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GLOSARIUM 
 

Agama watsani adalah agama penyembah berhala. 

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

Alam barzakh adalah alam yang dimasuki manusia setelah kematiannya dalam 
rangka menanti kedatangan alam akhirat. Alam barzakh sering juga disebut 
alam kubur. 

Al-fitnah al-Kubra adalah peristiwa terbunuhnya Usman bin Affan oleh kaum 
pemberontak dalam sejarah Islam. 

Amal shalih adalah perbuatan yang baik. 

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

Aqiqah adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah dengan menyembelih 
kambing di saat kelahiran seorang bayi. 

Asadullah (Singa Allah) adalah gelar yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib 
karena keberaniannya dalam berperang. 

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

Dam adalah menyembelih binatang sebagai tebusan atas beberapa pelanggaran 
yang dilakukan ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah. 

Hadlanah adalah pengasuhan anak oleh kedua orang tuanya. 

Hajar aswad adalah batu hitam di ujung Ka’bah. 

Haji adalah menyengaja berkunjung ke Baitullah (Ka’bah) di Makkah untuk 
melakukan serangkaian ibadah tertentu untuk memenuhi panggilan Allah dan 
mengharap rido-Nya. Ibadah yang juga menjadi rangkaian dari ibadah haji 
adalah umrah. 

Haji ifrad adalah ibadah haji dengan melakukan haji terlebih dahulu baru 
kemudian melakukan umrah. 

Haji qiran adalah ibadah haji dengan melakukan haji dan umrah secara bersama-
sama. 

Haji tamattu’ adalah ibadah haji yang mendahulukan pelaksanaan umrah 
daripada haji, yang biasanya dilakukan oleh jama’ah haji yang memiliki waktu 
yang lebih longgar. 

Haji wada’ adalah haji yang terakhir dilakukan Nabi Saw. atau haji berpamitan. 

Hari akhirat adalah hari hancurnya semua alam semesta ini beserta seluruh 
kehidupan yang ada di dalamnya. 
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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. 

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

Hisab adalah perhitungan untuk menentukan awal bulan-bulan qamariah. 

Ibtida’ adalah memulai kembali bacaan setelah berhenti (waqaf). 

Idgham adalah memasukkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Dalam ilmu tajwid 
idgham berarti memasukkan bacaan satu huruf kepada huruf yang lain.  

Idgham mutajanisain adalah idgham yang terjadi bila bertemu dua huruf yang 
sama makhrajnya tetapi beda sifatnya. 

Idgham mutamatsilain adalah idgham yang terjadi apabila bertemu dua huruf 
yang sama makhraj dan sifatnya atau sama bentuknya. 

Idgham mutaqaribain adalah idgham yang terjadi bila bertemu dua huruf yang 
berdekatan makhraj dan sifatnya. 

Ihram adalah berniat untuk mulai mengerjakan ibadah haji/umrah dengan 
memakai kain ihram. 

Ijab kabul adalah akad suami-isteri. Ijab adalah penegasan kehendak pihak 
perempuan untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan dan kabul 
merupakan penegasan penerimaan pengikatan diri oleh pengantin laki-laki. 

Ila’ adalah sumpah suami untuk tidak mencampuri isterinya selama waktu 
tertentu. 

Khamer adalah minuman keras yang memabukkan. Minuman keras yang beredar 
di tengah-tengah masyarakat kita misalnya alkohol, beer, whiskey, arak,  tuak, 
dan lain sebagainya. 

Khawarij adalah sekelompok umat Islam yang keluar dari golongan Ali bin Abi 
Thalib. 

Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti (Nabi) yang cendikia atau yang bijak. 
Dalam sebutan sehari-hari para pengganti Nabi ini dipanggil dengan sebutan 
khalifah, misalnya Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Usman, dan 
Khalifah Ali. 

Li’an adalah tuduhan suami terhadap isterinya bahwa isterinya itu telah 
melakukan perzinaan diikuti dengan sumpah lima kali dan bila tuduhannya 
salah maka dia bersedia menerima laknat Allah.  

Mad adalah bacaan panjang. 

Mahar adalah pemberian suami kepada isterinya saat pernikahan sebagai tanda 
untuk menghalalkan hubungan di antara keduanya. 

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

Masjid Nabawi adalah masjid yang didirikan Nabi Saw. di kota Madinah. 
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Miqat adalah batas memulai melakukan ibadah haji atau umrah, baik terkait 
dengan waktu (miqat zamani) maupun tempat (miqat makani). 

Mushhaf Usmani adalah mushhaf yang berhasil dibukukan pada masa Usman bin 
Affan dan berlaku hingga sekarang ini. Mushaf Usmani dikenal juga dengan 
nama Mushhaf al-Imam. 

Narkotika (narkotik) adalah obat yang berfungsi untuk menenangkan saraf, 
menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, dan untuk 
menimbulkan rangsangan. Di antara jenis narkotika adalah ganja dan opium. 

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

Neraka adalah lembah kebinasaan dan tempat terburuk di akhirat yang disediakan 
untuk orang-orang kafir.  

Padang Mahsyar adalah tempat terbuka atau padang belantara untuk menunggu 
putusan dari Allah mengenai baik buruknya hasil dari amal perbuatan 
manusia. 

Perang Jamal adalah perang yang terjadi antara tentara Ali bin Abi Thalib dan 
tentara A’isyah yang pada waktu itu A’isyah mengendarai unta. 

Perang Siffin adalah perang yang terjadi antara tentara Ali bin Abi Thalib dan 
tentara Muawiyah bin Abi Sofyan. 

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan 
perempuan yang bukan muhrim (kerabat terdekat) sebagai suami isteri serta 
menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. 

Qadla’ adalah ketetapan Allah yang telah ditetapkan (tetapi tidak kita ketahui). 

Qadar adalah ketetapan Allah yang telah terbukti (diketahui karena sudah terjadi). 

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

Qurban (udlhiyah) adalah bentuk ibadah kepada Allah dengan menyembelih 
binatang pada hari raya ‘Idul Adlha dan hari Tasyriq untuk mendekatkan diri 
kepada Allah.  

Sa’i adalah berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak tujuh kali. Sa’i 
dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. 

Shalat istikharah adalah shalat yang dilakukan untuk meminta pilihan kebaikan 
dari Allah dalam segala urusan kita. 

Shalat jenazah adalah shalat yang dilakukan untuk mendoakan jenazah (mayat) 
seorang Muslim. 

Shalat tahajjud adalah shalat sunnah yang dikerjakan di waktu malam. Karena itu, 
shalat tahajjud ini sering disebut dengan shalat lail (shalat malam). 

Shirath adalah jembatan kecil yang dibentangkan di atas neraka Jahannam yang 
merupakan jalan menuju surga. 

Sunnah muakkad adalah sunnah yang dikuatkan. Sedang sunnah ghairu 
muakkad adalah sunnah yang tidak dikuatkan. 
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Surga adalah suatu tempat tinggal abadi di akhirat bagi orang-orang yang bertakwa 
kepada Allah Swt. 

Syubhat adalah hukum yang tidak jelas halal dan haramnya. 

Tahallul adalah menggunting rambut sebagai tanda mengakhiri rangkaian ibadah 
haji/umrah dengan kadar minimal 3 helai rambut. 

Tahkim (arbitrase) adalah perjanjian untuk menyelesaikan persoalan di antara 
pihak Ali bin Abi Thalib dan pihak Muawiyah. 

Takabur atau sombong adalah sifat manusia yang menganggap dirinya lebih baik 
daripada orang lain. 

Taqdir Mu’allaq adalah takdir khusus yang berkaitan dengan perbuatan manusia 
dalam hal baik dan buruknya serta manfaat dan madlaratnya. 

Taqdir Mubram adalah takdir yang diterima dan dipercayai oleh setiap orang yang 
beriman kepada Allah dan tidak ada seorang pun yang menolaknya. 

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. 

Thawaf adalah mengelilingi Ka’bah sebanyak tujuh kali yang merupakan rangkaian 
dari ibadah haji. Thawaf ada beberapa macam, yaitu thawaf ifadlah (thawaf 
rukun), thawaf qudum (thawaf selamat datang ke Makkah/thawaf sunnah), 
dan thawaf wada’ (thawaf selamat tinggal dari Makkah/thawaf wajib). 

Toleransi adalah suatu sikap yang menunjukkan kerelaan 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. 

Ujub adalah membanggakan diri karena merasa dirinya memiliki kelebihan 
dibandingkan orang lain. 

Ukhuwwah Islamiyyah adalah persaudaraan antar sesama umat Islam. 

Wali adalah orang yang akan menikahkan seorang perempuan yang menjadi 
perwaliannya kepada calon suaminya. 

Waqaf adalah memutuskan suara di akhir kata untuk bernafas sejenak dengan niat 
meneruskan bacaan selanjutnya. Waqaf juga berarti berhenti dari suatu 
bacaan al-Quran untuk meneruskan bacaan selanjutnya. 

Washal adalah melanjutkan bacaan tanpa disertai bernafas, meskipun boleh 
berhenti (waqaf). 

Wukuf di Arafah adalah hadir di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah saat tergelincir 
matahari hingga terbenam. 

Yaumul Ba’ats adalah hari kebangkitan manusia dari alam kubur dan memasuki 
alam akhirat. 

Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal baik dan buruk manusia di akhirat. 

Yaumul Mizan adalah hari penimbangan amal manusia di akhirat. 
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Zhihar adalah tindakan suami menyamakan punggung isterinya seperti punggung 
ibunya. 

 


