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GLOSARIUM 

‘Abdullah berarti hamba Allah yang merupakan salah satu fungsi atau tugas 
utama kehadilan manusia di dunia. 

Adil  adalah memperlakukan sama atau tidak membedakan seseorang dengan yang 
lain. Persamaan yang dimaksud di sini adalah persamaan dalam hak. Adil 
juga sering diartikan menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. 
Lawannya adalah zhalim. 

Adopsi berarti pengangkatan anak. 

Ahlul halli wal aqdi adalah orang-orang yang ahli dalam bidang agama (ulama) 
dan dalam bidang pemerintahan (umara’). 

Akhlak secara etimologis berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. 
Sedangkan secara terminologis akhlak berarti keadaan gerak jiwa yang 
mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan 
pikiran. 

Al-ushul al-khamsah adalah lima hal yang harus dijaga oleh manusia karena 
menjadi kebutuhan pokoknya, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan 
harta. 

Amar ma’ruf nahi munkar berarti menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah 
dari yang munkar. 

Antropologi adalah ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal usul, aneka 
warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau. 

Aqidah adalah sistem keyakinan Islam yang mendasari seluruh aktivitas umat 
Islam dalam kehidupannya. 

Ardli artinya bumi. Agama ardli berarti agama bumi atau agama yang sumber 
ajarannya berasal dari pemikiran manusia. Lawannya adalah agama 
samawi yaitu agama yang sumber ajarannya berasal dari wahyu Tuhan. 

Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat al-Quran. 

Asbabul wurud adalah sebab-sebab munculnya hadis Nabi Muhammad saw. 

Bani Adam adalah sebutan untuk manusia yang berarti anak cuku Adam. Kata 
lain yang sama maknanya adalah dzurriyati Adam yang juga berarti anak 
cucu Adam. 
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Bid’ah artinya sesuatu yang baru, maksudnya adalah mengada-ada dengan 
sesuatu yang baru dalam hal ibadah, seperti menambah amalan baru dalam 
shalat, puasa, atau ibadah lainnya. 

Bilateral berarti dua belah pihak. Asas bilateral adalah salah satu asas dalam 
hukum kewarisan Islam yang berarti bahwa seseorang menerima hak 
kewarisan dari kedua belah pihak, dari pihak kerabat keturunan laki-laki 
dan dari pihak kerabat keturunan perempuan. 

Biologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup 
(manusia, binatang, tumbuhan). Biologi disebut juga ilmu hayat. 

Dzikir adalah mengingat Allah baik dengan hati (bilqalbi), dengan lisan (billisan), 
maupun dengan perbuatan (bilaf’al ). 

Dzurriyati Adam adalah sebutan untuk manusia yang berarti anak cuku Adam. 
Kata lain yang sama maknanya adalah Bani Adam yang juga berarti anak 
cucu Adam. 

Fara’id ilmu yang mempelajari masalah kewarisan Islam. 

Fardu ‘ain  adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang mukallaf 
dan tidak bisa diwakili oleh yang lainnya. Jadi, fardu ‘ain merupakan 
kewajiban individual. 

Fardu kifayah adalah kewajiban agama yang apabila ada sebagian dari kaum 
Muslim yang melaksanakan maka gugurlah kewajiban sebagian yang lain. 

Fasakh adalah bentuk perceraian yang terjadi akibat putusan pengadilan atas 
dasar permintaan isteri karena suaminya sakit gila, kusta, sopak, atau 
pernyakit lain yang berbahaya yang menyebabkan suami tidak dapat 
menjalankan kewajibannya. 

Fasiq adalah orang yang melakukan perbuatan dosa. Perbuatannya disebut fusuq.  

Fastabiqulkhairat adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. 

Fitrah  adalah sifat asal sesuatu, kesucian, atau pembawaan, seperti fitrah manusia 
yang berarti sifat asal atau bawaan manusia sejak lahir. Zakat fitrah adalah 
zakat yang berupa bahan makanan pokok yang dikeluarkan di akhir 
pelaksanaan puasa Ramadlan (malam Idul Fitri) untuk mensucikan diri 
manusia. 

Fundamentalisme adalah suatu paham yang salah satu ciri utamanya adalah ingin 
mengembalikan kepada ajaran yang mendasar (pokok) yang jika dikaitkan 
dengan ajaran agama adalah dengan mengembalikan kepada ajaran inti 
yang tertuang dalam kitab suci agama tersebut. 
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Hedonisme adalah suatu faham yang terlalu menekankan pada kecintaan terhadap 
dunia. 

Hakam adalah juru damai antara suami dan isteri yang sedang mengalami 
percekcokan/perselisihan. 

Hijab berarti penghalang, yaitu ahli waris yang hubungannya lebih dekat dekan 
pewaris akan menghalangi ahli waris yang lebih jauh hubungannya untuk 
memperoleh harta warisan. Yang dihalangi disebut mahjub. 

Husnuzhan berarti berbaik sangka. Husnuzhan merupakan kebalikan dari 
berburuk sangka (su’uzhan). Orang yang berhusnuzhan adalah orang yang 
selalu berpikir positif dan tidak pernah berburuk sangka terhadap apa yang 
dilakukan orang lain. Lawannya su’uzhan (buruk sangka). 

Ibadah adalah bagian dari syariah Islam yang mengatur hubungan manusia 
dengan Tuhannya (hablun minallah). 

Ibadah ghairu mahdlah adalah ibadah yang bersifat umum yang tidak ditentukan 
aturannya oleh Allah dan Rasulullah sehingga manusia yang 
menentukannya sendiri. 

Ibadah mahdlah adalah ibadah khusus yang sudah ditentukan aturannya oleh 
Allah dan Rasulullah. 

‘ Iddah adalah masa tunggu bagi isteri untuk tidak menikah dengan selain bekas 
suaminya. 

Ijbari adalah salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam yang berarti bahwa 
peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya 
berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah, tanpa digantungkan 
kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. 

Ijma’  adalah kesepakatan para mujtahid kaum Muslimin pada suatu masa 
sepeninggal Nabi saw. terhadap hukum syara’ mengenai suatu peristiwa. 

Ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan berfikir untuk menetapkan 
hukum syar’i atas perbuatan orang mukallaf yang digali dari dalil-dalil 
yang terperinci dalam al-Quran maupun hadis. 

‘Ilm kasbi adalah ilmu yang diperoleh karena usaha manusia. 

‘Ilm ladunni  adalah ilmu yang diperoleh tanpa upaya manusia.  

Ilmu Akhlak adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. 

Ilmu Fikih adalah ilmu yang membicarakan hubungan manusia dengan 
Tuhannya, dengan manusia lain, dan dengan alam sekitarnya, sesuai 
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dengan lima hukum pokoknya, yakni wajib, sunnah, haram, makruh, dan 
mubah. 

Ilmu Ushuluddin  adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar agama. 

Iman secara etimologis berarti percaya atau membenarkan dengan hati. Sedang 
menurut istilah syara’, iman berarti membenarkan dengan hati, 
mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan anggota badan. 

Istibda’ adalah seorang suami mengizinkan isterinya yang telah bersih 
kandungannya kepada salah seorang pemimpin kabilah yang terkenal 
keberaniannya, kekuatannya, kemuliaannya, dan akhlaknya supaya 
isterinya bisa mengandung dari orang tersebut dan setalah itu ia kembali 
kepada suaminya lagi. 

Istihsan adalah meninggalkan qiyas yang jelas (jali ) untuk menjalankan qiyas 
yang tidak jelas (khafi), atau meninggalkan hukum umum (universal/kulli) 
untuk menjalankan hukum khusus (pengecualian/istisna’), karena adanya 
alasan yang menurut logika menguatkannya. 

Istiqamah berarti sikap teguh dan konsekuen dalam menjalankan ajaran-ajaran 
Islam sekalipun harus menghadapi berbagai macam tantangan dan cobaan. 

Istishhab adalah menetapkan hukum atas sesuatu menurut keadaan yang ada 
sebelumnya hingga ada dalil yang merubah keadaan tersebut, atau 
menjadikan hukum yang ada di masa lalu tetap berlaku hingga sekarang 
sampai ada dalil yang merubahkan. 

‘Iwadl  adalah uang tebusan dari isteri kepada suaminya agar suaminya 
menjatuhkan talak kepadanya. 

Jama’ adalah mengumpulkan dua waktu shalat dalam satu waktu dalam 
pelaksanaan shalat wajib karena alasan tertentu. Ada dua macam jama’ 
yaitu jama’ taqdim (mendahulukan waktu) dan jama’ ta’khir 
(mengakhirkan waktu).  

Jihad (mujahadah) berarti pengerahan segala kemampuan untuk melepaskan diri 
dari segala hal yang menghambat pendekatan diri terhadap Allah, baik 
hambatan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. 

Karakter berasal dari bahasa Inggris character yang berarti tabiat, sifat-sifat 
kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan 
yang lain, dan watak.  Karakter juga bisa berarti huruf, angka, ruang, 
simbul khusus yang dapat dimunculkan pada layar dengan papan ketik. 
Orang berkarakter berarti orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, 
bertabiat, atau berwatak. 

Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. 
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Kerangka dasar ajaran Islam adalah garis besar atau rancangan ajaran Islam 
yang sifatnya mendasar, atau yang mendasari semua nilai dan konsep yang 
ada dalam ajaran Islam. Kerangka dasar Islam ada tiga macam, yaitu 
aqidah (kajian tetang iman), syariah (kajian tentang islam), dan akhlak 
(kajian tentang ihsan). 

Khalifah adalah wakil, pemimpin, kepala negara. Manusia sebagai khalifah Allah 
di muka bumi, atau pemimpin di muka bumi. 

Khalifatullah berarti khalifah (wakil) Allah yang merupakan salah satu fungsi 
atau tugas utama kehadiran manusia di dunia. 

Khulu’ /talak tebus/cerai gugat adalah bentuk perceraian yang terjadi dengan cara 
isteri memberikan suatu benda atau uang (‘iwadl) sebagai tebusan kepada 
suaminya agar suaminya menjatuhkan talak padanya. 

Langgar adalah tempat ibadah umat Islam seperti masjid tetapi tidak digunakan 
untuk shalat Jumat. Nama lain dari langgar adalah mushalla atau surau. 

Li’an  adalah sumpah yang disertai adanya laknat (kutukan) Allah jika berdusta 
baik oleh suami maupun isteri sehingga menimbulkan terjadinya 
perceraian untuk selama-lamanya. 

Madrasah Aliyah (MA) adalah lembaga pendidikan formal dalam bidang 
keislaman setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan formal dalam bidang keislaman 
di lingkungan pesantren. 

Madrasah Ibtidaiyyah (MI) adalah lembaga pendidikan formal dalam bidang 
keislaman setingkat Sekolah Dasar (SD). 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah lembaga pendidikan formal dalam bidang 
keislaman setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Mashlahah mursalah yang juga sering disebut istishlah adalah kemaslahatan 
yang tidak ditetapkan secara pasti oleh syari’ (Allah dan Rasul-Nya) untuk 
mewujudkannya dan tidak ada dalil syara’ yang memerintahkan untuk 
memperhatikannya atau mengabaikannya. 

Matan adalah materi atau isi dari suatu hadis. Matan inilah yang merupakan inti 
dari suati hadis. 

Mawaddah wa rahmah adalah penuh cinta kasih, yaitu suatu kondisi yang 
dibangun antara suami dan isteri dalam suatu keluarga. 

Mazhab shahabi berarti fatwa sahabat secara perorangan. 
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Mitsaqan ghalizhan berarti ikatan yang kuat atau kokoh, yakni ikatan dalam 
perkawinan. 

Muamalah adalah bagian dari syariah Islam yang mengatur hubungan manusia 
dengan sesamanya (hablun minannas). 

Mu’asyarah bil ma’ruf adalah perbuatan suami yang menggauli isterinya  dengan 
sebaik-baiknya. 

Mudlarabah adalah perjanjian kerja sama usaha antara dua pihak, yang satunya 
menyediakan seluruh dana (modal) dan yang satunya lagi menjadi 
pengelola dana.  

Muhrim atau terkadang disebut mahram adalah kerabat dekat dalam hubungan 
saudara yang menyebabkan tidak bolehnya melakukan perkawinan. 

Mukallaf berarti yang terbebani, maksudnya adalah orang yang sudah dewasa 
yang sudah terbebani untuk melaksanakan kewajiban agama. 

Mukhabarah memiliki pengertian yang hampir sama dengan muzara’ah. Yang 
membedakan mukhabarah dengan muzara’ah adalah terletak pada 
penyediaan benih yang ditanam. Pada muzara’ah, benihnya dari penggarap, 
sedang pada mukhabarah, benihnya dari pemilik lahan. 

Musaqah adalah bentuk kerjasama dalam pengelolaan tanah pertanian antara 
pemilik lahan dan penggarap, di mana penggarap hanya bertanggung 
jawab dalam hal penyiraman dan pemeliharaan.  

Mustahiq berarti yang memiliki. Kata mustahiq biasanya melekat pada masalah 
zakat, sehingga maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima 
zakat. 

Mutawatir adalah Sunnah atau hadis yang disampaikan secara berkesinambungan 
yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang menurut kebiasaan 
mustahil mereka bersepakat untuk dusta.  

Muzara’ah adalah bentuk kerjasama dalam pengelolaan tanah pertanian antara 
pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan 
kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian 
tertentu (persentase) dari hasil panennya. 

Nadzir adalah orang yang diserahi pemeliharaan barang yang diwakafkan. 

Orang lemah berarti ada kalanya lemah secara fisik, ada kalanya lemah secara 
ekonomi, bisa juga lemah iman, lemah ilmu, dan lemah kasih sayang. 

Orde Baru adalah masa berkuasanya rezim pemerintahan yang dipimpin oleh 
Soeharto. 
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Orde Reformasi masa pemerintahan setelah tumbangnya pemerintahan Orde 
Baru.  

Pagoda adalah menara bertingkat yang atapnya terdapat dalam tiap tingkat, 
biasanya dibangun sebagai kuil atau tugu peringatan (misalnya terdapat di 
Sri Langka, Myanmar, India, China, Jepang). 

Psikologi adalah ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun 
abnormal dan pengaruhnya pada perilaku. Atau juga berarti ilmu 
pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa. 

Qana’ah berarti menerima dengan rela apa yang ada atau merasa cukup dengan 
apa yang dimiliki. 

Qashar adalah meringkas rekaat shalat yang semula empat rekaat menjadi dua 
rekaan. Shalat yang di-qashar adalah shalat yang bilangan rekaatnya 
empat, seperti shalat Zhuhur, shalat ‘Ashar, dan shalat ‘Isya’. 

Qath’iy berarti pasti. Nash (teks al-Quran atau hadis) yang qath’iy berarti nash 
yang pasti dari segi wurud-nya (periwayatannya) atau dari segi maknanya. 
Lawan dari qath’iy adalah zhanniy yang berarti tidak pasti. 

Rahmatan lil’alamin berarti memberikan kasih sayang terhadap seluruh umat 
manusia di dunia ini.  

Renaissance adalah masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern di 
Eropa yang ditandai oleh peralihan kembali kepada kesusasteraan klasik, 
berkembangnya kesenian dan kesusasteraan baru, dan tumbuhnya ilmu 
pengetahuan modern. 

Revivalisme adalah faham tentang adanya kebangkitan kembali ilmu pengetahuan. 

Rukhshah adalah keringanan dalam beribadah, maksudnya adalah bagian dari 
hukum Islam yang membolehkan seseorang melakukan ibadah tidak 
seperti aturan yang biasanya. 

Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nash-nya 
dengan hukum suatu peristiwa yang ada nash-nya lantaran adanya 
persamaan ‘illat hukumnya dari kedua peristiwa itu. 

Rawi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-
apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang (gurunya).  Rawi 
dapat juga diartikan sebagai orang yang mengumpulkan hadis dalam 
sebuah buku hadis. 

Ra’yu adalah akal pikiran manusia yang digunakan untuk berpikir dalam rangka 
melakukan ijtihad. 
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Ruju’ adalah kembalinya suami kepada isterinya pada masa iddah tanpa melalui 
pernikahan yang baru. 

Saddu al-zari’ah berarti menutup jalan yang menuju kepada perbuatan terlarang 
(yang membawa kerusakan). 

Sakinah adalah kondisi keluarga yang tenang dan tenteram. 

Salaf berarti dulu atau tradisional. Lawan salaf adalah khalaf yang berarti 
sekarang atau modern. Ulama salaf berarti ulama dulu yang memiliki 
pendapat yang bersifat tradisional. Pesantren salaf adalah pesantren yang 
masih memiliki karakteristik seperti pesantren dulu (tradisional). 

Samawi artinya langit. Agama samawi berarti agama langit atau agama yang 
sumber ajarannya berasal dari wahyu Tuhan. Lawannya adalah agama 
ardli yaitu agama yang sumber ajarannya berasal dari pemikiran manusia. 

Sanad adalah jalan yang dapat menghubungkan matan hadis kepada Nabi 
Muhammad saw. Sanad dapat juga diartikan orang-orang yang terlibat 
dalam periwayatan hadis mulai dari shahabat (sanad pertama) hingga 
kepada rawi (sanad terakhir). 

Shalawat bisa berarti doa dan bisa juga berarti keberkatan. Makna yang pertama 
digunakan untuk menyebut shalat dalam arti sembahyang, yakni bentuk 
ibadah mahdlah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. 
Sedang makna kedua digunakan untuk permohonan keberkatan untuk Nabi 
Muhammad Saw. Karena itulah mengucapkan shalawat atas Nabi 
Muhammad Saw. berarti permohonan keberkatan kepada Allah Swt. untuk 
Nabi Muhammad Saw. 

Shiddiq berarti yang suka pada kebenaran, atau yang membuktikan ucapannya 
dengan perbuatan, atau yang berbakti serta selalu mempercayai. Bahasa 
lain dari shiddiq adalah jujur. 

Sosiologi adalah ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat. Atau 
ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya.  

Sunnah ahad adalah sunnah yang diriwayatkan oleh seorang perawi, dua orang 
perawi, atau lebih yang tidak memenuhi persyaratan sunnah mutawatir. 

Sunnah dla’if  adalah sunnah yang tidak memiliki sifat-sifat untuk dapat diterima, 
atau sunnah yang tidak memiliki sifat sunnah shahih dan hasan. 

Sunnah fi’liyah  adalah perbuatan Nabi saw. yang dilihat para sahabat kemudian 
disampaikan kepada orang lain dengan ucapan mereka.  



Glosarium                                                                                                                                     297 

Sunnah hasan adalah sunnah yang memiliki semua persyaratan sunnah shahih, 
kecuali para perawinya, seluruhnya atau sebagiannya, kurang kuat 
hafalannya. 

Sunnah masyhur adalah sunnah yang diriwayatkan oleh sejumlah  sahabat yang 
tidak mencapai batasan mutawatir dan menjadi mutawatir pada generasi 
setelah sahabat.  

Sunnah mutawatir adalah Sunnah yang disampaikan secara berkesinambungan 
yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang menurut kebiasaan 
mustahil mereka bersepakat untuk dusta. 

Sunnah qauliyah adalah ucapan Nabi yang didengar oleh para sahabat dan 
disampaikan kepada orang lain. 

Sunnah shahih adalah sunnah yang memiliki lima persyaratan, yaitu (1) 
sanadnya bersambung; (2) diriwayatkan oleh perawi yang adil (istiqamah 
agamanya, baik akhlaknya, dan terhindar dari kefasikan dan yang 
mengganggu kehormatannya); (3) perawinya juga dlabit (kuat hafalannya); 
(4) hadisnya tidak janggal; dan (5) hadisnya terhindar dari illat  (cacat). 

Sunnah taqririyah adalah perbuatan sahabat atau ucapannya yang dilakukan di 
depan Nabi yang dibiarkan begitu saja oleh Nabi, tanpa dilarang atau 
disuruh. 

Syariah secara etimologis berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, 
yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Secara istilah syariah 
berarti semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum 
Muslim baik yang ditetapkan dengan al-Quran maupun Sunnah Rasul. 

Syar’u man qabalana (Indonesia: syariat sebelum kita) berarti hukum-hukum 
yang telah disyariatkan untuk umat sebelum Islam yang dibawa oleh para 
Nabi dan Rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti oleh 
umat sebelum adanya syariat Nabi Muhammad. 

Syighar adalah pertukaran anak perempuan, yaitu apabila dua orang mempunyai 
dua anak gadis dewasa yang belum kawin, mereka biasa mempertukarkan 
anak-anak perempuan itu sehingga  mahar bagi seorang anak  perempuan 
dianggap telah terbayar dengan mahar bagi si anak perempuan yang lain. 

Syiqaq adalah percekcokan yang terjadi antara suami dan isteri yang tidak dapat 
didamaikan lagi. 

Syirkah atau disebut juga dengan musyarakah dan syarikah adalah perjanjian 
kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang 
masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal (pekerjaan) 
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dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama 
sesuai dengan kesepakatan. 

Takwa berarti menjaga diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-
Nya dan menjauhi larangan-Nya. 

Taubat berarti kembali kepada Allah dengan melepaskan simpul ikatan-ikatan 
hati kemudian melaksanakan hak-hak Tuhan. Orang yang bertaubat 
kepada Allah adalah orang yang kembali dari hal-hal yang terlarang 
(akhlak tercela) kepada hal-hal yang diperintahkan (akhlak terpuji atau 
mulia).  

Tauhid berasal dari kata berbahasa Arab wahhada-yuwahhidu-tauhid yang berarti 
menuhankan Allah yang satu (mengesakan Allah). 

Testamen berarti wasiat. Kewarisan secara testamen adalah kewarisan atas dasar 
wasiat yang dibuat oleh seseorang pada waktu ia masih hidup menurut 
hukum perdata Barat. 

Thalaq adalah perceraian yang terjadi secara wajar, yakni bila suami yang 
berkeinginan untuk cerai. 

Toleransi adalah sikap rela untuk menerima kenyataan adanya orang lain yang 
berbeda. Dalam bahasa Arab toleransi biasa disebut tasamuh, yang berarti 
membiarkan sesuatu untuk dapat saling mengizinkan dan saling 
memudahkan. 

Ulama adalah orang-orang yang mengetahui berbagai macam ilmu secara 
mendalam dan dapat memberitahukannya kepada orang lain. 

Ulil amri  berarti yang memiliki urusan atau kekuasaan. Ulil amri  terkadang 
diterjemahkan menjadi setiap yang memiliki hak untuk mengatur, seperti 
ulama dan pemerintah. Ulil amri secara mudah dapat disebut sebagai 
pemimpin, baik pemimpin dalam pemerintahan (umara’) maupun 
pemimpin dalam hal agama (ulama). 

Ulul Azmi adalah para rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang tinggi 
dalam menghadapi semua cobaan yang menimpa mereka. 

‘Urf  berarti sesuatu yang dikenal dan tetap dibiasakan manusia, baik berupa 
perkataan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu. 

Zhalim adalah berbuat aniaya, baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, 
maupun kepada Allah swt. 

Zhanniy berarti tidak pasti. Nash (teks al-Quran atau hadis) yang zhanniy berarti 
nash yang tidak pasti dari segi wurud-nya (periwayatannya) atau dari segi 
maknanya. Lawan dari zhanniy adalah qath’iy yang berarti pasti. 
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Zuhud adalah membatasi ambisi-ambisi duniawi, syukur terhadap terhadap setiap 
anugerah, dan menghindari apa yang telah diharamkan oleh Allah Swt. 
atau menjauhkan diri dari kehidupan dunia dan memalingkan diri 
daripadanya dengan penuh kepatuhan kepada Allah Swt. 


