasuk unta-unta yang sedang hamil tua.
Pada saat itu, manusia tidak lagi menghiraukan
harta-hartanya itu, termasuk yang memiliki
unta-untayang sedang hamil tua dan uangyang

sangat disayangi ketika di dunia, karena mengu-
rusi dirinya sendiri.

Adapun katamu'aththalah di dalam QS. Al-
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Hajj l22l: 45, berkedudukan sebagai keterangan
dari kata bi'r (;,,= sumur). Para ulama sedikit
berbeda mengenai tafsirannya. Ada yang ber-
pendapat bahwa artinya adalah (sumur) yang
ditinggalkan, seperti kata As-Suyuthi dan Adh-
Dhahhak. Ibnu Katsir mangartikannya dengan
(sumur) yang tidak lagi menjadi sumber air
minum dan tidak ada lagi orang yang menda-
tanginya. Ada juga yang berpendapat bahwa
maknanya adalah tidak berair, atau tidak ada
pemiliknya karena telah rusak, atau tidak ada
tali dan timbanya. Semua pendapat tersebut
mempunyai kemiripan. Pada intinya sumur itu
tidak lagi digunakan karena kosong airnya, atau
ditinggalkan/ditelantarkan oleh pemiliknya,
atau kosong dari tali dan timba. Perbedaan itu
terjadi karena mereka berusaha menyesuaikan
makna dasar mu'aththalah, yaitu 'kosong dari
konteks kalimat'.

Penggunaan mu' aththalah dalam ayat
tersebut berkaitan dengan banyaknya umat
terdahulu yang dibinasakan Allah dengan
menghancurkan kotanya, meruntuhkan istana-
ny4 dan mengeringkan sumurnya karena mereka
menzalimi diri mereka sendiri dengan menen-

tang para rasul yang diutus Allah kepada
mereka. Di sisi lain, ayat ini merupakan peng-
hibur dan pembesar hati Nabi saw. dalam
berdakwah, juga bagi umatnya, bahwa nabi-
nabi terdahulu juga mengalami hal yang stuna;

berhadapan dengan umatnya yang menentang
ajaran yang merekabawa, narnun pada akhirnya
para penentang itulah yang binasa.

* Zubair Ahmad +

'UTUWW ( "p)
Kata' utuww ( # ) adalah bentuk mashdar (infini-
tif) dari kata kerja 'ata, ya'tu ( iX- - Ve ) yang
secara literal berarti 'sombong', 'angkuh',
'melampaui batas','bertindak sewenang-
wenang', juga dapat berarti 'kesulitan'. Di dalam
hubungannya dengan makna yang disebutkan
terakhir ini, ungkap an 'atasy-syaikh ( 4lt tr- 

1

menunjuk kepada 'orang yang sudah sangat
lanjut usia' sehingga sulit memenuhi kebutuhan

I ltrnvw

dan keinginannya dengan kekuatannya sendiri.
Demikian pula pohon kurma yang terlampau
tinggi disebut '6tiyah karena cukup menyulitkan
orang yang akan memetik buahnya, kecuali
dengan susah payah memanjatnya.

Di dalam Al-Qur'an, kata'utuww ("p) di
dalam berbagai bentuknya disebutkan sebanyak
L0 kali, masing-masing dalam bentuk fi'l midli
sebanyak 5 kali, yaitu di dalam QS. Al-A'rAf [7]:
77 dan 166, QS. Al-FurqAn [25]: 21, QS. Adz-
Dziriydtfill: M, serta QS. Ath-ThalAq [65]: 7. Di
dalam bentuk mashdar disebutkan 4 kali, masing-
masing 2 kali menggunakan kata 'utuwwan, yartu
di dalam QS. Al-FurqAn [25]: 21 dan QS. Al-Mulk
167l:21,, dua kali menggunakan kata 'itiyyan,yartu
di dalam QS. Maryam [19]: 8 dan69, sedangkan
di dalam bentuk ism f6'il disebutkan satu kali,
yaitu di dalam QS. Al-HAqqah [69]:6.

Penggunaan kata'uturua ( p ) di dalam Al-
Qur'an pada dasarnya dapat dirujuk kepada
pengertian bahasa yang pada umumnya menun-
juk kepada sikap dan perilaku yang tercela. Di
samping itu terdapat pul akata'utuww ( "p ) yang
tidak berkonotasi dos4 tetapi hanya menunjuk
kepada hal-hal yang terjadi di luar kebiasaan
atau bahkan sulit terjadi menurut pertimbangan
dan perhitungan manusia. Penggunaan kata
'uturoro dalam bentuk kata kerja di dalam Al-
Qur'an semuanya menunjuk kepada perbuatan
dosa besar dan kekufuran berikut ancaman dan
siksaan bagi pelakunya. Sedangkan dalam
benitkmashdnr, yaitu i'tiydn, di samping berkono-
tasi perbuatan dosa besar dan kekufuran, ia
memperlihatkan adanya nuansa, di samping
mengandung pengertian perbuatan yang tercela
juga menunjuk kepada sesuatu yang terjadi di
luar kebiasaan. Pengertian seperti itu ditemukan
di dalam QS. Maryam [19]: 8 yang menunjuk
kepada Nabi Zakariya yang diberi kabar gembi-
ra akan mendapatkan seorang anak dalam
usianya yang sudah sangat lanjut, ditambah lagi
dengan keadaan istrinya yang mandul sehingga
dari segi perhitungan manusia, sungguh sangat
sulit bagi keduanya untuk memperoleh ke-
turunan, tetapi hal itu bisa terjadi karena
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kehendak Allah Yang Maha Kuasa, terbukti
dengan dikaruniakannya seorang putra kepada
Nabi Zakariya, yaitu Nabi Yahya.

Penggunaan kata 'utuww ( "i ) yang juga
tidak secara eksplisit mengandung pengertian
dosa terdapat dalam (QS. Al-Haqqah [69]: 6)

dalam bentuk ism f6'il, 'dtiyah. Kata '6tiyah di
dalam ayat tersebut mengandung pengertian
'angin yang teramat kencang dan sangat dingin'.
Ayat tersebut memaparkan siksaan yang di-
timpakan kepada bangsa Ad, kaum Nabi Hud
as., yang di dalam sejarah manusia, angin
kencang seperti itu hanya terjadi pada bangsa
Ad, mereka yang tertimpa siksaan tersebut
semuanya binasa dan tidak satu pun yang
bertahan hidup. Dengan demikian, penggunaan
terma'utuw di dalam bentuk ism f6'il walaupun
tidak secara tegas mengandung pengertian
perbuatan jelek, tetapi setidaknya siksaan yang
ditimpakan kepada pelakunya berupa angin
yang teramat kencang lagi sangat dingin ('6tiyah)
merupakan akibat atau balasan bagi perbuatan
melampaui batas.

Di samping umat Nabi Hud yang ditimpa
azab karena keangkuhan dan kesombonganny4
juga bangsa Tsamud umat Nabi Shaleh.

Karunia yang diberikan Allah kepada
bangsa Tsamud tidak mereka syukuri, dengan
angkuh mereka menolak seruan Nabi Shaleh.
Bahkan, ketika Nabi Shaleh memperlihatkan
bukti kerasulannya berupa seekor unta (QS. H0d
[11]: 64) yang dengan susunya mampu memberi
minuman kepada seluruh penduduk kota,
mereka pun dengan sombong menolaknya dan
unta itu pun mereka sembelih (QS. Al-A'rAf [7]:
77,Q5. H0d [11]: 65 dan QS. Asy-Syams [91]: 14),

seraya menantang Nabi Shaleh agar men-
datangkan siksaan kepada mereka.

Keangkuhan dan kedurhakaan serupa
dinyatakan Al-Qur'an sebagai 'utuww ("*) dan
ditujukan kepada Bani Israil. oc M. Galib Matola ee

'UY0N ( o'Jbl
Di dalam Al-Qur'an kata'uyftn ( $* I dan yang
seakar dengannya terulang 62 kali. Kata'uyitn

I 025

.1:1 irn

( o'; I adalah bentuk ja-ak dari kata 'ain ( ;p )

yang berarti'indra penglihatan' atau'mata', baik
yang dimiliki manusia maupun binatang. Mata
adalah alat untuk melihat atau memandang.
Seseorang yang mengarahkan penglihatannya
atau pandangannya pada sesuatu, dalam bahasa
Arab disebut dengan 'dna ( oG) - ya'inu ( U- ).

Bentuk mashdamya (infinitif) adalah' ainan ( # =

penglihatan). Mata yang mengeluarkan air mata,
kata kerjanya juga disebut '6na (oG) - ya'inu
( U ).Dengan demikian, 'ain (;b ) adalah
sesuatu yang darinya keluar air. Maka, mata
disebut dengan 'ain ( rt ) karena darinya keluar
ait yang di dalam bahasa Indonesia disebut air
mata. Air yang bersumber atau keluar dari
tanah dan mengalir juga disebut dengan'ain
( &t = mata air). Seperti halnya air mata, air
yang mengalir dari bumi kata kerjanya dinyata-
kan dengan fiz a(i:G)-yalnu(';e- )-'ainan (t3).
Sumur yang mengeluarkan air disebut 'Anafil-

bi'ru ( pt iG ) sehingga diterjemahkan'sumur
itu mengeluarkan air'.

Kata'uyfin (o'*) terulang di dalam Al-
Qur'an sebanyak sepuluh kali, delapan kali
disebutkan dengan bacaan 'uyirn (,.rr!. ), sekali
disebutkan dengan dirangkai dengmr alif lfrm ( St),
al-'uyfin ( o'tlji ) dan sekali disebutkan dengan
bacaan 'uyitnan (e;y Kata 'uyLn ( t:'*) yar:.g

disebut di dalam AlQur'an seluruhnya menun-
jukkan pada makna 'mata air', hanya jenisnya
yang berbeda-beda. Misalnya,' uyitn ( ;:'"j, ) y mt
disebutkan di dalam QS. Al-Hijr [15]: tlS. Menu-
rut Al-Qurthubi adalah empat mata air yang
mengeluarkan air, khamar, susu, dan madu.
Seperti hanya Al-Qurthubi, Ar-Razi menafsir-
kan'uyfin ( o'*) di dalam QS. Al-Itijr [1s]: 45

dengan empat mata air yang mengalirkan air,
khamar, susu, dan madu. Menurut Ar-Razi mata
air di dalam QS. Al-Hijr [15]: tl5 serupa maksud-
nya dengan firman Allah dalamQS. Muhammad

[47]: 15, " (Apakah) perumpamaan (penghuni surga

y ang dij anj ikan kep adn o r an g-o r m g y m g b ert aku a y m g
di dalamnya adn sungai-sungai ymg tiadaberubah rasa

dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada

berubalt rasany a, sungai-sungai dnri khmnar (arak) y mg

Exsrxr-opeorn Al-Qun'aN



'[;vilrr

la,at rasany a bagi peminumny a, dan sungai-sungai dari

madu yang diming dan merekn mempuoleh di dalmnny a

segal a macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan

mereka, sama dengan orang-orangyangkekal di dalam

nerakfl, dan diberi minuman dengan air yang mendidih

sehingga memo tong-mot on g ususny a. "

Adapun mata air yang disebutkan di dalam

QS. Al-InsAn 176l: 5, 7, dan 18 serta QS. Al-
Muthaffifin l83l: 27, berbeda dengan apa yang

dimaksud di dalam QS. Al-Hijr [15]:45. Menurut
Al-Qurthubi, sumber air yang disinggung di
dalam QS. Al-InsAn [76]: ada tiga, yaittt' kdffir
( ;;g ), zanjabil (,F)), dan salsabil t P,,1.
Ketiganya adalah sumber mata air di surga yang
menjadi minuman bagi orang-orang yang
mendekatkan diri pada Allah yang menjadi
penghuni surga, sedangkan sumber mata air
yang disebut di dalam QS. Al-Muthaffifin adalah

tasnim ( # ), yaitu sumber mata air di surga

yang menjadi minuman penghuni surga dan
merupakan minuman yang paling mulia di
sur8a.

Mata air yang disebutkan di dalam QS.
YAsin [36]: 34 adalah mata air yang memancar

dari bumi dan mengalir ke kebun-kebun kurma
dan anggur yang dengan air itu tumbuh-
tumbuhan di dalam kebun-kebun itu berbuah
dan layak dimakan oleh manusia. Serupa dengan

penjelasan di atas, Al-Maraghi menafsirkan mata

air di dalam QS. YAsin [36]: 34 tersebut dengan

"sungai-sun Bat" ytrr9mengalir ke kebun-kebun
kurma dan anggur.

Seperti halnya pada QS. YAsin [36]: 34 kata

'uyinan $;) yang disebut di dalam QS. Al-

Qamar {541: 12 artinya mata air-mata air yang
memancar dari bumi yang terjadi pada pe-
ristiwa banjir yang melanda umat Nabi Nuh.
Menurut Ubaid bin Umar, seperti dikutip Al-

Qurthubi, Allah memerintahkan kepada bumi
untuk mengeluarkan airnya. Maka, bumi me-
mancarkan air melalui beberapa mata air. Satu

mata air terlambat mengeluarkan airnya. Lalu,

Allah murka kepadanya maka Allah menjadikan
airnya terasa pahit selamanya.

Sumber mata air juga dinyatakan dengan

.lt.} irr

ungkapan 'ain (;b ), bentuk tunggal, atau a'yun
( WI ), bentuk jamak, seperti disebutkan di dalam

QS. Al-InsAn 176l:6 'ainan yasyrabu bihd 'ibddulldh

(;i 3+ \J. H-t i.=mataair yang dari padanya

hamba Allah minum) dan QS. Al-Ins6n 176l:18,
' ainan fhd tusammi salsafild ( $*L'r#! W * =

mata air di surga yang dinamakan salsabil). Di
dalam QS. Al-InsAn disebutkan tiga mata air yang

dijadikan minuman bagi hamba-hamba Allah
yang berbuat kebajikan, yaitu air kafur, zanjabil,

dan salsabil, sedangkan di dalam QS. Al-
Muthaffifin [83) disebutkan sebuah sumber mata

air yang disebut tasnim, minuman bagi orang-
orang yang dekat kepada Allah. Palam bentuk
mutsanni (dual) disebut dalam QS. Ar-RahmAn

[55]: 50, fihim|' ainfrni tajriyh"i ( 9V 9* V = d,
dalam kedua surga itu terdapat duamata airyang
mengalir).

Di dalam Al-Qur'an, juga disebutkan kata

ma'in (;i.J ) untuk menjelaskan arti 'air yang
mengalir'. Para ahli tafsir berbeda pendapat
mengenai kata ma'in (,*).Pendapat pertama
mengatakan bahwa kala ma'in ( ,* ) berasal

dari wazan maf itl ( IF ), yaitu ma'yftn ( o':i;).
Kata maln ( ;i, ) merupakan ism maf' {rl walaupun
tidak memiliki bentuk fi'l (kata kerja). Dengan

demikin, kalamaln ( ,8,) berasal dari akar kata

'ain ( ;p ). Sementara itu, pendapat kedua
menyatakan bahwa kata ma'in ( ,* ) berasal
dari wazan fall ( ,b ), berasal dari akar kata al-

ma'n (crJi) yu"S berarti 'sesuatu yang meng-

alir'. MA'un ma'in ( #L6 ) berarti 'air yang
mengalir', seperti QS. Al-Mulk [67]: 30 yang
menyebutkan faman ya'tikum bi m6'in ma'in
(;r* ,q.kU u* = maka siaPakah Yang akan

mendatangkan bagimu air yang mengalir). Al-

Qur'an juga menyebutkan kata ma'in ( ,b )

tanpa kata m6' ( rt1), yangjuga berarti 'air yang
mengalir', seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-
Mu'minfin [23]: 50, wa ftwaindhumd 'il6 rabtttatin dzhti

qardrin wa ma'in ( ,->ii ,r1 ?$ i;j [1t:-i;tr;t =

Dan Kami melindungi mereka berdua di suatu

tanah tinggi yang datar yang banyak terdapat
padang rumput dan air yang mengalir).
* Hdnun Asrohah ce
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'UZAIR ( J*l
Kata'uzair ( ;_?) disebut satu kali di dalam Al-
Qur'an, yaitu pada QS. At-Taubah [9]: 30. Di
dalam bentuk lain kata itu disebut tiga kali, yaitu
padaQS. Al-Ma'idah [5]:L2, QS. Al-A'rAf [7]:157,
dan QS. Al-Fath [48]:9.

Yang dimaksud dengan 'uzair di dalam Al-
Qur'an adalah sebutan orang-orang Yahudi
terhadap seorang nabi yang sangat berjasa bagi
kelangsungan agama mereka. Di dalam bahasa
Ibrani disebut Ezra atau'Izra. Sampai sekarang
nama itu pula yang populer di kalangan mereka
karena nama itu telah diabadikan di dalam Kitab
Perjanjian Lama. Di dalam bahasa Arab, kata
' uzair ber asal dari' azara yang berarti'membantu/
menolong', seperti yang disebut pada QS. Al-
MA'idah [5]: 12. Hukuman yang didasarkan
kepada kebijaksanaan hakim yang diberikan
pada orang yang melakukan tindak pidana
disebut ta'zir ( 1-s' l Utena hukuman itu telah
membantu mengembalikannya menjadi manu-
sia yang baik. Sesmrang yang dipandang kecil
disebut' uzair. Disebut demikian karena kekecil-
annya itu melahirkan simpati dan kasih sayang

dari orang banyak. Dengan demikian semua
orang ingin menolongnya. Oleh karena itulah,
agaknya Ezra mereka sebut Uzair karena simpati
dan kasih sayang mereka terhadapnya.

Dalam sejarah Yahudi, 'Uzair (Ezra) adalah
salah seorang tokoh karismatik yang sangat
besar jasanya dalam memperbarui agama dan
mengumpulkan naskah-naskah Taurat serta
menuliskannya kembali. Oleh karena jasanya
yang besar itu, orang-orang Yahudi menyebut-
nya 'Anak Allah" (QS. At-Taubah [9]: 30),
meskipun tidak sampai seperti kepercayaan
orang-orang Nasrani terhadap Isa as.

Tercatat dalam sejarah, Bangsa Israil
hancur di tangan Raja Babilonia (586 SM) yang
meruntuhkan kuil, tempat suci mereka, memba-
kar naskah-naskah kitab suci, membunuh para
laki-laki, dan menawan wanita anak-anak, dan
para orang tua lanjut usia. Uzair bersama
beberapa orang ulama Yahudi dibuang ke Irak.
Setelah kembali dari pembuangan, ia bersama
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teman-temannya berusaha mengumpulkan
naskah-naskah Taurat yang masih selamat,
kemudian menulisnya kembali sebagai satu
kitab yang lengkap. "Taurat" yang mengalami
perkembangan itu telah memenuhi bentuknya
yang final. Naskah-naskah Taurat yang muncul
pada abad-abad berikutnya dipandang berda-
sarkan pada Taurat yang ditulis oleh Uzair.

Kitab tersebut sering pula disebut sebagai

Kitab Ezra. Hal itu wajar karena ia murni hasil
karyanya sendiri. Di dalam kitab itu disebutkan
bahwa sekalian kitab-kitab suci pusaka Musa
telah terbakar di zaman Nebukadnezar, Raja
Babilonia, tatkala Yerusalem ditaklukkan.
Namun, Ezr aN zatrlah yang berusaha membuat
catatan kembali. Oleh sebab itu, orang-orang
Yahudi ataupun orang Nasrani mengakui bahwa
Ezralah yang menulis kembali kitab Taurat
Pusaka Musa.

Karena begitu simpati orang-orang Yahudi
dan bahkan orang-orang Nasrani terhadap
Uzair, mereka mengatakannya sebagai anak
Allah dan oleh karena itu pul4 mereka tidak lagi
mempertimbangkan keaslian kitab Taurat yang
disusunnya dengan naskah asli pusaka Musa
yang dulu sebab jarak antara Uzair dan Musa
sudah beratus tahun lamanya. Sebagian besar
ilmuwan tidak mengakui seluruh yang dikum-
pulkan Uzair itu sebagai catatan yang telah
hilang atau terbakar itu. Kendati demikian, jasa

Uzair cukup membuat parailmuwan mengakui-
nya sebagai tokoh yang sangat berjasa dalam
memperbarui agama Yahudi yang sampai saat

ini tetap menganggap apa yang ditulisnya
kembali sebagai kitab suci.

Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa
tidak semua orang Yahudi mengatakan bahwa
Uzair adalah anak Allah. Akan tetapi, karena
kalimat tersebut diucapkan oleh orang Yahudi,
maka ucapan itu dipandang sebagai ucapan
semua orang Yahudi. cc A. Rahman Ritonga te

'tJzz| {al}
Kata'uzzd( rs?) seakar dengan kata'aziz ( j,i )
dari akar kata'azza (7) yarrs huruf-hurufnya
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tersusun dari 'ain dan zai ber-tasydid. Pada

dasarnya kata itu berarti 'kekukuhan', 'kekuatan'

dan'kemantapan'. Arti ini kemudian berkem-
bang sesuai b entuk mudltiri'nya. Apabila bentuk-
nya ya'uzzu ( fi ) maka ia berarti'mengalahkan'.
jika berbenttrkya'izzu ( f-), maka artinya'yang
sangat jarang', 'sedikit', atau 'tidak ada yang
menyamainya'. Apabila bentuk katanya ya'azzu

( F ) maka ia bermakna'menguatkan sehingga

tidakbisa dibendung atau diraih'. Semua makna

tersebut, menurut M. Quraish Shihab, dapat
menyifati Allah swt. Kata'Uzzdyang merupakan
nama salah satu berhala orang-orang musyrik
Mekkah, menurut sebagian ulama terambil dari
kata Al-'Aziz, salah satu nama Allah, sebagai-

mana Al-Ldta mereka ambil dari kata Allah.
Mereka menetapkan nama-nama seperti ini
dengan tujuan untuk menggambarkan bahwa
berhalaberhala mereka memunyai hubungan
erat dengan Allah swt.; bahkan, mereka meng-

anggapnya sebagai anak-anak PeremPuan
Tuhan.

AI-'Uzzi adalah berhala yang terbesar di
antara tiga berhala yang disembah oleh kabilah-
kabilah Arab ]ahiliyuh, y*B nalnanya diabadi-
kan di dalam AlQur'an, yal<ni Al-'Uzzd, Al-Ldta,

danMmdt.
Kata lain yang seakar dengannya terulang

di dalam Al-Qur'an sebanyak seratus enam kali,
di antaranya kata'azzazna (€;7 ) pada QS. Yasin

136l: L4; wa'azzani ( G'* t ) pada QS. ShAd [38]:
23; dm'izzan (f"y) pada QS. Maryam [19]: 81.

Kata'uzz6, adalah benfuk superlatif rruannats dri
kata a'azzu {'1-f ), disebutkan satu kali saja di
dalam Al-Qur'an, yaitu pada QS. An-Najm [53]:
19. Ayat itu berbunyi Afaraaitumul-lita wal-'uzzd

t uiii iili '6;7i =Maka apakah patut kamu [hai
orang-orang musyrikl menganggap Al-Ldta darr

Al-Uzzi... [sebagai anak perempuan Allah?]).
Di dalam ayat itu, disebutkan dua buah

nama berhala yang disembah oleh orang-orang
Arab |ahiliyah, ditambah satu lagi yaitu berhala
Manil ( ;6 ) seperti tersebut di dalam ayat
berikutnya.

Sebagian ulama mengatakan bahwa Al-

tff

'Uzzi adalah nama berhala di Ghathafan untuk
suku Quraisy dan Kinanah, sedangkan Al-Ldta

adalah nama berhala yang terletak di Thaif
untuk kabilah Tsaqif. Mujahid menyebutkan
bahwa Al-'Uzza ini berbentuk sebatang pohon,

yang akhirnya ditebang oleh Khalid bin Al-Walid
atas perintah Nabi saw. Said ibnu |ubair
menyebutkan bahwa Al-'Uzzd adalah berhala
yang terbuat dari batu berwarna putih, sedang-

kan Man6t adalah berhala kabilah Bani Hilal.
Menurut Ibnu Hisyam, Mandt adalah berhala
kabilah Hudzail dan Khuza'ah, atau berhalabagi
orang-orang Anshar, menurut pendapat

Qatadah. + Baharuddin HS. ;e

UFF(Ui )

Kata uff ( Ul ) berasa dalj affa - ya'uffii - uffan

( tuf - l:ls-- uf ). Kata itu di dalam Al-Qur'an
disebut tiga kali, tersebar pada tiga ayat dan di
dalam tiga surah Makkiyyah.

Menurut Ibnu Faris (w. 395 H) di dalam
bukunya Mu'jam Maqdyisit-Lugah, kata utr (5)
memunyai dua arti, yang satu berarti 'jengkel
(tidak senang)', dan yang lain berarti 'waktu'.
Menurut Abu Duraid, kata affa - ya'uffit - uffan

( g-3f - bt- Ui ) dipakai apabila orang meng-
gerutu karena jengkel atau sedih. Rajulun affhf

(itiy;i ) berarti 'orang yang banyak meng-
gerutu'. Al-Farra' menyebutkan bahwa kata uff
berarti 'sLrara' , sedangkan Al-Khalil mengatakan

bahwa al-uff ( 3!r ) dan at-tuff ( i.i3r ) salatr

satunya berarti 'kotoran telinga' dan yang lainnya

berarti'kotoran kuku'. Selanjutnya Ibnu Al-Arabi
menjelaskan bahwa kata al-ffi ( ,:O!r ) berarti
'gerutuan' atau'kejengkelan'.

Sementara itu Al-Ashfahani (w. 502 H),
seorang ahli bahasa Al-Qur'an, menyebutkan di
dalam bukuny a Al-Muft adfit fi Ghnfibil-Qur' dn, kata
al-uff berasal dari makna yang menunjukkan
'segala yang kotor', di antaranya kotoran kuku.

Dari pengertian-pengertian di atas ternya-
ta kata uff pertama kali digunakan dengan dua
pemahaman, yffiBsatu berarti jengkel dan yang
lain berarti saat, kemudian pengertian ini
berkembang dengan arti'kotoran'.
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Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan
keterangan dari ayat-ayat yang memuat katauff
itu, Al-Qur'an menggunakan kata tersebut
dengan arti sebagai ungkapan rasa jengkel. Satu

ayat mengandung perintah berbuat baik kepada
orang tua dan melarang mendurhakai mereka,
yakni QS. Al-IsrA' llTl:23,

)1-"5 Jli <n t;V;i-r-;';i'e:i try u*.:.el

u.A1';t4 U:.-;i:*i
(lmmd y ablughanna' indakal-kibar a ahaduhumd au

kildhumd fald taqul lahumd uffin wal6 tanharhumd

waqul lahumd qaulan karimd)
"lika salah seorang di antara keduanya atau kedua-

duany a sampai bmtmur lanjut dalam pemeliharannmu

maka sekallkali janganlah kamu mengatakan kEada
kedumy a perkatann' uff' dm j mynlaLr knmu memben-

tak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan

yangmulia."
Sedangkan ayat yang satu lagi menggam-

barkan orang yang durhaka kepada orang tu4
yaitu di dalam QS. Al-Ahqlrt 146l:17, wal-ladzi
qhla li wklidnihi uffin lakumit tSI;t i 4) C6 rs ;fii
= dan orang yang berkata kepada dua orang ibu
bapaknya, "Cis" bagi kamu keduanya). |adi,
kedua ayat itu berkaitan dengan ibu-bapak.
Tetapi firman Allah pada QS. Al-Anbiy6r' l21l:67
ditujukan kepada orang musyrik, uffin lakum wa

fi m|ta'budfi namindfi nillilhiaf aldta'qililn(QjN,Jl
3W tif ifr u3 u. -125'.ti:= Ah [celakalah]
kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah.
Maka apak4h kamu tidak memahami?).

Dengan demikian ternyata penggunaan
kata uff di dalam Al-Qur'an sama dengan yang
dipahami di dalam segi kebahasaan sebagaimana
yang telah dikemukakan di atas. er Af'raniati Affan oe

UKHDOD { rj.r;fr)
Kata ukhdtt d biasanya diartikan sebagai' lubang-
lubang yang digali di bumi, bentuknya dalam
dan memanjang'. D datam AlQur'ankataukhdftd
di dalam bentuk kata benda hanya ditemui
sekali, yaitu pada QS. Al-Bur0j [85]: 4, qutila

asbfrbut-ukhdfrd ( ;rl6?tq9l J') = binasa dan
terlaknatlah orang-orang yang membuat parit)

1029

Ukhrlird

dan disebut dengan bentuk khadd (1?) sekali,
yaitu pada QS. Luqm6n [31]: L8, wa 16 tushn"ir
khaddaka lin-ndsi wa 16 tamsyi fil-ardhi marahd

( a; upirii A F ii os. -rt'l ;;3 'Y = dan
janganlah kamu memalingkan mukamu dari
manusia [karena sombong] dan janganlah kamu
berjalan di muka bumi dengan angkuh).

Kata ukhditd berasal dari al-khadd (;.At),
jamaknya al-akhilfrd ( .ri;l3*trr ) ya.g pada mula-
nya berarti 'terbelah' (asy-syaqq [ajJr] ) atau
'lubang' (al-hnfr [;3il ). Usaha menggali'lubang'
di dalam bahasa Arab diungkapkan dengan
hnfara fil-ardh (,-l,r\t G '* ). Usaha membelah
bumi disebut dengan syaqqa al-ardh ( 

"Z:\t 
i*).

Kedua arti asal ini terdapat pada kata ukhdttd.

Arti asy-syaqq menggambarkan lubang yang
digali itu memanjang seolah-olah tanah tadi
terbelah, sedangkan xn al-hafr ( rlllJt ) menggam-

barkan lubang yang digali itu dalam. Kalau
kedua arti asal itu diterapkan untuk meng-
gambarkan keadaan lubang yang digali maka
digunakan kata ukhdttd.

Dari pengertian bahasa tersebut terlihat
adanya sesuatu yang semula satu kemudian
menjadi dua bagian yang terpisah. Keterpisahan

itu disebabkan adanya yang membelah atau
memisahkannya. Dari situ arti katakhadd ('"t;)
berkembang menjadi beraneka rag.un. Misalnya
'pipi' dikatakmr al-khadd (QS. LuqmAn [31]: 18).

Dikatakan demikian karena pipi yang ada di
wajah manusia, mulai dari bawah mata sampai
ke dagu, "telah dibelah dua" oleh hidung yang
memanjang dari atas ke bawah. Sungai juga
disebut jttga al-khadd ( tAt ) karena sungai
mengalir memanjang seolah-olah membelah
bumi menjadi dua belahan.

Kata khadd yang berarti 'pipi' digunakan
oleh Al-Qur'an dalam konteks etika pergaulan,

dan pipi dianggap sebagai lambang keramahan

seseorang. Sementara itu, kata ukhdftd disebut di
dalam Al-Qur'an dalam konteks keimanan dan

kezaliman. Al-Qur'an menggunakannya untuk
pengertian lubang-lubang atau parit-parit yang
dalam dan panjang yang digali oleh orang-orang
Yahudi atas perintah raja mereka untuk meng-
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hukum orang-orang yang telah meninggalkan
ajaran Yahudi (QS. Al-Burtj [8s]:  ).

Di dalam l<tab Mu'jamul-Alfidz wal-A'ldm
Al-Qur' dniyy ah, dikemukakan bahwa Dzun-
Nuwas, Raja Himyar (di Yaman)yang beragama
Yahudi bertekad menyiarkan agama Yahudi ke

seluruh penjuru dunia. Dalam pada itu, di Najran
muncul agarna baru yang dibawa oleh Isa Al-
Masih dan memikat banyak penganut agama
Yahudi. Mengetahui hal itu, dengan sombong
dan congkak, Dzun-Nuwas memerintahkan
semua pasukan setianya untuk mengepung
Najran dan memaksa mereka kembali ke agama
Yahudi. Akan tetapi, ternyata keimanan yang
kuat membuat mereka tetap bertahan mengesa-

kan Allah. Oleh karena itu, Dzun-Nuwas me-
merintahkan untuk menggali lubang-lubang,
kemudian membakar orang-orang Najran yang
beriman itu.

Selain dari penafsiran di atas, masih banyak
lagi penafsiran historis lain yang berbeda.
Namun, satu hal yang perlu dicatat ialah, semua
pakar sepakat menafsirkan kata ukhdttd sebagai
'parit-parit' seperti yang diterangkan sebelum-
nya. Perbedaan mereka terletak pada siapa yang
dimasukkan ke dalam parit dan siapa yang
membuatnya. ,, A. Rahman Ritonga tt

,LrL_AMRI r rliJjt l
Terma ulil-amri ( ;\J'j ) merupakan frasa
nominal yang terdiri dari kata uti ( .)j ) dan kata
al- amri ( ill ). Kata uli berarti'pemilik', sedang-
kan kata al-amr berarti 'perintah atau tuntunan
melakukan sesuatu' dan'keadaan atau urusan'.
Dari kedua kata ini Abd. Muin Salim menerje-
mahkannya menjadi 'pemilik urusan' dan
'pemilik kekuasaan atau hak untuk memberi
perintah'. Kedua makna ini sejalan karena siapa
yang berhak memberi perintah berarti ia juga
memunyai kekuasaan mengatur suatu urusan
untuk mengendalikan keadaan.

Al-AsMahani mengemukakan empat makna
ulil-amri ( 41Jj1 ), yakni (1) para nabi yang
mengatur kehidupan masyarakat; (2) para amir
atau pejabat pemerintahan yang menguasai

Ulil- \mri

kehidupan lahiriah masyarakat; (3) para filosof
yang menguasai kehidupan batin orang-orang
tertentu; dan (4) para dai yang menguasai
kehidupan batin masyarakat umum.

Tampaknya para mufasir tidak sependapat
mengenai konsep yang terkandung di dalam
terma ulil-amri. Muhammad Abduh misalnya
menukilkan empat pengertian, yaitu (1) para
anir (al-umar6'); (2) para hakim (al-bukkim); (3)

para ahli pengetahuan (ulama); dan (a) imam-
imam maksum. Muhammad Abduh sendiri
berpendapat bahwa filil-amri adalah sebuah
lembaga yang terdiri dari para amir, hakim,
ulama, kepala pasukan militer serta seluruh
ketua dan pemimpin masyarakat yang menjadi
rujukan dalam masalah kebutuhan dan ke-
maslahatan umum. Pendapat ini tampak jelas

menghimpun unsur-unsur ketua, pemimpin,
dan tokoh-tokoh yang memiliki keahlian khusus

yang relevan dengan kehidupan umat. Mereka
ini apabila telah bersepakat dalam menetapkan
sebuah urusan atau hukum, wajib ditaati, asal

saja kelompok tersebut merupakan bagian dari
masyarakat Muslim.

Terma ulil-amri ( AiJ:1 ) terpakai dua kali
di dalam Al-Qur'an, yaitu pada QS. An-NisA' [4]:
59 dan 83. Dari aspek sebab turunnya ayat
pertama menunjukkan bahwa istilah ulil-amri
memunyai makna khusus, yaitu pemimpin
pasukan perang @mir sarhyk). Al-Wahidi, As-
Suyuthi, dan Ath-Thabari menukilkan dua
riwayat dari Ibnu Abbas. Pertama berkenaan
dengan kasus Abdullah bin Hudzaifah bin Qais
bin Adi yang memimpin suatu pasukan dan
memerintahkan pasukannya masuk ke dalam api
unggun. Pada waktu itu sebagian menolak dan
sebagian lagi hampir menerjunkan diri ke dalam
api sehingga terjadi silang pendapat. Kedua,
berkenaan dengan perselisihan Khalid bin Walid
dengan Ammar bin Yasir. Di dalam kasus
tersebut, Ammar memberi perlindungan kepa-
da seseorang tanpa sepengetahuan dan izin
Khalid yang menjadi panglima (amir)nya
sehingga terjadi perselisihan. Menurut Ibnu
Hajar Al-Asqalani bahwa kasus-kasus ini
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relevan dengan perintah mengembalikan perso-

alan yang diperselisihkan kepada keputusan
Rasulullah saw.

Pengertian yang lebih dari istilah ulil-amri
( ;"itj'j ) terdapat pula di dalam ayat kedua QS.
An-NisA'[4]: 84, yang menerangkan adanya
sekelompok umat Islam yang lemah dan se-

kelompok orang-orang munafik pada zaman
Rasulullah yang gemar menyebarkan berita-
berita yang berkenaan dengan keamanan masya-

rakat mendahului keputusan Rasulullah saw.

dan pemimpin-pemimpin pasukan peran& yang

dikenal dengan ulil-amri.Imam Muslim me-
riwayatkan sebab turunnya Ayat 83 di atas

bahwa ketika Rasulullah menjauhi istri-istrinya,
Umar bin Al-Khaththab masuk ke masjid di saat

orang-orang sedang kebingungan sambil ber-
cerita bahwa Rasulullah telah menceraikan istri-
istrinya. Umar berdiri di pintu masjid dan
berteriak, "Rasulullah tidak menceraikan
istrinya dan aku telah menelitinya". Kasus
tersebut mengingatkan untuk tidak menyebar-

kan berita sebelum diselidiki.
Dari kajian di atas, dipahami bahwa apa

yang dimaksud dengan ulil-amri ( $i3r1 ) se-

sungguhnya telah dikenal pada zaman
Rasulullah. Terma ulil-arzrl ditemukan antara lain
di dalam hadits yang bersumber dari |ubair bin
Mut'im bahwa Rasulullah saw. bersabda,

lr\wt,*>v & E't +ikrl.,i rr,JLrj "'

3vt*t yG $i] &i -)'t1 ;i *e3
(... wa'lamfi annal-qulfiba 16 taghillu 'ald tsaldtsin:

lkhlishul-'amali lillih wa mundshnhatu irlil-amri wa

' al 6 luzttmi j mn 6' at il -muslimin ).

" . . . Dan ketahuilah bahwa hati tidak akan berkhianat

terhadap tigahal, yaitu beramal dengan ikhlas karena

Allah menasihati penguasa; dan tetap bersama dmgan

j mnaah Muslim. " (HR. Ad-Darimi).
Menurut penelitian Abd. Muin Salim,

terma ulil-amri ( fir/j ) berhubungan dengan

kalaar-rasi.tl ( J;1t ). Dengan hubungan ini maka

ungkapan tersebut berkedudukan pula sebagai

objek mengikuti kedudukan kata ar-rasitl .lni
menunjukkan bahwa ulil-amri wajib ditaati

L'lil- { mrr

seperti halnya kewajiban mengikuti Rasulullah
saw Dalam hal ini, terlebih dahulu perlu
dibedakan antara ulil-aruri pada masa Rasulullah
dengan ulil-amri setelah beliau wafat. Yang
pertama diangkat oleh Rasulullah; karena itu,
tanpa diragukan lagi mereka adalah amir
Rasulullah, baik menurut kenyataan maupun
hukum. Berbeda dengan yang kedua, mereka
tidak diangkat oleh Rasulullah, tetapi diangkat
sebagai pelaksana tugas kepemimpinan yang
dimiliki oleh Rasulullah semasa hidupny+ yakni
mengatur kehidupan umat dengan menegakkan

hukum-hukum Tuhan. Atas dasar ini maka
mereka juga termasuk di dalam konsep amir
Rasulullah saw. Misalnya, pidato Abu Bakar
Ash-Shiddiq ketika ia telah dibaiat, ia berkat+
"Taatilah aku selama aku taat kepadaAllah; dan
jika aku mendurhakai Allah maka tidak ada

kewajiban atasmu untuk taat kepadaku". Dari
sini dapat ditegaskan bahwa antara Rasulullah
dan para ulil-amri terdapat ikatan yang menS-

hubungkan mereka berupa kewajiban menegak-

kan hukum Tuhan. Atau di dalam ungkapan lain,

ulil-mnri adalah khalifah Rasulullah saw. di dalam

melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan politik
atas umat Islam. Penegasan ini berimplikasi
bahwa firman Allah yang dikaji tidak hanya
mengandung kewajiban taat kepada Rasulullah
dNrulil-arnri , tetapi juga menjadi dasar keberada-

an kekuasaan politik yang dimiliki pemerintah
serta keabsahannya.

Dalam pada itu, keabsahan kekuasaan ulll-
amri ( ;'{t;'j ) mengandung makna bahwa
hukum-hukum dan kebijaksanaan politik yang

mereka putuskan, sepanjang hal itu tidak
bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah,

memunyai kekuatan yang mengikat seluruh
rakyat. Oleh karena itu, seluruh rakyat yang
menjadi subjek hukum wajib menaatinya. ]adi,
dikenal dua hukum yang berlaku di dalam
negara. Yang satu, Hukum Allah (Syariat) yang

bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah,
sedangkan yang satu lainnya adalah Hukum
Negara yang bersumber dari keputusan ulil-amri.
q Muhammadiyah Amin oc
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TJLTJL:Azrra t glirrj3i I
Kata ini terdiri atas dua kata ultt (')rI) dan al-
' azm ( ;fit ). Ultt( Jrl ) aaaaf, Uentuk jamak untuk
jenis laki-laki yang berarti dzawit ( 3'1; = yang
empunya /yang memunyai). Kata ini disebutkan
sebanyak43 kali di dalam Al-Qur'an dengan dua
bentuk 17 kali di dalam bentuk ulfi ( l,{ ) aan ZO

kali di dalam bentuk uti ( ;,j1. ei'izm ( Ctsr)
adalahmashdar dai'azamaya'zimu(i*- i" ) yang
mengandung arti (1) al-qashd ( -rl3r = maksud), (2)

an-niyyah (i:lt = niat), (3) al-irfrdah ats-tsdbitah
( b;3t';;t;1t = kemauan/kehendak yang kuat/
teguh). Kata ini disebutkan dalam Al-Qur'an
sebanyak sembilan kali dengan berbagai variasi
dan makna yang berbeda: (1)'mama ('pf ) salut

kali (QS. Muhammad $71:21) yang mengandung
arti 'tetap' di dalam kalimat faidzd 'azamal-amru

falau shadaqfitlilha lakdna khairan lahum ( iy tig

&r* scl lfi1jzi; *,g= Apabila telah'tetap
perintah perang [mereka tidak menyukainya].
Tetapi jikalau mereka benar [imannya] terhadap
Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi
mereka); (2) 'azamta ( U? ) satu kali (QS. Ali
'Imr6n [3]: 159) yang mengandung arti'membu-
latkan tekad' dalam kalimat faidzh 'azamta

fat aw akknl' al all dhi, innall 6ha y ubibbul -mut aw akkilin
(6f'$ILlifi 61"ffr Jo ifgaf r'!p = Kemu-
dian apabila kamu telah membulatkan tekad
maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya
Allah menyukai orang-orang yang bertawakal
kepada-Nya); (3)kata'azamfi (r;V ) disebut satu
kali dalam (QS. Al-Baqarah l2l: 227) yang
mengandung arti'berketetapan hati' dalam ayat
wain 'azamit ath-thnl1q fainnall1ha sami un 'alim
( # €'filp',ful\;? bb = Dan jika mereka
berazam [berketetapan hati untuk] menalakmaka
sesungguhnya Allah MahaMendengar lagi Maha
Mengetahui);(4)ta'zimtt(flis ) satu kali (QS. Al-
Baqarah l2l: 235) yang berarti 'bertetap hati'
dalam kalimat wal6 ta'zimfi 'uqdatan-nikdbi hiltA
yablughal-kitdbu ajalah ( ;? Stalii3ni;y15
Airic-5'rt&- = Dan janganiah kamu berazam

[bertetap hati] untuk berakad nikah sebelum
habis idahnya); (5)'azm ( Cf ) ya.g dirangkaikan
dengan al-umilr ( ,;\r) tiga kali (QS. Ali 'ImrAn

l;lul-'Azm

[3]: 186, QS. LuqmAn [31]:L7, dan QS. Asy-SyOrA

la2l: a\ yang mengandung arti'urusan atau hal-
hal yang diutamakan' di dalam rangkaian kata
min'azmil-umfir ( ,;\1t Cp',y= dari urusan yang
diutamakan); (6)' mman ( u't' ) satu kali (QS. Thaha

[20]: 115) yang berarti 'kemauan yang kuat', di
dalam kalimat walam najid lahfi 'azman
(v'f { q ';i = dan tidaklah Kami dapati pada-
nya kemauan yang kuat); dan (7) al:azm ( CFr )
yang dirangkaikan denganulft( ]r{ ) satu kali (QS.

Al-AhqAf [46]: 35) di dalam ayat yang berbunyi

'€("J b?;.ts ,fii b;SilSil;; t:<+u

'4"14 ;'bL 1l-i*-;s <:;*j. c1;; i,
3;*$i i1al *ti-w-*

(Fashbir kamd shnbara ulul-'azmi minar-rusul wal6
tasta' jil lalrum kaannahum y auma y arauna md yi( adfina

lam y albatsi ill6 s6' atm min nahir baligh falwl yuhlaku

ill al - q aumul -f 6s i qud.
"Maka bersabarlah kamu sEerti orang-orang yang

mernunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah

busabar dan j mrgmtlah komu maninta dixguakm ( mab)

bagi mereka. Padahari melihat azab yang diancamkan

kepadn mereka, mereka (mer asa) seolaholah tinak finggal
(di dunid melainknn saaat pada sianghni. (lnilah) suatu

pelaj armt y mg cukup; maka, tidnk dibinasakan melainkmt

kaumyangfasik."
Dalam ayat tersebut Allah swt. meme-

rintahkan kepada Nabi Muhammad saw. agar
sabar atas segala musibah yang menimpanya
dalam berdakwah dan menghadapi berbagai
kesulitan, terutama cercaan, cemoohan, peng-
aniayaan, dan sikap kasar kaum yang men-
dustakan beliau, sebagaimana kesabaran para
rastl ulul-'azm. Kata ulul-'azm ( 1iJufil ) dalam
ayat tersebut mengandung arti dzawul-hazm
wash-shabr ( ;Atj -'ts:)':t = orang-orang yang
memiliki ketabahan dan kesabaran) atau dzawul-
jidd watslsabdt wash-shabr ( *)tr,pQt,r)4tr,r; =

orang-orang yang memiliki kesungguhan,
ketetapan hati, dan kesabaran).

Para ulama berbeda pendapat tentang
rasul-rasul yang dimaksud dengan ulul-'azm
( cjlull ): (1) Menurut Ibnu Abbas, mereka
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adalah Nabi Muhammad saw., Nuh, Ibrahim,
Musa, dan Isa; (2) Menurut Mujahid, mereka
berjumlah limaorang sebagaimana digubah oleh
penyair di dalam syairnya:

s;.,Jri *i ?'ji - 1f)r .'llilt', *'i i)t):\r*"J\;rJJ\)-.t-ttrU

fulul-'azmi Nithun, wa Al-Khalilul-munajjadu - wa

Mfisfr wa'ish wa Al-Haffib Muhnmmadu).
"ulul:azmialalrNuh,Al-KhnlilyangmuliaObrahim),
Mus a, Isa, dnn kekasih All ah, Muhamm ad. "

(3) Menurut As-Suddi, mereka adalah para
rasul yang diperintahkan berperang, yaitu
Ibrahim, Musa, Daud, Sulaiman, Isa, dan
Muhammad saw.; (4) Menurut Abu Al-Aliyah,
mereka adalah tiga orang rasul Allah, dan Nabi
Muhammad saw. yang keempatnya. Ketigarasul
dimaksud ialah Ibrahim, Hud, dan Nuh; (5)

Menurut Qatadah, mereka ialah Nuh, Hud,
Ibrahim, Syuaib, dan Musa; (6) Menurut Ibnu
]uraij, mereka ialah Ismail, Ya'qub, dan Ayyub;
tidak termasuk Adam, Yunus, dan Sulaiman; (7)

Menurut Al-Aziz, mereka ialah Nuh, Hud, dan
Ibrahim; (8) Menurut Ibnu Zaid, semua nabi
adalah ulul-'azm. Allah tidak mengutus seorang
rasul pun kecuali ia termasuk ulul-'azm; dan (9)

Menurut fabir bin Abdullah, mereka berjumlah
313 orang. Katanya, "Balaghani anna ulil-'azmi
minar-rusuli kinit tslilts mi' atin wa tsalitsata ' Asy ar "
(;te '$i'it;'>t t.jts Jrlt u 1-;Jt S'rl i:i ,# =

Telah sampai berita kepadaku bahwa rasul-rasul
ulul-' azm berjumlah 313 orang). * N oorutahidah ct

UMM (;f )
\r

Kataumm ( ii ) ai dalam Al-Qur'an disebut tiga
puluh empat kali, terdapat di dalam dua puluh
surah dan terdiri dari tiga puluh satu ayat. Ibnu
Manzhur di dalam Lisdnul-'Arab menyatakan
bahwa kata umm berarti 'asal' , 'dasar', atau
'fondasi'; ada juga yang mengatakan bahwa asal
dri al - umm adal ah al - q ashd ('-r21t = y arrrg dituj u ).
Kataumm digunakan untuk manusia dan untuk
sesuatu yang tidak bernyawa serta tumbuh-
tumbuhan seperti ummun-nakhlah ( {tirlt il =

induk kurma) dan ummu kutli syai' (,it "S'ii =
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induk segala sesuatu). Menurut Ibnu Duraid kata
ummberNti 'apa saja yang di dalamnya terkum-
pul segala sesuatu', seperti ummul-qaum ( 6At ii=
pemimpin masyarakat). Syumail mengatakan
bahw a al-umm adalah'apa saja yang terkumpul'.
Banyak sekali kata yang dirangkaikan dengan
kata umm seperti ummul-kalb an 1 l*t il'1.

Kata al-umm., menurut Ibnu Faris, memu-
nyai empat cabang yartu al-ashl ( .,p"!r = dasar,
fondasi), al-marja' ( C*1t = sumber), al-jam6'ah
( +g+t = kumpulan), dan ad-ffin ( ;r,l' = agama).

Menurut Al-Ashfahani di dalam Mu' jam-nyakata
ummberafii'ibu yang melahirkan anaknya dan
ibu jauh yang melahirkan anak-anaknya', seperti
Hawa' adalah ibu kita. Dikatakan pula umm
adalah apa saja yang menjadi adanya sesuatu,

entah pendidikannya, kebaikannya, atau per-
mulaannya. Al-Khalil mengatakan bahwa kata
ummberNti 'apa sajayang dikumpulkan dengan
yang lain', seperti tersebut di dalam QS. Az-
Zukhruf l43l: 4, wa innahtt fi ummil-kitlb
( .y,$i )l'O,ili ). Kata ummul-kit Ab di datam ayat

ini menunjuk kepada pengertian Lauh Mabfitdz
karena semua ilmu dinisbatkan dan dilahirkan
daripadanya. Dari uraian di atas dapat dikatakan
bahwa secara kebahasaan kata umm memunyai
arti asal, 'apa saja yang terkumpul di dalamnya'
dan 'apa saja yang melahirkan anak'.

Adapun di dalam Al-Qur'an kata umm
digunakan (a) untuk menunjuk wanita yang
melahirkan anaknya, sebagaimana di dalam QS.
LuqmAn [31]: 14 dan QS. Al-AhqAf [46]: 15. Ayat
ini mengandung perintah untuk menghormati
kedua orang tua, khususnya ibu yang telah
mengandung, melahirkan, dan menyusui de-
ngan susah payah. Hal yang senada dapat dilihat
di dalam QS. An-Nahl 11.61:78 dan QS. Az-Zumar

[39]: 6. Adapun di dalam QS. An-N0r [24]:61
diketengahkan tentang pedoman bergaul dengan
ibu; (b) kata umm di dalam Al-Qur'an berbicara
tentang perempuan baik-baik, seperti Maryam
yang melahirkan nabi Isa seperti manusia yang
lain, sebagaimana yang terdapat di dalam QS.
Al-MA'idah l5l:17,75, dan 116, serta QS. Al-
Mu'min0n [23]: 50. Adapun pembicaraan
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mengenai ibu Nabi Musa dapat ditemukan di
dalam QS. Al-A'rAf [7]: L50, QS. Maryam [19]:
28, serta QS. Al-Qashash [28]: 7,10,13, dan 38.

Kala umm yang bentuk jamaknya ummahdt

( -rilf ) di dalam Al-Qur'an juga disebut untuk
menyatakan (a) ibu yang melahirkan, nenek, ibu
susuan, dan ibu dari istri, seperti yang tercantum
di dalam QS. An-Nisd' l4l: 23, yang memberi
keterangan tentang wanita yang haram dinikahi;
(b) kata ummahdt dipergunakan untuk ibu,
berkaitan dengan zhihir ( .,W = suami yang
menyamakan istri dengan ibunya), yang meru-
pakan kebiasaan adat di zaman |ahiliyah, seperti

yang terdapat di dalam QS. Al-AhzAb [33]: 4 dan

QS. Al-MujAdilah [58] : 2; (c) ummahrif digunakan
jugauntuk menyebut pembagian waris kalangan

ibu sebagaimana di dalam QS. An-Nisil [a]: t1
dan QS. An-Ntr l24l:61.; (d\ ummahdf di dalam
Al-Qur'an dipergunakan untuk menyebut istri-
istri Nabi sebagai ibu (kehormatan) bagi kaum
Muslim sehingga mereka haram dinikahi se-

bagaimana ibu kaum Muslim sendiri, seperti
yang terdapat di dalam QS. Al-AhzAb [33]: 5.

Umm juga disebut di dalam Al-Qur'an
ketika menceritakan keadaan di Hari Kiamat se-

bagaimana di dalam QS.. Abasa l80l: 35, wa

uimihi wa abihi (*;li -yii = [pada hari ketika
manusia laril dari ibunya dan ayahnya). Kata

umm jugaberarti 'tempat kembali' sebagaimana

yang tercantum di dalam QS. Al-Qari'ah [10L]:
9, fa ummuhir hdwiyah (4.|,j; ,7j,li= maka tempat
kembalinya adalah neraka hfuniyah).

Selain yang telah disebutkan di atas, umm

juga dirangkaikan dengan kata al-kithb, yakni
ummul-kitdb (.+[flr ff ), seperti di dalam QS. Ai
'Imr6n [3]:7,

fi i; :,s.; Li.r; \ +is! ,uL Jtl cii '*
,o , r,tt ;1i *,s)i

(Huw al -l adzi anzal a al aikal-kit 6b a minhu dy 6tun

muhkamitun hunna ummul-kitdbi wa ukharu
mutasydbihht).

"Dialah yang menurunkan Al-Kitab (Al-Qur'an)

kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang

muhkamAt I tulah pokok-pokak isi Al-Qur' an dan y ang
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lain (ayat-ayaf) mutasyAbihdt. "

Ummul-kitilb (kata umm dirangkai dengan

kata al-kitdb) dalam ayat tersebut, menurut Ath-
Thabathabai, bukan seperti ummul-athfdl
( J[i[trr if = iU" anak-anak), melainkan b erartimin
(sebagiannya) seperti kata nis6' ul-qaum ( ?'t;:\ Lt;.
= kaum wanita di tengah masyarakat), dan lain-
lain. Al-kithb (Al-Qur'an) itu mengandung ayat-

ayat yang merupakan umm dari ayat-ayat
lainnya. ]adi, ayat-ayat yang mutasydbihat
( -,u.)Jf ) dikembalikan kepada ayat-ayat
lainnya yangmuW.amdt ( ouSi ), yang merupa-
kanummul-kitdb.

Di dalam QS. Ar-Ra'd [13]: 39, juga ditemu-
kan kata ummul-kitdb. Maksud ummul-kitdbpada
ayat ini adalah Kitab yang telah ditetapkan Allah
pada suatu waktu dan apabila dikehendaki-Nya
pada masa yang lain akan dihapus seraya
kemudian menetapkan kitab yang lain. Selain itu
di dalam QS. Az-Zukhruf [43]: 4 jugaditemukan
kala ummul -ki f d& tersebut. Yang dimaks ud ummul -

kitilb disini adalah lauhmahffidz, yang juga firman
Allah di dalam QS. Al-Burffj [85]:22. Lauhmaffiz]t
dinamakan dengan umml-kitdb karena ia merupa-
kan asal dari kitab-kitab samawi.

Di samping itu, kata umm dirangkaikan
dengan kata al-qurd yak-ni ummul-qurd ( 6 At (l ),
sebagaimana tercantum di dalam QS. Al-An'Am

16l: 92. Yang dimaksud dengan ummul-qurh di
dalam ayat ini adalah 'kota Mekkah' yang
merupakan tempat permulaan dakwah dan dari
sinilah kalimat-kalimat Allah tersebar. Demikian
halnya yang terdapat di dalam QS. Asy-SyurA

[a2l:7.
Dari uraian di atas dapat diambil kesimpul-

an bahwa kata umm di dalam Al-Qur'an diper-
gunakan di dalam beberapa pengertian. Di
antaranya untuk menyatakan wanita yang
melahirkan anaknya, baik secaraumum maupun
secara khusus, seperti Maryam, ibu Nabi Isa dan

ibu Nabi Musa. Di samping itu, juga untuk nenek

terus secara vertikal, ibu susuan, dan ibu istri.
Kata umm juga dipakai untuk menyatakan
sumpah zltihdr seorang suami, berkaitan dengan

masalah waris, istri-istri Nabi, keadaan pada
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Kata ummah ( a:{ ) jamatnya adalah umam ( ;\ ),

berasal dari kata amma-ya'ummu (?tii) yang
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Hari Kiamat, dan tempat kembali yaitu neraka
hdwiyah. Selain itu, kata umm juga dirangkaikan
dengan al-kit1b @mmul-kit1b); berarti ayat-ayat
muhkamdt dan lauhmabfuzh. Ter dap at juga ummul-
qurh yang berarti kota Mekkah. Kendati secara

umum kata tersebut digunakan untuk meng-
ungkapkan ibu yang melahirkan anaknya,
pengertian lainnya dapat juga dimasukkan
sebagai ibu dalam arti induh asal, dan tempat
kembali. * Naqiyah Mukhtar ot

UMMAH t AiI I

[.;rnrna]r

kesatuan dengan mengakomodir berbagai
kelompok primordial masyarakat ketika itu,
termasuk kepada penekanan titik temu berbagai
kepercayaan di dalam masyarakat. Ayat-ayat
yang menggambarkan manusia seb agat ummatan

wdbidah pada umumnya diturunkan di Mekkah,
misalnya di dalam QS. Al-Mu'min0n [23]: 52 dan

QS. Al-Anbiyd' l21l:92 sedangkan penggunaan
kata ummahlumam pada ayat-ayat Madaniyah
banyak dihubungkan dengan Islam, seperti
dapat dilihat pada QS. Al-Baqarah [2]: 128-143.

Kata ummahJumam didalam AlQur'an yang
penggunaannya secara khusus ditujukan kepada
manusia juga mengandung beberapa pengertian.
Pertama, bermakna setiap generasi manusia yang
kepada mereka diutus seorang nabi atau rasul
adalah umat yang satu, seperti umat Nabi Nuh
as., umat Nabi Ibrahim as./ umat Nabi Musa as.,

umat Nabi Isa as., dan umat Nabi Muhammad
saw. Di antara umat setiap rasul ini ada yang

beriman, tetapi ada pula yang ingkar. Dengan

demikian, manusia terbagi menjadi beberapa
umat berdasarkan nabi atau rasul yang diutus
kepada mereka. Makna ini, antara lain dinyata-
kan di dalam QS. Al-An'Am 16l: 42, QS. Y0nus

110]1: 47, QS. An-Nahl [16]: 36 dan 63, QS. Al-
Mu'min0n l23l: 44, serta QS. Al-Qashash [28]:
75. Kedua bermakna suatu jamaah atau golong-
an manusia yang menganut agama tertentu,
misalnya umat Yahudi, umat Nasrani, dan umat
Islam. Lihat umpamanya di dalam QS. Al-A'rAf

l7l:159 dan 181, QS. Hffd [11]: 48, QS. An-Nahl

11.61: 36, serta QS. Ah 'Imran [3]: 104 dan 110.

Ketiga kata ummahlumam dapat pula berarti
suatu kumpulan manusia dari berbagai lapisan

sosial yang diikat oleh ikatan sosial tertentu
sehingga mereka menjadi umat yang satu,
misalnya di dalam QS. Al-Anbiyd' [21]:92 darr

QS. Al-Mu'min0n [23]:52. Keempat, kedua kata

ini jugamemunyai makna seluruh golongan atau

bangsa manusia. Pengertian ini, antara lain
ditemukan pada QS. Y0nus [10]: 19 dan QS. Al-
Baqarah l2l:213.

Meskipun memunyai banyak makna, kata

ummahlumam di dalam Al-Qur'an dapat

berarti 'menuju', 'menjadi', 'ikutan', dan
'gerakan'. Secara leksikal kata ini mengandung
beberapa arti, antara lain 1) suatu golongan
manusia, 2) setiap kelompok manusia yang
dinisbatkan kepada seorang nabi, misalnya umat
Nabi Muhammad saw., umat Nabi Musa as., dan
3) setiap generasi manusia yang menjadi umat
yang satu (ummatan wAhidnh).

Al-Qur'an menyebut kata ummah dan
berbagai bentuk lainnya 51 kali dNrkata umam

sebanyak 13 kali. Kedua kata tersebut digunakan
di dalam Al-Qur'an dengan pengertian yang
berbeda-beda, yaitu L) digunakan dalam arti
'binatang-binatang yang ada di bumi dan/atau
burung-burung yang terbang dengan kedua
sayapnya', misalnya di dalam QS. Al-An'Am [6]:
38),2)'makhluk jin', di dalam QS. Al-A'r6f [7]:
38,3)'waktu' di dalam QS. H0d [11]:8, dan QS.
Yff suf 112]'45, 4) pengertian'imam', misalnya di
dalam QS. An-Nahl [16]: 120, dan 5) berarti
'agama' , seperti di dalam QS. Al-Anbiyd' l21l:
9Z QS.Al-Mu'minffn [23]:52, danQS. Al-Baqarah

l2l:213.
Dari 64 kali kataummahlumam yangterdapat

di dalam Al-Qur'an sebanyak 51 buah di
antaranya tercantum pada ayat-ayat Makkiyah.

]ika diperhatikan pen ggu naart kata umm ahl um am

di dalam Al-Qur'an terdapat perbedaan di
antara ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah.
Penggunaan kata ummahlumam pada ayat-ayat
Makkiyah lebih banyak mengacu kepada ide
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disimpulkan mengandung pengertian j amd' ah,

yaitu segolongan manusia yang dipersatukan
oleh ikatan sosial sehingga mereka dapat disebut
sebagai umat yang sa|u (ummatan wdhidah).
Demikian pendapat Rasyid Ridha. Al-Qurthubi
menyimpulkan penggun aankata ummahlumam di
dalam ayat-ayat Al-Qur'an mengandung pe-
ngertian jamaah atau golongan manusia yang
kepada mereka diutus seorang Nabi atau Rasul.

Sementara itu Ali Syari'ati mengartikan kata
ummahlumam dengan 'jalan yang lurus', yaitu
sekelompok manusia yang semua individunya
sepakat dalam tujuan yang sama dan masing-
masing membantu agar bergerak ke arah tujuan
yang diharapkan atas dasar kepemimpinan yang
sarna.

Dasar tatanan umat menurut Ali Syari'ati
adalah kesamaan akidah dan kesamaan di dalam
kepemimpinan yang satu agar individu-
individunya bergerak menuju kiblat yang sama.
Ini menjadi ciri khas umat atau masyarakat
Islam yang bersifat agama dan risalah yang
memperjelas jalan dan kiblat anggotanya.
Karena itu, kata umat adalah suatu istilah yang
mengandung arti bergerak dan dinamis.

Al-Qur'an menggambarkan umat Islam
sebagai "umat yang ideal" dengan menggunakan
berbagai istilah, seperti berikut. L) Khaira ummah
('i; 'F = umat pilihan), penggunaan istilah ini
antara lain ditemukan pada QS. Ali 'Imr6n [3]:
110.2) Llmmatan wasathan (fa-f il = umat yang
adil) (QS. Al-Baqarah [2]: 143).3) Ummatan
muslimah ('z*J'alf : umat yang berpasrah diri
kepada Allah swt.) (QS. Al-Baqarah [2]: 128.4)
l.lmmatan muqtashidah (ii*tlj'ij{ = umat yang
berlaku jujur) (QS. Al-Ma'idah [5]: 66).

Di antara ciri-ciri umat yang ideal menurut
penjelasan Al-Qur'an, adalah: pertam4 senan-

tiasa menyeru manusia kepada perbuatNrma'rilf
(terpuji), dan mencegah mereka dari perbuatan
munkar (tercela), seperti dinyatakan di dalam QS.
Ali 'Imran [3]: 110; kedua tidak bercerai berai
dan berselisih satu sama lainnya setelah datang
keterangan yang jelas kepada mereka (QS. Ali
'ImrAn [3]: 105). er Musda Mulia *
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UMMAHAT (.^)q,i )
Kataummahdt ( .W\ ) adalah jamak dari bentuk
tunggal umm ( it ) yang berarti 'ibu'. Kedua
bentuk ini banyak ditemukan di dalam Al-
Qur'an.

Kata ummahilt ( oC ) di dalam AlQur'an
ditemukan sebanyak 11 kali dan dalam tiga
bentuk; 1) dalam bentuk kata ummahdt ( o6l),
tanpa diikuti dhamir hanya sekali dijumpai pada

QS.An-Nisfl f4]:23;2\dalambenhtkumma]atukum
(';*C,yang diikuti dlamir kum)berulang 7 kali,
yaitu pada QS. An-NisA' $l:23 (2 kali), QS. An-
Nahl [16]: 78, QS. An-N0r [24):61, QS. Al-AhzAb

l33l: \ QS. Az-Zumar [39]: 6, dart QS. An-Najm

153): 32; dan 3) kata ummahatuhum ( gr<), ai-
dahului dhqmir hum) drjurnpai sebanyak 3 kali, yaitu
padaQS. Al-AhzAb [33]:6, dan QS. Al-MujAdilah

[58]: 2.

KataummahAt ( od ) dalam berbagai ayat
di atas memunyai pengertian yang berbeda-
beda, tetapi semuanya mengacu pada arti dasar,

yaitu 'ibu'. Beberapa pengertian kata ummahdt
( -d ) dapat dikemukakan sebagai berikut. 1)

Ibu kandunp terdapat di dalam QS. An-NisA' [4]:
23, "D7haramkan atas kamu (mengawini) ibu-
ibumu." Arti ini didapati jugapadaQS. An-Nahl

11.61:78, QS. An-Nffr [24):61, QS. Al-AhzAb [33]:
4, QS. Az-Zumar l39l:6, dan QS. An-Najm [53]:
32. 2) lbu susuan (ibu yang diminta menyusui
seorang anak dengan/atau tanpa imbalan,
meskipun tidak ada hubungan darah), pengerti-
an ini dijumpai pada QS. An-NisA' l4l:23, "Ibr-
ibumu yang menlrusui kamu." 3) Ibu mertua (ibu
dari istri), terdapat pada QS. An-NisA' l4l:23,
"Ibu-ibu istrimu (mertua)." 4) Istri-istri Nabi
Muhammad saw., seperti ditemukan pada QS.
Al-AhzAb [33]: 6, "Nabi itu (hendaknya) lebih
utama bagi orang-orang Mukmin dari diri
mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu
mereka."

Selain digunakan dengan berbagai pengerti-
an seperti dikemukakan di atas, kata ummahdt
( -d) juga disebut di dalam berbagai konteks,
yaitu 1) di dalam konteks uraian tentang wanita-
wanita yang haram dikawini menurut hukum
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Islam (QS. An-NisA' l4l: 23);2) pembicaraan
tentang pedoman pergaulan di rumah tangga (QS.

An-N0r l24j: 61);3) pembicaraan tentang ke-

utamaan Nabi dan para istrinya (QS. Al-AhzAb

[33]: 6);4) uraian tentang tanda-tanda kebesaran

Allah swt. di dalam proses penciptaan manusia
(QS. Az-Zumar [39]:6 dan QS. An-Najm [53]: 32);

dan 5) penjelasan mengenai hukum zhihar (QS.

Al-MujAdilah [58]: 2 dan QS. Al-AhzAb [33]:6).
Ummahdt ( -d ) dalam pengertian 'ibu

kandung' dalam Islam memunyai posisi yang
sangat dihormati dan dimuliakan. Banyak ayat

dalam Al-Qur'an yang menerangkan kewajiban

berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya

kepada Ibu, misalnya dalam QS. Luqm6n [31]: 14.

Di dalam pengertian istri-istri Nabi saw.,

yang dimakstd ummahdt ( -d ) ialah para istri
Nabi yang jumlahnya 13 orang, namun yang
terkumpul dalam satu waktu tidak lebih dari 9
orang. Masing-masing dari mereka disebut
Ummul-mu' minin (Lbu orang-orang beriman),
secara berurut disebutkan sebagai berikut: 1)

Khadijah binti Khuwailid (Mekkah [556,-619 M]).
Istri Nabi yang pertama dan paling banyak
berperan dalam menyiarkan Islam pada masa-

masa awal. Dari perkawinan beliau dengan
Khadijah, Nabi dikaruniai 6 orang putra-putri,
yaitu Al-Qasim, Zainab, Ruqayah, Ummu
Kaltsum, Fatimah, dan Abdullah. 2) Saudah binti
Zarn'ah,janda dari sahabat Nabi yang termasuk
orang pertama beriman. Suaminya, Sakran bin
Umar Al-Amiri, meninggal sepulang dari hijrah
ke Habasyah. Setelah suaminya meninggal
Saudah hidup sendiri dan mendapat tekanan
dari keluarganyayang masih musyrik, termasuk
ayahnya yang belum masuk Islam. 3) Aisyah
binti Abu Bakar (Mekkah [614 M]-Madinah [678
Ml). Istri Nabi yang dikenal cerdas, banyak
meriwayatkan hadits dan banyak mengusai
seluk beluk hukum Islam. 4) Hafshah binti Umar
bin Khaththab. Sebelumnya Hafshah menikah
dengan Khunais bin Hudzafah bin Qais bin Adi
As-Sami Al-Quraisyi, salah seorang sahabat
Nabi yang ikut hijrah ke Habsyah dan meninggal
dalam perang Uhud. Hafshah adalah istri Nabi
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yang juga meriwayatkan hadits dan dipercayai
menyimpan naskah kumpulan Al-Qur'an per-
tam4 yang dikompilasi pada masa Abu Bakar

Ash-Shiddiq. 5)Zarnab binti Huzaimah bin Al-
Harits Al-Hilaliyah. Hidup bersama Nabi hanya

dua bulan, kemudian meninggal. Dikenal dengan

sebutan ummul-masdldn karena sangat penyayang

kepada fakir miskin. 6) ]uwairiyah binti Harits;
salah seorang pemimpin kabilah Bani Musthaliq
yang mengadakan perlawanan terhadap umat
Islam di Madinah, tetapi kalah dan menjadi
tawanan perang. Nabi menebus kemerdekaan-

nya dan mengawininya. Setelah ia masuk Islam
hubungan antaraBani Musthaliq dan umat Islam
menjadi baik. 7) Ummu Salamah. Nama aslinya

adalah Hind binti Suhail. Mantan istri Abdullah
bin Asad bin Mughirah, sahabat Nabi yang mati
syahid dalam perang Uhud. 8) Zainab binti |ahsy
bin Ri'ah bin ]a'mur bin Sabrah bin Murrah.
Sebelumnya adalah istri Zaid bin Haritsah, anak

angkat Nabi saw. Nabi mengawininya untuk
menghapus tradisi Arab yang mempersamakan
anak angkat dengan anak kandung. Zainab
dikenal sebagai istri yang takwa dan salehah. 9)

Ummu Habibah, Ramlah binti Abu Sufyan. Ia
bersama suaminya tergolong orang-orang yang

berhijrah ke Habasyah. Akan tetapi, suaminya
murtad dan meninggalkannya. Namun ia tetap

teguh dalam keislamannya. Rasulullah me-
minangnya melalui Raja Najasyi. Kembali ke

Madinah pada bulan Muharram 7 H. Meninggal
M H, pada masa pemerintahan saudaranya,
Mu'awiyah bin Abi Sufyan. 10) Shofiyah binti
Huyay bin Akhtab. Istri kedua Rasulullah yang
berasal dari tawanan perang. Ia adalah putri
Raia Khaibar yang dikalahkan oleh tentara Islam,

kemudian hidup sebagai tawanan perang.
Setelah menikah dengan Nabi orang-orang
Khaibar banyak yang memeluk Islam. 11)

Maimunah binti Harits (W. 681 M), dinikahi
ketika penaklukan Mekkah (fatbu makkah) atas

permintaan Maimunah sendiri. 12) Rayhanah

binti Zaid. Ia diberi pilihan oleh Rasulullah
antara masuk Islam, dimerdekakan, dan dinikahi,
atau ia tetap dalam keyahudiannya, dan ia
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memilih yang pertama. Dinikahi Rasulullah pada

akhir tahun ke 5 H. dan meninggal pada akhir 10

H. 13) Mariyah Al-Qibthiyyah. Seorang budak
yang dihadiahkan oleh pembesar Qibti (Koptik)
Mesir, kemudian tinggal bersama Rasulullah
hingga melahirkan Ibrahim. Dengan kelahiran

anak ini, otomatis Maria menjadi merdeka.
Namun begitu, sejak awal pernikahannya
dengan Nabi ia sudah menjadi salah satu ibu
kaum Mukmin. Wafat pada tahun 16 H.

Terhadap para istri Nabi tersebut umat
Islam diperintahkan berlaku hormat dan sopan,

dilarang menyakiti hati mereka, dan juga
dilarang mengawini mereka karena mereka itu
dipandang sebagai para ibu orang-orang
beriman. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah
di dalam Q.S. Al-Ahzab, 33:53, "Dan tidak boleh
kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak pula
mengawini istri-istrinya sesudah ia wafat
selama-lamanya. Sesungguhnya perbuatan itu
adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah."
ec Ahmad Thib Raya ot

uMMrY (;;f )
Kata ummiy ( pl ) berasal dari Amma, ya'ummu

(?'t-?l ) yang secara etimologis mengandung
beberapa pengertian, seperti'sumber','tempat
tinggal', 'kelompok', dan 'agama'. Dari arti-arti
tersebut, muncul pula arti yang berkaitan
dengan arti itu, seperti'tujuan', 'tumpuan', dan
'keteladanan'. Dari akar kata ifu muncrlkataumm
( il ) ya"g berarti 'ibu' karena ibu menjadi
tumpuan bagi putra-putrinya sekaligus menjadi

teladan bagi mereka.
Kata ummiy ( Grl ) di dalam berbagai

bentuknya, baik tunggal maupun jamak, di
dalam Al-Qur'an ditemukan enam kali yang

berada di dalam empat surat. Kata ummiy (;;1 I
menurut kebahasaan memunyai beberapa arti.

Di antaranya berarti 'tidak bisa menulis'. Kata

ini menurut Al-Ashfahani di dalam Mu'iam'nya,
dinisbatkan kepada umat yang tidak memunyai
tradisi menulis. Karena itulah bangsa Arab
disebut juga dengan bangsa ummatan ummiyyah

({r1''^A ). Kalangan Arab Thaif bisa menulis

I tttrttit

setelah mereka berupaya, yaitu mereka belajar
kepada penduduk Hirah yang memPeroleh ilmu
itu dari orang-orang Anbar.

Kata ummiy ( f ) i"gu berarti 'tidak bisa

menulis dan tidak bisa membaca'. Kata tersebut

dapat dinisbatkan kepad a ummah y arrg tidak bis a

menulis dan tidak bisa membaca. Ibnu Manzhur
menyatakan bahwa kala ummiy ( f ) dapat ai
nisbatkan kepada umm (i1= iUu;-t arena anak

yang baru dilahirkan sedikit sekali bicaranya di
samping tidak jelas. Oleh karena itu, Nabi
Muhammad dikatakan ummiy ( f ) tut"t u
bangsa Arab tidak bisa menulis dan tidak bisa

membaca.
Selain itu, menurut Al-Ashfahari, ummiy

( p{) auput berarti 'sedikit pengetahuannya',
sebagaimana dapat dipahami dari Firman Allah,
wa minhum ummiyyfina 16 ya'lamttnal-kitdba ill6
amhniyya ( gtJ <!t a(A) q:Jx t b# '&i = a*,
di antara mereka ada orang-orang ummi yang
tidak mengetahui Al-Kitab [Taurat] kecuali
dongengan belaka), sedangkan menurut Al-
Fatra',yang di maksud dengan ummiyyiln('o'J$)
di sini adalah 'orang-orang Arab yang tidak
memunyai kitab'. Di dalam Al-Qur'an, kata

ummiy ( :! ) di dalam berbagai bentuknya
dipergunakan di dalam beberapa pengertian. Di
antaranya, kata tersebut diperuntukkan bagi
orang Arab, yang dibedakan dengan orang-
orang ahli kitab, sebagaimana firman Allah di
dalam QS. Al-]umu'ah [62]: 2 sertaQS. Ali'ImrAn

[3]: 20 dan 75.

Kata ummiy ( f I ai dalam bentuk tunggal

semuanya menggambarkan keadaan Nabi
Muhammad saw. yang disebut sebagai rasul dan
nabi yang ummiy ( ;.rt l. Penggunaan kataummiy
( g/ ) pada kedua ayat tersebut menunjukkan
keadaan Nabi Muhammad saw. yang tidak
pandai membaca dan menulis. Namun, hal
tersebut sama sekali tidak menunjukkan ke-

kurangan beliau; bahkan, dengan keadaan beliau
yang ummi7 ( Grl ) membuktikan bahwa Al-
Qur'an adalah wahyu Allah sebab beliau tidak
mungkin membuat karya setinggi itu. Di samping
itu, Jengan keadaan beliau yang ummiy (:,i),
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tuduhan bahwa beliau membuat karya setelah
membaca kitab suci dan cerita kuno terdahulu
dapat dihindari karena beliau sama sekali tidak
mungkin membaca Taurat dari orang Yahudi
atau Injil dari orang Nasrani atau; bahkan, cerita-

cerita kuno. Pada sisi lain, dengan keadaan beliau

y ang ummiy ( :.r1 ), beliau memiliki kemampuan
menghafal yang amat tinggi (QS. Al-A'la $716).

Penggunaan kata ummiy ( f ) fu.rg -"-
nunjuk keadaan beliau yang tidak pandai
membaca dan menulis, di samping menunjukkan
bahwa ajaran yang dibawanya adalah wahyu
Ilahi, sekaligus menunjukkan bahwa ke-ummiy-

an beliau merupakan satu keistimewaan ter-
sendiri di dalam menghadapi masyarakat Arab
yang sangat kuat hafalan, lagi menilai bahwa
kemampuan menulis merupakan aib karena hal
tersebut menunjukkan bahwa yang bersangkut-
an kurang kuat hafalannya. Kata ummiy (;J)
yang ditujukan kepada beliau semuanya di-
dahului dengan kata rasul dan nabi secara
bersama-sama.

Akan halnya pengguna ankata ummw ( 
G.J )

dalam bentuk jamak, di samping ada yang
berkonotasi tidak pandai membaca dan menulis
(QS. Al-Baqarah [2]: 78) iuga secara khusus
menunjuk kepada penduduk Mekkah yang juga

disebut ummiyyitn. Hal tersebut menunjukkan
tradisi keilmuan mereka yang lebih mengandal-
kan hafalan dibanding tulisan (QS. Al-Jumu'ah

[62]:2).
Di samping itu, penggunaan kata ummiy

(;f ) i"S, dapat menunjuk kepada golongan
yang tidak memiliki kitab suci, seperti diisyarat-
kan di dalam QS. Ah'ImrAn [3]:20. Kataummiy
( p{l ai dalam ayat tersebut dipertentangkan
dengan iltul-kitib ( *r(jr r;i;t = orang-orang yang
diberi kitab), dalam hal ini orang Yahudi dan
Nasrani. Karena itu, sebagian mufasir cenderung
memahami ummiy (521) sebagai orang-orang
musyrik Mekkah.

Meskipun begitu, penggunaan kata ummiy
( ;;1), baik yang berkonotasi tidak pandai
membaca dan menulis maupun yang menunjuk
kelompok masyarakat yakni penduduk Mekkah,
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saling berkaitan karena masyarakat Mekkah
pada saat diutusnya Nabi Muhammad saw. pada

umumnya tidak pandai membaca dan menulis
sehingga wajar kalau mereka disebut kelompok
masyarakat yang ummiy ( :;1 l.

Kecuali yang telah disebutkan di atas,

ummiy ( urf ) U"rurti 'ahli kitab', 'Yahudi dan
Nasrani', yang tidak mengetahui isi kitab mereka,

sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah di
dalam QS. Al-Baqarah l2l:78.

Karena di dalam konteks Al-Qur'an kata

ummiy ( or{) dapat dipahami dengan beberapa

pengertian, kalangan mufasir pun memberikan
beberapa interpretasi. Ath-Thabathabai, misal-
nya, mengartikan ummiy ( f ) sebagai 'orang
yang tidak bisa membaca dan menulis', di
samping dapat mengandung pengertian lain,
yaitu 'penduduk Mekkah' atau'ummul-Qurk' dan
selain'ahli kitab', sebagaimana di dalam QS. Ati
'ImrAn l3l:75.

Ath-Thabari yang mengutip beberapa
riwayat di dalam beberapa tafsirnya me-
ngemukakan beberapa pengertian kata ummiy.Di
antaranya adalah orang yang tidak bisa menulis,
orang yang tidak bisa menulis dan sekaligus
tidak bisa membaca, orang-orang Arab yang
tidak memunyai Al-Kitab, orang-orang yang
tidak membenarkan rasul dan kitab yang
dibawanya, dan bahkan mereka membuat kitab
dengan tangan mereka sendiri, dan kalangan
Yahudi yang tidak mengetahui atau tidak
membaca sedikit pun kitab mereka. Akan tetapi
menurut Al-Farmawi, kendatipun kataummiy di
dalam Al-Qur'an menunjuk pada makna yang

beragam, tetapi memunyai maksud yang sam4
yaitu "orang yang tidak bisa membaca dan
menulis".

Berbeda dengan Al-Farmawi, kalangan
orientalis menolak untuk mengartikan nabi
Muhammad ummiy dengan tidak bisa menulis
dan tidak bisa membaca. Frans Bukhl, misalnya,

memberikan arti kata tersebut dengan tidak
diajar (untaught). Pada umumnya kalangan
orientalis tidak menerima pengertian tidak bisa
membaca dan tidak bisa menulis karena tidak
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sesuai dengan kata ummiyyun yang terdapat di
dalam QS. Al-Baqarah [2]: 78, ymrg menyatakan

bahwa orang-orang ahli kitab itu kurang
mengetahui tentang isi kitab suci mereka.

Dari uraian tersebut terdahulu ditarik
kesimpulan bahwa baik dari kebahasaan, dari
konteks Al-Qur'an, maupun dari pendapat
kalangan mufasir terdapat kesamaan bahwa
ummiy memunyai beberapa pengertian. Adapun
pengertian u mmi '' bdakbisa menulis dan sekaligus

tidak bisa membaca" didapatkan dari arti
kebahasaan dan dari kalangan mufasir, sedang-
kan Al-Qur'an sendiri tidak menyatakannya
secara eksplisit. o:Naqiyah Mukhtar re

uNAs (.J"61)
Kataunis, seperti halnya kata a/ -ins ( u;1t ) terdiri
dari tiga huruf asal: alif, nfin, s?z berarti 'manusia'.
Dari sini pula terbentuknya kata andsiyyu ( gf;1 y
Demikian dijelaskan Ar-Razi di dalam Mukhtdr
Ash-Shihhh.Ibnu Faris menjelaskan, ada dua
mac;un makna yang dikandung oleh kata anasa

( I ) it" yaitu: (1) sesuatu yang tampak nyata.
Misalnya, di dalam QS. An-Nis6; [4]:6, Allah
menegaskan, yang artinya: "maka jika kamu telah

melihat kecerdasan di antara mereka" . (2) Segala

sesuatu yang menjadi lawan dari liar (jinak).
Maka dari itu, dalam bahasa Arab, bila seseorang

melihat sesuatu dia berkata "1nastusy-syaia"
, - .r. t . - \
( ir,iiJl c*^; I ,.

Katains yang merupakan salah satu turun-
an dari kata anasa sering pula diperhadapkan
dengan kata al-jinn (",i1= jin). Misalnla ketika
Allah menjelaskan adanya dua jenis setan
penggod4 Dia berkata: "syaithinal insi wal jinni"
(QS. Al-An'Am [6]: 112). Kedua jenis ini tentu
sangat bertolak belakang bahwa yang pertama
bersifat nyata (kasat mata), sedangkan yang
keduanya bersifat tersembunyi. Ada pula yang
mencoba mengaitkan kata insan dengan kata
nasiya yang berarti 'lupa'. Ibnu Abbas, misalnya
mengatakan bahwa manusia itu disebut insan
karena ia sering lupa kepada janjinya. Namury
dari sudut pandang Al-Qur'an, pendapat yang
mengatakan insdn terambil dari kata uns yang

Lirris

berarti jinak, harmonis dan tampak, lebih tepat
dari yang berpendapat bahwa ia terambil dari
kata nasiya (lupa) itu atau ndsa yantrsu (ber-
guncang). Karena, kitab suci Al-Qur'an se-

bagaimana dikemukakan Bintusy Syathi' di
dalam Al-Qur'an wa Qadkyal Insdn sering kali
memperhadapkan insan dengan jdn, yakni
makhluk halus yang tidak tampak, sedangkan
manusia adalah makhlukya.g nyata lagi ramah.
Ada sebanyak 17 kali Allah menyebutkan kata
al-ins y Nrgdisandingkan dengan al-j inn atau. j 6n.

Kata 6nasa di dalam arti 'tampak' itu juga
terdapat di dalam beberapa ayat Al-Qur'an.
Misalnya, karena Nabi Musa dipanggil oleh
Allah di lembah Thuwa beliau melihat bayang-
an api lalu ia berkata kepada keluarganya, yang
artinya: "Tinggallahkamu di sini, sesungguhnya aku

melihat api" (QS. Thaha [20]: 10).

Di dalam Al-Qur'an, kata 6nasa dengan
berbagai bentukannya ditemukan sebanyak 97

kali, terdiri dari 6 kali dalam bentuk kata kerja; L

kali dalam bentuk isim fa'il dalam QS. Al-
AhzAb[33]: 53, dan selebihnya dalam bentuk
kata benda. Adapun kata yang berbentuk ism itu
terdiri dari kata ins ( gl ) sebanyak 22 kali dan
insdn (oLsl) 61 kali dan insiyyk (U\.) 1 kali.
Penampilan kala ins kelihatannya juga berbeda
dengan inshn dilihatdari segi konteksnya. Hampir
semua kata ins di dalam Al-Qur'an disandang-
kan dengan al-jinn atau jin. Apabila merujuk
kepada maksud dasar kedua kata tersebut yaitu
al-ins afiinya'sesuatu yang tampak atau terlihat'
dmr al-jinn'artinya sesuatu yang tertutup atau
tidak terlihat', maka dengan demikian makna
kata ins di dalam Al-Qur'an lebih mengarah
kepada manusia sebagai nomina kolektif.
Sedangkan kata insdn di dalam kebanyakan
konteks pembicaraannya lebih mengarah kepada

arti manusia dengan sifat psikologisnya. Makna
ini dapat dilihat, misalnya, di dalam QS. Az-
Zukhruf [43]: 15, QS. Al-Ma'Arij [70]: 19; QS. Al-
InfithAr l82l: 6; dan Al-Fajr [89]: 15

Kata unds itu sendiri hanya ditemukan
sebanyak 6 kali, antara lain di dalam QS. Al-
Baqarah [2]:60; QS. Al-A'rAf [7]:82,160; dan QS.
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Al-IsrA' l17l: 7 1. Kata un As dalam QS. Al-Baqarah

l2l: 60, menurut mufassir Fakhruddin Ar-Razi,
bermakna sabth ( W ), bentuk tun ggal dd asbdth

( UWl) artinya kabilah atau suku. |uga dengan
makna al-walad (keturunan). Pendapat ini juga
dipegangi oleh Syekh Al-Maraghi. Menurutnya,
ayat ini berkaitan dengan kisah eksodusnya Bani
Israil dari Mesir. Kemudian mereka memasuki
suatu area yang disebut Tih di dalam keadaan
dahaga lantaran teriknya panas matahari. Saat
itulah mereka memohon kepada Allah dengan
perantaraan Nabi Musa as. supaya Allah
memberinya minuman. Maka, Allah mengabul-
kan doanyaitu. Fakhruddin Ar-Razi menambah-
kan, Allah swt. mengelompokkan kaum Bani
Israil itu dalam L2 suku, menurut jumlah anak-
anak (putra) Nabi Ya'kub as. Allah memberi
kemudahan kepada mereka dalam mengambil
air tersebut supaya tidak saling mendengki. Di
dalam ayat itu, jumlah mata air tempat mereka
minum ada 12 buah. Al-Qurthubi juga menafsir-
kan kata unds di dalam QS. Al-A'rAf [7]: 1,60

dengan asbhth yang artinya kabilah (suku).
Demikian pula kata unds ymrgterdapat di dalam
QS. Al-IsrA' l17l:77, Mujahid dan Ibnu Abbas
menafsirkannya "golongan manusia".

Adapun kata andsiyy ( gr"f1 I di dalam QS.
Al-FurqAn [25]: 49, walaupun dalam bentuk
tunggal, tetapi mengandung makna banyak.
Demikian menurut Al-Farra' dan Az-Zajjaj
seperti dikemukakan Ar-Razi. Akan tetapi, Ath-
Thabari mengatakan bahwa kata al-anisiyy
adalah bentuk jamak darikatainsdn. Hurttf yd' dt
akhirnya adalah pengganti huruf niln yang ada
pada akhir katainskn tersebut. Adapun kataunds
dalam QS. An-Naml ayat56, menurut Mujahid,
juga menunjuk kepada sekelompok manusia.
Menurut penafsiran Dewan Penerjemah dan
Pentafsir Al-Qur'an Depag. RI,yarg dikatakan
kaum Luth kepada sesarnanya di dalam ayat ini
merupakan ejekan terhadap Nabi Luth dan
pengikutnya yang tidak mau mengikuti perbuat-
an mereka. Makna yang sama tapi dengan
redaksi yang sedikit berbeda dari ayat ini juga
terdapat dalam QS. Al-A'rAf [7]: 82. Ayat ini
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masih berkenaan dengan ejekan dari kaum Luth
terhadap diri beliau dan pengikutnya yang setia.

Setelah diteliti semua kata yang berakar
dari alif, nttn, darrl s?n, ditemukan beberapa arti
antara lain: (1) al-basyar ( pt= manusia); (2) azb
zlruhfir ( ,#t = nyat4 tampak) sebagai lawan
dari al-jinn ( :it = tertutup / tersembunyi). Kata
anasa di dalam arti 'tampak' atau 'melihat'
dijumpai dalam Al-Qur'an umumnya berbentuk
kata kerja. Kemudian ditemukan pula satu kata
dalam bentuk ism fa'il, yakni pada Ayat 53 QS.
Al-AhzAb, musta'nisin ( S*-d ). Ayat ini ber-
hubungan dengan adab bertamu harus tahu
situasi dan tidak boleh terlalu lama duduk-
duduk untuk berbicara hingga menimbulkan
rasa jengkel tuan rumahnya, mengandung
makna memperpanjang atau berlama-lama,
kNena musta' nisin jugaberarti'menunggu'. Kata
yang tersusun dari huruf alif, nitn, dansin dalam
bentuk kata benda dalam Al-Qur'an, umumnya
me-ngandung makna'manusia'.

Kata ins lebih mengarah kepada jenis
ketimbang p er son (pribadi), sedangkan kata un ds

itu sendiri dalam Al-Qur'an selalu menunjuk
kepada sejumlah manusia sehingga mengan-
dung makna suku atau kabilah. * Ahmad Kosasih *

UNTSA r #f I
Kata untfi (;f I ai dalam berbagai bentuknya

-baik di dalam bentuk mufrad,mutmnn6,matrpurt
di dalam bentuk jamak- disebut di dalam Al-
Qur'an sebanyak 30 kali, tersebar pada beberapa
surah dan ayat.

Menurut Ibnu Faris, kata al-un9| (;jir)
atau 'perempuan' adalah lawan dari kata adz-

dzakar ( f.iJr ) atau'laki-laki'.
Kata al-unttA ( e\t ) digunakan juga di

dalam arti'lemah' dan'mudah', seperti hadidun
anits ( ,*j:f); ) artinya 'besi yang lunak', dan
ardhun anits ( aLi jzl ) yffigberarti'bumi/tanah
yang mudah tumbuh'.

Di dalam Al-Qur'an kata untsd sering
disandingkan dengan kata dzakar. Bentuk itu
dapat dijumpai di dalam QS. Ah'ImrAn [3]: 36

dan 195, QS. An-NisA' l4l:124, QS. An-Nahl [16]:
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97, QS. GhAfir [40]: tlO, QS. Al-HujurAt [49]: 13,

QS. An-Najm [53]:45, dan lainnya.
Di dalam bentuk mufrad, kata itu disebut

18 kali. Ayat-ayat yang memuat kata itu
berbicara tentang 1) Allah menciptakan ma-

nusia berpasang-Pasangan, laki-laki dan pe-

rempuan (QS. Al-Huiurat [49]: 13, QS. FAthir

[35]: 45, QS. Al-QiyAmah [75]: 39, dan QS. Al-
Lall l92l:3), 2) Allah mengetahui apa-apa yang

dikandung wanita (QS. Ar-Ra'd [13]: 8, QS.
FAthir [35]: 11, dan QS. Fushshilat l41l: 47),3)

qisas diwajibkan berkenaan dengan orang-
orang yang dibunuh, orang merdeka dengan

orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita
dengan wanita (QS. Al-Baqarah l2l:178), 4)

perempuan tidak sama dengan laki-laki (QS. Ah
'ImrAn [3]: 36), dia memunyai kecendrungan

yang berbeda dengan laki-laki, 5) berkaitan
dengan amal saleh, laki-laki dan perempuan
yang berbuat kebajikan akan masuk surga (QS.

An-NisA' $|724 dan QS. GhAfir [ O]: a0).

Di dalam bentuk mutsannL, kata itu disebut
6 kali, banyak membicarakan masalah binatang
yang diharamkan, apakah dua yang jantan atau

dua yang betina, ataukah yang ada di dalam
kandungan dua yang betina. Informasi yang lain

menyangkut masalah warisan, yaitu anak laki-

laki memperoleh dua bagian, sementara anak

wanita satu bagian (QS. An-NisA' [4]: 11) dan

tentang kalalah, jika ahli waris terdiri dari
saudara laki-laki dan saudara perempuan maka

bagian saudara laki-laki sebanyak bagian dua

orang saudara perempuan (QS. An-Nis 6i $l: 17 6).

Di dalam bentuk jamak in1b ( ot31 ) disebut

6 kali. Al-Qur'an memuat kata itu di dalam
konteks yang berbeda-beda, di antaranya 1)

Allah yang menentukan dengan anugerah-Nya
melalui hukum-hukum yang ditetapkan-Nya,
apakah akan memberikan sesuatu kepada anak

laki-laki atau kepada anak perempuan (QS. Asy-

Sy0rA [r12]: a\;2) berhala yang disembah orang
musyrik (QS. An-NisA' [4]: 117) di dalam Al-

Qur'an dikategorikan sebagai peremPuan karena

nama-namanya adalah nama Perempuan, se-

perti al-l6ta, Al-'uzz6, al-mandt, dan lainJain; 3)

ll srv ah

kaum musyrik menganggap para malaikat
sebagai perempuan (QS. Az-Zukhruf [tt3]: 19);  )

pertanyaan Allah kepada orang musyrik,
apakah pantas Allah mengambil anak pe-

rempuan, sedangkan mereka dipilihkan anak

laki-laki (QS. Al-IsrA' l17l:40).
Berhala dan semua yang disembah selain

Allah disebul indtskarena kata ini menggambar-
kan kelemahlembutan yang biasanya bertolak
belakang dengan kekuatan dan keperkasaan. Itu
salah satu sebab, mengaPa Nabi Ibrahim as.

ketika menunjuk matahari menggunakan kata

hddzd ( i.l.a ) yang berarti 'inl' , hadzi rabAi (QS. Al'
An'Am [6]: 78) karena matahari disangkanya
Tuhan, sedangkan Tuhan harus memiliki kekuat-

an dan keperkasaan. |adi, walauPun asy-syams

(matahari) di dalam bahasa Arab merupakan
kata yang bergender feminin dan seharusnya

ditunjukkan dengan kata hhdzihi ( sf^ ) tetapi
dengan alasan di atas Nabi Ibrahim menunjuk-
nya dengan katahddzdrabb? (Ini Tuhan-ku) karena

ta'nist tidak wajar menunjuk Tuhan Yang Maha

Kuasa itu sebagai perempuan. ec Af'raniati Affan *

uswAH tavll
Kalauswah berasal dari kata asd - ya'st - asu)an -
asan(Li - Qi - ;t- - ui ). Maknaharfiahnya
bervariasi, yaitu'mengobati','menghibur', dan

'memperbaiki', tergantung dari .-bj:[ yll8
mengikutinya. Misalny a: asal-jarh ( C'r.lt o,\ :
mengobati htka); asar-rajul ( S*)t .,-f = menghi-

bur dan menolong seseorang); ash bainahum

('r* ;i = berbuat baik di antara mereka).

Dari makna harfiah itu berkembang makna

uswah sebagai sesuatu yang berfungsi menjadi
penghibur atau pengobat bagi yang dirundung
kesusahan dan kesedihan. Di dalam bahasa
Arabnya: mfr yuta' azzi bihi, wa mA y a' tafr bihil-hnzin

t iJt ", &Yj I s'ii" ti ). Maknaitukemudi-
an bergeser menjadi'suri teladan', sesuatu yang

diikuti, al-qudwah ( ;]-rilr ). Pergeseran arti ini
dapat dipahami karena sesuatu yang dijadikan
teladan biasanya secara psikologis dapat mem-

beri kepuasan dan hiburan bagi mengikutinya,

sehingga cenderung untuk ditiru dan diikuti.
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Kata uswah disebut di dalam Al-Qur'an
sebanyak tiga kali. Masing-masing disebut sekali
di dalam QS. Al-AhzAb [33]: 21., dan dua kali di
dalam QS. Al-Mumtahanah [60]: a dan 6 . Di
dalam ketiga penyebutannya itu kata uswah
selalu diikuti oleh kata hnsanah ( e-*o ) yang
berarti baik. Dengan demikian, artinya adalah
suri teladan yang baik. Katauswahhasanahyang
terdapat di dalam QS. Al-Ahzab [33]:21 maksud-
nya adalah Nabi Muhammad saw., sedangkan
pada dua ayat lainnya QS. Al-Mumtahanah [60]:
4 dan 6 ditujukan kepada Nabi Ibrahim as. dan
para pengikutnya. Menurut Ibnu Zaid, yang
dimaksud dengan para pengikut Nabi Ibrahim
as. di samping orang-orang beriman bersama-
nya, adalah juga para nabi secara keseluruhan.

Nabi Muhammad saw. dan Nabi Ibrahim
as. adalah dua tokoh besar sejarah umat
manusia, terutama bagi para pemeluk agama
samawi. Nabi Muhammad saw. adalah rasul
Allah terakhir yang diutus ke muka bumi.
Syariat yang dibawanya membenarkan, me-
lengkapi, dan menyempurnakan syariat-syariat
yang dibawa rasul-rasul terdahulu. Sementara
itu, Nabi Ibrahim diketahui sebagai moyangnya
para pengikut agama samawi: Yahudi, Nasrani,
dan Islam bermuara kepada ajaran yang dibawa
oleh Nabi Ibrahim yang inti ajarannya adalah
tauhid.

Meneladani mereka berarti sedapat mung-
kin meniru dan mengikuti keseluruhan sifat dan
sikap mereka. Orang yang meneladani keduanya
dijanjikan oleh Allah dengan pahala dan ke-
selamatan di akhirat. Allah swt. memuji Nabi
Muhammad saw. sebagai seorang yang berbudi
pekerti agung (QS. Al-Qalam [58]: 4) Beliau
dilukiskan Al-Qur' an sebagai "' azizun' alaihi md
' mittum bnrisun' alaikum bil mu'mirina rafifunalfrm,

3it G"i\ AjL ,?.; * c il; 1",r

-€)
"Berat terasa olehnya pmdnitaanmu, sangat mengingin-

kan [keimanan dan keselamatanl bagimu, amat belas

kasihnn lagi peny ay mtg terhndrp orangormtg Mukmin. "

Di dalam sebuah hadits riwayat Ahmad
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yang bersumber dari Aisyah ra. diceritakan
bahwa Nabi saw. tidak pernah memukul dengan
tangan beliau, kecuali jika berjihad di jalan Allah.
]ika disuruh memilih antara dua perkar4 beliau
pasti memilih yang lebih mudah di antara
keduanya selama bukan dosa. Akan tetapi, jika
hal itu adalah suatu dosa, maka beliau adalah
orang yang paling jauh darinya. Beliau tidak
pernah dendam karena sesuatu yang dilakukan
pada diri beliau, kecuali bila larangan-larangan
Allah dilanggar.

Nabi Ibrahim pun memiliki sifat-sifat yang
demikian. Salah satu sikap Nabi Ibrahim as. yang
perlu diteladani adalah sikap tegasnya di dalam
menolak kekufuran dan keengganannya untuk
bersekutu dengan orang-orang yang tidak
menyembah hanya kepada Allah swt. Sebalik-
nya, satu sikap yang tidak boleh diteladani dari
beliau adalah memohonkan.unpunan dari Allah
swt. terhadap orang yang menyekutukan-Nya
meskipun orang tersebut adalah ayahnya sendiri
(QS. Al-Mumtahanah [6,0]:  ) atau anggota
keluarganya yang lain. Mendoakan orang
musyrik yang telah meninggal dunia adalah
perbuatan sia-sia karena Allah tidak akan
mengarnpuninya (QS. An-NisA' l4l:49 dan117 ).
Namun, Nabi Ibrahim as. segera mengakui
"kesalahannya" dan karena itu ia memohon
arnpunan Allah swt. q gyafi e..
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wABiL t J'r-ll
Katawabil nierupakan kata sifat yang berwazan

.fo,'il (ufr*r ) darl kata kerja wabala-yabilu
(',F-- 5.i7 utu" wabula-yaubutu ( S!r--'.y'tl'
Mtishdar -ny a adalah w ab al (,F.3 ) dmr w ab 6l ( J Ui )
Pada umumnya, kata tersebut berarti'dahsyat',
'tidak menyenangkan', 'akibat buruk' dan
'sangat berat'.

Menurut Ibnu Faris, kata ini memunyai arti
'sesuatu yang dahsyat dan yang terkonsentrasi'.

Dari arti ini, hujan yang lebat disebut wabl ( [.'1)
dan wdbil (,j,(l). Selanjutnya, dari pengertian

yang mengandung sifat dahsyat ini, segala

persoalan yang dikhawatirkan akan membaha-

yakan dan membawa akibat buruk disebut
sebagarwabfrl ( J6.s ). Terkait dengan arti tersebut,

katawabil sebagai kata sifat memunyai arti'yang
berat' atau'yang sulit', misalnya kat atha'dmwaffil

(U)iU$ ) adalah 'makanan yang sulit atau

berat untuk dicerna'. Ar-Razi menjelaskan
bahwa arti al-wabil adalah 'berat dan keras',

sedangkan menurut Ibnu Zaid, sebagaimana

dikutip Ar-Razi, kata al-wab?l berarti 'sesuatu

yang tidak enak atau tidak layak', rrrisalnyam6'

wabil ( b,t;C ) berarti 'a1r yang tidak layak
diminum'.

Dalam Al-Qur'an, kata yang berakar kata

waw, bk', danldm digunakan sebanyak 8 kali. Satu

kali berbentukwatit ( h':) disebutkan dalam QS.

Al-Muzzammil [73]: 16. Kata wabil ini berarti
'sesuatu yang sangat berat'. Menurut sebagian

besar mufasir, yang dimaksud dengan 'siksaan

yang berat' itu adalah tenggelamnya Firaun.

Selain itu, kata yang berakar dari waw, b6',

dmbm disebutkan juga tiga kali dalam QS. Al-
Baqarah l2l: 264 (satu kali) dan 265 (dua kali).

Pada ketiga pemakaian ini, kata yang digunakan

adalah whbil (rf,t1) dan menunjuk kepada arti
'hujan yang lebat'. Ar-Razi menafsirkan'hujan
yang lebat' dalam ayat 264 sebagai Perumpa-
maan bagi kekafiran, suka menyebut-nyebut
pemberian, dan menyakiti orang yang diberi,
sedangkan 'tanah yang ada di atas batu yang

licin' sebagai sedekah. fadi, sebagaimana hujan

lebat menghilangkan tanah yang berada di atas

batu itu maka demikian pula kekafiran-juga
suka menyebut-nyebut pemberian dan menya-

kiti orang yang diberi sedekah-akan meng-

hilangkan pahala sedekah yang diberikan.
Menurut Az-Zamakhsyari, kala whbil

dalam ayat 265 menjadi perumPamaan bagi
infak atau harta yang dikeluarkan oleh orang-

orang yang beriman yang mengeluarkan harta-

nya semata-mata untuk mencari kerelaan Allah.
Dengan penafsiran ini, pengeluaran harta oleh

orang yang beriman tersebut disamakan dengan

hujan, baik yang lebat maupun yang gerimis;
jika banyak disamakan dengan wdbil (rf,t1) dan

jika sedikit diumpamakan seperti thall ( SA ). Jadi,

infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang

mencari kerelaan Allah, tetap memunyai nilai di

sisi Allah, baik sedikit mauPun banyak.

Selain itu, terdapat kata betbentuk wabdl

( JUi ) yang disebut sebanyak 4 kali, yaitu pada

QS. Al-Ma'idah [5]:95, QS. Al-Hasyr [59]:15, QS.

At-TaghAbun [64]: 5, dan QS. Ath-ThalAq [65]:9,
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masing-masing satu kali.
Dalam QS. Al-Ma'idah, kata wabdl ( J6's)

berarti'berat' atau'tidak menyenangkan'. Men-
jelaskan kata wabdl yang berarti 'tidak menye-
nangkan' ini, Ar-Razi menyatakan bahwa Allah
mewajibkan orang ihram yang membunuh
binatang buruan salah satu dari ketiga hal
tersebut yang masing-masing berdasarkan
pembawaan manusia merupakan hal yang berat
atau tidak menyenangkan. Menyembelih bina-
tang dan mengeluarkan makanan, merupakan
hal yang berat dan tidak menyenangkan.
Demikian pulamelaksanakan puasa. Oleh karena
itu, denda tersebut disebut wabdl karena mem-
beratkan dan tidak menyenangkan.

Selebihnya, kata wabil dalam ayat-ayat
yang lain berarti 'akibat buruk yang diterima
seseorang atau suatu kaum'. Dalam QS. Al-Hasyr

[59]: 15, Kmnatsalil-ladzinamin qablihim qariban dzaqit

wabdla amrihim ( lui\jir"(;4?.,i'u-ii Ji<
e;i = [Mereka adalah] seperti or'mg-or*rf;unf
belum lama sebelum mereka telah merasakan
akibat buruk dari perbuatan mereka). Para ahli
ta-fsir berbeda pendapat mengenai orang-orang
yang menjadi perumpamaan dalam ayat terse-
but. Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud adalah
orang Yahudi dari Bani Qainuqa'. Menurut
Qatadah, kaum tersebut adalah Yahudi Bani
Nadhir, sedangkan Mujahid berpendapat bahwa
kaum yang dimaksud adalah orang-orang kafir
Quraisy. Menyikapi perbedaan tersebut, Ath-
Thabari menyatakan bahwa perumpamaan itu
bersifat umum. Oleh karena itu, penafsiran yang
paling benar dalam ada ayat tersebut adalah
bahwa Allah membuat perumpamaan orang-
orang kafir Ahli Kitab yang mendapat bencana
dengan orang-orang yang mendustakan rasul
mereka yang sebelumnya telah dibinasakan
Allah tanpa harus menunjuk kepada suatu kaum
tertentu.

Demikian pula dalam QS. At-TaghAbun

[64]: 5 dan QS. Ath-ThalAq [65]:9, kata wabdl
berarti 'akibat buruk'. Menurut Al-Qurthubi,
firman ini dalam QS. At-TaghAbun [64]: 5 dituju-
kan kepada orang-orang kafir Quraisy.
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Berdasarkan uraian tersebut, kata wabil
( U')) dan semua kata yang seakar dengan kata
tersebut memunyai konotasi negatif, yaifu 'siksaan

yang berat', 'akibat buruk'-yang juga dapat
diartikan 'siksaan'-dan 'beratnya suatu per-
buatan', serta 'hujan lebat yang dijadikan
perumpamaan bagi kekufuran sehingga menghi-
langkan apa yang ditimpanya'. Hanya dua kali,
yakni dalam QS. Al-Baqarah [2]: 265,yangmemu-
nyai arti baik dan positif. Dalam ayat ini, katawdbil
(,j,f:l berarti 'hujan lebat dijadikan perumpa-
maan bagi infak harta yang dikeluarkan oleh
orang yang mencari kerelaan Allah'. Hujan
tersebut-tidak sebagaimana perumpamaan
sebelumnya-menyirami dan menumbuhkan
tanaman yang ada. jadi, arti hujan lebat di sini
memunyai konotasi yang positif . *Abd. A'la*

WADD ( !J)
Kata wadd ( i1 ) adalah nama berhala yang
disembah dan dipuja orang-orang musyrik pada
masa Nabi Nuh dan kemudian dipuja orang-
orang Arab pada masa jahiliyah, sebelum
datangnya Islam. Dalam Al-Qur'an, kata wadd
( 31 ) disebut sekali bersama dengan nama
berhala lain, yakni suw6', yagitts, ya'fiq daurr nasr

dalam QS. NOh l71l:23.Wadd( 31 ) dibuat dalam
bentuk patung seorang laki-laki, dipuja oleh
beberapa kabilah Arab di antaranya kabilah
Kalb di Dumatul Jundal, sedangkan s uw6' berhala
berbentuk patung perempuan adalah sembahan
orang-orang Hudzail.

Yagftts berhala berbentuk singa disembah
oleh kabilah Muzhij dan penduduklurasy;ya'fiq
berhala berbentuk kuda disembah oleh kabilah
Hamadan di Yaman; dan nasr berhala bentuk
rajawali disembah oleh orang-orang Himyar.

Konon narna-narna berhala itu berasal dari
nama-nama orang saleh yang hidup di antara
masa Nabi Adam dan Nabi Nuh. Setelah mereka
meninggal, banyak orang yang ingin mengikuti
cara ibadah dan kesalehan mereka. Iblis lalu
datang menggoda dan memengaruhi orang-
orang ini agar membuat patung-patung orang
saleh tersebut supaya mereka lebih aktif dan
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Wadfrd

lebih tertarik untuk beribadah. Permintaan Iblis
itu mereka laksanakan dan patung-patung itu
diberi nama seperti nama orang-orang saleh

tersebut.
Pemberian nama wadd pada berhala,

menurut Ar-Raghib Al-Ashfahani, mungkin ada

hubungannya dengan wadd atau mawaddah, y ang
berarti 'kecintaan', dengan alasan mereka
mencintai berhala itu atau mereka yakini adanya

kecintaan di antara Tuhan dan berhala wadd.
oo Rusydi Khalid *

wADoDt ri3j )

Katawadfid ( t:t')') terambil dari akar kata yang
terdiri dari huruf-huruf waw dan ddl bergand4
yang menga dung al.tr cinta darr hnrapan. Demikian
Ibnu Faris dalam bukunya Maqdyis. Al-Biqa'i
dalam Nazhm ad-Durar berpendapat lain. Menu-
rutny4 rangkaian huruf tersebut mengandung
arti kelapangan dan kekosongan. Al-waditd adalah

kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari
kehendak buruk. Bukankah yang sekadar men-
cintai sekali-sekali hatinya pernah dongkol
terhadap kekasih atau kesal kepada yang
dicintainya? Memang, kata ini mengandung
makna cint4 tetapi ia "cinta plus." I+ tulis Al-
Biqa'i, adalah cintayang tampakbuahnya dalam sikap

dan perlakuan, serupa dengan kepatuhan sebagai hasil

rasa kngum kepada xseorang.

Dalam Al-Qur'an, kata wadfrd ditemukan
sebanyak dua kali. Pertama, dalam konteks anju-
ran bertobat. Dalam ayat ini, yang menamai
Allahwadfid adalah Nabi Syu'aib as.

a r- r - -..,t'i,,,tt-ri.'. r.ir.'..,i.
>5s5 E) -J) o) 9) tJ, e er Uitut)

@astaghfirfi rabbakum tsumma tfibtt ilaih Inna rabffi

rabmunwattttd)
"Dan mohonlah ampun kEada Tuhanmu kemudian

bert aubatlah kep ada-N y a. S esungguhny a Tuhanku

Maha P eny ay an g lagi W adfi d ( Mahn P en gasiU " (QS.

H0d [11]: e0).

Yang kedua dalam konteks penjelasan Allah
tentang sifat dan perbuatan-Nya:

3"1 :fii ii +J:o39. i ,il

\Ara cl tl d

(lnnahfi huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafirrul

wadfid)

" S e sun g guhny a D i al ah y an g m en c ip t akan ( m akhl uk )

dari permulaan, dan Dia @ula) mmghidupkannya

kembali). Dialah Yang Maha P engampun lagi Wadfid
(Mahapengasih)" (QS. Al-Bur0j [85]: 13-L4).

Imam Al-Ghazali menafsirkan kata Wadfid

dalam arti "Dia yang menyenangi/mencintai
kebaikan untuk semua makhluk, sehingga
berbuat baik bagi mereka, memuji mereka."
Makna ini mirip dengan makna Rahim (€t),
hanya saja rahmat tertuju kepada yang dirah-
mati sedangkan yang dirahmati itu dalam
keadaan butuh. Dengan demikian, kita dapat
berkata bahwa rahmat tertuju kepada yang
lemah, sedang Al-Waditd tidak demikian. Oleh
karena itu, tidaklah tepat dikatakan 'Aku
merahmati Allah," karena Dia tidak akan butuh,
tetapi tidak ada salahnya jika dikatakan 'Aku
mencintai-Nya". Bukankah seperti dikemukan di
atas, kata Wadttd dapat menjadi objek dan subjek

sekaligus?

Di sisi lain, cinta yang dilukiskan dengan

kata wudird atau pelakunya yang wadfrd, harus
terbukti dalam sikap dan tingkah laku, sedang
"rahmat" tidak harus demikian. Selama rasa

perih ada dalam hati terhadap objek, akibat
penderitaan yang dialaminya, walau yang kasih
tidak berhasil menanggulangi atau mengurangi
penderitaan objek-rasa perih-itu saja sudah
cukup untuk menjadikan pelakunya menyan-
dang sifat rahim (pengasih), walau tentunya yang

demikian itu dalam batas minimum.
Al-Qusyairi melukiskan cinta yang meru-

pakan maqdm terakhir dari jalan mendaki menuju
Allah sebagai "mementingkan kekasih daripada

sahabat." Maksudnya, mementingkan hal-hal
yang diridhai kekasih-dalam hal ini-Allah,
daripada kepentingan ego, jika kepentingan
tersebut bertentangan dengan ketentuan Allah.

Dalam Al-Qur'an ditemukan 18 kali Allah
menyatakan secara tegas cinta-Nya kepada
hamba-hamba-Nya dengan redaksi "lnna Alliha
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Wafd

yuhibb" ( L-+ li,ri! ). Lima kali di antaranya
terhadap al-muhsinin ( iuJt ), tiga kali terhadap
Al-muttaqin ( *l,l danAl-muqsithin ( i4SAr ),

dua kali terhadap Al -mutathahhirin ( s-r4.bl,t ) dan
Al-mutawakkilin ( #At), dan masing-masing
sekali terhadap at-tawwhbin ( ,*rlir ), shaffan

wdbidan ( l;g k, ) dan ash-shdbirin ( ;1 lAt 7.

Kalau rumus tentang cinla; "Siapa yang
mencintai souatu, makn dia aknn bmy ak meny ebutny a, "
maka ini berarti bahwa yang paling dicintai
Allah adalah al-muhsinin, yakni mereka yang
berbuat baik terhadap yang berbuat jahat
kepadanya, dan atau berbuat lebih baik terhadap
orang yang berbuat baik kepadanya. Adil adalah
berlaku seimbang sedang ihshn adalahmemberi
lebih banyak dan lebih baik dari yang diterima.
Demikian wa All6h A'lam. * M. Quraish shihab *

WAID t .ri, I
Kata wafd adalah bentuk infinitif dari kata
wafada-y afidu-wafdan wa wufudan wa wifddat an wa

ifddatan (i:,tib';:u fi t:^ji't t;J^') - ti- - s', y rca-

ta ini juga merupakan bentuk jam'ut-taksir

{ .,3Jilt'1..o = **yang berubah dari bind mufr ad-

nya dan menunjukkan arti banyak) dari wdfid
( g\), sebagaimana jamak taksir dari katawdfid
( 4li ) yang lain: wufud ( t"j,)), wuffild ( ,G';, aon

awfid ( rulf l. Kata w afada ( i : ) y angterdiri dari
waw, fd, dan ddl, dengan berbagai variasinya
dapat digunakan dalam beberapa pengertian,
sesuai dengan konteks kalimat dan penggunaan
kata tersebut, di antaranya (7) qadima wa warada

rasilIan ($'-, trj, l:.;= datang sebagai utusan)
seperti dalam kalimat wafada fuldnun il6 au 'alal-

amir ( )<it dG"ti Jt"aJit't = Si Fulan datang
menghadap raja sebagai utusan), (2) arsala ( ,y\i
= mengutus), seperti drl* kalimat waffada wa

aufada fulfrnan ilaih ( flFfi i'r?, i', =,tamengutus

si Fulan kepadanya) , (3) asra'aQ?l = bersegera/
cepat-cepat) seperti di dalam kalimat aufadar-rajul

(,y'St i"rf = taui-laki itu bersegera), dan (4)

sdbaqa ( 0.V = berlomba), seperti 9aq" kalimat
tawaffadatit-ibit awith-thair ('p)t )i U\i 9i; =

Wahaba

unta/burung itu berlomba).
Kata wafd hanya satu kali disebutkan di

dalam Al-Qur'an, yaitu pada QS. Maryam [19]:
85 " y auma nahsyur al-mut t aqina il ar-r ahmini wafdA"

1ri'ro,;li 31'af$i'ji i;i = tlngatlahl hari
[ketika] Kami mengumpulkan orang-orang yang
takwa kepada Tuhan Yang Maha Pemurah
sebagai perutusan yang terhormat). Para mufasir
memberikan pengertian yang berbeda terhadap
kata wafdan tilr) dalam ayat ini: (1) Menurut
Ibnu Abbas dan Al-Farra', yang dimaksud
adalah rukbilnan (tig'.r= dalam keadaan berken-
daraan); (2) Al-Akhfasy berpendapat bahwa
yang dimaksud adalahlamd'atan (LG= secara

berjamaah); (3) Ibnu Bahr mengatakan bahwa
yang dimaksud ialah zuwwhran (t:rf:): sebagai

tamu). Adapun yang dimaksud dengan ayat di
atas, para mufasir memberikan beberapa
penafsiran: (1) Qatadah: yang dimaksud ialah
orang-orang yang bertakwa kepada Allah,
dikumpulkan untuk dimasukkan ke dalam surg4
(2) Ar-Rabi': Mereka datang kepada Tuhan
mereka; dihormati, diberi rahmat, dihidupkan,
dan diberi syafaat; (3) Al-Maraghi: Pada hari itu
mereka dikumpulkan dan dibawa ke tempat yang
mulia di dalam keadaan berkendaraan sebagai-

mana para duta yang datang ke istana raja; mere.
ka dinanti dan disambut dengan penuh penghor-
matan dan penghargaan.
*A.Hafiz Anshary AZ +

WAHABA ('45 )

Kata wahaba ( v^s ) lazim diartikan dengan
'memberi'. Kata itu dengan segala benfuk deri-
vasinya disebut 25 kali dalam AlQur'an. Duabelas
kali di antaranya disebut dalam bentuk kata kerja
masa lalu (rn 1dhi).Tigakali dalam bentuk kata kerja
masa kini atau akan datang (mudhhri'). Tujuh kali
di dalam bentuk perintah (amr).

Secara etimologis, kata u ahaba ( *j ) paaa
mulanya digunakan sebagai lambang terhadap
kegiatan memberi sesuatu kepada orang lain
tanpa tuntutan imbalan. Orang yang memberi
disebut whhib (.="lj ), orang yang menerima

1047 ENsixlopenra Al Qr:n'an:



Wairaba

pemberian disebut muttahib ( f ), dan sesuatu

yang diberikan disebut mauhitb (q'*'i ). ]ika
seseorang sering memberi sesuatu kepada orang
lain, ia dinamai wahhdb ( q6j ). Oleh karena itu,
salah satu di antara n;una-narna Tuhan adalah
Wahhdb ( q6's= Maha Pemberi).

Dalam Al-Qur'an, kata tersebut digunakan
untuk menunjukkan arti'memberi tanpa ganti'.
Seperti dalam pemakaian sehari-hari, pema-
karan walnba ('?ri ) dalam Al-Qur'an juga meng-

haruskan adanya subjek (yang memberi), objek
pertama (yang menerima), dan objek kedua
(sesuatu yang diberikan).

Penelitian terhadap ayat-ayat yang meng-
gunakan kata wahaba (.--) ) dengan segala

bentuk derivasinya menunjukkan bahwa bila
kata itu digunakan untuk menunjukkan arti
'memberi' maka ia mengandung beberapa arti.

Pertama, yang memberi itu hanya Allah,
baik secara langsung seperti dalam QS. IbrAhim

$4\: 39, QS. Al-Anbiyd' l21l:90, QS. Al-An'Am

16l:84, yang menyatakan bahwa Allah langsung
menganugerahkan hikmah dan keturunan
(Ismail dan Ishaq) kepada Ibrahim, maupun
secara tidak langsung seperti di dalam QS. Al-
AnbiyA' l2ll:72, di mana Allah memberi keturu-
nan kepada Maryaro melalui ]ibril.

Kedua, yang diberikan itu selalu yang
bernilai besar, misalnya dalam QS. Al-Ankab0t

l29l:27, diberitahukan bahwa Allah memberi
anak (Yahya) kepada ZakNia, QS. Asy-Syu'arA'

126l:83, Allah memberi hikmah kepada Ibrahim,
dan lain-lain, dan QS. Shad [38]: 35, Sulaiman
meminta agar Allah memberi kepadanya kera-
jaan yang tak pernah dimiliki oleh siapa pun
sesudahnya

Ketiga bahwa yang menerima pemberian
itu selalu orang-orang terhormat atau orang
pilihan, seperti para nabi, orang mukmin yang

saleh, dan sebagainya misalnya di dalam QS.
Al-AnbiyA' [21]: 72, bahwa yang menerima
pemberian itu ialah Zakariadan ayat 90 di dalam
surah yang sama, yang menerima pemberian
Tuhan itu ialah Ibrahim.

Dari semua ayat yang. menggunakan kata

\A'atrhAb, Al-

wahaba('*)) dan yang seasal dengan itu, hanya

sekali disebut yang tidak termasuk kepada ketiga

butir di atas, yaitu dalam QS. Al-AhzAb [33]:50.
Di sini yang memberi bukan Allah, melainkan
seorang wanita mukmin yang datang menye-
rahkan dirinya kepada Rasul untuk dikawini.
Menurut riwayat Ibnu Sa'ad yang diterimanya
dari Munir bin Abdillah, wanita yang menye-
rahkan dirinya itu bernama Ummu Syarik
Ghazih binti ]abir bin Hakim. Ia menyerahkan
dirinya supaya dikawini oleh Rasul. Menurut
riwayat ini, Rasul menerimanya. Aisyah ber-
kata: tidak baik seorang wanita menawarkan
dirinya kepada laki-laki. Maka, turun ayat yang
rnemberi julukan mukminah kepada wanita
tersebut.

Di sini terdapat perbedaan kata wahaba

('?t) ) dengan kata a'thi ( &i ) yang juga
berarti'memberi'. Akan tetapi, penggunaan kata

a'thd ( 
'Fi 

) ini lebih luas dari kata wahaba

('?^, ) karena a'thd ( .P\ I dapat digunakan
untuk melambangkan arti 'memberi' di mana
yang memberi itu ada kalanya Allah seperti
dalam QS. Adh-DhuhA [93]: 5 yang menjelaskan
bahwa Allahlah yang akan memberi karunia-
Nya kepada Nabi Muhammad dan ada kalanya
selain Allah, misalnya dalam QS. At-Taubah [9]:
58, disebut dalam konteks sikap orang munafik
terhadap pemberian sedekah. |ika kepada orang
munafik itu diberi zakat, mereka senang tetapi
jika tidak diberi, mereka langsung marah. Di sini
yang memberi dengan lambang' atn| ( $2 ) ialah

orang mukmiry yang menerima orang munafik,
dan yang diberikan adalah zakat.

Dengan demikian, dari segi Ntt,katawahaba
dan a'thd adalah sama, tetapi dari segi penggu-
naannya dalam Al-Qur'an terdapat perbedaan

seperti disebut di atas. * A. Rahman Ritonga *

WAHHAB, AL- ( ,-rtirt )

Al-wahhdb ( *6]r ) terambil dari akar kata
wahaba ( *7j ) y mgber artt memberi dan memilikknn

souatu y ang Anda miliki keryda pihak lain tonpa imbalan.

Dalam Al-Qur'an, kata al-wahhdb ditemu-
kan dalam tiga ayat, kesemuanya adalah sifat
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Allah, dan satu yang dirangkaikan dengan sifat-
Nya yang lain, yakni al-'Aziz yaitu dalam QS.
ShAd [38]: e.

Al-wahhdb adalah yang memberi-walau
tanpa diminta-banyak dari milik-Nya. Dia
memberi berulang-ulang bahkan bersinambung
tanpa mengharapkan imbalan, baik duniawi
maupun ukhrawi. Al-Ghazali ketika menje-
laskan makna kata al-wahhdb menekankan bahwa
pada hakikatnya tidak mungkin tergambar
dalam benak adanya yang memberi setiap yang
butuh tanpa imbalan atau tujuan duniawi atau
ukhrawi, kecuali Allah swt. Karena siapa yang
memberi disertai tujuan duniawi atau ukhrawi,
baik tujuan itu berupa pujian, meraih persaha-
batan, menghindari celaan atau guna men-
dapatkan kehormatan, maka dia sebenarnya
telah mengharapkan imbalan, dan dengan
demikian dia bukanlah wahhib ( *6j ), karena
yang dimaksud dengan imbalan dalam konteks
makna kata ini, bukan sekadar sesuatu yang
bersifat material. Melakukan sesuatu, yang bila
dia tidak melakukannya dinilai buruk, pada
hakikatnya adalah imbalan yang menjadikan
pelakunya tidak berhak menyadang sifat ini. Di
sisi lain, makhluk tidak mungkin akan dapat
memberi secara bersinambung atau terus-mene-
rus dalam keadaan apa pun, karena makhluk
tidak dapat luput dari kekurangan. Bukan juga
wahhib narnany4 kecuali apayang diberikannya
dalam bentuk yang disebut di atas, merupakan
nikmat dan bertujuan baik untuk yang diberi,
baik masa kini maupun akan datang. Demikian
Ibnu Al-Arabi. Oleh karena itu, anugerah-Nya
yang diberikan kepada orang kafir tidak menja-
dikan-Nya dinamai Wahhdb, karena anugerah itu
dapat menjadi bencana untuknya baik kini
maupun akan datang. Kata al-Wahhdb yang
ditemukan sebanyak tiga kali dalam Al-Qur'an
selalu mengisyaratkan adanya rahmat atau kesi-
nambungan. Perhatikan ketiga ayat yang
menggunakan kata al-wahhib berikut ini:

,t1ji ,.tsi u;+s: bi; ilt )i
"Atau apaknh ada di sisi merekn pubendaharaan raltmat

Tuhanmu Yang Mahamulia lagi Wahhib (Maha
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Pemberi?)" (QS. Shad [38]: e).

Bukankah Allah, juga memiliki perbenda-
haraan siksa? Tetapi karena yang dikemukakan
adalah rahmat-Nya, maka sifat WahhdD-Nya
yang disebut.

,if;1"',,.Li &'i u ut t;i u1*; il l; qrl Li i e:

+6ii.;i
"Wahai Tuhnn knmi, jangan Engkau sesatkan hnti kami

sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan

anugerahilah kami rahmat dari sisi-Mu, karena

sesungguhnya Engkaulah al-Wahhib (Yang Maha
Pemberi)." (QS. Ah'ImrAn t3l:8).

Permohonan di sini adalah bersinambung-
nya petunjukyang selama ini telah diterima, dan
yang sekaligus merupakan bagian dari rahmat
Allah swt.

Ayat ketiga adalah doa Nabi Sulaiman as.

yang diabadikan Al-Qur'an:

. a - z 
n 

- a -t- t /-',.;\.rt1 &i ; p\ &{ ft I,ti I *i *tl:_
+6)l

" Wahai Tuhanku, ampunil ah aku dan anugerahkanl ah

kepadaku kerajaan yang tidak patut bagi seorang pun

sesudahku. S esungguhny a En gkaul ah al-W ahhdb
(Maha P emberil " (QS. Shhd [38]: 3il.

Kerajaan yang dimohonkannya itu adalah
kerajaan yang tiada taranya, sehingga terus-
menerus dikenang sepanjang masa.

Sekali lagi, manusia tidak dapat menjadi
wahhdb, dalam pengertian hakiki, karena tidak
satu aktivitas pun yang luput dari tujuan,
walaupun aktivitas tersebut berupa ibadah.
Dalam beribadah, tujuan untuk menghindar
dari neraka-Nya atau meraih surga-Nya me-
rupakan dua tujuan yang sering kali menghiasi
jiwa setiap pelaku ibadah. Peringkat tujuan yang
lebih tinggi pun dari kedua tujuan di atas, yakni
bukan karena takut atau mengharap, melainkan
karena cinta dan syukur kepada-Nya, belum
juga menjadikan sang arif yang beribadah
terlepas dari tujuan-tujuan atau harapan meraih
imbalan. Karena kemampuan manusia hanya
sampai di sana maka Allah menoleransi pem-
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berian yang bertujuan untuk menjalin per-
sahabatan atau menghindar dari cela, bahkan

bencana, selama itu diberikan dalam batas
kewajaran yang benar dalam beribadah. Allah
juga menoleransi mereka yang beribadah untuk
meraih surga atau menghindar dari neraka,

selama ibaduh ya.g dilakukannya karena Allah?

Bukankah Allah merangsang manusia dengan

take and giae (mengambil dan memberi)?

e-slAi Lii -:>+ * lgi '[,r1 ;'ii Li \-#: ii
).2'Si 'tt";si ;'ei ,\

" Ap aknlt mu ekn tidak men get ahui b altw a s esun gguhny a

All ah m en er im a t aub at hamb a-hamb a- N y a ( m emb er i
mereknpengampunmidanmengambilsedekah?"(QS.

At-Taubah [9]: 104).

Bukankah Allah sendiri dalam Al-Qur'an
menggunakan kata-kata tij 6r ah ( ;rQ perniagaan)

ba'i ( g. [jula beli]), qardh ( rri [kredit]) dan

sebagainya" (QS. Ash-ShAf [61]: 10). Demikian,

wa All6h A'lam. * M. Quraish Shihab *

wAHrD 1,szt3)
KataWdhid ( gt: ) terambil dari akar kata yang

terdiri dari huruf-huruf utAuJ, h6', dan ddl yang
mengandun g aurti tunggal atau ketersendirian.

Dalam al-Qur'an, kata wdhid ( -ut1 ), teru-

lang sebanyak 30 kali, 23 kali di antaranya
menunjuk kepada Tuhan, dan 7 kali selebihnya

kepada bermacam hal, yaitu makanan, salah satu

orang tua, saudara, pintu, air, pezina, dan
kebinasaan.

KataWdhid yang menunjuk kepada Allah,
kebanyakan tidak dirangkaikan dengan sifat-

Nya yang lain. Beberapa ayat dirangkaikan
secara langsung dengan slfat al-QahhA, ( ,Qat).
Ini sangat sesuai, bukan saja karena konteks ayat

menghendaki penonjolan sifat keperkasaan-Nya
melainkan juga antara sifat Wdhid ( -t-t1 ) dan

Qahhkr ( ,W), berhubungan erat satu sama lain.

Siapa yang tunggal, dengan sifat-sifat semPurna,

pastilah mampu menampakkan keperkasaan.

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kata

Wdhidber arn " sesuatu y ang tidak terdiri dari bagian-

bagian dan tidak berdua." Allah adalah Wdbid dalarr

WahiclA

arti tidak terdiri dari bagian-bagimt, dan Dia juga tidak

ada duanya. Matahari dalam sistem tata surya
boleh jadi dapat dikatakan tidak ada duanya,
tetapi sekali lagi dalam sistem tata surya. Di sisi

lain, matahari terbentuk dari aneka unsur,
karena itu, ia tidak dapat dinamai wdhid yang
sempurna. Demikian lebih kurang Al-Ghazali.
Apalagi ternyata banyak sekali matahari-
matahari lain di alam raya ini yang telah dikenal
oleh para pakar serta jauh lebih besar dan

bercahaya dari matahari tata surya kita.
Allah disifati kata Wdbid seperti antara

lain dalam firman-Nya:

)*)i !;'1i i Sl ^tl-'J-Jr'i"Jl lqy
"Tuhan-Mu adalah Tuhan yang Wibid, tiada Tuhan

selain Dia, Dia Yang Maha Pengasih lagi Maha

Penyayang" (QS. Al-Baqarah [2]: 163).

Sementara ulama berpendapat bahwa kata

WAbid 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 ( 1;-i ) dalam QS. Al-
IkhlAsh [112] mengacu kepada keesaan Zat-Nya

saja tanpa memerhatikan keragaman sifat-sifat
tersebut. Demikian, wa Allkh A'lam. (Lihat juga

entri Ahad). t M. Quraish Shihab *

wAHtDA (t:+i)
Kata wahidk (t+: ) berasal dari kata wahada-

y ahidu-wahdah ( ; *j - 4 - )- ) ). Kata wahadn

( r-i) berakar dari huruf-htruf w1w ( 1tj), hd'

("1L1, dan ddl ( Jri ), yang mengandung arti
'tidak bersilang' atau 'awal dari bilangan'. Dari
kata tersebut berbentuk k ata wabidd ( l:+ ) ) yang
diartikan sebagai 'berdiri sendiri', 'tidak ada

samanya', baik di dalam arti positif maupun
negatif, sebagaimana ia dipahami pula dalam
arti 'tidak ada yang terlibat dengannya'. Ahmad
Warson Munawwir mengartikan kata wahidh

( l:+ ) ) dengan' y ang esa',' tunggal','sendirian',
dan'tidak ada bandingnya'.

Kata wahidd (\+j ) disebutkan hanya
sekali dalam Al-Qur'an, yakni QS. Al-
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MuddatstsirlT4l:lL,dzamiwamankhalaqtuwahidn
((+3 

"^a* 1;'t Ot = Biarkanlah Aku bertin-
dak terhadap orang yang Aku telah mencip-
takannya sendirian [w ah0d6l).

Para mufasir berbeda pendapat mengenai

maksud kata wahidd (\+) ) di atas, akibat
adanya berbagai kemungkinan tentang ke-
dudukan tata bahasa bagi kata tersebut; atau
dengan ungkapan lairu akibat adanya berbagai
kemungkinan kebahasaan tentang kaitan kata
wahidh dengan redaksi sebelumnya. Dalam hal
ini, M. Quraish Shihab dalam Taftnr Al-Qur'6n Al-
Kafim dm Tafstr Al-Amfrnalt, menghimpun berbagai

pendapat yang ada lalu menyimpulnya sebagai

berikut.
Bila kata wahidd (\+) ) berfungsi menje-
laskan keadaan "Yang menciptakan" (Allah),
yang dipahami dari kata khalaqtu ('.fu =

yang Aku telah ciptakan, maka ayat di atas

berarti "Biarkan Aku bersama dengan dia
yang Aku ciptakan sendirian (tidak ada yang
terlibat bersama Aku dalam penciptaan-
nya)". Katawahidd (t|S:= sendirian) di sini
seakan-akan menguatkan kandungan kata
khalaqtu( :- ilr ).

Bila kata wahidd (t+J ) dijadikan sebagai
penjelasan.tentang objek yang dibiarkan,
dzarni ( G)t = biarkan Aku)-dalam hal ini
Allah-maka ayat tersebut berarti "Biarkan
Aku sendirian menghadapi dia yang Aku
ciptakan". jadi, tidak perlu kamu, hai
Muhammad, atau orang lain terlibat dalam
menghadapinya.
Bila kata wahidd (t+i ) dikaitkan dengan
objek dari man khalaqtu ( i-.a]; ;r = yang Aku
telah ciptakan)-di dalam hal ini manusia
yang membangkang itu (Al-Walid)-maka
ayat itu berarti "Biarkan Aku menghadapi
dia yang Aku ciptakan sendirian". Yang
dimaksud dengan'sendirian' di sini adalah
(a) sendirian dalam keistimewaan yang
dimilikinya (tidak ada samanya); (b) sendi-
rian dalam kejahatan-kejahatan yang dilaku-
kannya; (c) sendirian di dalam arti seseorang

yang tidak dikenal siapa ayahnya. Dalam QS.

WahidA

Al-Qalam [68]: 13, dijelaskan bahwa Al-
Walid adalah seorang yang tidak dikenal oleh
masyarakat, siapa orang tuanya; dan (d)
sendirian dalam arti tidak memiliki harta,
tidak pula anak.

Dari beberapa pendapat di atas, M. Quraish
Shihab mengakui kecenderungannya memahami
maksud katawahidh (t:*: ) dengan 'sendirian',
khususnya dalam arti yang ditunjuk oleh butir
3 (a). Pilihan ini didasarkan pada pengamatan
terhadap kandungan ayat-ayat berikutny+ yang
kesemuanya berbicara tentang bertebarannya
anugerah Allahyangberaneka ragam, yang telah
dilimpahkan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah,
tokoh yang dibicarakan oleh ayat ini. Ayat-ayat
berikutnya menggunakan huruf wiw ( 5t1)
berarti 'dan' sehingga hal ini menunjukkan
bahwa ia berkaitan dengan sebelumnya.

Dalam suatu riwayat dinyatakan bahwa
pada masa turunnya ayat ini, Al-Walid digelari
al-wahid karena keistimewaan-keistimewaan
yang dimilikinya sehingga ayat ini merupakan
ancarnrm sekaligus ejekan kepada Al-Walid, yang
merasa dirinya memiliki keistimewaan yang
tidak dimiliki oleh orang lain. Seakan-akan Allah
berfirman, "Biarkan Aku menghadapi dia yang
menggelari dirinya dengan al-wabid atau meng-
anggap dirinya memiliki keistimewaan yang
tidak dimiliki orang lain".

Al-Maraghi mengemukakan bahwa Al-
Walid dinamakan "al-utahid" (yang sendirian;
satu-satunya) karena dia adalah satu-satunya
orang di antara kaumnya yang paling banyak
hartanya, termasuk di dalamnya tanaman,
ternak, dan perniagaan. Dia memunyai kebun-
kebun yang tidak berhenti mengeluarkan hasil,

ada yang berbuah hanya di musim dingin, dan

ada pula yang berbuah di musim panas sehingga
tidak berhenti memetik hasil. Di antara Mekah
dan Thaif, dia memiliki unt+ kuda dan ternak,
serta budak laki-laki dan perempuan. Dia
memunyai sepuluh anak laki-laki yang selalu

bersamanya menghadiri upacara-upacara dan
majelis. Adapun anak perempuannya tidak
disebut karena adat zaman |ahiliyah tidak mau
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menyebut-nyebut anak peremPuan. Tiga dari ke-

sepuluh anaknya masuk Islam, yaitu Khalid,
Hisyam, dan Imarah. Allah telah melapangkan
rezeki Al-Walid dan memberinya umur yang
panjang serta menganugerahkan kehormatan
dan kepemimpinan. Dia juga dijuluki "raihanatu

Quraisy" ( ,V')'uf;-.,=selasih kaum Quraisy). Oleh

karena itu, lanjut Al-Maraghi, biarkan Allah
menghadapi diayang Allah keluarkan dari perut
ibunya tanpa harta dan anak; kemudian, Allah
lapangkan baginya rezeki dan kehormatan besar,

tetapi dia mengingkari (kafir) terhadap nikmat-
nikmat Allah swt.

Muqatil menafsirkan ayat di atas, "Biarkan

Aku menghadapi dia karena Aku akan mengkhu-
suskan kebinasaannya". Di sini terdapat anc€unan

keras terhadap kedurhakaan, keingkaran, dan ke-

sombongan Al-Walid karena dia mendapat
kelapangan harta dan kehormatan. Al-Walid
berkata 'Aku adalah orang terhormaf anakorang
terhormat. Tidak ada seorang Arab pun yang
menyamai aku dan tidak pula seorang Arab yang
menyamai orang tuaku." Akan tetapi, Allah
menghinakannya dan menghinakan pula julukan-
nya sehingga Dia memalingkan julukan itu dari
tujuan yang mereka maksudkan, yaitu untuk
menyanjung dan memujinya menjadi cacian serta

celaan terhadapnya. Mak4 Allah menjadikan Al-
Walid sebagai satu-satunya orang yang berada

dalam kejahatan, kekejian, dan kehinaan.

Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar,
bahwa intisari dari ayat yang dikaji ini ialah
menyuruh Nabi Muhammad saw. agar me-
neruskan usahanya mengadakan seruan dan
dakwah, memberi peringatan kepada kaumnya.
Beliau tidak perlu turut memikirkan orang yang
menyombongkan diri mtunpu, kaya dan terhor-
mat, lalu menjadi penentang seruan Nabi, seperti
Al-Walid. fadi, serahkan saja kepada Allah untuk
membereskan orang itu karena yang mencipta-
kan dia adalah Allah sendirian; tiada berserikat
dengan yang lain. Allah mudah menentukan
hukum kepada makhluk-Nya yang sombong itu.
Dengan begitu, makna yang terkandung dalam
katawahidi (\+) ) di ujung ayat adalah bahwa

Wah1,

Allah 'sendiri' yang menguasai orang itu (Al-
Walid).

Berbeda dengan pendapat Ar-Razi dalam
Mafdtihul Ghaib b ahw a wahidk ( t+j ), dalam ayat

ini bukan disifatkan untuk Allah; sebab, tidak
disebut pun sudah jelas bahwa Allah berdiri
sendiri. Yang dimaksudutahidi(t+j ) menurut
pakar tafsir tersebut ialah Al-Walid itu sendiri,
yang karena pertolongan Allah menjadi kaya,

meskipun pada mulanya dia hanya hidup dalam
kesepian dan sendirian, narnun setelah Al-Walid
kaya-raya, dia lupa akan kesendiriannya dahulu.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa
yang dimaksud dengan wahidd (t+i ) dalam
ayat tersebut, adalah bahwa Allah sendirian
yang akan menghadapi Al-Walid yang telah Dia
ciptakan; atau Allah yang akan menghadapi Al-
Walid yang Dia ciptakan sendirian.
oo Muhammadiyah Amin ,e

WAIIY { riS)
Kalawahy (;t) yang dalam bahasa Indonesia
disebut dengan 'wahyu' merupakan bentuk
mashdar yang berasal dari akar kata wdw, b6' dan

A6' ( 16- - ,G - jt'1).Ia merupakan bentuk tung-
gal, dan jamaknya adalah wtlbiyy ( Fj ); rrt,
pola dengan kata halyu ( its ) yr.g bentuk
jamaknya adalah huliyy t Jr I

Katawahy (;j) dan derivasinya dalam
Al-Qur'an disebut sebanyak 78 kali, dengan
perincian: awhd ( ;'ri ) disebut 8 kali, antara lain,
dalam QS. IbrAhim [14]: 13 dan QS. An-Najm

[53]: 10; awbaitu ('-"\l ) 1 kali dalam QS. Al-
Ma'idah [5]: 111; awbaind ($\i ) disebut z4kali,
antara lain, dalam QS. An-NisA' l4l:763, QS. Al-
Qashash l28l:7 dan QS. Asy-SyffrA l42l:13; nirhi
(,r'-i ) 4 kali, antara lain, dalam QS. An-Nahl

|iol: +e; nfihihi ( +'; ) 2 kali, dalam Qs. Ati
'ImrAn l3l: M dan QS. Y0suf l12l: 1.02; nitbihd
(r+'; ) 1 kali dalam QS. HOd [11]: 4e; yirhftn
( o';';- ) l kali dalam QS. Al-An'Am {61:12L;yithi
(€';- ) 4 kali, antara lain, dalam QS. Al-An'Am

16] 112 dan QS. Saba' [34]:5 0; ydthiya ( q'i ) ,t
kali dalam QS. Asy-Syffrl.[42]:51; ihiya (,g':i )

lL kali, antara lain, dalam QS. Al-Kahf [l8i:27
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dan QS. Al-|inn l72l: 1.; yitha ( C'i- l t kali dalam

QS. Al-An'Am 16l:93;yilhd( u7'rl- ) 14kali, antara

Iain, dalam QS. Y0nus [10]: L5, 109 dan QS.
Fushshilat l41l:5; wabyun (?j) disebut 2kali,
yaitu dalam QS. Al-Anbiyd' l21l: rl5 dan QS. An-
Najm [53]: 4; wahyan ( t]j ) disebut 1 kali di
dalam QS. Asy-Syur| l42l: 51.; wahyini (+j ) 2

kali, yaitu di dalam QS. Hffd [11]: 37 dan Al-
Mu'min0n l23l:27; dan wahyuhfi ('+i ) disebut

1 kali dalam QS. Thaha l20l:174.
Menurut Al-Ashfahani dalam Mufraddt

Gharib al-Qur'ffn, makna awal dari kala wahy.

(;t).adalah "isyarat yang cepat" ( g')t S,.i
A-/t;tu\t ); ia bisa berupa ucapan dalam
bentuk lambang dan isyaiat ( F *'f<Mt
,rt;3\ ,lt 1, atatdalam bentuk suara yang tak

tersusun 1 ){'}t f ); ?'r4),atau_juga_beru-
pa isyarat anggoti badan (C:t'*t P Jt!t9b).
Karena wahy ( ,,-i ) memiliki dua ciri utama,

yakni "samar" darr"cepat" ( eL'j)ts'rrilr ), maka

secnra etimologis kata tersebut kerap diartikan
sebagai, "permakluman secara sEIInar, cepat, dan

terbatas hanya kepada orang yang diinginkan,
tanpa diketahui oleh orang lain". Dengan demi-
Y,ran, waby ( ;')) dengan berbagai derivasinya-
dari sudut pengertian etimologisnya-mencakup
hal-hal berikut:

(1)Ilham yang bersifat naluriah pada
manusia 1oU).CPr lQyr ), seperti firman
Allah swt. dalam QS. Al-Qashash [28]: 7: "Dan

knrni w ahy ukmt flhamknd kep ada ibu Musa; " Susuil ah

dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka

jatuhkanlah dia ke sungai (NiD"; (2) Ilham yang

bersifat instingtif pada hewan 1 iss-jSt pQ\t
o6;n, ), seperti firman-Nya dalam QS. An-Nahl

[16]: 68: "Dan Tuhanmu manahyukan kepada lebah:

" Buatl ah sar ang-s ar ang di bukit-bukit, di pohon-pohon

kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia" ; (3)

Isyaratyang cepat dalam bentuk sandifiambang/
simbol sebagai suatu permakluman, seperti
firman-Nya dalam QS. Maryam [19]: 11: "Maka

ia keluar dari mihrab mmuju knumnya, lalu ia memberi

isy arat kepada mereka; hendnklah knnu bertasbih di waktu

pagi dan petang" . Mengenai ayat ini, para pakar

tafsir menjelaskan bahwa Nabi Zakariya as. QS.
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hanya memberikan kepada kaumnya suatu isya-

rat, tanpa mengungkapkannya dengan ucaPan

yang jelas; (4) Bisikan setan (..,G.lir ,-rt;i),
seperti firman-Nya dalam QS. Al-An' Am 16): 121:

"Dan demikianlah Kami jadikanbagi tiapliap nabi itu

musuh, yaitu syaitan-syaitan @ari jenid manusia dan

(j eniil jin, sebagion muekn membisikkm kepada sebagtan

y ang lain perkataan-perkatam y ang indah-indah untuk

menipu (manusid";dan (5) Apayang disampaikan
Allah kepada para malaikat sebagai suatu
perintah yang harus mereka kerjakan, seperti

firman Allah di dalam QS. Al-AnfAl [8]: 12:

" (lngatlab, ketikn Tuhanmu manalryuknn kepada para

malaikat: "sesungguhnya Aku bersama kamu, maka

teguhknn @endiriari orang-orang y mtg telah beriman" ."

Makna etimologis dari kata waW (,f':)
seperti yang dijelaskan di atas memang lebih luas

ketimbang makna terminologisnya yang dapat

diuraikan dalam tiga definisi, bergantung pada

aspek mana kata tersebut dilihat. Kendati
demikian, makna terminologis itu dapat dikem-

balikan kepada makna etimologisnya, yaitu
"permakluman secara samar, cepat, dan ter-
batas". Ketiga definisi wa@ (,fi ) itu adalah:

(1) Dilihat dari aspek nomina abstrak
(mashdar), yakni "pewahyuan" ( ,r!i)r '&),*rAy
(;i) didefinisikan sebagai "suatu pemberita-
huan secara rahasia dari Allah swt. kepada para

nabi, baik melalui perantara mauPun tidak"; (2)

Dilihat dari aspek hasil dari proses pewahyuan,

kata waby (;t) -sebagaimana dikatakan oleh

Muhammad Abduh-adalah "pengetahuan
(' fi lnl,:u's ) yang ada pada diri seseorang dengan

keyakinan bahwa pengetahuan tersebut bersum-

ber dari Allah, baik melalui perantara maupun

tidak". Menurut Abduh seperti yang dikutip oleh

Rasyid Ridha dalam al-Wahyul Muhammadiy,

wahyu berbeda dengan ilham, karena yang
disebut terakhir adalah "gejala kejiwaan (wijdhnl

.rtGy ) yang diyakini secara naluriah dan men-

dorong kepada apa yang dicari tanpa adanya

suatu kesadaran dari mana datangnya gejala

tersebut, seperti halnya rasa haus dan lapar, sedih

dan gembira". Dengan pemilahan seperti ini, jelas

kiranya bahwa definisi Abduh ini telah cukup
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tegas membedakan antara wahyu di satu sisi, dan
ilham serta pengetahuan sufistik (al-kasyf al-shttfi)

di sisi lain; dan (3) dilihat dari aspek maksud dari
suatu pewahyuan, maka penyebutan wahy
( ;t)dalam bentuk mashdnrlrtZ (infinitif ) ini-
sebagaimana dalam Mu'jam Alfdzh al-Qur'6n-
dimaksudkan sebagai maftrl bihll Jil; (oblet;,
yakni mfihd bihi ( * ;lllsesuatu yang diwah-
yukan), sehingga kata waby ( ;t) didefinisikan
sebagai "firman Allah swt. yang diturunkan
kepada para nabi-Nya". Definisi terakhir ini
hampir sama dengan makna "wahyt" dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu "petunjuk
dari Allah yang diturunkan hanya kepada para
nabi dan rasul melalui mimpi dan lain seba-

gatnya".

Dari paparan di atas, dapat dikatakan
bahwa wahyu ( ;t) dalam pengertian termino-
loginya dapat diklasifikasi menjadi dua kategori:

Pertama, wahyu melalui perantaraan
malaikat yang turun kepada Nabi melalui salah
satu dari tiga cara: (1) Nabi melihat secara
langsung bentuk asli malaikat pembawa wahyu;
(2) Nabi melihatnya dalam bentuk manusia,
seperti berwujud seorang yang mirip Dihyah Al-
Kalbi; dan (3) Nabi tidak melihat langsung
malaikat, baik dalam bentuk aslinya maupun
penjelmaannya menjadi manusia, tetapi keda-
tangan malaikat tersebut diketahui oleh Nabi
dan terdengar seperti bunyi lonceng atau suara
yang sangat dahsyat.

Kefuta, wahyu yang turun tidak melalui
perantaraan malaikat. Dalam hal ini, wahyu
diturunkan melalui salah satu dari tiga cara: (1)

Ditancapkannya wahyu tersebut langsung ke
dalam hati Nabi, dan Nabi yakin bahwa wahyu
tersebut berasal dari Allah; (2) Allah swt.
berbicara langsung kepada Nabi tanpa memper-
lihatkan diri-Nya yang Mahasuci, seperti yang
di al ami oleh Kalimull ah, N abi Mus a as., yan g dia-
badikan dalam QS. Al-Qashash [28]: 30 (Maka

tatkala Musa sampai ke (tempail api itu, diserulah dia

dnri (arah) pinggir lembah y wtg sebelalt kmtmfuy d pada

tempat yang diberkahi, dari sebatang pohon knyu, yaitu:
"Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan

Wahy

semesta alam"); (3) Mimpi yang benar saat tidur,
' ar-ru'y k ash-shhtihah jl-*oia*' 1 ^lrijlt $\t
163l d ), seperti perintah Allah swt. kepada

Nabi Ibrahim as. untuk menyembelih putranya
Ismail as., melalui mimpi (QS. Ash-Shinftt [37]:
102). Mayoritas ulama berpendapat bahwa
wahyu melalui mimpi ini tidak dialami oleh Nabi
Muhammad saw., karena seluruh wahyu beliau
terima dalam keadaan terjaga.

Kedua kategori turunnya wahyu kepada
nabi sebagai dikemukakan di atas, sebenarnya
telah dinyatakan dalam satu aya dalam Al-
Qur'an, yaitu dalam QS. Asy-SyurA,[42]:5'1. ("Dan

tidakmungkin bagt seorang manusiapun bahwa Allah
berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan

wqu atau di belakang tabir atau dengan mengutus

seorang utusan (malaikail lalu diwalryukan kepadnny a

dengan seizin-N y a ap a y ang D ia kehendaki. S esung-

guhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana").

Yang dimaksud dengan "kecuali melalui
perantaraan wahyu" -illd wahyan (Vjtl))-
pada ayat di atas adalah dimasukkannya wahyu
tersebut langsung ke dalam hati Nabi atau
melalui mimpi; dan maksud "dari belakang
tabir" -minwari'ibijdb (.:t*r ):':'U )- adalah
Allah berbicara langsung kepada Nabi tanpa
memperlihatkan dzat-Nya. Kedua cara turunnya
wahyu ini masuk dalam kategori kedu4 yaitu
wahyu yang diturunkan tanpa perantara.
Adapun maksud dari "dengan mengutus seo-

rang utusan" - rw yursila rastilm ( \';:, 'J-';- 'ri )-
adalah turunnya wahyu melalui kategori
pertama, yakni melalui perantara malaikat
pembawa wahyu, fibril as., yang namanya
disebut seceira eksplisit dalam QS. Al-Baqarah

l2l:97, dan dijuluki sebagai Ar-Rirhul Aminl

;\t 1_'fli(QS. Asy-Syu'ard' [26]:192-193) dan
Rfihul Qudus lu3i)t crl (as. An-Nahl [16]: 102).

Dalam tinjauan teologis, wahyu menempati
posisi yang sangat penting dalam sistem
keyakinan Islam, terutama dalam kaitannya
dengan masalah kenabian (nubuwwah) yang -di
samping masalah ketuhanm(ilihiyyah) dan keya-
kinan-keyakinan yang menempatkan wahyu
sebagai sumber primernya (sam' iyy 6t) - merupa-
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kan salah satu topik inti keimanan. Dengan kata

lain, wahyu-seperti halnya mukjizat-meru-
pakan elan vital yang, tanpa keduanya, mustahil
nubuwwah dan risdlah dapat dibicarakan.

Karena posisi wahyu yang sedemikian
penting dalam akidah Islam, tak aneh bila al-

Qur'an memuat tidak kurang dari 78 kali kata

yang berasal dari akar kata wAw, hA' dan yd'
(et:-- eG - )t)).Hal ini menunjukkan bahwa
mengimani kebenaran wahyu adalah kewajiban

bagi setiap mukmin, karena hal ini berkaitan
dengan salah satu rukun iman, yakni beriman
kepada semua kitab suci Allah yang tidak lain
adalah wahyu yang Allah berikan kepada para
nabi dan rasul-Nya. Allah swt. berfirman:

" Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu

kEadamu sebagaimana Kanti telah membuikan walryu

kepadn N uh dmr nabi-nabi y ang kemudinnny a, dnn Kfrmi

telah memberikm walryu Quld kepada lbrahim, lsma' il,

lshak, Ya'qub dan anak cucunya, 'Isa, Ayyub, Yunus,

Harun dan Sulaiman. Dm Kami berikan Zabur kepada

Daud." (QS. An-NisA' [4]: 163)

Dengan demikian, turunnya wahyu yang
tertuang dalam Kitab-kitab Suci dan Shuhuf
merupakan sesuatu yang sangat penting bagi
kehidupan manusia, agar risalah para rasul
tetap dapat dilestarikan dan diamalkan, teruta-
ma risalah penutup yang merupakan nikmat
Allah terbesar bagi umat manusia sampai akhir
zaman. Dan, risalah penutup atau wahyu
terakhir-dalam pengertian terminologis-itu
tak lain adalah al-Qur'6n al-Kafim. *lrfan Mas'ud *

wan{ Ji-j )

Dalam Al-Qur'an disebut 40 kali dalam 27 surah,

di antarnya dalam QS. Al-Baqarah [2]: 79, QS.
Al-Humazah [104]: 1, QS. Al-Ma'0n [107]:4serta
QS. Al-Mursaldt l77l:15, 19, 24, 27,34,37, q,
45,47, dan49.

Kata wail ( .F-j) digunakan dengan arti
'kecelakaan/kebinasaan'. Pada perkembangan
selanjutnya, kata ini memunyai arti yang
beraneka ragam, misalnya'salah satu lembah
di neraka' karena setiap orang yang menghuninya
merasakan kenistaan dan kebinasaan. Terka-

r 055

Wail

dang kata itu diartikan sebagai 'kemiskinan (a/-

wais), krena kemiskinan mengantar seseor.rng

kepada penderitaan dan kenistaan. Kata wailah

I zL:-t), yang terbentuk dari kata wail, diartikan
sebagai 'musibah/cobaan' karena orang yang
mendapat musibah selalu merasakan kesedihan

dan kepedihan.
Di samping itu, terdapat kata wail yang

dinisbahkan kepada pembicaranya, sepefti yd

waitati ( [*:4= celaka aku) (QS. Al-MA'idah [5]:
31), yd wailatanh (6:* = celaka kami) (QS. Al-
Kahfi [18]: a\, yd wailanh t-t*:i-= celaka kami)
(QS. Al-Anbiyd' l2ll: 14).

Di samping itu, ada pula yang dinisbahkan

kepada orang kedua, seperti w ail ak (,lfi = celaka

enqkau) (QS. Al-AhqAf [46]: 17) dan wailakum

( i(l3J= celaka kamu) (QS. Thaha [20]:51).
Keseluruhan ayat yang menyebut katawail

dengan segala bentuknya memberi penjelasan

bahwa kata itu digunakan oleh Al-Qur'an untuk
menggambarkan kecelakaan besar. Kecelakaan

dimaksud bersifat umum, termasuk semua pen-

deritaan atau perasaan yang menyedihkan.
Kecelakaan yang digambarkan dengan kata wail

menurut Al-Qur'an ada yang sedang dialami di
dunia dan adayang akan dialami kelakdi akhirat.

Kecelakaan yang dialami di dunia ialah seperti

apa yang diterangkan dalam QS. Al-Mflidah [5]:
31 yang berbicara dalam konteks perasaan sedih

yang dialami oleh Qabil yang tidak dapat me-

ngatakan bagaimana menguburkan mayat
saudaranya. QS. Htd l11l: T2berbicara mengenai

perasaan istri Ibrahim yang akan melahirkan
padahal usianya sudah lanjut.

Adapun kecelakaan yang akan dihadapi di
akhirat antara lain diterangkan dalam QS. Al-
Humazah [104]: 1, yaitu tentang ancaman Allah
terhadap orang yang pengumpat dan pencela,

dan QS. Al-MA'0n ll07l: 4 mengenai anciunan

Allah kepada orang yang tidak sungguh-sung-
guh melaksanakan shalat, riya dan tidak mau

menolong orang lain. Bentuk kecelakaan yang

akan dialami di akhirat tidak dijelaskan di dalam
ayat-ayat yang berkaitan, tetapi menurut
kebanyakan ahli tafsir berdasarkan petunjuk
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dari ayat-ayat yang menerangkan siksa yang
dialami orang-orang yang ingkar, yang dimaksud
adalah siksa neraka.

Menurut Al-Qur'an, kecelakaan tersebut
disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya:
a. Mendustakan kebenaran (agama). Hal ini

dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an, seperti
dalam QS. Al-Murs aldt l77l: 15, 19, 24, dalrr 28.

b. Kafir terhadap ayat-ayat Allah seperti dalam

QS. Maryam l19l:37 dan QS.Ibr6him [1,4]:2.
c. Mempersekutukan Allah dengan ciptaan-

Nya (syirik) seperti dalam QS. Fushshilat [41]:
6.

d. Berbuat miayalzhalim terhadap diri sendiri
atau orang lain, seperti dalam QS. Al-AnbiyA'

l21l: e7.

e. Mencela dan mengumpat, seperti dalam QS.
Al-Humazah [104]: 1. * A. Rahman Ritonga *

WAIABAT('c.+i )

Kat a w aj ab at adalah fi ' I m fr dhi (kata kerj a lamp au )

untuk orang ketiga tunggal wanita, berasal dari
kata waj aba-y ajibu-wujitban-wa wajban wa wajiban

( tbti tAj - q;\ -'.i" -',;, ) yang da-
pat diartikan dengan beberapa makna sesuai
dengan konteks kalimatnya antara lain (1 )'tetap,
wajib, mesti', seperti dalam kalimat wajabasy-

syai' ( t bt'*;j ) atau wajabal-amru ( ;\t'*;i l
yang berarti tsabata wa lazima (lj'-$ = tetap
dan mesti sesuatu/perkara itu); (2) 'makan sekali
sehari' seperti dalam kalimat wajaba wa wajjaba

wa auj abar-rajutu ( S*')r ;'jD'-1'r; *:) y yg
berafii akala aklatan wdhidatan fin-nahdri ( ilti J.fi
)qt eiyft=Lakilaki itu makan sekali dalam
sehari); (3) 'roboh atau runtuh', seperti dalam
kalimat waj abal-h6' ith ( y.q\ * : )yang berarti
saqatha ilal-ardh (,r"t<!t ;\e = dinding itu
roboh ke tanah); (4) 'jatuh dan mati', seperti
dalam kalimat wajabar-rajut t,b")t **]) yang
berarti saqatha wa mhta ( oC:, Lit = lelaki itu
jatuh dan meninggal dunia); (5) 'terbenam',
seperti dalam kalimat wajabatisy-syams
( i.3t Qi)yangberarti ghibat( i.{tl,=mata-
hari itu tenggelam); (6)'cekung', seperti dalam
kalimat wajabatil-'ain ('*lt *i) yang berarti

1;k

d'r

Wajabat

ghhrat (,r'rG = mata cekung); (7) 'berdebar-de-

bar', seperti dalam kalimat wajabal-qalbu
( iirj, ',-ri) yang berarti rajafa wa khafiqa
(',* )Lr, = hati berdebar-debar); (8)'takut',
seperti dalam kalimat wajabar-rajul ( b')\ ;'))
yang berarti kdna jabdnan ($+ JtS = ia adalah
laki-laki penakut); dan (9)'memerah susu sekali
sehari', seperti di dalam kalimat wajjabaful6nun-
ndqat a ( ai6r .r#'-L') ) yang berart i I am y ahtibhd

fil-uaumi wal-lailah ill6 marratan wdhidah
o,(;i\ ;7\taJU\ c';t eq)x" rJ = Fulan itu ti-

dak memerah susu unta dalam sehari semalam
kecuali sekali).

Kata wajabaf hanya satu kali disebutkan
dalam AlQur'an, yaitu dalam QS. Al-Hajj [22]:36:

p G;i,;a; Ciii
q* *i t\t"3i; YpL 4i 7i \$,u

$r.: a,S "1;51 e.;l,i \;Lii ui,

'or'31!"6a

(Wal-budna j a' alndhk lakum min sy a' 6irill6lt lakum fihh
khairun fadzkurtt ismallihi 'alaihh shawkffa, faidzd
waj abat junttbuhk fakultt minhi wa ath' imul-qdni' a wal-

mu' tarr*, kadzhlika sakhkharndhi hkum la' allakum

tasykurfin)
(Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu
sebagian dari syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan

yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama

Ahalx ketikn ksmu maty embelihrry a dnlam keadam berdii
( dm telah teriknt). Kemudian, apabila telah roboh (mati)

maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang

yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak
meminta-minta) dm orang y ang meminta. Demikianlah

Kami telah menundukkan unta-unta itu kEada kamu,

mu daLr-mu dnhnn kmnu b u sy ukur ).

Kata wajabat (+j ) dalam ayat ini me-
ngandung arli (1) saqathat 'alal-ardh ba'dan-nahr
( fit t- e:r\t ,P?-bX- = roboh ke bumi se-

sudah disembelih) atau (2) zahaqat arutkhuhd wa

faqadat al-harakah t r?Vr -Gj Gt :iri "c-;, =

keluar ruhnya dan hilang geraknya ).
* A.Hafiz Anshary AZ ,o

\e fi I'l
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wAIrLAr( *:l
Kata w aj il at adalah bent uk fi' I midhi untuk orang
ketiga tunggal wanita, berasal dari kata wajila-
yaujalu-wajalan wa maujalan (- F";-',hi
>cT ) Vj.lyang berarti khdfa waitasy' ari bil-
khauf ( /'4L, ;eb JG = takut/merasa keta-
kutan). Sebagian ahli bahasa mengatakan
bahwafi'I mudhdri' dari wajila ( ,8 s ) jugaadalah
yaijalu ('H) dengan pergantian waw menjadi
y6, ykjalu ( b6- ) dengan pergantian waw
menjadi alif, atau yijalu ( J*r.l dengan baris
kasrah pada ya awalnya. Apabila diungkapkan
dengan wazan fa'ula yaf'ulu ( fi- .F ), yaitu
wajula-yaujulu-wajdlatan ( a[e , - ,y";- - ,y,I
maka kata tersebut mengandung arti sydkha
(tV = menjadi tua). Dalam bentuk aujala
(|tr'ti ) maka artinya adalah akhdfa ( -:wi =

menakutkan).
Kata wajilaf dalam berbagai bentuknya

disebutkan sebanyak lima kali dalam AlQur'an,
dalam empat bentuk dengan intisari makna yang
sama meskipun dalam konteks dan stressing yang
berbeda:

(1)Wajilat ("+')) sebanyak dua kali yang
keduanya memunyai pengertian yang sam4 yaitu
bermaknafazi'at wa raqqat isti'zhhtnan wa haibatan

(a;, , t1r$,:)r.U:tj */ = merasa takut dan
hati menjadi lunak karena takzim dan takut). Kata
tersebut terdapat di dalam QS. Al-Anf6l [8]:2:

"&iit4i i'r l;ttl u"iy -.. ,o:ii t:u)

ftnnmnal -mu' minitna all adzin a idzi dzukir all Ahu w aj il at

qulftbuhum...)

Sesungguhny a orang-orang y ang beriman itu adalah

muekayang apabila disebut nama Allalr, gemetarlahhnti

muekn...)

Al-Hajj l22l:35;
'u;,.ri't *i3 ;+i fr' lt .n-

liJ gsdl

.6Vi
(alladzina idzd dzukirall1h wajilat qulitbuhum wash-

shdbirin a' al 6 m 6 ashib ahum... )
"orang-orang yang apabila disebut nama Allah
gemetarlah hati mereka dan orang-orang yang sabar

terhndnp apa y ong menimpa merekn, ...).
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Wakil

(2) Wajilfin ( r"y'r), satu kali, yanq me-
ngandung arti khi'ifuna fazi'fin (;:"*y O"FG =

orang-orang yang takut), terdapat di ilalam QS.
Al-Hijr [15]:5]

o*i'& ('13u Ci:\;w 4iitvs\1
(idz dakhalfi 'alaihi faqhlit saldm6. Qila innk minkum
wajilfin)
"Ketika mereka masuk ke tempatnya, mereka me-

ngucapknn, "Salarn". Berkata lbrahim, " Saungguhny a

knmi m er as a t akut kep adnnu. "

(3) Ld taujal ( ];.!t ), satu kali, yang berarti
ld takhaf (ilr--) : jangan takut), dalam QS. Al-
Hijr [15]:53 QAffi h taltiql.innd nuba2At!:ryyo
bigutdmin'atim(Al * !rt u)|).'; Y irti=
Mereka berkata, "|anganlah kamu merasa takuU
sesungguhnya kami memberi kabar gembira
kepadamu dengan [kelahiran seorang] anak laki-
laki [yang akan menjadi] orang yang alim."). ( )
Wajilatun (U')), satu kali, yang berarti khi'ifatun
(AC = orang yang takut), dalam QS. Al-
Mu'min0n [23]:60:

on5 e," U) itGi &*ii;t; c o'iiAfis
(walladzina yu' tttna mA atuu wa qulirbuhum wajilatun
ann ahum il 6 Rabb ihim r aj i' itn )

Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah

mereka beriknn, dengan hnti y ang takut, [karena mereka

tahu balrwal saung-guhny a mereka aknn kembali kepada

Tuhan mereka. * A.Hafz Anshary AZ *

wAKir ( ,F s)
Katawalil ( ,tr r) terambil dari akar katawakala,
yang pada dasarnya bermalaapengandalan pihak

lain tentang urusan yang sehnrumya ditrngani oleh yang

mengandalkare. Demikian definisi Ibnu Faris.

Siapa yang diwakilkan atau diandalkan
peranannya dalam satu urusan, maka perwa-
kilan tersebut boleh jadi menyangkut hal-hal
tertentu, dan boleh jadi juga dalam segala hal.
Allah dapat diandalkan dalam segala hal- "Dia
(Allah) atas segala sesuatu moladi wakil" (QS. A-
An'Am [6]: 102).

Yang diwakilkan boleh jadi pantas untuk
diandalkan karena adanya sifat-sifat dan
kemampuan yang dimiliki, sehingga hati yang

dan QS.

LUL
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!Vakil

mengandalkannya meniadi tenang, dan boleh
jadi juga yang diandalkan itu tidak sepenuhnya

memiliki kemampuan, bahkan dia sendiri pada

dasarnya masih memerlukan kemampuan dari
pihak lain agar dapat diandalkan. Allah adalah

Wakil ( ,Ej ) yu"g paling dapat diandalkan
karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Yang diwakilkan boleh jadi berhasil meme-

nuhi semua harapan yang diwakilkannya,
sehingga yang mewakilkan merasa cukup dengan

yang diwakilinya itu, dan boleh jadi juga tidak
ada jaminan keberhasilan, bahkan tidak berhasil

seluruhnya, maka ketika itu yang mewakilkan

mendambakan wakil lain. Allah Maha kuasa

memenuhi semua harapan yang mewakilkan-
Nya, karena itu Dia menegaskan bahwa,
('lS-i {=1,;$ = CukupJ ah All ah s eb ag ai w aldD' (QS'

an-NisA' [ ]:81).
Menjadikan Allah sebagai Wakil, dengan

makna yang digambarkan di atas, berarti
menyerahkan kepada-Nya segala persoalan'
Dialah yang berkehendak dan bertindak sesuai

dengan "kehendak" manusia yang menyerahkan

perwakilan itu kepada-Nya.
Makna seperti ini dapat menimbulkan

kesalahpahaman jika tidak dijelaskan lebih jauh.

Dalam hal ini, pertama sekali yang harus diingat
bahwa keyakinan tentang keesaan Allah berarti

antara lain perbuatan-Nya Esa, sehingga tidak
dapat dipersamakan dengan perbuatan m;u:tu-

sia, walaupun penamaannya mungkin sama.

Sebagai contoh, Allah Maha Pengasih (Rabiml

;t ), Karim ( e-f MfiaPemurah). Kedua sifat

ini dapat dinisbahkan kepada manusia, n.unun

hakikat dan kapasitas rahmat dan kemurahan

Tuhan tidak dapat dipersamakan dengan apa

yang dimiliki oleh manusia, karena mempersa-

makannya mengakibatkan gugurnya makna
keesaan itu.

Allah swt., yang kepada-Nya diwakilkan
segala persoalan, adalah Yang Maha Kuas4 Maha

Mengetahui, Maha Bijaksana dan segala Maha

yang mengandung makna pujian yang wajar
untuk-Nya. Manusia sebalikny+ mereka memili-
ki keterbatasan-keterbatasan dalam segala hal.

Wakil

Kalau demikian, "perwakilan" y arrg diserahkan
kepada-Nya pun berbeda dengan perwakilan
manusia kepada manusia yang lain.

Benar bahwa wakil diharapkan/dituntut
untuk dapat memenuhi kehendak dan harapan

yang mewakilkan kepadanya. Namun, karena

dalam perwakilan manusia "sering kali" atau

paling tidak "boleh jadl" yangmewakilkan lebih

tinggi kedudukan dan atau pengetahuannya dari

sang wakil, maka dia dapat saja tidak menye-

tujui/membatalkan tindakan sang wakil atau

menarik kembali perwakilannya bila dia mera-

sa-berdasarkan pengetahuan dan keingi-
nannya-bahwa tindakan tersebut merugikan.
Ini bentuk perwakilan manusia. Tetapi jika
seseorang menjadikan Allah sebagai wakil, maka

hal serupa tidak akan dan tidak wajar terjadi,
karena sejak semula seseorang harus sudah
menyadari keterbatasannya dan menyadari
pula kemahamutlakan Allah swt. Apakah dia

tahu atau tidak hikmah satu kebijaksanaan yang

ditempuh Allah, dia akan menerimanya dengan

sepenuh hati, karena: ( 3>::-* i Aii '& ,&i-o =

'Allah mengetahui dan kamu sekalian tidak
mengetahui" ). (QS. Al-Baqarah [2]: 21'6).

Ini salah satu segi perbedaan antara
perwakilan manusia terhadap Tuhan dengan

terhadap selain-Nya.
Perbedaan yang kedua adalah dalam

keterlibatan yang mewakilkan. |ika Anda
mewakilkan orang lain untuk melaksanakan

sesuatu, maka Anda telah menugaskannya
melaksanakan hal tersebut. Anda tidak perlu
atau tidak harus lagi melibatkan diri. Dalam

kamus-kamus bahasa, makna ini secara jelas

digarisbawahi. Dalam kamus al-Munjid, misal-

nya diuraikan makna "mewakilkan" antara lain:

"menyerahkan, membiarkan, serta merasa

cukup (pekerjaan tersebut dikerjakan oleh
seorang wakil)."

Dalam hal menjadikan Allah swt. sebagai

Wakil, manusia masih tetap dituntut untuk
melakukan sesuatu yang berada dalam batas

kemampuannya. Allah, jangan dibiarkan
"bekerja sendiri" selama masih ada upaya yang
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dapat dilakukan manusia.
Dalam Al-Qur'an, kata wakil terulang

sebanyak 13 kali, sembilan di antaranya meru-
pakan perintah tegas atau tersirat untuk
menjadikan Allah Wakil- Di sisi lain, perlu
dikemukakan bahwa perintah bertawakkal
kepada Allah, atau dengan kata lain perintah
menjadikan-Nya Wakil, kesemuanya dapat
dikatakan didahului oleh perintah melakukan
sesuatu, baru disusul dengan perintah berta-
wakkal. Perhatikan misalnya QS. al-AnfAl [8]: 61:

atau QS. Al-Ma'idah [5]:23:
Dari sini jelas bahwa agama bukannya

menganjurkan dengan perintah bertawakkal
atau menjadikan Allah sebagai Wakil agar
seseorang tidak berusaha atau mengabaikan
hukum-hukum sebab dan akibat. Tidakl Islam
hanya menginginkan agar umatnya hidup
dalam realitas, yaitu realitas yang menunjukkan
bahwa tanpa usaha tidak mungkin tercapai
harapan, dan tak ada gunanya berlarut dalam
kesedihan jika realitas tidak dapat diubah lagi.
Demikian, wa All6h A'lam. * M. Quraish Shihab ,o

wArAD t i,I
Waladberasal dari kata walada - yuladu - wilddatan
(';t\ ) - '"1;- - j-1= melahirkan dan mengeluar-
kan). Kata walad dengan segala derivasinya
disebutkan sebanyak 102 kali dalam Al-Qur'an
dengan makna-makna yang berbeda sesuai
dengan bentuknya. Penggunaannya sebagian
besar (93 kali) dalam bentuk ism atatkata benda
dan hanya 9 kali dalam bentuk fi'l atau kata
kerja. Dalam hal ini, 93 kali dalam bentuk kata
benda tersebut digolongkan ke dalam tujuh
bentuk yang tentunya dengan makna-makna
yang berbeda.

Bentuk pertam4 yartu al-walad ( 1i Jr= anat
laki-laki), jamaknya adalah auldd (rlli ) yu"g
pengertian dan penggunaan-nya tidak banyak
berbeda dengNrkata al-ibn ( g.\t= anak laki-laki).
Kata ini terulang sebanyak 56 kali, 33 kali di
antaranya dalam bentuk mufrad atau tunggal,
yaitu al-walad, daurr 23 kali di antaranya dalam
bentuk jamak, yutu aul6d. Kata al-walad dalam

1059

lVa latl

Al-Qur'an kadang-kadang berarti'anak laki-laki'
seperti dalam QS. An-NisA' [4]:176 yang artinya:
"Mereka meminta fatwa kedamu (tentang kal6lah).

Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang
kalilalt $aitu) jikn xormg mminggal dunia, dan ia tidak

memunyai anak laki-laki dan memunyai saudara

perempuan, maka bagi saudarany a yang puemptan itu
seperdua dari harta yang ditingalkannya,..." . Dan
kadangkala menunjukkan kepada pengertian
anak tanpa membedakan anak laki-laki dan anak
perempuan, dan ini yang lebih banyak, seperti
dalam QS. SabA' l34l:37.

Bentuk kedua, yaitu al-wdlid ( ltrJt = bapak/
ayah). Istilah ini terulang sebanyak tiga kali.
Istilah lain yang juga sering digunakan dalam
pengertian bapak atau ayah adalah al-ab ( -.,<!t =

bapak/ayah). Meskipun demikian, ditemukan
perbedaan-perbedaan. Menurut Al-Ashfahani,
segala sesuatu yang menyebabkan terwujudnya
sesuatu, memperbaiki, atau yang menampak-
kannya disebut al-ab. Karena itu n abi disebut abul-

,." "t2 t4mu'minin ( b"i"St jtl =bapaklayah orang-orang
yang beriman). |adi, kata al-ab berbeda dengan
kata alwdlid (berasal dari kata walada yang berarti
yang melahirkan). Yang jelas, al-ab pengertiannya
lebih luas dari al-wdlid, karena kata al-wilid cende-
rung menekankan aspek jenis kelamin (seks),

misalnya kapasitas ayah dinyatakan dengan
istilah al-wilid seperti dalam QS. LuqmAn [31]: 33.

Bentuk ketig 4yartu al-wilidhn atau al-wdlidnin

( ,jn(jt \ 9t-rltrlt= ayah ibu). Untuk kedua orang
tua biologis yakni ibu dan ayah, AlQur'an lebih
sering menggunakan istilah al-wdliddn atau al-
wklidain.Istilah ini digunakan sebanyak 20 kali
dalam AlQur'an, seperti dalam QS. An-NisA' [4]:
7 dan dalam QS. Al-Baqarah [2]:83.

Dapat dibandingkan dengan penggunaan
mutsanna dari kata al-ab (L!r=.bapak) y.akni al-

abawaini atau al-abawhni ( Cr'titlt \ J;Yl = ibu
bapak) yang jarang digunakan untuk menyata-
kan kedua orang tua. Bahkan, bentuk tersebut
sering kali menunjuk kepada kedua nenek
moyang manusia, Adam dan Hawa, seperti
tersebut dalam QS. Al-A'rAf l7l 27. Dalam ayat
tersebut, Tuhan menggunakan istilah abaw aikum
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Walad

( &;.i ) untuk Adam dan Hawa dan tidak
pernah menggunakan kata al-wdlidkn alalu al-

wdlidin sebagai istilah untuk Adam dan Hawa.

Bentuk keempaf yartu al-wdlidah (;nUt =

ibu). Istilah ini terulang sebanyak empat kali, tiga

kali di antaranya dalam bentuk mufrad atau'frngal
al-wdlidah( ;.rl_r1r ) dan sekali dalambentuk jamak

alwdlidilt (.:l-rJ.lrJl). Istilah al-wilidah dalam Al-

Qur'an diartikan dalam kapasitasnya sebagai ibu,

seperti dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233 yang
artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-

anaknya selama dua tahun pmuh, yaitu yang ingin

mefiyelnpurnakan penyusuan... " . Adapun istilah al-

umm (iVt ) yang juga sering diartikan ibu, justru

pengertiannya lebih luas dari pertama. Istilah
kedua ini di samping berarti ibu, ia juga berarti

inti dan pokok seperti dalam QS. Ati'ImrAn [3]: 7

yang berbunyi hunna ummul-kitdb wa ikharu
hutiryauinat (L-, Ar:*t |ir r,Ai $ ;L=. it,rur,
inti/pokok-pokok isi Al-Qur'an dan yang lainnya

[ayat-ayat] mutasyabihat) dan tempat tinggal
atau tempat kembali seperti dalam QS. Al-Qari'ah

[101]: 9 y,ang berbunyi fa ummuhtt hdwiyah
( L-sti, ,l:lt = maka tempat kembali/tempat
tinggalnya neraka Hawiyah).

Bentuk kelima yartuwalidan (tUs= waktu
masih anak-anak) disebut hanya sekali dalam Al-

Qur'an, yaitu dalam QS. Asy-Syu'arA' [26]: 18

yang artinya : " F ir aun meni mo ab, bukankah knmi t el ah

mutgasuhmu di antar &eluarga) kami, waktu masih

kanak-knnak dan kamu tinggal beberapa tahun dari

umurmu". Ini digunakan dalam kaitan perdebatan

di antara Musa as. dan Firaun yang dalam
sejarah disebutkan bahwa Musa pernah tinggal

bersama Firaun selama 18 tahun sejak kecil.

Bentuk keenam, yaitu al-wilddn ( olfu)l =

anak-anak/anak-anak muda) disebutkan se-

banyak enam kali dalam Al-Qur'an, empat kali
dalam arti'anak-anak' yaitu dalam QS. An-NisA'

l4\:75,98, dan 127, serta QS. Al-Muzzammil

l73l:17, sedangkan dalam QS. Al-WAqi'ah [55]:
17 dan QS. Al-InsAn 176l:19, keduanya berarti
'anak-anak muda'; yaitu pelayan-pelayan surga

dari anak-anak muda; yaitu pelayan-pelayan

surga dari anak-anak muda yang tetap muda

Waliy

selama-lamanya.
Bentuk ketuiuh, y aitu maulttd ( r"j'y = y u"g

dilahirkan/anak) terulang sebanyak tiga kali,

yaitu dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233 (dua kali)

dan QS. LuqmAn [31]: 33. Ketiga kata maultrd

tersebut memunyai arti yang berbeda, bergan-

tung pada kata yang menyertai di belakangnya

seperti maulitd yang berarti' ay ahlb ap aK karena

disertai katalahit ( .l ,r_Jl) yaitu dalam QS. Al-
Baqarah l2l:233, sedangkan dalam QS. LuqmAn

[31]: 33 berarti'anak' karena tidak disertai oleh

kata tersebut.
Sembilan ayat berikutnya dalam bantttkfi'l

atau kata kerja lima di antaranya dalam bentuk

fi'il mhdffi yaitu walada dan wulida ( {: \ ,Jj :
melahirkan/dilahirkan) terdapat dalam QS. Ash-

Shaffat p7j 152 (Allah melahirkan. Dan sesungguh-

ny a mer eka b en ar -b enar or ang- o r an g y mr g bu dust a); QS.

Al-Balad [90]: 3; QS. Al-MujAdilah [58]: 2; QS.

Maryam [19]: 15 dan 33, sedangkan empat di
antaranya dalam bentukl'l mudhhri'yaltu alidu -

y alidu, yfil adu ( 

".f 
;- - 4" - lj = *el ahirkan l dil ahir -

kan). Terdapat dalam QS. H0d 11.11:72 (istrinya

berkata: sungguh mengherankan, apakah aku akan

melahirkan anak padahal aku seorang peronpuan tua...);

QS. Al-Ikhhsh [112]:23 (dua kali); dan QS. N0h

[71]: 27. Semua kata walad tersebut berarti
'melahirkan atau dilahirkan'. * Nasaruddin l-lmar oo

wALrY I Q:)
Kata waliy ( ,Ji ) b".asal dari waly (j; ) yu"g
berarti 'dekat'. Bentuk i*uk dali waliy ( /j)
adalah auliyd'( "qii ). Dari akar kata inilah kata-

kata seperti wal|-yali ( C- -Jt ), yang berarti
'dekat dengan', 'mengikuti' , walli ( Jl ) yu"S
berarti'menguasai','menolong',' mencintai', auli
( j'ri ) yang berarti 'menguasakan', 'memerca-

yakan', 'berbuat', misalnya pada auld fulinan
ma'rfifan (t\V{ni $i ) yang berarti'berbuat
kebaikan kepada si fulan', walan (Jj ) berarti
'menolong','membantu','bersahabat', tawdli
( J; I berarti 'berturut-turtl' , tawalli ( J; I
berarti'menetapi','melazimi','mengurus',
'menguasai', istauli 'alaih ( 

^:i? 
j'A ) berarti

'memiliki','mengalahkan','mengu asar', al-aul6
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( .,i]li) berarti 'yang paling berhak dan paling
layak', wall6'an ( ;!i ) berarti 'berpaling dari,
meninggalkan', dan auld ( S\i ) berarti 'yang
menunjukk.rn anciunan dan ultimatum', seperti
pada aulk lak (i1tJ Jri ) yungberarti 'kecelakaan

bagimu atau bencana/kecelakaan akan mende-
katimu maka berhati-hatilah'.

Semua kata turunan dalri waly itu menunjuk
kepada adanya makna'kedekatan' kecuali bila
diiringi kata depan 'an ( Oe ) secara tersurat dan
tersirat seperti pada wall6 'an ( ,f J] 1 aan
tawalld 'rn ( *j; ) *ut u makna yang ditun-
juknya adalah 'menjauhi' atau 'berpaling'.

Waliy (,Ji ) dengan demikian memunyai
banyak arti, yakni 'yang dekat', 'teman', 'saha-

bat','penolong','wal7','sekutu','pengikut',
'pelindung','penjagd,'pemimpin','yang men-
cintai', 'yang dicintai', dan juga penguasa sama
dengan waliy (,Jj ) iu-ut "yawuldh 

( ;tj l.
Waliy (.Jj ), bentuk adjektiva dari waliya

( Jj ) aau- Al-Qur'an disebut 44 kali, sedangkan
bentuk jamaknya auliy6'( 

"f,Jii ) 
disebut 42kali.

Dalam bentuk mufrad, walilf disebutkan antara
lain pada QS. Al-Baqarah [2]: 107 dan 282, QS.
An-NisA' l4l:45, QS. Al-Ma'idah [5]: 55, QS. Al-
A'rdf l7l:155, QS. SabA' [34]:41, QS. Al-IsrA' [17]:
33, serta QS. Y0suf [12]: 101.

JarakdNiwaliy, waliya disebutkan antara lain
pada QS. Ah 'Imran pl 28, QS. An-Nisfl 14l:76,
QS. Al-Ahzab [33]:6, dan QS. Fushshilat [41]: 31.

Dalam AlQur' ankata wally, bentuk ism f6' il
dariwaliya disebut satu kali, yaitu dalam QS. Ar-
Ra'd [13]: 11.

Penyebutan waliy (dalam bentuk mufrad)
lebih banyak menunjuk pada Allah, dan merupa-
kan nama dari nama-nama Allah (asm6'ull6hil-

husnd). Penunjukan Allah sebagar waliy, antara
lain dalam QS. Al-Baqarah l2l:107 dan 120, QS.
An-NisA' [4]: tt5 dan 75,Q5. Al-An'Am [6]:51 dan
70, QS. At-Taubah l9l:116, QS. Al-Kahf 11.81: 25,

QS. Al-Ankabfft [29]: 22, QS. As-Sajadah [32):4
serta QS. Asy-Sy0rA la2l:9 dan 28. Penyebutan
Allah sebagai waliy biasanya diiringi dengan
penafian wali-wali selain Allah, sebab Allah
adalah wali yang hakiki, Dia yang menguasai
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dan mengatur langit dan bumi serta segenap
isinya Diayang menghidupkan dan mematikan,
Dia yang menetapkan hukum di dunia dan
memberi keputusan akhir di akhirat. Secara

umum Allah adalah wali seluruh umat manusia
(QS. Asy-Syird [42]:9) dengan arti penguasa,
pelindung. Namun, secara umum, Allah wali
orang-orang yang beriman (QS. Al-Baqarah [2]:
257 danQS. Ati'ImrAn [3]: 68) yakni pelindung
dan penolong orang-orang yang beriman.
Penunjukan Allah sebagai wali yang khusus juga
disebutkan dalam QS. Ali 'ImrAn l3l:722, yal<ni
Allah adalah wali dari dua kelompok Islam yang
ingin melakukan desersi dalam Perang Uhud
melawan kaum musyrik pada tahun ketiga
hijriah dan dalam QS. Al-A'rAf l7l: 196 yang
mengemukakan pengakuan Nabi Muhammad
bahwa walinya hanyalah Allah yang menurun-
kan Al-Qur'an dan memberi perlindungan pada
orang-orang yang saleh serta pada QS. Al-
|6tsiyah lafl: D yang menyatakan bahwa Allah
adalah Wali orang-orang yang bertakwa.

Menurut Ath-Thabarsi, Allah adalah waliy
orang-orang yang beriman karena tiga hal: (1)

Memberi pertolongan kepada mereka dalam
menegakkan argumen/ hujjah, dan hidayat (2)

Memenangkan mereka di atas agarna lawan, (3)

Memberi pahala kepada mereka karena ketaatan
dan membalas amal-amal saleh mereka.

Kata waliy, kebanyakan dalam bentuk
jamak auliyd' juga menunjukkan pada selain
Tuhan, seperti orang-orang yang beriman dan
bertakwa yang disebut wali-wali Allah (QS.

Y0nus l10l:62a! dengan arti orang-orang yang
dekat dengan Allah, pencipta-pencipta-Nya,
orang-orang yang dekat kepada-Nya, orang-
orang yang dicintai Allah. Para malaikat juga
disebut wali (QS. Fushshilat [41]: 31) yang
senantiasa menemani dan mendukung yang
beriman lagi istiqamah dalam kehidupan dunia
dan akhirat. Ada juga kata wali yang menunjuk
pada sembahan selain Allah seperti patung-
patung berhala orang-orang saleh, malaikat dan
jin yang dipuja dan diminta pertolongan dan
perlindunganya (QS. Al-Kahfi [18]: 50 dan QS.

ENsrruopp,orn Ar-,Qun'aN



--rl

Waliy

Az-Zumar [39]: 3). wali juga menunjuk Pada
setan dan thagut, pemimpin kesesatan yakni
wali orang-orang kafir dengan arti sekutu,
teman, pemimpin orang-orang kafir (QS. Al-
Baqarah l2l 257 dan QS. Al-A'r6f l7l:27).

Waliy juga menunjuk pada manusia-
manusia yang kafir dan durhaka kepada Tuhan

sehingga disebut wali setan (QS. Al-An'Am [6]:
121 dan 128 serta QS. AU 'ImrAn [3]: 175) yakni
pengikut, sekutu, teman, dan yang dekat dengan

setan.

Waliy jluga dipergunakan dalam hubungan
interaksi di antara mukmin dan mukmin yang
lain dan di antara orang kafir dan sesarna orang
kafir. Orang beriman adalah wali sesamanya

orang beriman (QS. At-Taubah [9]: 71) dengan

arti penolong, teman, sahabat setia sesamanya

orang beriman baik lakilaki maupun perem-
puan dalam memerintahkan yang makruf dan
mencegah kemungkaran, mendirikan shalat,
menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan
Rasul-Nya. Demikian pula orang-orang kafir di-
sebut wali sesamanya orang-orang kafir karena

saling menolong, bantu-membantu, saling sim-
pati di dalam membiarkan kemungkaran dan ke-

durhakaan terhadap Allah dan mendustakan
Nabi Muhammad (QS. Al-AnfAl [8]: 73 dan QS.

Al-]Atsiyah [,15]: 19).

Waliy juga menunjuk secara khusus pada
Nabi Muhammad saw. yang disebut di antara

Allah dan orang-orang yang beriman (QS. Al-
Ma'idah [5]: 55), dengan arti penolong orang-
orang beriman yang berjihad di jalan Allah.

Arti-arti lain yang dituniuk katawaliy dalam

Alquran adalah'anak','kefurunan' (QS. Maryam

[19]: 5) sehubungan dengan permohonan Nabi
Zakariakepada Tuhan agar istrinya yang mandul
dikaruniai seorang pewaris dan pelanjut risalah-

nya; arti'saudata seagama' (QS. Al-AhzAb [33]:
6); arti 'yang menguasai', /yang mengurus','yang
menjaga' (QS. Al-AnfAl [8]: 34) yakni yang
mengurus Masjid Haram; dan arti'ahli waris' (QS.

Al-IsrA' l17l:33 dan QS. An-Naml l27l a\.
Waliy jugamenunjuk pada orang-orang kafir

di dalam konteks larangan dalam umat Islam

Waliy, Al

Salah satu makam wali; yaitu orang yang beriman dan selalu

bertakwa

untuk mengambil wali di luar umat Islam baik
orang-orang kafir itu kafir musyrik(QS. Ah'Imran

[3]: 28 dan QS. An-NisA' {41 7M), kaum Yahudi
dan Nasrani (QS. Al-MA'idah [5]: 1) maupun
orang-orang munafik (QS. Al-Ma'idah [5]: 7) seka-

lipun orang-orang kafir itu saudara kandung dan

ayah sendiri (QS. Al-Mumtahanah 160l 1). Waliy

yang dimaksud dalam ayat-ayat larangan itu
ialah teman akrab tempat menumpahkan rahasia

karena mereka memusuhi Islam. *Rusydi Khalid,..

wALrY AL- ( \jljll )

Kata watiy ( Ji ) tetu-bil dari akar kata waw,

l6m, dNryd', malaa dasarnya adalah dekat.Dari
sini berkembang makna-makna baru, seperti
p en dukun g, p emb el a, p elin dun g, y an g m enc int ai, I eb ih

utamt, dan lain-lain, yangkesemuanya diikat oleh

benang merah kedekatan.

Dalam Al-Qur'an, kata waliy terulang
sebanyak 44 kali. Antara lain bermakna anak,

t em an, y an g b erhak m enikahkan, y an g m ew akil i, y an g

merner dekaknn, set An, keluar ga deknt, Rasul saw., Allah
swt., dan lainlain.
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Kedekatan Allah kepada makhluk-Nya
dapat berarti "pengetahuan-Nya tentang
mereka" dan dapat juga dalam arti "cinta,
pembelaan, dan bantuan-Nya". Yang pertama
berlaku terhadap segala sesuatu, ini dilukiskan
terhadap manusia dengan firman-Nya:

,5.,ti P3',o-*i -y A*i c )LtFii t:ttt irlt
*4i,F b *:)

" Dan sesungguhny a Kami telah menciptakan manusia

dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan

Kmni lebih deknt kepadany a daripada urat lehemy a" (QS.

Qaf [50]: 16).

Adapun yang berarti cinta, bantuan,
perlindungan dan rahmat-Nya maka itu tertuju
kepada orang-orang mukmin, antara lain
diungkap oleh firman-Nya:

/ 
- t ,.-ltjL o3ptlj tAQ -u.; *31fi 3it3a1$'5

|r*-li 3;u"j,4i*1tl)
" Sesungguhny a raltmat Allalt mnat deknt kpada or ang-

o r an g y an g b erbu at b aik " (QS. Al-A' rAf l7l: 56).

Yang dapat mencakup keduamakna di atas,

pengetahuan dan cinta, bantuan dan perlin-
dungan-Nya adalah firman-Nya dalam QS. Al-
Baqarah l2l:186.

Penggunaan kala Waliy jika menjadi sifat
Allah hanya ditujukan kepada orang-orangyang
beriman, karena itu kata Waliy bagi Allah
diartikan dengan pembela, pmdukung, dan sejenis-

nya, tetapi pembelaan dan dukungan yang
berakibat positif, serta berkesudahan baik.

Walir,, Al,

Dukungan dan perlindungan positif dari
siapa pun, pada hakikatnya bersumber dari
Allah dan atas izin-Nya, karena itu dapat
dimengerti pernyataan-Nya bahwa siapa yang
tidak menjadikan Allah Waliy, atau tidak
dilindungi dan dibantu oleh-Nya, maka yang
bersangkutan tidak lagi akan dapat menemukan
Waliy lain, dengan perlindungan dan perto-
longan seperti diuraikan di atas. (QS. Al-Baqarah

l2l: 107; Asy-SyfirA l42l:8, M).
Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa

kewalian wililyah ( ail, I Allah kepada orang-
orang Mukmin antara lain berupa petunjuk dan

anugerah-Nya kepada akal dan jiwa mereka,
sehingga tidak ada kekuasaan bagi seseorang atas

orang lain menyangkut kepercayaannya, karena
Allah telah menganugerahkan kepada setiap insan
potensi untuk percaya dan berkat bantuan Allah
itulah orang-orang Mukmin meraih keimanan,

bahkan meningkatkan keimanannya. Berkat
bantuan dan perlindungan-Nya juga,

\r'ht ,+:ti Gry'{. t')i'rtir O.i, ,--l
Aiei e tiY

" Or ang-orang y ang bertakwa bila ditimpa r ayuan dari

setan, mereka ingat (kepadn Allah) maka ketika itu juga

mereka melihnt kesalahan-kesalahnnny a" (QS. Al-A'r6f

l7l:201'1.

Ini berbeda dengan orang-orang yang
menjadikan setan sebagai wali atau penunfun dan
pembela mereka. Setan membelokkan manusia
dari fihahnya yang suci kepada kekotoran jiwa.

Seseorang bisa saja memperoleh perlin-
dungan dari selain Allah, bahkan yang melin-
dungi itu pun dinamai Al-Qur'an sebagai waliy,

tetapi perlindungan itu berakibat buruk terha-
dap yang dilindunginya, bila perlindungan
tersebut tidak dilakukan atas dasar apa yang
direstui Allah.

Memang, Al-Qur'an memperkenalkan ba-
nyak ragam Waliy, tetapi kewalian (wil6yah)
mutlak hanya milik-Nya. Di samping Allah dan
Rasul-Nya orang-orang beriman pun masing-
maing dinamai Al-Qur'an sebagai waliy (QS. Al-
Ma'idah [5]:55).

t)l
.t
lr :tui )v

J) e;w'i G *4
i 3; &;_h:a,i,$1

i;t Zirt ',li'At

iiq:ii.,; o.d's
3tF w 7" rtli,:' :;i aPii" o,-!iri

"Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia
mengeluarkan muekn dnri kegelapan (keknfiran) kepada

cahnya (iman). Dan orang-orang y ang kafir, pelindung-

pelindung mereka adalah setan, yang mengeluarkan

muekn dari cahay a kepada kegelapan (kekafiran). Mueka
itu adnl ah p en ghuni nu aka; mereka kekal di dal amny a "
(QS. Al-Baq t ah l2l: 257).
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Wali.y, Al-

Bertolakbeluk-g dengan wali-wali di atas,

adalah orang-orang yang menjadikan setan
sebagai waliy (QS. al-A'rAf [7]: 30 dan an-NisA'

l4l: 7 6).Y mgdimaksud adalah orang-orang kafir
dan semua yang mengajak kepada nilai-nilai
yang bertentangan dengan nilai agama.

r4 6 tj,;1i tr)'F :Wi7*; iiS u.;$i

"J$\a;,-""'\
"Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka

motjadiwaliylpelindungbagisebagianyanglain"(QS.
Al-AnfAl [8]:73).

Bukan hanya pengaktualan potensi hidayah
dan taufiq Allah yang menandai kedekatan-Nya
kepada orang yang beriman. Kedekatan-Nya
dalam arti cinta perlindungan, dan bantuan-Nya
sangat beragam, bahkan menurut pakar tafsir, ar-

Razi, kedekatan di atas tidak terbayangkan.
Seorang wali Allah yang dekat dan mendekat
kepada-Nya dengan menelusuri jalan kebenaran,

akan mendapatkan hal-hal yang sulit, kalau
enggan berkata mustahil dilukiskan dengan kata-

kata. Karena itu dipesankan oleh para pakar
bidang ini, agat pengalaman rohani yang dialami
hendaknya dirahasiakan, karena sangat mungkin
bila disampaikan akan diingkari oleh yang tidak
menelusuri jalan yang ditelusuri oleh sang wali.

Imam Al4hazali mendefinisikan makna al-

Waliy sebagai "Dia yang mencintai dan mem-
bela." Karena itu,

A,r#i ii * 3? J ii;wi:-t $f
"lngatlah, sesungguhnyawali wali Allah itu tidak ada

kekhawatiran terhadnp mereka dan tidak(pula) mereka

bersedih hati" (QS. Y0nus [10] : 62)

dan karena itu pula " Siapa y ang memusuhi wali'Ku
maka Aku telah mengumumkan perang terhadapnya."

Demikian firman Allah dalam sebuah hadits

Qudsi.
Kata Waliy juga dapat disandang oleh

manusia beriman dan bertakwa dalam arti, dia
menjadi pencinta Allah, pencinta Rasul-Nya,
dan pendukung serta pembela ajaran-ajaran-
Nya (QS. Ah'Imran t3l:31). Demikian, waAll6h
A'lam. * M. Quraish Shihab *

Waclir

wAqAR( JtiJ )
Kata waqhr adalah bentuk infinitif dari kata
w aqu r a- y au qu ru -w aq dr at an w a w aq dr an <'j' ;- - -3',
t:)t|ajU3) yang mengandung arti 'tenang,
teguh, penuh kesungguhan, tetap pendirian'
sehingga apabila dikatakan waqurar-rajul
( ,y"St'j's) maka yang-dim_aksud adalah khna

riziian- dzd waqdrin 1 ts'tti tl-;t ;:tS = lelaki itu
memiliki ketenangan, kesungguhan, dan keteta-

pan pendirian). Dalam wazan fa'ala-yaf ilu
('rt - 'fi ) utuu fa'ila- yaf'atu ( F - 'J. 

),

yaitu waqara-yaqiru ( A- j's) atau waqira-
yauqaru-rDaqran (t1j-',i;-- j) kata tersebut
mengandung arti'sumbatan' sehingga apabila
dikatakan wuqirat udzunuhtt ('^jif o' ir). 1nrka
yang dimaksud ialah tsaqulat uazununi'('iii ".i1
= tersumlat telinganya) atau dzahaba sam'uhft

kulluh ('^)! '^X'J;= pendengarannya hilang
semua); atau bisa pula berarti '."14' seperti di
dalam kalimat waqaral-'azhma ( rbAt js) yang
ber arlt shada' allit ( ;L3i= ia meretakkan tulang itu).

Katawaqdr ( rv'1) dengan berbagai bentuk
dan variasinya disebutkan sebanyak sembilan
kali dalam Al-Qur'an: [1) di dalam bentukwaqdr
( )$:J) sendiri satu kali (QS. N0h [71]: 13) yang

berarti' azhamatan 1'a|*bL = kebesaran/keagungan)

dalam kalimat Mh lakum 16 tarjfina lill1hi waqhri
(tjv't $'o;:; ) 5J (, = Mengapa kamu tidak
percaya akan kebesaran Allah?). Para mufasir
memberikan beberapa penafsiran mengenai
maksud ayat ini. Pertama menurut Mujahid dan
Ikrimah, ayat tersebut mengandtng arti Md
lakum 16 ta'rifrna lillilhi 'azhairn ( oi;'l'€l'-
14, it = Mengapa kamu tidak mengenal kebe-

saran Allah?). Kedua menurut Ibnu Abbas, yang
dimaksud ial ah Md lakum ld takhsy auna lillilhi' iqkbd

( t:.V $ o:rjj.J.* €r" = Mengapa kamu tidak
takut terhadap siksaan Allah?). Ketiga menurut
Al-Hasan: Mi lakum ld t a' rifuna lillihi hnqqaht w a h
t asykurfrna ni' amahit ("\')'^;; ;t'o:; ;i\'€6
',::". J\'.# = Mengapa kamu tidak mengbnaV

mengetahui hak-hak Allah dan tidak mensyukuri
nikmat-nikmat-Nya). Keempat, menurut Ibnu
Zaid: MA lakum 16 tu'addfina lilllhi thd'ah
('"*tL io J"):r:il "€r" = Mengapa kamu tidak
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menunaikan kewajiban taat kepada Allah?).
Kelima menurut IbnuBahr: Md lakum 16 tutsbitfina

w ibdfrnia u at all 6hi w a annahit il 1hukum all adzi I d il 6ha

ta<umiianu|e\';li {', *t;*t l]$i flc
it-r € il!Y crJt =Mengapakamutidakmene-
tapkan kemahaesaan Allah dan bahwa Allah
adalah Tuhanmu yang tidak ada Tuhan bagimu
selain-Nya?). Keenam, menurut Al-Kalbi dan
Muqatil: Md lakum 16 takhdfuna lillihi 'azhamatan

fit-tauhid ( *'ir C14t ,t rir#i ;ji'; = rra"-

ngapa kamu tidak takut terhadap kebesaran
Allah dalam tauhid?). Ketujuh, menurut Qatadah:
Md takum I 6 tarj fina lill 6hi' ilqibah t i o?';'l'EU,
4G = Mengapa kamu tidak percaya terhadap
siksaan Allah?); (2) Dalam bentuk waqru" ( j3 ) dr-
sebutkan dua kali yang keduanya mengandung
arti yang sama/ yaitu shamamun wa tsiqalun
yamna'us-sam'a (13t e- b1 & = Penutup
dan penyumbat telinga yang menghalangi
pendengaran) atau ats-tsaqilu fil-udzun
( 91!r .'r9 S;At = sumbatan di telingal: Pertama,
dalam QS. Fushshilat [41]: 5:

.. $; Qr\r; -u i)vrL i,, "+i -a C,ru iris5
wa qkltt qulirbunif akinnatin mimmi tad'find ilaihi wa

fiadzhniniwaqrun...
Mereka berkata, "Hati kami berada di dalam tutupan

[y ang mmutupil ap a y ang kamu seru knmi kepadany a

dm di telinga knmi adn sumbatm ... " );

kedua dalam

l41l: M:

;.d;

..'&
(. wall adzina I d yu' minitna fi adzhnihim waqrun wa

huwa'alaihim'am6...)
(... D an o r an g- o r an I y an g t i dak b er im an p ada t el in ga

mereka adasumbatan, sedangkan Al-Qur'an itu suatu

l<tgel ap an b agi mer eka. ... ).

(3) Dalam be nluk waqran( rji ) diseUutkan empat
kali. Semuanya mengandung arti yang sama
dengan kata waqrun ( ;1) V*rsterdapat dalam
dua ayat pada QS. Fushshilat di atas: Pertama,

QS. Al-An'Am [6]:25,

surah yang sama QS. Fushshilat

"6)tit; -J 3;i $ O";$i

\AIaqir

F"J ei
...(;r-6t;r; ojiriui"

(Waminhum man yastami'u ilaika. Waja' alnfr ' ald
qulftbihim akinnatan an yafqahithu wa fi adzfinihim

waqr6...)
(Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan

[bacaan]-mu; padahal, Kami telah meletakknn tutupan

di atas hati merekn [xhingga muekn tidakl memahmniny a

dan [Kamiletakkan] sumbatan di telinganya. ...).

Kedua, QS. Al-IsrA' ll7l:46,

tjto "+j;i U iii ,i'-5 st',7i 4 O"t of5
@aja'ali6 'ald qulitbihim akinnatan an yafqahithu wa

f adzhnihim waqrsn wa idzi dzaknrta rabbakn fll-Qur' futi

wabdahu wallau 'al6 adbdrihim nufurd)
"dan Kami adakan tutupan di atas hati mereka dan

sumbatan di telinga mereka agar mereka tidak dapat

memahaminya. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu

saja dalam Al-Qur'an, niscaya mereka berpaling ke

b el akan g k ar en a b en ciny a. "

Ketiga QS. Al-Kahfi [1,8]:57,

6tir -q i*i. oi'a:ai *iit ;* ,i:;
o,'i.

( . . . inn A j a' aln A' ah qulftbihim akinn at an m y o|q on{ni
w a fi adzhnihim w aqr 6 ... )
... SesungguhnyaKami telahmeletakkon tutupan di atas

hati merekn [sehingga merekn tidak] memahmniny a, dan

[Kmni letakkan pulal sumbatmt di telinga mereka; ...'

Keempat, QS. LuqmAn l3Ll:7,
's1( ri**:ii o1,< 

(H, ii r*rt; * ;y tsti

l,i y,*,,;*"Gi *"\i a
(wa idzd tutl6' alaihi ay 6tund walld mustakbiran ka' an

I am y asm a' hi kn' mn a f u dzun aihi w aq r m f ab asy sy irhu

bi'adzdbinahm)
"Dan apabila dibacakankepadanya ayat-ayat Kami, dia

berpaling drngan menyombongkan diri seolah-olah dia

belum mendmgarnyq seakan-akan ada sumbatan di
kedua telinganya; makn beri kabar gembiralah dia dorymt

azabyangpedih."

oi ""*i '*ji e a;+i ql

t-rl.
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(4) Dalam be ntukwiqran( r]e ) satu kali (QS. Adz-
DzAriyAt [51]: 2:) dengan pengertian as-suhubu

tabmitul- mnthira hnmld (jf rU:lr'S^X'-At =

awan yang mengandung hujan) dalam kalimat

fatbdmililti wiqrh (Gt9;)r{B = dan awan yang
mengandung hujan). (5) Dalam beni:k tuwaqqirfihu

(i:ri'i ), satu kali (QS. Al-Fath [48]: e) yang
mengandun g arti tu' azhzhimithu w a tub aj j iltthu
( {Hi';t}ti = engkau membesarkan dan
mengagungkan-Nya), dalam kalimat

?p,;;i3 ii*i it:it -4yi: 1u"'.rt \iF.
'>enii

Oi tu'minft billihi wa Rasitlilti wa tu'azzirfihu wa

tuwaqqirfihu wa tusabbihtthu bukratan wa ashfrld)

" Supay a kmnu xkalian beriman kepada Allah dm Rasul-

Ny a mmguatknn [agarnal-Ny a, membaarknn-Ny a, dan

bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang."

* A. Hafiz Anshary AZ *
,

wAQoD (:'j2 \
Katawaqfi.d ( ;ri'r) adalah ismyNtgterambil dari
waqada ( ti';) -yaqidu ('.r;;) -waqdnn (t:,3i)lqidatan
( i4 )t w iqia"an ( rJr.lj", I w uqfi dan ( t:''ji: ). Akar
kata tersebut menunjuk pada makna'menyala'
dan api itu sendiri disebut al-waqd ( srtr 1,

sedangkan kayu bakar atau semua yang di-
jadikan bahan bakar disebfiwaqfid (;rii).

Dalam Al-Qur'an, bentuk kata yang digu-
nakan dari akar kata ini ada lima macam, yaitu
bentukwaqttd ( ;;', ), terdapat pada 4 tempat (QS.

Al-Baqarah tzl r44QS. Ah'ImrAn [3]:10, QS. At-
Tahrim 166l: 6, dan QS. Al-Bur0j [85]: 5), bentuk
mfiqadah(;i"1), terdapat pada satu tempat (QS'

Al-Humazah [104]:6), bentukf 'l mddhi, istadtqada

( i"_*y) dan auqada ( 5l;!( ), masing-masing
terdapat pada satu tempat (QS. Al-Baqarah [2]:
17 dan QS. Al-Mdidah [5]: 54), bentukfi'l mudhhri' ,

yfiqidfina ( J')4';-\, yfiqadu ('i';), dan tfiqidfina
( o":A"j ) masing-masing terdapat pada satu
tempat (QS. Ar-Ra'd [13]: 17, QS. An-N0r [24]:
35, dan QS. YAsin [36]: 80), dan bentuk fi'l amr,

afiqid (-r;rf ), terdapat pada satu tempat (QS. Al-
QashAsh [28]: 38).

Penggunaan bentuk waqitd ( ,rii ) aa"

Waclud

bentuk al-milqadah (;ru1r) semuanya berkaitan
dengan gambaran neraka yang dipersiapkan
untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang
durhaka. Dalam QS. Al-Bur0j [85]: 5, disebutkan
bahwa neraka itu dzdtil waqfid ( ;j,jr rr! ). Menu-
rut qiraat yang umum katawaqitd ( ;;,')) dibaca

dengan wfrwu maftfihah, waqfid ( t"j, 1 ) V Nr1berarti
'kayu bakar atau bahan bakar'. Kata dzdtil waqfid

(;j';t.21r; mengandung arti bahwa api neraka

itu memunyai bahan bakar dan bahan bakarnya
terdiri atas manusia dan batu sebagaimana
dijelaskan pada QS. Al-Baqarah l2l: 24, QS. Ah
'ImrAn [3]: 10, dan QS. At-Tahrim 166l:6.

Qatadah, Abu Raja', dan Nash bin Asim
membacanya dengan wdwu madhmttmah, wuqfid
( ;;a) sebagai mashdar dari waqada ( :aj) VanS
menunjukkan bahwa api nerakaitu menyala dan
menghanguskan. Demikian juga kata mitqadah

( ;i'1 ) pada QS. Al-Humazah [104]: 6, menunjuk
pada api neraka yang dinyalakan yang menjadi
peringatan bagi orang-orang yang selalu meng-
gunjing dan mencela orang lain serta menum-
puk-numpuk harta tanpa dibelanjakan ke jalan

yang diridhai oleh Allah svvt.

Penggunaan bentuk fi'l mddhi, istafiqada

(:s'*l ) yar,g terdapat pada QS. Al-Baqarah [2]:
L7 menunjuk pada makna 'menyalakan (api)'.
Ayat itu berkaitan dengan perumpamaan
tentang orang-orang munafiq yang menyalakan
api, setelah api ifu menerangi sekelilingnya, Allah
hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka dan
membiarkan mereka di dalam kegelapan, tidak
melihat. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa
apa yang mereka upayakan sia-sia belaka tanpa
ada manfaat baginya kecuali hanya sekejap.

Sebagian mufasir mengatakan bahwa yang di-
umpamakan di sini adalah sikap mereka yang
tidakpernah memiliki iman sama sekali (QS. Al-
Baqarah [2]: 8). Sebagian lagi mufasir menga-
takan bahwa yang diumpamakan da{ mereka
justru sikapnya yang pernah beriman lalu kafir
(QS. Al-MunAfiq0n [63]: 3). Namun, kedua
penafsiran yang berbeda ini menyatakan bahwa
upaya mereka menyatakan imannya ketika
mereka berada di tengah-tengah umat Islam
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tidak ada artinya kalau pun ia memperoleh
manfaat, seperti hak warisan, hak atas harta
r.unpasan peran& hak keamanan bagi diri, anak,

dan keluarga serta hartanya maka itu hanya
sekejap dan bersifat duniawi karena setelah
meninggal, merekatidak akan mendapat cahaya
sebagaimana orang-orang yang beriman (QS. Al-
Hadid [57]: 13); bahkan, mereka akan dimasukkan
ke tingkatan neraka yang paling bawah. (QS. An-
NisA' [4]:145).

Penggunaan fi'l mhdtti, auqadfi ( t 1;l'r( ) yang
terdapat pada QS. Al-MA'idah [5]: 64 yang
dirangkaikan dengan katanhral harb ( -,"-j1rg =

api peperangan) diartikan dengan'mengobarkan
atau menyulut api peperangan'. Ayat itu menje-
laskan perilaku orang-orang Yahudi yang
kerjanya menyebarkan peperangan dan keru-
sakan di tengah-tengah masyrakat. Namun,
Allah senantiasa memadamkan atau meng-
gagalkan usaha mereka dan Allah menimbulkan
permusuhan dan kebencian di antara mereka
sendiri sampai hari kiamat.

Penggunaan bantuk fi'l mudhdri', yfiqidAna

(;t'J\';- ) yang terdapat dalam QS. Ar-Ra'd [13]:
17 menunjuk pada pembakaran dan peleburan
logam yang akan dijadikan perhiasan. Dalam
ayat itu Allah mengemukakan dua perumpama-
an, yaitu hujan yang menimbulkan banjir serta

peleburan logam menjadi perhiasan yang dua-

duanya menimbulkan buih, tetapi buih itu akan
hilang dan hanya yang bermanfaat itu yang akan

tinggal. Sebagian mufasir mengatakan bahwa
perumpamaan itu menunjuk pada kebenaran
dan kebatilan, jika keduanya bersatu maka
kebatilan tidak akan kekal sebagaimana buih
pada kedua perumpamaan itu. Ali bin Abi
Thalhah dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa itu
adalah perumpamaan bagi hati berdasarkan
kadar keimanan dan keraguannya. Keraguan di
dalam beramal diumpamakan dengan buih yang

tidak ada manfaatnya, sedangkan amal yang
disertai keyakinan dan keikhlasan itulah yang
akan bermanfaat bagi pelakunya.

Kemudian penggunaan fi'l mudhdri' majhttl,

yitqadu ('i';") menunjuk pada makna 'dinya-
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lakan'. Ayat ini merupakan gambaran perum-
pamaan cahaya Allah (berupa hidayah Al-
Qur'an dan iman yang ditanamkan dalam diri
orang yang beriman), yaitu "seperti lubang yang
tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar.

Pelita itu di dalam kaca dan kaca itu seakan-akan

bintang (yang bercahaya) seperti mutiar4 yang
dinyalakan dengan minyak dari pohon yang
banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang
tumbuh tanpa (ada sesuatu y.rng menaungi) di
sebelah timur maupun di sebelah barat." (QS.

An-N0r [24]: 35). Gambaran itu merupakan
puncak kecemerlangan dan keindahan cahaya

yang digambarkan tersebut.
Penggunaan benttk fi'l mudhdri', tfiqidfina

( l":A"j ) yang terdapat dalam QS. YAsin [36]: 80

menunjuk pada terjadinya nyala api dari pohon
yang hijau. Kenyataan itu disebutkan di antara-
nya untuk menunjukkan kemampuan Allah
membangkitkan manusia kembali setelah me-
ninggal. Dalam tafsir Al-Qurthubi disebutkan
bahwa orang kafir menyangsikan kebangkitan
manusia setelah meninggal dengan mengatakan

bahwa nuthfah (air mani) dapat berubah dan
tumbuh jadi manusia karenanuthfah itu mengan-

dung unsur panas dan basah yang merupakan
potensi hidup sehingga wajar kalau ia bakal
berproses menjadi makhluk hidup, sedangkan
tulang manusia, setelah meninggal mengandung
unsur dingin dan kering yang tidak terkandung
di dalamnya potensi hidup. fadi bagaimana bisa
timbul kehidupan darinyalMaka turunlah ayat
ini yang menyatakan bahwa Dialah yang menja-

dikan bagi kalian api dari pohon yang hijau.
Artinya pohon hijau itu mengandung air dan air
itu dingin dan basah dan kontradiktif dengan

api, dan keduanya tidak bisa bertemu, tetapi
Allah menjadikan api dari pohon yang hijau itu
yang menunjukkan bahwa Dia mampu menja-

dikan sesuatu dari sesuatu yang sifatnya kon-
tradiktif seperti menghidupkan kembali manusia

setelah menjadi tulang-belulang; bahkan, Dia
mampu atas segala sesuatu.

Adapun penggunaan bentuky''l amar, afiqid

( 4yf ) fang terdapat dalam QS. Al-Qashash [28]:
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38 menunjuk pada ketakabburan Firaun yang

mengaku sebagai Tuhan. Ketika Nabi Musa
menyebutkan Adanya Tuhan yang menciptakan

alam ini maka Firaun menyuruh perdana mentri-

nya, Haman, membakar batu-bata sebanyak

mungkin untuk membuat bangunan yang sangat

tinggi agar dia bisa naik menantang Tuhan yang

dikatakan oleh Nabi Musa atau untuk membuk-

tikan bahwa apayangdikatakan Musa itu tidak
benar. * Muhammad Wardah Aqil *

wARITS TO)I: )

Kata wdrits adalah bentuk ism f|'il ( Ji6 r-! =

menunjukkan pelaku) darikatawaratsa - yaritsu -

wartsan, wa irtsan, wa turatsan ( - o;- -ti
Ctli ,C".,r, ,G'.,il.Kata ini terambil dari ikar kata

yang terdiri dari huruf-huruf wdw ( 111), 16' ( e\1),

dan tsd'( oU ), yang makna pokoknya berkisar

pada'peralihan sesuatu kepada sesuatu yang

lain'. |adi, waratsa ( o tj lberarti'mewarisi', baik

materi maupun selainnya, baik karena keturu-
nan maupun sebab yang lain. Pakar bahasa, Az-

Zaijaj mengertikan kata wdrits (L* ) sebagai

'segala sesuatu yang tinggal setelah ada yang

pergi'.
Dalam Al-Qur'an,,kala wdrits ( o)i)-

tepatnya al-whrits ( o)lrl )-disebutkan hanya

sekali dalam bentuk tunggal mufrad, yakni pada

QS. Al-Baqarah [2]: 233. Akan tetapi, dalam
bentuk jamaknya ditemukan lima kali; tiga-di
antaranya dengan kata al-wdritsin ( -eS2ll ),

yaitu pada QS. Al-Anbiyii l21l:89 dan QS' Al-

Qashash [28]: 5 dan 58, sedangtan dua lainnya

dengan kataal-wdritsfin( g;1)l ), dalamQS. Al-

Hijr [15]: 23 serta QS. Al-Mu'min0n [23]: 10.

Untuk kata al -wdits ( 1l'ji ) -dalam bentuk

tunggal- yang merupakan satu-satunya di
dalam Al-Qur'an, digunakan dalam konteks
pembicaraan tentang hal-hal yang harus dilaku-

kan oleh ahli waris (yang mewarisi), sebagaimana

firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233.

Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni
bahwa dalam ayat ini, kata "anak-anak" selalu

dihubungkan dengan kedua orang tuanya, yang

mengandung maksud agar dikasihani dan

\\/zl ri ts

disayangi. Sebab, anak bukanlah orang lain yang

terpisah dari ayah dan ibunya, kendati keduanya

telah bercerai. Ungkapan, seperti "ini adalah

ibunya dan itu adalah ayahnya" tetap melekat.

Oleh karena itu, kewajiban kedua belah pihak
adanya menyayangi anak-anak itu. |angan
sampai permusuhan yang terjadi antara ayah

dan ibu berakibat sengsaranya anak-anak.
Mufasir lainnya, Abu As-Su'ud menjelaskan

bahwa dihubungkannya anak-anak kepada
kedua orang tuanya dimaksudkan agar mereka

tetap memperoleh belaian dari kedua orang
tuanya, sekaligus memberikan pengertian
bahwa jangan sampai anak-an4k menjadi
korban karena orang tuanya atau orang tua
menjadi korban karena anaknya. ]adi, kasih

sayang ibu terhadap anak-anaknya yang antara

lain diwujudkan dengan kewajiban menyusui

mereka; dan kewajiban ayah memenuhi kebu-

tuhan ibu serta anak-anaknya merupakan hal-

hal yang juga menjadi kewajiban bagi al-whrits

(yang mewarisi).
Untuk kelima kata al-wiritsinl al-w dritstrn

<|lDi t3;r,)i I - dalam bentuk jamak-
dua di antaranya menunjuk kepada Allah swt.

dan tiga lainnya menunjuk kepada manusia. Al-
Ghazali memahami kata al-whrifs sebagai sifat

Allah dalam arti 'kepada-Nya kembali ke-

pemilikan, setelah kematian para pemilik'. Allah

adalah al-wkrits yang mutlak karena semua akan

mati dan hanya Dia yang kekal abadi; Dia yang

akan berseru di hari kemudian. Dalam QS. Al-
Hijr [15]: 23 ditegaskan, "Wa innd lanahn.u nuhyi

wa numitu wa nahnul-wdritsftn" ( -,; ,F Yli
'ujt'ii *in;i = Dan,"rr.ggrlityi b"n--
beiar Kami-lah yang menghidupkan dan me-

matikan dan Kami [pulalah] yang mewarisi). Di
sini dijelaskan bahwa Kami (Allah) benar-benar

menghidupkan siapa pun yang telah mati dan

mematikan siapa pun yang hidup, jika Kami
berkehendak. Kami mewarisi bumi dan siapa

yang ada di atasnya; Kami mematikan mereka

semua sehingga tidak ada satu pun yang hidup
selain Kami. Kemudian, Kami membangkitkan
mereka semua untuk menghadapi hari penghi-
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saban maka setiap orang akan menerima balasan
amalnya; jika baik maka baiklah balasannya;
dan jika buruk maka buruk pula balasannya.

Penegasan yang sama ditemukan dalam

QS. Al-Qashash [28]: 5:8, "... Wa kunnd nahnul-
waritsin" (-jr:ii * (L, = ... Dan Kami
adalah pewarisnya). Penggunaan kata al-wdrits
(o_)l'rl ) di sini juga menunjuk kepada Allah,
sebagaimana dipahami dari awal ayat ini bahwa
Allah telah membinasakan beberapa banyaknya
penduduk negeri, yang sudah bersenang-senang
dalam kehidupannya sehingga tempat kediaman
mereka tidak lagi didiami sesudah mereka,
kecuali sebagian kecil. Jadi, tempat itu telah
kosong dan tidak dimakmurkan lagi, hingga
kembalilah ia kepada Al-Wirits (Pewaris)-nya
yang hakiki, yaitu Allah.

Pada sisi lain, Allah juga disifati oleh Nabi
Zakar iy asebagai khairul -w 6r it s;in ( -1,f ii'F =

waris yang paling baik), seperti firman Allah di
dalam QS. Al-AnbiyA' [2Ll:89, "...Wa antakhairul-
waritsin" ( A;r");; otii...= ... Dan Engkau
Waris Yang Paling Baik). Penyifatan Allah
tersebut dikemukakan oleh Nabi Zakariya ketika
berdoa agar dianugerahi keturunan, sebab ia
tidak memunyai keturunan yang mewarisi.
Andaikata Tuhan tidak mengabulkan doanya,
yakni memberi keturunan, Nabi Zakariya tetap
menyerahkan dirinya kepada Allah, sebab Dia
adalah sebaik-baik yang mewarisi.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa
betapa Allah tidak wajar menyandang sifat
khairul-wdrits?rz. Bukankah sekian banyak yang
mewarisi yang menjadi penghalang bagi ahli
waris lain sehingga membuat mahlitb ( +";.tJ=
tidak berhak menerima warisan), walaupun
statusnya adalah ahli waris? Memang ada yang
berlaku baik, bahkan menyerahkan sebagian
atau keseluruhan haknya kepada orang lain,
tetapi semua mewarisi milik orang lain, dalam
hal ini keluarganya. Berbeda dengan Allah Al-
Wdrits (Yang Maha Mewarisi) milik-Nya sendiri
yang pernah dititipkan kepada orang lain. Dalam
kaitan ini, menarik dikemukakan bahwa ketika
Allah menunjuk diri-Nya sebagai Al-Wkrits, Al-
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Qur'an selalu menggunakan bentuk jamak dan
tidak satu pun ditemukan di dalam bentuk mufrad.
Agaknya hal ini untuk mengisyaratkan bahwa
Allah akan mengembalikan ganjaran apa yang
diwarisi-Nya itu kepada hamba-hamba-Nya
juga, jika mereka berbuat baik; dan mengem-
balikan pula sanksi yang diwarisi yang diwarisi-
Nya jika mereka berbuat jahat. , .-

Untuk kata al-wdritsun ( 6;2') I ) -dalam
bentuk jamak- yang menunjuk pada manusia,

disebutkan di dalam QS. Al-Mu'min0n [23]: 10,

" t lldika humil-wilritsttn" ( ;t j.,'ii ;l a;i;i = U"-
reka itulah orang-orang yang akan mewarisi).
Dalam ayat-ayal sebelumnya (1-9) dijelaskan
siapa (orang-orang) yang mewarisi dan ayat
berikutnya (11) ditegaskan apa yang akan
diwarisi itu. Al-Maraghi merinci sifat yang harus

disandang oleh orang-orang yang ingin mewa-
risi, yaitu (1) beriman; (2) khusyuk dalam shalat;
(3) berpaling dari hal-hal yang tidak berguna;
(4) membersihkan diri dengan menunaikan
zakat; (5) memelihara kemaluan; [6) memelihara
amanah dan janji; serta (7) memelihara salat.
Mereka yang memiliki sifat-sifat luhur ini patut
mewarisi tingkat teratas dari surga Firdaus
sebagai ganjaran bagi mereka dan kekal di
dalamnya untuk selamaJamanya, tidak keluar
darinya dan tidak pula mati. Oleh karena itu, M.

Quraish Shihab menulis bahwa tidak ada
penjelasan menyangkut manusia,y ang wajar
menyandang sifat aLw1rrtsun ( oy"t'jl = yang
mewarisi) melebihi penjelasan Ilahi dalam QS.
Al-Mu'min0n [23]: 1-10; dan tidak ada pula
kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan di hari
kemudian -bagi yang mewarisi surga Firdaus-
(Ayat 11).

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa

kata al-wkrits (,>_21)l ), baik bentuk mufrad
maupun ja*ak dipahami di dalam makna'yang
mewarisi' sebagai perkembangan dari makna
pokoknya, 'peralihan sesuatu kepada sesuatu
yang lain' atau 'segala sesuatu yang tinggal setelah

ada yang pergi'. Pemaknaan al-wdrits dengim'yang
mewarisi' ini sesuai, baik yang menunjuk kepada
(sifat) Allah maupun yang menunjuk kepada sifat
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manusia/ termasuk penyifatan Allah sebagai
khairul-wdritsin ( -art-t'ii'* ) oleh manusia.
* Muhammadiyah Amin *

WASAQ (,.1-S )

Lafal ini merupakan kata kerja yang assimilasi
morfologisnya adalah wasaqa - yasiqu - wasq

(:*i - ,y- - ,-r-s) yffig artinya mengumpul-
kan sesuatu yang tercerai-berai. Arti asalnya
ialah "mengandung", misalny+ Wasaqatil-'atdn

( ,.ru!r *'t = unta betina itu mengandung/
hamil). Bila dikatakan, wasaqatin-nakhlah

1air.ltr *)) maka artinya 'pohon kurma itu
banyak buahnya'.

Namun, kata ini biasa digunakan orang
Arab dalam arti sedikit, misalnya dalam
ungkapan, ld af'alu dzdlikami_wasaqat 'aini al-m6'a
( rut ,r;'ri-')tt d4i J-iY = Aku tidak me-
lakukah itu selama mataku mengandung air.

Dari kata keqa wasaq (,?j) bisa dibentuk
kata kerja refleksif yakni yang merupakan hasil
atau akibat dari terjadinya kata kerja asal; dan
pembentukannya ialah dengan menambahkan
prehVshamzatul-washl ( k')t 6;.1i' ) dan sisipNrtl'
( ., ) di antara huruf pertama dan kedua sehingga

6n'1 menjadt iwtasaq (,#)l ) yangdiubah menjadi
ittasaq ( i;t ) untuk memudahkan membacanya.

llka wasaq (,?j) artinya 'mengumpulkan' atau

'menghimpun', maka ittasaq (,F\ ) artinya
'berkumpul' atau'berhimpun'.

Lafal wasaq ( *: ) dan ittasaq (6;t,)
masing-masing hanya disebutkan sekali dalam
Al-Qur'an, dan keduanya terdapat dalam QS. Al-
InsyiqAq [84). wasaq (,?r) disebutkan dalam
ayat 17, Wallaili wa md wasaq ( pt 6 j U\ j =

Dan demi malam dan apa yang ia kumpulkan).
Lafalwasaq ( ,i- J) dalam ayat itu dapat mengan-
dung beberapa arti: L) 'mengumpulkan dan
menghimpun semua yang tersebar pada siang
hari berupa manusia, binatang, maupun se-
rarrgga' , yakni, bila malam tiba maka semua isi
bumi kembali ke tempat tinggalnya masing-
masing; 2) Berarti'mengumpulkan dan meng-
himpun semua makhluk di bawah kegelapan-
nya'; dan 3) berarti'malam itu mengusir semua

Wasath

makhluk agar kembali ke tempatnya masing-
masing'.

Pendapat di atas sama dengan yang dike-
mukakan 'Ikrimah yang menafsirkan ayat
tersebut dengan mengatakan "dan semua yang
digiring menuju ke tempatnya masing-masing
ketika malam tiba dengan kegelapannya" , tetapi
Abu Ubaydah berpendapat lain; ia menafsirkan
kalimat wa mA wasaq (,? ) 6 y ) dengan mengata-
kan bahwa'malam menghimpun dan mengum-
pulkan gunung-gunung, lautan-lautan, dan
pohon-pohonan' karena ketika ia tib+ ia merang-
kul semua tempat-tempat tersebut.

Adapun lafal ittasaq ( 6;t,) terdapat pada
ay at .18, yang berbu nyi W al-qamari idzdt-t asaq

1 6Jt til A(, = Dan demi bulan apabila jadi
purnami;. Al-Farra' menafsirkan ittisaqul-qamar
( iat br:t ) dengan 'penuhnya bulan dan
istiw6'-nya ketika purnarn4 yang terjadi antara
tanggal 13 sampai 16 tiap bulan Qamariyah'.
Menurut Qatadah, ialah ketika bulan menjadi
bulat yang artinya ketika cahayanya menjadi
sempurna dan menjadi purnama. Kedua penaf-
siran di atas, esensinya tidak berbeda sebab yang
dimaksud ialah berhimpunnya cahaya bulan
yang terjadi ketika ia menjadi purnama sehingga
cahayanya sempurna; karena itulah, keada-
annya dihadapkan pada keadaan malam yang
menjadi gelap.

Selain makna di atas, lafal al-wasq ( 
"t-))l)diartikan suatu ukuran berat tertentu yang

sebanding dengan 150 kilogram dalam ukuran
Indonesia menurut Masyfuk Zuhdi. Makna ini
berasal dari ukuran berat yang bisa dibawa oleh
seekorunta&imlul-ba1r( 4, b ), danberatnya
sama dengan 60 sh6'atau sama dengan 320 rithl
( &r ) menurut penduduk Hijaz, atau 480 rithl
menurut penduduk Iraq. * Ahmad Saiful Anam.t

WASATH ( hri )

Kata wasath ( L-j) berarti 'posisi menengah di
antara dua posisi yang berlawanan'. Dapat juga
dipahami sebagai'segala yang baik dan terpuji
sesuai dengan obyeknya'. Misalnya, keberanian
adalah pertengahan di antara sifat ceroboh dan
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takut, kedermawanan adalah posisi menengah
di antara boros dan kikir.

Kata wasath ( Lri ) dalam berbagai bentuk-
nya dalam Al-Qur'an disebut lima kali, masing-
masing dalam QS. Al-Baqarah [2]: 1.43 dan238,

QS. Al-Ma'idah [5]: 89, QS. Al-Qalam [68]:28,
serta QS. Rt-'AdiyAt [100]: 5. Pada dasarnya
penggunaan istilah wasath dalam ayat-ayat
tersebut dapat merujuk kepada pengertian
'tengah','adil', dan'pilihan'.

Kata wasath ( L- ) ) dalam QS. Al-'Adiyat
[100]: 5 menggambarkan pasukan berkuda yang
menyerbu ke tengah-tengah musuh. Hal itu
memberikan gambaran bahwa pasukan yang
menyerbu ke tengah-tengah musuh tersebut
adalah pasukan pilihan. Sementara itu, QS. Al-
Qalam [68]: 28 berbicara tentang konteks
cobaan yang diberikan kepada orang-orang
kafir dan tanggapan orang-orang yang ber-
pikiran jernih. Mereka yang termasuk dalam
kelompok yang disebut terakhir ini, senantiasa
mengingatkan agar bertasbih kepada Allah
saw., sedangkan QS. Al-MA'idah [5]: 89 ber-
bicara tentang kaffdrah yang harus diberikan
kepada sepuluh orang miskin. Dalam hal ini, Al-

Qur'an menggunakan istilah wasath ( L-j )

untuk menunjukkan bahwa makanan yang
harus diberikan kepada sepuluh orang fakir
miskin adalah makanan yang sama dengan
yang dimakan oleh anggota keluarga yang
bersangkutan. |adi, makanan itu seolah-olah
diambil dari tengah-tengah makanan yang
biasa dimakan oleh anggota keluarga. Hal itu
menunjukkan bahwa Islam menganjurkan mene-
gakkan keadilan dalam berbagai aspeknya.

Penggunaan kata w asath ( L7 s ) jugadikait-
kan dengan shalat, seperti yang terdapat dalam

QS. Al-Baqarah [2]: 238. Kata wusthd ( 
"tr"))dalam ayat tersebut berarti 'pertengahan'

sehingga salat wusthd berarti shalat pertengahan.
Meskipun begitu, belum jelas shalat mana yang
dimaksud dengan shalat wusth6. Ulamaberbeda
pendapat, tetapi semuanya mengacu kepada
pengertian wusthd sebagai'pertengahan'. Hanya
saja dari berbagai pendapat yang dikemukakan
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ulama, jumhur memilih pendapat yang me-
nyatakan bahwa shalat wusthk adalah shalat
Asar. Pendapat seperti itu didasarkan pada salah

satu hadits Rasulullah saw. yang menyatakan
bahwa shalat wusthd adalah shalat Ashar.

Dengan begitu, penggunaan kata wasath

( Li ) dalam Al-Qur'an, walaupun dalam
konteks yang berbeda, semuanya berkonotasi
positif. Karena itu pula, umat [slam diberi
sebutan ummatan wasathan (Wjli = umat
pertengahan/pilihan) (QS. Al-Baqarah [2]: 1tl3),

suatu sebutan yang menyatakan bahwa umat
Islam sebagai umat yang selalu berada pada
posisi menengah, mereka harus tampil sebagai

umat pilihan yang menjadi syuhad6' dalam arti
orang-orang yang menjadi saksi atau disaksikan
dan diteladani, juga tampil sebagai panutan dan

tolok ukur kebenaran.

Penggunaan katawasath( b)) dalam Al-
Qur'an memberikan pengertian bahwa Islam
tidak menghendaki kelompok yang ekstrem
karena hal tersebut melambangkan kepicikan
dan kekakuan dalam menghadapi persoalan.
fubaliknya, umat Islam sebagai ummatan wasathan

adalah umat yang secara ideologis menganut
sistem keseimbangan, tidak sama dengan umat
yang hanyut dalam kehidupan materialisme dan
tidak menghiraukan sama sekali kehidupan
spritualisme, tidak pula seperti umat yang hanya

memerhatikan kehidupan rohani dan meng-
abaikan kehidupan jasmani.

Posisi menengah tersebut menghimbau
kepada umat Islam agar tampil mengadakan
interaksi sosial, berdialog, dan terbuka dengan

semua pihak yang memunyai latar belakang
agama, budaya dan peradaban yang berbeda.
Dengan cara tersebut, mereka dapat berlaku adil
terhadap semua pihak, sekaligus dapat bert-
indak sebagai saksi yang adil. Dengan posisi
sebagai ummatan wasathan, umat Islam juga
memberi kesan sebagai memencilkan diri dari
lingkungan sosial di mana mereka berada sebab

cara tersebut tidak memungkinkan mereka
dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.
rt M. Galib Matola +
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^ -io
WASHILAH ( il?.o) )

Katawashilah ('t i ) dan derivasinya terulang
12 kali dalam 10 ayat pada tujuh surah Al-
Qur'an. Hanya satu kali kata tersebut dalam
bentuk kata benda (ism), yaltn washilah, selebih-
nya dalam bentuk kata kerja (fi'l), yaitu sekali
kata kerja menunjuk masa telah berlalu (mddli);

sebelas kali dalam bentuk kata kerja masa sedang

berlangsung atau masa akan datang (mudhdri');

empat kali dari antara kata mudhdrl' ini diawali
dengan penegatifan. Adapun ayat-ayat yang
memuat kata tersebut adalah QS. H0d l11l:70
dan 81, QS. Al-An'Am [6]:136 dua kali QS. An-
NisA' [4]:90, QS. Al-Ra'd [13]:2l duakali dan25,

QS. Al-Qashash [28]: 35 dan 51, QS. Al-Baqarah

l2l:27, dan QS. Al-Ma'idah [5]: 103.

Kata washilah y *gterambil dari kata dasar

washala ( k'rl,artinya 'bersatu', yaitu bercam-
purnya sesuatu kepada sesuatu, sehingga men-
jadi padu, tidak ada lagi jarak yang memisahkan
yang satu dengan lainnya, seperti bertemunya
dua ujung sehingga membentuk lingkaran.
Lawan katanya adalah infishkl atau hijrdn
( ,rr;.A "ti St2it = terpisah). Kata ini diperguna-
kan b6ik mentinjukkan hal yang bersifat empirik
maupun yang bersifat konsepsional. Kata
w aslilah itu sendiri berarti'bangunan' atau'kese-
jahteraan' dan 'kesuburan'. Manusia ternyata
tidak sama kesuburan dan kesejahteraan hidup-
nya. Apabila interaksi di antara strata masyara-
kat mengalami kegersangan, maka timbullah
perpecahan. Washilah juga dapat berarti 'bumi
yang luas', seolah-olah pada keluasannya itu
tidak ada batas pemisah yang memutus satu
tempat dengan lainnya.

Kesepuluh ayat yang menyebut kalawashala

tersebut memunyai pengertian yang tidak sama

dan dapat dirumuskan sebagai berikut:
Pertama, Pertolongan Allah swt. kepada

nabi. Ada tiga ayat yang menggunakan kata
washnla dalam bentuky''l mudhhri'yang kesemu-

anya diawali dengan penegatifan, yaitu QS. H0d

l11l:70,16tashilu( ,F) ) danQS. H0d [11]: 81.,lan

yashila( M- C ) sertaQS. AlQashash l28l:35,fa16
yashililna (J'y- )c ). Ayat-ayat tersebut memer-

Washilatr

lihatkan kegelisahan hati para nabi dan meng-

harapkan pertolongan Allah swt. Nabi Ibrahim
as. gelisah karena panganan yang disuguhkannya
daging anak sapi yang dipanggang, "tidak
dijamah" oleh tamunya yang ternyata malaikat.

Ibrahim kemudian merasa senang setelah malai-

kat tersebut memperkenalkan dirinya dan me-

nyampaikan kabar gembira bahwa pada usia
tuany4 begitu juga istrinya Siti Sarah, Allah swt.

berkenan mengabulkan doanya untuk mem-
berikan seorang anak, Ishaq.

Adapun Nabi Luth as. gelisah karena malai-

kat yang menjadi tamunya dalam rupa pemuda
yang rupawan, sedangkan kaum Luth sangat

menyukai pemuda-pemuda semacam itu untuk
melakukan liwat (homoseksual). Kendati pun Luth
menawarkan putri-putrinya sebagai pengganti,
niunun kaumnya menampik. Allah swt. meng-

azab kaum Luth tersebut dengan membalikkan
tanah tempat tinggal mereka dan menghujani
dengan batu dari tanah yang terbakar. Sebelum

datangnya siksa tersebut, pada waktu subuh,
Luth telah diperintahkan untuk meninggalkan
kaumnya, termasuk istrinya pada waktu malam
hari dan mereka "tidak akan dapat mengganggu".

Demikian pula Nabi Musa as. khawatir
menghadapi Firaun karena ia telah membunuh
seorang dari golongan Firaun secara tidak
disengaja apalagi lidahnya pun kurang lancar
melafalkan huruf. Allah menetapkan sauda-
ranya, Harun, sebagai juru bicara dan membe-
rinya mukjizat sehingga golongan Firaun "tidak
dapat mengalahkannnya''.

Kedua Kepercayaan |ahiliyah. Kata w aslil ah

dalam hal ini dikaitkan dengan kelakuan musyrik
Mekah yang memberikan sesembahan berupa
hasil tanaman-tanaman dan binatang ternak
kepada berhala. Mereka berharap sajian-sajian

tersebut dengan perantaraan berhala akan
sampai kepada Allah. Al-Qur'an QS. Al-An'Am

16l:136 menegaskan bahwa sesembahan mereka

tidak sampai kepada Allah, Lh yashilu ilal-ldh
( irl J) 

'l.oi 
! ). Sedemikian melekatnyakeperca-

yaan tersebut sehingga seekor domba betina me-
lahirkan kembar, jantan dan betinai maka yang
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jantan disebut washilah ( +t ), tidak boleh
disembelih dan harus diserahkan kepada berhala
(QS. Al Ma'idah [s]: 103).

Ketiga Silaturrahim dan suaka. Washilah

adalah sikap mental orang-orang yang secara
terus-menerus menjaga hubungan dengan Allah
swt. untuk melaksanakan segala apa yang
diperintahkan-Nya dan merasa takut terhadap
siks4 serta memberikan perlindungan terhadap
kaum yang telah ada ikatan perjanjian. Ayat-ayat
yang menyinggung hal tersebut adalah QS. An-
NisA' [4]:90, QS.Ar-Ra'd [13]:21 dan25, sertaQS.
Al-Baqarah l2l: 27, menyatakan bahwa hubungan
yang harus dikembangkan tersebut merupakan
ketetapan Allah dan perjanjian azali manusia.

Keempat Al-Qur'an sebagai peringatan.
Turunnya Al-Qur'an secara berangsur-angsur,
di samping memudahkan untuk memahaminya,
juga sebagai tantangan bagi kafir Mekah guna
mendatangkan kitab yang lebih baik jika mereka
menganggap dirinya lebih benar, atau keing-
karan mereka hanyalah sekadar menuruti hawa
nafsu (QS. Al-Qashash [28]: 51). Sesuai dengan
sifat kemukjizatan, isi Al-Qur'an tidak hanya
banyak menyalahi kebiasaan masyarakat (al-
khdriqu lil-'6dah t;'r6IJ ijrtall), tetapi sekaligus
menantang masyirakit lrntuk menandinginya.
Tantangan tersebut secara bertahap disebutkan

[1) mendatangkan semisal Al-Qur'an (QS. Al-
lsr?i [17]:88); [2) mendatangkan sepuluh surah
(QS. Hffd [11]: 13 ); d* [3) mendatangkan satu
surah (QS. Y0nus [10]:38).

Dengan demikian, washilah yang sebe-
narnya adalah sikap mental yang didorong
kerinduan yang berat untuk secara terus-
menerus aktif berhubungan sesuai dengan sifat

fi'l mudhdri'kepada Allah swt., melakukan segala
perintah-Nya, dan menciptakan hubungan yang
harmonis dengan sesarna manusia berdasarkan
petunjuk Al-Qur'an. o Hasyimsyah Nasution o

\\'ashil,yah

pesan-pesan' . W ashiyy ah Gr"j )berasal dari akar
kata yang terdiri dari huruf-httuf toalo, shdd, yd' ,

yang mengandung makna 'ittashala' ( l*t\=
bersambung berhubungan). Dikatakan washiya
an-nabdt ( c>6t ,5e'1) karena pohonnya banyak
dan sambung-menyambung antara satu dan
lainnya. Terkadang juga dikatakan tawdshd an-
nabat ( 4t .-t; ) jika pohon-pohon saling
berdekatan. Dari akar kata tersebut terbentuk
kata kerja washshd ( &)) dengan ism mashdar
(partisip) taushiyyah (*'; ) dm aushd ( ;;\i )
dengan pa;tisip ish6' ( rlaal), yangberarti 'ahida

ilA ( ...J) *.= berpesair kepada ...).Kata al-
washiyyah (+ jt ) dengan bentuk pluralnya a/-
washkya (6"G:)i ) adalah kata benda dari ish6'
( rG\ ). Sesuatu.yang diwasiatkan disebut a/-
washiyyah ( *)t ), seperti hddzihi washiyyatuh
( +.s 0r-6 = ini [sesuatu] yang diwasiatkan
olelinyii. Wasiat berartiittashala( .-ffr = U"rsu--
bung, berhubungan), seperti yang dijelaskan
oleh M. Quraish Shihab, berarti'menyampaikan
pesan kepada orang lain dengan perkataan yang
halus, agar yang bersangkutan melakukan suatu
pekerjaan yang diharapkan darinya secara
berkesinambungan'. Dari sini dipahami bahwa
isi pesan hendaknya dilakukan secara berkesi-
nambungan, bahkan mungkin juga menyam-
paikannya melakukannya secara terus-menerus,
dan tidak bosan-bosannya menyampaikan
kandungan pesan itu kepada yang diberi pesan.

Kata washiyot (*: ) dengan berbagai
bentukannya disebut sebanyak 32 kali dalam Al-
Qur'an. Semuanya mengandung arti 'pesan-
pesan yang disampaikan kepada orang lain
untuk mengerjakan atau meninggalkan'. Dalam
bentukfi'l mddhi (bentuk lampau) dengan wazan

fa'ala (r[, ) diseUut dua belas ka]i. Sebelas kali
menunjukkan bahwa Allah sebagai pelaku,
sedangkan selebihnya selain Allah . Kata washshd

( **i)Vuogoleh Allah ditujukan lcepadadhamir
mukhdthabah (kata ganti orang kedua) sebagai

WASHIYYAH (+3 ) objek, seperti dalam QS. Al-An'Am [6]: L51-153,

Menurut Al-Ashfahani, kata washiyyah (+j) dengan menunjukkan arti 'berpesan kepada
berarti'menyampaikan kepada orang lain manusiauntukmenjalankan perbuatanbaikdan
tentang sesuatu yang harus dia kerjakan disertai meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh
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Allah'. Pada dasarnya, wasiat dalam ayat-ayat

tersebut adalah amr ( )\1t = suruhan) untuk
menjalankan yang diperintahkan oleh Allah dan
meninggalkan yang dilarang oleh-Nya.

Pada QS. Asy-Sy0rA l42l:13, Allah berfir-
marr, "Syara'a lakum minad-ffin mk washshk bihi

Nfrban" (e j -t ,-l.iu u.-,ri b jJ il=oiateur'
mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa

yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh). Menu-
rut Al-Maraghi, kata washshd ( ,j.tl dalam ayat

ini hakikatnya sama dengan syara'a ( Lr ) se-

hingga ditafsirkan menjadi, Sy ar a' a lakum minad-

ffinimdsyara'atiNih( c? t;r u--li G S L* =

Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang
agarna apa yang telah disyariatkan kepada Nuh).
Ajaran yang telah disyariatkan kepada Nuh
berupa perintah untuk menegakkan agama
Allah, yaitu mengesakan Allah dan pokok-pokok
syariat yang tidak berbeda dari nabi ke nabi,
seperti beriman kepada Allah, hari akhir, dan
m alaikat, serta melaksanakan akhl 6qul -karim ah

dan sifat-sifat utama.

Kata washshaind ( t$'1), seperti dalam QS.

Al-AhqAf 146l:1,5, Wa washshaindl-insdna bi

w frli daihi ihs dn an (L:; 1 ;r'4', #ii t:-Jo t. ), ^ut 
-

sudnya am arndhu bil-ihsini il aihim 6 w aI -hanw i
'ataihimd (q ;Jttutalgl3i! iu;f = ntan
memerintahkan kepada manusia untuk berbuat
baik dan simpatik kepada kedua orang tuanya).

Dengan kata lain, Allah berpesan kepada mtrnu-
sia berupa perintah untuk berbuat baik dan
simpatik kepada kedua orang tua.

Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 132, wasiat
disampaikan oleh Nabi Ibrahim as. dan Ya'qub

as. kepada anak-anaknya. Mereka berpesan
kepada anak-anaknya dengan agarna Allah agar

berbuat kebaikan dan keutamaan, baik dalam
urusnn ukhrawi maupu.n duniawi.

Kata taushiyah (*'; ) adalah bentuk
mashdar dari kata kerja washsh| ( &i) disebut
hanya sekali, yaitu dalam QS. Ya Sin [36]: 50.

Kata taushiy ah ( V ; ) berarti'membuat wasiat'.
Menurut Al-Maraghi, bahwa manusia tidak akan

dapat membuat wasiat untuk membagikan
kekayaannya kepada seseorang ketika terjadi

Washivvah

"bencana besar" di bumi setelah ditiupkan
sangkakala, yaitu kiamat.

Dalam bentuk 'aushd - yftshi - ish6'
(,G)- ,i;-- k'J ) disebut empat kali da-

lam bentuk kata kerja seperti pada QS. Maryam

[19]: 31, wa aushdni bish-shalilh (rb-i u;tii),
yang ditafsi rkNr amarani bish-shaldh 1;'i'a!t ;')1
= Allah telah memerintahkan kepadiku nienai
rikan shalat) dan pada QS. An-NisA' [4]: 11,

y itshikumul -l dh fi aul k dikum ( "(L )! ti a iti S.n i
= Allah memerintahkan dan mewajibkan kepada

kamu untuk melaksanakan pembagian harta
pusaka bagi anak-anakmu). Kala washiyyah
( +i ) adalah bend a (ism) dNikata mashdar ishi'
( rQL ). Menurut para ahli bahasa, dikatakan
washiyyah (+j) karena berhubungan dengan

pesan-pesan orang yang meninggal. Dalam Al-

Qur'an, kalawashiyyah ( +i ) disebut 8 kali yang

semuanya berhubungan dengan orang yang
telah meninggal. Misalnya pada QS. An-NisA' [4] :

11 dijelaskan bahwa pembagian pusaka (harta
warisan) dilaksanakan sesudah washiyyah
(+) dibayarkan kepada yang diberi wasiat

dan sesudah dibayar utangnya, min ba'di
washiyyatinyfishi bihd au dain (,rei- *"<i * b
i-S;i U). Dalam bentuk ism f6'il mfishin ( e'y)
disebui sekali, yaitu dalam QS. Al-Baqardft tZl,
182, yang juga dimaksudkan bagi orang-orang
yang membuat wasiat tentang harta pusaka
(warisan).

Dalam wazan taf6'ala ( ,yw ), tawdshau

(t't*,li ) terulang sebanyak lima kali, yaitu QS.

Adz-DziriyAt [51]:53, QS. Al-Balad [90]: 17 (dua
kali), dan QS. Al-Ashr [103]:3 (dua kali). Dalam

bentuk pola kata t awishau ( frefy ) menunjukkan
adanya dua pihak atau lebih yang melakukan
suatu pekerjaan sehingga berarti 'saling mewa-

siati'. Dari semua kata tawdshau (t"ret; ) ya.g
disebut dalam Al-Qur'an selalu dirangkaikan
dengan perbuatan yang bai( seperti tawhshau bil'
baqq ( f\lnt;i = saling mewasiati untuk
melakukan kebenaran) ; tawhshau bish-shabr
( P|\1*t?i = saling mewasiati untuk kesa-

baran); dan tawishau bil-marbamah ( ri7u. |-t t?i
= saling mewasiati untuk sayang-menyayangi).
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Terkecuali dalam QS. Adz-Dzdriydt [51]: 53,

'saling mewasiati' pada ayat itu dilakukan oleh
orang-orang kafir untuk mengingkari kenabian
Rasulullah sdw. + lskandar Ritonga *

o

WASI', At- ( grtlt I

Kataal-wdsi'( eYt ) terambil dari akar katayang
menggunakan huruf-huruf u)aut, sin, dan'ain, yang
maknanya berkisar pada antonim kesempitan dau-l

kesulitan. Dari sini lahir makna-makna seperti
kaya, mampu, luas, meliputi,langkah panjang, dan
sebagainya.

Dalam Al-Qur'an kata wdsi' ditemukan
'sebanyak sembilan kali. Kesemuanya menjadi
sifat Allah swt. Konteks ayat-ayat yang menyi-
fati Allah dengan sifat tersebut bermacam-ma-
cam, yaitu izin untuk mengarah ke mana saja

dalam shalat bila dalam perjalanan (QS. Al-
Baqarah [2]: 115), pengangkatan Thalut sebagai
rajalpenguasa Bani Isra'il (QS. Al-Baqarah [2]:
247), pelipatgandaan ganjaran melebihi 700 kali
lipat (QS. Al-Baqarah l2l: 261), j anj i memperoleh
kelapangan sebagai dampak mengeluarkan
zakatlsedekah (QS. Al-Baqarah [2]: 268), petun-
juk keagamaan dan kekuatan hujjah (QS. Ali
'ImrAn l3l:73 dan QS. Al-Ma'idah [5]: 54), keka-
yaan materi (QS. An-Nffr l24l: 32), pengam-
punan (QS. An-Najm [53]: 32), serta perceraian
suami-istri secara baik (QS. An-NisA' [a]: 130).

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa kata
ini sekali berkaitan dengan ilmu Ilahi, yang
meliputi segala sesuatu, di kali lain berkaitan
dengan limpahan karunia-Nya.

AUah Wasi'dalam arti ilmu-Nya mencakup
segala sesuatu dan rahmat-Nya pun Wdsi'
dengan keanekaragamannya. Pendapat Al-
Ghazali ini sesuai dengan firman-firman-Nya
yang menggunakan akar kata yang sama dalam
bentuk kata kerj+ misalnya:

'.,-;" ,f ,z ;r't ,-;,e)i
" Rahmat-Ku wasi' at fueliputi segala sauafz). (QS. Al-
A'rN l7l:156),

juga firman-Nya:

&; i;S ..;i "JL .\i t:J1,

I 075

W,isi. Al-

" Ya Tuhnn kmni, r ahmat dnn ilmu-Mu wdsi' at fueliputi
segala sesuatD" (QS. Al-Mu'min [n): 7) -

Memerhatikan konteks ayat-ayat di atas,
kita dapat berkata bahwa Allah Mahaluas ilmu-
Nya, sehingga mencakup segala sesuatu,
Mahaluas kekuasaan-Nya sehingga meliputi
segala sesuatu, demikian jugarezeki, ganjaran dan
pengampunan-Nya kesemuanya luas tidak ber-
tepi, panjang tidak berakhir, bahkan petunjuk-
petunjuk-Nya pun beraneka rag;un tanpa batas,

karena itu dinyatakan-Nya bahwa,

a". ii'";i 3j"iit,ii Lj1
" Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang

telah mendapat petunjuk" (QS. Maryam l79l:76).

Yang luas dalam ilmu, tidak akan keliru,
tidak juga salah, bahkan memberi ilmu, melalui
pencarian atau tanpa usaha (wahyu). Yang luas
dalam kekuasaan tidak akan berlaku aniaya,
tidak juga tergesa-ges4 bahkan akan memberi
kekuasaan. Yang luas dalam rahmat, tidak akan
mengecarn apalagi menyiksa tanpa sebab yang
jelas, bahkan akan memaafkan dan menganuge-
rahkan berbagai anugerah. Yang luas dalam
petunjuk, tidak akan menyesatkan, apalagi
menjerumuskan, tetapi membimbing dengan
amat baik menuju apayang dikehendaki, bahkan
melebihi dan lebih baik dari yang dikehendaki.
Demikian Allah Yang Mahaluas itu.

Terdapat satu ayat yang juga mengguna-
kan akar kata yang sama dan menjadi sifat Allah,
yailu Mfis|frn ( t:'2,1) ) dalam konteks pencip-
taan langit (QS. Adz-DziriydtlS\: a\. Ayat ini
dipahami oleh sementara pakar bahwa Allah
memperluas alam raya ini atau apayang mereka
istilahkan dengan Expanding Uniaerse. Menurut
teori ini, alam semesta bersifat seperti balon atau
gelembung karet yang sedang ditiup ke segala

arah. Langit yang kita lihat dewasa ini, sebenar-
nya semakin tinggi dan semakin mengembang
ke segala arah dengan kecepatan yang luar biasa.

Bila tmri ini benar, maka sifat Mttsi' ( gl r )

Allah mencakup pengembangan dan perluasan
alam raya dan yang diungkap oleh QS. Adz-
Dzdriydt l5\: a7.
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Ar4; (,y *.\ti,*.t:ei:
" Dan langit Kami bangun dengan kekuasaan (Kami),

dan sesungguh-nya Kami benar-benar meluaskanl

mmgembangkmmya."

WaAllihA'laflt. .t M. Quraish Shihab +

wAS1LAH tb:l
Wasilah (*rl adalah bentuk mashdar dari fi'l
mddhi (kata kerja lampau) wasala (,11) yang
hampir mirip maknanya dengan washilah
( +') ), benitk mashdar washnla ( pj l. Keduanya

bisa diartikan sebagai "sesuatu yan g meny ambung

dan mengant arkan sesuatu dengan y ang lain " . F{any a

saja, menurut Al-Ashfahani dalam Mufraddt
Ghafib al-Qur'dn, wasilah (*il lebih spesifik
pengertiannya dibandin gkan washilah ( ilaj ),
karena wafrlah (*il adalah "upaya menyam-
bung yang didasari oleh keinginan yang kuat"

-'al-wasilatu akhashshu minal washilah
litadhammunihi ma'na ar-rughbah' ( a t;i ^fr r:t
*1',F,#.*'1,1.

Dalam Al-Qur'an, kata yang berasal dari
akar kata wdw, sin danldrn ( J -"r - : ) ini hanya

terdapat dalam bentuk mashdar-nya, wasilah
(+i), yang disebut sebanyak dua kali; yaitu di
dalam QS. Al-Ma'idah [5]:35 dan QS. Al-Isril [17]:
57. Dalam konteks keagamaan, menurut Amin al-
Khuli dalam l4u'i*:" AWh al-Qur'6n, al-wafilah
ilallih (nl Jl al-]l ) adalah "sesuatu cara/jalan
yang menyimbungkan/mengantarkan kepada
pahala dan kedekatan diri kepada Allah swt." -
'm6 yuwashshilu ilk tsawdbihi waz-zulfd \adaihi'

t i.i a\t: y,tj J\,y;.6 ), tentu dengan cara
dan ketentuan yang dibenarkan oleh agama.

Dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 35, Allah swt.
memerintahkan orang-orang yang beriman
untuk menc Ni wasilah yang dapat mengantarkan
mereka memperoleh ridha-Nya:

1,3a4 3 "^!*,ii 4I i-*is'iit i $i i ;v 3r-tt qi.q

3,;#'4-#a.
"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada

Allah dan carilah wasilah (j alan) y ang mendekatkan

din kepadn-Ny a dan Wihadlah padn j alm-N y a, sapay a

kmnu madap at fub eruntun gan. "

Wasilah

Demikian pula, pengertian keagamaan dari
kata wasilah (*il sebagai dijelaskan di atas

sejalan dengan firman Allah swt. dalam QS. Al-
IsrA'1171:57:

uji'l; tuii *; ;l -i* 3'L'i eitq_ i
(r, i 6(,ts,,1 qt n|; ir.t jL 3, ;'tvt i;;,;, :t ijS

Or rn g-or m g y an g mer ekn sru itu, ruer eka sndii mencai

wasilah $alan) kerydaflnlm merd<n siapa di rntmamer*n
y rng l&ih d*d keryda Allab dan mmghmapkan rahtnnt-

Nya dan takut akan azab-Nya; sesungguhnya azab

Tuhnnmu adalalt zuatu y ang funrud ditakuti.

Dari kedua ayat suci yang disebut di atas,

didapati bahwa jika dalam ayat yang pertama (QS.

Al-Mdidah [5] : 35) terbaca perintah untuk mencari

wasilah(+'r), maka dalam ayatyang kedua (QS.

Al-Isrd l17l: 57) dijelaskan bahwa "orang-orang
yang mereka seru"; yaitu tokoh-tokoh yang
disembah dan dipertuhankan oleh manusia,
seperti Isa as. yang dipertuhankan oleh umat
Kristiani, atau'Uzair oleh orang Yahudi, atau
malaikat-malaikat oleh kaum musyrik; bahwa
merekayang disembah dan diseru itu sebenarnya

hamba-hamba Allah yang mencari wasilah ( * :l
untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Dalam
literatur keislaman-terutama dalam disiplin
tasawuf-upaya mendekatkan diri kepada Allah
swt. dengan menggunakan wasilah ( Uii ) it"
disebut dengan istilah tawassul ( ;-; ) yang
memang berasal dari akar kata yang sama.

Berkenaan dengan tawassul ( .p,; ) atau

upaya mencari wasilah (^Uil untuk mendekat-
kan diri kepada Allah swt. itu, para ulama
menyepakati kebolehan melakukannya karena

secara jelas ditemukan perintah Allah dalam al-

Qur'an untuk melakukannya, sebagaimana
dipahami dari dua ayatyrrg mengandung kata

wasilah('d:-tl di atas (QS. Al-Milidah [5]: 35 dan

QS. Al-IsrA' l17l:57). Kendati demikian, para
ulama kemudian berbeda pendapat tentang cara

yang dapat ditempuh dan atau apa dan siapa
yang dapat dijadikan wasil ah guna meraih ridha-
Nya dan memperoleh perkenan-Nya.

Menurut pakar tafsir M. Quraish Shihab,
ber-tawassul atau menjadikan amal-amal saleh
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sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah atau

memperoleh perkenan-Nya adalah hal yang
tidak diperselisihkan oleh ulama. Nabi saw. pun

-seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan
Muslim- pernah menyampaikan tentang tiga
orang yang sedang berteduh dalam gua lalu tiba-
tiba ada batu yang jatuh menutupi mulut gua
sehingga mereka tidak dapat keluar. Nabi saw.

menguraikan bahwa masing-masing menyebut
amal salehnya yan9 terbaik seraya memohon
agar batu itu tersingkir, dan Allah mengabulkan
permohonan mereka.

Walhasil setelah memaparkan dan mencer-
mati perbedaan pandangan para ulama tentang
beberapa car a ber-tawassul y arrg masih diperse-
lisihkan, M. Quraish Shihab sampai pada satu
kesimpulan bahwa ulama-ulama yang melarang
ber-tawassul baik dengan nama Nabi saw., lebih-
lebih dengan para wali/orang-orang yang dekat
kepada Allah, tidak lain motif larangan itu kecuali
karena khawatir hal tersebut tidak dipahami oleh
masyarakat awam yang sering kali atau boleh jadi
menduga bahwa mereka itulah yang mengabul-
kan permohonan mereka; atau bahwa mereka
memunyai peranan yang mengurangi peranan
Allah dalam pengabulan permohonan; atau
bahwa mereka dapat memperoleh sesuatu yang
tidak wajar mereka peroleh, karena tawassul.
Keyakinan semaciln ini jelas terlarang, bahkan
bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk
mempersekutukan Allah swt. * lrfan Mas'ud +

WASWAS ( o"lt-'t )

Katawaswds ( at ri ) adalah bentukmashdar dmi
akar kata **i*o - yuwaswisu ( t-r i - d;i ).

Menurut Al-Ashfahani, akar kaia ini terambil
dari rangkaian huruf-huruf yang makna asalnya
adalah 'shautul-huliy' ( "jJ-lt L'* = suara p.er-

hiasan) dan'al-hamsut-khafiy' (.7.!l Al =

bisikan lirih). Al-Maraghi menulis bahwa arti
asli dari kataal-waswr4s ialah'suara tidak nyaring
yang berkali-kali'. Dari sini maka 'suara per-
hiasan' juga disebutwaswfis ( glr S ). Sementara
itu, M. Quraish Shihab berpendapat bahwa kata

al-waswhs pada mulanya bermakna 'suara yang

1077

Wasu is

sangat halus'. Kemudian, makna ini berkembang
sehingga diartikan dengan'bisikan-bisikan hati',
yang biasanya digunakan untuk 'bisikan-
bisikan negatif '. Karena itu, sebagian pakar tafsir
memahami kata ini dalam arti 'setan'.

Kata waswds ( alr'S ) ditemukan hanya
sekali dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, akar
k?ru:y?,, \o:yot., . : . y r*ot*isul tuwaswisu
(tri/ t-rr- i-r) ) ditemukanempatkali.
Unfuk kata n,as wds (al-waswr4s) dan kata y uwaswisu

disebutkan dalam surah yang sama secara
bersambung yakni QS. An-NAs ll14l: L5, Min
sy ar r il - w asw 6s il -kh ann 6s. Al I a dzi y u w asw i su ft
shudfirin-nds ( ',.tr';. Lsii o-(li d-ii -,y.-J.6i );il -:i = d;i kejahafan pisikanl Jetan

yang biasa bersembunyi, yang membisikkan

[kejahatan] ke dalam dada manusia). Para
mufasir memahami kata al-waswds dan kata
yuwaswisu di sini dalam arti'setan', yakni dalam
konteks pembicaraan tentang setan yang membi-
sikkan kejahatan kepada manusia (pada umum-
nya). Menurut merek4 setan sering kali membi-
sikkan rayuan dan jebakannya ke dalam hati
manusia. Oleh karena itu, M. Quraish Shihab
menjelaskan bahwa ada ulama yang menyisip-
kan kata "pelaku" sebelum kata al-waswds,
sehingga menjadi "pelaku bisikan ke dalam hati"
(yfui setan); dan ada pula yang berpendapat
bahwa sisipan itu tidak perlu karena setan tidak
digambarkan sebagai pelaku, melainkan ia
sendiri merupakan wujud dari bisikan negatif
itu. Mufasir kontemporer ini mencontohkan, jika
Anda berkata, "Si A pelaku kejahatan" maka
kalimat ini hanya menginformasikan bahwa
kejahatan telah dilakukan oleh si A, dan tidak
menutup kemungkinan adanya kebaikan yang
dia lakukan. Akan tetapi, jika Anda berkata, "Si
A adalah kejahatan" maka tidak ada satu segi

pun dalam diri dan aktifitasnya kecuali keja-
hatan. )adi, makna inilah yang diinginkan dari
kata al-waswds ketika ditafsirkan sebagai 'setan'

tanpa disisipi kata "pelaku".
Dua kata tDaswasa (;;', ) disebutkan

dalam QS. Al-A'rAf [7]:20 dan QS. ThfiA [20]:
120. Keduanya digunakan di dalam konteks

Erusmloppore Ar--Qun'arv



Waswirs

pembicaraan tentang setan yang membisikkan
kejahatan kepada Adam dan istrinya, Hawa.
Ayat pertama berbunyi, Fa-waswasa lahumdsy-

syathdn ( ji;Ai Ci a*i= Maka setan membi-
sikkan pikiran jahat kepada keduanya). Menurut
Al-Maraghi, uasuasa ( d;i ) setan terhadap
manusia ialah bisikan-bisikan buruk yang
terdapat dalam jiwa mereka, yang membuat
mereka memandang baik kepada hal-hal yang
membahayakan, baik terhadap tubuh maupun
roh mereka. |adi, yang dimaksud ayat ini adalah
setan menggoda Adam dan Hawa supaya
memandang baik kepada sesuatu yang memba-
hayakan keduanya; dan membuat sedih apabila
keduanya melihat apa yang lebih suka ditutupi,
agar jangan terlihat dalam keadaan terbuka,
yaitu aurat mereka berdua. Pendapat lain yang
lebih kuat menjelaskan bahwabisikan ini berupa
munculnya setan ke hadapan Adam dan istri-
nya, lalu mengajak keduanya berkata-kata.
Dalam hal ini, setan berkata kepada Adam dan
Hawa dengan bisikannya, "Tuhanmu tidak
melarang kalian memakan pohon, kecuali karena

salah satu di antara dua alasan. Pertama, karena
Tuhan tidak menyukai kalian menjadi seperti
malaikat; mencegah memakan buah dari pohon
tersebut berkenaan dengan sikap-sikap khusus

dan berbagai keistimewaan yang dianugerah-
kan kepada para malaikat. Kedua karena Tuhan

tidak menyukai kalian tergolong orang-orang
yang langgeng dalam surga".

Lanjutan kisah Adam dan Hawa di atas-
termasuk nama pohon yang dibisikkan setan
kepada keduanya-disebutkan dalam ayat
kedua, yakni dalam QS. Thaha l20l: L20, Fa-

waswasa ilaihisy-syaithin (:6i l) 3-r1i =

Kemudian setan membisikkan pikiran jahat
kepadanya). Ayat ini menjelaskan bahwa setan

melancarkan bujukannya seraya menawarkan
jasa untuk menunjukkan sebuah pohon kepada
Adam. Pohon itu dinamai syajaratil-khuld
( -ts;i {1;,= pohon kekekalan) karena menurut
bisikan setan bahwa apabila Adam memakan
buahnya, niscaya ia hidup kekal, tidak pernah
mati, dan akan menguasai kerajaan yang tidak

\,Vat r

pernah musnah. Akhirnl4 Adam dan Hawa pun
terpedaya atas bisikan setan. Keduanya mema-

kan buah pohon yang Allah telah melarang
untuk memakannya. Ini berarti, mereka menuruti
bisikan setan sekaligus melanggar larangan
Allah. Akibatnya tampaklah aurat-aurat mere-
ka padahal sebelumnya tertutup. Maka kedua-

nya segera meraih daun-daun tin (yang ada di
surga) untuk menutup tubuh mereka. Dengan
peristiwa ini, Adam menjadi durhaka dan sesat.

"Durhaka" karena melanggar larangan Allah
sebab lupa, dengan tidak sengaja; dan "sesat"

karena mengikuti apa yang dibisikkan setan.

, "|l,atlainyangmenggunakankata 
tuwaswisu

(a-ri ) terdapat pada QS. QAf [s0]: "1.6, ...m6-

tuwaswisu bihi nafsuhtt ( 'in'*"r'. -, A*i U.. = ...
apa yang dibisikkan oleh hatinya). Penggunaan
katatuwaswisu di sini adalah dalam konteks pembi-

caraan tentang kemahatahuan Allah terhadap
bisikan hati manusia; bahkan, gerak-gerik manu-

sia dan perkataannya dicatat oleh dua malaikat,

yakni Malaikat Raqib yang senantiasa duduk di
sebelah kanan dan Malaikat Atid yang senantiasa

duduk di sebelah kiri manusia.
Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa

kata waswks ( al-r's ) dan ak,ar,katanya-.
waswasa-yulaaswisultuwaswisu ( / c-r l- - Jy )
tf i, )-yang disebutkan sebanyak lima kali
dalam Al-Qur'an, kesemuanya bermakna'bisi-
kan'. Empat di antaranya dipahami sebagai
'bisikan-bisikan negatif', di dalam arti'setan',
yakni setan membisikkan rayuan dan jebakan-

nya ke dalam hati manusia baik secara umum
kepada seluruh manusia maupun sec;ua khusus
kepada Adam dan istrinya, Hawa. Adapun
sisanya-yang satu-dipahami dalam arti
'manusia', yakni bisikan hati manusia itu sendiri
yang telah diciptakan dan diketahui oleh Allah
swt. + Muhammadiyah Amin +

wArR ( jj )

Kata ini hanya disebut satu kali dalam Al-Qur'an,
yakni dalam QS. Al-Fajr [89]: 3. fumhur ulama
membacanyaal-watr (j!r ), sedangkan Hamzah,
Al-Kisai dan Khalaf membacanya al-witr ( iStl
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Kata lain yang seakar dengan kata itu disebut
dua kali dalam Al-Qur'an yaitu kata y atiru. ('S- ),

bentuk mudhdri' dariwatara ('j3), diseAut dalam

QS. Muhammadl4Tl:35 dan katatatra((j )yang
disebut dalam QS. Al-Mu'min0n [23]:44.

Menurut bahasa, al-witr ('i Sr 1 merupakan
lawan kata dari asy-syaf'( C+'= genap). Kedua-
nya merupakan hitungan atau sesuatu yang
dihitung. Yang pertama merujuk pada hitungan
ganjil atau sesuatu yang ganjil dan yang kedua
menunjuk hitungan genap atau sesuatu yang
genap. Allah berfirman dalam QS. Al-Fajr [89]:
8, wasy-syaf i wal-watri t ilr: *tt= demi yang
genap dan yang ganjil). Adapun katatatraberarti
'berturut-turut'. (QS. Al-Mu'min0n [23]: 4).
Pengertian ini juga tidak lepas dari makna yang
asli di atas. Beturut-turut berarti satu persatu,

sedangkan satu persatu merupakan hitungan
ganjil.

Kata yatiru diartikan mengurangi hak atau
menyendirikan sesuatu. Allah sruf. berfirman
dalam QS. Muhammad [47]: 35, walan yatirakum
a'mkla-kum t ,<*i 3l- lr= dan Dia tidak akan
mengurangi [pahala atau menyendirikan] amal-

amalmu [tanpa diberi pahala]). Penyendirian
amal tanpa diberi pahala merupakan bentuk
pengucilan dan kesendirian karena amal selalu
diimbangi dengan pahala. Ini merupakan bentuk
keganjilan.

Dalam perkembangan pemakaian kata sy af'

dan watr dalam penafsiran Al-Qur'an, para
mufasir berbeda pendapat mengenai maksud
kata itu; narnun, secara keseluruhan makna kata
itu mengacu kepada akar makna yang sama,

yaitu hitungan genap dan ganjil. Qatadah
mengatakan, bahwa keduanya bermakna kege-

napan dan keganjilan shalat karena shalat ada

yang genap dan ada yang ganjil. Mujahid dan
Athiyah Al-'Ofi mengatakan bahwa genap
berarti makhluk dan ganjil adalah Allah Yang

Maha Esa. Ar-Rabi' bin Anas dan Abul-Aliyah
mengatakan. "Ia adalah shalat maghrib karena

dalam shalat itu terdapat dua rakaat, dan
hitungan ganjil, yaitu satu rakaat." Adh-
Dhahhak berpendapat, "Yarrg dimaksud genap

\A.trj0h

adalah 10 Zulhijjah dan ganjil adalah 3 hari
Mina." Al-Husain bin Al-Fadhl menyatakan
bahwa genap adalah peringkat dalam surga
yang jumlahnya 8 (delapan) tingkat, dan ganjil
adalah peringkat neraka yang jumlahnya tujuh
tingkatan. Muqatil mengatakan genap adalah
hari-hari biasa yang ada siang dan malam,
sedangkan ganjil adalah hari kiamat karena ia
hanya terdiri dari siang saja, tanpa malam lagi.

Al-Hasan mengatakan bahwa yang dimaksud
genap dan ganjil adalah keseluruhan hitungan
karena hitungan tidak terlepas dari keduanya.

Dan masih ada beberapa pendapat lain tentang
maksud kata syaf' dan watr di dalam ayat itu.

Berkenaan dengan penafsiran-penafsiran
tersebut Asy-Syaukani (w. 1250 H) berkomentar
bahwa secara urnurn pendapat-pendapat mereka
itu lemah karena penegasan maksud tersebut
semata-mata didasarkan pendapat saja. Oleh
karena itu, sebaiknya makna kedua kata tersebut
dikembalikan kepada maknayang berlaku dalam

bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, syaf'bermakna
'genap' dan watr bermakna 'ganjil'. Dengan
demikian, yang dimaksudkan kedua kata itu
dalam ayat tersebut adalah hitungan genap dan
ganjil itu sendiri, atau sesuatu yang dihitung kare
na ia pasti genap atau ganjil. Ayat tersebut tidak
menun-juk kepada pengertian-pengertian yang
lebih khusus sebagaimana dinyatakan di atas.

Secara umum, penggunaan kata syaf' dart
watr dalamsumpah Allah yang ditujukan kepada

orang-orang yang berakal menunjukkan adanya

keistimewaan kedua lambang yang diciptakan
oleh Allah itu. Keduanya terasa penting dalam
kehidupan manusia. * Ahmad Qorib ,o

wr.rILIH t;r*jt
Kata wujtth ( ;;) ) adalah jam ak dali wajh ( Li ).

Pengertian kebahasaannya adalah'wajah',
'muka', 'paras', 'yang merupakan salah satu

bagian badan'. Pengertian demikian terdapat
antara lain pada kata wujith (';i ) dalam QS.
Al-Ma'idah [5]:6. Al-Qur'an, di samping mema-

kai kata wajh ( ol1 ) datam pengertian asli
tersebut, juga memakainya dalam arti majazi.
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Di antara pengertian majazi itu ialah
'bagian depan sesuatu' atau 'bagian awal
sesuatu' karena dianalogikan dengan wajah yang
menempati bagian depan dari tubuh. Pengertian
demikian terdapat dalam QS. Ali'ImrAn l3l:72.

. Pengertian lain dari wajh ( o*j) ialah nafs

( F = diri), seperti terlihat pada QS. Al-An'Am

16l:79.
Wajh ( o*1 ) juga berarti qashd ( ,", i = niat,

maksud) dan ada pula yang mengartikannya
sebagai 'ikhlas', seperti terdapat dalam ayat
yang artinya, "Maka hadapkanlah wajahmu
dengan lurus kepada ag.una (Allah)." (QS. Ar-
R0m [30]:30).

Di samping pengertian di atas, pengertian
lain ialah dzdt, seperti terlihat dalam ayat yang
artinya, "Dan tetap kekal (ZaQ Tuhanmu yang
memunyai kebesaran dan kemuliaan." (QS. Ar-
RahmAn l5sl:27). Abu Abdillah bin Ar-Rida
membantah pengertian demikian. Menurutnya,
pengertian wajh ( e* t ) dalam ayat ini ialah'amal
saleh yang diterima Tuhan'.

Al-Qur'an juga memakai kata wajh (+S)
dengan arti'rida', seperti terdapat dalam QS. Al-
InsAn [76]: 9. Pemakaian katawajh ( *j) dalam
arti 'rida' yang dikaitkan dengan nama Tuhan
bertujuan untuk mengagungkan dan memulia-
kan nama Tuhan karena wajh ( a*-1) bila diana-
logikan dengan manusia ia adalah bagian tubuh
manusia yang paling mulia. Oleh sebab itu, untuk
memuliakan nama Tuhan dipakailah kata wajh
( 
^;i ).

Di samping kata waihlutujith, terdapat pula
kata yang seakar dengan kata tersebut, yaitu
wijhah ('U : ) danwaith ( L-* ) ) seperti dalam QS.
Al-Baqarah l2l: 1,a8. Sebagian mufasir mengar-
t*m wijhah (+)) sebagai 'kiblat' dan mufasir
yang lain mengartikannya sebagai 'syariat'. Per-

bedaan pandangan demikian memang wajar ka-

rena kata itu hanya dipakai satu kali dalam Al-
Qur'an sehingga tidak dapat dibandingkan pema-
kaiannya dengan kata yang sama di tempat lain.

Adapun whjih (tii ) Uer-akna 'yang
memunyai kedudukan yang tinggi,ytrrg mulia

WutsqA

yang terkemuka'. Kata tersebut terdapat dalam

QS. Ah'ImrAn [3]: r15 dan QS. Al-AhzAb [33]:69.
* Yunasril Ali +

wursQA ( ,rsi I
Kata wutsqh adalah bentuk tafdhil (superlatif)
muannats.dari autsaq ( J:\i ), bentuk jamaknya

wutsq ( il'r) berasal dari kata watsiqa-yatsiqu-

tsiqahlwaBilqah (atjl^i - ,?- - ;i'1), akar kata-
nya terdiri atas huruf-hurui waw-tsd'-qdf, yang
pada dasarnya mengandung arti 'ikatan' dan
'kokoh/kuat'. fanji yang kuat disebut mishdq
( iti),jamaknya z awitsiq (,i*.t; ).

Kata wushqd terulang dua kali dalam Al-
Qur'an, yakni QS. Al-Baqarah [2]:256 dan QS.
LuqmAn l31l:22). Kata yang seakar dengannya
dalam berbagai bentuk dijumpai sebanyak 32

kali, di antaranya: mitsaqahfi (t*l dalam QS.
Al-Milidah [5]: 7 ; mautsiqahum 1'ri;: y ) dalam QS.

Y0suf lt2l:66; mitsaq \99) dalam QS. Al-A'rAf
l7l:169;mitsdqakum (E* ) dalam QS. Al-Hadid

[57]: 8); dxtmitsdqan ( ut i, ) dalam QS. Al-AhzAb

l33l:7.
Kedua rangkaian kata uutsqd y alrtg terdapat

dalam QS. Al-Baqarah dan QS. Luqm6n persis
sama bunyiny4 Iaitu' F aqadistamsaka bil-' urwatil-
wutsqd' ( U')tt5\ i-ki * l- Departemen
Agama menerjemahkannya dengan'maka
sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul
tali yang kokoh'. Yang dimaksud al-'urwatul-
wutsqh ialah'iman' menurut Mujahid;'Islam' oleh
As-Suddi; dan 'kalimat tauhid' menurut Ibnu
Abbas, Sa'id bin Iubair dan Adh-Dhahhak.

Ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah B\: 255,

As-Suyuthi mengutip hadits yang diriwayatkan
oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin
Salam, "Di masa Rasulullah, aku pernah ber-
mimpi, melihat diriku seakan-akan berada
dalam suatu taman. Di tengah taman terdapat
tiang besi yang bagian bawahnya tertancap di
bumi, sedangkan ujungnya menjulang ke langit,
dan di puncaknya terdapat buhul/tali. Aku
disuruh menaiki puncak tiang dan menggapai
buhul itu. Aku disuruh berpegang teguh pada
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buhul tersebut, dan seketika itu pula aku terba-
ngun. Mimpi ini kuceritakan kepada Rasulullah
dan beliau menjelaskan, "Taman itu adalah
taman Islam, tiang itu adalah tiang Islam, dan
buhul itu adalah al:urwatul-wutsq6, engkau akan
tetap dalam Islam sampai engkau meninggal".

Memerhatikan kedua ayat yang terdapat
dalam QS. Al-Baqarah [2]: 256 dan QS. Luqm6n

l3ll:22, dapat dimengerti bahwa untuk memper-
tahankan diri dalam posisi berpegang pada al-
'urwatul-wuts4A @uhul tali yang kuat) ada empat

Wutstii

hal yang harus dilakukan, yakni: (1) mengingkari
thdgut (setan dan apa saja yang disembah selain

Allah; (2) beriman kepadaAllah; (3) menyerahkan
diri sepenuhnya kepada Allah; dan ( ) berbuat
ihsan (kebajlkan). Hal tersebut tercermin di dalam
rangkaian kata yang mendahului kata tersebut,
yaitu waman yakfur bith+hAguti wayu'min billih
( 4'i:rii?rru-,'"<; # ) pada yang perta-
ma; dan ?t)aman yuslim wajhahit lilldhi wahuwa

muhsinun (*k$i J);:Gi'*-;i ) pada
yang kedua. * Baharuddin HS. +
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Yx;o; we ue' Nl < g.'iV, g'r:s- I

Nama Ya'juj dan Ma'juj disebut dua kali dalam
Al-Qur'an, yaitu dalam QS. Al-Kahfi [18]: 94 dan

QS. Al-Anbiyi' 121l:96. Dalam QS. Al-Kahfi [18]:
94 dinyatakan:

a:. - t -t . t?. . tl. z

.riVt , ot 4L, E_rus Vru- ;:)

(i'rir.+J c; J;1 oi V +? di 'J:i'Ji|
(QAfi yd dzal-qarnain inna Ya'jitja wa Ma'jfija
mufsidfinafil-ardhi fa hal naj'alu laka kharjan 'ald an

taj' ala bainani wa bainahum saddd)

" Merekn berknta: H ai Zulkarnain, sesungguhny a Ya' juj
dan Ma' juj itu adalah pembuat kerusakm di mukn bumi;

maka, dapatkah kami memberikan suatu pembayaran

kepadnnu agar membuatknn dinding [pemisah] di ant ar a

knnidmmerekn."

Adapun dalam QS. Al-Anbiyd' [21]:96 di-
nyatakan:

|alut. Mengenai pembacaannya, ada beberapa
macam/ ada yang membaca Ydjilj wa MAjttj
(.'r'6, {r'c- ) dengan alif, danyang lain lagi

m-embacaTjfij wa Ma'jftj ( C;Y ) /y\ ). Yang

masyhur adalah bacaan seperti Asim yang
membacanya Ya'jitj wa Ma'jfij t g'iY': /;U),
dengan hamzah.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa
Ya'juj dan Ma'juj adalah nama tokoh simbolih
menunjukkan suatu golongan yang kasar dan tak
mengenal hukum, yang akan menghancurkan
lawan maupun kawan di seluruh permukaan
bumi ini, sebagai salah satu tanda akan datang-
nya hari Kiamat. Nama itu selain tersebut dalam
Al-Qur'an juga tercantum dalam Bibel, yang
dalam bahasa Inggris disebut Gog and Magog.

Adapun asal-usul penyebutan nama itu,
ada berbagai pendapat. Ada yang mengatakan

bahwa kata tersebut dari ejaan Ibrani Kttk wa

Makfik (yang ini tampaknya setelah diadaptasi
ke dalam Bibel menjadi Gog rnd Magog). Ada yang
mengatakanberasal dari ejaan Cina, Mankuk atau

Munjuk yang kemudian mengalami adaptasi
dalam ejaan asing menjadi Mughul atau Mongol.

Ada yang berpendapat bahwa Ya'juj dan
Ma'juj adalah bangsa dari Cina dan Asia Timur
pada umumnya. Ada juga yang berpendapat
bahwa mereka adalah bangsa-bangsa yang
terkenal suka berperan& yang mendiami bagian

utara Asia - yang membentang dari Tibet dan
Cina hingga wilayah kutub utara dan Turkistan
di sebelah barat. Sementara itu, sebagian mufasir
lain lebih tegas menyatakan bahwa Ya'juj dan

t t 2- . - , a - c.

6r+L e.-:.1 t:J 
-i-

3ri4.
(Hattd idzdfutihat Ya'jtrju wa Ma'jftju wahum min

kull i badab in y ansilfrn )
"Sehingga apabila dibukakan [tembok] Ya'juj dan

Ma'juj, dan mereka turun dengan cEat dari seluruh

tempat yang tirggr."

Ya'juj dan Ma'juj adalah nama asing yang

tersebut dalam Al-Qur'an. Pendapat yang
menganggap asing itu beralasan bahwa kata
tersebut tidak dapat di-tashrif, demikian juga
pendapat Al-|auhari, seperti nama Thalut dan

,-r'"; ,'lL ..-
/Ye'

' t t7-g: 6ru:
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Ya'jfrj wa N'la'j0j

Ma'juj adalah bangsa Tartar dan Mongol,yalrlg
pernah menjadi bangsa penjajah selama sekitar

tujuh abad, yang juga kemudian menghancurkan
kekuasaan Islam di Bagdad.

Abu As-Su'ud mengutip pendapat - antara
lain sebagaimana tersebut dalam Tafsir Ibnu 'AbbAs

- yang menyatakan bahwa mereka merupakan
keturunan Yafus, anak ketiga Nabi Nuh, dan
dikatakan demikian karena jumlah mereka
banyak, sedangkan Az-Zuhaili menyebutkan
bahwa mereka adalah suku Tartar dan Mongol,
yang berasal dari satu ayah bernama "Turk",
yang kemudian mendiami bagian utara Asia,
mulai dari Tibet dan Cina hingga kutub utara
dan ke barat sampai Pakistan.

Mengenai asal-usul Ya'juj dan Ma'juj itu,
Al-Qurthubi mengutip sebuah hadits yang
diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi
bersabda:

.rti s 
'* 

-;Jt iv -,:i L'tlv- i ?c ) it- 7A :t:
. ..t12 / ,.ttln .1,..i. . . .. r.,',.. ,"t,,.
) CFv ) Cfu- i.,Y! -tt1 t e. Ft : ?sit s

') 4t ie t, ': e1> \ ') '4.6t , !'-ll
bt:t'r\t':'i!)r

(Wulida li Nithin Skmun wa Hhm wa Ydftttsun,

fawalada Skmun al-'Arab wa Fdrisa war-Rfima wal-
khairu fihim. Wa walada Y 1fiitsun Ya' jirj a wa Ma' jttj a

wat-Turk wash-Shaqdlibah wa 16 khaira fihim. Wa

w al adn Hhmun al - Qibthn w al'B arb ar a w as- S A ddn a)

" N abi Nuh memperanakkan Sarn, Hom, dan Yafus. Sam

mempumtakkm Arab, Persia, dan Romrui. Kebaikan adn

pada muaka. Yafuts memperanakkm Ya' juj dnn Ma' juj,

Turki, dan Slaaia. Tidak ada kebaikan pada mereka.

Sedangkan Ham memperanakkan Koptik, Barbar, dan

Sudnn."

Pendapat lain menyatakan bahwa Ya'juj
dan Ma'juj adalah "suatu bencana" yang terjadi
pada Hari Kiamat. Abu As-Su'ud dalam tafsirnya
menyatakan bahwa ada penggambaran yang
berbeda mengenai keadaan fisik Ya'juj dan Ma'juj
itu. Ada yang mengatakan bertubuh pendek
dengan tinggi kurang dari sejengkal, dan ada
pula yang mengatakan bahwa mereka bertubuh
besar dengan tinggi badan mencapai 20 hasta.
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Dalam Tafsir Al-Qurthufr dikemukakan sebuah
riwayat Ibnu Mas'ud y*g menyatakan bahwa
ia bertanya kepada Rasulullah mengenai Ya'juj

dan Ma'juj itu; maka, Rasulullah menjawab:
"Ya' juj dan Ma'juj adalah dua bangsa, yang
masing-masing [melahirkan] 400.000 umat, dan

setiap umat tidak mengetahui jumlah pastinya,

kecuali Allah. Tidak ada di antara mereka yang
meninggal sebelum meninggalkan keturunan
sebanyak seribu laki-laki dan masing-masing itu
bersenjata." Lalu ada orang meminta Rasulullah
menjelaskannya maka beliau menjawab: "Me-
reka itu ada tiga macarn [dengan ciri masing-
masingl, yaitu satu kelompok [tinggi tubuhnya]
seperti pohon aruzz, yaitu pohon yang tumbuh
di Syam yang ketinggiannya mencapai 120

hast4 kelompok kedua [berbadan] setinggi kira-
kira sehasta, sedangkan kelompok yang lain lagi
bertelinga lebar dan terlipaf memakan binatang-
binatang-seperti gajah, binatang liar, dan
babi-yang mereka dapati, serta memakan
bangkai sesarnanya. Tempat kemunculan mere-

ka adalah di Syam dan bergerak menuju
Khurasan. Allah menghalangi mereka untuk
memasuki kota Mekah, Madinah, dan Bait Al-
Maqdis."

Dalam QS. Al-Kahfi [18]:94 itu dikisahkan
perihal perjalanan Zulkarnain, yang penye-
butannya dimulai dari ayat 83. Pada bagian
akhir dari kisah perjalanan itu, menurut
Abdullah Yusuf Ali, bahwa Zulkarnain (sang

penakluk) telah tiba di tengah-tengah masya-

rakat yang berbeda bahasa dan etnis dengannya

sehingga ada sedikit kendala dalam ber-
komunikasi dengan mereka. Namun, mereka
tidak terlalu primitif sebab mereka telah me-
nguasai pekerjaan-pekerjaan logam, seperti
membuat balok-balok besi dan sebagainya.
Selain itu, mereka adalah masyarakat industri
yang cinta damai, yang tidak menginginkan
terjadi konflik dengan golongan kasar yang
disebut Ya' juj dan Ma'juj itu. Maka, untuk
menghindari golongan Ya'juj dan Ma'juj itu,
mereka berharap agar mendapatkan perlin-
dungan "sang penakluk" itu dan karenanya
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mereka mau membayar untuk dibangunkan
suatu benteng permanert yang menutupi celah
bukit (jurang) agar tidak terjadi serangan dari
luar.

Para mufasir berbeda pandangan mengenai
bagaimana Ya'juj dan Ma'juj itu melakukan
perusakan di muka bumi. Ada pendapat yang
mengatakan bahwa mereka membunuh ma-
nusia, atau memakan daging manusia. Ada juga
yang mengatakan bahwa mereka muncul pada
musim semi, dan dengan kemunculan mereka
menghabiskan apa saja hingga tidak tersisa
sedikit pun tetumbuhan yang hijau. Mufasir lain
mengatakan bahwa perusakan yang dimaksud
belum terjadi saat itu sehingga kalimat tersebut
ditujukan untuk berhati-hati dan mewaspadai
mereka.

Dalam QS. Al-AnbiyA' [21]: 96, pada kalimat
battk idzd futibat Ya'jfij wa Ma'jttj ( J;4 11j
C;it tit- l digunakan kata kerja untuk
mu'annats( L-*:i ) bagi Ya'jfijdmMa'fr0f. Menurut
Ar-Razi, kareni Ya'1uj dan Ma' juj sebagai subjek
itu dianggap kabilah, atau terdapatmudhdf yang
tersembunyi (mahdzttfl, yakni kata jihah ( aa1 =
arah). Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa
Allah menghancurkan penduduk negeri yang
zalim dan tidak mengizinkan mereka bangkit
dari kehancuran itu sampai kelak dibukanya
(yakni hancurnya) tembok Ya'juj dan Ma'juj,
yaitu pada saat Ya'juj dan Ma'juj bergerak keluar
dari suatu tempat yang tinggi menuju (tempat
berkumpul) semua orang. Pernyataan demikian
itu menurut kebanyakan mufasir diartikan
sebagai salah satu tanda Hari Kiamat, sebagai-

mana tersebut dalam QS. Al-Kahf [18]: 98

mengenai apa yang dijanjikan Allah: Faidzi j6'a
wa'du Rab6 ja'alahit dakk6'an wa kdna wa'du rabUi

baqqh (k * t;ittri-i:*s,a+ U .!l5;e tsv=
Apabila telah datang janji Tuhanku, Dia akan
menjadikan [tembok] itu hancur luluh dan janji
Thhanku pastilah benar).

Abu As-Su'ud mengemukakan beberapa
pendapat mengenai karakter Ya'juj dan Ma'juj
yang selalu membuat kerusakan di muka bumi,
sebagaimana tersebut dalam QS. Asy-Syams [91.]:

Yab'atsu

91, yaitu (1) bahwa mereka senantiasa membuat
kerusakan sampai tiba Hari KiamaL dan setelah

ifu barulah mereka menyesal; (2) bahwa mereka
tidak mau bertaubat sampai Kiamat tiba; (3)

mereka terus ingkar kepada Allah; narnun, ketika
Kiamat tiba mereka insaf, hanya saja keinsafan
mereka itu menjadi sia-sia karena pada saat
Kiamat tiba, tidak ada sesuatu pun yang ber-
manfaat. * Aminullah Elhady *

YAB'ATSU ( e;i"l
Kala yab'atsru ( L1$- ) biasa diartikan sebagai
'membangkitkan'. Kata itu dan kata-kata lain-
nyayang seasal disebut 67 kalldulu+ Al-Qur'an.

Dari segibahasa, kataifuberasal dari ba'atsa

( e;. ), yang pada mulanya berarti 'meng-
utamakan atau memuliakan sesuatu'. Kemudian,
arti itu berkembang sesuai dengan perkem-
bangan konteks pemakaiannya. Misalnya
ungkapan ba'atstul-ba'ir ( ,jt ijli ) diartikan
sebagai 'aku memberangkatkan unta tung-
gangan'. Ini agaknya karena unta-unta yang
diberangkatkan itu termasuk yang terbaik
sehingga diutamakan. Pasukan militer yang di-
berangkatkan ke medan peperangan dinamakan
al-j undul-mab' frts ( o"r|lr j;iir ). Diungkapkan
demikian karena mereka merupakan personel
yang terampil sehingga mereka diutamakan.
Dalam tradisi kemiliteran, personel yang di-
berangkatkan untuk menghadapi musuh berat
merupakan suatu kehormatan. Kata itu juga
diartikan sebagai 'mengutus atau mengirim'
sebab pengutusan para rasul sering diung-
kapkan dengan kataba'atsa ( 6J.) atau yab'atsu

( dr- ). Misalnya hadits, bu' itstu bil-hanifiyatis-

samhah (z*^lr #U +J = aku diutus dengan
membawa agarna yang lurus dan mudah) (HR.
Ahmad). Kata itu kadang-kadang juga diartikan
sebagai 'dorongan'. Sesuatu yang mendorong
untuk melakukan sesuatu digambarkan dengan
ungkapan yab'atsu'alksy-syai' ( ",#' * ,;" I
Walaupun telah beraneka ragam; namun, arti-
arti itu tetap mengacu pada arti asalnya seperti
yang dikemukakan di atas.

Ayat-ayat yang menyebut kata yab'atsu
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( 6;" - dalam b entuk mu dhdr i' ), dap at memberi
petunjuk bahwa jika kata itu disebut dalam
konteks hari kiamat maka digunakan untuk arti
'membangkitkan'. Arti semacam itu terdapat
dalam QS. Al-An'Am [6]: 36 yang mengin-
formasikan bahwa orang-orang yang me-
matuhi dan yang tidak mematuhi seruan Allah
akan dibangkitkan oleh Allah, tetapi bila kata
tersebut disebut dalam konteks keduniaan
maka digunakan untuk bermacam-macam arti,
di antaranya: a) 'membangunkan dari tidur',
misalnya dalam QS. Al-An'Am [6]:60; b)'mengi-
rim', misalnya dalam QS. Al-An'Am [6]: 65; c)

'mengutus', misalnya dalam QS. Al-Qashash

[28]: 59; dan d)'mengangkat' misalnya dalam

QS. Al-IsrA' [17]:79.
Demikianlah dalam konteks keduniaan kata

yab' atsu digunakan untuk bermacam-macam
arti. Namun, arti-arti itu tidak menghilangkan
arti asalnya. q A. Rahman Ritonga *

YAD( -\i )

Semula kata ini berbunyi yady ( rfI ), bentuk
mutsanni-nya yaddn ( ..,t-r; ; dan jamaknya al-ayffi
(.5."1 ). Dalam bahasa Arab, kata ini tergolong
ism mu'annafs. Secara harhah,katayad ( .{ ) berarti
tangan, telapak tangan, atau semua bagian
tangan dari ujung jari hingga bahu.

Dalam penggunaan sehari-hari, kata yad

tidak saja dimaksudkan untuk makna haqiqi
tetapi juga dipergunakan untuk makna majdzi

atau kiasan. Dalam bahasa Arab dikenal seperti

katayad baidh6' ( rQ ! = secara harfiah berarti
tangan putih) maksudnya'pintar' atau 'jasa',

yadan bi yadin ( y,t:4 = tangan dengan tangan)

berarti dengan bertatap muka atau kontan, al-

yadul-'ulyd ( fijr Ur = tangan yang di atas)
maksudnya pemberi, dan sebagainya. Beberapa

pengertian larn yad,seperti: kekuasaan, kekuatan,

kebaikan, kedermawanan, perlindungan, jami-
nan, dan sebagainya bergantung pada konteks-
nya dalam kalimat.

Dalam Al-Qur'an, banyak sekali dise-
butkan kata yad baik dalam bentuk tunggal,
mutsanni, maupun ja-^k, yang keseluruhannya
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mencapai 120 bilangan.
Sebagian ahli menyatakan bahwa dari kata

yad terd,apat kata kerja jadian ayyada ( f ). rcata

tersebut dijumpai dalam Al-Qur'an, baik dalam
bentuk kata kerja masa lamp au ayyada ( $ )
maupun kata kerja kekinian yu'ayyidu (f"'i-).
Kata-kata tersebut terdapat dalam QS. Al-
Baqarah l2l:87,253; QS. AU'Imran [3]: 13; QS.
Al-Ma'idah [5]: 110; QS. Al-AnfAl l8l:26, 62; QS.
At-Taubah 191: 4O ; QS. Al-MujAdilah [s8] : 22; darr

QS. Ash-Sh aff 161l:14. Masing-masing dari ayat

tersebut berarti dukungan, bantuan, dan perto-
longan untuk menambah dan menopang keku-
atan yang sudah ada.

Kala yad, dalam ketiga benfuknya itu, ada

yang bermakn ahaqiE ataupengertian harfiuh yuk-

ni tangan, dan adapula yang bermakn amajdzi ata:u

pengertian kiasan sesuai dengan konteksnya. Con-

tohmaknahaqtql,QS.An-Namll27l:12,"waadkhil
y adaka f j aibikn" ( |* )'!:i-',yii t = Masukkan-
lah tanganmu ke dalam saku bajumu); dan QS.
Al-Mf idah l5l: 38, " was-sdriqu was-sdriqatu faqtha'ft
aidiyahum|"(q-iii-r{bt$;6rt-ui't'o1:sii=Laki-
laki pencuri dan perempuan pencuri, potonglah
tangan mereka). Contoh makna majizi: QS. At-
Thubah l9l: 29, " futt6 yu' thirl-j izy at a' on y adin w ahum

shdghiran" ( <)irp rt *- G d:ii ii"1:- # =

Sehingga mereka membayar jizyah [upeti] dengan

tangan [patuh], sedangkan mereka itu kecil

[menyerah]); dan QS. ShAd [38]: t[5,

rt{ti 6i{t ,l)i +*; o*"ti e;lu* f;ii
(wa-dzkur' ibddnnd lbr dhima wa ishiqa wa y a' qttba ulil
aiffiwal-abshfrr)
" D mt ingatl ah hnmb a-homb a Kami, lbr ahim, lshnq, dnn

Ya' qub, y ang memuny ai tangan-tangan [kary a-kary a,

jasa-jasabaarl dan pengetahuan yang tinggi."

Kata yad, dalam ketiga bentuknya, yang
berkait dengan zat Allah telah menjadi pemba-

hasan kal6m, baik di kalangan teolog Islam
(mutakallim) maupun para mufasir. Mereka
berbeda pendapat, apakah kata tersebut harus

dipahami secara harfiah sebagai "tangan"
ataukah harus dicarikan pengertian yang lebih
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tepat di luar makna harfiahnya (ditakwil). Oleh
karena itu, dalam wacana kal6m dikenal ada
kelompok M unazzihah ('6? ) (terambil dari kata
nazzaha, "mensucikan" ), y ang berpandangan
bahwa Tuhan sama sekali suci dan terbebas dari
keserupaan dengan atribut-atribut yang ada
pada manusia dan makhluk lainnya. Sebaliknya,
ada kelompok Mujassimah ('{;; )(dNikata jism,
"tubuh" ) dan Musy abbihnh ( z1U ) (dari kata sy ibh,

"serupa") atau antropomorfisme, yang ber-
pandangan bahwa Tuhan memunyai atribut
sebagaimana atribut-atribut yang ada pada
manusia dan makhluk lainnya. Dalam hal ini
terjadi perbedaan pandangan juga: apakah
tangan itu seperti tangan makhluk, ataukah
tangan yang tak dapat dibandingkan dengan
makhluk apa pun.

Kelompok Munazzihah, berusaha mensuci-
kan Allah dengan melakukan takwil terhadap
teks-teks Al-Qur'an dan Hadits yang terkait
dengan zat dan perbuatan Allah, seperti yad
(tangan), wajh (wajah), 'ain (mata), istiw6'
(bersinggasana), dan nuzitl (turun). Sebab, kata-

kata tersebut jika diartikan apa adanya dapat
membawa kepada penyerupaan Allah dengan
makhluk. Oleh karena itu mereka mengartikan
yad dengan kekuasaan, wajh dengan zat, 'ain

dengan pertolongan, dan sebagainya. Mereka
adalah golongan Mu'tazilah dan yang sejalan
dengan pandangan tersebut, dan mereka disebut
golongan Mu'awwilah ('*i) (yang melakukan
takwil).

Kelompok Mujassimah dan Musyabbihah

adalah mereka yang berpandangan bahwa
Tuhan memunyai keserupaan atribut dengan
manusia dan makhluk lainnya. Mereka semula

termasuk Ahlul-Hafrts, tetapi kemudian melewati
batas dasar-dasar keiman m (ushirludffiie). Mereka
memahami pengertian kata-kata tersebut di atas

dengan yang ada pada makhluk. Pandangan
kelompok mujassimah dalrr musyabbihah ini tidak
dijumpai lagi dalam khazanah tafsir Al-Qur'an,
dan hanya tinggal sebagai warisan sejarah
pemikiran kal6m yang pernah muncul di ka-
langan umat Islam.

Yaclra'Ona

Namun, ada pula pandangan yang mema-

hami kata-kata tersebut sebagaimana tersurat,
tetapi pengertiannya dibatasi dengan tidak
menganalogikannya dengan atribut-atribut
makhluk. Pandangan ini meskipun mengartikan
kalayadullih(;rr ii ), misalnya, dengan "tangan
Allah", mereka tidak menganalogikan tangan
tersebut dengan tangan-tangan makhluk apa
pun. Mereka meyakini bahwa Allah memunyai
tangan, tetapi tidak tahu seperti apa bili kaif
( 8 \). Mereka disebfiMufawwidhah(z{rf )
(yang menyerahkan kepada Allah makna haki-
kiny4 karena Allah-lah yang paling tahu tentang
makna yang sesungguhnya).

Dalam kitab-kitab tafsir yang muncul bela-
kangan, pada umumnya para mufasir mengar-
tikan kata yadymgberkait dengan zat Allah itu,
antara lain sebagai "nikmat" dan "balasan
kebaikan" dari Allah. Seperti "yadulldhi fauqa
aiffihim( Uli G'ri ir ! 1, artinyapahalayangdi-
berikan oleh Allah melampaui kebaikan yang
mereka perbuat. Ada pula yang melakukan
takwil, yaitu mengartikan yad dengan "kekua-
saan". Demikian juga terhadap ayat "bal yaddhu

mabsfithatdni" (o&#Lti,!. = bahkan, kedua
tangan-Nya terulur) dalam QS. al-Ma'idah [5]:
54, artinya Allah adalah "Pemurah", sebagai-
mana dijelaskan lebih lanjut, bahwa Dia mem-
beri kecukupan kepada siapa saja yang dike-
hendaki-Nya.. * Aminullah Elhady *

YADRTtrNA ('t:bu-)
Yadra' fina adalah bentrk fi' il mudhdri' (kata kerja
bentuk sekarang) yang jamak dari kata dara'a-

yadra'u-dar'an (\t-L+-ii ), turunan kata yang
tersusun dari huruf-huruf dil ( Sti), 16' ( 

"l-r 
), dan

hamzah (;;^, ) yang memiliki makna denotasi
'menolak sesuatu'. Dari kata itu lahir beberapa
kata sebagai pengembangan makn4 antara lain
'tempat belajar memanah' karena hal itu me-
rupakan sarana untuk bela diri atau menolak
bahaya dari luar. Makna seperti ini dapat
ditemukan, misalnya dalam syair Amr, zhiltu ka

anni lir-rimdhi dar'iyyatan 1t-r;r; ,Y"15. ;.9 ';b- =

saya senantiasa seolah-olah menjadi tempat
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latihan bagi pemanah); 'kekuatan dalam diri
untuk menolak musuh', seperti dinyatakan
dalam syair, wa qad kuntu fil-harbi dzi tudra'in
( 7ti t; j'Ft Ai-5 ii 

-e 
= sungguh saya punya

kekuatan menolak musuh dalam medan perang);
'membela' karena menolak bahaya dari orang-
orang yang akan menipu (sesmrang); 'arus dan
tanjakan' karena keduanya menjadi peng-
hambat/penolak dalam perjalanan; 'unta yang
siap diperas susunya' karena air susunya tidak
tertahan lagi;'tolong-menolong' karena saling
menolak kesulitan;'terpaksa' karena tidak dapat
menolak paksaan; dan 'tiba-tiba' karena tidak
dapat menolak kedatangan.

Kata yadra'fina dan pecahan dalam Al-
Qur'an terulang lima kali, semuanya dengan
bentuk kata kerja, yaitu dengan bentuk lampau,
iddara'a, disebutkan satu kali, terdapat dalam QS.
Al-Baqarah l2l: 72; tiga kali dengan bentuk
sekarang yadra'u, terdapat dalam QS. An-Nffr
l24l:8 danyadra'ftna, terdapat dalam QS. Ar-Ra'd

l13l:22dan QS. Al-Qashash l28l:54; dan dengan
bentuk perintah, idra'tt, disebutkan satu kali,
terdapat dalam QS. Ali'ImrAn [3]: 168.

Menurut Ibnu |uraij, kataiddara'a dalam QS.
Al-Baqarah l2l: 72 berarti 'kalian saling tuduh-
menuduh'. Makna ini tidak menyalahi makna
denotasinya (menolak) karena orang yang saling
menuduh masing-masing menolak mengakui
perbuatannya. Al-Bukhari meriwayatkan dari
Mujahid dengan mengatakan bahwa kata itu
berarti 'kalian berbeda pendapat'. Sementara itu,
Atha' Al-Khurasani dan Adh-Dhahhak meng-
artikan kata itu dengan 'kalian saling ber-
musuhan'. Ayat itu berkaitan dengan kisah Nabi
Musa as. dan umatnya. Suatu kali umatnya
mendatangi Nabi Musa as. dan bertanya kepada-
nya karena mereka saling berselisih pendapat dan
saling menuduh tentang pembunuh "mayat"
yang mereka temukan. Karena perselisihan
mereka itu, turunlah perintah kepada mereka
untuk memotong seekor sapi pilihan untuk
menemukan siapa pembunuh mayat itu. Sebagian

daging sapi itu dipukulkan kepada si mayat, tiba-
tiba ia hidup kembali dan menerangkan bahwa
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yang membunuhnya adalah keluarganya sendiri
karena hendak mengambil harta warisannya.

Kala yadra'u dalam QS. Al-NOr l24l: 8

berarti 'mereka menghindarkan', yaitu jika
suami menuduh istrinya berbuat mesum dan
tidak dapat mendatangkan empat orang saksi
maka ia harus bersumpah atas nama Allah. Pada

sumpah yang kelima dia harus mengatakan
bahwa ia akan mendapat laknat Allah jika
tuduhannya tidak benar. Untuk menghindarkan
diri dari hukuman zina atas tuduhan suaminya,
sang istri pun harus melakukan sumpah empat
kali dan pada sumpah ya.g kelima, ia menga-
takan akan mendapat laknat Allah jika suaminya
benar. |adi, 'menghindar' juga tidak menyalahi
makna denotasi kata yadra'u karena menolak
jatuhnya hukuman.

Kata yadra'ttna dalam QS. Ar-Ra'd [13): 22

dan Al-Qashash [28]: 54 berarti 'menolak', yaitu
menolak kejahatan dengan melakukan kebaikan,

demikian kata Ibnu Abbas, Ibnu Zaid, dan
lainnya. Perbuatan tersebut merupakan salah
satu ciri bagi orang yang tergolongulitl albdb dan
ahli kitab yang beriman. Dalam QS. Ar-Ra'd [13] :

22 dinyatakan bahwa perbuatan menolak
kesalahan dengan perbuatan baik adalah bagian
dari ciri atau sifat ulttl albib (orang yang selalu
ingat kepada Allah dengan memerhatikan
ciptaan-Nya) lainnya, seperti memenuhi janji-
nya dengan Allah, tetap menyambung sila-
turrahim, sabar menjalankan perintah Allah,
mendirikan salat, dan membelanjakan sebagian

hartanya di jalan Allah. Adapun dalam QS. Al-
Qashash [28]:5\ sifat itu disebutkan dengan sifat
ahli kitab lainnya yaitu beriman kepada ayat-
ayat Allah yang telah dibacakan kepada mereka,

sabar, menafkahkan sebagian hartanya di jalan
Allah, dan meninggalkan kata-kata yang tidak
bermanfaat.

Kata idra'fi dalam QS. Ah 'ImrAn [3]: 158

berarti 'tolaklah', yaitu penghinaan Allah
kepada orang-orang munafik yang disuruh
menolak kematian jika datang kepada mereka.
Penghinaan ini disebabkan oleh sikap penyesalan
yang disampaikan orang-orang munafik yang
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tidak ikut berperang terhadap orang yang ikut
berperang bersama Nabi saw. dan meninggal
dalam peperangan. Mereka beranggapan bahwa
sekiranya mereka tidak ikut berperang dan
mengikuti ajakan Nabi saw., pastilah mereka
tidak akan meninggal. ee Aifuddin Ahmad *

YAFSAH ( i,,ii)
Kata y afsah adalah fi 'l mudhdri' y artg terambil dari
akar kata yang terdiri atas tiga hurul yaitu fi -

fin - hi yang menunjuk pada makna dasar'luas'
dan'lapang'. Dari situ tempat yang lapang dan
luas disebut fasih ( U,i )

Dalam AlQur'an bentuk kata yang diguna-
kan dari akar kata ini ada tiga macam, yaitu fi'l
mudhdri', yafsah ( #" ) dari fasaha - yafsaful
('C;-'4), fi'timr, tafassahfi (rri;i ), dari
tiassaha - yatafassalru - tafassah ('?:Ji- -'#
'#), d,anfi'l amr, ifsabfr (trL;rlaariTas-ahn -
ya\sabu-rfsoh( L.-r' - '&-'C-).Setiap kata
tersebut disebutkan satu kali dalam Al-Qur'an
dan ketiganya terdapat dalam satu ayat, yaitu
dalam QS. Al-MujAdilah [58]: 11.

Penggunaan kata tersebut berkaitan de-
ngan adab dalam suatu majlis pertemuan di
mana diajarkan agar umat Islam memperluas
tempat duduk dengan merapat antara satu dan
lainny+ terutama bila ruangan sempit . Dalam
ayat itu disebutkan:

3. 1i.-6: n k
'€J'ri *ii*il

" Wahai orang-orang y ang beriman, apabila dikatakan

kepadamu "berlapang-lapanglah dalam majlis " maka

I apmgknnlah, niscay a Allah aknn memberi kelapangan

untukmu.. "(QS. Al-MujAdilah [58]: 11).

Majelis yang dimaksud dalam ayat itu ada
yang mengatakan adalah majelis Rasulullah saw.

di mana Qatadah dan Mujahid mengatakan
bahwa para sahabat berlomba dalam meng-
hadiri majelis Nabi sehingga mereka diperin-
tahkan untuk berlapang tempat duduk. Kemudi-
an, Adh-Dhahhak dan Ibnu Abbas berpendapat
bahwa yang dimaksud majelis dalam ayat itu
adalah saat berkumpul dalam persiapan untuk

Yafsah

berperang. Al-Hasan dan Yazid bin Abi Hubaib
menjelaskan bahwa jika Nabi saw. bersiap untuk
berperang melawan orang-orang musyrik, maka
para sahabat berlomba maju ke barisan yang
paling depan sehingga tampak berdesak-desakan
antara satu dan lainnya supaya mereka dapat
pahala yang besar atau mati syahid. Atas
kejadian itu, turunlah ayat tersebut. Adapun
Muqatil mengatakan bahwa ayat itu turun pada
hari |umat ketika Nabi berada di Suffah dan
tempat itu termasuk sempit dan sudah penuh,
kemudian beberapa orang sahabat, mantan
pejuang di Perang Badar, datang-dan Nabi
sangat memuliakan orang-orang Muhajirin dan
Anshar yang terlibat dalam Perang Badar-
setelah mereka memberi salam kepada Nabi dan
para sahabat, mereka lalu maju dan berdiri
sambil menunggu agar orang-orang yang hadir
bergeser melapangkan tempat duduk supaya
mereka juga bisa duduk, tetapi orang-orang
tersebut tidak bergeser dan memberi mereka
tempat duduk. Setelah Nabi melihat keadaan itu
maka dia kurang senang lalu menunjuk satu
persatu dari orang-orang yang tidak ikut dalam
Perang Badar dalam jumlah yang sarna dengan
jumlah sahabat yang baru datang tersebut agar
berdiri dan mundur supaya yang baru datang
bisa duduk. Orang-orang yang ditunjuk tersebut
merasa kurang senang sebagaimana yang
tampak di wajah mereka. Lalu, orang-orang
munafik berkata, "Bukankah kalian menganggap
sahabat kalian itu (Muhammad) sebagai orang
yang paling adil? Demi Allah, kami tidak melihat
perlakuan adil terhadap mereka yang diambil
tempat duduknya oleh orang-orang yang senang

berada di dekat Nabi mereka. Lalu, Nabi mereka
menyuruh berdiri orang yang lebih dulu hadir
dan mempersilakan orang yang baru datang
mengambil tempat duduknya." Lebih lanjut,
sahabat mengatakan bahwa Nabi bersabda,
"Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepa-
da orang yang melapangkan tempat duduknya
untuk saudaranya". Setelah itu, ketika ada
sahabat yang baru datang mereka pun cepat-
cepat berdiri dan melapangkan tempat duduk

lrj
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untuk saudaranya. Dan turunlah ayat tersebut
pada hari fumat. (HR. Ibnu Abi Hatim). Selanjut-
nya dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam
Ahmad dan Imam Syaff i, dari Abdullah Ibnu
LJmal, bahwasanya Nabi saw. bersabda:

'.flt y'H ^*t; 6- S*|t ,y'St i,3;5

t;;i t;*i5
0h yuEmur-rajulu ar-rajula min majlisilfi fay ajlisu fihi
w al 6kin t af as s ahtt w at aw ass afi ' )
" I anganlah seseorang menyuruh orang lain berdiri dari
tempat duduknya lalu ia mengambil tempat duduk
tersebut, tetapi hendnkny alah ia mempuluas dan meng-

Sesernya."

Terdapat perbedaan bacaan ayat di atas
pada ungkapan tafassahfi fil majdlis
( d;ai J lrJi ). As-Sulamy dan Zrxr bin
Hubaisy serta Ashim membacanya dengan fil
maiillis ( 

"J_tl:.ir 
,rg ), sedang-kan yang lainnya

membaci fit majlis t 
"-r;;ir ,ri 

). Kemudian
Qatada danDaud bin Abi Hindun serta Al-Hasan
membaca tafdsahi (tt1 ), sedangkan yang
lainnya membacanya tafassahfi (ti.;: ). ef
majilis 

,( "fG;i ) adalah jamak dari at-majtis
( r..1iJrr ). 

".|ika dibaca al-majdlis ( ,)Pt ) yakni
dengan bentuk jaroak maka berarti setiap satu
pertemuan dianggap satu majelis dan termasuk
saat persiapan peran& sedangkan jika dibaca al-
majlis ( ,./;.li ), bila dimaksudkan sebagai
bentuk mufrad, maka berarti menunjuk pada
majelis Nabi saw. dapat juga menunjukkan arti
jamak jika dimaksudkan sebagai kata jenis. Lebih
lanjut Al-Qurthubi mengatakan bahwa ayat itu
berlaku umum untuk semua pertemuan umat
Islam dalam hal kebaikan, apakah itu dalam
peperangan atau pengajian maupun pada hari
]umat dan semacamnya. e Muhammad Wardah Aqil *

YAGTIIAB ( *..{ t
Kata y aghtab ( tj[ ) ada]ah bentuk kata kerja dari
kala ghibah (+). Secara bahasa, ghibah berarti
'gunjingan atau umpatan', seperti mengungkap-
kan aib fisik atau rahasia seseorang kepada
orang lain dengan maksud jelek. Ibnu Manzhur
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dan Al-Ashfahani mengemukakan definisi ghibah

sebagai berikut:

( al- ghibah an y adzkural-insinu gairahu bimh fihi min
' aibin min ghniri m uhwij a ilA dziknhi)
"Ghibah berarti seseorang menyebut cacatlaib orang
lain yang tidak ada keperluannya untuk menyebut-

kannya."

Kata ghibah pada mulanya berarti sesuatu

yang tersembunyt ( al-mustatir I al- ghaib, atau y arrrg

tidak kelihatan, seperti ghdbatisy-syams
( 
".l.lJr 

.:v = Matahari telah terbenam/tersem-
bunyi). Namun, berkembang menjadi makna
gunjingan atau umpatan, berdasarkan pada
pengertian bahwa sesuatu yang seharusnya
disembunyikan (tidak boleh diungkapkan) itu
dimunculkan ke permukaan melalui memperbin-
cangkannya kepada orang lain dengan tujuan
tidak baik dan ketika itu, yang disebutkan
keburukannya sedang gaib (tidak hadir di
tempat). Oleh karena itu, mengeluarkan sesuatu

yang seharusnya tersembunyi itu adalah perbu-
atan yang terlarang.

Kata lain yang seakar dengannya adalah
ghayhbat (,-.V ) yang berarti dasar atau bagian
yang paling bawah dari lobang atau tanah,
seperti firman Allah dalam QS. Y0suf l12l:10,
15, " Masukkanlah ia (Yusuf) ke dasar sumu/' .

Pada lahirnya makna ghayhbat dalam ayat
ini kebalikan dari makna ghibah, yakni me-
nyembunyikan sejauh-jauhnya, sehingga tidak
terlihat ke permukaan. Sebagaimana Yusuf yang
dimasukkan ke dasar sebuah sumur tua oleh
saudara-saudaranya agar tidak terlihat dari
permukaan oleh orang lain. Akan tetapi, pada
hakikatnya pemahaman maknanya dapat diper-
temukan. Kalau ghibah berarti larangan meng-
ungkapkan aib orang lain yang seharusnya
disembunyikan, maka gft ay 6bat berarti menyem-
bunyikan kebenaran yang harus diungkapkan.

]adi, pada ghibnh, menyembunyikannya adalah
suatu kebenaran, sedangkan pada ghaydbat per-
buatan menyembunyikannya tidak mengandung

icyi t'; ';:i'a*;,st
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kebenaran. Maka, kedua kata ini sama-sama
mencari hal kebenaran.

Dalam Al-Qur'an, kata ghibah dan yang
seakar dengannya terulang sebanyak 60 kali.
Namun, kata yang bermakna fitnah atau umpat-
an, dalam arti menyebut cacat/aib orang lain
hanya ditemukan satu kali, yakni QS. Al-HujurAt

l49l: 12 dalam bentuk larangan, dengan meng-

gunakm fi'l mudhdri' (kata kerja untuk masa kini
atau masa yang akan datang) yang memakai
hunfi h nahy ( \ larangan).

Apabila berprasangka dan mencari-cari
kesalahan orang lain adalah tindakan sepihak
(tidak memerlukan pihak kedua untuk melaku-
kannya), maka bergunjing/mengumpat me-
merlukan pihak kedua untuk saling membicara-
kan aib seseorang sebagai pihak ketiga. Oleh
karena itu, Allah menambahkannya dengan
kalimat "satu sama lain". Kalau dipahami
larangan ini, pertanyaan Allah tentang apakah

ada yang suka memakan daging bangkai sauda-

ranya (lanjutan Ayat 12 tersebut), seakan-akan
Allah berkata bahwa orang yang banyak
prasangka, mencari-cari kesalahan orang lain
dan bergunjing satu sama lain, dianalogkan
dengan memakan bangkai daging mayat sauda-
ranya, karena itu ia harus dijauhi.

Sebagaimana juga larangan saling meng-
hina, mencela diri sendiri dan saling memanggil
dengan panggilan yang tidak baik (dalam ayat

sebelumnya), larangan ini juga tertuju kepada
sesiuna orang beriman. Sebab, sebelum larang-
an-larangan ini dikemukakan oleh Allah,.terlebih
dulu ditekankan bahwa pada hakikatnya sesarna

orang beriman itu bersaudara (QS. Al-HujurAt

[ae]: 10).

Di samping ghibah merupakan perbuatan
yang terlarang sebagai tercamtum dalam Al-
Qur'an, namun pada saat-saat tertentu ia
diperbolehkan, antara lain:

Pertama dalam rangka memerangi kezaliman,
supaya dapat dibelaoleh seseorangy:rng mamPu
menghilangkan kezaliman tersebut.
Kedua sebagai kontrol atau kritik sosial untuk
mengubah kemungkaran dengan menyebut

Yahbittru

kejelekan seseorang kepada penguasa agar
dilakukan tindakan perbaikan.
Ketiga di depan pengadilan, bahwa seseorang

yang mengajukan perkara kepada hakim atau

mufti benar-benar telah dianiaya oleh seseorang.

Keempat, sebagai peringatan kepada kaum
Muslimin tentang suatu kejahatan atau bahaya

yang mungkin akan menimpa seseoran& seperti

memberitahukan kepada calon istri seseorang

bahwa calon suaminya memunyai penyakit
menular.
Kelima, yang digunjing itu secara terang-
terangan melakukan perbuatan tidak baik di
muka umum, seperti meminum minuman keras,

judi, dan kejahatan lainnya.
Keenam, memperkenalkan biodata seseorang

dengan sebutan yang kurang baik, seperti cacat

mata sebelah, yang tidak mungkin memperkenal-

kannya kecuali dengan cara seperti itu.
:e Yaswirman oe

YAHBTTHU( l# )

Kata y ahbithu ( q- ) berasal dari kata habth ( 4 )

yang terambil dari kata habatha-yahbithul
yahbuthu-hubfithan ( t|'r'- W} 4{- - v; l,
mengandung arti 'turun', baik secara fisik
maupun non-fisik. Penggunaannya bisa l6zim
(intransitif ) bis a jluga mut a' addi (lr ansitif).
Apabila dirangkaikan dengan wilayah, maka
kata tersebut berarti 'memasuki'; jika di-
rangkaikan dengan keadaan, maka berarti'hina',
seperti dalam doa, Allihumma gabthan ld habthan

( G5, Y & dt = ya Allah berilah kebahagiaan

dan jauhkanlah dari kehinaan).

Dalam Al-Qur'an, bentuk kata yang di-
gunakan dari akar kata tersebut adalah fi'l
mudhhri', yahbithu ( ry- ), terdapat hanya pada
satu tempat, yaitu dalam QS. Al-Baqarahl2l:74.
Fi'l amar-nya, ihbith ( 4t), terdapat pada dua
tempat, yaitu dalam QS. H0d [11]: t18 dan QS. Al-
A'rAf. l7l: 19, ihbith| (tbr^:), terdapat pada satu

tempat, yaitu dalam QS. Thaha l20l:123, sedang-
kan ihbithfi ( rlj'r ), terdapat pada empat tempat,

yaitu dalam QS. Al-Baqarah [2]: 36,38, dan 6L,

serta QS. Al-A'rAf l7l:24.
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Penggunaan yahbithu ( ry-) dalam bentuk

fi'l mudhhri'yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah

l2): 7 4berbicara tentang kekerasan hati sebagian
pengikut Nabi Musa yang digambarkan seperti
batu, bahkan lebih keras darinya. Di antara batu
itu ada yang mengalir sungai-sungai dari pada-
nya dan di antaranya ada yang terbelah, lalu
keluarlah mata air darinya. Dalam ayat itu dika-
takan, yahbithuminkhasyatiilAh(iit )"^t b q
= meluncur jatuh karena takut kepada Allah).
Penafsiran kata yahbithu (ry- ) dalam ayat
tersebut ada dua maciun: ada yang menafsirkan
bahwa batu ltu f6' il -ny a sehingga diartikan'batu
itu meluncur jatuh karena takut kepada Allah',
ada juga yang menaf sirkan f6'il yahbithu ( ry-)
bukan batu, melainkan menunjuk pada orang
yang melihatnya dan mengambil pelajaran
darinya sehingga diartikan 'di antara batu itu
ada yang memandangnya dan mengambil
pelajaran darinya, merendah diri, dan kagum
karena takut pada Allah'.

Penggunaan fi'l amar ihbith( +!= turunlah)
dalam QS. Al-A'rdf [7]: 13 ditujukan kepada iblis
yang tidak mau melaksanakan perintah Allah
sarf. untuk bersujud kepada Nabi Adam a.s.

karena merasa lebih mulia daripada Adam. Atas
pembangkangannya itu dia diusir dari surga.
Adapun kataihbith ( #l= turunlah) dalam QS.
Hffd [11]: 48 berbicara tentang kisah Nabi Nuh
yang pada saat dunia telah tenggelam dan air
telah surut kembali. Tuhan berfirman kepada
Nabi Nuh, lhpithbi saldrnin minnd (t1; * t"'^i =
Mendaratlah dengan jaminan keselamatan dari
pada-Ku). Ar-Razi memberikan dua macam
penjelasan berkenaan dengan ungkapan ter-
sebut. Pertama, keamanan dari semua yang
tercela dalam hal agama. Kedua setelah dunia
tenggelam, tatkala Nuh hendak turun dari
perahu, ia sadar bahwa tak satu pun tumbuh-
tumbuhan di atas bumi tersisa yang bisa
dimanfaatkan sehingga seolah-olah ia khawatir
bagaimana ia dapat bertahan hidup dan me-
menuhi segala kebutuhannya seperti makan dan
minum. Setelah Tuhan berfirman, lhbith bi sal1min
minn| (q * f,:ii - mendaratlah dengan
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jaminan keselamatan dari pada-Ku) maka
hilanglah rasa takut Nabi Nuh as.

Selanjutnya, penggunann fi'l amar yang
ditujukan pada dua objek ihbrthd (tijl = turunlah
kalian berdua) yang terdapat dalam QS. Thaha

l20l:123 bercerita tentang kisah Nabi Adam a.s.

dengan iblis. Setelah Adam melanggar perintah
Tuhan atas godaan iblis, dia diusir dari surga
dengan ungkapan, IhbithA ( [.t,l = keluarlah kalian
berdua). Ungkapan ini ditujukan kepada dua
obje( sedangkan kalimat berikutnya ditujukan
kepada obyek yang banyak: F aimmd y a' tiy annakum

minni huda ( 6'; 4 4.t- tlF = vtatca ltta
datang dari pada-Ku petunjuk kepada kalian).
Secara lafzhi, kedua kalimat tersebut berten-
tangan. Untuk mengompromikan dan menafsir-
kan kata ihbithA ( €;l I tersebut, Ar-Razi menge-
mukakan dua pendapat.

Pertama, Abu Muslim Al-Khaththab me-
nafsirkan bahwa yang disuruh turun adalah
Adam beserta anak cucunya dan iblis beserta
anak cucunya. Karena obyek tersebut terdiri atas

dua jenis makhluk benarlah penggunaan ihbithA
( tI4 )fanS ditujukan kepada dua obyek. Karena
dua jenis makhluk tersebut masing-masing
anggotanya banyak maka tepat juga faimmd
y a' tiy annakum. . . y mB ditujukan untuk objek yang
banyak.

Kedua, Az-Zamakhsyari mengatakan
bahwa yang disuruh turun adalah Adam dan
Hawa (turunlah kalian berdua) dan karena
keduanya merupakan asal segala umat manusia,
seolah-olah keduanya merupakan gambaran
umat manusia itu sendiri maka pada keduanya
dikatakan, jika datang kepada kalian petunjuk
dari pada-Ku.

Selanjutnya, penggunaan fi'l amar yang
ditujukan kepada objek yang banyak ihbithit

$W) = turunlah kalian), terdapat pada empat
tempat, tiga di antaranya berkenaan dengan
kisah Adam dengan iblis, yaitu dalam QS. Al-
Baqarah l2l:36 dan 38 serta QS. Al-A'rAf l7l:24.
Setelah Adam bersama Hawa melanggar pe-
rintah Allah atas godaan iblis, maka mereka
semua diusir, ihbithfi (r:'a;1= turunlah kalian)
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dari surga. Kata turunlah dalam ayat itu dapat
mengandung dua arti. Ada orang yang ber-
pendapat bahwa surga Adam di langit, maka
ihbithit ( trLj,t ) diartikan 'turun dari tempat
tinggi ke tempat rendah', sedangkan yang
berpendapat bahwa surga Adam berada di bumi
maka kata itu berarti 'berpindah dari satu
tempat ketempat lainnya', sebagaimana makna
ihbithit ( t]U*l = turunlah kalian) yang terdapat
dalam QS. Al-Baqarah [2]: 68, yang ditujukan
kepada Bani Israil (yang tidak mensyukuri
nikmat Tuhan berup a manna drr salwd (hidangan
makanan yang diturunkan Allah). Mereka
berkata kepada Nabi Musa bahwa mereka tidak
sabar dengan makanan semacam itu terus-
menerus dan meminta kepada Nabi Musa agar

bermohon kepada Tuhan supaya diberikan
kepada mereka apa yang ditumbuhkan bumi,
yaitu sayur-mayur, ketimun, bawang putih,
kacang adas, dan bawang merah. Musa berkat4
'Apakah kamu mau mengambil yang (gizinya)
rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Ihbrthit

mishr6(fn, fri.il=eergilah kamu ke suatu kota),
pasti kalian memperoleh apayang kalian minta."

Dari pengguna;ul kata habth ( .L5 = turun)
dalam Al-Qur'an sebagaimana terlihat dapat
disimpulkan bahwa dalamnya tersirat makna
'merendahkan'; berbeda dengan penggunaan
nazala ( Ji ) yang juga berarti 'turun', yang
digunakan Tuhan untuk hal-hal yang mulia
seperti Al-Qur'an, malaikat, rahmat, dan lain-
lain. "" Muhammad Wardah Aqil *

vAHOD t:344)
Kata yahfid ( rfr) berasal dari akar kata yang
terdiri dari huruf-huruf h6', waw, darr ddl, ymrg
berarti 'kembali'. Dari akar kata itu terbentuk
kata-kata hdda - yahfidu - haudan (f:'9-iri;-;6).
Menurut Al-Ashfahani, al-haud t ,;ji I artinya
' ar -ruj fi ' u bir -rif qi' ( e 1", L';}t = kembal i dengan
pelan). Menurut A'rabi, hida ( iti ) berarti
'kembali dari kebaikan kepada kejahatan', atau
sebaliknya 'dari kejahatan kepada kebaikan'.
Oleh karena iltu,hida( iti' ) dapat diartikan dengan
'tdba' (.7tf = tobat/kembali), seperti dalam QS. Al-

Yahird

A'rdf 17] 1,56, innk hudnh ilaika ( l"qig Uii ti1 =

sesungguhnya kami kembali [bertaubat] kepada

Engkau). Yang dimaksud dengan'kembali' di sini
adalah bertobat yang dilakukan oleh kaum Nabi
Musa dari menyembah anak sapi. Menurut suatu
pendapat, seperti dikutip Al-Asfahani bahwa
yahitd(r!2 ) berasal dari pernyataan kaum Nabi
Mus4 hudnd 'ilaika ( 3Iil rj:i ) dan kata yahfid
( raj-) merupakan pujian. Setelah syariat mereka

dihapus, jul ukan y ahitd ( rrij ) tetap melekat pada
mereka, seperti halnya julukan nashdrd (6.,6 )
yang berasal dari ucapan Isa dalam QS. Ah
'ImrAn l3\:52, man anshdri ilA AUA| ( C.,t*ti ;
;i 4= siapakah yang akan menjadi penolongku
untuk [menegakkan agama] Allah).

Akan tetapi, dalam Lisdnul 'Arab, yahid
( ti- ) dijelaskan sebagai nama suku atau
kabilah. Menurut suatu qaul (pendapat), nama
kabilah ini ad alah y ahfi dz a ( s ra- ), lalu diarabkan
menjadi yahild ( 'ra), yarrr9 mengganti dzdl ( >)
menjadi dal ('> ). Akan tetapi, Ibnu Sayyidih
berkata bahwa pendapat ini tidak kuat.

Kalayahitd ('.;j-) yang diawali dengm alif
dan l6m, al-yahfid ( ;riji ) digunakan untuk
merujuk pada bangsa Yahudi. fika kata tersebut
ditambah ya'nisbah, al-yahfidiy (",s;ii ) berarti
'orang Yahudi', sedangk an al-yahfidiyyan 1t-;4i 7

diartikan'agama Yahudi'.
Kata y alttrd (, #- ) dalam AlQur'an disebut

9 kali. Delapan kali disebut dalam bentukal-yahftd
(':_,iii ) yaitu dalam QS. Al-Baqarah [2]: 113, dua
kali, dan 120, QS. Al-Mdidah [5]: 18, 51,64, darr
82, serta QS. At-Taubah [9]: 30. Satu kali disebut-
kan dalam bentuk yahfidiy (r1ite- ), yaitu dalam

QS. Ah'Imr6n [3]:67. Semua katayahild (ti")
dalam ayat-ayat tersebut mengandung arti
'orang-orang Yahudi'. Misalnya Waqdlatil-y ahttdu

laisatin-nashdrd' al6 syai' ( A:J;1i ;fi 3tiii tlut
)e ,Y = Orang-orang Yahudi berkata "Orang-
orang Nasrani itu tidak memunyai sesuatu
pegangan") (QS. Al-Baqarah [2]: 113) dan Md khna

ibr 6frmu y ahitdiyy mt wal k nashrfuiyy an ('eS) ori C

$.t * 'li 6l*- = Ibrahim bukan seorang Yahudi
dan bukan [pula] seorang Nasrani) (QS. Ah
'ImrAn l3l:67\.
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M. Quraish Shihab dalam bukunya,
Wawasan Al-Qur'an menyimpulkan bahwa bila
Al-Qur'an menggunakan kata at-yahild ( ,';ii )
maka kesan umum yang diperoleh adalah
kecaman atau gambaran negatif tentang mereka.
Hal ini dapat dilihat, misalnya dalam QS. Al-
Ma'idah l5l:82, yang menggambarkan kebencian
orang Yahudi dan Nasrani terhadap kaum
Muslimin; atau dalam QS. Al-Baqarah l2l:120,
yang menjelaskan ketidakrelaan orang-orang
Yahudi dan Nasrani terhadap kaum Muslimin
sebelum umat Islam mengikuti mereka.

Adapun bila Al-Qur'an mempergunakan
al-ladzinahfrdfr (lr3t; 'C-iit ), maka kandungannya
bukan saja berupa kecaman, melainkan juga
bersifat netral. Yang berupa kecaman terdapat
dalam QS. An-Nisd' [4]: 46 dan QS. Al-Ma'idah

[5]: a1. Ayat pertama menjelaskan kecaman ter-
hadap mereka yang mengubah arti kata-kata
atau mengubah dan menguranginya sedangkan
dalam ayat kedua menggambarkan ketekunan
mereka mendengar (berita kaum Muslimin)
untuk menyebarluaskan kebohongan. Adapun

Di antara Ahlul Kitab (termasuk Yahudi) ada yang masih
berpegang teguh pada nilai-nilai spiritual ajaran agama
samawi.
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yang bersifat netral terdapat dalam QS. Al-
Baqarah [2]: 62, yang menerangkan janji bagi
mereka yang beriman dengan benar untuk tidak
akan mengalami rasa takut atau sedih.

Menurut Al-Farra', kata al-yahfid ( ;Jiji )

adalah bentuk jamak/plural dari kata al-.yahitdiy

Qs;fii ), seperti kataat-majftsiy ( e'Hr ) men-
jadi kata majfis( d'-l;)sehinggaal-yahfid( ,'4ji )
dalam ayat di atas diartikan 'orang-orang
Yahudi' atau biasanya berarti 'bangsa Yahudi',
sedangkan y ahfidiyy an Gi; ) diartikan'seorang
Yahudi' atau bermakna tunggal.

Al-Qur'an juga menyebut orang-orang
Yahudi dengan ungkapan selatn al-yahfrd( ;riii ),

tetapi masih seakar, yaitu dengan kata al-hfid
( ,-rti ), Wa qdl- tan yadkhulal-jannah illd man kdna

hildanaunashdrd($; t( J 1'd;.li bA j iju,
U'i ii = Mereka fYahudi dan Nasrani] berkat4
"Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali
orang-orang yang beragama Yahudi atau
Nasrani"). Menurut Al-Farra' bahwa yang
dimaksud dengan hfidan (r':ri ) adalah yahildan
(ft'*l yang dibuang huruf ya' tambahannya
sehingga dalam bacaan Ubayy disebutkan, i/ld
man kdna yahitdiyyan wa ld nashrdniyyan
(Qr; tj t:i- rk '; !1 ). selaniutnya dinyata-
kan oleh Al-Farra', boleh memandangkatahfidan
( tiri ) sebagai bentuk plural dari hd'id ( +6 =

orang yang memeluk agama Yahudi), seperti kata
hA'il (,|,t1 ) dan 'A'ith ( L;G) yang bentuk
pluralnya hfit ( j|) dan 'fith ( L'rL).Kata hfid
( rr ) seperti ayat di atas disebut dalam Al-
Qur'an sebanyak tiga kali, yaitu dalam QS. Al-
Baqarah (2):lLL,135, dan 140. Kata hfid (;rr)
juga dipakai untuk seorang nabi bernama Hud
yang disebut sebanyak tujuh kali.

Kata kerja hdda- yahirdu(\'r+--tt, ) juga bisa
bermakna 'memeluk agama Yahudi', seperti
dalam QS. Al-Baqarah [2]: 62, Alladzina dmanfr

walladzina hAdfr (ir3S 3tii6l;t; ,s-iir = Se-
sungguhnya orang-orang yang beriman dan
beragama Yahudi). Kata hddft ( rji6, = beragama
Yahudi) disebut sebanyak sembilan kali. Kata
hdda ( iti' ) adalah bentuk kata kerja intransitif
yang tidak membutuhkan objek penderita. Dari
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kata ini dapat dibentuk meniadi kata kerja
transitif. Caranya dengan menggandakan huruf
waw sehingga menjadi hawwada (37= menjadi-
kan beragama Yahudi), seperti yang dijelaskan

dalam sebuah hadits Nabi saw.,

*raiai,t::'*.1'l o*. ,h;Hi * ;'; ii';'y
"Kullu maulftdin yirladu 'al6l-fithrah hattd yakfina

abawdhu yuhawwiddnihi au yunashshirdnih.
Yuhawwidhnihi ( ^;tit*- ) artinya'kedua orang tua
mengajarkan anaknya ajaran agama Yahudi
sehingga menjadikannya beragama Yahudi'.
ss Hanun Asrohah ee

YArroR( ):-,^4\
Kata yahfir ( ;y-, ) dan kata lain yang seasal

dengannya disebut 13 kali dalam Al-Qur'an, di
antaranya dalam QS. Al-InsyiqAq [8a]: 14, dan

QS. Al-Kahfi [18]:34 dan37.
Kata y ahfir ( ri-1 ; terambil dari mashdar baur

( ,r) dan biwdr ( ,tr) yang berasal dari akar

kata h6', w aw, dan r d' . Asal maknanya adalah' dua
benda/keadaan yang sangat kontras', satu sisi

berwarna putih bersih dan sisi lainnya ber-
warna hitam legam. Pengertian itu kemudian
berkembang pada tiga, yang satu berbeda
dengan yang lain, yakni 'warna', 'kembali', atau
'siklus sesuatu secara kontinu'. Bila pengertian
menyangkut warna, berarti 'warna putihnya
bersih dan warna hitamnya pekat'. Kata itu bisa

bermakna'penutup seluruh penglihatanlmata,
yang biasa dipasangkan pada mata sapi atau

kuda'.
Katahaur (,r) pada dasarnya tidak bisa

digunakan untuk manusia secara keseluruhan
(anak cucu Adam). Namun, secara metaforis
digunakan untuk wanita dengan ungkapan
hfirun 'in ( k-'j; ). Demikian itu karena wanita
sering menutupi matanya dengan kain sehingga
mereka disamakan dengan contoh hewan sapi

dan kuda di atas.

Kala haur ( ,r) dengan makna 'kembali'
berarti kembali papa setelah kaya sebagaimana
dikemukakan n a' fi dzu bill 6hi minal -hour i b a' dnl -knur i
( ,';,Xi:;. }*i c $r,i'r, ) yakni berkurang se-

Yahirr

telah sesuatu itu diterima bertambah.
Katamibwhr ( tt_fu. ) bermakna'siklus yang

berlanj ut untuk seterusnya', misal ny a baww ar tul -

khubza tahawwuran (t:r!; *, Lr? = membuat
roti kemudian memanggangnya di atas bara api).

Siklus tersebut akan terus berlaku untuk selama-
nya dalam pembuatan roti.

Kata yang terambil dari mashdar haur ( jr )

yang terdapat dalam Al-Qur'an, paling tidak,
mengandung empat pengertian.
1. Pengikut setia Nabi Isa as., seperti dalam QS.

Al-Ma'idah [5]: 112 dan QS. Ah'Imr6n [3]: 52.

Penamaan pengikut setia Nabi Isa dengan
hawdrriyin karena mereka memakai pakaian
putih sehingga sangat kontras sekali dengan
pakaian orang lain yang menjadikan pakaian
kesayangannya berwarna hitam. Kemudian
orang lain menggunak an kata hawdrriyin b agi
setiap pengikut setia, juga dalam QS. Ash-
Shaff [61]: 14.

2. Kembali kepada Tuhan. Itu menyangkut
keyakinan orang-orang kafir bahwa mereka

tidak akan kembali kepada Tuhannya, seperti
dalam QS. Al-InsyiqAq [8a]: 14. Pendapat
mereka ini mengandung pertentangan intern
karena kalau mereka ditanya, siapa yang
menciptakan langit dan bumi serta segala
isinya, mereka berkata Allah, seperti dalam

QS. Al-Ankabfft [29]:61, QS. Luqmdn [31]:
25, QS. Az-Ztmar [39]: 38, dan QS. Az-
Zukhruf [43]:9. Namury di sisi lain mereka
tidak meyakini akan dikembalikan kepada
Tuhan.

3. Soal-jawab, yakni suatu percakapan di antara

dua orang yang hubungan persahabatannya
akrab. Sementara itu, mereka memunyai
pandangan yang berbed4 bagaikan warna
putih dan warna hitam, seperti dalam QS. Al-
Kahfi [18]: 34 dan 37, atau soal-jawab di antara
pasangan suami-istri dalam masalah zhihar,

seperti dalam QS. Al-MujAdalah [58]: 1.

4. bfirunIn(,ie ]i )bermaknabidadari, dalam

QS. Ad-DukhAn [ a]: sadanQS. Ath-Th0r [52]:
20, kemudian dalam ayat lain dikemukakan
keadaan bidadari yang putih bersih, dan
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dipingit dalam rumah, dalam QS. Ar-Rahm6n

l55l:72, dengan matanya yang jelita (warna
putihnya cemerlang dan warna hitamnya
pekat), dalam QS. Al-WAqi' ah 156l: 22.

Keempat makna yang telah dikemukakan
di atas sebenarnya tidak keluar dari pengertian
kebahasaan yang sudah dikemukakan pada awal
tulisan ini, yakni suatu sifat yang kontras
ditemukan dalam dua wujud yang kelihatannya
akrab, seolah-olah menyatu, tetapi sebenarnya
mereka terpisah. Pengikut seti4 ia akan menyatu
dengan yang diikutinya meskipun di antara
mereka sebenarnya terdapat perbedaan yang
kontras, demikian juga halnya dengan dua orang
yang bersahabat, atau sepasang suami-istri.
t+ Ahmad Husein Ritonga ec

YAIIYA T*I
YahyA ( ;;! ) uaauh nama salah seorang nabi
dan rasul Allah. Nama itu disebut dalam QS.
Maryam l19l:7. Ada ulama yang mengatakan
bahwa nama "Yahya" bukan berasal dari bahasa

Arab sehingga artinya pun tidak dikenal oleh
masyarakat Arab. Tetapi Al-Karmani mengata-
kan bahwa nama itu dari bahasa Arab yang
berarti'hidup'.

Yahya adalah anakZakaria as. yang sudah
lanjut usia. Istrinya seorang wanita mandul
yang juga sudah sangat tua, sehingga tidak
segera memperoleh keturunan. Dalam usia yang
sangat lanjut itu, Nabi Zakaria tetap mengharap
dan berdoa.agar dikaruniai seorang anak yang
akan menggantikannya sebagai pemimpin umat
(QS. Maryam [19]:2-5). DoaZakariaitu dikabul-
kan Allah dengan kelahiran seorang anak yang
dinamai Yahya (QS. Maryam ll9l:7).

Sejak kecil Yahya sudah memperlihatkan
ketakwaan dan kesalehannya (QS. Maryam [19]:
13). Ia berbakti kepada kedua orang tuanya,
tidak sombong atau durhaka (QS. Maryam [19]:
14) meskipun sejak kecil ia telah mendapat
anugerah ilmu pengetahuan dan kitab dari Allah
(QS. Maryam l19l:12).

Yahya diangkat sebagai nabi ketika berusia
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30 tahun. Ketika raja yang berkuasa di Palestina
bermaksud mengawini seorang gadis yang
merupakan anak tirinya sendiri, Yahya bersama
ayahnya, Zakaria, melarangnya karena tidak
sesuai dengan syariat yang diwahyukan Allah.
Akibatnya sang raja marah dan membunuh
Yahya dengan cara yang menyedihkan.
t* Fauzi Damrah +

YArrrAQo (f j;L)
Kata yalhaqfr (f#-) adalah fi'il mudhirl' dari
tahiqa - yalhaqu - lahqan dan hhilqan ('J;I-',f
Gt lrU ). Aslinya adalah yalhaqfin tor;-t-).
Karena kedudukannya dalam kalimat, huruf nttn
yang ada di akhirnya dibuang. Menurut Ibnu
Faris, kata ini berarti 'mendapatkan sesuatu
yang sampai kepadanya'. Dalam bahasa Indo-
nesia, kata ini biasa diterjemahkan dengan
'menyusul, mendapatkan, mengikuti dan mele-
kat padanya'. Selain itu kata labiqa juga berarti
'kurus', seperti tahiqat-faras (,/A,;j ) berarti
'kuda telah kurus', dan juga'menambah dan
menggabungkan' (adhdfa atalu dhamma). Kata lain
yang seasal dengan yalhaqil (fF*-) adalahlihdq
( O,;, ) berarti 'sarung busur' dan labaq ( j; )

berarti 'penyakit yang terdapat pada kurma'.
Kata y alhaqi ( fr;;"t:" ) dalam bentukfi'l midhi

(kata kerja bentuk lampau) disebut dua kali
dalam Al-Qur'an, yaitu dalam QS. SabA' l34l:27,
berkaitan dengan masalah or.rng yang menghu-
bungkan sesuatu dengan Allah sebagai sekutu.
Kata alhaqnA ($ii ) dalam QS. Ath-ThCrr [52]:
21 disebut dalam konteks pembicaraan tentang
keadaan orang-orang yang beriman pada Hari
Kiamat. Mereka akan berkumpul bersama anak-
cucu mereka yang beriman dalam surga.

Katayalhaqfi ( fr;;,X- ) disebut dalam QS. Ah
'ImrAn l3l: 170, berhubungan dengan pahala
orang-orang yang mati syahid. Mereka dalam
keadaan gembira disebabkan karena karunia
Allah yang diberikan kepada mereka dan mereka

bergirang hati terhadap orang-orang yang
masih tinggal di belakang yang belum menyusul
merek4 yaitu teman-teman mereka yang masih
hidup dan tetap berjihad di jalan Allah.
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Kalayathaqfi ( fr;,;);" ) disebut dalam QS. Al-

|umu'ah 162l: 3 berkaitan dengan pengutusan
Muhammad sebagai seor.rng rasul kepadaorang-
orang yang ummi dan juga kepada kaum yang
lain yang belum berhubungan dengan mereka.

Kata alhiqni ( i4i ) disebut dalam QS.
Y0suf [12]: 101 merupakan rangkaian doa Nabi
Yusuf. Beliau meminta kepada Tuhan agar
diwafatkan dalam keadaan Islam dan digabung-
kan dengan orang-orang yang saleh.

Kata alhiqni (,*!i ldalam QS. Asy-Syu'arfl

126l: 83 termasuk dalam rangkaian doa Nabi
Ibrahim as. Beliau berkata, "Ya Tuhanku, beri-
kanlah kepadaku hikmah dan gabungkanlah aku

ke dalam golongan orang-orangyang saleh".
* Hasan Zaini ee

YALHATS t e+f; I
Katayalhats(J;i ) aaaaf, f ilmudhfrri' darilahatsa

-yalhatsu-lahtsanltuhilBan ( ti, 4 - L1J; - q I
yang mengandung arti'gejolak rasa haus dalam
rongga'. Kata ini jika dipakai pada anjing atau

burung, maka ia berarti'menjulurkan lidahnya'
karena kehausan dan kepanasan atau karena
kelelahan, dan jika dipakai pada manusia maka
diartikan 'lelah'.

Dalam Al-Qur'an, bentuk kata yang digu-
nakan dari akar kata ini hanya bentuk mudhdri'-

nya, yalhatsu( 3* ) yu"S berulang sebanyak dua
kali dalam satu ayat dan keduanya dipakai
sebagai sifat anjing dan merupakan perumpa-
maan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat

Allah, sebagaimana disebutkan dalam firman
Allah swt., " D an kalau Kami kehendaki, sesungguh'

nyaKami tinggiknn @uajat)nya dengm ayat-ayat itu,

tetapi dia cenderung kepada dunia dan menuruti haw a

nafsunya yang rendah maka perumpamaannya seperti

anjing jikn knnu menghalouny a, diulurksnny a lidahny a

dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan

lidnhny a Qugd. Demikian itulah pmtmpamaan orang-

orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka

ceritakanlah kepada merekn kisah-kisalt itu agar merekn

berpikir." (QS. Al-A'rAf l7\: L7 6).

Orang yang diberi oleh Allah pengetahuan

agarna lalu cenderung kepada dunia, maka dia

Yaltaqith

diserupakan dengan binatang yang paling hin4
yaitu anjing yang menjulurkan lidahnya. Demi-
kian kata Ar-Razi. Anjing punya tabiat men-
julurkan lidahnya baik pada saat lelah maupun
tidak, baik ketika ia haus maupun tidak, se-

mentara binatang yang lain, nanti dijulurkan
lidahnya pada saat kelelahan atau kehausan.
Demikian itulah orang yang mengungkapkan
segala ilmu dan kelebihannya supaya gejolak
kerakusannya untuk mendapatkan upah yang
bersifat duniawi dapat terwujud.

Menurut Ibnu Abbas, ayat ini ditujukan
kepada penduduk Mekah yang pada awalnya
mengharapkan datangnya seorang rasul yang
dapat memberi petunjuk kepada mereka dan
mengajaknya untuk taat kepada Allah, ke-
mudian setelah Nabi datang, mereka men-
dustakannya dan tidak menyetujui atau tidak
menerima agarna dan kebenaran yang dibawa-
nya sehingga mereka diumpamakan dengan
anjing yang jika dihalau ia menjulurkan lidah-
nya dan ketika ia dibiarkan ia pun tetap menju-
lurkan lidahnya sebagaimana halnya mereka,

kalau dibiarkan maka mereka tidak akan mem-
peroleh petunjuk dan setelah diutus rasul kepada
mereka maka mereka pun tetap sesat, tidak
mendapat petunjuk. Ayat ini, walaupun dituju-
kan kepada penduduk Mekah sebagaimana
disebutkan di atas; narnun, tetap berlaku umum
untuk semua orcrng yang mendustakan ayat-ayat
Allah swt. ce Muhammad Wardah Akil *

YArrAQrrHt -u,i; I
Yaltaqith ( W-) 

'aaaan fi'il mudhhri ' dari kata
laqatha - yatqithu - laqthan ( Ulii- W- 6 ).

Dalam Al-Qur'an, kata ini disebut 2 kali dalam
bentuk fi' il mddhi, iltaqata ( 6t )QS. Al-Qashash

{281: 8 dm f it mudhdri' y alt aqith ( L;1;- ) yaitu QS.
Y0suf [12]: 10.

Pakar bahasa Arab, Ibnu Faris, menyebut-
kan, bahwa kata yang terdiri dari rangkaian
fonem l6m ( S), qdf (O ) dan thA' ( b ), memiliki
arti'memungut atau menemukan sesuatu secara

tiba-tiba dengan tidak disangka-sangka'. Dari
akar kata ini lahir antara lain, ungkaparr'laqathal
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hashd' (Qlr ti = memungut batu kecil/kerikil);
Al-luqathah( iij|r ) adalah sesuatuyang dipungut
atau ditemukan oleh seseorang dari harta yang
hilang (barang temuan); Al-laqith ( q4,) adalah
laki-laki yang ditemukan atau dipungut tanpa
asal-usul yang diketahui.

Al-Qur'an menggunakan kata iltaqatha
( UAt \ dalam QS. Al-Qashash [28]: 8, dalam
konteks kisah keluarga Firaun ketika memungut
( U;at ) Musa yang sengaja dihanyutkan oleh
ibunya di sungai (Nil). Anak ini kelak menjadi
musuh dan menyusahkan Firaun. Lanjutan ayat
itu menegaskan bahwa Firaun dan Haman
beserta bala tentaranya benar-benar telah
menjadi musyrik, karena mereka menolak
seruan tauhid Musa as., bahkan Firaun malah
mengangkat dan memproklamirkan dirinya
sebagai Tuhan Bani Israil.

Dalam QS. Y0suf [12]: 10, yaltaqith ( L4;)
disebut dalam konteks kisah Yusuf yang tengah
dimusyawarahkan oleh saudara-saudaranya,
ketika salah seorang di antara mereka mengusul-
kan untuk tidak membunuh Yusuf, tetapi cukup
dengan membuangnya ke dalam sumur gelap

yang nantinya akan dipungut oleh para musafir
yang lewat dan hendak mengambil air dari
sumur tersebut. Usulan ini kemudian disepakati
bersama oleh saudara-saudara Yusuf tersebut.
ee Salahuddin ce

YALTAQTYANI Or"EL I
Katayaltaqiydn ( OW- ) adalah benhtkfi'l mudhfrri'

(kata kerja masa kini) dauii ;;!t (fi'l mddhikata
kerja masa lampau)..K?:^ ,r,r!t, itu sendiri
dikembangkan dari AIA dengan tiga huruf
asal, lim, q4, y6' ( rS A J); kemudian, diberihuruf
imbuhan hvuf alif di awalnya dan sisipan huruf
t6' di Nftarahwuf l6m dan huruf qdl. Bentuk ini
dalam ilmu sharf ( i r-o =perubahan bentuk kata

Arab) dikenal dengan bab ifti'61.

Kata laqiya dan laqd mengandung makna
istaqbala ( J&y= bertemu, menghadap). Misal-
nya, ungkapan dalam bahasa Arab, iltaqal qaum

( i;St ;At. ) berarti laqiya ba'dhuhum ba'dhan
( taX'&X jJ = bertemu sebagian mereka
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dengan sebagian yang lain). Makna lain dari
laqiya adalah tharaha ( Cp = melempar atau
membuang). Misalnya, alqihi min yadika

Q* A:ff = rc*p*kan dia dari tanganmu).
Ibnu Faris menjelaskan makna laqiya di

samping thariha |uga t aw 6f 6 ( jtri = mendatangi).

Misalnya, alliqhu: al-mul1qit wa tawdfil ltsnaini al-

mutaqibitaini( 4;;j;"lt #)\ et;t is:li,:\ ir;tli =hqa
itu adalah pertemuan dan kedatangan antara
dua kelompok secara berhadap-hadapan).

Kata iltaqd dengan berbagai derivasinya
dalam Al-Qur'an terdapat sebanyak 146 kali.
Kata iltaqd sendiri terdapat sebanyak enam kali
yaitu, QS. Ah'Imran [3]:13, 155 dan 166, QS. Al-
AnfAl [8]:41 dan 44 sertaQS. Al-Qamar [54]:12.
Kala iltaqd dalam lima ayat yang disebutkan
pertama berkaitan dengan peperangan Badar,

sedangkan dalam satu ayat yang terakhir adalah
Allah berbicara tentang bertemunya beberapa
mata air.

Kata y altaqiy 6n dalam AlQur'an ditemukan
hanya sekali, yaitu dalam QS. Ar-Rahm6n [5-5]:

L9, mar aj al bahr aini y att aqiy dn ( G:Ai t, qW =

Dia membiarkan dua lautan mengalir yang
keduanya kemudian bertemu). Ayat ini berbicara

tentang pertemuan dua lautan.
Hasan dan Qatadah menafsirkan ayat ini

ialah pertemuan dua tepi Lautan Persia dan
Romawi, n;unun ia tidak menjelaskan tempat-
nya secara rinci. Di samping itu, ada pula yang
mengatakan pertemuan dua tepi lautan Timur
dan Barat.Ibnu Abbas mengatakan lautan langit
dan lautan bumi. Seluruh tafsiran ini cenderung
menunjuk secara geografis, tetapi tidak ada
penjelasan yang lebih rinci. Ibnu ]uraij tidak
menunjuk kepada tempat tertentu, tetapi ia lebih
cenderung menyebutkan sifat-sifatnya, yaitu
asin (al-mdli&) dan taw t (al-' adzbah).

Thabathabai menguraikan lebih panjang
lagi bahwa tiga perempat dari bumi ini terdiri
dari air, yaitu lautan samudra, selat, dan air
tawar. Air laut sifatnya asin, sedangkan yang
lainnya tawar. Antara kedua jenis air'itu-
meskipun sering bertemu-tidak pernah terjadi
percampuran di antaranya kerana ada dinding
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penghalang. Penghalang itu terdapat pada
kantong-kantong air yang terletak dalam perut
bumi. Kadang-kadang garam dari air laut itu
hilang dengan terjadinya penguapan yang mem-
bentuk awan. Pada akhirnya ia jatuh ke bumi
yang disebut hujan dan menghasilkan air tawar
yang akan mengisi kantong-kantong yang ada
di bumi. Jadi, pertemuan antara dua sifat air-
yang asin dan yang tawar-itu tidak saling men-
cemari dan merusak sifatnya masing-masing. (lk
yabgiydn) karena dapat saling menahan diri
dengan rela meninggalkan atau melepaskan sifat
dasarnya, yaitu asin dan tawar.

Pendapat ini dibenarkan oleh Abdullah
Yusuf Ali dalam The Holy Qur'An, menurutnya,
ayat ini menjelaskan bagaimana dua jenis air-
yang satu asin dan yang lainnya tawar-dapat
berkumpul dan belum pernah terpisahkan
seakan-akan tidak ada penghalang atau sekat di
antaranya. Inilah suatu tanda kemahapemurah-
an Allah karena air laut berguna sebagai alat
pembersih dan pemelihara kebersihan, sedang-
kan air tawar yang segar bermanfaat untuk
diminum.

Dengan demikian, kata yaltaqiydn dan
berbagai kata turunannya dalam Al-Qur'an dari
segi kebahasaan (lughawi) mengandung makna
'pertemuan antara dua kelompok dengan watak
yang berbeda'. Makna seperti ini pula yang
dikandung oleh kata yaltaqiydn dalam QS. Ar-
RahmAn [55]: 19. * Ahmad Kosasih *

YAMHAQU Qfi;.)
Yomhaqu (:#- ) adalah bentukf il mudhdri' dari
kata mahaqa, yamhnqu, mah4an (GX-O;X"-;1;)
furunan dari kata yang tersusun dari hurtf mim,

lth, dan qkf , yang maknanya menunjukkan 'kurang'
dan 'hilang'. Menurut Ibnu Faris, semua yang
kurang dapat dinyatakan dengan menggunakan
kata itu. Misalnya al-mabiq ( Or^ir= akhir bulan

Qamariah) karena bentuk bulan semakin kecil
(berkurang) dan akhirnya hilang mahaqahullih
(,it'i;; = Allah menghilangkan berkah-Nya
padanya) karena menguranginya. Makna dasar
kata mahaqa kemudian berkembang menjadi,

Yamhaqu

antara lairy 'membinasakan' karena yang demi-
kian mengurangi eksistensi sesuatu, seperti kalau
dikatakan mdhiqush-shaif ( -zi',st !-t1= musim
panas yang membinasakan) karena panasnya
sangat dahsyat sehingga menjadikan tumbuh-
tumbuhan mengering dan binasa;'membatalkan'
karena yang demikian meyebabkan hilangnnya
sesuatu yang direncanakan; 'mencabut' karena

yang demikian menyebabkan hilangnya atau
kurangnya bagian dari yang dicabut.

Kata Yamhaqu ('6;;" ) dalam Al-Qur'an
terulang dua kali. Keduanya berbentuk kata kerja
mudhdri' (bentuk sekarang), masing-masing
terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 276 danQS.
Ah'Imran [3]: 141. Dalam QS. Al-Baqarah [2]:
276, kata yamhaqu berarti 'menghilangkan
berkahnya'. Dalam Ayat tersebut, Allah berfir-
man bahwaDia akan menghilangkan berkahnya
yang terdapat dalam harta yang mengandung
riba. Sebalikny+ Dia akan menambah berkah-
Nya pada harta yang disedekahkan. Dalam hadis
Nabi yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud disebut-
kan bahwa riba itu meskipun banyak jumlahnya
pada akhirnya nanti akan berkurang menjadi
sedikit (HR. Ibnu Majah dan Ahmad bin Hanbal).

Berbeda dengan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas
mengatakan bahwa ayat itu berlaku di akhirat
kelak, yakni orang yang menggunakan harta
yang dalamnya terkandung unsur riba. Segala

amal ibadahnya yang menggunakan fasilitas
dari harta yang mengandung unsur riba, seperti
mengeluarkan sedekah, menunaikan ibadah haji,

berjihad di jalan Allah, atau digunakan untuk
menjalin hubungan baik dengan sesama ke-
luarga dan anggota masyarakat lainnya, tidak
akan mendapatkan balasan pahala dari Allah
karena amalan-amalan itu dihapuskan nilainya.

Mengapa Allah tidak menerima amal
ibadah yang dalamnya terdapat unsur riba?
Riba sebagai salah satu bentuk transaksi dalam
muamalah sangat menguntungkan bagi orang
yang melakukannya tetapi merugikan orang lain;
bahkan, dapat mengancam kelangsungan
hidupnya karena ia harus mengeluarkan harta-
nya dengan sia-sia. Kata yamhaqu lainnya yang
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terdapat dalam QS. Ali 'ImrAn [3]: 141 berarti
'membinasakan'. Dalam ayat tersebut Allah
berfirman, " Agar All ah membersihkan or ang-or ang

yang beriman (dari dosa mereka) dan membinasakan

orang-orang kafir." Dalam ayat sebelumnya
disebutkan tentang perang di antara orang
beriman dan orang kafir. Dan dengan melalui
peperangan (Perang Uhud) itu, Allah hendak
membersihkan hati orang-orang mukmin dari
dosa-dosanya sekaligus membinasakan orang-
orang kafir.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, tampaknya
penggunaan kataymnhaqu dalam AlQur'an tetap
mengacu pada pengertian dasar dari kata
y amLuqu itu sendiri, yaitu'menghilangkan' atau
'mengurangi'. oo Arifuddi, Ahmad ee

YAMiN (,H)
Kata yamin ( ;,^-) dalam Al-Qur'an disebut 24

kali dalam 15 surah. Kata aymhn ( Oqif ), ja*ak
yamin (;ii ), disebut 44 kali dalam 23 surah. Kata

maimanah t^Ar) 3 kali dalam 2 surah. Seluruh

kata tersebut berasal dari kala y amina (';ry- ). Kata

yamin (,tr-) sering diartikan dengan 'tangan
kanan'. Ibnu Faris menjelaskan b ahwakatayamin
memiliki beberapa pengertian, di antaranya
'tangan kanan'. Lebih lanjut ia juga mengartikan
yamin (;,i1 ) sebagai'tangan yang kuat' karena

tangan kanan pada kebanyakan orang lebih kuat
dibandingkan dengan tangan kiri. Selain itu, kata

yamin ( e- ) juga berarti 'keberkatan' karena
pemberian, yang dianggap berkat biasanya
diterima dengan tangan kanan. Kata ini juga
berarti 'sumpah karena orang yang disumpah
dan orang yang menyumpah sering kali meng-

gunakan tangan kanan.
Dilihat dari konteksnya Al-Qur'an meng-

artikan yamin ( e- ) secara hakiki sebagai
'tangan kanan' sebanyak 13 kali. Itu umumnya
disebut sejalan dengan kata syimdl ( Jti,l = tangan
kiri) karena katasyimdl memang lawan dari kata
yamin (tangan kanan). Arti ini berlaku untuk
menunjukkan arah atau posisi sesuatu, misalnya
dalam QS. An-Nahl 11.61:48, QS. Al-Kahf l18l:17
dan L8, QS. SabA' [34]: 15, serta QS. QAf [50]: 17.
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Di situ Allah menceritakan suatu peristiwa
penting atau peristiwa besar dan luar biasa yang

dipahami sebagai tanda-tanda kekuasaan dan
kemahabesaran Allah. Kata yamin ( #-) y""A
penggunaannya tidak dinilai kata syimal di-
jumpai dalam QS. Ash-Shinf& p7l,:28 dan 93.

Ayat itu berbicara tentang orang-orang kafir dan

penyembah berhala. Bila kata ini ditujukan
kepada nabi-nabi, seperti Nabi Musa umumnya
membicarakan "mukjizat" karena genggaman

tangan Nabi Musa itu menghasilkan sesuatu

yang luar biasa, yang bertujuan untuk me-
ngalahkan para tukang sihir Firaun (QS. Taha

l20l:17 dan 69). Pada Nabi Muhammad saw.,

kata yamin digunakan untuk menunjukkan
"mukjizat Al-Qur'an" terhadap orang-orang
kafir yang mengatakan Al-Qur'an itu ditulis oleh

Nabi dengan tangannya sendiri; padahal, bukti
sejarah mengatakan bahwa beliau tidak pernah
menulis dan membaca. Dengan demikian, Al-
Qur'an sebagai wahyu dari Tuhan tidak perlu
dipertanyakan (QS. Al-Ankab0 t l29l: a$. Selain

itu, kata y am?n diartikan juga sebagai'kekuasaan'.
Pengertian ini banyak digunakan untuk Allah.
Misalnya ayat yang menginformasikan bahwa
langit dan bumi itu berada di bawah kekuasaan

Allah. Tiada penguasa langit dan bumi itu selain

Dia.

Di samping itu, kata yamin ( O# ) juga
diartikan sebagai'bahagia' atau'selamat dari
siksaan Allah dan api neraka'. Katayamin ( E )

dengan pengertian ini biasa didahului oleh kata

ashhdb ( ?GLf ), yakni 'golongan', 'penduduk
atau penghuni' (QS. Al-WAqi'ah 156l: 27, 28, 90,

dan 91). Ayat-ayat ini ditujukan kepada orang-
orang mukmin karena mereka adalah orang-
orang yang selamat dan bahagia.

Selain itu, kata maimanah ('^:-a ) juga
diartikan sebagai'orang-orang yang bahagia',
tetapi lebih banyak merujuk kepada orang-orang
yang pertama sekali beriman seperti para
sahabat (QS. Al-Waqi'ah [55]: 8 dan 9). Ujian
keimanan pada masa Rasul itu berat karena
kadang-kadang harus dipertahankan dengan
nyawa atau jiwa dan raga.
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Di samping itu, kata yamin juga diartikan
sebagai'budak (hamba sahaya)'. Ia dikuasai oleh
tuannya. Kekuasaan ini erat kaitannya dengan
yang kuat. Oleh karena itu, budak dikuasai oleh
seseoranS.

Kata aimdn (;6if ) juga digunakan untuk
'hamba sahaya laki-laki', dalam pengertian yang
menjadi tuannya wanita. Permasalahan yang
dikemukakan di sini adalah pergaulan di antara
sesarna manusia padaumumnya dengan wanita.
Wanita di sini diharuskan menjaga diri dan tidak
boleh memperlihatkan perhiasan (aurat)-nya
kecuali kepada beberapa orang tertentu, terma-
suk kepada hamba sahaya (QS. An-N0r [24]: 31).

Terhadap kata yamin ( #- ) dengan arti
'sumpah', Al-Qur'an hanya mengungkapkannya
dalam bentuk jamak, yaitu aimdn ( ;{"1"i ).
Pertama, kata aimdn ( oC;f ) didahului oleh kata
aqsamtt(5iii ). Kedua kitaaimdn( o# ) diikuti
olek kata half ( 36 ). Ketiga kata aymdn ( ;6ii )
tidak didahului oleh sinonim lainnya.

Kata aimdn ( ,iq;f ) yang didahului kata
aqsamfr disebut 5 kali dalam 5 ayat. Dari 5 ayat
tersebut, 4 ditujukan kepada Rasul, sedangkan
satu lagi ditujukan kepada orang-orang mukmin
dalam rangka memberi penjelasan tentang sikap
orang-orang munafik.

Kata aimdn(;Uf ) yu"S diikuti oleh kata half
(bersumpah) ditujukan kepada orang-orang
mukmin. Orang-orang mukmin diperingatkan
agar menjaga sumpah dan jangan mempermain-
kan atau mempermudahnya.

Kata aimfrn ( Of.if ) yang tidak didahului kata
aqsamu dan tidak diikuti oleh katahalfbisaberarti
sumpah atau janji yang diperkuat dengan
sumpah; pada hal semua itu dusta (QS. At-
Tahrim [66]: 2 dan QS. Al-Qalam [68]: 39). Di
samping itu, orang-orang mukmin diberi per-
ingatan oleh Allah agar tidak menggunakan
sumpah untuk melakukan kejahatan atau
penipuan (QS. An-Nahl [16]: 92 dan 94) atau
menjadikan sumpah sebagai penghalang untuk
melakukan kebaikan (QS. Al-Baqarah l2l:224
dan225). ce RIZ te

Yanbu'

YANBO' ( ?,#,)
Kata yanbit>it";-) adalah ism yangberwazan

y af ' ttl d,ari naba; a ( 4 ) I nabi' a ( g ) I nab u' a ( i ) -
yanba'u ( g" )tyoiai'" ( U- )tyanbu'" ( &- ) -
nab' an ( 1fi )lnubfi' an ( G ; ). Menurut Ibnu Faris,

akar kata yang terdiri atas huruf nitn - b6' - 'ain,

berkisar pada dua makna pokok. Makna pertama
adalah 'pancaran air'. Sumber air atau tempat
memancarnya ah disebut yanbfi' (t"f, ), juga
mata disebut yanbit' (t'fr ) karena ia adalah
tempat keluarnya air mata. famaknya adalah
yandbi't e,6r_). Demikian juga, pori-pori disebut
nawhbi'( grlr ) karena ia adalah tempat keluar-
nya air keringat. Makna yang kedua menunjuk
prg.g."rt ru jenis pohon, yaitu pohon an-nab'u
( cl' t'

Dalam Al-Qur'an, bentuk kata yang
digunakan dari akar kata ini ada dua, yaitu
bentuk mufrad, yanbfi' ( tfr- ) yang hanya
terdapat dalam QS. Al-IsrA' l17l:90 dan bentuk,
yandbi' ( e,6- ), j*ak dari yanbil'yang terdapat
dalam QS. Az-ZumN l39l:21.

Penggunaan katayanbft' dalam QS. Al-IsrA'

l17l:90 menunjuk pada makna 'mata air'. Ayat
itu berkaitan dengan permintaan orang-orang

Quraisy kepada Nabi Muhammad saw setelah
mereka tidak mampu menjawab tantangan Al-
Qur'an untuk membuat yang serupa dengan Al-
Qur'an, jika mereka menganggap Al-Qur'an itu
bikinan Muhammad. Dengan kenyataan itu
mereka tetap tidak mau beriman; bahkan,
mereka mengajukan permintaan-permintaan
lain kepada Nabi. Di antara yang mereka katakan
kepada Nabi adalah, "Kami sekali-kali tidak
percaya kepadamu sehingga kamu memanccu-
kan mata air dari bumi untuk kami." (QS. Al-
IsrA' [17]: 90). Permintaan tersebut tidak di-
penuhi karena Allah memberi alternatif kepada
Nabi Muhammad saw. untuk memilih apakah
akan ditunjukkan kepada mereka tanda ke-
kuasaan-Nya sebagaimana yang mereka minta
ataukah tidak. Kalau permintaan mereka di-
kabulkan dan tetap juga tidak percaya, maka
azab Allah yang belum pernah mereka alami
sebelumnya pasti akan datang untuk mem-
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binasakan mereka semua. Lalu, Nabi memilih
alternatif kedua sehingga dikatakan dalam ayat
lain, "Dan seknli-knli tidak adaymgmanghalangi Kmni

untuk men girim kEadamil tanda-t anda (kekuasaan

Kanti) melainksn karena tanda-tmdn itu telah didustakmt

oleh orang-orang dahulu dnn telah Kmniberikm kepada

tsamud unta betina itu kebagai mu' jizail yang dapat

dilihat, tetapi mereka menganiay a unta betina itu. Dan
Kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk
m enakuti. " (QS. Al-Isr d' llTl: 59).

Penggunaan bentuk jamak y andbi' ( grti-'1
dalam QS. Az-Zumar [39]: 2L jtgamenunjukkan
pada makna'mata air' atau'sumber air'. Ayat
ini berkaitan dengan tanda-tanda kekuasaan
Allah yang terdapat di alam ini, yaitu diturun-
kannya hujan dari langit, lalu diaturnya menjadi
sumber-sumber air di atas bumi, kemudian
ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanaman-
tanaman yang bermacam-macam warnanya
lalu ia menjadi kering, lalu kelihatan seperti
kekuning-kuningan dan pada akhirnya hancur
berderai-derai. Dan Allah menegaskan bahwa
sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang
memunyai akal. "" Muhammad Wardah Aqil ee

YANI( oti )

Kata ya'ni adalah f il mudhhri', turunan dari kata

yang tersusun dari huruf alif, nfin, dan y6'
menunjukkan empat arti dasar: (1) 'perlahan-
lahan', (2) 'keterangan waktu', (3) 'hadir pada
suatu waktu', dan (4)'keterangan tempat'. Makna
pertama mengalami perkembangan, antara lain
'santun/bijak' karena orang memiliki sifat seperti
itu tidak tergesa-gesa dalam bertindak. Makna
seperti ini digunakan dalam syair Arab: qif biddiydri

wuqitfa Zairin - wa taanna innaka ghairu shdgir
( f.a'F,tiybti - i\J';i )Ur\$= Berdiri-
lah di tengah-tengah kampung layaknya seorang

pengunjung! ]angan tergesa-gesa engkau bukan
terjajah lagi); 'terlambat' karena yang demikian
itu perjalanannya perlahan-lahan, seperti dalam
hadits Nabi saw.: ra'aituka ddzaita wa lnaita
(cri) d-t\ U:;-L= saya kira kamu datang bela-
kangan dan terlambat); 'sabar' karena dapat

1l0t

Ya'ni

menahan diri sehingga lambat dalam bertindak.
Makna ketiga, 'hadir pada suatu waktu', juga
berkembang menjadi, antara lain, 'menunggu'
karena ingin hadir pada suatu waktu tertentu;
'kadang-kadang' karena hadir atau ada pada
waktu-waktu tertentu;'matang' (makanan)
karena merupakan waktu yang ditunggu-tunggu;
'mendidih' karena merupakan saat yang di-
nantikan; 'tiba saatnya' seperti dalam syair Arab:

,-,:lt ,trx^i t( ,* iqjr 'a:;i 'oi + t- ;.
.k,

(alam ya'ni li yd qalb an atruka al-jahld "
y uhdi t s asy - sy aibul - mu6nu I an 6' aql d )
"Belum saatnyaknh diriku, hai knlbuku meninggalknn

labodohfrn " Dan mmdapatknn pnikiran yang mntang? "

Makna keempat, 'keterangan tempat', juga
berkembang antara lain, 'dekat' karena merupa-
kan daerah atau tempat; 'bejana' karena bejana
merupakan tempat untuk mengisi sesuatu.

lnd dan pecahannya dalam Al-Qur'an
terulang delapan kali dan ind sendiri terulang
sekali, yaitu dalam QS. Al-AhzAb [33]: 53. Bentuk
lainnya adalah: bentuk kata kerja sekrarlg ya'ni
(QS. Al-Hadid [s7]: 16); kata sifat 6n (QS. Ar-
RahmAn [55]: t14), kata benda, dniyah (QS. Al-
GhAsyiyah [88]: 5 dan QS. Al-InsAn [76]: 1,5),

keterangan waktu, 6n6' a (QS. An'Imran [3] : 113,

QS. Thaha [20]: 130, QS. Az-Zumar [39]:9).
lnd dalanQs. Al-Ahzab [33]: 53 berarti 'saat

matang' dan berkenaan dengan beberapa adab

sopan santun yang harus dilakukan oleh kaum
Muslimin ketika bertamu di rumah Rasulullah.
Di antaranya adalah tidak dengan sengaja masuk

ke rumah Rasulullah tanpa izin beliau dan
menunggu waktu makan beliau tiba, yaitu ketika
makanan di rumah beliau telah'matang', katena

hal itu akan memberatkan beliau. Dalam ayat itu
juga disebutkan bahwa bila dipanggil untuk
makan maka masuklah memenuhi undangan itu
dan jangan tinggal berlama-lama tetapi hendak-

lah segera pergi untuk mencari rezeki. Di samping
itu, kaum Muslimin ketika bertamu ke rumah
Rasulullah dan ada keperluan dengan istri-istri
Rasul (tuan rumah), hendaklah menyampaikan

)u'J
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Yaqin

keinginannya itu di balik tabir. Artinya, tidak
berhubungan langsung dengan mereka. Hal
demikian akan menjagaagar tidak terjadi hal-hd
yang tidak diinginkan. Ajaran sopan santun
seperti itu tidak hanya berlaku ketika Rasul masih
ada karena beliau telah lama wafat, tetapi berlaku
secara umum bagi seluruh umat Islam ketika
bertamu ke rumah orang lain. Hal seperti ini
dalam ushftl fiqh digunakan ketentuan al-'ibrah bi
' umfi mit-t afzh t d b ikhtushttshis-s ab ab 1 v:' ;ir i r*, i 1r
ylt oa'tiL. ! = yang dijadikan pegangin adalah
keumirman lafal, bukan sebab khususnya).
er Zubair Ahmad ce

YAQIN ( r#)
Kata y aqin berasal dari y dq ana-y aiqinu-y aqdnan

( uui - & - 'r;11, akar katanya terdiri atas
huruf-huruf y d' - qdf' -nitn. Yafin, artinya'percaya
dengan sungguh-sungguh tanpa kesangsian
sedikit pun'. Adalah lawan dari syakk ( .jl3 =

keraguan). Ya@n merupakan tingkatan ilmu yang
lebih tinggi dari ma'rifah (pengetahuan) dan
dirayah (pengetahuan). Oleh karena itu dikatakan
' ilmul -y aqin bukan m a' r ifu t uly aqin. Y aEn ada tiga
tingkat:' ilmul-y a$n,' ainul-y afin, dm baqqul-y aqtn.

Menurut orang-orang sufi, yaqin ialah peng-
lihatan mata kepala dengan kekuatan iman,
tanpa dalil dan keterangan.

Kata yaqin disebutkan 8 kali dalam Al-
Qur'an, enam kali dalam bentukma'rifah (menda-
pat tambahan aliflilm) (QS. Al-IIijr [15]: 99; QS.
Al-WAqi'ah [56]:95; QS. Al-HAqqah [69]: s1; QS.
Al-Muddatstsir [74]: 47, QS. At-TakAtsur [102]:
5 dan 7), dua kali dalam bentuk nakirah (tanpa
aliflkm) (QS. An-Nisd' [4]:157; dan QS. An-Naml
l27l:22). Kata yang seakar dengannya dalam
berbagai variasi dijumpai terulang dua puluh
kali, antara lain, QS. Al-Baqarah [2]: 4; QS. Ar-
Ra'd [13]:2; QS. As-Sajadah [32]: L2; dan QS. Al-
jAtsiyah [4s]:32.

Dua kata yaqin dalam QS. Al-Hijr l15l:99;
Al-Muddatstsir [74]: 47) mengandung arti 'ke-
matian'. Yang pertama mengandung perintah
agar menyembah Allah sampai akhir haya| dan
yang kedua menyatakan pengakuan orang-orang

Yatasallal0n

berdosa kelak dalam neraka, karena mereka
mendustakan hari pembalasan selama di dunia
hingga tiba kematian (baru mereka yakin).

Dalam QS. Al-WAqi'ah [56]: 95 dan Al-
HAqqah [69]: 51, kata yaqin didahului oleh kata
haqq. Yang pertama, menyatakan bahwa pe-
ngelompokan manusia kepada tiga golongan
(aslrWul -m aim an ah, ashhibul-m asy' mn ah, as- sihiqttn)

di hari akhirat adalah sungguh-sungguh ke-
benarannya. Yang kedua menegaskan bahwa
Al-Qur'an adalah mengandung kebenaran yang
tak dapat diragukan lagi.

Ketika menafsirkan QS. Al-Hijr [15]: 99, Al-
Qurthubi memberi jawaban atas pertanyaan,
apafaidahyang terkandung dalam firman Allah,
hatd ya'tiyakal-yaqin ( Ht',rtJi- ,- = sampai
datang kepadamu ajal), tidakkah cukup, wa'bud
rabbaka (:lj:,l*+ti ) saja? Kalau hanya sampai
di situ, berarti dengan melakukan ibadah satu
kali selama hidup sudah cukup. Akan tetapi,
dengan adanya tambahan itu, menunjukkan
bahwa ibadah harus dilakukan terus-menerus
sampai tiba ajal. ce Baharuddin HS. cc

YATASALLALtTN ( o JiiS- )

Kata ini berasal dari kata tasallul yang terambil
dari akar kata yang terdiri dari huruf sin danlkrn.
Menurut Ibnu Faris, akar kata tersebut menunjuk
pada arti dasar maddus-syai' fi rifiin wa khafdin
(,,63 * q.,4t 1i = membentangkan sesuatu
secaralembut dan perlahan). Dari situ lahirmakna
mengeluarkan sesuatu dari sesuatu yang lain,
misalnya mengeluarkan pedang dari sarungnya,
atau rambut dari adonan. Kemudian kataas-sullalt

I ,if i I dan al-isl6l ( J)u.Ji ) dipakai dalam makna
mencuri karena mengambil atau mengeluarkan
barang orang secara halus. |uga kata as-salil
( Jli ) dan as-suldlah({t i ) dipakai dalam arti
anak karena ia keluar atau lahir dari ibunya yang
sangat lembut dan menyayanginya. Demikian
pula rantai, dikatakan silsilah (z+) karena
membentang sambung-menyambung lalu kata
itu dapat dipakai untuk semua yang sambung-
menyambung seperti petir yang sambung
menyambung, keturunan yang sambung me-
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nyambun& air yang sambung- menyambung di
tenggorokan ketika minum, dan sebagainya.

Dalam Al-Qur'an, bentuk kata yang digu-
nakan dari akar kata tersebut ada dua, yaitu
bentuk suldlah ( aJ)\: ) yang ditemukan pada dua
tempat, yaitu dalam QS. Al-Mu'min0n [23]:12 dan

QS. As-Sajadah [32]: 8. Bentuk yang kedua adalah
bentuk fi'il mudhdri' untuk orang ketiga ja*ak
yatasallalitna ('o',Ji.S-). Bentuk ini terdapat pada
satu tempaf yaitu dalam QS. An-N0r l24l:63.

Penggunaan bentuk sulillah ( ilyti ) pada
kedua tempat itu berkaitan dengan kejadian
manusia. Dalam QS. Al-Mu'min0n [23]:1.2,
dikatakan "Sesungguhnya Kami telah mencipta-
kan manusia dari sulilah ( aJ>C = saripati) dari
ThAn ( ;;-L = tanah)". Ada yang mengatakan bahwa
ayat tersebut berbicara mengenai proses kejadi-
an manusia yang pertama (Adam as.) ada juga
yang mengatakan, berbicara mengenai proses
kejadian manusia sec€ra keseluruhan sehingga
timbul beberapa penafsiran yang berbeda ter-
hadap kata sulilah ( aJ)\: ) dalam ayat tersebut.

Ada yang menafsirkan sulilatin min Thin
( *:y.riy'-= saripati dari tanah) yang terdapat
dalam ayat itu dengan shalshdt ( 1t*l* =tanah
liat yang kering) yang berasal dari thin ( * =

tanah) dan tanah yang dimaksud adalah tanah
kental yang berubah warna dan baunya, se-

bagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hijr [15]:
26,28, dan 33. Ada juga yang menafsirkan kata
sulilah ( aJtt = saripati) dengan Adam. Dengan
demikian, maksud ayat itu berdasarkan kedua
penafsiran tersebut menjelaskan bahwa Adam
itu diciptakan dari tanah yang berupa shalshdl-

Penafsiran yang lain sebagaimana di-
kemukakan oleh Ibnu Abbas mengatakan bahwa
yang dimaksud sulillah ( abd" ) dalam ayat itu
adalah saripati (air mani) yang asalnya dari
tanah karena makanan yang dimakan oleh
manusia yang kemudian menjadi air mani
asalnya dari tumbuh-tumbuhan dan tumbuh-
tumbuhan itu mengambil makanan dari tanah.
Dengan demikian, ayat itu menjelaskan proses
kejadian manusia, yaitu semuanya berasal dari
tanah. Ini sejalan dengan makna sul1lah yang
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terdapat dalam QS. As-Sajadah [32]: 8: "Kemu-

dian Dia menjadikan keturunannya dari suldlah

( i;t: ) berupa air yang menjijikkan".
Selanjutnya, penggunaan bentuk

yatasallalttna ( o')is" = pergi meninggalkan
tempat) dalamQS. An-N0r l24l:63 dirangkaikan
dengan kata liwhdzh (t\r) = dalam keadaan
berlindung) sehingga rangkaian itu menunjuk
pada orang yang keluar meninggalkan tempat
secara sembunyi-sembunyi. Ada beberapa
penafsiran dari ungkapan tersebut yaitu:
L. Muqatil bin Hayyan mengatakan bahwa

mereka adalah orang-orang munafik yang
merasa berat mengikuti dan memerhatikan
khotbah Nabi pada hari |umat, mereka lalu
berlindung pada sahabat dan pergi secara

sembunyi-sembunyi padahal tidak diper-
bolehkan keluar dari masjid saat Nabi sedang
berkhotbah pada hari ]umat kecuali atas izin
dari Nabi dengan mengisyaratkan tangan
kepadanya tanpa bicara, karena berbicara
pada saat itu membuat (pahala) |umat
seseorang jadi batal.

2. As-Suddi mengatakan bahwa mereka bila
bersama dengan Nabi dalam sebuah jamaah,

saling melindungi hingga mereka meninggal-
kan tempat itu secara sembunyi-sembunyi,
tanpa dilihat.

3. Qatadah mengatakan bahwa yang dimaksud
di situ adalah meninggalkan Nabi dan
kitabnya (Al-Qur'an) dan berusaha agar hal
itu tidak diketahui.

4. Sufyan mengatakan meninggalkan saf (shalat)

secara sembunyi-sembunyi.
5. Al-Hasan mengatakan bahwa mereka me-

ninggalkan jihad secara sembunyi-sembunyi.

Dari penafsiran yang berbeda-beda ter-
sebut, tampak jelas bahwa perbuatan yang
dimaksud adalah perbuatan meninggalkan
tempat yang sifatnya tidak baik yang dapat
meliputi semua penafsiran di atas.
:: Muhammad Wardah Aqil ec

YATASANN AIJ( AL5.)
Kata ini berasal dari tasannaha - yatasannahu -
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tasannuhan (q* -'^U"-'i"::), yang terambil
dari sanah ('*).Bentuk infinitifnya adalah
tasannuh.Katasanah ( ai- ) sendiri diperselisihkan
oleh para pakar tentang akar katanya sebelum

mendapat tambahan ta marbitthalz ( i ) pada
akhirnya. Ada yang mengatakan asalnya adalah

sin - nftn - Toaw dengan beralasan bahwa jamak

dari kata sanah (a;- ) adalah sanawdt (oti).
Namun, karena huruf waw dengan huruf h6'

memiliki kemiripan dalam pengucapan, huruf
Tnaw-nya terkadang diganti dengan hurfi. h6'

sehingga dapat dikatakan sanahht ( oW )
sebagai jamak dali sanah ('*).Ada juga yang
mengatakan bahwa asal kata sanah ( a:- ) adalah

sanhah (z1L), dari sfrnahtu fulknan sanhatan
(z{- 6)6'4:1, = saya bergaul dengan fulan
tahun demi tahun) kemudian huruf h6-nya
dibuang dan barisnya dipindahkankehuruf ntrn

sehingga menjadilah sanah ( ii- ). Akar kata
tersebut menurut Ibnu Faris menunjuk pada
makna pokok'waktu'. Dari situ lahir istilahsanah
(.r- ) yang berarti 'tahun'. Demikian juga lahir
makna 'berubah' karena segala sesuatu akan
mengalami perubahan seiring dengan ber-
lalunya waktu.

Dalam Al-Qur'an, kata sanah ( a;- ) dan
semua bentuk derivasinya terulang sebanyak 20

kali. Namun, penggunaan kata yang berwazan
tasannuh atau tasannaha hanya satu kali, yaitu
dalam QS. Al-Baqarah [2]: 259 dan bentuk yang
digunakan di situ adalah bentukl'l mudhdri'yNrg
didahului oleh huruf nafi , lam yatasannah ( ,U- ,J
= tidakberubah) yang menunjuk pada makanan

dan minuman yang tidak berubah. Ada per-
bedaan qiraat pada kalimat lam yatasannah
( k- t ) tersebut jika dibaca washal (ber-
sambung) dengan kalimat sesudahnya. Ibnu
Mas'ud dan Thalhah bin Musrif membuang atau

tidak melafalkan huruf h6-nya, sedangkan
jumhur tetap melafalkannya dan tidak mem-
buangnya. Adapun kalau dibaca utaqaf (berhenll)
semuanya tetap membaca atau melafalkan huruf
hd tersebut.

Ayat itu mengemukakan tanda kekuasaan

Allah yang ditunjukkan kepada seseorang yang

YatawaffA

melewati sebuah negeri yang telah hancur
dengan memperlihatkan kepadanya bagaimana
Allah menghidupkan orang yang telah mati
sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya
'Atau apakah (kamu tidak memerhatikan) orang
yang melalui suatu negeri yang (temboknya)
telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata,
"Bagaimanakah Allah menghidupkan kembali
negeri ini setelah roboh?" Maka, Allah mematikan
orang itu selama 100 tahun baru dihidupkan
kembali. Allah bertanya kepadanya, "Berapakah

lamanya kamu tinggal di sini?" Ia menjawab,
"Saya telah tinggal di sini sehari atau kurang
dari sehari" Allah berfirman, "Sebenarnya kamu
telah tinggal di sini 100 tahun lamanya; lihatlah
makanan dan minumanmu yang belum beru-
bah; dan lihatlah keledai kamu (yang telah
menjadi tulang-belulang); Kami akan menjadi-
kan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia;

dan lihatlah tulang-belulang keledai itu, bagai-

mana Kami menyusunnya kembali, kemudian
Kami menutupnya dengan daging". Maka tatkala

telah nyata kepadanya (bagaimana Allah meng-

hidupkan yang telah mati) dia pun berkata,
"Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas

segala sesuatu". (QS. Al-Baqarah [2]: 259). Orang
dan kampung yang dimaksud tidak dijelaskan

dalam ayat tetapi sebagian mufasir mengemu-
kakan bahwa orang tersebut adalah seorang
nabi, dan kampung tersebut adalah Baitul
Maqdis. + Muhammad Wardah Aqil t

YATAWAFF At jr;"1
Kata yatawaffd terambil dari akar kata yang
terdiri dari huruf-h'artf ul?n, f6', dan yA', yaurt9

berarti 'sempurna'. Sesuatu yang mencapai
kesempurnaan dikatakan wafh - yafr - waf6'an

(;vj-i--;e ), seperti wafd al-kailu (,F, Ai =

takaran sempurna), yaitu tidak berkurang
jumlahnya. Wafd bi 'ahdihi (ryji = menepati
janjinya), yaitu menyempurnakan janji dan tidak
melanggar janji tersebut. Dari arti ini, kemudian
terbentuk kata tawaffi - yatawaffd - wafhh
(iu't -;U- -e; ), yang berarti 'wafat' atau
'mati' karena usianya telah sempurna.
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Kata yatawrffA ( Gi- ) dengan berbagai
bentuknya disebut dalam Al-Qur'an sebanyak
65 kali. Berdasarkan makna konotatifny4 seperti
dijelaskan oleh Al-Ashfahani, dapat dikelompok-
kan sebagai berikut:

AufA-yfifi ( ei- -e\i = menyempurnakan),
seperti yang terdapat dalam QS. Al-An'Am [6]:
152 QS. Y0suf ll2l:59, dan QS. Al-IsrA' l17l:35.
Aufd ( j'rf = menepati) sebagai dirangkaikan
dengan kata 'ahd ( -W = janji), seperti yang
terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 177, wal-
mfifuna bi 'ahdihim idz6'ilhadfi ( e4 -iliii
it31; ti1= dan orang-orang yang menepati janji-
nya apabila dia berjanji).

Waffd ( Gi) V*rg disebut dalam QS. An-
Najm-[S3]: 37, wa lbrdhima alladzi waffA ( t+].)t
Sr rsfi = dan lembaran-lembaran Ibrahim yang
selalu menyempurnakan janji). Menurut Az-
Zamakhsyari, kata waffA (;i ) Uiru dibaca tanpa
tasyffidwaf6(jj ) dan juga dibaca dengantasyffid
w affA ( ;j ). S u"u*r.dengan t asy ffi d menunjukkan
arti mubhlagah ( aiJti = hiper) dalam menyem-
purnakan janji, seperti kata fa-atammahunna
(#\ ) yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]:
124, yang menerangkan bahwa Nabi Ibrahim
diuji oleh Tuhannya dengan beberapa perintah
dan larangan, lalu Ibrahim fa-atammahunna
(,#'u= menyempurnakan perintah dan larang-
an tersebut). Artinya, menunaikan ujian-ujian
Allah, seperti menyampaikan risalah dari Allah
dan menyerahkan anaknya yang lebih berharga
dari dirinya untuk dikorbankan.

Selain itu, wffi ( jj ) j"gu dimaksudkan
dalam arti 'memberikan haknya dengan sem-
purna', seperti dalam QS. Ali 'ImrAn [3]:57,
fayuwaffihimujttrahum t"et;i ,**= Allah akan
memberikan dengan sempurna kepada mereka
pahala amal kebaikan mereka). Sebelum kalimat
itu, dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman
dan melakukan kebaikan, Allah akan memberi-
kan dengan sempurna kepada mereka pahala
amal kebaikan. Pahala amal kebaikan merupakan
hak orang-orang yang beriman dan beramal
saleh, yang akan diberikan oleh Allah kepada
mereka dengan sempurna, dan menurut Al-
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Maraghi, tanpa dikurangi.
Tawaffi - yatawaff| < e;- -e'; = mewafat-

kan), seperti dalam QS. Az-Zlumal. l39l:42, All1hu
yatawaffdl-anfusa Lina mautihh ( @,ii jfr'^i
W:i';:y = Allah mencabut jiwa [orang] pada
saat kematinya). Kata yatawffi ( e;-l di sini
ditafsirkan dengan arti 'qabadha' ( ua = men-
cabut). Mencabut jiwa (roh) pada saat ajal,
maksudnya adalah 'Allah mewafatkan". |ika
dalam QS. Az-Zumar [39]: 42, fA'il (subyek
pelaku) dari kata tawaffA ( j'; I adalah Allah,
maka dalam QS. Al-AnfAl [8]: 50, yang menjadi
subjek pelaku adalah para malaikat.

Ar-Razi menjelaskan bahwa pencipta maut
pada hakikatnya adalah Allah, tetapi Allah
memberi tugas penuh kepada Malaikat Maut
untuk mencabut nyawa. Kematian hanya
berjalan dengan kekuasaan Allah dan untuk
melakukannya diberikan sepenuhnya kepada
Malaikat Maut, seperti ditegaskan dalam QS. As-
Sajdah [32]: 11 dan QS. Al-An'Am 16l:6L.

Kata tawaffa-( j'; I dari wa tawffind ma'al-

abrdr ( ,f1.\lr y 6';3 = dan wafatkanlah kami
beserta orang-orang yang berbakti), adalah kata
perintah dari kata kerja tawffi ( C'i = mewafat-

kan). Adapun kata mutawffin ( 1'; = yang
mewafatkan) dalam QS. Ati'ImrAn [3]: 55

merupakan ismf|'il darifi'l mddhi tawaffi ( e; I
Menurut Ar-Razi, kata kerja tawaffA - yatawaffA
( e:F- -;; ) berasal dri akhadzasy-syai'awdfiyan

kdmilan ()4gq\;pr'*i = mengambil sesuatu

dengan sempurna). Seseorang meninggal karena
usianya telah sempurna,'umrahfr wdfiy an kdmilan
(\SqttilJl Oleh karena itu, orang yang
meninggal atau diwafatkan oleh Allah, ia telah
sampai pada umur yang semprrna, wifiyan
(qr).

Yatawaffd berarti'menidurkan', seperti
dalam QS. Al-An'Am [6]: 60 disebutkan, huwal-
ladzi yatawaffilkum bit-taiti t ,s;fr i ,pg H;- =

Dia yang menidurkan kamu di malam hari).
Menurut Ar-Razi, yatawffi ( j;-l dalam ayat
ini berarti 'menidurkan'. Maksudnya, Allah
mencabut roh orang yang tidur, sebagaimana
mencabut roh orang-orang yang menemui
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ajalnya (mati). Di sini dapat dijelaskan bahwa
orang yang sedang tidur sesungguhnya dalam
keadaan hidup, dan orang yang hidup nyawanya
tidak dicabut seperti orang yang mati. Kata
tawffi(j, ) aaur" ayat ini merupakan metafor
(bukan arti sebenarnya) karena dengan keadaan

tidur, daya perasa hilang dari badan maka indra
lahir tidak melakukan aktifitas. Dalam keadaan

tidur, jasad lahir manusia tidak beraktivitas; dan
pada orang mati, seluruh badannya terhenti dari
segala aktivitas. |adi, antara mati dan tidur
terdapat keserupaan. Dalam ayat ini, untuk
menyatakan "menidurkan", Allah menggunakan
redaksi tawffi ( j; l. ec tskandar Ritonga ce

YArtM( p+- )

Kata yatim memiliki tiga bentuk kata dasar.
Pertama, yatama - yaitimu- yutman - yatman

,., t o,
( tJ - t;-- d- i).Kedua,yatima-yaitamu-
yutman-yatman(t-t- g"- A- e yKetiga
yatuma - yaitumu - yutman - yatman (- &- i
U- - q ). Arti etimologisnya adalah 'sesuatu

yang unik','yang tidak ada persamaannya'.
Secara terminologis, kata tersebut berarti anak
di bawah umur yang kehilangan ayahnya yang
bertanggung jawab atas pembiayaan dan pen-
didikannya.

Bentuk dual, tatsniyah (* ) dari kata
tunggal yatim adalah yatimdnilyafrmaini ( - )q
,#- l famaknya banyak bentuk, yattu aitkm,

yatdm6, yatmah, maitamah, d,an yatdim ( - p$f

Cti- - a:"1; - u- - ;6" ). Bentuk tunggal, du4
maupun jamaknya itu terdapat dalam Al-
Qur'an, tetapi bentuk jamak yang digunakan
dalam Al-Qur'an hanyalah yatdmd. Ketigabentuk
kata tersebut ditemukan dalam Al-Qur'an
sebanyak23 kali; tersebar dalam duabelas surah.
Rinciannya adalah bentuk tunggal delapan kali;
bentuk dua sekali, yaitu dalam QS. Al-Kahf [18]:
83, dan bentuk ja*uk empat belas kali.

Dari kedua belas surah yang menyebutkan
katayafrm dengan segalabentuknya QS. An-Nis6l
sering menyebut kata itu, yaitu delapan kali. Hal
ini mengisyaratkan adanya kesamaan dalam
dua hal. Pertama, bahwa wanitalah yang

Yatim

menanggung beban berat berkenaan dengan
anak yatim, sarna seperti nasib anak yatim itu
sendiri. Kedua, antara anak yatim dan wanita
keduanya adalah sama-sama kelompok yang
lemah dalam struktur masyarakat. Di samping
itu, anak yatim bersama kelompok-kelompok
lemah lainnya (orang-orang miskin, budak-
budak, orang-orang tak bersuku dalam budaya
masyarakat Arab, dan anak-anak perempuan)
mendapat perhatian serius dari Al-Qur'an
sebagai kelompok yang harus diberdayakan
dengan ditingkatkan kesejahteraan sosialnya. Al-
Qur'an mencela orang-orang yang bernafsu
sekali mengumpulkan harta kekayaan (QS. Al-
Humazah [1.041:1.-7), tetapi acuh terhadap
penderitaan orang-orang di sekitarnya. Mereka
tidak berbuat baik kepada anak yatim dan tidak
berusaha membantu orang miskin (QS. Al-Fajr

[89]: 15-20 )

Mengasihi anak yatim merupakan ajaran
universal yang diajarkan oleh agama sejak
dahulu kala. Nabi Khidhr pernah mengajarkan
hal ini kepada Nabi Musa as. (QS. Al-Kahfi [18]:
82). Kepada Bani Israil, hal itu juga diajarkan,
tetapi kebanyakan mereka mengabaikannya (QS.

Al-Baqarah [2]: 83). Al-Qur'an menegaskannya
kembali, bahkan lebih tegas dengan menyatakan
bahwa orang yang tidak memedulikan nasib
anak yatim, serupa dengan mendustakan ajaran
agama atau hari kemudian (QS. Al-Ma'frn [L07]:
1-7). Oleh karena itu, anak yatim tidak boleh
diperlakukan secara sewenang-wenang, se-

hingga menyakitinya baik secara fisik maupun
psikis (QS. Adh-DhuhA [93]: 9). Namun, me-
laksanakan ajaran tersebut memang sulit, ibarat
"menempuh jalan yang mendaki lagi sukar" (QS.

Al-Balad [90]: t1-12).
Berbuat baik kepada anak yatim menjadi

salah satu tema penting dalam Al-Qur'an.
Mengurus urusan mereka secara patut adalah

baik, dan jika kamu menggauli merek4 maka
mereka adalah saudaramu dan Allah menge-
tahui siapa yang membuat kerusakan dari yang
mengadakan perbaikan (QS. Al- Baq t ah [2]: 220)

Ada banyak cara yang dapat dilakukan
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untuk mereka. Misalnya, memperlakukan me-
reka secara tepat (QS. An-NisA' l4\:12), memberi
nafkah (QS. Ad-Dahr 176l:8; QS.AI-Balad [90]:
15; QS. Al-Baqarah [2]:177 dan 215),dan me-
muliakan mereka (QS. Al-Fajr [89]:7)

Al-Qur'an memberikan alternatif dalam
membiayai kebutuhan anak yatim, terutama
yang tidak memiliki hart4 antara lain dengan
ganimah 1 

-e$ = harta rarnpasan perang) (QS. Al-
AnfAl [8]: 4\),yartukas negara yang didapat dari
musuh dengan jalan peperangan, d*fay' ( rC=
harta rampasan) (QS. Al-Hasyr l59l:7) yaitu kas

negara yang didapat dari kaiir dzimmiy (",i))
dengan kompensasi jaminan keamanan dan
perlindungan. Mereka wajar diberi warisan
ketika hadir pada acara pembagian harta
warisan, kendati tidak wajib karena mereka
bukan keluarga ahli waris (QS. An-NisA' [a]:8)

Mengelola harta anak yatim merupakan
bagian integral dari mengasuh atau mengurus
mereka. Oleh karena itu, pengasuh dan pengurus
anak-anak yatim diperkenankan mengembang-
kan harta mereka melalui berbagai kegiatan
usaha atau investasi yang sekiranya dapat
mendatangkan keuntungan atau kebaikan untuk
masa depan anak yatim itu (QS. Al-An'Am [6]:
152 dan QS. Al-IsrA' [17] 3a)

Al-Qur'an sec;ua tegas mengingatkan siapa
pun yang mengelola harta anak yatim agar
berhati-hati. HaI tersebut agar tidak ada harta
mereka yang disalahgunakan, apalagi jika dilaku-
kan secara sengaja. Melakukan tindakan demikian
ibarat memakan api sepenuh perut dan me-
nyebabkan pelakunya dimasukkan ke dalam
neraka (QS. An-Nisil [ ]: 10). Hal ini bukan berarti
harta anak yatim tidak boleh sedikit pun meng-
gunakan harta mereka (QS. An-Nisd' [4]: 6).

Menurut Al-Maraghi, yang dilarang di-
lakukan terhadap anak yatim berkenaan dengan
hartanya adalah jika pengasuh atau pengelola
harta anak yatim membelanjakan hartanya
secara berlebih-lebihan, sekali pun ditujukan
untuk anak yatim sendiri, atau bersegera
memanfaatkan harta anak yatim sebelum
menginjak usia dewasa sehigga mereka ke-
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habisan harta bila dewasa. Sebaiknya jika peng-
asuh atau pengelola harta anak yatim itu kaya,

tidak perlu mengambil bagian dari harta anak
yatim. Namun, jika tidak mEunpu, ia diperboleh-
kan mengambil harta anak yatim sekadarnya
(QS. An-NisA' [4]:6).

Setelah anak yatim menginjak usia dewas4
pengasuh atau pengelola harta mereka agar
menyerahkan seluruh hartanya kepada mereka
(QS. Al-An'Am [6]:1s2; QS. Al-Isrfl 117]3a). Ar-

Qur'an secara tegas melarang kecurangan-
kecurangan, misalnya dengan menukar harta
anak yatim yang berkualitas dengan yang tidak,
mesti sejenis, atau menggunakan harta mereka

bersama dengan hartanya untuk kepentingan
pengasuh atau pengelolanya (QS. An-NisA' [4]:
2). Hendaknya sebelum penyerahan didahului
dengan menguji kedewasaan mereka agar
diperoleh kepastian bahwa mereka benar-benar
telah dewasa dan mampu bertanggung jawab
atas segala tindakanny4 (QS. An-NisA' $|6).
* Syafii to

YAr.rM( l, )

Secara harfiah, kata yaum berarti 'hari', yang
berdurasi 24 jan. |ika kata yaum diperhadapkan
dengan kata lail ( .-p ) mat a menurut batasan
umum/ yang disebut yaum adalah waktu dari
mulai terbit matahari hingga terbenamnya.
Namun, ada juga yang menyebut batasannya
dari mulai terbit fajar hingga terbenam mata-
hari, sesuai dengan batasan waktu sehari untuk
ibadah puasa. Bentuk-j-amaknya adalah ayy1m

( grrf ) a* aydufim ( 7"1\i ). Hanya bentuk jamak

ayyAm yang digunakan dalam Al-Qur'an.

]ika dinyatakan dengan al-yauma (?'-lt ),
maka dimaksudkan untuk waktu 'pada hari ini'.
Selain itu, kata yaum dapat diikuti dengan kata

idz (.ts. ) yang digabung menjadi yauma'idz
(+";-), yaurrg berarti'pada hari itu' atau'pada
waktu itu'.

Bentuk jamak ayyAm memunyai pengertian
khusus jika disandarkan kepada kata tertentu,
seperti ayyimut-'Arab ( -,',Jir i\i ),.ayydmuttan

{ ar ili ), dan ibnut-ayydm ( ,irl;}r ). Kata
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ayydmul-'Arab secara harfiah berarti'hari-hari
bangsa Arab'; namun maksudnya adalah pe-

ristiwa-peristiwa dan peperangan-peperangan
yang dialami oleh bangsa tersebut. Kata
ayydmullkh, maksudnya adalah hari-hari yang
dilalui atau peristiwa-peristiwa yang dialami
suatu kaum di masa lalu, seperti kaum Musa,

kaum Nuh, kaum Ad, dan kaum Tsamud, dan

sebagainya, baik karena nikmat-nikmat yang
dianugerahkan maupun siksa-siksa yang ditu-
runkan oleh Allah. Dan ibnul-ayy 6m berurti or ang
yang mengetahui tentang hari-hari atau pe-
ristiwa-peristiwa tersebut. Di antara kata-kata
yang disebutkan itu hanya kataayyfrmullahyang
terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu dalam QS.
IbrAhim [1a]: 5 dan QS. Al-]Atsiyah [45]: 14.

Dalam Al-Qur'an, kata yaum yang ber-
bentuk mufrad (dalam berbagai i'rabnya:
i;.- f';.- i';. - ilt - r'At - ilr ) tersebut se_

tanyak 365 kali, dalam bentuk mutsannd (dalam

frasa: ;p'y- 3 ) tersebut- sebanyak tiga kali, dan

aaam Uentuk jamak ( 
6t f ) terseUut sebanyak 27

kali, sehingga seluruhnya berjumlah 405 kali. Di
samping itu, banyak di antaranya yang be-
rangkai dengan kata sifat, selain dalam bentuk
kata majemuk, seperti: al-yaumul6khir ( 7!t p;t
= hari kemudian, hari akhirat), yaumul qiydmah

6q\ p! = hari kiamat), yaumudffin ( a"'t[t ,';-=
hari pembal asan), yaumul hasrah ({-2\ 6! = hari
penyesalan), yaumul ba'ts (.>1t ,";- = hari
kebangkitan), yaumul fashl ( -fa;St 7;- = hari
keputusan), yaumut-taldq ( Ott i; : hari
pertemuan), yaumul jam'i ( e.ll Cy- = hari
berkumpul), yaumul wa'id ( ry'jt i; = hari
pelaksanaan ancaman), yaumut-taghibun
(;.6t p! = hari penampakan kesalahan-
kesalahan), dan sebagainya.

Adapun katayauma'idzin( y;" ) digunakan
tidak kurang dari 70 kali, tersebar dalam
berbagai ayat, yang menunjukkan keadaan
waktu di dunia maupun di akhirat. Di antara
yang menunjukkan keadaan waktu di dunia
adalah yang tersebut dalam QS. Ah 'ImrAn [3]:
767 , hum lil kufri uaumaidzin aqrabu minhum lil imdn

('r+y '*:,:ii */, A.i = Pada hari itu,

Ya tr nr

mereka lebih dekat kepada kekafiran daripada
keimanan).

Di antara kalayaum yang disebut dalam Al-
Qur'an, ada yang membawa kepada perbedaan

pengertian di antara para mufasir. Perbedaan itu
timbul karena adanya ukuran (miqddr) tertentu
yang disebutkan. Misalnya, ketika Al-Qur'an
menyebut perihal penciptaan langit, bumi, dan

isinya dinyatakan : " all 6hul -l adzi khnl aq as - s am fu n dt i

fi sittati ayyhm ( uz':tlti,>"'3i'otr 6iiti,i
,tl-i 9.g = Allah yang telah menciptakan langit
dan bumi dalam enam hari) dalam QS. Al-A'rAf

l7l: 54), dan ayat-ayat yang semakna dengan
sedikit perbedaan lafal, antara lain QS. Yfinus

[10]: 3, QS. H0d l11l:7, dan QS. Al-FurqAn [25]:
59. Masing-masing menggunakan ukuran waktu

fi sittati ayydm, dalam tempo "enam hari".
Ada pernyataan Al-Qur'an yang meng-

gambarkan ukuran waktu tertentu, yaitu QS. Al-
Hajj l22l: 47 y angberbunyi; " w a inna y aum an' inda

rabbika kaalfi sanatin mimmd ta'uddiln" ( t1i- Lb
3tiI ti y*qi,< lx;1ry =sesungguhnyasatu
hari menurut "ukuran" Tuhanmu seperti seribu

tahun menurut perhitunganmu), demikian juga

yang disebut dalam QS. As-Sajdah [32]: 5. Selain

itu, dalam QS. Al-Ma'Arlj lTOl:4 dinyatakan:

g$ ,L'rr',+ o,i li j i) 'a5Jii'ai{ni i}s
y::ni

(ta 'rujul maliikatu warrfihu ilaihi fi yaumin kdna

miq dfrruhfi khnmsin a alfa s an atin )
"Para malaikat dan 'libril' naik [menghadap] kepada-

Nya pada hnri yrng ukuranny a lima puluh ribu tahud.
Ayat ini menyebutkan ukuran waktu y ang berbeda dari

ayat sebelumnya."

Dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa
ketika seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas
mengenai dua macam ukuran hari tersebut, Ibnu
Abbas memberikan jawaban ringkas, "Kedua-

nya itu disebutkan oleh Allah dalam kitab-Nya,
dan Allah paling mengetahui maksudnya. Saya

tidak suka mengatakan sesuatu yang tersebut
dalam kitab Allah yang saya tidak menge-
tahuinya."

Al-Qurthubi, dalam tafsirnya mengenai
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waktu sehari yang sebanding dengan seribu
tahun menurut waktu di dunia, menjelaskan
bahwa kecepatan tempuh para malaikat sangat
tinggi, sehingga sehari daya tempuh mereka
setara dengan seribu tahun waktu tempuh
manusia di dunia. Menurut Qatadah, ukuran
seribu tahun itu adalah untuk perjalanan turun
dari langit ke bumi dan naik lagi ke langit, atau
lima ratus tahun untuk setiap perjalanan. Me-
nurut Ibnu Abbas dan Adh-Dhahhak, waktu
seribu tahun itu untuk perjalanan turun saja,

dan seribu tahun lagi untuk perjalanan naik.
Mengenai pernyataan bahwa waktu sehari

sebanding dengan lima puluh ribu tahun itu, Al-
Qurthubi mengutip pendapat Ats-Tsa'labi yang
dikutipnya dari Mujahid, Adh-Dhahhak, dan

Qatadah, bahwa jaraktempuh limapuluh tahun
itu adalah antara bumi dan Sidratul-Muntahi,
tempat jibril berada.

Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bah-
wa para sahabat pernah bertanya kepada
Rasulullah mengenai pengertian ayat "sehari
setara dengan lima puluh ribu tahun" itu, karena
begitu panjangnya menurut mereka. Maka beliau
bersabda: " Demi Allah sesungguhny a hari itu ringan

[berlangsung singkntl bagi orangberiman, bahkan lebih

singkat baginya daripada melakukan shalat fardhu di
dunia". (HR. Ahmad). Dalam kesempatan lain
beliau bersab da: "Tidak ada pemilik simpanan harta

yang tidak menunaikan kewajiban [zakat] hartanya

kecuali ia ditelent angknn di atas batu nerak a I ahnnnam,

lalu diseterikn dnlrinya, pinggmgnya, dnn punggungnya,

sampai saat Allah mengadili semua hamba-Nya yang

sehari ukurannya setara dengan lima puluh ribu tahun

menurut hitungan kamu. Setelah itu barulah ia
menemukan jalannya, apakah ke surga ataukah ke

neraka". (HR.Ahmad).
Demikian juga pendapat Al-Qusyairi

bahwa waktu itu adalah hari di akhirat yang
sehari ukurannya setara dengan seribu tahun
menurut ukuran manusia. Hal itu dikarenakan
besarnya masalah penciptaan langit dan bumi,
bukan berarti Allah tak mampu melakukannya
dalam waktu singkat, tetapi Dia hendak mem-
beri pengetahuan kepada para hamba-Nya
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secara perlahan dan seksama, dan agar para
malaikat dapat melihat kemahakuasaan-Nya
dari waktu ke waktu. Hikmah demikian itu
dipahami bila malaikat diciptakan sebelum
langit dan bumi.

Selain itu, dari tiga ayat yang menyebut
kata yaumain ( d';3 = dalam waktu dua hari)
dua ayat di antaranya berkait dengan pen-
ciptaan bumi, yaitu QS. Fushshilat [41]: 9 yang
berbunyi: qul ainnakum takfurfina billadzi khalaqal

ardhafi yaumaini ( *'rTt ;* ,si\ u'& &i'jt
,y"" a = Katakanlah: Sungguh patutkah kamu
mengingkari Zat y ang menciptakan bumi dalam
"dua hari) dan surah yang sama ayat 72 yang
berbunyi: "faqadhdhunna sab'a samawitin fi
yaumaini" ( ii'y" A9'6 * 

':ri*;i= Dia men-
jadikan tujuh langit dalam "dua hari"). Selain

itu, dalam QS. Fushshilat [41]: 9-10 dinyatakan
bahwa bumi diciptakan dalam "dua hari", lalu
Allah menciptakan gunung-gunun& memberkati
serta menentukan makanan, dalam waktu
"empat hari" atau "wa qaddarafihi aqwitahifi arba

'ati ayydmin" ( ,tii *:i A|,ii$rSjj ). Iika di-
perhatikan sepintas lalu, kedua ayat yang
menyatakan "dua hari" dan "empat hari" berkait
dengan penciptaan bumi dan langit ini tampak
saling bertentangan dengan ayat-ayat yang
menyebut sittata ayyAm ( C6 y = dalam waktu
enam hari) sebagaimana telah disebut.

Atas kedua macarn pernyataan ayat-ayat
mengenai pcnciptaan langit dan bumi serta
isinya itu, Abdullah bin Salam meriwayatkan
bahwa penafsiran ayat-ayat tersebut adatah (1)

Allah menciptakan bumi dalarh dua hari, lalu
menentukan makanan (aqwdt) dalamnya dalam
dua hari, dan menciptakan langit dalam dua
hari. (2) Penciptaan bumi pada hari Ahad dan
Senin, penentuan makanan pada hari Selasa dan
Rabu, dan penciptaan langit pada hari Kamis
dan |umat, dan pada jam terakhir pada hari

]umat itu Allah menciptakan Adam dalam tempo
singkat. Sementara itu, Al-Qurthubi dalam
tafsirnya menjelaskan bahwa perkataan fi arba'ati

ayydm ( 1(:'y;rf 
"= 

dalam empat hari) dalam
ayat itu adalah total keseluruhan waktu, yakni
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penciptaan bumi saja dalam waktu dua hari lalu

dua hari berikutnya diteruskan dengan memr

buat gunung-gunung serta menetapkan rizki
untuk penghuni bumi dan apa saja yang dibu-
tuhkan untuk kehidupannya. Menurut Mujahid
dan Qatadah, di permukaan bumi itu Allah
menciptakan sungar, pepohonan, dan satwa pada

hari Selasadan Rabu. Dengan demikian tidak ada

pertentangan antara ayat-ayat tersebut.

Mengenai makna "sehari" yang setara
dengan "seribu tahun" dan "lima puluh ribu
tahun" itu ada pula yang berpendapat bahwa
hari itu adalah hari dalam hitungan manusia di
dunia. Hal itu disebabkan kebiasaan dalam
bahasa Arab bahwa hari-hari yang tidak disukai
digambarkan dengan waktu yang panjan& dan
hari-hari yang menyenangkan digambarkan
dengan waktu yang pendek.

Ada beberapa pendapat mengenai waktu
di hari akhirat. Ada pendapat yang mengatakan

bahwa pada hari Kiamat ada beberapa hari, ada

suatu hari yang setara dengan seribu tahun dan
ada yang setara dengan lima puluh ribu tahun.
Pendapat lain menyatakan, bahwa di hari
Kiamat itu ada bermacam-macam rentang
waktu: ada siksaan yang berdurasi seribu tahun,
dan ada pula yang berdurasi lima puluh ribu
tahun. Sementara itu ada pendapat lain yang
menyatakan, bahwa pada hari Kiamat itu ada

lima puluh tempat perhentian (mauqif, jamak:

mawdqif, terminal), dan waktu yang diperlukan
pada setiap mawqif ltu ekuivalen dengan seribu
tahun ukuran dunia.

Mufasir lain mengatakan bahwa per-
bedaan sistem gerak yang ada pada suatu subjek

dapat mengakibatkan perbedaan waktu yang
diperlukan untuk mencapai suatu sasaran.
Sebagai contoh benda keras, suara, dan cahaya

memunyai kecepatan tempuh yang berbeda.
Selain itu, waktu yang dialami manusia di dunia
tidak sama dengan yang ada di akhirat, di-
karenakan perbedaan dimensi kehidupan pada
kedua alam tersebut. Sebagai contoh, para
pemuda yang dikenal sebagai Ashhhbul-Kahfi

telah ditidurkan oleh Allah selama lebih dari tiga

Ya'frs

ratus tahun dalam gua, namun ketika terbangun
mereka menduga bahwa tidur itu hanya
berlangsung sehari atau kurang (lihat QS. Al-
Kahfi [18]: 19). Dalam Tafst lbnu Katsir dan Al-

laldlain dinyatakan bahwa dugaan mereka itu
didasari bahwa mereka masuk gua itu pada pagi
hari dan terbangun pada sore hari, maka mereka

mengira bahwa sore itu adalah hari ketika
mereka masuk itu juga. Meskipun mereka berada

dalam ruang dan waktu dunia yang berdurasi
lebih dari tiga ratus tahun itu, mereka merasa-

kannya hanya beberapa saat saja. Hal tersebut
terjadi karena pada ketika itu Allah melepaskan

kesadaran mereka dari dimensi waktu dunia.
* Aminullah Elhady te

YAos ( osl)
Kata y a'irs merupakan kata benda ism f6' il mufrad

(pelaku tunggal) dari kata kerja yaisa ( H ),
y ai' asu ( uV I atau y ai' isu ( H ), dan mashdnr-ny a

ya'san( t"t, ) dmya'6sah(Lv").
Katayafis dan kata lain yang seasal dengan

kata ini dalam Al-Qur'an terdapat pada 12 ayat.

Tiga ayat mengambil ben htk isml f6'il, yaus ( ulj- ),

yaitu terdapat dalam QS. H0d [11]: 9, QS.
FushshilAt [41]:49, QS. Al-IsrA' [17]: 83. Sebanyak

enam ayat dalam bentukl? midhi, yaitu tertera
dalam QS. Al-Mi'idah [5]: 3, QS. Al-
Mumtahanah [50]: 13, QS. Ath-ThalAq [65]:4 QS.

Al-Ankab0tl29l:23, QS. Y0suf [12]: 110 dan 80.

Dua ayat dalam bennkfi'il mudhiri', seperti QS.
Y0suf [L2l:87 dan QS. Ar-Ra'd [13]: 13, serta satu

ayat mengambil bentukl'il nahy dalarnQS. Y0suf

[12]:87.
Katayaisa ( 6-),yaiasu (,-/,U) memunyai

tiga pengertian. Pertama, yaisa berarti "qath'ul-

amal" (#1i& = putus harapan dan keinginan).
Senada dengan pengertian ini, Al-Ashfahani
mengartikan kata ini dengan "intifa'uth thnmt'i"'
( #' ;4y = tidak adanya keinginan). Secara

umum, pengertian ini banyak terdapat dalam
ayat-ayat Al-Qur'an. Di samping kata yaus, kata
al-qanathu ( l1ir ) juga memunyai arti putus
harapan. Kata ini dalam berbagai bentuknya
terdapat dalam enam ayat yaitu QS. Asy-Sy0rA
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l42l:28, QS. Az-Zumar [39]:53, QS. Al-Hijr [15]:
56, QS. Ar-R0m [30]:36, QS. Al-Hijr [15]:55 dan

QS. Fushshilat [4U:49.
Kedua, kata ini berarti "'alimt" ( * =

mengetahui), seperti dalam kalimat "alam taiasu

ay alam ta'lamu anna ( tf -lli Jt rSil\ ni =

apakah engkau tidak mengetahui bahwa ...).
Pengertian ini juga terdapat dalam QS. Ar-Ra'd

[13]: 31, afalam yaiasilladzina 1mantt an lau yasyd'a

Ailah lahadan-nfrsa jami'an (lr-t;3/-ii e-l?{i
Q| a1i u4fri iti-") oi = Tidakkah orang-
orang yang beriman itu mengetahui, bahwa
kalau Allah mau, niscaya diberi-Nya hidayat
kepada manusia seluruhnya?).Dan ketiga kata
yaisa memunyai arti 'aqama ( € = mandul),
seperti dalam kalimat " aiasallihul-mar' ah"
( ;'}ir'.lr 'ut-i = Allah memandulkan wanita).
Artiny4 Allah menempatkannya dalam keada-
an putus harapan dalam mendapatkan dan
melahirkan seorang anak. Sifat yairs (putus asa)

ini dapat menerpa siapa saja. Ia tidak mengenal
ras dan suku bangsa serta agarna. Setiap orang
dewasa-apalagi bila tidak beriman kepada
Allah-akan mengalami perasaan ini. Al-Qur'an
mengabadikan dan memberi contoh kisah Nabi
Ibrahim as. yang pada suatu ketika hampir
berputus asa karena dia belum memunyai
generasi penerus atau keturunan, sedangkan
usianya telah lanjut. Lalu, datanglah Malaikat
untuk melarangnya agar tidak berputus asa serta
memberi kabar gembira bahwa dia diberi Allah
seorang anak (Nabi Ishaq a.s.) yang sesuai dengan
Sunnah-Nya (QS. Al-Hijr [15]: 52-56).

Ash-Shabuni dalam menafsirkan QS.
FushshilAt l41l: 19, " La yas' amul-insdnu min du' 6il-
khairi wa in massahusy -sy arru fay a' fisun qanfithun"
( L# b,4 lrti & olt4i,v3 a. FiiIi { =

melihat bahwa manusia bila didera oleh berba-
gai macam musibah dan cobaan yang maha-
hebat akan menjadikannya berputus harapan
terhadap rahmat Allah. Baginya, ayat ini
merupakan gambaran atas kegelisahan manusia
yang bila diberi nikmat berlebih ia menjadi
sombong dan angkuh. Dan bila ia ditimpa
cobaan, ia menjadi putus asa, seperti yang
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dijelaskan dalam QS. Al-Ma'6rlj [70]:20. Ada
tiga macam gelar atau golongan manusia yang
berkaitan dengan keputusasaan dalam Al-
Qur'an. Pertama golongm kilfirfin ( !', ;k = or mg
kafir) dalam QS. Y0suf $21:87. Kedua golongan
dhdllfin ( ;jA = orang sesat) dalam QS. Al-Hijr
[15]:56; a# ketig+ golongan musriffin(;r']f =

manusia yang melampaui batas) dalam QS. Az-
Zumar [39]: 53. Bagi kelompok kifirfin ini,
menurut Fakhruddin Ar-Razi, jiwa putus asa

mereka timbul karena tidak adanya keyakinan
bahwa Tuhan Mahakuasa dalam penyempur-
naan sesuatu, Maha Mengetahui segalanya, serta

Pemurah dan Mulia. Bahkan, mereka percaya
bahwaDia kikir dan tidakmemberi apa pun bagi
manusia. Yang dimaksud dengan kelompok
kfrfiritn di sini adalah mereka yang hatinya telah
tertutup dari pancaran Ilahi atau mereka yang
tidak mensyukuri nikmat-Nya. Adapun golo-
ngan dhdllitn ini, jiwa putus asa mereka timbul
karena kebodohan Qihil) dalan tiga sifat Tuhan,
yaitu Mahakuas4 Maha Mengetahui kebutuhan
hidup makhluk-Nya dan Maha Suci dari sifat
kikir. Kebodohan terhadap ketiga hal ini, dapat
menjerumuskan kepada kesesatan. Menurut Al-
Maraghi dan Abu As-Su'ud bahwa kesesatan

yang berakibat kepada timbulnya putus asa

adalah karena kesalahan mereka dalam menem-
puh jalan kebenaran dan kelalaian serta keal-
paan mereka dalam mengharap kepada-Nya.

Bagi golongan musrifitn, jiwa putus asa

tersebut muncul karena mereka telah melampaui
batas kemampuan (potensi) diri yang telah
diberikan Tuhan (QS. Asy-Sy0rA [42]: 27-28).

Semakin jauh manusia melampaui batas-batas
potensi dan kemampuan dirinya, semakin tinggi
pula tingkat dan kadar putus asa yang akan
terjadalam diri dan jiwa. + Ris'an Rusli *e

YUrrN4A (;;;_)
Yuhmi adalah bentukfi'il mudh6ri' majhfil (kata
kerja pasif bentuk sekarang). Kata tersebut
tersusun dari huruf-huruf h6', mim, dan yA'
(6- f -C ) yang memunyai dua makna
denotasi. Pertama, 'panas' yang merupakan
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derivasi dari kata hamiya - yahmd - hamyan
, ,lo ' 

-( t.,.- - &.- .,,,"- ). Makna itu kemudian
berkembang menjadi, antara lairy 'matah' karena

darahnya memanas;'mengobarkan/menggelora-
kan' karena membuat semangat jadi panas;
'pedas' karena terasa panas. Kedua 'menjaga'
yang merupakan derivasi dari hamd - yahmi -

himayah(\+ - €*" - r# l.Maknakeduaini
pun berkembang menjadi, antara lain, 'membela'
karena menjaga dari hal-hal yang menganciun;
'mempertahankan' karena menjaga eksisten-
sinya;'anjing/singa' karena dijadikan sebagai
penjaga; 'pengacara' karena menjaga terdakwa
dari tuduhan/hukuman;'pantangan' karena
menjaga dari hal yang dapat membuat sakit.

Kata yuhmi dan pecahannya dalam Al-
Qur'an terulang enam kali dan yuhmk ( \;,X" =

dipanaskan, dibakar) sendiri hanya disebut
sekali, yaitu dalam QS. At-Taubah [9]: 35. Kata
lainnya berbentuk ismfi'il, hdmiyah (+C = yang
panas) terulang dua kali, yaitu QS. Al-GhAsyiyah

[88]: a dan QS. Al-QAri'ah [101]: 1L; dengan
bentuk mashdar, bamiyyah ( += kesombongan)

disebutkan dalam QS. Al-Fath [a8]: 26; dan
dengan kata benda, hdm ( gtl = unta jantan)
dinyatakan dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 103.

Katayuhmd (rri,=i = aip3naskan) dalam QS.
At-Taubah [9]:35 berkaitan dengan hari kiamat.
Hari itu suasana dan hawanya dipanaskan Allah
untuk para pendeta Yahudi dan Nashrani yang
dulunya ketika di dunia suka memakan harta
orang lain dengan jalan batil dan menghalangi
orang ke jalan Allah, orang-or:rng yang menim-
bung emas dan perak dan tidak menafkah-
kannya di jalan Allah, termasuk orang Yahudi,

Nashrani, dan kaum Muslimin. Menurut Az-
Zamakhsyarl, yang menjadikan hari itu panas

adalah api neraka sebagaimana disebutkan
dalam ayat lain: ndrun hdtniyah ( ^aG \tJ = api
yang sangat panas), QS. Al-GhAsyyah [88]:   dan

QS. Al-Qari'ah [L01]: 11.. o. Arifuddin Ahmad +

YUMAHHISH( oei;")
Kata yumalfuish ( oa;3- ) adalah bentukl' il mudhiri'
dari kata mahhasha-yumahhishu tambishan

Yurnahhish

(\rb.; - 'cr!- - |*{ ) berakar dafihuruf mim

( f ), hd ( C ), dan shdd ( e ) menunjukkan arti
'menyucikan' atau 'membersihkan'. Dari makna
itu berkembang antara lain'memurnikan' karena
membersihkan dari adanya campuran lain;
'buang air' karena membersihkan perut dari
kotoran; 'bersinar' karena yang bersih biasanya
bersinar; 'menguji' karena menampakkan ke-
mampuan dan kekurangan;'menjauhkan' karena

membersihkan dari segala pengaruh buruk yang

dapat menimpffirya; dan'lari' karena membebas-
kan atau menjauhkan diri dari bahaya. Menurut
Al-Ashfahani, mnhasha berarti'menyucikan atau

membersihkan sesuafu dari segala cacat', seperti
dosa. Pengguna;rn kata ini, menurutnya dapat
dibagi dua yakni membersihkan cacat sehingga

terpisah dari aslinya seperti memurnikan emas

dari adanya carnpuran dan membersihkan cacat

sehingga hilang dari pemiliknya seperti mem-
bersihkan orang dari dosa.

Katayumafuish (,,a;3- ) dalam Al-Qur'an
ditemukan hanya pada dua ayat, yakni dalam
bentuk fi'l mudhdri' mazid (berimbuhan huruf),
terdapat dalam QS. Ah'Imr6n [3]: 141 dan 154.

Kedua ayat tersebut digunakan berkaitan
dengan jihad. Dalam QS. Ah 'ImrAn [3]: 141

dinyatakan b ahw a: " Allalt akan membersihknn orang-

orang y ang beriman dan membinasakan orang-orang

kafir". Dalam ayat-ayat sebelumnya dijelaskan,
bahwa orang lslam mengalami kekalahan pada
Perang Uhud sehinggadi antaramereka adayang
bersikap lemah dan bersedih hati maka Allah
menghibur mereka bahwa orang yang beriman
adalah orang yang paling tinggi derajatnya di
sisi Allah, kekalahan dan kemenangan adalah
sudah menjadi sunatullah yang dipergilirkan
agar manusia mendapat pelajaran. Namun,
Allah menegaskan, bahwa orang-orang beriman
tetap akan menjadi pemenang karena segala
sikap keraguan, kelemahan, dan kesedihan serta

dosa akan hilang dari mereka sementara orang-
orang kafir tetap dihinggapi oleh rasa cemas dan
dosa sehingga kelak menjadi orang yang ter-
kalahkan.

Al-Himsi menafsirkan kata yumahhish
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( .f+3- ) dalam ayat tersebut (QS. Ali'ImrAn [3]:
L41) dengan membersihkan orang-orang ber-
iman dari segala cacat atau kekurangan dan
pengaruh setan. Al-Qurthubi menafsirkan kata

itu dengan'menguji', yakni menguji orang
beriman atas kekalahan yang dialami pada
Perang Uhud;'membersihkan', yakni mem-
bersihkan orang beriman dari dosa-dosa dan
kesalahan mereka sehingga ditimpa kekalahan;

dan 'mengikhlaskan' sebagai dikutip dari pen-
dapat Al-Farra', yakni orang beriman ikhlas
berbuat dan rela menerima akibatnya sekalipun
suatu kekalahan, karena hal itu adalah kehendak
Allah swt. Penggunaan maknayang terakhir ini,
'ikhlas', seperti penggunaan dalam sebuah doa
berbunyi: (A ,r";., fiir= Ya Allahl bersihkanlah
dosa-dosa kami'. As-Suyuthi dan Ibnu Katsir
menafsirkan kata itu dengan 'membersihkan
orang-orang beriman dari dosa-dosa mereka'.

Kalau dalam QS. Ai'Imr6n [3]: 141 dijelas-
kan secara umum sikap umat Islam atas kekalah-

an pada Perang Uhud, maka dalam QS. Ah'ImrAn

[3]: 154 dinyatakan secara operasional bahwa
pertolongan Allah yang diberikan kepada umat
Islam, setelah mereka berduka cita dan bersedih
hati, atas kekalahan pada Perang Uhud yang
disebabkan kedurhakaan mereka atas perintah
Nabi saw. dengan keamanan yang berupa kantuk.

Sedangkan mereka yang meragukan kerasulan

Nabi Muhammad saw. dan menyangka bahwa
sekiranya Nabi saw. adalah benar-benar Rasul
Allah swt. dia tidak akan dapat dikalahkan dalam
peperangan mereka. Mereka tetap cemas dan
menyembunyikan kecemasannya dalam hati.
Padahal yang demikian itu merupakan ujian bagi
umat Islam terhadap apa yang ada dalam dada
mereka dan untuk membersihkan apa yang ada

dalam hati mereka.

As-Suyuthi dan Al-Qurthubi mengatakan

bahwa kata waliyumahhisha md fi qulirbikum
(e;i 4 t ;4A.r) dalam ayat tersebut ber-
arti Allah akan membedakan dan memisahkan
keraguan, kecemasan, dan kesedihan yang ada
dalam hati umat Islam, bagi-Nya tidak ada yang
tersembunyi. |ihad atau berperang di jalan Allah
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adalah kewajiban bagi umat Islam. Karena itu,
kekakalahan dan tidak turunnya pertolongan
Allah pada Perang Uhud merupakan salah satu

ujian Allah terhadap umat Islam. Ibnu Kasir
menambahkan bahwa kekalahan pada Perang

Uhud sebagai suatu ujian adalah untuk menge-

tahui siapa di antara mereka yang beriman dan
siapa yang munafik atau kafir. Hal ini menun-
jukkan bahwa di kalangan umat Islam, jika
ditimpa suatu kekalahan, maka di antara mereka

ada yang tetap beriman dan ada pula yang
munafik atau kafir.

Di antara orang yang berjihad di jalan
Allah ada yang dimotivasi oleh keikhlasan
sehingga mereka tidak akan diliputi oleh kesedih-

an, kecemasan, dan keraguan; dan ada pulayang
dimotivasi oleh keinginan material sehingga jika
kalah dan tidak mendapatkan keinginannya,
maka mereka akan bersedih hati, cemas, dan ragu

atas keyakinan agamanya.
Dengan demikian, penggunaan kata mahsh

( *X ) dalam al-Qur'an adalah semakna dengan
kata ikhlas, hanya saja kata ikhlas digunakan
secara umum, sedangkan katamahsh digunakan
secara khusus dalam jihad di jalan Allah, yakni
setiap perbuatan manusia harus dilandasi oleh
kebersihan hati dari segala pengaruh kedu-
niawian, sehingga apa pun hasil dari perbuatan
itu tidak akan membuat pelakunya merasa
lemah, seditu cemas, dan ragu, sebab semua itu
adalah kehendak Allah swt. berdasarkan
sunatullah. )ika seseorang berbuat sesuai dengan
ketentuan perbuatan itu, insya Allah akan
berhasil. Sebaliknya jika perbuatan itu menya-

lahi ketentuannya, maka perbuatan itu tidak
akan berhasil atau kurang berhasil. Kekalahan

umat Islam pada perang Uhud disebabkan oleh

adanya pengkhianatan mereka (umat Islam) atas

perintah Rasulullah saw. demi mendapatkan
harta rampasan yang banyak. ee Arifuddin Ahmad ec

vurrrus t,-jil
Nama Yunus disebut empat kali dalam Al-
Qur'an, yakni dalam QS. An-NisA' [4]: 163, QS.
Al-An'Am [6]:86, QS. Y0nus [10]:98, dan QS. An-
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Naml [27]:139.
Yunus yang disebut dalam ayat-ayat

tersebut adalah salah seorang dari nabi dan
rasul Allah yang diutus menyampaikan risalah
tauhid kepada umat manusia. Nabi Yunus
adalah anak dari Matta. Menurut Abdur Razzaq
Matta adalah nama ibunya. Di kalangan ahli
kitab (Yahudi dan Nasrani), Yunus dikenal
dengan namaYunan bin Antai yang diutus Allah
kepada kaum yang bukan kaumnya sendiri.
Sebelum diangkat sebagai rasul, ia adalah
seorang anak laki-laki yang saleh yang hidup di
antara kaumnya yang menyembah berhala.
Allah mengutusnya menyampaikan risalah
tauhid (QS. Ash-Shiftdt l37l:139). Menurut Ali
bin Abi Thalib, Yunus diutus sebagai rasul ketika
berumur 30 tahun. Keterangan yang diterima
dari Ibnu Abbas menyatakan bahwa setelah 33

tahun Yunus berdakwah untuk agarna tauhid,
hanya beberapa orang saja yang beriman,
sedangkan kebanyakan menolak.

Merasa tidak berhasil, ia berdoa kiranya
Allah menurunkan azab kepada mereka agar

mereka beriman. Setelah merasa bahwa doanya
tidak dikabulkan Allah, Yunus pergi meninggal-
kan kaumnya tanpa lebih dahulu menunggu
perintah Allah (QS. Al-AnbiyA' [21]: 88). Dalam
perjalanan, ia menumpang sebuah perahu yang
penuh sesak dengan penumpang yang sedang

melakukan perjalanan sehingga nyaris teng-
gelam. Untuk menyelamatkan semua penum-
pang salah satu di antara mereka harus dibuang
ke laut. Setelah diadakan undian, nama Yunus

yang keluar. Lalu, ia dilemparkan ke dalam laut
dan ditelan oleh seekor ikan besar (QS. An-Naml

l27l: lM). Menurut Ibnu Hatim, Yunus berada

dalam perut ikan itu selama 40 hari, 7 hafi
menurut la'far Ash-Shadiq, 3 hari menurut
pendapat Qatadah, sedangkan Asy-Sya'bi
mengatakan, bahwa ia dibuang pada pagi hari
dan dimuntahkan oleh ikan pada sore hari.
Dengan pertolongan Allah ikan itu terdampar
ke pinggir laut dan Nabi Yunus pun terlontar
dari perut ikan. a A. Rahman Ritonga ec

Yusr

Yr.rNzrFtrN ( o]ifr)
Kata yunzifftn ( J'j';- ) adalah ben tukfi' il mudhdri'

berpelaku banyak dari kata anzafa - yunzifu -
inzdfan t6it-'Ji- .til l.Bentuk tunggalnya
adalah yunzifu (yunzifu). Dalam Al-Qur'an,
yunziffin lo'jf- ) dan kata-kata yang seakar
dengannya, hanya disebut dua kali dan
semuanya dalam benttrk fi'il mudhdri'; pertama
berbentuk pasif , yunzaf"" ( ;t'-J1:i ), terdapat
dalam QS. Ash-Shiffdt [37]: 47; dan kedua
berbentuk ak tif yunzifun t ;t'j f- ), terdapat dalam

QS al-WAqi'ah [56]: 19.

Secara etimologis, kata nazafa (J j ) pada
mulanya berarti 'hilang habis, dan putus' baik
untuk objek-objek materiil maupun immateriil,
seperti "saya mengambil air sumur itu sampai

habis", dan "si fulan kehilangan akal sampai ia
mabuk". Demikianlah penjelasan Ibnu Manzhur
dalam kamusnya. Sementara Al-Farra' men-
jelaskan bahwa kata naz$a (J; ) memunyai dua
makna: (1) Minuman yang dicampurkan sesuatu

sehingga dapat memabukkan, (2) Orang yang
kehilangan akafingatan karena mabuk. Kemudian
kata ini mengalami penyempitan makn4 yaitu
khusus disifatkan kepada keadaan penghuni surga

yang tidak mabuk oleh minuman khamar yang

ada dalam surga. Dari Ibnu Abbas diriwayatkan,
bahwa Rasulullah saw. bersabd a: " S esungguhny a

khamar di dunia ini memiliki empat macam sifat:

metnabukan, memusingknn kepala menyebabknn muntab

muntah, diabeta; don sungguh Allalr menj aul*an semua

sifat itu daikhmnar yang ada dalam surgd' .

Al-Maraghi dan Wahbah Az-Zuharli dalam
tafsirnya menjelaskan makna kedua ayat terse-

but, bahwa khamar yang disediakan oleh Allah
swt. dalam surga mengalir terus, laksana mata
air yang tidak pernah habis lagi bersih dan suci,

dan mereka senantiasa meminum sesuai ke-
hendaknya dan tidak menyebabkan mereka
pusing atau kehilangan akal/ingatan sampai
mereka mabuk. ec Murni Badru ee

YUSR( _J )

Kata yusr adalah bentuk mashdar dari kata y asira,

yaisiru, yusran (\:; - ; - ,i ). Menurut Ibnu
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Faris, kata keria yang terbentuk dari yd' ( ol',- ), sin

( b ), dart 16' ( 
"l-r 

) menunjukkan arti 'mem-
buka' dan 'meringankan sesuatu'. Dari arti ini
lahir beberapa istilah yang masing-masing
membawa perkembangan makn4 seperti kata
al-yusr ( ;Ji ) dengan arti 'antonim sulit/
kesulitan' dan kata al-yasdr ( ,Qi ) yang berarti
'orang kaya' karena kekayaan memberikan
kelapangan kepada pemiliknya. Kata al -y asdr juga
berarti 'tangan kiri' karena tangan kiri selalu
dimudahkan oleh tangan kanan. Katayusr dalam
arti'mudah'terdapat dalam sebuah hadits Nabi
s aw., " lnn a hddzid- ffin a yusntn" t ",,*t ilt t -ta Ly --

sesungguhnya agarna ini (Islam) mudah). Pada
mulanya kata yusr digunakan untuk meng-
gambarkan sesuatu yang mudah, lapang berat
kadarnya, atau banyak jumlahnya (seperti
harta). Namun, dalam perkembangan selanjut-
nya, kata tersebut melahirkan beberapa istilah
yang kadang-kadang memberikan arti yang
bertolak belakang dengan makna dasarnya.

Dalam Al-Qur'an, yusr dan segala deri-
vasinya terulang sebanyak 44 kali. Derivasi kata
tersebut antara latn yasir ( A), yusrd ( 6:il-),
maisfir ( ;;), maisarah (;;), maisir (;).
Kata yusr sendiri hanya terulang enam kali dan
tiga kali di antaranya bergandengan dengan kata
'usr( $-).

Kata yusr yang terdapat dalam QS. Al-
Baqarah l2l: 196, QS. Alam Nasyrah [94]: 5 dan
6, serta QS. Ath-ThaIAq [65]: 4, oleh para ulama
diartikan dengan'lawan dari sulit/kesulitan'. Al-
Maraghi, misalnya, mengatakan bahwa kata
tersebut berarti'kemudahan' dan'keringanan'.
Al-Baghawi menjelaskan QS. Alam Nasyrah [94] :

5 dan 6 dengan mengatakan bahwa di samping
kesulitan yang dialami oleh Muhammad saw.

dan pengikut-pengikutnya dalam menghadapi
orang-orang musyrik terdapat pula kemudahan.
Mengenai perulangan katayusr dalam ayat 5 dan
6 tersebut, para mufasir menyatakan bahwa
kemudahan dalam ayat yang pertama berbeda
dengan kemudahan dalam ayat yang kedua.
Menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa dua ke-
mudahan yang dimaksud adalah kemudahan
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segerayang didapatkan oleh umat Islam di dunia
dan kemudahan yang dijanjikan di akhirat kelak.

]adi, ayat ini merupakan hiburan bagi
Muhammad saw. dan para pengikutnya bahwa
kesusahan mereka akan digantikan oleh Allah
swt. dengan kesenangan dan kelapangan yang
berlipat ganda. Allah akan menggantikan
kefakiran mereka dengan kekayaan, meng-
gantikan kelemahan mereka dengan kemuliaan,
menggantikan rasa permusuhan di kalangan
kaumnya dengan kecintaan kepadanya. Semua

itu merupakan perwujudan dari katayusr dalam
bentuk aktual. Adapun kalayusr yang terdapat
dalam QS. Ath-ThalAq [65]: 4 mengandung arti
bahwa barang siapa yang bertakwa kepada
Allah sehingga ia menunaikan perintah-Nya dan
meninggalkan segala larangan-Nya, maka ia
akan mendapatkan kemudahan dalam urusan-
urusannya, baik duniawi maupun ukhrawi.

Kata maisir yang merupakan salah satu
derivasi dari kata yusr |uga menunjukkan arti
yang berhubungan dengan makna'mudah'.
Kata tersebut, antara lain, ditemukan dalam QS.
Al-Baqarah 12):219. Menurut Abu Su'ud bahwa
kalamaisir dalam ayat ini berarti 'qimdr' ( ;Q =

judi). Senada dengan itu, Al-Maraghi menjelas-
kan bahwa maisir dan seluruh jenisnya termasuk
permainan anak kecil. fudi disebut maisir karena
ia merupakan sumber mata pencaharian tanpa
mengeluarkan tenaga. Mujahid menyatakan
bahwa judi disebut maisir karena ia merupakan
sarana yang termudah untuk mendapatkan
harta benda.

Derivasi kata yusr yang paling banyak
ditemukan dalam Al-Qur'an adalah kata yasir.

Kata yafir antara lain terdapat dalam QS. Y0suf

l12l: 65, yang konteks pembicaraannya berkaitan
dengan tambahan sukatan (gandum) yang
diberikan oleh Yusuf kepada saudara-saudara-
nya seberat beban seekor unta. Yang demikian
itu merupakan hal yang sangat mudah atau
tidak ada kesulitan sama sekali untuk dilakukan
oleh seorang laki-laki yang dermawan lagi
pemurah, seperti Yusuf.

Kata yadr juga ditemukan dalam QS. Al-
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Muddatstsir l74l:10. Ayat ini menggalnbarkan
perihal kecelakaan yang menimpa orang-orang
kafir di akhirat kelak. Ibnu Katsir mengatakan
bahwa katayasir di sini berarti tidak mudah dan
tidak halus bagi orang-orang kafir. Pada hari itu
mereka menghadapi kesusahan yang sangat
berat. Akan tetapi, Ibnu Abbas memahami ayat

ini bahwa justru hari itu sangat mudah bagi
orang-orang yang beriman kepada Allah.

Selanjutnya, kala yusrd ditemukan dalam

QS. Al-A'la [87]:8. Wahbah Az-Zuhanli mejelas-

kan ayat ini bahwa Kami (Allah) menunjukkan
kepada kamu (Muhammad) perbuatan-per-
buatan baik yang menyebabkan kamu meme-
roleh kemudahan-kemudahan dalam hidup.
Kami menetapkan bagi kamu agama yang
mudah. Kami sama sekali tidak menetapkan
kecuali aturan-aturan yang mudah. Oleh karena

itu, janganlah kamu memilih aturan-aturan
untuk umatmu kecuali aturan yang paling
mudah, yang tidak memberatkan mereka untuk
melaksanakannya.

Bentuk yang lain adalah katamaisfir, seperti

yang terdapat dalam QS. Al-IsrA' l17l:28. Ayal
ini berkaitan dengan pelayanan yang baik dan
pantas dilakukan oleh seseorang dalam mengha-

dapi para kerabat, orang miskin, dan ibnu sabil

yang membutuhkan bantuan. Katamaisitr dalam
ayat ini berarti 'halus' dan 'mudah'. Sebab itu,
jika sesorang yang ingin menolak permintaan
mereka karena kekurangannya juga, sebaiknya

ia menolak dengan kata-kata yang halus dan
berjanji akan memberikan apa yang mereka
butuhkan ketika ia memperoleh rezeki.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa
kata yusr ( ;;) dalam Al-Qur'an menggam-
barkan segala sesuatu yang sifatnya positif atau

menyenangkan, seperti kelapangan dan kemu-
dahan. Kata ini merupakan lawan daikata'usr
( # ) y xrgselalu menunjukkan arti negatif atau

menyusahkan, seperti kesempitan dan kesulitan.

Namun, derivasi kata yusr sendiri sering me-
nyimpang dan bertentangan dengan makna
asalnya, yang terkadang membawa konotasi
negatif. & Abdul Munir ee

Yuzh2hir0n

YUZHAHTRT.TN( OJrq )

Katayuzhdhiritn (;t4$i ) berasal dari akar kata

yang terdiri dari huruf-huruf zh6', h6' darr rd',

zhahara (';*b) yang pada awalnya berarti 'kuat'
atau 'jelas'. Artinya sesuatu yang kuat dan jelas,

dan dapat disaksikan. Kemudian, pemakaian
kata itu semakin luas sehingga artinya pun
semakin ragarn. Oleh karena itu, dalam kamus-
kamus bahasa Arab dijumpai arti-arti seperti
' jelas', 'kuat', 'muncul', 'menolong', 'perabot
rumah', /punggung', dan sebagainya. Akan
tetapi, keberanekaragarnan arti itu tidak sampai

menghilangkan arti asalnya. Misalnya, buah
yang sudah keluar dari kuncupnya digambarkan
dengan ungkapan zhaharas-samarah ( ;' fl'^l )

karena buah itu sudah jelas kelihatan bentuknya
dan kulitnya pun sudah mulai kuat. Shalat yang

wajib dilaksanakan ketika matahari telah
tergelincir dinamakan dengan shalat zhuhur
karena ketika itu sinar matahari jelas terlihat dan
panasnya lebih kuat. Bagian punggung/belakang
manusia disebut azh-zhahr ( il.ir) karena ke-

kuatan fisik manusia terletak pada tulang
punggungnya. Agaknya dari sinilah perkataan
suami kepada istrinya, "Engkau bagiku bagaikan

punggung ibuku" dinamakan zhihhr ( :W.).
Punggung dijadikan perbandingan (bukan
penyamaan paha, atau kemaluan yang lebih
tepat untuk menyatakan haram) karena Pung-
gung, terutama punggung hewan, biasanya
tempat ditunggangi dan binatang jantan ketika
berhubungan seks biasanya menunggangi
betinanya. |adi, seolah-olah dengan zhihir
seseorang berkata, "Menunggangi punggungmu
(bersetubuh) bagiku sama dengan menunggangi
punggungibuku."

Kata yuzhhhiru ( tb- ) atau yuzhihiriln
( ot-e$ ) yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk
pengertian zhihhr disebtt di antaranya dalam QS.

Al-MujAdilah [58]: 2 dan 3. Pada ayat-ayat ini
Allah menegaskan bahwa Allah tidak men-
jadikan istri-istri yarrg di-zhihdr itu sebagai ibu
sendiri. Istri adalah wanita yang diperoleh lewat
perkawinan, sedangkan ibu adalah wanita yang
melahirkan. Artinya, penyamaan istri dengan
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punggung ibu tidak menimbulkan dampak
terhadap perkawinan.

Ayat-ayat tersebut turun berkaitan dengan
persoalan seorang wanita yang bernama
Khaulah binti Tsa'labah ya.g telah di-zhihdr oleh
suaminya, Aus bin Shamit, yaitu dengan me-
ngatakan kepadanya, "Engkau bagiku sudah
seperti punggung ibuku" dengan maksud, ia
tidak boleh lagi menggauli istrinya, sebagaimana
ia tidak boleh menggauli ibunya sendiri. Menurut
kebiasaan fahiliyah, kata zhihlr yang diucapkan
seperti itu sudah sama dengan menalak istri.
Dengan arti, suami tidak boleh lagi menggauli
istrinya untuk selama-lamanya. Mak4 Khaulah
mengadukan persoalannya itu kepada Rasul
saw. Beliau pun menjawab bahwa dalam hal ini
belum ada keputusan dari Allah. Dalam riwayat
lain, Rasul berkata, "Engkau telah diharamkan
bersetubuh dengan suamimu." Khaulah berkata
"Tetapi suamiku belum mengucapkan kata
talak", kemudian ia berkali-kali mendesak Rasul
untuk menetapkannya sehingga turunlah ayat-
ayat di atas.

Dengan memahami sebab turun ayat ini,
dapat diketahui b ahw a zhihdr y alrrg dimaksud Al-
Qur'an dengan menggunakan kata yuzhdhir
( tU- ) adalah zhihir dalam arti syara'. Dalam
terminologi syara' zhihdr adalah perkataan
seorang suami kepada istrinya, "Engkau bagiku
bagai punggung ibuku sendiri." Hal ini berarti ia
tidak akan menyetubuhi istrinya itu lagi. Dengan
demikian, perkataan seorang istri kepada suami-
nya, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku"
tidak dikatak an zhihir dantidak memunyai akibat
apa-apa terhadap perkawinan mereka. Demikian
itu karena, sebagaimana dikomentari Ibnul Arabi,
melepaskan dan mengikat perkawinan
merupakan hak suami, bukan hakistri. |ugatidak
termasuk zhihdr apabila suami menyamakan
istrinya dengan punggung seseorang yang bukan
ibunya. Terkecuali Abu Hanifah dan Syafi'i dalam
salah satu dari dua mazhab yang mengatakan
hal itu sebagai zhihdr. Menurut merek4 hakikat
zhihkr 1tu ialah menyamakan istri dengan wanita
yang diharamkan mengawininya.
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Umumnya para ulama mengatakan bahwa
pada masa jahiliyah, zhihdr dipandang sebagai

talak. Bahkan, termasuk talak yang paling tegas

dan keras. Setelah Islam datang pandangan itu
dihapuskan . Artiny a zhihdr bukmlagi dipandang
sebagai talak melainkan suatu perbuatan yang
haram hukumnya dan menimbulkan akibat-
akibat hukum. Akibat dari sumpah atau per-
kataan itu, haram bagi suami bersetubuh dengan
istrinya itu, sebelum suami membayar kafarat
lebih dahulu. Penjelasan mengenai kafarat ini
langsung disertakan dalam QS. Al-MujAdilah

[58]: 3 dan 4 tersebut, yaitu bahwa kafarat atau
denda untuk perbuatan zhihdr ialah salah satu
dari perbuatan berikut, sesuai dengan kemampu-
annya: a) Memerdekakan seorang budak. b)
Berpuasa dua bulan berturut-turut. c) Memberi
makan enam puluh orang miskin.

Memerhatikan hubungan yang hampir
sama di antara itd' dan zhihdr, maka dapat
dipergunakan garis hukum i/d'untuk menentu-
kan masa tenggang di mana si suami dibolehkan
menarik kembali ucapan zhihdrnya dengan
membayar kafarat. Karena zhihdr dapat di-
analogikan kepada il6', maka masa tenggang
untuk boleh kembali dan membayar kafarat
zhihhr adalah 4 bulan. 'e A. Rahman Ritonga re
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ZABAD ( Jjj )

Kata zabad berasal dri zabada ( ;",j) , yazbudu

G.;-), zabdan(t:r:)), terdiri dari huruf zai,bA',

dan dAL yang pada dasarnya menunjukkan arti
'keluarnya sesuatu dari sesuatu yang lain'. Dari
kata itu diperoleh zabad ( -ri; ) 'buih'. Buih susu /
inti sari susu disebut zubdul-laban ( J;!t il] l.
Air yang berbuih disebut zabadaLmi' (itSt U;;).
Ombak laut yang bergelora dikatakan zabadul-

bahri( ,jt !';).
Kata zabad ( .rij ) terulang tiga kali dalam

Al-Qur'an. Kesemuanya terdapat pada satu ayat
(QS. Ar-Ra'd [13]: 17) dengan bunyi zabadan
(tt:),zabadun (\i.;) , dan az-zabadu (liilt).

Di dalam ayat tersebut, Allah memper-
bandingkan yang benar dan yang batil dengan
mengumparnakannya dengan air dan buih atau
dengan logam yang cair dengan buihnya. Yang
benar diumpamakan dengan air atau logam
murni, sedangkan yang batil dengan buih air
atau kotoran logam itu. Buih dan kotoran pasti
tidak mengandung manfaat bagi manusia. Ayat
ini mengandung pengertian bahwa wahyu yang
diturunkan Allah dari langit untuk kehidupan
hati diserupakan dengan air hujan yang di-
turunkan-Nya untuk kehidupan bumi dengan
tumbuh-tumbuhan. Hati diserupakan dengan
lembah. Arus air yang mengalir di lembah
membawa buih dan sampah. Begitu pula hi-
dayah dan ilmu, bila mengalir di hati akan
berpengaruh terhadap nafsu syahwat dengan
menghilangkannya. Inilah yang dikandung oleh
firman-Nya, " Dia telah menurunkan air (huj an) dari

langit...". Kemudian, di dalam ayat itu pula Allah
swt. menjelaskan " Dan dnri apa logam) y ang merekn

lebur di dalam api...". Logam, baik emas, perak,
tembaga maupun besi, ketika dituangkan ke
dalam api, akan menghilangkan kotoran dan
karat yang melekat padanya serta memisah-
kannya dari substansi yang dapat dimanfaatkan
sehingga hilanglah karat itu dengan sia-sia.
Begitu pula, syahwat akan dilemparkan dan
dibuang dengan sia-sia oleh hati orang Mukmin
sebagaimana arus air menghanyutkan sampah
(zabad) atau api melemparkan karat logam.
Demikian Allah membu.at tamtsil bagi yang hak
dan yang batil dan Allah memberikan berbagai
tamtsil kepada manusia agar mereka dapat
memetik pelajaran daripadanyd. ee BaharuddinHS. ct

ZABANTAA l.,v;l
Kata tersebut berasal dari kata az-zabn ( U.')l),
yang secara literal berarti mendorong. Arti
tersebut menunjukkan adanya kekuatan pada
diri pelakunya. Karenanya, kata ini biasanya
digunakan untuk merujuk pada petugas-petugas
keamanan.

Di dalam Al-Qur'an, kata zabdniah hanya
disebutkan sekali, yakni di dalamQS. AI-'Alaq [96]:
18 dan yang dimaksud adalah malaikat-malaikat
Allah yang bertugas menghadapi orang-orang
yang berdosa di hari kemudian. Penamaan
malaikat-malaikat tersebut dengan zabdniy ah m*
nunjukkan bahwa mereka memunyai kekuatan
yang sangat hebat, sangat kasar, dan keras di
dalam menghadapi orang kafir.
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Kata zabdniah ( q.q3) disepakati oleh ahli
bahasa dan tafsir sebagai bentuk jamak, tetapi
pendapat mereka mengenai bentuk mufrad
(tunggal) kata tersebut berbeda. Ibnu Abbas
menyatakan bahwa zabdniah (A.6.; ) adalah
bentuk jamak dari zibni ( e.)),sementara Al-
Akhfasy berpendapat bahwa bentuk mufr ad-ny a

adalah zdbin (;,11), sedangkan Abu Ubaidah
menyatakan bentuk mufradnya adalah zibaniah
(\n;).

Tugas malaikat-malaikat penjaga neraka
menghadapi orang-orang kafir dan menjerumus-
kan mereka ke dalam neraka, diisyaratkan pula
dalam QS. Ath-Th0r [52]: '1,3-1,4, "Mereka
digiring masuk ke dalam neraka dengan per-
lakuan keras dan kasar tanpa mengenal belas
kasih."

QS. Al-Alaq [95]: 18 berbicara di dalam
konteks ancaman kepada orang-orang yang
mendustakan kebenaran agama dan dengan
kekuasaannya menghalang-halangi orang lain
menjalankan ajaran agiuna.

Menurut catatan sejarah, Abu ]ahal selalu
menghalang-halangi, sampai akhirnya Nabi
hijrah ke Madinah. Bahkan, terjadinya Perang
Badar lebih banyak disebabkan oleh perbuatan
Abu fahal. Kalau ayat ini dipahami secara khusus
maka sebenarnya malaikat yang ditunjuk di
dalam ayat ini telah turun di dalam Perang
Badar, seperti diinformasikan sendiri oleh Al-
Qur'an di dalam QS. Al-Anf6l [8]:9.
te M. Calib Matola e:

zABoR ( tv.il
Katazabfir ( ,Tr) dalam bentuk tunggal ditemui
dalam Al-Qur'an sebanyak tiga kali, yaitu pada

QS. Al-Anbiyd' [21]:105, QS. An-Nisd' l4l:1.63,
dan QS. Al-Kahfi [18]: 55. Dalam bentuk jamak,
zubar ( jl:) atat zubur ( j.] ) terdapat pada tujuh
ayat, antara lain, dalam QS. Al-Anbiyd' 121l:96
dan QS.Ah'ImrAn [3]: 184.

Katazabfir ( iy.:) terambil dari kata dasar,
zab ar a ( j. ; ) y arr9 pada, mulanya berarti qith' atun
minat-haffid ( *- t U kL = sepotong besi). Yang
terbayang pada benak kita dari pengertian itu

1119

Zab:ir

ialah adanya makna' kekuatan' dan' kekerasan'.
Dari sini afiizabara( j; ) kemudianberkembang
menjadi beraneka ragam, sehingga dalam kamus
ditemukan beberapa arti antara lain ialah
'mencegah','badan besar','batu','tulisan',
'perkataan', dan sebagainya. Keanekaragaman
arti tersebut bukan berarti membebani kata
tersebut dengan arti yang jauh menyimpang
karena kesemua arti itu masih tertampung di
dalam kalazabarayaitu 'kuat' (al-tautfiq). |ika kita
merangkai kalimat-kalimat kemudian kita
tuliskan di dalam sebuah buku maka buku itu
disebut zabfir karena ia memunyai kekuatan
argumentasi. Seseorang yang mencegah masuk-
nya orang lain ke dalam rumahnya disebrft zdbir.
Disebut demikian karena ia memunyai kekuatan
dan kekuasaan. Demikian arti-arti lain yang
dapat dikembalikan kepada arti asalnya.

Al-Qur'an menggunakan kata zabitr trntuk
pengertian wahyu yang diturunkan kepadaNabi
Daud, seperti dijelaskan dalam QS. An-NisA' [4]:
L63,: wa dtaind diwuda zabitrd (t1rj5 Sirti 6t;i=
dan Kami berikan Zabur kepada Daud).

Pada ayat di atas Al-Qur'an menggunakan
kata iltaind untuk pengertian 'memberikan atau
mendatangkan' untuk memberi isyarat bahwa
yang diberikan itu bukan sembarangan kitab,
melainkan sesuatu yang mulia dan agung. Dari
sini dapat diketahui bahwaZabw yang diberikan
kepada Nabi Daud itu adalah sesuatu yang suci,
mulia, dan agung diberikan melalui fibril.

Zabltr sarna dengan mazbfir yangberNti al-
maktttb (sesuatu yang ditulis). Tetapi bukanlah
pengertian ini yang dikehendaki oleh Al-Qur'an.
Para ahli tafsir tidak sepakat dalam memahami
kata Zabtt yang ada dalam Al-Qur'an. Al-
Qurthubi berpendapat bahwa Zabur yang
dimaksud di dalam Al-Qur'an ialah kitab yang
diwahyukan kepada Nabi Daud as. yang terdiri
dari 150 surah. Isinya berupa hikmah dan
pengajaran bagi umatnya, tidak mengandung
hukum syara'. Di dalamnya tidak terdapat
istilah halal dan haram seperti pada kitab-kitab
lain. Asy-Syaukani dalam kitabnya F athul-Qaffir,
mengatakan bahwa Zabur adalah kitab yang
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diturunkan kepada Nabi Daud yang berisi 150

surah. Isinya berupa doa-doa Nabi Daud kepada

Allah agar ia dibantu dan diselamatkan dari
kelaliman musuh-musuhnya. Dalam kitab

l6mifi'l-Bayhre, Abu |a'far berkata bahwa Zabur

ialah nama kitab yang diturunkan kepada Nabi
Daud seperti Taurat nama kitab yang diturunkan
kepada Nabi Musa, Iniil nama kitab yang di-
berikan kepada Nabi Isa, dan Al-Qur'an nama

kitab yang diwahyukan kePada Nabi
Muhammad saw.

Istilah Zabur sudah dikenal oleh semua

bangsa di dunia sebagai Kitab Nabi Daud. Daud

menjadi orang terkemuka karena ia menerima

Zabur dari Allah. Di dalamnya tertulis bahwa

Muhammad adalah nabi terakhir dan umatnya

adalah yang terbaik "Dan sesungguhnya telah

kami tulis dalam Zabur sesudah (kami tulis di
dalam) Lauh Mahfuzh bahwasanya bumi ini
dipusakai hamba-hamba-Ku yang saleh." (QS.

Al-AnbiyA' [21]: 105). ce A. Rahman Ritonga ee

zAFiR t i:t
Kata zafir adalah mashdar dari kata zafara yazfiru

zafiranlzafiratan (?4;': fi': - j";- -';3 ) yang

menurut Ibnu Manzhur berarti 'berteriak
dengan suara keras'. Selanjutnya kata ini
mengalami perkembangan makna menjadi
'kesusahan/kegelapan', seperti ungkapan "si
Fulan terasa sesak dadanya karena ditimpa
kesusahan". Kemudian mengalami penyempitan

makna, yakni 'teriakan'. Ibrahim Al-Anbari
(pengarang Al-Mausfi' ah Al-Qur' 6niy ah) me-
nyebutkan makna zafir ( |;) adalah'adanya
kesusahan dan kesulitan yang dialami sehingga

seakan-akan tak sanggup lagi untuk menahan-

nya yang mengakibatkan merintih/berteriak'.
Az-Zajjaj menjelaskan bahwa kata zafir

juga berarti 'mengeluarkan nafas yang me-

nyebabkan rintihan suara keras karena ke-

susahan dan kegelapan'. Kata ini disebut dalam

Al-Qur'an sebanyak 3 kdi, yaitu dalam QS. H0d

[11]: 106, QS. Al-Anbiyd' l21l:100, dan QS. Al-
FurqAn l25l: 12. Dalam Tafsirul -Munir dan Tafdr

lbnu Katsir, kata zafir yang terdapat di dalam Al-

ZAlticlirr

Qur'an semuanya ditujukan kepada penghuni
neraka yang berarti 'azab/siksaan' dan 'bencana'.

Dua ayat pertama di atas menunjukkan teriakan

yang amat dahsyat dari penghuni neraka yang

disebabkan oleh siksaan yang amat pedih (QS'

H0d [11]: 106). Sakit dan pedihnya siksaan yang

dialami para penghuni neraka mengakibatkan
mereka merintih dan berteriak, hingga tidak
dapat mendengar su:ra lain kecuali rintihan dan

teriakan mereka (QS. Al-AnbiyA' [21]: 100).

Sementara itu, pada ayat terakhir QS. Al-FurqAn

l25l: 12, mal<na zafir menunjukkan bahwa neraka

itu dapat melihat, dan ini mungkin terjadi
dengan kekuasaan Allah, atau ayat ini meng-

gambarkan bagaimana dahsyat dan seramnya
neraka itu agar setiap orang dapat menS-
gambarkanny a. Az-Zamakhsyari menjelaskan,

bahwa yang melihat di sini adalah penjaga
neraka (malaikat Zabaniyah) sehingga yang
menggeram dan berteriak amat keras adalah
Zabmiyah. se Murni Badru ee

zAuroiN ( g1.urj )
Kata ini disebut dalam Al-Qur'an hanya satu

kali, yakni di dalam QS. Y0suf [12]: 20. Bentuk

mufradnya adalah zhhid(-r41; ), berasal dari kata

zuhd (.ri'] ), yang secara etimologis berarti
'meninggalkan kecenderungan kepada sesuatu'.

ladi, zdhid ( +U ) adalah 'orang yang bersikap

tidak cenderung kepada sesuatu', atau 'orang
yang berpaling benci, dan tidak menginginkan

sesuatu'. Dalam ayat di atas, kata zdhiffin berarti
'para musafir tidak ingin memungut Yusuf '. Para

ahli tafsir berbeda pendapat tentang alasan
ketidakinginan tersebut. Sebagian mereka
mengatakan, ketidakinginan mereka itu karena

adanya tanda-tanda kemerdekaan, kecerdasan,

dan ketinggian akhlak Yusuf sehingga mereka

tidak mau bertanggung jawab atasnya. Ahli
tafsir yang lain berpendapat, ketidakinginan
para penjual Yusuf itu karena mereka me-

nginginkan keuntungan yang lebih besar dari
pada diri Yusuf. Ada pula yang mengatakan,

ketidakinginan itu disebabkan para penjualnya

adalah saudara-saudara Yusuf sendiri, yang
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tidak menyukainya atau pun harganya tetapi
mereka menjualnya agar tidak ketahuan apa
yang telah mereka lakukan, yakni menjauh-
kannya dari orang tua mereka. Di samping itu,
ada lagi yang berpendapat, para penjual Yusuf
tidak menyukainya karena mereka tidak tahu
ketinggian kedudukan Yusuf di sisi Allah.
Sebenarnya - kata Ath-Thabarsi - pendapat-
pendapat tersebut tidak bertentangan satu sama
lain, semuanya mengacu kepada kandungan
ayat dan satu sama lain saling melengkapi.

Istilah zuhd( i!; ) dipahami dalam tasawuf
dengan arti 'mengosongkan hati dari kecen-
derungan terhadap kemewahan duniawi'.
+ Yunasril Ali oe

zArGH r 6ii t
Lafal ini merupakan mashdar dari katakerja zdgha

- yazighu - zaigh ( &j - Ei- - 1t;) yangartinya
'condong','membengkok', atau'berpaling'.
Misalnya drlq" hadits Aisyah ra., wa idz zdghatil-

abshdru ( ]t-i!r ,>;t; ;1.-r = d* ingatlah ketika
hitam matanya berpaling dari tempatnya atau
menjadi juling seperti halnya orang yang sedang
ketakutan).

Ibnu Manzhur mengutip beberapa hadits
yang mencakup kata zaigh di dalam arti 'ber-
paling' atau'condong'; misalnya, la.ditp !"llAlg
doa, Allihumma ld tuzigh qakn ( €[ Li ) iilt =

Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hatiku
dari keimanan); doa semakna itu juga terdapat
di dalam QS.Ah'Imr6n [3]:8,

tl&J c., A ,?t tfrn 4 b.

+tXii.r:t A1!""o;')
(Rabband 16 tuzigh quliband ba'da idz hadaitanh wa

hab land mil-ladunkn rahmah innaka ant al-wahhdb)

"Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami

condong kepada kesesatrn sesudah Engknu memberi pe-

tunjuk kEada kami, dan karuniakanlah kepada kami

r ahmat dari sisi-Mu; karena sesungguhny a Engkaulah

MahaPemberiknrunid".

Dalam Al-Qur'an ditemukan beberapa ayat
yang mencakup lafal-lafal yang berakar zaigh
( i-j-' ) dalam bentuk kata kerja danmashdar.Di
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dalam bentuk kata kerja intransitif ( p.1! ) dengan
pola masa kini/mendatang terdapat pada dua
ayat, yaitu QS. SabA' l34l: 12, Wa may-yuzigh
minhum 'an amrinh nudziqhu min adzdbis-sa'ir
( ,"ei ?t* b i;, s;i * -fr A d = Dan
siapa yang menyimpang di antara mereka dari
perintah Kami, Kami rasakan kepadanya azab

neraka yang apinya menyala-nyala.) Menurut
Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan lafalyazighu
(Ei--) dalam ayat di atas ialah menyimpang
dari perintah Allah dan keluar dari ketaatan
kepada-Nya. Dan maksud dari yazighu qulfibu
( a* g4 ) di dalam QS. At-Taubah [9]: 117 ialah
berpalingnya hati mereka dari kebenaran dan
merasa ragu terhadap agama yang dibawa Nabi
Muhammad saw. serta syak wasangka terhadap
kesulitan yang mereka derita dalam perjalanan
dan peperangan.

Adapun yang berpola lampau terdapat
lima ayat, antara lain dalam QS. An-Najm [53]:
17_, MA zdghal-basharu wa md thaghd { Att 7: C

5L Ci = Penglihatannya tidak berpaling dari
yang dilihatnya itu dan tidak [pula] me-
lampauinya.) Menurut Ibnu Abbas ra., ayat di
atas maksudnya ialah bahwa Nabi ketika
berada di Sidratul-Muntahi tidak menengok-
nengok ke kiri dan kanan dan tidak pula
melampaui dari apa yang diperintahkan
kepada beliau. Keadaan ini menunjukkan
kepada kemuliaan sifat beliau, yakni teguh
dalam segala hal dan patuh terhadap semua
perintah sehingga melakukan seperti apa yang
diperintahkan, dan tidak pula meminta me-
lampaui apa yang diberikan. Atau karena apa
yang beliau lihat demikian mengagumkan
sehingga matanya tidak melihat ke kiri dan ke
kanan. Kemudian ungkapan yang menyatakan,
wa idz zdghati al-abshdru wabalaghati al-qulitbu al-

banhjira ( ;di Llni,frS'*rti *tj ltt) dl
dalam QS. Al-AhzAb [33]: 10 merupakan gam-
baran dari hebatnya perasaan takut dan gentar
yang dialami oleh siapa saja yang ada pada
waktu itu, ketika datang bantuan Allah untuk
menghancurkan konspirasi Yahudi Bani

Quraizhah dan orang-orang musyrik Mekah

u.$ i; * e3
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yang mengepung penduduk Madinah di dalam
Perang Khandaq.

Lafal, zdghati al-abshdr ( );irfi ,2i,rj) lain-
nya terdapat di dalam QS. Shad [38]: 63,

Attakhadzndhum sukhriyy an am zdghat' gnhumul-

abshkr (',Ai '& *tt: -ti t;= '#iri = Apu-
kah kami dahulu menjadikan mereka olok-
olokan, ataukah mata kami yang tidak melihat
mereka?). Ayat ini menerangkan keadaan orang-
orang kafir di neraka yang mengira bahwa
orang-orang Mukmin pun akan masuk neraka

bersama mereka. Namun, ketika berada di
nerak4 mereka tidak menemukan orang-orang
Mukmiru yang ketika di dunia mereka jadikan
bahan ejekan itu. Meski demikian, mereka tetap

menduga, bahwa orang-orang Mukmin itu pun
masuk neraka, hanya saja mereka tidak dapat
melihatnya.

D dalam QS. Ash-Shaff [61]: 5, terdapat dua
lafial zaigh (C--- j ) dalam bentuk verba dan hansitif
( 6-r----clt ), yaitu Fa lammd zdghit azdghall1hu

qitaa*rr*C&;it'f'1 lit rgr; 6i=waka tatkala

mereka berpaling [dari kebenaran], Allah me-
malingkan hati mereka.) Ibnu Katsir me-
ngelaborasi ayat tersebut dengan mengatakan
bahwa ketika mereka berpaling dari kebenaran;

padahal, mereka mengetahuinya maka Allah
memalingkan hati mereka dari petunjuk-Nya dan

menjadikannya selalu berada dalam keraguan, ke-

bingungan, dan kehinaan.
Adapun yang berbentuk mashdar hanya

sekali, yaitu dalam QS. Ali'Imr6n [3]: 7,
-.. '- . !t' Do- t' - fi eU;t4t e. 4-l;.i l- qt 'S e, -*rtt .} Cf-l

-,:).ii ;trti5'*iti
(F a ammdl-ladzina fi qulirbihim zaighun fa y attabi' ttna

mi t asy 6bahn minhubtighi' al-fitnati wabtighh' a ta' uilih)
" Adapun orang-orang y ang di dalam hatiny a condong

kepadn knaatrn maka mereka mengikuti sebagian ay at-

ayat yang mutasyAbihah untuk menimbulkan fitnah
dnn untuk mm c ar i - c ar i ta vvi,l-ny a. "

Dalam ayat ini, Allah menerangkan, bahwa
orang-orang yang di hatinya ada kesesatan,

yaitu yang keluar dari kebenaran menuju
kebatilan, berpegang kepada ayat-ayat mutasy dbih

Zait[rn

karena maknanya yang ambigu, hingga bisa
ditafsirkan sesuka hati. Lain halnya dengan
ay at-ay at mubkam yang maknanya pasti dan jelas

serta tidak mengandung makna lain.
+ Ahmad Saiful Anam te

zArroN ( JA))
Kata zaititn berasal dari akar kata yang tersusun
dari huruf zd' ( )), t6' ( ,> ) dan nfin ( ,.r ), yang
membentuk satu kata, yaltt zait (.--; ) yang
berarti 'minyak'. Dari tiga huruf tersebut
mengalami perubahan menjadi kata zaitfin y arrg

bermakna dasar 'buah zartun', zaitfinan (Ci;l
yang berarti 'buah zaitun yang menghasilkan
minyak', zaitfinah(t';-3 ), 'pohon zaitun'. Proses

perubahan kata-kata tersebut tidak mengikuti
atau menyalahi kaidah-kaidah yang biasa
digunakan/kaidah-kaidah baku yang berlaku di
dalam ilmu sharaf.

Kata zaitfin terulang sebanyak empat kali
dalam Al-Qur'an, yaitu pada QS. Al-An'Am [6]:
99,1,4L, QS. An-Nahl [15]:11, dan At-Tin [95]:1.
Adapun kata lain yang seakar dengannya,
seperti zaitfihi (6)) hanya terdapat di dalam

QS. An-Nffr [24]:35, zaititndn terdapat di dalam

QS. Abasa [80]:29, sedangkan zaititnah terdapat

Zaitun, salah satu buah yang disebut dalam Al-Qur'an, karena

memiliki banyak manfaat dan keberkahan
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di dalam QS. An-NOr l24l:35.
Katazaitftn dalam QS. Al-An'Am [6]:99 dan

141 diikuti oleh kata ar-rummdn ( O$lt ), artinya'
buah delima'. Dalam dua ayat itu diterangkan
tentang konsep keserupaan dan ketidaksamaan
antara kedua jenis buah tersebut, -buah
rumman dan buah zaitun, di dalam istilah
tafsirnya, mutasyibihan wa ghairu mutasyabih. / - -.l2;*.. k: r**'1.

Menurut pandangan para ulama, di antara-
nya, Qatadah, keserupaan kedua jenis buah
tersebut terletak pada bentuk daunnya, sedang-
kan perbedaannya terletak pada buahnya. Atau,
juga menurutnya, bisa diartikan serupa di dalam
penciptaannya, berbeda di dalam rasanya.
Ulama lain menafsirkan dengan, serupa di dalam
pandangan, tapi berbeda di dalam rasa.

Dalam surah Al-An'dm [6]:99 membicara-
kan air hujan sebagai sumber kehidupan tumbuh-
tumbuhan, hanya saja ayat ini berbeda dengan

QS. An-Nahl [16]: LL, sebab dalam ayat ini
diterangkan secara rinci proses pembuahan
tanam-tanaman yang tumbuh dari air yang
diturunkan dari langit. Dari tumbuh-tumbuhan
itu keluar tanaman yang menghijau, dan dari situ
keluar butir yang banyak. Dari mayang korma
keluar tangkai-tangkainya yang menjuntai. Itu
semua merupakan tanda-tanda kekuasaan dan
kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.

QS. Al-An'Am 16l:141. menerangkan per-
nyataan Allah bahwa Dialah yang menciptakan
semua yang ada di bumi ini, dari berbagai jenis
buah-buahair (termasuk buah zaitun), binatang
dan sebagainya. Penjelasan tentang hak-hak
dan kewajiban yang diemban manusia ter-
hadap apa yang diciptakan-Ny+ di antaranya
kewajiban untuk mengeluarkan zakat harta.
Allah swt. melarang manusia melakukan
tindakan mubazir (berlebih-lebihan), karena
perbuatan tersebut merupakan perbuatan
setan, sedangkan setan termasukgolongan yang
ingkar pada Allah swt.

QS. An-N0r [24]:35, Allah swt. menerang-
kan bahwa Allahlah yang memberi penerang
kepada apa yang ada di langit dan bumi dan

tt23
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pohon zaitun ditegaskan sebagai pohon mubdraknh

(*-+:, 'o'rd.1, artinya 'pohon yang membawa
berkah'. Kalazaititnah di dalam ayat ini, diartikan
sebagai pohon di dalam bentuk dan makna yang
bersifat simbolilg pohon yang tidak berwujud di
dalam kehidupan dunia ini. Ia merupakan
perumparnaan Allah tentang kemahakuasaan-
Nya dalam menerangi seluruh isi alam.

Adapun zaitfin dalam QS. At-fin [95]: 1,

berfungsi sebagai muqsam bih ( a; & = sesuatu
yang dijadikan sumpah). Di sini Allah swt.
bersumpah dengan menggunakan kata zaitfin.
Menurut sebagian ulama bahwa yang dimaksud
dengan zaititn di dalam konteks ayat ini adalah
Baitul-Maqdrs yang banyak tumbuh pohon zaitun.
, Muslimin H. Kara *

ZAIRAH (6?))
Kata zajrah berasal dari zajara (''*:), yazjuru
(;';),zairan (t'v;), terdiri dari huruf zai, jim,
darr ra', yang pada dasarnya berarti'pencegahan',
'larangan', 'bentakan dan teriakan untuk meng-
halau'. Al-Ashfahani mengatakan bahwa az-zajr
( ..')t ) bermakna zajrun bi shaut (-":*",?:l
'pencegahan dengan suara'. Kemudian kata itu
dipergunakan untuk 'pengusiran', dan di-
pergunakan pula untuk'bentakan' seperti dalam
firman Allah QS. An-NAzi'At l79l:1,3 dan QS.
Ash-ShAffAt l37l:19.

Dalam Al-Qur'an, kata zajrah ({i;) dmr
yang seakar dengannya ditemukan sebanyak
enam kali. Rinciannya z ajran ( ri; ) satu kali (QS.

Ash-ShAffAt [37]:2); zajarah (;;)) dua kali (QS.

Ash-ShAffAt [37]: 19, QS. An-NAzi'dt l79l: 13);

uzdujir ( ---"'rt ) satu kali (QS. Al-Qamar [54]:9);
muzdajar (;t'; ) satu kali juga (QS. Al-Qamar

[54]: a); az-zdjirdt (,>t'vr')r ) satu kali (QS. As-
Shaffat p7l:2).

Ketika menafsirkan ayat 2 QS. Ash-
Shaffat, Fazzhjirdti zajran ( Gj y-z1ii ), Rt-
Maraghi mengatakan bahwa makna asal az-zajr
ialah, Ad-Qaf' u' qnisy-sy ai' i"bitasalluthin wa shiy 6h

{ ;V': yr1}t rr eU = mencegah se-
suatu dengan sikap kasar dan bentakan).
Kemudian, kata itu berarti 'menghalau',
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'mendorong', atau'mencegah'. Yang dimaksud
az-zhjirdt (,>t'vt')t) di dalam ayat tersebut ialah

para malaikat yang bertugas mencegah manusia

melakukan maksiat dan mendorong untuk
melakukan perbuatan baik. Adapun Al-
Ashfahani menafsirkannya'Para malaikat yang

menghalau awan'.
Katazajrahyang terdapat di dalam QS. Ash-

Shaffat p7l:19; QS. An-NAzi'dt l79l:13, diberi
keterangan dengan katawdhidah. Kedua ayat itu
datang menjelaskan, bahwa hari kebangkitan

yang disangsikan dan diingkari oleh orang-orang
kafir, sangat mudah bagi Allah untuk me-

ngadakannya; hanya dengan satu teriakan saja

(zajrah wihidah), yaitu tiupan terompet sangka-

kala. Kesangsian orang-orang kafir terhadap
hari kebangkitan itu dapat dilihat lebih jelas

pada ayat-ayat yang mendahului kedua ayat

tersebut. Misalnya, di dalam ayat tersebut,
mereka mempertanyakan kemungkinan akan

hidupnya kembali orang-orang yang telah mati;

yang tulang-tulangnya telah hancur luluh dan

bersatu dengan tanah. c:Baharuddin HS. et

ZAKAH ( 66j )
Kala zakdh (;tS:) bentuk mashdar yang berasal

dari kata zaki - yazkft - zak6'an, yang berarti
tumbuh, subur, suci, baik dan keberkahan.

Dalam Al-Qur'an, kata zakhh dan derivasi-
nya disebut 3zkali, dengan tiga makna berikut,

sesuai dengan penggunannya dalam ayat, yaitu:
Pertama,'kesucian dan kesalehan', seperti

tersebut dalam QS. Al-Kahfi [18]: 81 yang
menjelaskan alasan Nabi Khidhir, mengapa

membunuh anak kecil, yaitu agar kedua orang

tuanyadiberi ganti olehTuhan dengan yang lebih

suci dan saleh serta lebih dekat kasih sayangnya;

(t11 ,t.;i't i;<: 4 Wl
Kedua, 'sedekah', seperti tersebut dalam QS.

Ar-R0m [30]: 39 yang menegaskan, bahwa
pemberian yang dilakukan dengan tujuan untuk
mendapatkan keuntungan materi yang lebih
besar tidak akan mendapatkan imbalan dari
Allah swt., sebaliknya, zakdh (sedekah) yang

diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan

Zlkirli

keridhaan Allah, maka pelakunya telah melipat
gandakan pahalanya;

'or;r';ri iqq'e iir;i 3r'-q 2Fj o -iv ce

" D an apa y ang kamu berikan berup a zakat y ang kamu

maksudksn untuk mmcrpai keridhnart Afialx, maka [y ang

berbuat demikianl itulah orang-orang yang melipat

gandakan Qahalanyd.

Ketiga,'ukuran dari harta tertentu untuk
diberikan kepada orang-orang tertentu dengan

beberapa syarat'. Arti inilah yang populer
sebagai istilah jika kata zakdhlzakat disebut.
Dinamakan demikian, karena dengan menunai-

kannya, harta diharapkan bisa tumbuh dan
bertambah; atau merupakan salah satu bentuk
penyuciannya. Dalam Al-Qur'an, zakdh dengarr

arti ini tersebut 29 kali, di antaranya QS. Al-
Baqarah [2]: 110 yang berisi perintah untuk
mendirikan shalat dan menunaikan zakat,

G ;a'1i | ; t ; 5 a i:5i 1 t:aii = " D an di r ik anl ah sh al at

dan tunaikanlah zakat " ).

Namun demikian, masih ada istilah lain
lagi yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk
menunjuk makna ini, yaitu shadaqah dan infkq.

Misalnya, dalam QS. Al-Baqarah [2]: 267 yang
mensatakan:

*t'fi I 8 G?i ti'r *3 c r':.;i nij4i
"Niftahtcanlah (di jalan Allab sebagian dari hasil

usahmnu y ang baik-baik dnt xbagian dai apa y ang Kmni

keluarknn dari bumi untuk komu " ;

\€jii'#I;'*'4"'i'Y i'
"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna

membersihkon dnn menyucikan mereka. "

Hal yang sama juga ditemukan dalam
hadis Nabi. Misalnya sebuah hadis yang di-
riwayatkan oleh Bukhari tentang pesan Nabi
kepada Muadz saat mau diberangkatkan ke

Yaman, yaitu:

e ';'V *t Jn jii lt !t ^tt 
! 'oi ;;rA Jt. r<'ir

q\'j4 j;r w ;it "ri ar 3f '&J,;,it'uts rrLvl

;7t 'i,lt'oi A-\.Lt:tstt. tevi e :'V Ni ;;- ,y ,;,
'r1.\l J'"it'e*i b'*'i d.ryi e'nl;'fr)t
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Zak.llr

"Ajaklah mereka kepada syahadatain, jika mereka

mematuhinya, maka beritahukan bahwa Allah telah

mewajibkan kepada mereka shalat 5 (lima) waktu sehari

smalarn, dmt bila merekn mematuhmy a maknfuritalrukan

bahwa Allah telah mewaj ibkmr kepada mueka zakat pada

harta kekay amr merekn, dipungut dari orang-orang kny a

dai merekn dm dibagiknn kepada orang-orang fakir mbkin

dnimerekn"
Zakat adalah ibadah wajib bagi seorang

Muslim yang telah memiliki syarat-syarat
tertentu, berupa: (1) milik penuh; (2) harta
berkembang/produktif; (3) cukup senisab; (4)

bebas dari utang; (5) sudah sampai setahun
(haul), kecuali hasil pertanian, harta karun (rikaz)
dan semacamnya, zakatnya dikeluarkan pada
saat memperolehnya, tanpa menunggu haul; dan
(6) melebihi dari kebutuhan rutin/primer yang
disebut dengan al-hdj ah al-ashliyy ah.

Zakat adalah saudara kembar shalat. Zakat
untuk menyucikan harta, shalat untuk me-
nyucikan hati. Keduanya selalu disebutkan
berdampingan dalam Al-Qur'an (28 kali). Zakat
adalah salah satu rukun Islam; posisinya sama
dengan rukun-rukun lain, yaitu syahadat, shalat,
puasa dan haji. Rasulullah saw. bersabda: "lslam

didirikan di atas 5 lima) sotdi; yaitu: mengakuibahwa

tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah dan

bahwasanya Muhalrmad itu utusfrn AUah, mengerjaknn

shalat, mengeluarkan zakat, melaksanakan haji dan

berpuasa pada bulan Ramadhan. " (HR. Bukhari dan
Muslim). Kalau hanya mengerjakan shalat atau
rukun Islam lainny4 tanpa menunaikan zakat,
maka telah berdosa, karena hukumnya sama-
sama wajib. Kalau seorang muslim tidak me-
ngeluarkan zakat, sedang dia sudah memenuhi
syarat wajib zakat, maka belum sempurnalah
keislamannya.

Harta yang wajib dizakati di zaman
Rasulullah saw. adalah: emas dan perak, ternak,
barang dagangan, tanaman dan buah-buahan
serta rikaz (harta karun). Harta yang wajib
dizakati itu di zaman Rasulullah sudah me-
munyai ketetapan hukum jelas, baik kadarny+
nishabnya maupun waktu mengeluarkannya.

Kehidupan sosial di zarnan Rasululah saw.,

tr25

Zakirir

berbeda dengan kehidupan sosial dewasa ini,
khususnya di Indonesia. Dewasa ini sudah
dikenal hasil bumi dalam berbagai macam
bentuknya, hasil perdagangan dalam berbagai
macam ragamnya, hasil pertanian dalam ber-
bagai macam jenisnya, hasil perindustrian
dalam berbagai macam bentuknya, hasil pe-
ternakan dalam berbagai macarn jenisnya dan
hasil usaha untuk mendapatkan uang seperti
penghasilan dokter, penghasilan konsultan,
kontraktor, penghasilan pegawai dan sebagai-
nya. Untuk menentukkan nisab, kadar dan
waktunya, dianalogikan kepada jenis harta yang
telah ada ketetapan nisab, kadar dan waktunya
oleh Rasulullah saw. dengan mempersamakan
illat-nya.

Ketentuan peruntukan zakat telah di-
sebutkan dalam Al-Qur'an dengan rinci dalam
surah At-Taubah [9] 60:

^iigS 
ql"',lr;:ii o6.irii ,l';ia ,;''-Z:i t:,'1

"gtt qii i'i ,b -J'wyi'r ru4i 3; fi*
)=+, * frii "4i J;'b-t

" S esungguhny a zaknt-zakat itu, hany alalt untuk orang-

or ang fakir, or ang-or an I miskin, pettgurus-pen gurus
zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, or ang-or ang y ang berhutang,

untuk j alm Allah dan untuk muekn yuang xdmg dalmn

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan

Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana."

Berdasarkan ayat tersebut, ulama sepakat
bahwa tidak boleh memberikan zakat kecuali
kepada 8 (delapan) golongan. Hal ini berarti
bahwa orang yang berada di luar golongan itu
tidak berhak menerima zakat. Hanya saja
mereka berbeda pendapat dalam hal mem-
berikan zakat kepada satu atau dua golongan saja

dari delapan golongan itu atau kepada semua
golongan delapan tersebut.

Sehubungan dengan ini, Imam Malik dan
Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa orang
Islam/penguasa boleh memberikan zakat kepada
satu atau beberapa golongan menurut ke-
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Zakirh

butuhan apabila dipandang perlu, sedangkan

Imam Syafi'i berpendapat, bahwa zakat harus

dibagikan kepada delapan golongan sesuai

dengan yang disebutkan oleh Allah swt. (QS. At-
Taubah [9]: 6,0). Perbedaan pendapat ini di-
sebabkan karena Imam Malik dan Imam Abu
Hanifah tidak melihat dari segi lahirnyalafal,
tetapi dari segi maknanya yang terkandung
yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup mus-
tahiknya sedangkan Imam Syafii memahami
dari segi lahirnya lafal ayat. Demikian, disebut-
kan oleh Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidiyatu
al- Muj t ahid w a nihily atu al -mu qt ashi d.

Apabila pendapat Imam Malik dan Imam
Abu Hanifah itu diikuti, maka zakat lebih
diutamakan untuk fakir-miskin karena kedua
golongan inilah yang kebutuhan hidupnya selalu

dalam kekurangan.
DR. Yusuf Al-Qaradhawi dalam bukunya

Fiqh az-Zakdh mengatakan, bahwa Allah swt.
menyebutkan fakir-miskin pada urutan pertama
dan kedua menunjukkan, bahwa tujuan utama
dari zakat adalah untuk menanggulangi ke-
miskinan. Menurutnya, hal ini merupakan
tujuan utama zakat dan terpenting. Pendapat
Yusuf Al-Qaradhawi ini didasarkan pada hadis

Nabi saw. ketika beliau mengutus Muadz bin
|abal ke Yaman sebagaimana telah disebutkan
di atas.

Zakat disamping sebagai ibadah, berupaya
memperkecil jumlah penerima zakat dan mem-
perbanyak jumlah pemberi zakat. Dalam me-
realisaikan hal ini, pengelola zakat seyogianya

memberikan pada setiap mustahik zakat me-
nurut apa yang dibutuhkannya, seperti alat-alat

perdagangan/barang dagangan atau modal
dagangan pada mustahik yang berdagang alat-

alat pertanian/lahan garapan pada petani,
demikian juga alat-alat pertukangan kepada
kaum buruh dan seterusnya. Demikian, ungkap
Yusuf Al-Qaradhawi selanjutnya.

Berdasarkan pendapat-pendapat tadi,
pendayagunaan zakat dalam usaha me-
nanggulangi kemiskinan, dimungkinkan akan

memperoleh hasil yang diharapkan, karena pada

Zamharir

prinsipnya arah dan kebijaksanan dalam pen-
dayagunaan zakat bertujuan untuk meningkat-
kan harkat dan martabat kemanusiaan fakir dan
miskin, agar mereka keluar dari belenggu
kefakirannya ke taraf hidup yang layak, dan
pada akhirnya kehidupan mereka meningkat
dari mustahiq zakat menjadi muzakki. Wa Allihu
A'lam. 4 Huzaemah T. Yanggo eo

zAMHARin r j"7$i I
Katazamharir (;=$ ) berarti'dingin yang amat

menusuk tulang' dan di dalam bahasa Arab dialek
Thay' berarti'bulanyang ada di langit'. Dari kata

itu timbull ? (v erb a) z amhar a ( i ) ) dmr izm ahar r a

( ,<,'.rt ) yang berarti'menjadi amat dingin' seperti
pudu t uti- at zamharal-yaumu ( i'/lt 

'ra-;1 aan
izmahnrral-y aumu ( i'A'"*\t ),keduanya diartikan
'hari amat dingin'. Zamhara ( f-)) dan izmaharra
,7..c .("i";t ) juga menunjuk pada makna lain, tetapi
dapat dikembalikan kepada arti asal yaitu
'menjadi amat dingin'. Arti-arti lain itu misalnya
pada ungkap an zarnhar atil: ainu ('rr[t .>'ra. ; ) V ar;re

berarti 'mata memerah karena matah'. Zamhara

berarti'menjadi merah' karena marah, dan pada

izmaharral-wajhu (Llt ,*\yl yang berarti 'wa-
jahnya muram' dan juga pad a izmalanatil-kfrwAkibu

(SfrLir ::rs":y ) 'bintang-bintang bersinar/
bercahaya'. Arti-arti lain itu dapat dikembalikan
kepada arti asalnya dengan melihat bahwa
perubahan mata menjadi merah karena marah
adalah gambaran dari mata yang amat ke-
dinginan dan wajah yang muram adalah smlah-
olah wajah itu merasakan dingin yang amat
sangaf begitu pula izmaharratil-knwdkib diartikan
'bintang-bintang bercahaya' karena bila bintang-
bintang itu menjadi amat dingin, ia bersinar dan

bercahaya.
Dalam Al-Qur'an, kata zamhari, (;r$)

disebut satu kali, yaitu pada QS. Al-InsAn [75]:
13 ketika melukiskan keadaan menyenangkan
yang dinikmati para penghuni surgayang duduk
santai bertelekan di atas dipan-dipan tanpa
merasakan teriknya matahari dan dingin yang
menusuk tulang. Pada umumnya para mufasir
berpendapat bahwa zamharir ( ;-;il ) yang
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Zanjabit

terdapat pada ayat itu berarti amat dingin
(syiddatul-bard). Namun, Muhammad Ismail
Ibrahim menyatakan bahwa kabilah Thay'
mempergunakan kata zamharir ( i-;il ) sebagai

sinonim dari qamar ( ,i= bulan) sehingga uiung
ayat itu (QS. Al-InsAn [76]: 13) dapat berarti
bahwa para penghuni surga itu tidak melihat
matahari dan bulan di dalam surga.
ec M. Rusydi Khalid ee

ZANIABIL t,brnil ,
Kata zanj a6l adalah ism' alam ( rG i:! = nama diri)
sejenis tanaman yang tumbuh di daerah datar,
jenis umbi-umbian , bukan biji-bijian atau
pepohonan. Zanjabil dimakan seperti halnya
sayur-mayur, digunakan dalam keadaan kering
banyak ditemukan di daerah Ethiopia dan Cina.
Zanjahl adalah sejenis pelezat dan pengharum
makanan atau makanan pedas. Tampaknya yang
dimaksud Ibnu Manzhur di sini adalah jahe,

yang tentu saja banyak terdapat di Indonesia.
Zanjabil (jahe) ini sangat disukai orang Arab.
Dalam hal ini, Al-A'sya seorang penyair Arab,
menyifati seorang gadis penari dengan me-
ngatakan, Ka' ann al - q ar anful a w a,z- zan j abil a b 6t 6

btfihL, wa aryan masyftr| ('SlJi)r'r'S'r,.pt ak
\3F Cri) Wrvu = seakan--akan pada bibirnya
terdapat cengkeh dmr zanjabil [jahe] serta madu
yang mengendap). Ada juga yang mengatakan

bahwa zanjaUil adalah sejenis khamr. Bagi orang
Arab, zanjab?l merupakan arak yang terbaik.
Seorang penyair Arab ]ahili mengagumi bibir

Jahe (zanjaUil), disebut dalam Al-Qur'an karena mengandung
banyak manfaat

rt27

Zanjabil

dan susunan gigi seorang gadis dengan meng-

umpamakannya sebagai zanjabil: Wa ka'anna
tha' maz-zani abili bihi idz dzuatuhtt wa sahfatal-khamr

( p,irla') )!:t\y * 1i,.*;7t'*3k', = [bibir-
nyalsusunan gigi'fiiiiis itul jika dinikmati
[diperhatikan] seakan aromanya sama dengan

zanjabil [arak yang harum, lezat,lagi pedas] dan
enaknya arak yang terbaik).

Sebenarnya perbedaan pendapat itu dapat
dikompromikan. Melihat ciri-ciri yang di-
kemukakan oleh Ibnu Manzhur, tampaknya
yang dimakstd zanjabil adalah 'juh"'. Adapun
yang menyebutnya sebagai arak tidak serta
merta mengatakannya sebagai arak yang se-

sungguhny4 tetapi arak yang ada campuran-
nya, yaitu adanya Elroma yang harum,lezat, darr
pedas. Sifat-sifat itu dimiliki oleh jahe. fadi,
mungkin yang mereka maksud adalah arakyang
dicampur dengan jahe. Karena begitu ter-
kesannya pada rasa jahe, orang Arab tidak lagi
menyebutnya sebagai arak, tetapi (arak) jahe.

Kata zanjabil dalam Al-Qur'an hanya
disebutkan satu kali, yaitu pada QS. Al-InsAn

[76]:17. Para ulama berbeda pendapat tentang
maknazanjabil dalam ayat tersebut. Menurut Al-
Qurthubi, zanjafrl dalam ayat itu berarti 'jahe',
yaitu sebagai c.unpuran arak yang diminum oleh

al-abrdr ( ,r-,!tri = orang-orang yang berbuat baik
dan menghuni surga). Para penghuni surga itu,
lanjut Al-Qurthubi, bebas memilih campuran
pada arak mereka. |ika ingin minum arak yang
terasa dingin, mereka menciunpurnya dengan

kdfitr (campuran dari mata air yang terasa
dingin), tetapi kalau ingin terasa hangat, mereka
mencampurnya dengan jahe. Mujahid dan

Qatadah, keduanya adalah mufasir, mengatakan

bahwa zanjabil adalah nama mata air di surga

yang diminum oleh orang-orang pembuat
kebajikan di dunia. Mata air itu juga disebut
salsabil. Penafsiran ini didasarkan pada lanjutan
ayat berikutnya. Di samping itu, ada juga yang
berpendapat bahwa zanjafrl adalah nama mata
air di surga yang mengandung aroma jahe. Ada
yang mengatakan bahwazanjabil adalah khamar
di surga atau campurannya yang tidak me-

ENsixlopcua Al Qun'ar.'r



Zaqq0rn

ngandung efek negatif.
Pendapat-pendapat di atas pada dasarnya

sama, yakni ingin menggambarkan minuman
parapenghuni surgayang ketika di duniabanyak
melakukan kebajikan. Sebagai tradisi Arab yang
sangat menyukai zanjabil (jahe), ayat tersebut
hendak menjelaskan kepada mereka betapa
nikmatnya makanan dan minuman di surga itu.

Penggunaan katazanjaAil di dalam QS. Al-
InsAn [76]: L7 itu berkaitan dengan adanyajalan
hidup yang diberikan Allah kepada manusia. jika
mengingkari jalan hidup yang diberikan Allah
itu, orang yang bersangkutan akan mendapatkan
siks4 yaitu dirantai, dibelenggu, dan dimasuk-
kan ke dalam neraka yang menyala-nyala (QS.

Al-InsAn 176l: 5). Sebaliknya, orang yang
mengikuti jalan hidup itu, di dalam istilah Al-
Qur'an disebut sebagai al-abrdr (orang-orang
yang berbuat kebajikan), akan mendapatkan
segala bentuk kenikmatan di surga, termasuk di
dalamnya meminum minuman arak/khamar
yang memunyai aroma jahe (yang bagi orang-
orang Arab |ahiliyah, dan mungkin juga saat ini,
arak semacam itu merupakan arak yang terbaik).
te Zubair Ahmad ee

t
zAQQoM < it:t
Kata zaqqfim ( i;:)) adalah nama pohon yang
buahnya merupakan makanan bagi penghuni
neraka. Kata itu berasal dari kata yang sama
dengan zaqama (y':) V""g berarti 'menelan',
'menyuap'. Tazaqqama ( C; I berarti 'makan
dengan cepat','minum berlebih-lebihan sampai
melewati batas', azqama t i":( I berarti 'me-
nelankan', dan izdnqmna ( it\ ) berarti'menelan'.

Menurut Ar-Raghib Al-Ashfahani, zaqama

( gr; I aar, tazaqqama ti; I maksudnya adalah
'menelan sesuatu yang tidak disukai', sebagai arti
konotatif yang diturunkan darikala zaqqA* ( ij :)
yang berarti'makanan yang tidak mengenyang-
kan' dalam api neraka. Zaqqfim ( ij,:1, menurut
Ahmad Ibnu Faris bin Zakaria, memunyai dua
pengertian, yaitu (1) sejenis pohon kecil yang
berbau busuk, pahit rasa buahnya dan tumbuh
di negeri Tihamah; dan (2) pohon yang tidak

Zer'

didapati di dunia, tetapi diciptakan Tuhan di
dalam neraka bersama makhluk ciptaan lainnya
seperti berbagai macrrn ular, kalajengking dan
penjaga-penjaga neraka. Buah Zaqq0m adalah
makanan bagi penghuni neraka.

Ath-Thabarsi mengemukakan adanya dua
pendapat mengenai zaqqfim (;;3),yaitu pen-
dapatyang menyatakan bahwapohon ini dikenal
oleh orang-orang Arab dan pendapat lain
menyatakan bahwa pohon ini sama sekali tidak
dikenal di kalangan orang-orang Arab. Pendapat
pertama mengemukakan bahwa Zaqq0m yang
dikenal orang-orang Arab adalah sejenis pohon
yang buahnya pahit, kulitnya kasar, dan berbau
busuk. Pendapat kedua mengemukakan sebuah
riwayat mengenai keheranan orang-orang
Quraisy kepada sebagian mereka yang tidak
mengenal pohon zaqqfim ( ii;:) yang disebut di
dalam Al-Qur'an. Kemudian, seorang yang
bernama lbnuz-Zab a'ri menjelaskan bahwa
zaqqfim ( ;fi) dalam bahasa Barbar adalah
'korma dan keju'. Abu |ahal pernah minta kepada
jariyahnya (pelayan wanita) untuk membawakan
zaqqirm ( ifi) kepadanya. Pelayan itu lalu
membawakan korma dan keju kepadanya.

Zaqqfim( 1ri; ) aau- AlQur'an disebut tiga
kali, yaitu dalam QS. Ash-Shdftdt [37]: 62, QS.
Ad-DukhAn [44l: 43, dan QS. Al-WAqi'ah [56]:
52. Gambaran mengenai pohon dan buahzaqqitm
( ,'3', ) itu disebut pada QS. Ash-ShAffAt [37]:
6d-46. Buah pohon zaqqfim ( ii,:l itu adalah
makanan siksaan bagi orang-orang zalirn,
tumbuh di dasar neraka )ahim, dan mayangnya
bagaikan kepala-kepala setan dan pada QS. Ad-
DukhAn l44l: 43-45, dinyatakan bahwa buah
pohon zaqqfim ( ih) itu adalah makanan orang
yang banyak berdosa, bagai kotoran minyak
yang mendidih di dalam perut seperti mendidih-
nya air panas. ee M. Rusydi Khalid +

zArR' { 7.il
Kata tersebut berasal dari kata zA', rA', dan'ain
( L- )- j ) dibaca zara'a - yazra'u - zar'an
( - Lt";" - L, G\; l, artinYa menanam atau
menyemai. Misalnya "zara'al-habba" ("Qt 7i=
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Zar'

menyemaikan biji-bijian di atas tanah), zara'al-
ardha (';t<l 1t; = mengolah tanah untuk di-
tanami). Zar' ( 7'r; ) adalah bentuk mashdar darrr

jika difungsikanlebagai ism ( r--t =kata benda)
maka kebanyakan digunakan untuk makna
gandum, tetapi bisa berarti setiap tumbuhan
yang ditanam. Lafal zar'bisa pula berarti mazrfi'
(U|'i = sesuatu yang ditanam atau ditumbuh-
kanl, dan bentuk jamaknyaadalahzurit' ( L;3).

Zar' ( 7\:) juga berarti inbdt ( o(.ll =

menumbuhkan) yang merupakan perbuatan
Allah dan bukan manusia, misalny a zara' alldhuz-

zar'a (Ltb )it 7t: = xtun menumbuhkan ta-
naman), dan bentuk pelakunyaiatahzdri' ( 7tt;=
yang menumbuhkan). Di dalam makni'ini
ditemukan firman Allah dalam QS. Al-WAqi'ah

[56]: 6\ " a antum tazra'imahfi am nahnu z-z6ri'fina"
( oi.,|i S- 7i;;eij *i; = Kamukah yans
menumbuhkannya ataukah Kami yang me-
numbuhkannya?). Dengan ayat ini, Allah men-
jelaskan bahwa yang menumbuhkan tumbuh-
tumbuhan secara hakiki bukanlah manusia,
tetapi Allah sendiri yaitu dengan menyebut diri-
Nya sebagai zdri' di dalam bentuk jamaknya
yaitu zdri'fin (otLtt;). Sebab, kedudukan ma-
nusia di dalam hal ini hanya sebagai penanam
tumbuh-tumbuhan atau penyemai biji-bijian di
atas tanah, yang kemudian diolahnya dengan
memberi pupuk atau zat penyubur lainnya agar
tumbuh dengan baik, sedangkan yang men-
jadikan tanaman ifu tumbuh dan menjadi besar

adalah Allah swt.
Selainitu, bentuk jamak darizdri' jtgazurr|'

( llt3l sebagaimana di dalam firman-Nya QS.
Al-Fath l48l:29,

{}i pf ii a:iki "y;'Ai c'& d;t

-g; LC g*u U"i";lt ,l'ij'is ,loiJ^t

tir;l,i4.
(w a matsaluhum fi t -t aur 6ti w a matsaluhum fil-iniili ka

zar' in akhr aj a sy ath' alir fa 6zar ahit fast agl azhn fast aw d

' ald sfiqili yu' j ibuz-zurr6' a li y aglizha bihimul-kuffdr a)

"Dernikianlalt sifat-sifat merelta di dalatn Taurat dmr sifat-

sifat mereka di dnlam Injil, yaitu sEerti tanaman yang
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mengeluarkan tunasnya maka tunas itu mmjadikan
tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak

lurus di atas pokokny a; tanfrman itu mmy mmgkm hnti

penanam-penanamnya karena Allah hendak men-
jengkelkan hati orang-orang kafir @engan kekuatan

ormg-orangMukmiil."

Yang dimaksud dengan lafalzurri'di dalam ayat
di atas menurut Az-Zajjaj seperti dikutip oleh
Ibnu Manzhur, ialah Nabi Muhammad saw. dan
para sahabat yang melakukan dakwah untuk
mengajak orang-orang masuk Islam. Menurut
As-Suddi, adalah para sahabat, karena mereka
mendatangkan manfaat bagi manusia, seperti
tumbuhan atau tanaman yang selalu memberi
manfaat kepada manusia sehingga manusia
selalu membutuhkannya; demikian pula kuat
dan kokohnya iman serta perbuatan mereka
seperti kokohnya akar tanaman yang menancap
pada tanah di mana tanaman itu tumbuh.

Iika lafal zar' tersebut dinisbahkan kepada
manusia maka kedudukannya di dalam hal ini
hanya sebagai sebab tumbuhnya, misalnya
dengan menanam suatu jenis tanaman ke-
mudian memberinya pupuk, dan bukan yang
menumbuhkan. f adi, kalau dikatak arr: " anb attuz-
zar'a ( Oll lfi ) maksudnya ialah saya sebagai

sebab tumbuhnya tanaman itu. Misalnya,
firman Allah di dalam QS. Y0suf l12l:47,

-# Ai;n i!.; si (.is;b 'e oi;i ttt
3riy ti ry {l

(Qdla tazra'ttna sab' a sinina da'aban fa md hashadtum

fa dzarfihu fi sunbulilti ill6 qalilnn-mimmd ta'kulttna)

Yusuf berkata, "Kamu akan bertanam tujuh tahun

Uamany al sebagaimana biasa; makn apa y mg komu tuai

hendaklah kamu biarknn di bulimy a kccuali sedikit untuk
kmnumakmt."

Lafal zar' di dalam arti mazrfi' ( 1:ji =

sesuatu yang ditanam/ditumbuhkan), ada
kalanya berb entuk ma' rifah ( i,, = definit) yakni
dengan adanya tambahan l6m ta'fif (Jt), misal-
nyafirman Allah di dalam QS. An-Nahl [16]:11.;

-,o2,1 , -,
9lrJl e
l-J

3j:jii p'li * -?i 4"
9Ai,P

Eilsn<r-oprora Ar--Qun',+N

o't ,-i\rti j*fii



Zau,ii

Qunbitu lakum bihiz-zar' a waz-zaitfina wan-nakhila

w al - a' n 6b a w a min kull it s- t s mn ar dt i )
"Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu
tanam-tanaman; zaitun, kurma, anggur, dan segala

macfrmbuah-buahan";

dan bentuk yang sama juga terdapat di dalam

QS. Al-An'Am 16l:1.41.. Ada pula yang berbentuk
nakirah (;# = indefinit), misalnya di dalam QS.
Ar-Ra' d [1 3] : 4 " w a i annhtum-min a' ndb in 7t) a zar' un

wa nakhilun" ( *i ;; :rAt "*:'Eio= dan
kebun-kebun anggur, tanaman-tanarnan, pohon
kurma), dan di dalam bentuk ini terdapat pada 5

ayat lainnya, yakni QS. IbrAhim 114):37, QS. Al-
Fath [48]: 29,QS.Al-Kahfi [18]:32, QS. As-Sajdah

l32l:27, dan QS. Az-ZrrnN [39]:21.
]amaknya zar' ialah zuril' ( U33) terdapat

pada2ayat saja, yakni di dalam QS. Asy-Syu'arA'

126l:148, "1ta z4rfi'in wa nakhlin thal'uhd hadhim"
( i*; @ PS U3t = Dan tanam-tanaman
dan pohon-pohon kurma yang mayangnya
lembut); dan di dalam QS. Ad-Dukhln l44l:26,
"wazurit'inwamaqdminkarim" t f-f ;6t L$3=
Dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang
indah-indah).

Menurut pendapat sebagian mufasir, lafal
zar' di dalam arti suatu perbuatan yang di-
lakukan Allah untuk menumbuhkan tanaman-
tanaman terdapat di dalam QS. Al-WAqi'ah [56]:
64lerdapat 2 (dua) kata. Dalam arti kata benda
yaitu tanam-tanaman, baik yang berbentuk
tunggal maupun jamak, terdapat di dalam 10

(sepuluh) ayat, yattu QS. Ar-Ra'd [13]: a, QS.
IbrAhim [1.4]:37, QS. Al-Fath 148]:29, QS. Al-
An'im 16l:1.41, QS. An-Nahl 116l:lL, QS. Al-Kahfi

[18]: 32 QS. As-Sajdah [32]: 27, QS. Az-ZumN

l39l: 2L, QS. Asy-Syu'ard' 126l: 148, dan QS. Ad-
Dukh6n [44}. 26. * saiful Anam sc

ZAWAL ( Jtr\
Kalazawdl ( Jtr) adalah bentukmashdar (bentuk
infinitif ) dari zhla-y azfilu ( t rlj- )t, ). Zawdl ( Jf: t )
dan kata lain yang seasal dengan kata itu dalam
Al-Qur'an disebut 14 kali di dalam L2 surah,
yaitu: zilatd (QS. FAthir [35] : 41), tazttla (QS.

IbrAhim $41 : 47), tazitli (QS. FAthir [35] : 4L),

ZawAl

zawill (QS.IbrAhim 11.41: M), zhlat (QS. Al-AnbiyA'

[21] : 15), ziltum (QS. Gh6fir [4O] : 34), tazdlu (QS.

Al-MA'idah [5] : 13), yazhlu (QS. Al-Taubah [9] :

110, QS. Al-Ra'd [13] : 31, QS. Al-Hajj [22]:55),
yazhlirna (QS. Al-Baqarah [2] :217,Q5. HOd [11] :

118), zayyalnr0 (QS. Ytnus [10] : 28), tazayyal, (QS.

Al-Fath [t18] :2s).
Secara bahasa zawdl ( Jt1; ) menurut Ibnu

Manzhur berarti 'hilang', 'beralih', atau 'ber-
gerak'. Menurut Ibnu Al-Arabi, zawll ( JU)
berarti 'bergeraknya sesuatu dari tempatnya
semula'. Sementara Al-Ashfahani mengatakan
bahwa zawil ( Jfil ) berarti 'memisahkan
jalannya di dalam keadaan condortg'. Apabila
kata zawdl ( Jlr) dikaitkan dengan asy-syams

(."3t) maka berarti 'condongnya matahari
dari posisi tegak di atas' dan ini sering disebut
dengan tergelincirnya matahari yang me-
nunjukkan awal waktu zhuhur.

Kata zdla ( Jr, ) dan tazfilu (J'r'; ) berarti
'lenyap atau berubah dari keadaan semula' (QS.

FAthir [35]: a1). Kata ini digunakan untuk
menunjukkan kekuasaan Allah menahan langit
dan bumi agar tidak bergerak atau lenyap dan
pada saatnya nanti ketika digerakkan oleh Allah
swt., tidak satu kekuatan pun yang dapat
menahannya.

Katazdla ( Jlj ) yang didahului kata ld ( y )
atau md ( 11 ) n6fiy ah (negasi), md zhla ( lt ; C ) atau,

16 yazdlu (Jtj-\ ) diartikan 'tetap' atau 'tidak
berubah'. Ini menggambarkan keluhan orang-
orang zalim dan tidak beriman, yang tidak ada

habis-habisnya (QS. Al-AnbiyA' [21]: 15). Kata
itu juga digunakan untuk menunjukkan tingkah
laku musuh-musuh Islam, yang tidak henti-
hentinya memerangi Islam, sampai mereka
dapat menarik kembali orang-orang lslam untuk
mengikuti mereka (QS. Al-Baq ar ah [2]: 2L7).

Bentuk zayyala ( j-1) utu" zayyatnd (rt::)
diartikan sebagai'memisahkan'. Ini sejalan
dengan makna bahasa bahwa mereka tidak
berada pada posisi semula, seperti pernyataan
Allah kepada orang-orang musyrik, "Lalu Kami
pisahkan mereka dan berkatalah sekutu-sekutu
mereka, "Kamu sekali-sekali tidak pernah
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menyembah kami." (QS. Y0nus [10]: 28). Bentuk
tazayyalt (tF:; ) diartikan sebagai bercampur
baur, seperti firman Allah, "Sekiranya mereka
tidak bercampur baur, tentulah Kami akan
mengazab orang-orang kafir di antara mereka
dengan azab yarrgpedih." (QS. Al-Fath [48]: 25).

Katazawdl ( Jfr\ di dalam Al-Qur'an juga
digunakan di dalam konteks menggambarkan
kesombongan orang-orang yang zalim (kafir,
musyrik) yang merasa akan dapat hidup terus.
Artinya, mereka merasa tidak berubah dari
keadaan yang dialami dan dirasakannya. Peng-
gunaan kata zawdl ( Jfil ) didalam konteks demi-
kian biasa didahului dengan kata negasi 16 atat
m6. Karena itu, mereka merasa dapat berbuat
sesuka hati mereka. Istilah zawdl ( Jt1; ) biasa
digunakan untuk menunjukkan waktu zhuhur,
yaitu tergelincirnya matahari dari tepat persis
di atas kepala (tidak ada bayangan). o, AhmadRofq oo

zHAHIR, Azr.. AI.BATHIN
( sJ,$r ;rlilr )
Kata azh-zhihi, ( e{Sr) terambil dari akar kata

yang menggunakan huruf-huruf zha', hn', darrra'.
Maknanya berkisar pada dua hal, yaitu kekuatan

dalrr kejelasan|penonjolan Sesuatu yang terbuka
sehingga terlihat jelas din amatzhfiItir ( 2Ui ). Siang

sewaktu cahaya sangat terang, yakni saat
matahari di tengah langt, dinamai Zhuhur ( ;*).
Punggung manusia, karena jelas dan kuat, dinamai
zhahr ( ri! ) Mata yang jeli, dinamai zhdhirah
(;tG ), demikian juga fenomena yang tampak.
Sesuatu yang tinggi juga ditunjuk dengan meng-
gunakan akar kata ini. Demikian juga yang
mengalahkan, karena dengan mengalahkan dia
memiliki kekuatan. Kata ini sering kali di-
perhadapkan dengan al-bdthin ( *q ), yang
terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-
hurul ba', thfi ', dan nitn, y akai sesaatu y ang di dal am

atatrdisembunyikfrn.

Katazhilhir ditemukan enam kali dalam Al-
Qur'an, satu di antaranya dihiasi dengan alif darr
lkm pada awalnya, yailu azh-Zhdhir, dan ini
menunjuk kepada Allah swt. (QS. Al-Hadid [57]:
3). Sedang selainnya menyifati dos4 perkataan,
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perdebatan, siksa dan kehidupan dunia. Empat
di antaranya menyifati hal-hal negatif atau
dikemukakan dalam konteks kecaman. (Per-

hatikan QS. Al-An'dm [6]:120, Ar-Ra'd [13]:33,
Ar-R0m l30l:7, dan QS. Al-Hadid [57]: 13).

Satu ayat yang menggunakan kata zhihir
merupakan petunjuk kepada Nabi Muhammad
saw. menyangkut bagaimana menghadapi
orang-orang yang tidak mengerti jika terpaksa
harus berdiskusi (QS. Al-Kahfi [18]:22).

Semua yang zhihir itu buruk bila berkaitan
dengan manusia, kecuali jika yang zhdhir illu
mengikuti tuntunan Ilahi atau merupakan
nikmat Ilahi. Demikian kesimpulan yang di
peroleh setelah mengamati ayat-ayat yang
menggunakan kata zhdhir. Kesimpulan ini juga
dapat berlaku terhadap ayat-ayat yang meng-
gunakan bentuk jamak yang terulang sebanyak
dua kali, atau bentuk mu'annatslfeminin yang
terulang dua kali.

Katabithin ( *6. ) hanya terulang dua kali,
keduanya bergandengan dengan zhkhir, satu
merupakan sifat Allah, yang dihiasi dengan alif
dan lkm sekaligus bergandengan dengan azh-

zhdhir, yang satu lainnya juga digandengkan
dengan zhdhir dan menyifati dosa, yang telah
dikutip ayatnya di atas.

Azh-zhdhir yang merupakan sifat Allah ini
dipahami sebagai Dia yang tampak dengan jelas

bukti-bukti wujud dan keesaan-Nya di pentas
alam raya ini. Nalar tidak dapat membayangkan
betapa alam raya dengan serba keindahan,
keserasian, dan keharmonisan dapat wujud
tanpa kehadiran-Nya. Dia azh-Zhihir itu yang
menunjukkan kepada kita kerajaan dan ke-
kusaan-Ny+ dengan menyadarkan kita bahwa
dalil-dalil wujudnya terbentang di alam luas ini.
Segala sesuatu yang diciptakan-Nya-walau
yang bisu sekalipun-adalah hujjah ( -^L*)yang
berbicara tentang wujud-Nya. Mata tidak
melihat-Nya, tapi Dia berada di hadapan setiap
ciptaan-Nya:

3+!i i"3 '';-:\fr 'r:ri ii 'J;i\t tLr! <)

,g
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Zhalla

"Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sednng

Dia dapat melihat segala penglihatan itu dan Dialah
Yang Maha Halus lagi Maha Mmgetahui" (QS. Al-
An'Am [6]:103).

Al-B1thin adalah Dia yang tersembunyi
hakikat zat dan sifat-Nya, bukan karena tidak
tampak, tetapi justru karenaDia sedemikian jelas,

sehingga mata dan pikiran silau, bahkan tumpul
sehingga tidak mampu memandang-Nya.

Ketika menafsirkan ayat yang mengurai-
kan sifat Allah ini, Ar-Razi menjelaskan bahwa
Allah Zhdhi r karena Dia B 6thin. Ar -Razi memberi
ilustrasi dengan matahari, seandainya matahari
tidak beredar, maka kita dapat menduga bahwa
cahaya yang terlihat di pentas bumi ini ber-
sumber dari masing-masing benda. Kita tidak
akan menduga bahwa ia adalah akibat cahaya
matahari. Tetapi karena matahari menghilang
dari ufuk dan terbenam, maka kertika itu kita
sadar bahwa penyebabnya adalah matahari,
dan bahwa matahari ada wujudnya. ]ika
demikian tulis ar-Razi: "Seandainya dimungkin-
kan ketiadaan wujud Allah di arena alam ini,
maka ketika itu kita akan sepenuhnya yakin
bahwa segala wujud adalah bersumber dari
wujud Allah swt."

Iman Ghazali menulis ketersembunyian-N y a

disebabkan oleh kejelasan-Nya yang luar bias4
dan kejelasan-Nya yang luar biasa itu di-
sebabkan oleh ketersembunyian-Nya. Cahaya-
Nya adalah tirai cahaya-Nya, karena semua
yang melampaui batas akan berakibat sesuatu
yang bertentangan dengannya. Demikian, zna

Allah A'lam. ce M. Quraish Shihab ce

ZHALLA t,)yl
Zhalla (,..1iU ) aaaan salah satu dari kelompokf 'l
ndqish (kata kerja yang membutuhkan subjek dan
predikat). Kata itu di dalam berbagai bentuknya,
baik kata kerja maupun kata benda di dalam Al-
Qur'an disebut 33 kali di dalam 20 surah. (26 ayat
Makkiyah dalrrT ayat Madaniyah).

Menurut Ibnu Faris, kata tersebut diguna-
kan untuk pekerjaan di siang hari. Unqkapan
zhalla fulhnun naltfiralfi shhimrn ( (;.t* i rl OX ;b

Zhalla

= si fulan berpuasa sepanjang hari), penggunaan
kata zhalla ( ;L I ai dalam istilah sejalan dengan
pengertian bahasa. Menurut Ru'bah, kata tersebut
dapat berarti'selalu/tetap','naungan','bayang-
bayang', dan'dekat'. Setiap yang terkena matahari
selalu mendapat bayangan, antara benda dan
bayangannya tersebut sangat dekat.

Menurut Syekh Musthafa Ghalayaini,
apabila kata tersebut tidak berkaitan dengan
waktu di dalam penggunaannya di dalam
kalimat, bermakna'menjadi', misalnya di dalam
Al-Qur'an QS. An-Nahl [16]: 58,

g ii 6'd ,:,i-ii'"JL 3\i j:ci .r. ti)t

" Apabila seseorang dnri merekn diberi kabar (kel ahir an)

mtak p u empuan m akn j adi lbmtb ah hit mnl alt mukany a. "
Kala zhalla ( 

.}U I f*e bermakna 'menjadi' juga
terdapat pada QS. Asy-Syu'arA' 126l: 4, QS. Az-
Zukhruf l43l:17, QS. Al-WAqi'ah [56]:65, QS. Al-
Ilijr [15]:1.4, darr QS. Asy-Syuril42l:33.

Katazhalla( .p, ) fu"e bermakna'naungan
(tempat berteduh)' terdapat pada QS. Al-Baqarah

[2]: 57, QS. Al-QashAsh [28] : 24, QS. Al- A' r 6rt [7]:
160 dan 171., serta QS. An-Nahl [16]: 81.

Yang bermakna'bayang-bayang' terdapat
di dalam QS. Al-FurqAn [25]: 45, QS. An-Nahl

11.61: 48, dan QS. Ar-Ra'd [13]: 15.

Kemudian kata zhalla (..1'U I ai dalam Al-
Qur'an yang bermakna'naungan/tempat teduh
(surga)' disebut 7 kali yaitu di dalam QS. Al-
WAqi'ah [56]:30, QS. An-NisA' f4l:57, QS. Ar-Ra'd

[13]: 35, QS. Yasin 136l:56, QS. Al-Mursaldt IZZI:
41, QS. Al-InsAn 176l:1{ dan QS. An-Nisfl l4l:s7.

Yang bermakna 'naungan berarti azab
(neraka)' juga 7 kali, yaitu di dalam QS. Al-
WAqi'ah [56]: 43, QS. Al-Mursalit l77l:30, QS.
Al-Baqarah [2]:210, QS. Az-Zumx l39l: 76 [2
kali), dan QS. Al-Mursaldt l77l:31. Selanjutnya
terdapat satu ayat yang beriringan antara surga
dan neraka yaitu pada QS. FAthir l35l:21., walazh-

zhillu walal-harirr ( i:+i ii iyi *i = dan tidak
sama yang teduh dengan yang panas), kata azh-

zhillu (jblt) di sini bermakna'naungan surga',
sedang[an kata al-harfi, ('r':iii ) berarti 'azab
neraka'. Azh- zhillu j uga berarti' Hari Kiamat' j ika
mudhdf (bergandengan) dengan kalayaitm ( {y.=
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hari), ini hanya disebutkan 1 kali yaitu di dalam

QS. Asy-Syu' ar il 126l: \89, " I alu m u eka dit imp a azab

pada hari mereka dinaungi awan". Hari Kiamat
disebut yaumuzh-zhutlah ( Mt i;- = hari yang
dinaungi) karena orang Mukmin berada di
dalam naungan surga, sedangkan orang kafir
berada di dalam naungan dan azab neraka.
c: Murni Badru tt

zHUHoR t i* t
Kata zhuhfi, ( ,"-r* ) merupakan salah satu
bentuk mashdar dari zhahara - yazhharu - zhahran

wa zhuhfiran ( tr"r+r t:rib ';*b;';b).f*urhuhilr
( ,l# ) dalam berbagai bentuk turunannya
dalam Al-Qur'an disebut 59 kali;26 kali dalam
bentuk kata kerja dan 33 kali di dalam bentuk
kata benda.

Menurut pengarang Mu'jam Maqkyisil-
Lughah, kata zhuhitr ( ,'ri) atau zhuhr ( ,aL 1

merujuk kepada makna dasar (makna denotatif)
'kuat' dan'nyatel (quuwah wa burfiil. Al-Ashfahani
menyebutkan azh-zhhhir, al-jhrihah ( z- rtl,Jt tUt,ij\
= salah satu anggota badan yang di dalam hal
ini punggung), sedangkan Muhammad Ismail
Ibrahim mengatakan, zhuhr ( ;b) adalah'jelas'
atau'muncul setelah tersembunyi'.

Dari makna dasar tersebut berkembang
beberapa makna konotatif, di antaranya, 'men-

daki' atau'memanjat','mengalahkan','per-
tolongan','punggung','mengetahui','tengah
hari (waktu zhuhur)','permukaan' atau'bagian
luar','jalan.darat','banyak' dan'tersebar', dan
'perabot rumah tangga'. Pemakaian makna-
makna konotatif ini disesuaikan dengan konteks
atau topik pembicaraan yang sedang ber-
langsung.

Kendati pun beragam maknakonotatif yang

dirujuk oleh kata zhuhfir ( ;P ) sebagaimana

tersebut di atas; nEunun, di antara satu dengan

lainnya terdapat keterkaitan yang erat. Dengan

kata lain, makna konotatif tersebut adalah betul-
betul turunan dari makna denotatifnya dan
makna denotatif tersebut merupakan tempat
berpusatnya makna konotatif. Mendaki, me-
ngalahkan, menolong dan punggung dikatakan

Zhtrlrn

zhuhur karena orang yang mendaki, orang yang

mengalahkan musuhnya, orang yang menolong

orang lain, harus memiliki kekuatan sebagaimana

juga halnya punggung harus kuat karena me-

rupakan tempat meletakkan sesuatu yang di-
panggul. Begitu pulawaktu tengah hari dikatakan
waktu zhuhur karena waktu itu adalah waktu
yang paling terang segala sesuatu akan lebih
tampak jelas pada waktu itu, sedangkan me-
ngetahui rahasia dikatakan zhuhur karena orang

yang mengorek rahasia adalah orang yang
berusaha untuk mengangkat rahasia tersebut ke

permukaan. Perabot rumah tangga pun disebut

azh-zhahdrah karena pada umumnya orang
(pemiliknya) berusaha untuk menampakkan
(memamerkan) perabot rumah tangganya
kepada para tamunya.

Di antara makna-makna tersebut di-
gunakan dalam Al-Qur'an; seperti makna' ny atal

jelas/tampak',yaitu antara lain di dalam QS. Al-
An'Am [6]: 151 dan QS. Al-A'rAf [7]: 33 yang
kedua-duanya berbicara mengenai larangan
Allah agar tidak melakukan dosa besar secara

nyata dan tersembunyi; makna' menNrg' ( ghal ab a

'alk) terdapat pada QS. At-Taubah [9]: 8, makna
'naik/memanjat' terdapat pada QS. Al-Kahfi [18]:
97 yang bercerita tentang usaha Dzul Qarnain
untuk membendung kedatangan Ya'juj dan
Ma'juj; makna'pertolongan (saling menolong)'
(at-ta'6wun) dapat ditemukan di dalam QS. At-
Taubah [9]: 4 yang isinya mengenai sikap positif
yang harus ditunjukkan oleh orang-orang Islam
terhadap orang-orang non-Islam dalam kaitan-
nya dengan suatu perjanjian dan muamalah
lainnya dan QS. Al-AhzAb l33l:26 yang berisi
keterangan mengenai peperangan antara oranS-

orang Mukmin dengan orang-orang musyrik
yang menerjunkan bala bantuan pasukan dari
Bani Quraizhah. + Cholidi te

ZHULM ( Ji,)
Kata zhulm i ,.,.,, I ar" semua kata turunannya
terulang sebanyak 315 kali di dalam Al-Qur'an.
Secarabahasa,katazhulm( * ) terdiri dari huruf
zha, l6m, danmim. Menurut Ibnu Faris, akar kata
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tersebut memunyai dua makna dasar, yaitu; a)

menunjuk pada makna 'kegelapan', sebagai
antonim dari kata nttr ( ,j = cahaya); dan b)
menunjuk pada makna'menempatkan sesuatu

tidak pada tempatnya'.
Makna'kegelapan' dinyatakan dengan

zhulmah ( z:i ),bentuk jamakn y a ad,alah zhulumkt
( -(G ). Bentuk jamak inilah yang banyak
digunakan di dalam Al-Qur'an; sedangkan,
bentttk mufr adny + zulmah( iii ) tidak ditemukan.
Selanjutnya, katazhulumAt ( c^iL ) dipakai pada
makna'kegelapan lautan', seperti dinyatakan di
dalam QS. An-N0r l24l:40.

Ayat di atas berbicara di dalam konteks
perumpamaan orang kafir yang diibaratkan
laksana kegelapan di dalam lautan yang amat
dalam, yang diliputi oleh ombak yang besar
serta awan tebal di atasnya; dalam arti,
kegelapannya sudah mencapai puncaknya. Para
mufasir berbeda pendapat tentang hal yang di-
umpamakan itu. Ada yang mengatakan, orang
kafir itu sendiri, ada juga yang mengatakan,
tindak kekafiran, dan yang lain mengatakan,
bahwayang diumpamakan adalah hati mereka.
Ada juga yang mengatakan, ayat itu memberi-
kan beberapa perumparnaan, seperti zhulumdt
( .:,ii = kegelapan) menunjuk pada perbuatan
atau amal orang kafir; bahrin lujjiyyin ( :i il =

lautan yang amat dalam) menunjuk pada hati
orang kafir; maftjun min fawqihi maitj
, o. -oa. 1..
( c"-r y.y U L"y = ombak yang di atasnya ada
ombak) menunjuk pada kejahilan dan keraguan
yang menimpa hati orang kafir; sahhb ( qr; =

awan) dengan noda dan bercak yang meliputi
hati orang kafir.

Menurut Ubai bin Ka'ab, sebagaimana
disebutkan oleh Al-Qurthubi, kekafiran itu
meliputi lima kegelapan, yaitu ucapan orang kafir
merupakan kegelapan; amalnya merupakan
kegelapan; datangnya merupakan kegelapan;
keluarnya merupakan kegelapan; dan nasibnya
di hari kemudian merupakan kegelapan. Oleh
karena itu, ia akan dimasukkan ke dalam nerak4
tempat yang paling buruk.

Terlepas dari perbedaan pendapat para

Zhulnr

mufasir tersebut di atas, yang jelas, kekafiran itu
luas cakupannya, bisa meliputi orangnya,
perbuatanny4 atau yang lainny4 dan bisa pula
meliputi semua aspeknya.Katazhulumdt (.>(G )

di samping digunakan dengan arti'kegelapan',
dalam arti harfiah juga digunakan dalam arti
maj 6zi (metaforis) dengan menunjuk pada makna
'kejahilan','kemusyrikan','kekafiran', dan
'kefasikan'. Hal ini dapat dilihat misalnya di
dalam QS. Al-Baqarah [2]: 257, QS. Al-Ma'idah

[5]: 16, QS. Ar-Ra'd [1.3]: 16, QS. IbrAhim [14]: 1

dan 5, QS. Al-AhzAb [33]:43, QS.AI-Hadid [57]:
9, serta QS. Ath-ThaIAq [65]: 11.

Makna'menempatkan sesuatu tidak pada
tempatnya' itu dapat disebabkan karena kurang
dari yang semestinya atau lebih dari yang
semestinya, bukan pada waktu yang semesti-
nya atau bukan pada tempat yang semestinya.
Dari sini, meminum suatu minuman-se-
umpama susu-sebelum waktunya dapat
dikatakan zhalamtus snq6'a (ir;3 i-jL = saya
men-zhalim-i minuman itu); di dalam arti,
meminum sebelum waktunya. Minuman atau
susu yang diminum sebelum waktunya itu
dinamai mazhlfim( ilbl.Demikian jug4 meng-
gali tanah di tempat yang tidak semestinya,
dapat dikatakan zhalamtul ardha ('c'r\i i-'Jy =

saya men-zhalim-i tanah itu). Menggali bukan
pada tempatnya disebut zhulm dan tanah yang
digali diseb ut mazhlitm ( ijW l,sedangkan orang
yang menggali disebut zhilhm ( 

,.1.U I.Demikian
pula, kata zhulm ( pt, ) dipakai pada makna
'melenceng dari kebenarfrr' , yang diumpama-
kan sebagai sebuah titik atau isi penuh sebuah
lingkaran; apabila titik atau isi dari lingkaran
itu kurang (tidak penuh) atau lebih/melampaui
maka disebut melenceng. Dengan demikian, kata
zhulm ( .rl ) aipat ai untuk semua dosa, baik
yang kecil maupun yang besar sehingga Nabi
Adam as. yang melakukan pelanggaran disebut
zhdlim ( d,t = lalim), begitu juga iblis disebut
zhdlim ( d.* = lalim), meskipun pelanggaran
keduanya sangat jauh perbedaannya. Kata
zhulm ( p ) aau- Al-Qur'an memiliki makna
yang bervariasi, misalny a' aniay a','kejahatan',
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'dosa', dan'ketidakadilan' (QS. Y0nus l10l: a7);

'kesewenang-wenangan' dan'kemusyrikan'
(QS. Luqm6n [31] : 11);'kekafiran' (QS.Ah'ImrAn

[3]: 86). Makna-makna yang bervariasi itu
dikelompokkan oleh sebagian ulama kepada tiga
bentuk:
1. Kelaliman manusiaterhadap Allah. Kelaliman

yang terbesar dari bentuk ini adalah kekafiran,
kemusyrikan, dan kemunafikan, sebagaimana
disebutkan di dalam firman-Nya innasy syirka

lazhulmun 'azhim ( W ,J$ lfli {-1 = r"-
sengguhnya mempersekutukan [Allah] adalah
benar-benar kelaliman yang besar) (QS.

LuqmAn [31]:13).
2. Kelaliman manusia terhadap manusia lain.

Ini yang dimaksud di dalam firman-Nya,
innahfi ld yubibbuzh zhilimin ( 1,':4ri +/ i,i)
= Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-
orang yang lalim) (QS. Asy-Syurdl42):4O).

3. Kelaliman manusia terhadap dirinya. Firman
Allah, faminhum zhalimun linafsihi ( l1G 4*
-r-;ra.= maka di antaramereka adayang lalim
terhadap dirinya) (QS. FAthir [3s]: 32).

Ketiga bentuk kelaliman ini pada dasarnya
merupakan kelaliman terhadap diri sendiri
karena orang yang berbuat lalim ketika me-
mikirkan kelaliman tersebut sebenarnya itu
sudah merupakan kelaliman terhadap dirinya
sendiri. Dengan kata lain, setiap kelaliman
selamanya dimulai dari dalam diri pelakunya
sendiri. ee Muliono Damopoli rt

zrNA ( 4)
Kata zinh (,./j ) berasal dari akar kata yang terdiri
dari huruf z ai, nirn, dan y 6' ( G';, j ), yang berarti
'berbuat zina' atau'melakukan hubungan badan
tanpa ikatan yang sah menurut agarna (hukum
Islam)'. Dalam bahasa Arab, terdapat dua versi
mengenai penulisan kata zin6. Pertamo kata zind
( U.1) dengan alif mamdfidah (?olr'lsl',-'di = alit
tegak). Kedua zind (;; ) dengan alif layyinah

e 4i = alif bengkok).
Zand - yazni - zinan ( j: - G,t- - j;) ^o

rupakan penulisan dengan alif layyinah,sedangkan
zani - yazni - zinan ((, -Cj- - (; ) adalah pe-
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nulisan dengan alif mmnditdah.Drizai, nftn, dNry6'
( G O, ) terbentuk ka ta-kata zfurh - yuzfufi - muzfurdlr

- zin6'an (i(rs - i:r; - G,G - jl; ). Menurut
Al-Lihyani, penulisan dengan alif layyinah,seperti
zinh ( j; ) berasal dari pendudukHijaz, sedang-

kan penulisan dengan alif mamditdah sepertr zin6' an

( iu.,) adalah dari Bani Tamim. Akan tetapi, di
dalim kitab Ash-Shatuilh (L€L)i ) dijelaskan
bahwazin|'an(i(; ) dengan alif tegakberasal dari
pendudukNajed.

Kala zind ( 
"rj ) 

aar, berbagai bentukannya
disebut hanya enam kali di dalam AlQur'an. Di
dalam bentuk katakerlamudhnri' ( UG ) disebut
dua kali, yaitu pada QS. Al-Furq6n [25]: 68;

rti oi+ ie ;v @l i;t 'e 3t"n't e;its

:* .rr-'t ",-W" ,J,'r' 3r;7 'li qi 1t rti i? ,l
tlsi

( W all adzin a I 6 y ad' fin a m a' all dhi' il 6han' 6khar a w a I 6

y aqtulirnan-nafsal-l afi harr am all 6hu ill 6 bil -hnqq w a I 6

yaznfina wa man yaf'al dzilika yalqa atsdmh)

Dan orang-orang yang tidak matyembah tuhan yang

lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang

diharamkan Allah [membunuhny a] kecuali dengan

[alasanl ymg bmar, dan tidak berzina, barangsiapa yang

melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat [pem-
balasanl dosa[nyaD;

dan QS. Al-Mumtahanah [50]: 12,

uPt'ti i*'ti q 4i 3iA
(Yd ayyuhan-Nabiyyu idzd j6'akal-mu'minit
yubayi'naka 'ald an 16 yusyriknabil-l6hi syai'an wald
yasriqna wa 16 yaznin)
"Hai Nabi, apabila datang kEadamu perempuan-

per emryan y 6ng berimsn untuk mengadaknn j anj i setia,

bahw a mer ekn tidak aknn mempusekutuknn sauatu yun

dengan Allah; tidak akan mencuri, dan tidak akan

berzina."

Kata az-zind ( ;t1i ) yarrgdisebut dalam QS.
Al-IsrA' 117):32 adalah bentuk mashdar (partisip)
dari kata zand ( ii ). Bentuk ism f6'il-nya zinin
( 9r; ) atau zfrni (;.t;) untuk mudzakkar ( ;X=
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Zinit

laki-laki) dan zdniyah (\t:l untuk mu'annats
( .i 31 

=pe, eTB"u"). Dalam bentuk ism f6' il, b atk
mudzakkar ( fi= laki-laki) maupun mu'annats

( tl =purumpuan) masing-masing disebut tiga
kali, dan selalu beriringan, seperti yang dipapar-
kan dalam QS. An-N0r l24l:2, Az-zdniyatu waz-

zfrni fajlidit kulla wdbidin minhumd mi'ata jaldah

{'ilj,e it 4 y5 S 1t.6 at'1ii +f1i = ve-
rempuan yang berzina dan laki-laki yang
berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari
keduanya dengan seratus kali dera).

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan
ulama fikih ketika memberikan pengertian zina.

Namun, perbedaan ini hanya sebatas redaksi-
onal semata, sedangkan maksud dan kan-
dungannya adalah sama. Pengertian yang lebih
tepat adalah pengertian yang dikemukakan
ulama Mazhab Hanafi. Menurut mereka, zina
adalah hubungan seksual (hubungan badan)
yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan
seorang wanita secara sadar, yang disertai
dengan nafsu seksual dan di antara mereka tidak/
belum ada ikatan perkawinan seceira sah, atau
ikatan perkawinan syubhat (perkawinan yang
diragukan keabsahannya, seperti nikah tanpa
wali), atau tidak ada hubungan kepemilikan
antara keduanya (hubungan tuan dengan
hambanya).

Bila ditinjau dari sudut pelaku zina maka
dapat dikategorikan kepada tiga macam. Per-

tama, pelakunya adalah orang yang belum
pernah kawin al-bikr ( f,t l. Bagi mereka ini -
orang yang melakukan perbuatan zin4 tetapi
mereka belum pernah kawin-hukuman yang
dikenakan kepada mereka sesuai dengan ke-

tentuan yang terdapat di dalam QS. An-N0r [24]:
2, yutu didera (dicambuk) seratus kali.

Di samping dikenakan hukuman dera
seratus kali, mereka juga dikenai hukuman
pengasingan selama setahun. Sanksi hukuman
seperti ini sesuai dengan apa yang dijelaskan di
dalam hadits Nabi yang diriwayatkan Muslim,
Ahmad bin Hanbal, Abu Daud, An-Nasa'i, dan
Ibnu Majah dari Ubadah bin Samit. Di dalam
hadits tersebut dijelaskan,

ZinA

n' F i;* rjL :Jti i^futii**tt,4i Ct"tf
iil .., ' ul'titu',ru.r4;'f,i V'"ii

9 ;r;,r:u, ?'Sr, yr,'"v 3u.
(Annan-N abiyy a' alaihish-shalitu was-saldmu qdla:

" Khu dztt' anni q ad j a' al all 6hu I ahunn a s aAil 6, al -b ikru
bil-bikri j aldu mi' atin wa taghribu dmin, wats'tsayyibu

b it s+ s ay y ibi j al du m i' at in w ar - r aj mu b il -bij dr aD.

"Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Se-

sungguhnya Allah telah mencntukan hukuman bagi

w anit a-w anit a y ang mel akukan perzinaan. Apabil a

perzinaan dilakukan oleh sesama orang yang belum

pernah menikalr makn hukumanny a adalah didera sratus
kali dan dibuang selama setahun; sedangkai janda

dengan duda makakepada mereka itu dikennknn hukuman

der a ser atus knli dm r aj am. "
Mengenai hukuman bagi orang yang belum

pernah kawin ini, ulama fikih sudah sepakat
bahwa hukumannya adalah didera seratus kali.
Adapun tentang hukuman buangan selama
setahun, seperti yang disebutkan di atas, masih
terdapat perbedaan ulama terhadapnya. Ulama
Mazhab Hanafi berpendapat hukuman bagi
mereka ini hanyalah hukuman dera seratus kali
saja tetapi di dalam pandangan ulama Mazhab
Syaff i, Hanbali, danAzh-Zhahi{ hukumanbagi
mereka itu adalah dua-duanya, didera seratus
kali, sekaligus dibuang selama setahun ke negeri/
daerah lainnya. Adapun ulama Mazhab Maliki
memberi hukuman yang berbeda bagi laki-laki
dan wanita. Bagi laki-laki diberlakukan kedua
hukuman itu sekaligus, didera seratus kali dan
dibuang selama setahun serta dipenjarakan di
tempat pembuangannya. Wanita hanya didera
dan tidak diberlakukan hukuman buang.

Kedua hukuman zina bagi pelaku yang
sudah pernah kawin, al-muhshan {';;-lt ), baik
yang masih dalam status ikatan perkawinan
maupun yang sudah bercerai, adalah dirajam
sampai mati. Ini adalah pendapat yang umum
di kalangan ulama. Di samping hukuman rajam
sampai mati, kepada mereka juga dikenakan
hukuman tambahan, didera seratus kali. Hal ini
sesuai pula dengan ketentuan hadits yang

,l-L
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disebutkan di atas. Namun, di dalam mem-
berlakukan hukuman dera itu, ulama masih
berselisih pendapat. Ada yang mengatakan
bahwa hukuman rajam sampai mati sudah
mencukupi bagi mereka. Artinya, tidak perlu lagi
ditambah dengan hukuman dera seratus kali. Ini
merupakan pendapat di kalangan jumhur ulama.
Adapun ulama Mazhab Azh-Zhahiri dan
Zaidiah, berpendapat sebaliknya, harus tetap
diberlakukan hukuman dera seratus kali, di
samping hukuman rajam hingga mati.

Ketiga di datam hal pelaku zina tersebut
berstatus hamba sahaya, 'dAid (,t; ), hukuman
yang dikenakan kepada mereka adalah setengah
dari.hukuman yang dikenakan kepada al-bikr
('flt ), bila mereka belum pernah kawin, dan
setengah dari hukuman yang dikenakan kepada
orang yang sudah pernah kawin, al-muhshan

{';.*!t). Hukuman ini diberlakukan merujuk
kepada ketentuan hukum yang terdapat di
dalam QS. An-NisA' f4l:25, yang mengatakan,

;,:;alji JL i -bz) Uf '*+4 3ji byt

orj-iJi -1 e
(F ain ataina bifdhisy atin fa' alaihinna nishfu md' alal-
mukluhsn dt i min al -' adzdb )
" Kemudian jika mueka mengerj akan perbuatan y ang keji

lzinal, makakepadn merekn dikenaknn separuh hukuman

dar i hukum an w frn it a-to qnit a mer deka y an g b er su nmi. "

Pendapat ini merupakan pendapat yang umum
di kalangan jumhur ulama meskipun masih
terjadi perbedaan di antara mereka ketika akan
menetapkan hukuman pembuangan bagi yang
belum pernah kawin.

Selain dari kata zinh ( J.s ), Al-Qur'an juga
menggunakan kata as-sifdh ( at;;Ji) untuk me-
nunjuk arti zind ( J)), seperli yang dijelaskan
pada QS. An-NisA' [4]:24 dan 25. Selain itu, Al-
Q.ur'a1, juga menggunakan kata al-fdhisyah
('z$dt ) dalam arti zind ( O) ), seperti yang
terdapat dalam QS. An-NisA' [4]: 15, Walliti
ya'tinal-fdbisyah ( z': --rti <.;t iji = Dan [ter-
hadapl para wanita yang mengerjakan per-
buatan keji [zina]). *e Iskandar Ritonga ce

tt37

Zividah

ZIYADAH ( 6il.tj )
Kata ziy 6dah adalah mashdnr dari zfrda y azi du zaidonl
ziy ddat an l m azi dan ( rii- 7 s';Su- ;, f ;. ; i- 1- ;t ; ) yang
tersusun dari huruf-huruf zai, ya', dan dal. Akar
kata tersebut menunjuk pada makna dasar
'bertambah'.

Dalam Al-Qur'an kata zhda dan semua
derivasinya terulang sebanyak 62 kali dengan
bentuk fi'l dari wazan mujarrad (tanpa huruf
tambahan) zhda ('>t; ) sebanyak 54 kali, batk fi'l
midhi (benn*lampau) mudhiri' pentuk masa kini
dan akan datang) maupun fi'l amr (bentuk
perintah); bennkfi 'l mddhi dan mudhii' dari wazan
izdhda seb arryak delapan kali ;benhtk mashdnr mmid
(berimbuhan huruf) dua kali; bentuk mashdar
ziyhdah dua kali; dan bentuk zaid (nama orang)
satu kali.

Penggunaan bentuk mujarrad, zida ( >t;)
menunjuk pada makna'transitif (menambahkan)'.
Adapun bentuk izddda ( Stijl ) menunjuk pada
makna'intransitif (bertambah)'. Tambahan atau
bertambah yang terkandung dari kata tersebut
terkadang sifatnya kuantitatif dan terkadang pula
kualitatif. Yang sifatnya kuantitatif dapat dilihat
misalnya di dalam QS. Al-Kahfi [18]: 25, yang
memberitakan lamanya Ashhhbul Kahfi tinggal
(tidur) di dalam go4 yaitu tsalitsa mi'ati sinina
wazdddA ils'an (u-;. t5l,ti;ie J-E- iV;-i! = tiga ratus
tahun lebih sembilan). Sebagian mufasir me-
ngatakan bahwa tidak jelas apa yang dimaksud
dengan "lebih sembilan", apakah sembilan jam,
sembilan hari, sembilan bulan, ataukah sembilan
tahun. Al-Qusyairi mengatakan bahwa kata
"sembilan" di situ tidak bisa dipahami sebagai
sembilan malam atau sembilan jam karena
didahului kata sinin (tahun) sehingga harus
dipahami sebagai sembilan tahun sebagaimana
kalau dikatakan, "Saya punya 100 dirham dan
(ditambah) lima". Maksud "lima" di situ adalah
lima dirham. Menurut An-Naqqasy yang di-
dukung oleh Al-Ghaznavm, maksud "mereka
tinggal (tidur) 300 tahun" adalah menurut
perhitungan tahun syamsiyah. Akan tetapi,
karena berita ini disampaikan kepada Nabi saw.

yang berkebangsaan Arab maka disebutlah kata
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"lebih sembilan (tahun)". Artinya berdasarkan

perhitungan tahun qamariy ah (pereduan bulan),

lamanya adalah 309 tahun. ]adi, ungkapan "300

tahun lebih sembilan" itu mencakup perhifungan

syamsiyah (300 tahun) dm qamariyah (309). Di sini

dapat dilihat perbedaan keduanya (300 tahun
syamsiyah = 309 tahun qamariyah atau 100 tahun
syamsiyah= 103 tahun qamariyah, dan seterusnya).

Selanjutnya, tambahan atau yang bertambah,
yang terkandung dari kata ziyddah dan kata

turunannya yang sifatnya kualitatif terkadang
menunjuk pada hal-hal yang baik dan terkadang

pula menunjuk pada hal-hal yang tidak baik.

Yang menunjuk pada hat-hal yang bai( di
antaranya berbicara di dalam konteks:

1. |aminan balasan terhadap orang yang ber-
buat baik ditegaskan bahwa ia akan ditam-
bahkan pahalanya, sebagaimana disebutkan
misalnya di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 58, QS.

Al-A'rAf l7l:\6L, QS. Y0nus l10l:26, QS. An-
NisA' [4]: 173, dan QS. An-N0r [24]:38.

2. Kelebihan ilmu dan fisik Thalut daripada
orang-orang lain sehingga dipilih sebagai raja

Bani Israil di dalam berperang melawan
pasukan |alut, sebagaimana disebutkan di
dalam QS. Al-Baqarah l2l: 247.

3. Karakteristik orang Mukmin. Di antaranya
apabila mendapat ancaman atau ditakut-
takuti bahwa musuh bersatu menghimpun
segala kekuatan untuk menghancurkannya
maka ancaman itu tidak membuatnya takut;
bahkan, imannya bertambah dan semakin
bertawakal kepada-Nya (QS.Ah 'ImrAn [3]:
173). Begitu pula ketika berhadapan (sudah

melihat) musuh di hadapannya maka iman-
nya semakin bertambah dan semakin ber-
tawakal (QS. Al-AhzAb [33]: 22). Di antara
sifat orang Mukmin yang lain adalah apabila
disebut nama Allah, hatinya bergetar dan
bila dibacakan ayat-ayat Allah maka iman-
nyabertambah (QS. Al-AnfAl [8]:2). Demikian
juga ketika wahyu turun, ia gembira dan
imannya semakin bertambah (QS. At-Taubah
pl:12\.

4. |aminan terhadap orang yang mensyukuri

ZiyAtiah

nikmat yang diberikan oleh Allah, dengan
menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal
yang disukai oleh Allah. Nikmat tersebut
dijamin tidak akan berkurang; bahkan
sebaliknya, semakin bertambah (QS. IbrAhim

[1,a]\.
5. Waktu tahajud (QS. Al-Muzzammlllrc}  \.

Adapun penggunaan ziyddah pada hal-hal
yang tidakbaik, di antaranyaberbicara di dalam
konteks:
L. Kecaman terhadap orang-orang musyrik yang

memperturutkan hawa nafsu di dalam me-

netapkan bulan-bulan haram dengan meng-

haramkan yang dihalalkan Allah dan meng-

haramkan yang dihalalkan-Nya sebagaimana

dalam QS. At-Taubah [9]: 36, "Orang yang

mmgiurutlur fuLm hmwn mmwnhlt kd<Sr an mer*a

...". Muharam, Rajab, Zulqaidah, dan Zulhijah
adalah bulan-bulan haram, artinya tidak boleh

diadakan peperangan pada bulan-bulan itu.
Peraturan ini mereka langgar dengan me-
ngadakan peperangan di bulan Muharam,
sementara bulan Safar mereka jadikan bulan
Haram untuk mengganti bulan Muharam itu.
Sekali pun bulan-bulan haram itu jumlahnya

empat bulan juga tetapi dengan perbuatan itu
tatatertib ]azirah Arab menjadi kacau dan lalu-

lintas perdagangan menjadi terganggu.

2. Pengaruh Al-Qur'an terhadap orang-orang
kafir atau orang-orang lalim. Allah menegas-

kan bahwa Al-Qur'an itu hanya menambah

kedurhakaan dan kekafiran mereka (QS. Al-
MA'idah l5l 6a dan 68). juga disebutkan
bahwa kekafiran mereka bertambah dan
mereka akan mati di dalam kekafiran (QS. At-
Taubah 19] 1,25). Al-Qur'an sebagai syifd'
(kesembuhan) bagi orang beriman, dan
penambah kerugian bagi orang lalim. (QS. Al-
Isrd'1171:82).

3. Orang-orang yang kafir sesudah beriman,
kemudian bertambah kekafirannya, tidak
akan diterima taubatnya (QS.Ah 'ImrAn [3]:
90), mereka juga tidak diampuni dan tidak
ditunjuki jalan yang lurus (QS. An-NisA' [4]:
137).
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4. Murka Allah terhadap orang munafik. Di-
tegaskan bahwa orang yang mengidap
penyakit hati (orang munafik), penyakit
mereka akan ditambah oleh Allah. (QS. Al-
Baqarah [2]: 10).

5. Penangguhan hukuman terhadap orang kafir.
Disebutkan bahwa orang kafir diberi tangguh
oleh Allah hanyalah untuk menambah dosa
mereka (QS.Ali'ImrAn [3]: 178).

6. Permintaan perlindungan kepada jin (makh-
luk selain Allah). Disebutkan bahwa orang
yang memintaperlindungan kepada jin maka
jin itu hanya menambah kesalahan mereka
(QS. Al-linn l72l:6).

7. Keikutsertaan orang munafik di dalam
peperangan bersama kaum Muslim. Di-
tegaskan bahwa orang munafik yang ikut
berperang hanya menambah kekacauan dan
kerusakan (QS. At-Taubah [9]:  f.

8. Kekafiran orang-orang kafir hanya me-
nambah murka Allah dan kerugian bagi
mereka (QS. FAthir [35]:39).

9. Harta dan anak orang-orang yang diikuti oleh
kaum Nuh as. hanya menambah kerugian
bagi mereka (QS. Nffh l71l:21).

10. Sembahan orang musyrik hanya menambah
kebinasaan kepada mereka. (QS. H0d [11]:
\Ol). oo 1t71r1iono Damopoli +

ZUBAR ( j:))
Zubar (j.l ) aaaan Uenitkpluralfiamak) dari kata
zubr ah ( ;j) ) V arreterambil dari akar kata zabar a-

y azburu I y azbiru-zabr an-zubr at an ('r7- ;;" - ;)
;;:) - tT - ).ladi,katazubrahmeripakan salah
satu mashdar dari kata zabar yang setimbangan
dengmfu'laht iii I Plural dari zubar ( j)) adalah
azbdr (.2U;f ), sedangkankatazabr ( t.:)plural-nya
adalah zabfir ( );3) dan plural dari zabfir adalah
zubur( j'i).

Ibnu Faris mengatakan, bahwa kata zabara

mengandung duamakna; (1) menunjukkan kepada
pengokohan sesuatu, dan (2) menunjukkan kepada
bacaan, tulisan atau yang menyerupainya,
sedangkan menurut Ibnu Manzhur kata zabara di
dalam segala bentuknya memunyai banyak arti,
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di antaranya: 'melarang', 'membentuk', 'me-
lempar','men)rusun','sabar','menulis','besar',
'berani', 'pikiran', 'potongan', 'yang kuat', 'balu',
'tulisan', 'kitab', 'perkataan', 'punuk di atas
punggung unta', dan 'bulu yang ada di antara dua
bulu" bahu singa'. Seperti, zabarahfi 'anil-amri

t y\t ,f i|; = ta mencegahnya dari sesuatu), Id
ziUratanfi t{ ;: y = tiaat punya pikiran).

Dalam Al-Qur'an kata yang berasal dari
katazabara ( j.:) darrl segala bentuknya terulang
sebanyak 11 kali yaitu pada QS. Al-Anbiyi; [21]:
105, QS. An-NisA' [4]:163, QS. Al-IsrA' [17]:55,
QS.Ah'ImrAn [3]:184, QS. An-Nahl [16]: a , QS.
Asy-Syu'arA' [26]:196, QS. FAthir [35]: 25, QS.
Al-Qamar [54]: tl3 dan52, QS. Al-Mu'min0n [23]:
53, serta QS. Al-Kahfi [18]: 96. Dari semua surah
di atas kata zabr hanya mengandung makna
'Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi
Daud', kitab-kitab suci yang diturunkan kepada
para nabi sebelum Nabi Muhammad saw.,
potongan/pecahan dan buku-buku catatan yang
ada di tangan malaikat.

Makna kitab yang diturunkan kepada Nabi
Daud dapat dilihat pada QS. An-NisA' [4]:1.63
yang berbunyi:

...-oJl .r
-' '9' 'it u-;',i tK ,:t7t G",i dlett

ti;i s;tt t:;'v't
(lnnd auhaini ilaika kamd auhaind il6 ntthin wan-

nabiyyina min ba' dihi... wa itaini Ditaitda zabitrd)
"Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu
kepadamu sebagaimana Komi telah memberiknn walryu

kepadn Nuh dm nabi-nabi y ang saudahny a.... dan Knni
b er ikm Z abur kep ada D au d. "

Di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan
secara langsung bahwa kitab yang diturunkan
kepada Nabi Daud bernama Zabur.

Adapun yang berarti kitab-kitab yang
diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi
Muhammad dapat dipahami di dalamQS. FAthir

[35]: 25:

6t-:6;t.-r# u O.,iit ak 3i ai$.,,)i
.t -

,#i,Su.J )1u,t;4\
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(Wa in yukadzdzibitka faqad kadzdzaballadzina min

qablihim j 6' athum rusuluhum bil-bayyindti wa biz'zubui
wabil-kitdbil-munir)
D mt j ikn mereka mendustaknn ( rasul-r asulny d; kepada

mereka telalt datang rasul-rasul yang monbmna mukjizat

yang nyata, zabur dan kitab-kitab yang memberi

penj el asan y an g sernpumd.

Zubur yang terdapat di dalam ayat di atas

mengandung makna'lembaran-lembaran yang
berisi wahyu yang diberikan kepada nabi-nabi
sebelum Nabi Muhammad yang isinya me-
ngandung hikmah-hikmah dan hukum syariat'.

Adapun zubur yang mengandung makna
'potongan' ditemui di dalam QS. Al-Kahfi [18]:
96 yang berbunmyi: itfini zubural-hadid
( *91 j3 ASv = berilah aku potongan besi-
besi). Al-Maraghi mengatakan bahwa yang
dimaksud denganzubar pada ayat di atas adalah

potongan-potongan besar. Allah menceritakan
tentang kisah Zul Qarnain sewaktu ia bertemu
dengan sekelompok kaum yang terbelakang
yang berada di dalam anciunan ya' jnj danma' juj.
Kaum tersebut meminta Zul Qarnain untuk
membuat dinding pemisah di antara mereka
dengan Ya'juj dan Ma'juj; maka, Zul Qarnain
meminta kepada mereka untuk dapat mem-
berikan potongan-potongan besi besar untuk
disusun menjadi sebuah dinding yang tinggi.

Adapun yang mengandung makna'pe-
cahan/golongan' dapat dilihat pada QS. Al-
Mu'min0n l23l:53, yang b_erbunyi:

Jii ,;": 4 f, 'J{- 
G3 "# ;;i 1-;i^ai3

$ataqaththa' fi otnrahum bainalrum zuburmt kullu hizbin

b im d I adnihim f arihftn )
"Kemudian mereka (pengikut-pengikut rasul itu) men'

j adikan agama mereka t erpecah belah menj adi beber apa

pecahanl golongan, tiap-tiap golongan mer asa b angga

den gan ap a y an g ada p ada mer eka. "

Adapun ayat yang menunjukkan arti
'buku catatan yang ada di tangan malaikat'
ditemukan di dalam QS. Al-Qamar [54]: S2yang
berbunyi: wa kullu syai'in fa'altthu fiz-zuburi
t )ji C'Lrw ,-u,, ifii= dan segala sesuatu yang
teiah mereka perbuat tercatat di dalam buku

Ztrkhruf

catatan). Al-Maraghi menafsirkan zubur pada
ayat di atas adalah kitab yang ditulis di
dalamnya segala sesuatu perbuatan yang
mengotori diri mereka termasuk orang-orang
kafir dan orang-orang yang berbuat maksiat.
Buku tersebut berada di tangan Malaikat yang
mencatat amal perbuatan.
* Munawwaratul Ardi I Muhammad Wardah Aqil te

ZUKHRUF ( O?'i)
Kata zukhruf (,:?'_: ) yang biasa diartikan
sebagai'perhiasan', di dalam Al-Qur'an disebut
empat kali, yaitu di dalam QS. Al-An'Am [6]:112,
QS. Al-IsrA' l17l:93, QS. Az-Zukhruf [43]:35, dan

QS. Y0nus l70l:2a.
Kala zukhruf ( u?'; ) dalam bentuk tunggal

berasal dari zakhrafa (J'h) dan pada mulanya
berarti 'emas'. Agaknya, sejak saat ditemukan
pertama kali, emas sudah dipandang sebagai

benda berharga dan dapat membuat seseorang

atau siapa pun yang memakainya menjadi indah
dan bagus. Sesuatu yang dapat memperindah dan

memperbagus, dinamakan perhiasan. Dari sini
arti zukhruf ( -;*)) berkembang sejalan dengan

perkembangan masyarakat pemakai bahasa. Oleh
karena itu, setiap yang bersifat perhiasan
dinamakan zukhruf ( -?'; ). Oleh karena itu
pulalah, di dalam kamus-kamus bahasa Arab kita
jumpai arti kata tersebut bermacam-macam.
Misalnya, pohon-pohonan yang menghijau,
gunung-gunung, lembah-lembah dan sungai-
sungai yang memperind_ah pemandangan
disebut z*hruful-ardh (;'t\t i?i). Alat-alat
dan perabot yang terdipat di ruangan rumah
disebut zukhruful-bait ( 4t J?')). Demikian
juga sampan dan kapal-kapal yang berlayar di
lautan disebut zukhruful-bahr ( sQt -?)1.
Semuanya d isebut zul<hruf ( i?')) (arena benda-

benda tersebut dapat memperindah dan mem-
perbagus lingkungan di mana dia berada. Bahkan,

perkataan yang dibumbui dengan kebohongan

dan-kepalsuan juga dinamakan zukhruful-qaul
( frrl' -;-':l karena ia menghiasi ucapan-
ucapan si pembicara sehingga setiap yang men-

dengarnya menjadi tertarik. Demikianlah semua
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arti itu tetap dapat dikembalikan kepada arti
asalny4 yaitu'emas'.

Al-Qur'an menggunakan kata zukhruf
( -?', ) untuk pengertian 'perhiasan yang
bersifat kongkret'. Artinya, dapat dijangkau
dengan indra. Misalnya di dalam QS. Az-
Zukhruf [43]: 35, disebut di dalam konteks
kecaman terhadap orang musyrik yang meng-
ingkari kerasulan Muhammad. Beliau ini,
menurut mereka, tidak layak diangkat sebagai
nabi dan rasul karena beliau hanya seorang
yatimyang miskin, hidup sebagai penggembala
kambing. Yang pantas menjadi rasul ialah orang
yang pintar, bangsawan, dan banyak harta.
Mereka mengukur derajat manusia dengan
perhiasan dan harta benda lain yang dimiliki-
nya. Ayat itu turun untuk menegaskan bahwa
emas dan harta benda hanyalah perhiasan
dunia, tidak dapat dijadikan ukuran derajat
seseoranS.

Di dalam QS. Al-IsrA' l\71:93, kata zukhruf
( -?) ) disebut di dalam konteks bantahan
terhadap orang-orang musyrik yang menuntut
Muhammad membuktikan kenabiannya secara
material. Mereka baru percaya setelah Nabi
dapat memancarkan mata air dari bumi yang
kering atau langit dijadikan berkeping-keping
seketik4 atau Nabi memunyai rumah besar yang
dibuat dari emas murni. Ayat ini turun me-
negaskan bahwa Nabi bukan Tuhan yang dapat
menciptakan apa yang dikehendaki, melainkan
seorang utusan Tuhan.

Demikian juga halnya surah lain yang
menggunakan kata tersebut untuk pengertian
perhiasan yang kongkret. Di sinilah beda kata
itu dengan kata zinah t *; I yang secara ter-
minologi memunyai arti yang sama dengan
zukhruf ( -?': ), yaitu 'perhiasan'. Namun, di
dalam penggunaannya terdapat perbedaan. Kata
zinah oleh Al-Qur'an, di samping digunakan
untuk pengertian perhiasan yang bersifat
kongkret, dipakai juga untuk pengertian per-
hiasan yang bersifat abstrak. Misalnya QS. Al-
HujurAt l49l:7, yang menyatakan bahwa iman
dihiaskan ke dalam hati manusia, sedangkan
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kata zukhruf tidak pernah dipakai untuk pe-
ngertian ini. o" cholidi oo

zuLFA r cj I
Kata zulfa (j] ) seatar dengan zulfah( uil ). ni*u
diartikan dengan'dekat'. Dalam berbagai bentuk-
ny4 kata itu disebut sepuluh kali, yaitu di dalam
QS. Asy-Syu'arA' f26l:64 dan 90, QS. QAf [50]: 31,

QS. At-Takwir [81]: 13, QS. Al-Mulk [67]:27, QS.
H0d [11]:114 QS.SabA' [34]:32 QS.ShAd [38]:25
dan 40, serta QS. Az-Zumar [39]: 3.

Kata zulfah ( "^A:)). dalam bentuk tunggal
berasal dari zalafa ('-il3) yang pada mulanya
berarti 'mendekat'. Selain itu, kata tersebut di-
gunakan untuk arti lain seperti 'kolam yang
penuh air'. Diberi arti demikian karena permuka-
an air itu telah dekat dengan permukaan kolam.
Orang yang kerjanya menjilat atau penyuap
atasan untuk tujuan tertentu dinamakan
mutazallifah ( $'V ) U*u"a ia selalu mendekatkan
diri dengan orang yang disuapnya. Tempat
jamaah haji bermalam, dinamakan Muzdalifah
karena lokasinya berdekatan dengan kota
Mekah. Zulfd ( C:: ) i"gu diartikan sebagai
'pangkat' dan 'kedudukan' karena keduanya
selalu didambakan dan oleh karenanya ia selalu
dekat di hati manusia. Demikian juga dengan arti
'bagian dari waktu malam' karena waktu itu
dekat dengan waktu siang.

Setelah berkembang sejalan dengan per-
kembangan pemakaian, kata itu memunyai arti
yang beraneka ragam. Namun, secara bahasa
tetap terkait dengan arti asalnya (dekat).

Al-Qur'an menggunakan kata tersebut
untuk menggambarkan pengertian dekat. Dekat
dalam konsep Al-Qur'an kadang-kadang ber-
kaitan dengan tempat atau jarak di antara dua
ruang, dan kadang-kadang berkaitan dengan
waktu. Artinya jarak di antara dua waktu yang
berbeda.

Azlafa ('d')f ), turunan dari zulfd (,j':),
berarti 'mendekatkan' yang berkaitan dengan
ruang/ misalnya yang terdapat di dalam QS.
Asy-Syu'arA' 126l: 64, disebut di dalam konteks
pembinasaan Firaun dan tentaranya. Ketika
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jarak antara Firaun dan Musa sudah semakin

dekat dan Musa bersama kaumnya terhadang

oleh lautan, Allah mewahyukan kepada Musa

agar ia memukulkan tongkatnya ke permukaan

laut. Setelah laut terbelah, Musa bersama
kaumnya menyeberang dengan selamat. Allah
mendekatkan lagi jarak Musa dengan Firaun

sampai mereka berada ditengah laut tersebut,

Allah menenggelamkan Firaun dan tentaranya.

Zutaf (;! ) au.,gun arti dekat yang ber-

kaitan dengan waktu misalnya yang terdapat di
dalam QS. H0d l11l:11,4, yang disebut di dalam

konteks waktu pelaksanaan shalat. Selain waktu
pagi dan sore, Allah memerintahkan shalat pada

sebagian dari waktu malam. Maksudnya, kata

sebagian mufasir, ialah waktu Maghrib dan Isya

lebih dekat dengan siang dan pada hakikatnya

ayat itu mengandung perintah untuk mendirikan

shalat lima waktu.
ZufA ( d::) i"g" berarti 'dekat', tetaPi

berkaitan dengan selain ruang dan waktu.
Kedekatan hubungan ini tidak dapat diukur
dengan waktu maupun ruang. Misalnya yang

terdapat di dalam QS. SabA' l34l:37, di dalam

konteks pendekatan manusia kepada Tuhannya.

Di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa
bukanlah harta dan anak-anak kamu yang
menjadi perantara untuk mendekatkanmu
kepada Allah, melainkan iman dan amal.

* A. Rahman Ritonga ce

ZUMAR ( -rr')l
Kata zumar terambil dari akar kata zai - mim - rd.

Menurut Ibnu Faris, akar kata tersebut berkisar

pada dua makna dasar. Pertama menunjuk pada

'sesuatu yang jumlahnya sedikit'; dari situ
rambut yang sedikit disebut az-zumar. Selanjut-

nya, orang yang sedikit rasa malunya dikatakan

zamirul *irfr'oh (;"1fti; ). tvtat na dasar yang

kedua 'suara' yang pada mulanya menunjuk
pada suara burung unta, kemudian dipakai di
dalam arti'kelompok' atau'kumpulan manusia'

karena pertemuan manusia di dalam kelompok

tersebut menimbulkan suara hiruk-pikuk.
Katam-zumar terulang di dalam AlQur'an

Ztr

sebanyak dua kali, yaitu pada QS. Az-Zumar [39]:
71, danT3.Kata tersebut menunjuk pada makna

'rombongan-rombongan' atau'kelompok-
kelompok manusia' yang akan dimasukkan ke

dalam neraka dan yang akan dimasukkan ke

dalam surga. Di dalam ayat-ayat tersebut di-
terangkan keadaan manusia di Hari Kiamat
setelah mereka dihitung. Pada waktu itu mereka

terbagi atas dua rombongan; satu rombongan

dibawa ke neraka dan satu rombongan lagi

dibawa ke surga. Tiap-tiap rombongan memPer-

oleh balasan dari apa yang mereka kerjakan di
dunia dahulu.

Dari kata az-zumar yang ter.dapat pada
kedua ayat tersebut, surah ini dinamai Az-
Ztmar, surah yang ke-39. Surah ini terdiri atas

75 ayat, termasuk golongan surah-surah
Makkiyah, diturunkan sesudah surah Saba'.

Dinamakan juga dengan Al-Ghurat ( -'ii =

kamar-kamar), yang terambil dari kata al-ghuraf

yang terdapat pada ayat 20 surah tersebut;
diterangkan di situ keadaan kamar-kamar di
dalam surga yang diberikan kepada orang-orang

yang bertakwa. Pokok-pokok isi surah tersebut

adalah: (1) masalah keimanan yang meliputi
dalil-dalil keesaan Allah dan kemahakuasaan

Allah, malaikat-malaikat berkumpul di sekeliling

Arasy dan bertasbih kepada Tuhannya, pada

Hari Kiamat tiaptiap orang memunyai catatan

amal masing-masing; (2) kisah-kisah yang me-

ngandung perintah memurnikan ketaatan
kepada Allah, larangan berputus asa terhadap

rahmat Allah; (3) dan lain-lain berupa tabiat
orang-orang musyrik di dalam keadaan senang

dan susah; perumpamaan di dalam Al-Qur'an
dan faedahnya, kedahsyatan Hari Kiamat,
gambaran air muka orang musyrik dan air muka

orang Mukmin pada Hari Kiama| serta janji
Allah untuk mengampuni orang-orang yang

bersalah bila bertobat. eo Muhammad Wardah Aqil ec

zoR ( )ij )
Zfir ( .,"9i; ) berasal dari akar kata yang terdiri

dari huruf z 6' -wau -rk' ( ..t - ) -) ) yang dibaca

zitr artinya'bohong','kesaksian palsu', misal-
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au. o":tr
( q 6l a r asitlul -l 6hi' al aihi w a s all am :' adal at sy ahddat uz-

zfirisy - sy irka bil -l Ahi )
"Rasulullah saw. bersabda, "Kesaksian palsu itu
sebanding dmgan menyekutukan Allah. "

Kandungan makna hadits seperti ini merupakan
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suatu pemahaman yang diambil dari firman
Allah di dalam QS. Al-Furqan [25) :68, wal-ladzina

I d y ad' ima ma' al-l6hi ililhan fikhar ( Sr tL "r'l e$i
;t; Q) iti e = Dan orang-orang yang tidak
menyembah tuhan yang lain beserta Allah),
yang kemudian diikuti oleh ayat 72, wal-ladzina

t 6 y asyhaitfin az- zfi r ('rli -a, :\i-i;- .i 5r" jl; = O*
orang-orang yang tidak memberikan persaksian
palsu). Dengan memahaminya secara terbalik
(mafhfimul-mukhfl afah = :iJtAr i".-i, ), dipahami
bahwa kedudukan orang yang menyekutukan
Allah disetarakan dengan orang yang mem-
berikan kesaksian palsu.

Dari akar kata zd - wau - 16'bisa dibentuk
kata kerja zdra - yazfiru - zfir ( ,\3 - 'r\i- - ,t:1.
Lafal zaur dan bentuk j amallrrya azwdr ( ,(r';i ) xti
asalnya adalah 'dada'; ada yang mengatakan
'dada bagian tengah' dan ada pula yang ber-
pendapat 'dada bagian atas'. Sedangkarr zawar

( t:;) artinya'lekukan di tengah-tengah dada',
dan bisa pula berarti 'condong'. Iuga al-azwar
( y';\t ) berarti 'orang yang hitam matanya
tidak di tengah-tengah benar (agak miringi
juling)'. Dari makna condong atau bengkokinilah
kemudian berkembang makna menjadi'bohong'
dan 'palsu', karena terjadinya penyimpangan
dari kebenaran.

Salah satu kata bentukan darilafalzauryang
bermakna condong ialah taziwaru ('r'rtj). Di
dalam Al-Qur'an terdapat satu ayat yang
menggunakan lafal bz1waru, yaitu QS. Al-Kahfi

[18]: \7,

wei sr: +* * 3t'j crt s1 .:J-r"ti 6;5

4 i'r.; a. rt )qi -6-nLF ,>'j r15

(W a t ar dsy -sy mns a' idzd thal a' at t aziw aru' an knhf ihim

dzdtal-y amini wa' idzd ghnrabat taqridhuhum dzdtasy -

sy imdli w a hum f f aj w atin minhu)
"Dm kmnu akmr melihat matalwi ketikn terbit, condong

dari gua mereka ke sebelah kanan, dnn bila matahari itu
terbenmn ia menjauhi mueka ke xbelah kin xdmg oqkau
berada di tempat yangluas di dalam guaitu."

Ayat di atas membuktikan bahwa pintu gua ada
di sebelah Utara, sebab Allah memberitahu
bahwa ketika matahari terbit ia condong di

n , o t 
4.

nya, rajul zfrr ( ,'r)...p;,-, = tat iJaki pembohong),
qaum zfir ( .,':i:ii = kaum pembohong). |ubran
Mas'ud memberikan makna-makna lain dari
kata zfir, yaitr'asy-syirku bill6h'( &U, !'4t =

menyekutukan Allah) , 'al-quwwah' ( ;?t =

kekuatan), 'al-'aql' (liJr= akal pikiran), 'ar-ia'yu'
('6.11 = pendapat ),' as- s ay y i d' ( +3' = peryi mgi.n,

pemuka), dan'Iadzdzatuth-tha'km ( lLjLJl ;iJ =

kelezatan makanan).
Menurut Ibnu Manzhur, zitr bisa berarti

'muhassan' (;3J = dibaik-baikkan) seperti di
dalam ucapan lJmar ra., md zaurusartu kaldman li
agfilahfi ill6 sabaqqnlbihi Abu Bakr (e)€ L'ri';5
fi 

"1 
* t,riJ'r) = Aku tidak membaik-baik-

kan suatu ucapan, kecuali Abu Bakar telah
mendahuluiku [dengan ucapan itu]). Lafal tazwir
( t"1i ) memiliki makna asal'ishlihusy-syai"
t ir!, Ll:"y= membetulkan/memperbaiki se-

suatu), dan menurut Ibnp Al-Arabi, kully,'ishldbin
min khairin qu syan (7 \i f i €*1,,F= setiap

perbaikan yang dilakukan terhadap sesuatu yang
baik atau buruk). Namun di dalam perkembang-
annya ia digunakan untuk makna memperindah
suatu keboh ongan (tazyinul-kidzb = ,=' .6t i"i l.

Menurut Abu Bakar, ada empat pendapat
tentang makna tazwir ( l.1i ), yakni: pertama,
melakukan kebohongan dan kepalsuan; kedu+
menyamakan, ketiga menghias dan memper-
indah, dan keempat, menyiapkan dan memikir-
kan pembicaraan. Dari makna pertama kemudi-
an muncul istilah syhhiduz-zfir 1 ,t!1 't^u= saksi

palsu).
Keburukan dari kesaksian palsu, syahfitlatuz-

zfrr ( ,\!)r i;Wlyang digolongkT sebagai salah

satu dosa besar, al-kab6'ir ( ;tSlt ) ini banyak
disebut-sebut oleh hadits Nabi Muhammad saw,
antara lain:

;rlr i;ta:
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sebelah kanan. Hal itu berarti bahwa ketika
matahari semakin tinggi di ufuk maka cahaya-

nya semakin tiada yang masuk ke dalam gu4
dan ketika terbenam matahari itu semakin
menjauhi mereka di sebelah kiri.

Ibn Katsir menjelaskan lebih lanjut, bahwa
dengan isyarat semactun itu Allah menghendaki
agar kita memikirkannya. Karena itulah, Allah
tidak memberitahukan di negara mana letak gua

tersebuU sebab tidak ada tujuan syar'i yang bisa

diperoleh dengan mengetahui tempatnya.
Seandainya ada kemaslahatan agama yang
diperoleh dengan mengetahuinya, niscaya Allah
telah menyebutkannya di dalam Al-Qur'an atau

melalui Rasul-Nya sesuai dengan hadits Nabi
yang berbunyi:

1$1 ;trt d€\q.;"F jyei.w *; u,

u'5*f '*
(Mi taraktu syai'an yuqarribukum 'il6l-jannati wa

yub6' idukum minan-ndi' ill6 wa qad' a'lamtukum bili)
"Aku tidak mminggalkan sesuatu yang bisa men-

dekatkanmu ke surga dan menjauhkanmu dari neraka

kecuali hal itu telalt kuaj arknn kEadamu. "
Meskipun demikian, beberapa mufasir mencoba

untuk menerka posisinya. Ibnu Abbas me-
ngatakannya di dekat kota Ailah; dan Ibnu Ishaq

mengatakannya di Niniveh; sedangkan pen-
dapat lain mengatakannya di Negeri Romawi.

Zdra - yazfiru - zauran, ziydrah, dan zfirah
(irtr| , , i,.2G-.1 , tt", -:r'ti- -'rtj) berarti 'menuju

suatu tempat/seseorang' atau'mengunjunginya
untuk suatu keperluan'. Dalam suatu hadits
dikatakan, inna li zfirika 'alaika haqqan 1 Atl) ';:1

b'$t = Sesungguhnya orang yung *e^gurr-
jungimu memiliki hak yang harus kau penuhi).

Dengan makna'mengunjungi' ini terdapat
firman Allah di dalam QS. At-Takatsur [102]: ]
hatti zurtumul-maqibir (,6i i'r3 !;- = samPai

kamu masuk ke dalam kubur). Ayat ini diturun-
kan Allah kepada Bani Haritsah dan Bani Al-
Harits, keduanya dari kaum Anshar, yang saling
membanggakan diri dengan kemewahan yang
mereka miliki. Salah satunya berkata kepada
yang lain, 'Adakah di antara kalian yang seperti

'1.in'

Fulan bin Fulan?", mereka berbangga-bangga
dengan kaumnya yang masih hidup, dan yang
lain pun berkata demikian. Kemudian, mereka

menuju ke kubur, di sana mereka melakukan hal

yang sama dengan menunjukkuburan Fulan dan

Fulan. Hal itu terus mereka lakukan sampai turun

QS. At-Takatsur [102]: 2. Namun, yang dimaksud
dengan zurtumul-maqdbir ('Jtr:fi ii;l a, dalam
ayat itu bahwa mereka terus membanggakan diri
dan kemewahan sampai mereka mati dan
dimakamkan di kuburan. Ada pula pendapat
yang mengatakan "sampai engkau bisa bertemu
dengan nenek-moyangmu yang telah dikubur."

Az-zilr dengan makna bohong dan batil
terdapat di dalam QS. Hajj l22l:30,

)rli =i\j,gi, *,ii A 3;ti \E:v
(P aj t anibfir -rij sa minal- autsdni w aj t mibit qaul az-zftr )
" Maka j auhilah olehmu berhal a-berhal a y ang naj is itu
dan j auhilah pukntaan-perkntann dust a. "

dan Al-Furqin l25l:72,

(t'91g *i i* tib tli 3131:;.,t O.;iti
(W al-ladzina 16 y asyhadfinaz-zfira wa' idzd marrfi bil-

lagwimarrfikirfunan)
"Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian

p alsu, dan ap abil a mer eka ber t emu den gm I o r fr n g- o r frn I
y an g m el akukanl hal -hal y an g t i d ak b aik, m e r eka I alui

[saj al dengan menj aga kehormatan diriny a. "

Menurut Al-Maraghi, LImat bin Khaththab
menghukum orang yang memberikan kesaksian

palsu dengan cambukan sebanyak 40 kali,
kemudian mencat wajahnya dengan warna
hitam, lalu menggundulinya dan membawanya
berkeliling di pasar.

Dalam arti yang sama pula terdapat di
dalam QS. Al-Furqdn [25]: 4, fa qad ji'it zhulman

wa zfiran ( (rr:i 6L :iV fr= maka sesungguh-

nya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan
dusta yang besar), dan Al-MujAdilah l58l:2, wa
' innahum la y aqitlitna munkaran minal-qauli wa zitrmr

(riit )ii G (h; |r;ra p4s=o*, sesuns-
guhnya mereka sungguh-sungguh mengucap-
kan suatu perkataan yang munkar dan dusta).

4 Ahmad Saiful Anam +
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zuRQ ( dJj )
Kataini dalamAlQur'an hanya disebut satu kali,

yaitu pada QS. Thaha [20]: L02 yang berbunyi,

Gi +'y.'w;ai'|Ji "r.rLti A & ii
( y aum a y unf akku f ish- shit r i w a n ahsy urul - mu j r imin a

yaumaidzinzurqd)
"(yaitu) di hari Qang di waktu itu) ditiup sangkakala

dnn Knmi akfrn mmgumpulkm pada Lwi itu orffig-ornng

y ang berdosa d*g* mukn ymg biru muram. "

Kata zurq ( Arl;) di atas mengandung tiga
pengertian, yaitu 'biru matanya', 'buta mata-
nya', dan 'biru matanya diikuti dengan hitam-
nya wajah'. Menurut Al-Qurthubi, kata az-zurq

( A'r!1r) adalah lawan dari kata al-kuhl t j3r=
warna hitam dari pelupuk mata). Orang Arab
apabila kecewa atau sial, pelupuk matanya ber-
ubah menjadi biru dan kadang-kadang diikuti
hitam wajahnya. Ibnu Katsir juga menafsirkan
kataitu dengan pelupuk matayang menjadibiru
karena ketakutan atas dosa-dosanya.

Al-Kalbi dan Al-Farra' menafsirkannya
dengan "butanya mata". Menurut mereka arti
zurqd(d;1 ) uaaun'buta'. Oleh karena itu, ayat di
atas dipahami sebagai gambaran keadaan orang

Zfirt1

yang berdosa, matanya menjadi buta sebagai
gambaran kekecewaan dan kekhawatiran atas

balasan perbuatannya. Ibnu Abbas (seorang
sahabat) menyatakan bahwa pada Hari Kiamat
itu beraneka ragarn keadaan, ada pelupuk mata-

nya biru sebagaimana di dalam QS. Th6hA [20]:
102 di atas, ada pula yang buta matanya,
sebagaimana dijelaskan pada QS. Al-IsrA' lLTl:97.

Menurut Wahbah Zuharll kata itu diarti-
kan dengan 'pelupuk mata menjadi biru dan
diikuti dengan hitamnya wajah'. Hal ini disebab-

kan karena orang-orang berdosa yang tidak
diampuni dosanya dan kafir pada hari tatkala
sangkakala ditiupkan untuk kedua kali, sebagai

tanda bangkitnya manusia dari kuburnya untuk
dihisab (dihitung) amal perbuatannya, menjadi
ketakutan dan menyesali perbuatannya.

Ibnu Abbas menyatakan bahwa pada Hari
Kiamat atau hari kebangkitan kembali itu
terdapat berbagai keadaan manusia yang
mencerminkan perbuatan mereka ketika hidup
di dunia. Keadaan pelupuk matanya berubah
menjadi biru merupakan akibat dari ketakutan
dan penyesalan dari orang-orang yang berbuat
dosa. oo Abdullah Alhamid oc
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