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🌷 KEUNIKAN (PETUAH) BAHASA
ARAB
Coba Anda baca petuah di bawah ini :

ِ ْي الن
َّ َّاس َم رن َك
َّ َف فَ َّكهُ َوف
ُك َك َّفه
ُ َخ ر
ِ َو َش ُّر الن
َّ ك فَ َّكهُ َوَك
َّ ََّاس َم رن ف
ُف َك َّفه
ت فُ ُكوَك ُه رم
ٍّ فَ َك رم ِم رن فَ َك ِة َك
ف َك َف ر
ت ُك ُفوفَ ُه رم
ك فَ َك ر
ٍّ ََوَك رم ِم رن َك َف ِة ف
.َك ُّفوا فُ ُكوَك ُك رم َوفَ ُّكوا ُك ُف روفَ ُك رم
Transliterasi :
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Khoyrun-Nâsi Man Kaffa Fakkahu wa
Fakka Kaffahu
Wa Syarrun-Nâsi Man Fakka Fakkahu wa
Kaffa Kaffahu
Fa Kam min Fakati Kaffin Kafat
Fukûkahum
Wa Kam min Kafati Fakkin Fakat
Kufûfahum
Kaffû Fukûkakum wa Fakkû Kufûfakum
Menarik tidak??
Berikut adalah artinya:
🌱Sebaik-baik manusia adalah orang
yang bisa menahan mulutnya (yaitu
menjaga
ucapannya)
dan
membuka
tangannya (yaitu ringan tangan dan suka
membantu)
🌱Sejelek-jelek manusia adalah orang
yang suka membuka mulutnya (yaitu
tidak menjaga mulutnya) dan menahan
tangannya (yaitu tidak suka menolong)

2

🌱Betapa banyak orang yang membuka tangannya (suka menolong) bisa
menahan mulutnya (menjaga ucapannya)
🌱Dan betapa banyak orang yang
menahan tangannya (tidak suka menolong)
gemar membuka mulutnya (tidak menjaga
ucapannya)
🌱Tahanlah mulut-mulut kalian (yaitu
jagalah mulut kalian) dan bukalah tangantangan kalian (yaitu suka menolong)

EKSPLORASI :
🌷 Ini adalah keistimewaan Bahasa
Arab, hanya berbekal dua huruf
utama, yaitu huruf ( فFâ`) dan ( كKâf)
yang terkombinasi bisa
petuah yang sarat manfaat.

menjadi

Perhatikan ketika huruf  فdan ك
terkombinasi :
☼ Berfungsi sebagai "fi'il" (verba)
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🅰 Kata ّ( كفkaffa) bermakna  منعyaitu
mencegah / menahan
🅱 Kata ّ( فكfakka ) bermakna حلّوفضّوأطلق
yaitu melepaskan, membuka atau
membebaskan
☼ Berfungsi sebagai "isim" (nomina)
🅰 Kata ( كفKaffun) atau ( الكفal-Kaffu)
yang bentuk plural nya ّ( الكفوفal-Kufûf)
bermakna tangan, telapak
beserta jari jemarinya.

tangan

🅱 Kata ( فكFakkun) atau ( الفكal-Fakku)
yang bentuk plural nya ( الفكوكal-Fukûk)
bermakna rahang, tulang rahang.
🌷 Dinamika dan kekuatan Bahasa
Arab
Yang terlihat dari kekayaan "ashwat"
(fonetis) dari beberapa huruf yang
sama. Misalnya, huruf  ّم-ّ  ّل-ّ ك,
memiliki komposisi bervariasi yg
memiliki kekuatan makna tersendiri
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sesuai komposisi masing-masing.
Misalnya, dari tiga huruf di atas :
1.

Ka-la-ma (ّ ) َكلَ َمbermakna ح
َّ َجَر

(melukai)
2. Ka-mu-la (ّ ) َك ُم َلbermakna
sempurna
3. La-ka-ma (ّ )لَ َك َمbermakna
menempeleng
4. ma-ka-la (ّ)م َك َل
َ bermakna

menyusut, berkurang
5. ma-la-ka (ّك
َ َ)مل
َ yang bermakna
memiliki

Keistimewaan ini hanyalah dimiliki
oleh Bahasa Arab.
🌷 Kekayaan kosakata dan sinonim
(murâdif).
☼ Untuk menyebutkan kata mulut, di
dalam bahasa Arab bisa disebut

ّثَ ْغرّ؛ّفَمّ؛ّفُْت َحةّ؛ّفُوّ؛ّفُ ْوهّ؛ّفُوَهةّ؛ّفِيهّ؛ّفاهّ؛
َمْب ِسم؛ّفك
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☼ Untuk menyebutkan kata tangan,
bisa disebut :

ِإصبعّ؛ّإمضاءّ؛ّتَوق
ِ
ِ
ّورّ؛ّض ْلع
ةّ؛ّد
َ يعّ؛ّح ْوزّ؛ّحيَ َاز
ْ َْ
َ
ْ

اع َدةّ؛ّيَد
َ ّ؛ّم َس
ُ ؛ّ َكف

☼ Tahukah anda, di dalam bahasa
Arab, kita bisa mendapati
🔹21 kata sinonim (murâdif) utk kata
cahaya
🔹52 kata sinonim utk kegelapan
🔹9 sinonim utk matahari
🔹50 sinonim utk awan
🔹64 sinonim utk hujan
🔹170 sinonim utk air
🔹100 sinonim utk jenggot
🔹dan ribuan kata lainnya.
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🌷 Kecermatan (diqqoh) makna pada
tiap kata, walaupun kaya dengan
sinonim.
Misal, untuk kata "melihat" memiliki
beberapa sinonim, namun memiliki
penekanan makna yang berbeda.
Seperti :
🔹kata ( نظرnazhoro) artinya
memandang /melihat
🔹kata ( ّرمقromaqo) artinya melihat
dengan sedikit membelalakkan mata
🔹kata ( حلظlahazho) artinya melihat
secara diam-diam, atau melirik
🔹kata ( حدجhadaja) artinya melihat
sepintas dengan tajam
🔹kata ( رانronâ) artinya melihat
dengan lama dan terdiam
🔹kata ( حدقhadaqo) artinya melihat
dengan melotot
Dll.
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🌷 Keindahan bahasa Arab inilah
yang membuat para orientalis semisal
Ignazio Guidi (Orientalis Italia), atau
Ernest Renan (padahal dia pembenci
Arab), harus mengakui bahwa
keistimewaan bahasa Arab itu :
▪
▪
▪

▪

kosakatanya begitu bersenandung.
kaya dengan tasybihât (metafor) yg
begitu memukau
lafazh (redaksi) walau kaya
sinonim (murôdif) namun begitu
signifikan
struktur gramatikal yg ringkas dan
sederhana namun kaya akan
komposisi baik dari tarkîb
(sintaksis), sharaf (morfologi),
isytiqâq (derivasi) atau dilâlah
(semantik)-nya.

🌷 Sungguh, alangkah meruginya
orang yang enggan atau tidak mau
belajar bahasa Arab.

""اللغة العربية مفتاح اإلسالم
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Bahasa Arab itu kunci memahami
Islam. Begitulah nasehat Syaikh Ali
Hasan al-Halabi saat dauroh di Trawas
terakhir. Bagaimana seseorang bisa
masuk ke dalam gudang perbendaharaan ilmu, jika ia tidak memiliki
kuncinya?
📝 Disusun oleh Abû Salmâ Muhammad

🔑 BAHASA ARAB ADALAH
KEKUATAN KAUM MUSLIMIN
Saudaraku, sesungguhnya...
☼ Kelemahan kaum muslimin adalah
disebabkan oleh lemahnya mereka di
dalam berpegang dengan agama (atTamassuk bid dîn)
☼ Kelemahan mereka di dalam berpegang dengan agama (at-Tamassuk bid
dîn) dikarenakan lemahnya hubungan
('alaqoh) mereka dengan al-Qur'an dan
sunnah
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☼ Lemahnya hubungan ('alaqoh)
mereka dengan al-Qur'an dan sunnah,
lantaran lemahnya mereka terhadap
penguasaan Bahasa Arab.
🔺Ironinya, musuh-musuh Islam memahami hakikat dan realita ini,
sedangkan kaum muslimin sendiri
tidak memahaminya
🔻Sehingga musuh-musuh Islam berupaya menjauhkan kaum muslimin
dari Bahasa Arab
🔹Karena itulah jangan heran apabila
kita dapati banyak kaum muslimin :
➖Tidak faham makna Lâ Ilâha illallâh
➖Tidak
Qur'an

terpengaruh

dengan

al-

➖Tidak pula terpengaruh dengan
shalat mereka
☝Hakikat tauhid itu sesungguhnya
adalah :
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1⃣
Mentauhidkan Allah di dalam
ibadah (yang mencakup rububiyah,
uluhiyah dan asma wa shifat)
2⃣ Mentauhidkan (menunggalkan)
Rasulullah di dalam al-Mutâba'ah
(satu-satunya yang berhak dijadikan
contoh dan teladan)
3⃣ Mentauhidkan lisan kaum muslimin
di dalam bahasa Arab (yaitu bahasa AlQur'an dan Sunnah)
✅ Untuk itu, ayo! Mari kita belajar
dan mengajarkan Bahasa Arab...
✅ KARENA BAHASA ARAB ITU
KUNCI MEMAHAMI AGAMA
✅ DAN BAHASA ARAB ITU SALAH
SATU FAKTOR KEKUATAN KAUM
MUSLIMIN
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ّ ّوضعف-"ضعفّاملسلمنيّلضعفّمتسكهمّابلدين
ّ-متسكهم ّابلدين ّلضعف ّعالقتهم ّابلقرآن ّواحلديث
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ّّفهم.وضعفّعالقتهمّهبماّلضعفّاللغةّالعربيةّلديهم
ّّفلذا.أعداءّاإلسالمّهذهّاحلقيقةّوملّيفهمّاملسلمون
ّ.قامواّهؤالءّاألعداءّإببعادّاملسلمنيّعنّاللغةّالعربية
ّفنجدّكثرياّمنّاملسلمنيّالّيفهمونّمعىنّالّإلهّإالّهللا
.والّيتأثرونّابلقرآنّوالّصالهتم
 توحيدّهللاّيفّالعبادة:فالتوحيدّاحلقيقيّهو
توحيدّالرسولّيفّاملتابعة
.توحيدّلسانّاملسلمنيّيفّالعربية
.هياّبناّإىلّالعربيةّتعلماّوتعليما
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📝 Disadur dengan sedikit penambahan dari tulisan
Muhammad Hawasyi oleh Abû Salmâ Muhammad
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