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Agama watsani adalah agama penyembah berhala. 

Ahlul Kitab adalah pengikut al-Kitab atau penganut agama Yahudi dan Nasrani. 

Al-Balad al-Amin mengisyaratkan keberadaan kota Makkah, tempat Nabi 
Muhammad Saw. menyebarkan agama Islam. 

Amanah adalah sifat nabi/rasul yang berarti dapat dipercaya. Seorang rasul harus 
amanah dan tidak boleh berkhianat. 

Amil adalah orang yang dipercaya untuk mengurusi zakat, mulai dari 
mengumpulkannya, mencatatnya, sampai menyalurkannya kepada yang 
berhak. 

Anshar adalah orang-orang asli Madinah yang menerima kedatangan Nabi Saw. dan 
memeluk Islam. 

At-Tin mengisyaratkan fase kehidupan manusia pertama di surga, tempat ia 
berteduh di bawah rindangnya pohon Tin.  

Az-Zaitun  mengisyaratkan fase kehidupan Nabi Nuh a.s. dan anak cucunya, 
karena sebelum Nabi Nuh berlabuh setelah mengalami musibah banjir, beliau 
melihat burung-burung membawa daun Zaitun, pertanda keamanan dan 
keselamatan.  

Bai’ah ‘Aqabah adalah perjanjian antara Nabi Saw. dengan penduduk Madinah 
yang dilakukan di kota ‘Aqabah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. 

Birrul walidain adalah berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. 

Dendam adalah berkeinginan keras untuk membalas suatu kejatahan atau lainnya. 

Dluha dalam bahasa Arab berarti waktu dluha, yaitu waktu ketika matahari mulai 
naik sekira sepenggalah atau setinggi satu tombak. Shalat dluha berarti shalat 
sunnat yang dilakukan pada waktu dluha. 

Egois adalah sifat mementingkan diri sendiri. Sifat egois ini merupakan perwujudan 
dari sikap individualistis. 

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta cukup dan tidak mampu berusaha 
sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 

Fathanah adalah sifat nabi/rasul yang berarti cerdas. Seorang rasul harus cerdas 
dan tidak mungkin bodoh. 

Fathu Makkah adalah penaklukan kota Makkah oleh Nabi Saw. dan pasukannya 
yang terjadi pada tahun ke 8 H (630 M). 

Gharim adalah orang yang dililit hutang dan tidak mampu membayarnya. 

Guru adalah orang yang memberikan pendidikan dan pengajaran kepada kita, baik 
secara formal maupun informal. 

Haji wada’ adalah haji yang terakhir dilakukan Nabi Saw. atau haji berpamitan. 
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Harta rikaz adalah harta hasil temuan dari simpnan atau peninggalan orang-orang 
terdahulu, yang dapat berupa emas, perak, pundit-pundi, keris, senjata, atau 
barang-barang berharga lainnya. 

Haul adalah waktu satu tahun yang merupakan persyaratan bagi harta yang wajib 
dikeluarkan zakatnya, kecuali untuk biji-bijian. 

Hijrah adalah perpindahan Nabi Saw. dan para shahabatnya dari Makkah ke 
Madinah. 

Hisab adalah perhitungan untuk menentukan awal bulan-bulan qamariah. 

Ibnu sabil adalah musafir yang kekurangan bekal dalam suatu perjalanan yang 
tidak haram, seperti perjalanan dalam menuntut ilmu atau perjalanan mubah 
lainnya. 

Imsak adalah akhir dari waktu Isya’ sebagai awal memulai ibadah puasa. 

I’tikaf adalah berdiam diri dalam masjid untuk lebih mendekatkan diri kepada 
Allah. 

Khalwat adalah berdua-duaan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan 
yang tidak mempunyai hubungan suami isteri dan tidak pula mahram tanpa 
ada orang ketiga. 

Khamer adalah minuman keras yang memabukkan. 

Kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang dibukukan. Kitab-kitab Allah yang 
diturunkan kepada para nabi-Nya ada empat, yaitu Taurat (kepada Nabi 
Musa), Zabur (kepada Nabi Daud), Injil (kepada Nabi Isa), dan al-Quran 
(kepada Nabi Muhammad). 

Mad adalah bacaan panjang. 

Mad far’iy adalah semua bacaan mad (panjang) selain dari mad thabi’iy atau mad 
ashli. 

Madinah (dulu: Yatsrib) adalah kota tujuan Nabi Muhammad melakukan hijrah 
kemudian dijadikan pusat penyiaran Islam. 

Madinah al-Munawwarah adalah kota yang bercahaya, yaitu sebutan kota 
Madinah. 

Mad thabi’iy adalah mad biasa, atau sering disebut mad asli. Mad thabi’iy terjadi 

bila ada huruf alif (ا) terletak sesudah harakat fathah ( َــ), huruf ya’ mati ( ْي) 
terletak sesudah harakat kasrah ( ِــ), dan huruf wawu mati ( ْو) terletak sesudah 
harakat dlammah ( ُـ), seperti dalam kalimat  نـُْوِحْيَحا . 

Mahram adalah orang yang memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat (kerabat 
dekat). 

Makkah adalah kota kelahiran Nabi Muhammad Saw. Makkah juga merupakan 
kota yang paling terkenal di Hijaz (bagian dari wilayah Arab) karena di tengah 
kota itu terdapat Ka’bah (Baitullah) yang merupakan arah menghadap bagi 
kaum Muslim ketika melakukan shalat . 
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Malam Qadar (Lailatul Qadar) adalah malam mulia dan hebat yang lebih baik dari 
seribu bulan. Sebagian ulama mengartikan seribu bulan di sini bahwa pahala 
ibadah pada malam Qadar lebih baik dari pahala ibadah seribu bulan.  

Ma’shum adalah sifat nabi/rasul yang terjaga dari perbuatan dosa atau suci dari 
dosa. 

Masjid Nabawi adalah masjid yang didirikan Nabi Saw. di kota Madinah. 

Miskin adalah orang yang mampu berusaha tetapi tidak mencukupi kebutuhan 
hidupnya sehari-hari. 

Muallaf adalah orang yang hatinya masih bisa dibujuk (lemah), sehingga perlu 
pembinaan untuk memantapkan hatinya ke dalam Islam. 

Mubasysyir adalah penyampai kabar gembira, yakni julukan untuk nabi/rasul.  

Muhajirin adalah orang-orang Islam yang menyertai Nabi Saw. hijrah ke Madinah. 

Mumayyiz adalah orang yang dapat membedakan antara yang baik dengan yang 
tidak baik. 

Munafik (nifaq) adalah berpura-pura percaya atau setia kepada agama dan 
sebagainya, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Munafik juga diartikan 
suka (selalu) mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya, 
atau dalam bahasa praktisnya adalah bermuka dua. 

Mundzir adalah pemberi peringatan, juga julukan untuk nabi/rasul. 

Murid adalah orang yang mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari seorang 
guru baik secara formal maupun informal. 

Mustahiq zakat adalah orang yang berhak menerima zakat.  

Nabi adalah adalah orang yang menerima wahyu dari Allah tetapi tidak 
diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya.  

Nazar adalah janji kepada Allah untuk melakukan suatu kebaikan yang semula 
menurut syara’ tidak wajib, karena dinadzarkan kemudian menjadi wajib.  

Nishab adalah ketentuan jumlah minimal dari suatu barang/harta yang wajib 
dikeluarkan zakatnya. 

Perang Badar adalah perang yang terjadi pada tahun 624 M di Lembah Badar. 

Perang Uhud adalah perang yang terjadi pada tahun 625 M di kaki Bukit Uhud. 

Perjanjian Hudaibiyah adalah perjanjian yang terjadi pada tahun ke 7 H (628 M), 
antara kaum Quraisy Makkah dengan umat Islam, sewaktu mereka hendak 
melaksanakan ibadah haji. 

Piagam Madinah adalah suatu piagam yang dibuat oleh Nabi Saw. berserta orang-
orang Islam (baik Anshar maupun Muhajirin) dan orang-orang Yahudi dan 
Nasrani serta suku-suku yang tinggal di Madinah, yang berisi kesepakatan 
damai dalam pemerintahan “negara” Madinah. 

Puasa berasal dari bahasa Sangskerta upawasa yang berarti pengendalian diri. 
Dalam bahsa Arab puasa disebut shiyam atau shaum yang berarti menahan 
diri atau mencegah dari berbuat sesuatu. Menurut istilah, puasa berarti 
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menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan mulai 
dari terbit fajar hingga terbenam matahari sebagi ibadah kepada Allah.  

Puasa ‘Arafah adalah puasa pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah bagi orang-orang yang 
tidak melakukan ibadah haji. 

Puasa ‘Asyura adalah puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. 

Puasa Daud adalah puasa sepanjang tahun dengan cara sehari puasa sehari tidak, 
kecuali pada hari-hari yang diharamkan dan pada bulan Ramadlan. 

Puasa fidyah adalah puasa yang harus dilakukan sebagai pengganti dari kewajiban 
melaksanakan qurban dalam pelaksanaan ibadah haji, yaitu puasa 10 hari, 
dengan perincian 3 hari di tanah haram (Makkah) dan 7 hari di kampung 
halamannya. 

Puasa haram adalah puasa yang tidak boleh dilakukan. 

Puasa kifarat adalah puasa yang harus dilakukan karena terkena denda atas 
perbuatan tertentu yang dilarang oleh Allah. 

Puasa makruh adalah puasa yang sebaiknya tidak dilakukan, karena 
meninggalkannya justeru lebih baik daripada melakukannya, meskipun jika 
melakukannya tidak berdosa. 

Puasa Nadzar adalah puasa yang harus dilakukan karena seseorang telah 
bernadzar (berjanji) untuk melakukannya jika dia sukses dalam sesuatu hal 
yang diinginkan (berupa kebaikan). 

Puasa qadla’ adalah puasa sebagai ganti dari puasa Ramadlan yang ditinggalkan 
karena sesuatu sebab tertentu dan dikerjakan di luar bulan Ramadlan. 

Puasa Senin-Kamis adalah puasa sunnah yang dilakukan pada hari Senin atau 
Kamis. 

Puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan untuk dilakukan karena memiliki 
pahala yang besar bagi yang melakukannya, meskipun tidak sampai berdosa 
bagi yang meninggalkannya. 

Puasa Syawwal adalah puasa sunnah yang dilakukan pada bulan Syawwal, yakni 
sejumlah enam hari. 

Puasa tasu’a adalah puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal sembilan bulan 
Muharram. 

Puasa wishal adalah puasa terus menerus. Dalam bahasa Jawa disebut puasa 
ngebleng (puasa satu hari semalam, atau tiga hari tiga malam tanpa berbuka). 

Qalqalah adalah pantulan suara tiba-tiba sehingga terdengar suara memantul atau 
membalik. 

Qalqalah kubra (qalqalah besar) adalah qalqalah yang pantulannya terlihat dengan 
jelas, karena berada di akhir bacaan (diwaqafkan). 

Qalqalah shughra (qalqalah kecil) adalah qalqalah yang pantulannya terlihat 
dengan tidak begitu jelas, karena berada di tengah kata dan segera disambung 
dengan bacaan sesudahnya. 
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Rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah dan diberi tugas untuk 
menyampaikannya kepada umatnya 

Ru’yah adalah melihat hilal (bulan sabit sebagai awal bulan qamariah) sebagai 
permulaan melakukan ibadah puasa di bulan Ramadlan. 

Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah seperti guru atau juru dakwah 
yang tidak mendapatkan gaji tetap yang memadai, atau lembaga yang 
digunakan untuk menegakkan agama Allah (Islam), seperti yayasan Islam, 
sekolah, masjid, pondok pesantren, dan lain sebagainya. 

Shalat lail adalah shalat malam. 

Shiddiq adalah sifat nabi/rasul yang berarti jujur. Seorang rasul harus jujur dan 
tidak pernah berdusta. 

Shuhuf adalah kumpulan wahyu Allah yang tidak dibukukan, dan hanya berupa 
lembaran-lembaran saja. Di antara shuhuf ada yang diturukan kepada Nabi 
Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Sis. 

Sunnah muakkad adalah sunnah yang dikuatkan. Sedang sunnah ghairu 
muakkad adalah sunnah yang tidak dikuatkan. 

Syubhat adalah hukum yang tidak jelas halal dan haramnya. 

Tabligh adalah sifat rasul yang berarti menyampaikan apa yang diterimanya dari 
Allah kepada umatnya.  

Tafkhim/mufakhkhamah adalah bacaan tebal. 

Tahiyyatul masjid berarti menghormati masjid. Shalat sunnat Tahiyyatul Masjid 
berarti shalat sunnat dua rekaat yang dilakukan untuk menghormati masjid.   

Tarawih (jamak dari kata tarwih) berarti menyenangkan atau istirahat. Dinamai 
Shalat Tarawih karena shalat sunnat ini dilakukan dengan menyenangkan 
(santai) dan di sela-selanya ada istirahat. 

Tarqiq/muraqqaqah adalah bacaan tipis. 

Thur Sinin menunjuk kepada ditetapkannya syariat Nabi Musa a.s. di sekitar 
Gunung Sinai serta munculnya cahaya tauhid di dunia. Hal ini berjalan hingga 
diutusnya Nabi Isa a.s.  

Ukhuwwah Islamiyyah adalah persaudaraan antar sesama umat Islam. 

Ulul ‘Azmi adalah sebutan untuk para nabi/rasul yang teguh hati dalam 
menjalankan amanat dan kerja keras dalam mewujudkan cita-cita, sehingga 
setiap halangan, besar ataupun kecil, dapat dilalui dan akhirnya amanat itu 
dapat dijalankan dengan baik dan cita-citanya tercapai. Yang termasuk dalam 
Ulul ‘Azmi adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi 
Muhammad. 

Uququl walidain  adalah tidak berbakti atau berani kepada kedua orang tua. 

Witir (Arab: witr) berarti ganjil. Dari makna ini maka shalat sunnat witir (shalat 
witir saja) berarti shalat sunnat yang rekaatnya ganjil. 
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Zakat (Arab: zaka) yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Dari segi istilah 
zakat berarti kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak 
menerimanya dengan syarat dan ketentuan tertentu. 

Zakat fitrah atau disebut juga dengan zakat nafs (zakat jiwa) adalah zakat yang 
berfungsi untuk membersihkan jiwa dari kotoran dan dosa. Zakat fitrah ini 
dikeluarkan bersamaan dengan kewajiban melaksanakan puasa di bulan 
Ramadlan. 

Zakat mal adalah zakat harta. Menurut istilah zakat mal adalah sejumlah harta 
tertentu yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah mencapai ukuran tertentu, 
dalam jangka waktu tertentu, dengan ukuran tertentu, dan kepada orang-
orang tertentu pula. 

Zhihar adalah tindakan suami menyamakan punggung isterinya seperti punggung 
ibunya. 

 

 

 


