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Pengantar Penulis

B

ahasa Arab merupakan bahasa yang digunakan untuk
menyampaikan pesan Allah melalui al-Qur’an. Pesanpesan yang disampaikan Allah tidak mungkin dapat dipahami
tampa memahami Bahasa Arab itu sendiri. Disamping itu,
ada beberapa alasan sehingga mempelajari menjadi penting,
yaitu: a). mempelajari bahasa Arab sebagai satu jalan untuk
mengetahui isi-isi agama. b). memahami bahasa Arab dapat
mengantarkan kepada tidak jatuh kepada hal yang syubhat dan
bid’ah. c) Bahasa Arab merupakan syi’ar Islam bagi ummat
Islam. d) Bahasa Arab merupakan penginkat persatuan ummat
Islam. e). Bahasa Arab berfungsi untuk mengetahui khazanah
keislaman. Bahkan hal memahami agama orang yang tidak
memiliki penguasaan dalam ilmu Nahwu dikatakan sebagai
orang yang memiliki banyak kekurangan. Hal ini sesuai dengan
ungkapan sya’ir berikut:

Orang yang tidak memiliki ilmu Nahwu adalah orang
bisu. Pemahamannya dalam berbagai ilmu dapat merugikan.
Kualitasnya di tengah masyarakat ditinggalkan, jika ia berdebat
selalu dikalahkan dan ia tidak mendapatkan hikmat dalam
H. Musawar M.Ag
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al-Qur’an (bila ia mengkaji) dan demikian juga pemikirannya
selalu kabur.
Karena itu, buku Belajar Mudah Bahasa Arab ini merupakan
salah satu upaya untuk memberikan penjelasan mudah
tentang struktur Bahasa Arab bagi pemula seperti penulis.
Buku ini merupakan gubahan dari Kitab Matan al-Ajurumiyah
yang dikarang oleh Imam Ibnu Ajrum, yaitu Abu Abdillah
Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Dawud alShanhaji. Karena itu, Penulis sampaikan ucapan banyak terima
kasih kepada pihak yang telah membantu sehingga diterbitkan
buku ini. Saya memohon kepada Allah agar buku ini bermanfaat
bagi masyarakat sebagai amal ibadah, sebagaimana makna
hadis, “ilmun yuntafa’u bih”, seperti kitab asalnya, yaitu Matan
al-Ajurumiyah. Amin.
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al-Kalam
[Kalimat]

S

eorang selalu memiliki hubungan dengan orang lain, baik
hubungan sebagai keluarga, guru, murid, teman, dan sebagainya. Selanjutnya dalam hubungan itu, bila seorang ingin
menyatakan suatu maksud kepada orang lain, maka ia dapat
menyatakannya dengan salah satu dari tiga cara berikut: 1).
Perkataan yang diucapkan 2). Tulisan yang dibaca 3). Isyarat
perbuatan.
Nah, bila seorang memilih cara pertama dan kedua
(perkataan dan tulisan), maka harus sesuai dengan kaidah tata
bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, perkataan atau tulisan yang
digunakan untuk mengungkapkan maksud dan tujuan disebut
kalam seperti pernyataan: “Saya membaca buku”, “Saya hendak makan”, dan sebagainya. Hal inilah yang dibicarakan
oleh pengarang kitab Matan al-Ajurumiyah yang memulai
pembahasannya mengenai pengertian kalam.

H. Musawar M.Ag
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A. Pengertian Kalam

Kalam adalah suatu lafaz (ucapan) yang tersusun, dapat
dimengerti dan disampaikan dalam bahasa Arab
Dalam tata bahasa Arab, pernyataan yang diungkapkan
secara lisan atau tulisan disebut kalam, yang dalam bahasa
Indonesia adalah “kalimat”. Kalam ini harus memenuhi empat
syarat, yaitu:
(lafazh, ucapan, kata),

1.

Lafazh adalah satu kata yang terbentuk dari minimal dua
huruf, baik yang itu ucapan atau tulisan seperti kata:
(kursi),
(memukul),
(Zaid), (dari),
(sekolah),
(ini),
(datang),
(aku akan shalat) dan sebagainya.
Kata-kata tersebut adalah lafaz karena terdiri dari susunan
terdiri dari huruf:
- - dan
huruf. Misalnya, kata
begitu juga dengan contoh lainnya.
2.

(terangkai)
Murakkab adalah beberapa kata yang tersusun menjadi
satu kalimat atau beberapa kalimat, seperti:
Zaid memukul
Ini sekolah baru
Ali datang dari masjid
Ketiga contoh di atas terdiri dari beberapa kata yang
terangkai menjadi satu kalimat. Dalam contoh pertama
dan . Contoh kedua
terdiri dari 2 (dua) kata yaitu:
,
dan
. Contoh
terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu
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ketiga terdiri dari 4 (empat) kata yaitu ,
, dan
.
Susunan ini dalam bahasa Arab disebut dengan murakkab.
3.

(bermakna)
Mufid adalah rangkaian kata yang menjadi kalam (kalimat)
dapat dimengerti oleh orang yang mendengarnya. Atau
dengan pernyataan lain, rangkaian kata tersebut memiliki
makna seperti:
Zaid memukul orang malas
Ini sekolah baru
Ali datang dari masjid
Dapat dipahami dari contoh pertama bahwa yang dimaksud
adalah “Zaid telah memukul”, maksud dari contoh kedua
adalah “Ini (gedung) sekolah yang baru”, dan dari contoh
ketiga maksudnya adalah “Orang yang datang dari masjid
adalah Ali”. Tegasnya, yang dimaksudkan dengan mufid
adalah pernyataan yang bila diucapkan atau ditulis maka
orang lain dapat memahaminya.

4.

(baku)
Wadha’ adalah kata-kata yang digunakan untuk membentuk
kalimat yang telah ditetapkan atau diakui sebagai bahasa
baku dalam bahasa Arab. Contohnya adalah seperti ucapan
berikut:
Zaid memukul orang malas
Ini adalah sekolah
Ali datang dari masjid
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Susunan kalimat di atas disebut wadha’ karena diucapkan
dalam bahasa Arab.
Jadi, bila suatu kalimat sudah memenuhi empat unsur,
yaitu: lafazh, murakkab, mufid, dan wadha’, maka kalimat
itu dapat disebut kalam.
B. Unsur-unsur Kalam

Pembagiannya menjadi tiga: isim (kata benda), fi'il (kata
kerja) dan huruf yang memiliki makna (kata hubung)
Unsur-unsur dalam kalam atau kalimat, secara garis besar,
ada 3 (tiga) yaitu: kata benda ( ), kata kerja ( ), kata hubung
(
).
1.

(Kata Benda)

Isim dalam bahasa Arab adalah segala sesuatu (objek) yang
memiliki nama. Kelompok kata yang disebut isim antara lain:
1). Nama orang, seperti:
(Abdul Haqq),
(Zhafir) dan sebagainya.
2). Nama benda, seperti:
(mobil),
(kantor),

(Muhammad),
(Pratama),

(Fatimah)
(Naufal),

(rumah),
(masjid),
(buku), dan sebagainya.

3). Nama hewan, seperti:
(kambing),
(gajah), dan sebagainya.
(sapi),

(tikus),

(Makkah),
(Mataram),
4). Nama tempat, seperti:
(Babakan),
(Kediri), dan sebagainya.
(Jakarta),
5). Kata tunjuk (
), seperti kata:
(itu), dan sebagainya.
(itu),

(ini),

(ini),

), seperti kata:
(yang),
6). Kata sambung (
(yang),
(yang),
(yang),
(apa yang),
(orang
yang), dan sebagainya.
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7). Kata ganti (
) yang dalam hal ini terbagi menjadi
dua kelompok:
(kata ganti yang ditulis terpisah dengan kata
lain), seperti:
(Dia adalah Zaid),
(Dia adalah
ibuku).dan sebagainya.
-

(kata ganti yang ditulis bersambung dengan
ُ ُ( ِكتَابbukumu), ـت
kata lain), seperti: ك
َ ( فَتَ ْحKamu membuka),
َ
(Kepada-Mu
(Allah) kami
(teman kalian). َعبُ ُد
ن
اك
ي
إ
َِ
ْ
mengabdi),
Kedua bentuk Isim dhamir ini dapat dilihat dalam tabel
berikut (Wajib dihafal):
Arti
Aku
Kami
Kamu laki
Kamu Perempuan
Kamu Berdua
Kalian Laki (banyak)
Kalian Perempuan
(banyak)
Dia Laki
Dia Perempuan
Mereka Berdua
Mereka Laki
Mereka Perempuan

H. Musawar M.Ag

5

2.

(Kata Kerja)

Fi’il dalam bahasa Arab adalah “kata kerja”1 seperti: makan,
minum, pergi, belajar, berdiri, memukul, menulis, membaca,
dan lain sebagainya. Kata kerja mempunyai tiga bentuk:

) yaitu kata kerja yang menunjukkan
1). Fi’il madhi (
pada perbuatan yang sudah lampau atau selesai dikerjakan,
seperti kata
dalam kalimat berikut:
: Laki-laki itu telah menolong
2). Fi’il mudhari’ (
) yaitu kata kerja yang menunjukkan
pada perbuatan yang sedang atau akan dilakukan, seperti
kata
dalam kalimat berikut:
: Laki-laki itu sedang menolong
)2 yaitu kata perintah untuk melakukan
3). Fi’il amr (
suatu perbuatan, seperti kata
dalam kalimat berikut:
: tolonglah laki-laki itu
3.

(Kata Penghubung)
Huruf adalah kata penghubung dalam susunan kalimat
yang memiliki istilah dan fungsi khusus, seperti:
1). Huruf jar (kata keterangan), yaitu kata-kata yang berfungsi
(dari),
untuk meng-khafadh-kan akhir isim, seperti:
(dari/tentang),
(atas), (di/dalam/pada),
(kepada/ke),
dan lainnya.
2). Huruf athaf (kata sambung), yaitu kata yang digunakan
untuk menghubungkan satu kata dengan kata lain seperti
(tetapi), (tidak), (tetapi), (atau) dan
huruf: (dan),
lainnya.

1

2

Penjelasan tentang fi’il lebih lanjut dapat dilihat pada bab
mendatang.
Penjelasan tentang fi’il amr dapat dilihat pada bab
mendatang.
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3). Huruf nashab yaitu (kata-kata yang me-nashab-kan
(bahwa),
(tidak akan),
fi’il mudhari’), seperti:
(sehingga), dan lainnya3
4). Huruf jazm (kata-kata yang men-jazam-kan fi’il mudhari’),
seperti: (tidak pernah), (jika), dan sebagainya.4
5). Huruf yang menjadi tanda fi’il, seperti
(akan).

(sungguh) dan

6). Huruf taukid (untuk memperkuat pernyataan), seperti
dan (sesungguhnya) dan lainnya.
7). Huruf nafy (untuk meniadakan), seperti
(tidak) dan sebagainya.

(tidak) dan

8). Huruf istifham (huruf yang digunakan untuk bertanya),
(bagaimana), dan sebaseperti (apakah), (apakah),
gainya.
9). Dan lain-lainnya.
C. Tanda-Tanda Isim
Dalam bahasa Arab, kata benda (isim) selain dapat diketahui
dari artinya, dapat juga dikenali dengan tanda-tanda berikut:
khafadh, tanwin, diawali dengan alif lam dan masuknya huruf
khafad (huruf jar dan huruf qasam).

3

4

Huruf nashab seperti ini akan dipelajari nanti pada bab
mendatang.
Penjelasan tentang huruf jazam dapat dilihat pada bab
mendatang.
H. Musawar M.Ag
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Kata yang menjadi isim diketahui dari tanda berikut: khafadh,
tanwin, alif dan lam ( ) pada awal kata. Huruf khafadh itu
(dari, tentang,
adalah (dari), (kepada, sampai, ke),
(atas) (dalam, pada, di),
(sedikit, banyak),
lewat),
(seperti, bagaikan, sama),
(dengan), dan
(milik,
punya, bagi, untuk). Huruf sumpah itu adalah wawu, ba’,
dan ta’
Kata yang menjadi isim dalam susunan kalimat diketahui
dengan salah satu tanda berikut:
(Khafadh)
Khafadh adalah kata yang berharakat akhir kasrah, baik itu
berupa nama orang ataupun benda dan sebagainya, seperti:

1.

Segala puji bagi Allah
Muhammad berada di rumah

Saleh dan Bakar memiliki banyak buku
Kata ,
, , dan
pada contoh di atas adalah isim
karena ada harakat kasrah di akhir kata.
(Tanwin)
Tanwin adalah harakat ganda baik berupa fathah, kasrah,
dan dhummah di akhir kata, seperti dalam contoh berikut:

2.

Aku telah membaca sebuah buku
Aku telah membaca sebuah buku
Aku membawa beberapa berita
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Kata
tanwin.

,

,

dan

adalah isim karena berharakat

3. Alif dan Lam ( )
Tanda isim berikutnya adalah alif dan lam ( ) di awal kata,
baik al syamsiyah atau al qamariyah, seperti:
Shalat itu lebih baik dari pada tidur
Anda orang yang berhasil
Dia juara pertama dalam perlombaan

Kata ار ِة
ِ اَلن, َو ِم
َ َا, dan  اَأَ َو ُلadalah isim
َ َامُْب, ـح
ُ َاج
ْ الن, ُلصاَة
karena adanya alif-lam ( )الdi awal kata.
4. Huruf Khafadh
Tanda isim yang terakhir adalah adanya huruf khafadh atau
jar pada awal kata. Jenis huruf ini adalah:
1). Huruf khafad atau huruf jar, yaitu huruf yang meng-khafadhkan (membarisbawahkan) akhir isim. Huruf jar ini ada 9
(sembilan) yaitu:
a.

ِْ ْ( اpermulaan: dari), seperti dalam
ِن
ُ ابتِد
ْ  مyang bermakna َاء
ِ ِْن الْبَي
kalimat berikut: ت
ُ ( َخ َر ْجaku keluar dari rumah).
َت م
ِ ْ الْبَيadalah isim karena ada huruf jar ِن
Kata ت
ْ  مyang mengkhafadh-kannya. demikian halnya pada contoh huruf jar
berikut.

b.

إِى

c.

 َع ْنyang bermakna ُ( اَُْجَا َو َزةmelampui: dari, tentang, lewat)

ِ َ( اkehinggaan:sampai, ke, kepada),
bermakna اء
ُ انْتِ َه
seperti kalimat: ت إِى ا ْمَ ْس ِج ِد
ُ ( ِس ْرAku berjalan ke masjid)

seperti ungkapan: َسأَ ْل َع ِن اأَ ْج ِوبَِة
ْ ( اَ تJangan bertanya tentang
jawaban itu)
d.  َعلَىyang bermakna ِعاَ ُء
ْ ِست
ْ ( اَاtinggi, atas,di atas), seperti
َ
َ
ْ
kalimat berikut: ت َعلى ام ْق َع ِد
ُ ( َجلَ ْسAku duduk di atas bangku)
H. Musawar M.Ag
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e.

ِْ
ف

f.

ب
َ ُر

g.

اَلْبَاء

h.

i.

َ َ( اtempat: di, dalam, pada),
yang bermkana لظ ْرفِيَ ُة
ّ َ( اBurung itu ada dalam
seperti kalimat berikut: ص
ِ ر فِى الْ َق َف
ُْ لط
sangkarnya)

ِ ب تِلْمِيْ ٍذ ن
(sedikit atau banyak). Contohnya: ت
َ ُر
ُ َْشيْ ٌط لَقَي
ٌ
(sedikit siswa yang giat aku temukan) dan ال لَقَيْتُ ُه
َ ُر
ِ ب َر ُج ٍل َط
(banyak laki tidak baik aku temukan)

(huruf ba’) yang bermakna َع ِديَ َُة
ْ ( التdengan), seperti
ْ ( نKita menulis pelajaran
susunan kalimat: س بِالْ َقلَ ِم
َ َر
ُ َُكت
ْ ب الد
dengan menggunakan pena)

َُالْ َكاف

huruf kaf ( )كyang berarti َشبِيْ ُه
ْ ( اَلتseperti, sama,
َ ِع َك
serupa, bagaikan), seperti: ج ِر امُْثْ ِم ِر
َ الش
ُ ( اَلْ ِعلْ ُم النَافIlmu yang
bermanfaat bagaikan pohon berbuah)

الام

ُ ْ( اَمِلmilik, punya), seperti
(huruf- )لyang berarti ك
َ
ْ
ْ
َ
ُ
kalimat berikut: ( اَح َفظ ُة ِم ْسلِمTas itu milik Muslim)
ٍ

2). Huruf sumpah, yaitu huruf yang digunakan untuk bersumpah
dan berfungsi mengkhafadhkan akhir kata.
Sumpah (َس ِم
َ  )الْقadalah ungkapan untuk menyatakan sesuatu
yang penting, seperti sumpah yang diucapkan Ahmad berikut:

ِ أُق
س بِامُْنَى
ُ ْس ُم بِاهِ إِ َن الْ ِعلْ َم اَيُ ْد َر

“Demi Allah, aku bersumpah bahwa ilmu itu tidak dipelajari
dengan angan-angan”
Dari contoh di atas dapat diketahui empat unsur sumpah:
ِ  )اَمُْقyaitu Ahmad. Kedua
Pertama, orang yang bersumpah (ْس ُم
ِ  أُق+ ب
kalimat sumpah diikuti huruf ba’, yaitu kata ْس ُم
ِ . Ketiga
atas nama yang dipakai bersumpah ( )اَمُْـقْسم بهyaitu lafazh ِاه.
Keempat, sesuatu yang disumpahkan (ْس ُم َعلَيْ ِه
َ  )اَمُْقatau yang
ُْ
disebut juga َس ْم
ُ  َج َو, yaitu kata-kata: س بِامنَى
ُ إِ َن الْ ِعلْ َم اَيُ ْد َر
َ اب اْلق
Untuk mempersingkat ungkapan sumpah unsur kedua bisa
juga dibuang seperti:

َو اهِ إِ َن ِفى ا ْمَ ْس ِج ِد َظا ِف ًرا

Demi Allah, Zhafir ada di masjid
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ب
ٌ ِ نَ ْوفَ ْل َطال،ِبِاه

Demi Allah, Naufal itu siswa

َ  قَ ْد َح،ِتَاه
َُم ْد فَ َرامََا
َ ض َر ح

Demi Allah, Muhammad Pratama hadir
Lafazh ِ اهpada contoh di atas adalah isim, karena ada huruf
sumpah yaitu: ب
َ
ِ ,  َوdan ت.
D. Tanda-Tanda Fi’il

َ ي َو َس ْو
ُ ِع ُل يُ ْع َر
ِ ف َوتَا ِء اَلتَأْن
لسا ِكنَِة
ِ الس
ِ ف بِ َق ْد َو
َ َِيث ا
ْ َوالْف

Fi’il (kata kerja) itu dapat diketahui dengan adanya huruf قَ ْد
َ  َس ْو, س, dan ت
ف
ْ sukun untuk seorang perempuan

Kata yang menjadi  فعلdalam susunan kalimat diketahui
dari tanda berikut:
1. Diawali Huruf Qad )(قَ ْد
Huruf  قَ ْدyang bisa masuk pada fi’il ada dua, yaitu:
a). Fi’il mudhari’, huruf qad yang masuk pada fi’il ini memiliki
ْ ( اَلتbanyak, sering)
arti: 1. ( اَلتَ ْقلِيْلjarang, kadang), 2. ثر
ُْ َك
seperti:

ُو ُد الْبَ ِخيْ ُل
ْ قَ ْد َي

Orang pelit kadang menjadi pemurah

ُو ُد الْ َك ِريْ ُم
ْ قَ ْد َي

Orang mulia itu sering bermurah hati
Kata  يُ ْو ُدadalah fi’il karena ada  قَ ْدyang berarti sedikit atau
banyak sesuai pembicaraan yang dibicarakan.
b). Fi’il madhi, huruf qad yang masuk pada fi’il ini memiliki
arti:1. َحقِيْق
ُ ْ( اَلتَ ْق ِريsegera) seperti:
ْ ( اَلتsungguh) 2. ب

ْ ِ قَ ْد قَا َل ال َر ُس ْو ُل
ف َح ِديْثِ ِه

Sungguh Rasul bersabda dalam hadisnya

ُالصاَة
ِ قَ ْد قَا َم
َ ت
H. Musawar M.Ag
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Shalat segara akan dilaksanakan
Kata َ قَالdan ْ قَامَتadalah fi’il karena ada huruf ْقَد.
Bila huruf  قَ ْدini tidak disebutkan, maka kata yang
dimasukinya tetap menjadi fa’il juga.
2. Diawali Huruf Sin (س
َ)
Huruf sin (س
َ ) ketika masuk pada fi’il berarti س
ُ ْ( اَلتَنْفيakan)
yang menujukkan perbuatan akan segara dilakukan pada waktu
dekat dan hanya masuk pada fi’il mudhari’, seperti:

ب ال ِر َسالَ َة
ُ َُسأَ ْكت

Saya akan menulis surat

َاب لَنَا
ُ  اَلْ ِكت: ُو ُل َع ِل ٌي
ْ َسيَق

Ali akan berkata: Buku itu milik kami

Kata ب
َ.
ُ ُ َسأَ ْكتdan ُو ُل
ْ  َسيَقadalah fi’il karena adanya huruf س

َ ) َس ْو
3. Diawali Huruf Saufa (ف
َ  َس ْوmenujukkan pada waktu akan datang dengan
Huruf ف
jarak agak lama dan masuk pada fi’il mudhari’, seperti
ungkapan:
َ َس ْو
ف تَ ْعلَ ُم ْو َن

Kalian akan mengetahui

َ َس ْو
تى أَبُ ْو َك َسيَا َر ًة
ِ َ ف يَ ْش

Bapakmu akan membeli mobil

َ  َس ْو.
Kata َعلَ ُم ْو َن
ْ adalah fi’il karena ada huruf ف
ِ َ يش
ْ  تdan تى

4. Diakhiri Huruf Ta’ Ta’nits as-Sakinah (ت
ْ)
Huruf ta’ ta’nits (ْ )تyang berhakat sukun menunjukkan
bahwa pelaku perbuatan adalah jenis perempuan, seperti:

ت ِهنْ ٌد بَ ْك ًرا
ْ ص َر
َ َن

Hindun menolong Bakar

ت أُ ْختِ ْى بَابًا
ْ َح
َ فَت

Saudariku membuka pintu
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Kata ت
ْ  فَتَ َحadalah fi’il karena ada huruf ta’ mati
ْ َص َر
َ  نdan ت
yang menunjukkan pada perempuan, yaitu Hindun dan
saudariku sebagai pelaku. Bandingkan dengan kata َص َر
َن
َ
dan ح
dalam
kalimat
berikut
yang
tidak
ditambah
dengan
ت
ف
ََ
huruf ta’ sukun karena pelakunya orang laki:

َح أَ ِخ ْى بَابًا
َ فَت

Saudaraku membuka pintu
E. Tanda Huruf

ُ ِيل ِاا ْس ِم َو َا َدل
ُ ف َما َا يَ ْصلُ ُح َم َع ُه َدل
ُ َو ْالَ ْر
ِع ِل
ْ ِيل الْف

Huruf adalah sesuatu (kata) yang tidak cocok dengan tanda
isim dan tanda fi’il

Huruf adalah kelompok kata yang tidak memiliki tanda
khusus seperti yang dimiliki isim dan fi’il. Tapi, ia memiliki
nama dan fungsi tersendiri seperti huruf jar, huruf athaf, huruf
jazam, huruf nashab, dan sebagainya. Contoh huruf dalam
susunan kalimat adalah:

ُ
ُرآَ ِن
ْ قَا َل اه ِفى الْق

Allah berfirman dalam al-Qur’an

ْ َمْ يَق
ُل َع ِل ٌي َشيْئًا

Ali tidak pernah mengatakan sesuatu

َُجا َء أَ ْحَ ُد َو الْ َعام
ِ

Ahmad dan orang yang alim itu datang
Kata ْ َم, فِى, dan  َوpada contoh di atas adalah huruf yang
memiliki fungsi khusus. Misalnya huruf فِى, adalah huruf jar
yang berfungsi meng-khafadh-kan akhir isim, seperti kata ُرآَ ِن
ْ الْق.
َ
ْ
Huruf  مadalah huruf jazam, yaitu huruf yang membarismatikan
ْ يَق. Huruf  َوadalah huruf athaf,
akhir fi’il mudhari’, seperti kata ُل
yaitu huruf yang berfungsi untuk menggabungkan susuatu
kalimat dalam makna.

H. Musawar M.Ag
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ُ َب
اب
ِ اب اْلِْع َر
al-i’rab
[Perubahan aKhir Kata]

P

ada pembahasan yang lalu telah dijelaskan bahwa kalam
(kalimat) secara garis besar terbagi menjadi tiga kelompok
yaitu isim (kata benda), fi’il (kata kerja), dan huruf (kata hubung).
Tiga hal inilah yang menjadi unsur pokok bahasa Arab dan
bahkan semua bahasa. Sebenarnya, pembahasan ilmu Nahwu
pun berporos pada tiga hal ini yang dalam tata bahasa Arab
memiliki ketentuan-ketentuan khusus. Awal pembahasannya
adalah mengenai perubahan harakat huruf akhir suatu kata
yang disebut i’rab atau mu’rab.
A. Pengertian ‘Irab

ِ اب ُه َو تغير أَ َو
ِم
ِ ْ َا
ُ إ ْع َر
ِ اخ ِر اَلْ َكل
ً اخلَ ِة َعلَي َها لَف
َ ِا ْخت
ِ لد
ِ ِا
َ َِل ا
ِيرا
ِ ف اَلْ َع َوام
ً ْظا أَ ْو تَ ْقد
ْ

I’rab adalah perubahan (harakat) akhir kata disebabkan
perbedaan amil yang masuk baik secara nampak ataupun
tidak nampak.
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I’rab adalah perubahan harakat di akhir huruf suatu kata,
baik yang berbentuk kata benda (isim) ataupun kata kerja (fi’il),
disebabkan masuknya amil (tukang) dalam susunan kalimat.
Perubahan ini ada dua jenis, yaitu: 1.Perubahan harakat secara
nampak disebut dengan perubahan secara lafazh. 2.Perubahan
harakat secara tidak nampak disebut perubahan secara taqdir.

ً )لَف
1. Perubahan secara Lafazh (ْظا
Perubahan harakat akhir isim atau fi’il (mudhari’), seperti
harkat dhummah (ض َم ٌة
َ ), fathah ()فَتْ َح ٌة, kasrah (ٌ) َك ْس َرة, dan sukun
( ) ُس ُك ْو ٌنsecara nampak dalam lisan maupun tulisan disebabkan
masuknya amil.Contoh-contoh perubahan harakat secara
nampak yang terjadi pada isim seperti kata  زَيْدyang berubahberubah harakat terakhirnya, seperti berikut:
 َجا َء َزيْـ ٌدZaid datang

ت َزيْـ ًدا
ُ ْ َرأَيAku melihat Zaid

ت بِ َزيْـد
ُ  َم َر ْرAku melewati Zaidٍ
Sedangkan perubahan harakat secara nampak pada
fi’il hanya terjadi pada fi’il mudlari’ seperti kata ض ِرب
ْ َ يyang
berubah-berubah harakat terakhirnya.

ب َزيْ ٌد
َ لَ ْن يَ ْض ِر

5

Zaid tidak akan memukul

ب َزيْ ٌد
ْ َمْ يَ ْض ِر

Zaid tidak pernah memukul

ب َزيْ ٌد
ُ يَ ْض ِر

Zaid akan memukul

5

I’rabnya adalah sebagai berikut:

 فعل مضارع منصوب: يضرب. لن حرف نفي و نصب و استقبال:ب
ْ َ لَ ْن
َ يض ِر
 فاعل مرفوع وعامة رفعه ضمة:زيد. بلن و عامة نصبه فتحة ظاهرة ف آخره
ظاهرة ف اخره
H. Musawar M.Ag

| 15

2. Perubahan Secara Taqdir (يرا
ً )تَ ْق ِْد
Perubahan taqdir adalah harakat terakhir dari kata yang
tidak nampak atau terbaca. Perubahan ini terbagi menjadi dua
bagian:
1). Perubahan pada isim yang terbagi menjadi dua macam:

ُ )اَأَل,
a. Setiap isim yang berakhiran alif maqshurah (ُْص ْو َرة
ُ ِف ا ْمَق
6
berupa huruf  ىatau  اseperti kata  اْل َفتَـىyang tidak terbaca
perubahan akhir kata, sebagaimana dalam misal berikut:
7

َجا َء اْل َفتَـى

Seorang pemuda datang

ت اْل َفتَـى
ُ َْرأَي

Aku melihat seorang pemuda

ت بِالْ َفتَـى
ُ َم َر ْر

Aku melawati seorang pemuda
Kata-kata yang serupa dengan  اْل َفتَىantara lain: ص َط َفـى
ْ ُْاَم
(orang yang terpilih), صــا
َ ( ال َعtongkat), ِجـى
َ ( الakal), الر َحـى
َ
َ
(alat penggilingan), ( ال ِرضـَاrela), ارى
َ ( ُسكmabuk), ُم ْو َسـى
(Nabi Musa), ( َيْيَـىNabi Yahya), َصارى
َ ( النorang Kristen) dan
sebagainya.

ُ )اَأَل
b. Setiap isim yang berakhiran alif manqushah8 (ص ُة
َ ُو
ْ ِف ا ْمَنْق
ِ  القyang tidak terbaca
berupa huruf  ىseperti kata َاضـى
perubahan akhir kata pada waktu rafa’ dan jar, sedangkan
waktu nashab terbaca, seperti berikut:

6

7

8

ُ  اَأَلadalah huruf alif yang tertahan untuk berharakat
Makna ُْص ْو َرة
ُ ِف ا ْمَق
dhummah, fathah, dan kasrah yang nampak pada tulisan dan lisan.
I’rabnya adalah sebagai berikut:
 فاعل مرفوع وعامة: الفتى. فعل ماض مبي على فتحة ظاهرة ف اخره:جاء
رفعه ضمة مقدرة على األف منع من ظهورها التعذر أن األف ا تقبل
الركة لذاتها
Makna  األف امنقوصةadalah huruf alif yang kurang dari harakat yang
tidak nyata yang diketahui dari huruf sebelum alif berharakat kasrah.
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)اض
ِ َجا َء ال َق
ٍ َاضـي (ق

Seorang hakim datang

)اض
ِ ت بِالْ َق
ُ َم َر ْر
ٍ َاضـي (ق

Aku melewati seorang hakim

)اضيًا
ِ َـي (ق
ِ ت ال َق
ُ َْرأَي
َ اض

Aku melihat seorang hakim

ِ  القantara lain: اَلنَـادِي
Kata yang serupa dengan kata َاضـي
ُْ
(orang yang memanggil), ( ام ْستَ ْش ِريpembeli), لساعِـي
َ َ( اorang
yang berjalan), ( اَلدَاعِـيorang yang memanggil) dan sebagainya.
2). Perubahan pada fi’il hanya terjadi pada fi’il mudlari’ yang
berakhiran huruf alif, wawu atau ya’ yang disebut huruf
illat (penyakit).
a.

ضار ْع
َ ِع ٌل ُم
ْ  فyang berakhiran huruf illat alif ()األف, misalnya

َ  َيyang perubahan akhir kata tidak terbaca pada
kata ْشى
waktu rafa’ dan nashab, sedangkan pada waktu jazam
dibuang huruf alif tersebut, seperti:

َيْ َشـى َزيْ ٌد

Zaid takut

لَ ْن َيْ َشـى َزيْ ٌد

Zaid tidak akan takut

َ َْمْ َي
ش َزيْ ٌد

Zaid tidak pernah takut
Demikian pula hukum ini berlaku pada kata-katai: ضـى
َ يَ ْر
(rela/suka), ( يَ ْغ َشـىmenutup), ( َيْ َفـىsembunyi), يَبْقَــى
(tinggal/sisa), ( يُ َس ّجىmenutup susuatu), dan sebagainya.

b.

ضا ِر ْع
َ ِع ٌل ُم
ْ  فyang berakhiran huruf illat ya’ ()الياء, misalnya

kata  يَ ْرمِـيtidak terbaca perubahan akhir kata pada waktu
rafa’ saja. pada waktu nashab terbaca perubahannya dan
waktu jazm dibuang huruf alif itu, seperti:

H. Musawar M.Ag
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9

يَ ْر ِمـي َزيْ ٌد

Zaid melempar

ـي َزيْ ٌد
َ لَ ْن يَ ْر ِم

Zaid tidak akan melempar

َمْ يَ ْر ِم َزيْ ٌد

Zaid tidak pernah melempar
Demikian pula hukum ini berlaku pada kata: ( يَ ْد ِريmengetahui), ( يَأْتِيdatang) ( َيْ ِشـيberjalan), ( َيْ ِريmengalir/berlari),
ص ِلـي
ِ َ ( يَ ْشmembeli), ( يَهدِيmemberi petunjuk),
َ ُ( يshalat), تي
dan sebagainya.
c.

ضا ِر ٌع
َ ِع ٌل ُم
ْ  فyang berakhiran huruf illat wawu ()الواو, misalnya

kata  يَ ْد ُع ْوyang tidak terbaca perubahannya pada waktu
rafa’ saja. Pada waktu nashab terbaca perubahannya dan
waktu jazm dibuang huruf wawu itu, seperti:

يَ ْد ُع ْو َزيْ ٌد

Zaid memanggil

لَ ْن يَ ْد ُع َو َزيْ ٌد

Zaid tidak akan memanggil

َمْ يَ ْد ُع َزيْ ٌد

Zaid tidak pernah memanggil
Kata yang serupa dengan kata  يَ ْد ُع ْوadalah: ( يَ ْر ُج ْوmengharap),
( يَغ ُز ْوberperang), ( َيْ ُح ْوmenghapus), ( َيْ ُج ْوmemlihara), يَ ْه ُجو
(mencela), ( يَ ْش ُك ْوmengadu), ( يَ ْس ُه ْوlupa), dan sebagainya.

9

I'rabnya adalah:

 فعل مضارع مرفوع لتجره عن الناصب و اجازم وعامة رفعه ضمة:يرمي
 فاعل مرفوع وعامة رفعه ضمة: َريْد.مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل
ظاهرة ف آخره
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B. Pembagian I’rab

ٌ  َو َخف،ب
 َو َج ْز ٌم،ْض
ٌ َص
ْ  َون، َرفْ ٌع:ام ُه أَ ْربَ َع ٌة
ُ ْس
َ َوأَق

Pembagian i’rab ada empat, yaitu: rafa’, nashab, khafad,
dan jazam
I’rab dalam susunan kalimat dibagi menjadi empat macam,
antara lain:
1.

َر ْف ٌع

(berharakat dhummah), yaitu hukum atau sebutan
untuk kata yang dimasuki oleh amil rafa’, sehingg disebut
ٌ ( َعامamil yang nampak) ataupun
ِ ِل َلف
marfu’, baik berupa ْظ ٌي
ٌ
( َعامِل َم ْعنَ ِو ٌيamil yang tidak nampak), seperti kata  زَيْ ٌدdalam
kalimat berikut:

َجا َء َزيْـ ٌد

Zaid datang
Kata  زَيْ ٌدharus dibaca dengan harakat dhummah (marfu’)
karena di-rafa’-kan oleh kata ( َجا َءdatang) sebagai amilnya
ٌ )فَاع.
yang membutuhkan subyek (ِل
2.

ب
ٌ َص
ْ ( نberharakat fathah), yaitu hukum atau sebutan untuk
kata yang dimasuki oleh amil nashab, seperti kata زَيْــدًا
dalam kalimat berikut:

ت َزيْــ ًدا
ُ َْرأَي

3.

Aku melihat Zaid
Kata  زَيْــدًاharus dibaca dengan harakat fathah (manshub)
karena dinashabkan oleh kata ـت
ُ ْ َرأَيyang membutuhkan
ٌ
ْـعول بِه
ُ ( َمفobjek.

ٌ ( َخفberharakat kasrah), yaitu hukum atau sebutan untuk
ْض

kata yang dimasuki oleh amil jar, seperti kata  زَيْ ٍدdalam
kalimat berikut:

ت بِـ َزيْ ٍد
ُ َم َر ْر

Aku melewati Zaid

H. Musawar M.Ag
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Kata  زَيْ ٍدharus dibaca dengan harakat kasrah (majrur)
karena di-khafadh-kan oleh huruf jar ( )بsebagai amilnya.

4.

( َج ْز ٌمberharakat sukun), yaitu hukum atau sebutan untuk
kata yang dimasuki oleh amil jazam seperti kata ب
ْ يَ ْض ِر
dalam kalimat berikut:

ب َزيْ ٌد
ْ َمْ يَ ْض ِر

Zaid tidak pernah memukul
Kata ب
ْ  يَ ْض ِرharus dibaca dengan harakat sukun (majzum) ,
karena dijazam-kan oleh ْم.
C. Penggunaan Hukum I’rab

ْ فَل
َ ِن َذل
 َو َا،ْض
ُ  َو ْاخَف،ب
ْ ما ِء م
َ ْ َِأ
ُ  َوالنَ ْص،ْع
َ َ ا:ِك
ُ لرف
ْ  َول،َج ْز َم فِي َها
َ ِن َذل
ِ ِأَفْ َع
،ب
ْ ال م
ُ  َوالنَ ْص،ْع
َ َ ا:ِك
ُ لرف
ْض فِيْ َها
َ  َو َا َخف،َو ْاجَ ْز ُم

Perubahan yang terjadi pada isim adalah rafa’, nashab,
dan khafad, jazam tidak termasuk di dalamnya. Sedangkan
perubahan pada fi’il adalah rafa’, nashab dan jazam, khafadh
tidak termasuk di dalamnya.
Keempat hukum i’rab (rafa’, nashab, khafadh dan jazm) ini
dalam penggunaannya dibagi menjadi dua kelompok:
1. Hukum yang digunakan pada isim, yaitu hukum rafa’,
nashab dan khafadh
1). Hukum rafa’ pada isim disebut “Marfu’ah al-Asma’”, yaitu
isim yang dihukumi rafa’ atau isim yang harus dibaca dengan
harakat “dhummah”. Kelompok ini meliputi: a) Kata yang
ُ ( الْ َفاعsubyek), seperti kata َم ٌد
menjadi ِل
َ  ُحdalam kalimat
َ
َ
ح
أ
ر
ق
(Muhammad
membaca
buku), b.
berikut ini: َم ٌد
َ ُ َ
ْ ِب الْ َفاع
Kata yang berfungsi sebagai ِل
ُ ( نَائpengganti subyek),
ِ
dalam
kalimat
berikut:
seperti kata اب
اب
ت
ك
ٌ َ( قُ ِرأَ ِكتBuku
ٌ َ
dibaca), c. Kata yang menjadi ْ( ُمبْتَ َدأawal kata), seperti kata
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 زَيْ ٌدpada contoh: ( زَيْ ٌد قَائِ ٌمZaid berdiri), dan lainnya yang
ِ ُو َع
akan dipelajari nanti pada: ما ِء
ُ َبا
َ ْ َات اأ
ْ ب َمرف

2). Hukum nashab pada isim disebut “Manshubat al-Asma’”,
yaitu isim yang dihukumi nashab atau isim yang harus
dibaca dengan harakat “fathah”. Kelompok ini antara lain:
ٌ ْـع
a).Kata yang menjadi ول بِه
ُ ( َمفobjek), seperti kata ِكتَابًا
pada contoh berikut: ( قَ َرأَ بَ ْك ٌر ِكتَابًاBakar membaca buku) b.
Kata yang menjadi ( َمْيِيْـ ٌزpembeda), seperti kata  قَلَ ًماpada
contoh berikut: ِش ِريْ َن قَلَ ًما
ْ ( اSaya membeli 20 pena).
ْت ع
ُ ِْشتََي
ِ َص ْوب
Hukum isim seperti ini akan dipelajari pada ات
ُ َب
ُ ْاب َمن
َ
ما ِء
اأ
mendatang.
َْ

3). Hukum khafadh pada isim disebut Makhfudhat al-Asma’,
yaitu isim yang dihukumi khafadh. Kelompok ini antara
lain: a. Kata yang di-khafadh-kan oleh huruf jar, dan b.
Kata yang berharakat kasrah karena mudhaf, seperti kata
ِر
َ ْت بَي
ُ ْ َرأَي. Hukum
ٍ  َظافdalam kalimat susunan berikut: ِر
ٍ ت َظاف
َ اب َمْ ُف ْو
isim seperti ini akan dipelajari pada bab أما ِء
ُ ض
ُ َب
َ ْ ْات ا
mendatang.

2. Hukum yang digunakan pada fi’il, yaitu hukum rafa’,
nashab, dan jazam.
1). Hukum rafa’, nashab dan jazam pada fi’il hanya berlaku
untuk fi’il mudhari’. Untuk penjelasan yang lebih luas
akan dibahas pada bab al-Af’al mendatang. Sementara
contohnya dapat dilihat pada tabel berikut:10

َرفْ ٌع

ب َزيْ ٌد
ُ  يَ ْض ِر10
َيْ َشـى َزيْ ٌد
10

ب
ٌ َص
ْن

ب َزيْ ٌد
َ لَ ْن يَ ْض ِر
لَ ْن َيْ َشـى َزيْ ٌد

َج ْز ٌم

ب َزيْ ٌد
ْ َمْ يَ ْض ِر
َ َْمْ َي
ش َزيْ ٌد

I’rabnya adalah:

 فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب و اجازم و عامة رفعه ضمة:ب
ْ
ُ يض ِر
 فاعل مرفوع وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره: زَيْد.ظاهرة ف آخره
H. Musawar M.Ag
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يَ ْر ِمـي َزيْ ٌد
ـو َزيْ ٌد
ْ يَ ْد ُع

ـي َزيْ ٌد
َ لَ ْن يَ ْر ِم
لَ ْن يَ ْد ُع َو َزيْ ٌد

َمْ يَ ْر ِم َزيْ ٌد
َمْ يَ ْد ُع َزيْ ٌد

َ ي, يض ِرب,
Kataَ يَ ْرمِـي, ْشـى
ْ dan ـو
ْ  يَ ْد ُعpada kolom pertama
adalah fi’il mudhari’ yang dihukumi rafa’ karena tidak
ada amil nashab dan jazm. Pada kolom kedua dihukumi
nashab karena ada huruf nashab لَ ْن. Dan pada kolom ketiga
dihukumi jazm karena ada huruf jazm ْ َم.

2). Nashab dan Khafadh berlaku pada isim, seperti kata ِلـم
ُ اَلْ َعـا
ْ
ْ
َ
ِ  الـقpada contoh berikut:
الفـتَــى, dan ََاضـى

َرفْ ٌع

لـم
ُ َِجا َء اَلْ َعـا
َجا َء الْ َفـتَــى

اضـى
ِ َجاء َالْـ َق

ب
ٌ َص
ْن

ت اَلْ َعـاِلـ َم
ُ َْرأَي
ت الْ َفـتَــى
ُ َْرأَي

ـى
ِ ت الـ َق
ُ َْرأَي
َ اض

َج ْز ٌم
لـم
ُ َم َر ْر
ِ ِت بِالْ َعـا
ت بِالْ َفـتَى
ُ َم َر ْر
اضـى
ِ ت بِالْ َق
ُ َم َر ْر

ِ  الْـقpada kolom pertama adalah
Kata الْ َفـتَــى, ُام
ِ اَلْ َع, dan َاضـى
isim yang dihukumi rafa’ dengan tanda dhummah, karena
menjadi fa’il dari kata  َجا َءyang masuk sebagai amil rafa’.
Sedangkan pada kolom kedua dihukumi nashab dengan
tanda fathah, karena menjadi maf’ul bih dari ت
ُ ْ َرأَي. Dan
pada kolom ketiga dihukumi khafadh dengan tanda kasrah,
karena majrur oleh huruf jar ba’.
Catatan.
Perubahan harakat , baik yang terjadi pada isim maupun
fi’il diistilahkan dengan al-Mu’rab atau al-I’rab. Antonim
dari al-Mu’rab adalah al-Mabni, yaitu kata-kata yang harakat
akhirnya tetap dalam keadaan satu harakat. Al-Mabni ini
terbagi menjadi:
ُ ي َعلَى
الض َم ِة
ٌ ِ ْ( َمبtetap berharakat dhummah) contohnya
seperti kata  نْ ُنsebagai isim dhamir munfashil.
- ح ِة
ٌ ْ( َمبtetap berharakat fathah) contohnya seperti
َ ْي َعلَى الْ َفت
kata  َجا َءsebagai fi’il madhi atau isim dhamir munfashil ُه َو
-

(dia) dan sebagainya.
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-

الس ُك ْو ِن
ٌ ِ ْ( َمبtetap berharakat sukun) contohnya seperti
ُ ي َعلَى
dhamir mutashil,  نَاpada kata ض َربْنَا
َ , kata ( َك ْمberapakah)
sebagai huruf istifham, dan sebagainya.

-

ي َعلَى الْ َك ْس َر ِة
ٌ ِ ْ( َمبtetap berharakat kasrah) contohnya seperti
huruf  هـpada kata  بِــ ِهdan sebagainya.

H. Musawar M.Ag
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ْ
َ
ْ
ُ َب
اب
ر
ع
ل
ا
ات
م
ل
اب َع
ِ
َ
َ
ِ ِ
‘alâmât al-i’rab
[tanDa-tanDa i’rab]

B

ab sebelumnya menjelaskan tentang al-I’rab dan hukumhukumnya, yaitu rafa’, nashab, khafadh dan jazam. Dalam
bahasa Arab masing-masing dari hukum ini mempunyai tanda
yang beragam dan berbeda-beda, tergantung bentuk dan
jenis katanya. Penjelasan mengenai tanda-tanda i’rab ini akan
dibahas pada bab ini.
A. Tanda Hukum Rafa’

َ َ ا:ات
ُ او َو ْاأَل
ون
ُ ُِف َوالن
ٍ ْع أَ ْربَ ُع َع َا َم
ُ لض َم ُة َوالْ َو
َل
ِ ِلرف

Tanda-tanda (hukum) rafa’ ada empat, yaitu: dhummah, huruf
wawu, huruf alif, dan huruf Nun
Hukum rafa’ dalam satu kalimat dapat diketahui dengan
ُ َ( اdhummah). 2) او
salah satu tanda-tanda berikut: 1) لض َم ُة
ُ اَلْ َو
َ
(huruf wawu). 3) َُ( اْألِفhuruf alif), dan 4) ( اَلن ُْو ُنhuruf nun).
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Masing-masing tanda rafa’ ini digunakan pada tempat-tempat
tertentu.
1. Tempat Dhummah Sebagai Tanda Hukum Rafa’

َ َفَأَ َما ا
ِ ْع ِف أَ ْربَ َع ِة َم َو
اض َع
ُ لض َم ُة فَتَ ُك
َ ون َع َا َم ًة ل
ِ ِلرف
ْ ج ِع الت
ِ َج ِع امْ ُم َؤن
ْ َ ر َو
ْ َ ْر ِد َو
ِ َك ِس
َ ث
َ ِف اَِا ْس ِم امُْف
ِِالسام
ِ َِص ْل ب
ِ ضا ِر ِع الَذِي َمْ يَت
آخ ِر ِه َش ْي ٌء
َ ِع ِل امْ ُم
ْ َوالْف

Adapun dhummah menjadi salah satu tanda rafa’ pada
empat tempat: isim mufrad, jama’ taksir, jama’ mu’annats
tsalim, dan fi’il mudhari’ yang akhir (katanya) tidak bersambung dengan sesuatu apapun.

Harakat dhummah berfungsi sebagai tanda rafa’ pada:
1) Isim Mufrad, yaitu kata yang mengandung makna satu,
seperti kata: ( َر ُج ٌلseorang laki), ِر
ٌ ( َماهseorang yang pandai),
ُ( اَمَْ ْرأَةseorang perempuan), ت
ُ ْ( اَلبَيsebuah rumah), dan
lainnya. Contohnya

َجا َء َما ِهــ ٌر

Orang yang pandai telah datang

ت اَْمَ ْرأَةُ َعلَى الْ ُك ْر ِس ِي
ْ َجلَ َس

Seorang perempuan duduk di kursi
11

َاب
َ قَ َرأَ الْ َفـتَــى الْ ِكت

Seorang pemuda membaca buku

Kata ِر
ٌ  َماهdan ُ اَمَْ ْرأَةpada contoh pertama dan kedua adalah
ٌ ( فَاعsubyek) yang
bentuk isim mufrad yang menjadi ِل
marfu’ dengan tanda ض َمـ ٌة
ُ yang nampak. Kata  اَلْ َفتَىpada
11

I'rabnya:

 فاعل مرفوع وعامة: الفتى. فعل ماض مبي على فتحة ظاهرة ف آخره:قرأ
رفعه ضمة مقدرة على األف منع من ظهورها التعذر أن األف ا تقبل
. الكتاب مفعول به.الركة لذاتها
H. Musawar M.Ag
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ٌ فَاع
contoh ketiga adalah bentuk isim mufrad yang menjadi ِل
(subyek) yang marfu’ dengan tanda ْـمة
ُ َر ْة
َ ض
َ ( ُمـ َقدdhummah
yang tidak nampak) karena diakhiri dengan huruf illat.
2) Isim Jama’ Taksir, yaitu kata yang mengandung makna

banyak jama’ taksir ini tidak tetap, karena itu perlu
dihafal, seperti dalam tabel berikut:
Isim Mufrad

Isim Tatsniyah

Jama’ Taksir

 َر ُج ٌل-اَل َر ُج ُل
- اَْمَ ْس ِج ُد
َم ْس ِج ٌد
ت
ُ ْت – بَي
ُ ْاَلبَي

 َر ُجاَ ِن-اَل َر ُجاَ ِن
– َان
ِ اَْمَ ْس ِجد
َان
ِ َم ْس ِجد
َان
ِ  بَيْــت-َان
ِ اَلبَْيـت

ٌ  ِر َج-ال
ُ اَل ِر َج
ال
- اج ُد
ِ اَْمَ َس
اج ُد
ِ َم َس
ٌ ت – بُيُ ْو
ت
ُ اَلْبُيُ ْو
ب
ُ ُ ُكت-ب
ُ َُالْ ُكت

كتاب
ٌ - َاب
ُ اَلْ ِكت
– اح
ُ َاَْمِ ْصب
اح
ٌ َِم ْصب

ُ ان – لِ َس
ُ اَ ِلل َس
ان
َ َا
ـئ
ٌ ْ َشي-ـئ
ُ ْلشي

 َس ِفيْنٌَة- لسفيْنَ ُة
ّ َا
 اأَ َس ُد-اَ َس ٌد

ان
ِ َان – ِكتَاب
ِ َاَلْ ِكتَاب
- ان
ِ اح
َ َاَْمِ ْصب
احان
َ َِم ْصب

ان
ِ َ لِ َسان- ان
ِ َاَ ِلل َسان

َ َا
َان
ِ َان – َشيْـئ
ِ لشيْــئ
- َان
ِ لس ِفيْنت
َ َا
َان
ِ َس ِفيْنَت
َان
ِ  اَأَ َسد-َان
ِ اَ َسد

-صابِيْ ُح
َ َاَْم
صابِيْ ُح
َ َم
 أَلْ ِسنٌَة-اَالْ ِسنَ ُة

Tarjamah
Laki-laki
Masjid
Rumah
Buku
Lampu
Lidah

ْ َْا
 أَ ْشيَا ُء-أشيـَا ُء

Sesuatu

 ُس ُف ٌن- لس ُف ُن
ُ َا

Perahu

ُ َ ا-اُ ُس ٌد
أ ُس ُد

Singa

Contoh isim jama’ taksir dalam susunan kalimat adalah
sebagai berikut:
12

السـ ُف ُن
ُ َتْـــ ِرى

Beberapa kapal itu tengah berlayar
12

I'rabnya adalah sebagai berikut:

 فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب و اجازم و عامة رفعه ضمة:ترى
 فاعل مرفوع وعامة رفعه ضمة ظاهرة: السفن.مقدرة منع من ظهورها الثقال
ف آخره
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ُ َجا َء ال ِر َج
ال ِم َن ا ْمَ ِديْنَِة

Beberapa laki datang dari kota

َ ب ِفى
احْ َف َظ ِة
ُ ُاَلْ ُكت

Beberapa buku itu di dalam tas

ُ  ال ِر َجadalah bentuk isim jama’ taksir yang
Kata ُن
ُ dan ال
ُ السف
ْ ( فَاعsubyek) yang diberi hukum marfu’ dengan
menjadi ِل
tanda dhummah di akhir kata. Kata ب
ُ ُ الْ ُكتadalah bentuk
isim jama’ taksir yang menjadi ْ ُمبْتَـ َدأdan marfu’ dengan
tanda dhummah.
3) Jama’ al-Mu’annats al-Salim, yaitu kata yang mengandung
makna banyak jenis perempuan yang terbentuk dari
penambahan huruf ( اalif) dan ( تta’) di akhir isim mufradnya.
Misalnya, kata ِم ٌة
َ ( ُم ْسلseorang muslimah) ditambah huruf
alif dan ta’ menjadi ات
ٌ ِم
َ ( ُم ْسلbeberapa orang muslimah)
Bentuk al-jama’ al-mu’annats al-salim dapat dilihat pada
tabel berikut:

.

ا ْس ِم امُ ْف َر ِد
ِ ْامُْثَنَـــى َا

السام
ِ َج ِع امُْ َؤن
َْ
َ ث

Terjemah

ات
ُ َال
ِ الص
َ

Perempuanperempuan shalih

َان
ِ الصابِ َرت
َ

ات
َ
ُ الصابِ َر

Perempuanperempuan sabar

امُْ ْؤ ِمنَ ُة

امُْ ْؤ ِمنَتاَ ِن

َات
ُ امُْ ْؤ ِمن

Perempuanperempuan mukmin

اَمُْ ْف ِل َح ُة

َان
ِ اَمُْ ْف ِل َحت

ٌُ َاَمُْ ْف ِلحا
ت

Perempuanperempuan beruntung

الَ ٌة
ِ الص
َ

َان
ِ الَت
َ
ِ الص

ٌُالصابِ َرة
َ

Contoh jama’ muannats salim dalam kalimat adalah:
13

َ َح
ات
َ َت ا
ُ َال
ِ لص
ْ ض َر

Beberapa (pr)shalih telah hadir
13

I'rabnya adalah sebagai berikut:

. فعل ماض مبي على فتحة ظاهرة ف آخره التاء عامة التأنيث:حضرت
 فاعل مرفوع وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره:الصالات
H. Musawar M.Ag
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َات
ُ س امُْ ْؤ ِمن
ُ َتْ ِل

Beberapa (pr) mukmin sedang duduk

إ َدا َر ِة
ُ َاَمُْ ْف ِلحا
ِ ْت ِفى ا

Beberapa (pr) beruntung di dalam kantor
Kata ات
َ َ اdan ات
ُ َلصال
ُ َ اَمُْ ْؤ ِمنadalah jama’ mu’annats salim yang
menjadi  فاعلyang dihukumi rafa’ dengan tanda dhummah.
Kata  اَمُْ ْفلِحاَتadalah jama’ mu’annats salim yang dihukumi
rafa’, karena menjadi ْ ُمـبْتَ َدأdengan tanda dhummah pada
akhir kata.
4) Fi’il Mudhari’,14 yaitu kata kerja yang menunjukkan makna
pekerjaan yang akan atau sedang dilakukan dengan syarat
tidak bersambung dengan huruf wawu dan nun ( ن-  )وatau
alif dan nun ( ن-  )اatau ya’ dan nun ( ن- )ي. Contoh kalimat
sebagai berikut:
15

ب ال ِر َسالَ َة
ُ ُأَ ْكـت

Saya akan menulis surat

رش ِي
ِ س َعلَى الْ ُك
ُ َنْ ِل

Kita sedang duduk di kursi

َُم ٌد
َ يَ ْس ُج ُد ح

Muhammad sedang bersujud

َ ب
Kata ِس
ُ ُأَ ْكت, dan  يَ ْس ُج ُدadalah fi’il mudhari’ yang
ُ نْل,
dihukumi rafa’ dengan tanda ٌِرة
ُ di akhir hurufnya,
َ ض َم ٌة َظاه
karena tidak bersambung dengan ( ن- )وatau ( ن- )اatau
( ن-)ي.

14
15

Tentang fiil mudhari akan dibahas pada al-Af’al mendatang
I'rabnya adalah sebagai berikut:

 فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب و اجازم و عامة رفعه ضمة:أكتب
 الرسالة مفعول به. ظاهرة ف آخره و فاعله ضمر مستتر فيه وجوبا تقديره أنا
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2. Tempat Huruf Wawu ( )وSebagai Tanda Hukum Rafa’

ج ِع
ُ او فَتَ ُك
ِ ْ ْع ِف َم ْو ِض َع
ْ َ  ِف:ي
ُ َوأَ َما اَلْ َو
َ ون َع َا َم ًة ل
ِ ِلرف
َ ُِي أَب
،وك
َ ْ َ َو ِف اَ ْأ،ِِلسام
َ َاَمُْ َذ َك ِر ا
َ  َوه،ِما ِء اَ ْخَ ْم َسة
َ َوأَ ُخ
َ  َوف،وك
َ ح
ال
ٍ  َو ُذو َم،ُوك
ُ َ  َو،وك

Huruf wawu menjadi tanda hukum rafa’ pada dua tempat,
yaitu: Jama’ Mudzakkar Salim dan al-Asma’ al-Khamsah
seperti kata: ( أَبُ ْو َكbapakmu), ( أَ ُخ ْو َكsaudaramu), ح ْو َك
َُ
ُ
و
ذ
(bibirmu),
dan
(pemilik
harta).
ال
م
ف
(tetanggamu), ُو َك
ٍ
َ ْ
ْ
Huruf wawu menjadi tanda hukum rafa’ pada dua tempat:
1) Jama’ Mudzakkar Salim, yaitu isim yang menunjukkan
makna jenis banyak laki yang terbentuk dari penambahn
huruf ن- وpada akhir isim mufradnya, seperti kata ِـر
ٌ َماه
(seorang yang pandai) ditambahkan huruf (ن- )وmenjadi
ِر ْو َن
ُ ( َماهorang-orang yang pandai).Contoh jama’ mudzakkar
salim sebagai berikut:
Isim
Mufrad

Isim
Tatsniyah

Jama'
Mudzakkar
Salim

Terjemah

ٌ \ص
َ الص
ال
ِ َ ال
ِ َ

ان
ِ َال
ِ َال
َ
ِ \ص
ِ الص
َ ان

ُ ِ الص
ُ ِ َ\ص
ال ْو َن
َ
َ ال ْون

Orang-orang
yang shalih

امُْ ْؤ ِم ُن \ ُم ْؤ ِم ٌن

َان
ِ َان\ ُم ْؤ ِمن
ِ امُْ ْؤ ِمن

امُْ ْؤ ِمنُ ْونَ\ ُم ْؤ ِمنُ ْو َن

Orang-orang
yang percaya

اَمُْ ْف ِل ُح\ ُم ْف ِل ٌح

ان
ِ ان\ ُم ْف ِل َح
ِ اَمُْ ْف ِل َح

اَمُْ ْف ِل ُح ْونَ\ ُم ْف ِل ُح ْو َن

Orang-orang
yang beruntung

Contoh huruf wawu menjadi tanda hukum rafa’ adalah:
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16

َ َ َح
َض الصَ الِحُ ـوْ ن

Beberapa orang shalih itu telah hadir

س امُْ ْؤ ِمنـُ ْو َن
ُ َيْ ِل

Orang mukmin itu sedang duduk

ـو َن ِفى ْاجَنَـ ِة
ْ اَمُْ ْف ِل ُح

Orang-orang beruntung berada di surga

ُ ِ لص
Kata ال ْو َن
َ َ اdan  اَمُ ْؤ ِمنُ ْو َنadalah jama’ mudzakkar salim
ْ  فَاعdengan tanda wawu,
yang dihukumi rafa’, karena menjadi ِل
sementara huruf nun menjadi pengganti dhummah. Kata
ِح ْو َن
ُ  اَمُْ ْفلadalah jama’ mudzakkar salim yang dihukumi rafa’,
karena menjadi ٌ( ُمـبْتَدَأsubjek) dengan tanda rafa’ wawu.
2). al-Asma’ al-Khamsah (Lima bentuk isim),17 yaitu kata: 1.
( أَبُ ْوbapak), 2. ( أَ ُخ ْوsaudara), 3. ح ْو
َُ (tetangga), 4. ُو
ْ ( فmulut),
dan 5. ( ُذ ْوyang punya). Sebagai contoh, bila seorang
mengatakan: “bapakmu” maka ia dapat menambahkan
kata  أَبُ ْوdengan dhamir muttashil  َكsehingga menjadi kata
( أَبُ ْو َكbapakmu), seperti yang terlihat tabel berikut:

16

17

Dhamir
Munfashil

Dhamir
Muttashil

( اَنـَاsaya)

( ْيsaya)

( َنْ ُنkami/kita)

( نَاkami/kita)

ْت
َ ( أَنkamu (lk))

( َكkamu (lk))

مآ ِء
َ ْ َاْأ
ْاخَ ْم َس ِة
أَبِ ْي

ـونَا
ْ ُأَب

ـو َك
ْ ُأَب

Terjamah
Bapakku
Bapak kita
Bapakmu (lk)

I'rabnya adalah:

ُ ِ الص
 فاعل مرفوع:َال ْون
َ َح
َ . فعل ماض مبي على فتحة ظاهرة ف آخره:ض َر
وعامة رفعه الواو نيابة عن الضمة أنه جع امذكر السام والنون عوض عن
.التنوين فى ااسم امفرد

Disyaratkan untuk al-asma’ al-khamsah menjadi tempat wawu sebagai
tanda rafa’ hal-hal sebagai berikut: 1. berbentuk isim mufrad, 2.
berbentuk isim kabir (mukabbarah), 3. berbentuk idhafat-mudhaf ilaih,
4. tidak ber-mudhaf kepada ya’ mutakallim.
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ِ ( أَنkamu (pr))
ْت

( ِكkamu (pr))

( أَنْتُ َماkau 2 (lk))

ُما
َ ( كkalian 2

(أَنْتُ ْمkalian (lk))

ُم
ْ ( كkalian (lk))

َ ُ ( أنkalian (lk))
ْت

ُن
َ ( كkalian (pr))

( ُه َوdia (lk))

( ـ ُهnya (lk))

ِي
َ ( هdia (pr))
( ُه َماmrk.

( َهـاdia (pr))

ـم
ْ ( ُهmrk. (lk))
( ُه َنmereka

ـم
ْ ( ُهmrk. (lk))

berdua)

(pr))

(lk))

( ُه َماmrk.
berdua)

( ُه َنmrk. (pr))

ـو ِك
ْ ُأَب

ُما
َ أَبُ ْوك

َ
ُـم
ْ أبُ ْوك

ُـن
َ أَبُ ْوك
ُـوه
ْ ُأَب

أَبُ ْو َهـا

أَبُ ْو ُه َما

َ
ـم
ْ أبُ ْو ُه

ـن
َ أَبُ ْو ُه

Bapakmu (pr)
Bapak kalian
berdua
Bapak kalian
bertiga (lk)
Bapak kalian
(pr)
Bapakanya (lk)
Bapak-nya (pr)
Bapak mereka
berdua
Bapak mereka
(lk)
Bapak mereka
(pr)

Kata  ُذ ْوyang berarti pemilik hanya dapat ditambah dengan
isim zhahir (kata benda). Seperti, kata kebun (ان
ُ َ )اَلْبُ ْستatau rumah
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
ِ َ( ذ ْو البُ ْستpemilik kebun), ُذو
(ت
ُ ْ )البَيketika ditambah  ذ ْوmenjadi ان
ِ ْ( الْبَيpemilik rumah) Contoh kalimat:
ت
18

َ َح
ـر أَبُ ْو َك
َ ض

Ayahmu telah hadir

س أَ ُخ ْو َها
ُ َيْـ ِل

Saudaranya (Hamdah) sedang duduk

ات
ِ َح ْو َزيْ ٍد الْ َطالِب
َُ ـم
ُ يُ َع ِّل

Tetangga Zaid mengajar siswi-siswi

18

I'rabnya adalah sebagai berikut:

 فاعل مرفوع: أبو: أَبُ ْو َك. فعل ماض مبي على فتحة ظاهرة ف آخره:ض َر
َ َح
َ
 مضاف:مآ ِء ْاخَ ْم َس ِة أبو
َ ْ وعامة رفعه الواو نيابة عن الضمة أنه من اْأ
الكاف ضمر بارز متصل مبي على الفتحة ف حل جر مضاف إليه
H. Musawar M.Ag
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َه َذا فُ ْونَا

Ini mulut kami

السيَا َر ِة
َ أَ ْحَ ُد ُذ ْو

Ahmad adalah pemilik mobil itu
Kata أَ ُخ ْو,  أَبُ ْوdan ح ْو
ُ adalah al-asma’ al-khamsah diberi
hukum rafa’ dengan tanda huruf wawu karena menjadi fa’il.
Kata ُو
ْ  فdan  ُذ ْوadalah asma’ al-khamsah yang marfu’ dengan
huruf wawu karena menjadi khabar. Sedangkan kata-kata yang
mengikutinya (asma’ al-khamsah) menjadi mudhafun ilaih.
3.

Tempat Huruf Alif Sebagai Tanda Hukum Rafa’

ُ َوأََما ْاأَل
اص ًة
ُ ِف فَتَ ُك
َ ما ِء َخ
َ ْ َْع ِف تَثْنِيَِة ْاأ
َ ون َع َا َم ًة ل
ِ ِلرف

Adapun huruf alif menjadi tanda hukum rafa' khusus pada
isim tatsniyah.
Huruf alif sebagai tanda rafa’ pada isim tatsniyah, yaitu
kata yang menunjukkan makna dua (benda) dan dibentuk
dengan penambahan huruf alif dan nun ( ن-  )اpada bentuk
isim mudfradnya. Contohnya:

ا ْس ُم امُْـ ْف َر ِد
ِ ْا

َاب
ٌ  ِكـت- َاب
ُ اَلْ ِكت

َ َا
ٌ َش َجرة- ُلش َجرة
 ُم ْؤ ِمنٌَة-اَمُْ ْؤ ِمنَ ُة

 اِ ْس ُم التَـثْـنِيَـ ِة/اَمُْثَـنَـى
ان
ِ َ ِكتَاب- ان
ِ َاَلْ ِكتَاب
َ َا
َان
ِ  َش َجرت- َان
ِ لش َجرت
َان
ِ  ُم ْؤ ِمنَت- َامُْ ْؤ ِمنَتاَ ِن

Terjemah
Dua Buku
Dua Pohon
Dua Orang
Mukminah

Contoh dalam susunan kalimat sebagai berikut:
19
19

ان
ِ صا َم امُْ ْس ِل َم
َ

I'rabnya adalah sebagai berikut:

 فاعل مرفوع: امسلمان. فعل ماض مبي على فتحة ظاهرة ف آخره:صام
وعامة رفعه األف نيابة عن الضمة أنه مثنى و النون عوض عن التنوين ف
ااسم امفرد
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Dua orang muslim telah puasa

ان إِ َى َجا َك ْرتَـا
ِ ب امْ ُم َد ِر َس
ُ يَ ْذ َه

Dua guru itu sedang pergi ke Jakarta

َان َح ْو َل ْاجَا ِم َع ِة
ِ ت اَمُْ ْؤ ِمنِت
ْ ََطاف

Dua mukminah mengelilingi kampus
ِ اَمْ ُم َد ِر َس, ان
ِ ِم
ِ َ اَمُْ ْؤ ِمنِتadalah isim tasniyah
Kata ان
َ اَمُْ ْسل, dan ان
yang diberi hukum rafa’ karena menjadi  فاعلdengan tanda
huruf alif.
4. Tempat Huruf Nun Sebagai Tanda Hukum Rafa’

،ضا ِر ِع
َ ُِْع ِل ام
ُ ون فَتَ ُك
ُ َُوأَ َما الن
َ ون َع َا َم ًة ل
ْ ْع ِف الْف
ِ ِلرف
ِر
َ  أَ ْو،ج ٍع
َ  أَ ْو،ِر تَثْنِيٍَة
َ ص َل بِ ِه
ْ َ ِر
َ َإِ َذا اِت
ُ ضم
ُ ضم
ُ ضم
امُْ َؤنَثَِة امُْ َخا َطبَِة

Adapun huruf nun menjadi tanda rafa’ pada fi’il mudhari’
(dengan syarat) apabila akhir fi’ilnya bersambung dengan
dhamir tatsniyah, dhamir jama’, atau dhamir mukhatahab
yang menunjukkan perempuan.

ُ اَأَفْ َع
Tetap nun atau tsubut an-nun menjadi rafa’ pada ال
( ْاخَ ْم َس ُةlima bentuk fi’il mudhari’), yaitu fi’il mudhari’ yang
bersambung akhirnya dengan salah satu dhamir muttashil
berikut:
1)

ِر تَثْنِيَ ٍة
َ
ُْ ضم,

yaitu dhamir (kata gberupa huruf alif yang
menunjukkan dua orang atau benda, seperti kalimat
berikut:

ان ال ِر َسالَ َة
ِ ََان يَ ْكـتُب
ِ اَمُْ ْؤ ِمن

Dua orang mukmin menulis surat

َ ان
الظ ْه َر
ِ َُص ِلـي
َ أَنْتُ َما ت

Kalian (berdua) akan shalat Zhuhur

بَ ْك ٌر َو َزيْ ٌد يَأ ُكـاَ ِن
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Bakrun dan Zaidun sedang makan
ِ َص َلي
ِ َ يَ ْكتُبdan  يَأكُـاَ ِنadalah fi’il mudhari’ yang marfu’
Kata ان
َ ُت,ان
dengan tanda huruf  نyang disebut ُو ِن
ُ ـو
ْ ُ( ثُُبtetap nun),
ْ ت الن
.
Dhamir
ini sebagai
karena bersambung dengan ِر تَثْنِيَ ٍة
م
ض
َ
ُْ
ْ
َ
ُ يَأْك.
kata ganti dua orang, seperti kata  يَأكُـا ِنberasal dari ُـل
Namun, karena dua orang yang makan, yaitu Bakar dan
Zaid, maka harus ditambah dhamir muttashil alif sebagai
kata ganti dua orang.
2)

ج ٍع
َ yaitu isim dhamir muttashil berupa huruf و,
ْ َ مر
ُْ ض
sebagai kata ganti beberapa orang atau jenis kata laki-laki,
seperti:
20

اَمُْ ْؤ ِمنَُ ْو َن يَ ْكتُبُ ْو َن ال ِر َسالَ َة

Orang-orang mukmin menulis surat

ُ ُص ُلـو َن
الظـ ْه َر
ْ َ أَنْـتُ ْم ت

Kalian sedang sholat Zhuhur

بَ ْك ٌر َو َزيْ ٌد َو َحا ِم ٌد يَأ ُكلُ ْو َِن

Bakar, Zaid, dan Hamid makan

ُ َ ُت,  يَ ْكتُبو َنdan  يَأ ُكلُو َِنadalah fi’il mudhari’ yang
Kata ـو َن
ْ صل
ُْ
ْ
marfu’ dengan tanda huruf  نyang disebut ُـو ِن
ُ ( ثُـبُ ْوtetap
ْ ت الن
ada nun), karena bersambung dengan dhamir jama’-و.
ُ يَأْك. Namun, karena
Misalnya kata  يَأ ُكلُ ْو َِنberasal dari kata ُـل

tiga orang yang makan, yaitu Bakar, Zaid dan Khalid, maka
harus ditambah dhamir jama’-و.

3)

ِر امُْ َؤنَثَِة امُْ َخا َطبَِة
َ,
ُْ ضم

yaitu dhamir muttashil berupa huruf

( يberarti: kamu) yang menunjukkan pada seorang

perempuan, seperti:
20

I’rabnya adalah:

ِ َاَمُْ ْؤ ِمن
 ميتدأ مرفوع باابتداء وعامة رفعه الواو نيابة عن الضمة أنه جع:ون
ْ
 فعل مضارع:َامذكر السام و النون عوض عن التنوين ف ااسم امفرد يَكتُبَون
مرفوع لتجرده عن الناصب و اجازم وعامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة
 الواو ضمر بارز متصل مبي على السكون ف حل.أنه من اأفعال اخمسة
. مفعول به:ال ِر َسالَة.  اجملة من الفعل و الفاعل خر للمبتداء.رفع فاعل
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21

ِ أَن
اب
َ ْ ْت تَ ْفتَ ِح
َ َي الْ ِكت

Kamu (Hafsah) membuka buku

ِ أَن
ِي اَ ُلل َغ َة الْ َع َربِيَ َة
َ ْ ْت تَتَ َع َلم

Kamu (Hamidah) belajar bahasa Arab

ْ ْت ت
ِ أَن
س
َ ْ َِكتُب
َ ي ال َد ْر

Kamu (Amelia) mencatat pelajaran

ْ  تadalah fi’il mudhari’ yang
Kata تَتَ َع َلمِي, ي
َ ْ َِكتُب
َ ْ  تَ ْفتَ ِحdan ي
dihukumi rafa’ dengan tanda  نatau ُـو ِن
ُ ثُـبُ ْو, karena
ْ ت الن
ْت
bersambung dengan dhamir muthasil )(ي. Misalnya kata ي
َ ْ َِكتُب
ْ
berasal dari kata ب
ُ ُتَكت, namun karena yang lawan bicaranya

adalah perempuan (Amelia), maka harus ditambah dhamir
muttashil  يdan ditambah pula huruf  نsebagai tanda rafa’
ْ ت.
sehingga menjadi ي
َ ْ َِكتُب
B. Tanda Hukum Nashab

ُ  َو ْاأَل،ُ اَلْ َفتْ َحة:ات
،ُ َوالْ َك ْس َرة،ِف
ٍ ْس َع َا َم
ِ َص
ْ َولِلن
ُ ب َخ
ُ  َو َح ْذ،اء
ِ ُف الن
ون
ُ ََوالْي

Hukum nashab memiliki lima tanda, antara lain: fathah,
alif, kasrah, ya' dan membuang huruf nun.
Hukum nashab dapat diketahui dari empat tanda berikut:
ُ )اأَل, harakat kasrah (ُ)الْ َك ْس َرة, huruf
fathah (ح ُة
َ ْ)اَلْ َفت, huruf alif (ِف
ُ ) َح ْذ. Masing-masing
ya’ (اء
َُ َ)الْي, dan membuang huruf nun (ُو ِن
ْ ف الن
tanda nashab ini memiliki tempat sebagai berikut:

21

I’rabnya adalah sebagai berikut:

ِ أَن
 التاء حرف. أن ضمر بارز متصل مبي على السكون ف حل رفع مبتدأ:ْت
 فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب و اجازم وعامة: تفتحي.خطاب
 الياء ضمر بارز.رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة أنه من اأفعال اخمسة
 اجملة من الفعل و الفاعل خر.متصل مبي على السكون ف حل رفع فاعل
 مفعول به:اب
َ َ الْ ِكت. للمبتداء
H. Musawar M.Ag
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1. Harakat Fathah Sebagai Tanda Nashab

ِ ب ِف ثَ َاثَِة َم َو
:اض َع
ُ فَأَ َما الْ َفتْ َح ُة فَتَ ُك
ِ ون َع َام ًة لِلنَ ْص
ْ ج ِع الت
ضا ِر ِع إِ َذا
َ ُِْع ِل ام
ْ َ  َو،ِْرد
ِ َك ِس
ْ  َوالْف،ر
ْ ِف ْاا
َ ِس ِم امُْف
ِ َد َخ َل َعلَيْ ِه ن
ِ ب َو َمْ يَت
َص ْل بِآَ ِخ ِر ِه َش ْي ٌء
ٌ َاص

Fathah yang menjadi tanda hukum nashab berlaku pada
tiga tempat, yaitu: isim mufrad (kata benda tunggal), jama’
taksir (kata benda plural), dan fi’il mudhari’ yang dimasuki
amil nashab dan tidak bersambung dengan alif-nun, wawunun atau ya’-nun di akhirnya.
a.

Harakat fathah menjadi tanda nashab pada tiga kelompok:
Isim Mufrad, yaitu kata yang menunjukkan makna tunggal,
seperti:
22

َاب
َ َُم ٌد اَلْ ِكت
َ َب ح
َ َكت

Muhammad menulis buku itu

ْص ُر َزيْ ًدا
ُ أَن

Saya akan menolong Zaid

َ
ب بَ ْك ٌر اَلْ َفتَى
َ ض َر

Bakar memukul seorang pemuda
Kata اب
َ َ اَلْ ِكتdan  زَيْدًاadalah isim mufrad yang mashub karena
menjadi ِ( مَفْعُـوْلٌ بِهobjek) dengan tanda harakat fathah yang
terbaca di akhir kata. Kata  الْ َفتَىadalah isim mufrad juga yang
manshub, karena menjadi ـو ٌل بِ ِه
ُ  َمفdengan tanda nashab
ْ ْع
fathah muqaddarah (harakat fathah yang tidak terbaca) di
akhir kata.
22

I’rabnya:

 فاعل مرفوع وعامة:ٌَمد
َ  فعل ماض مبي على فتحة ظاهرة ف آخره ُح:ب
َ ََكت
 مفعول به منصوب وعامة نصبه فتحة:اب
َ َ اَلْ ِكت.رفعه ضمة ظاهرة ف آخره
.ظاهرة ف آخره
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a.

Jama’ Taksir, yaitu isim yang menunjukkan makna banyak,
seperti pada contoh berikut:
23

الس ُف َن
ُ َْرأَي
ُ ت

Aku telah melihat beberapa perahu

َ اَ ت
صابِيْ َح ُهنَا
َ ََض ْع اَْم

Jangan taruh lampu-lampu disini

ب
َ ُاِ ْشتََى نَ ْوفَ ْل اَلْ ُكت

Naufal membeli beberapa buku
Kata ح
َ السف
َ َاَْم, ُن
ُ , dan ب
َ ُ اَلْ ُكتadalah jama’ taksir yang
َ ْصابِي
manshub karena menjadi ـو ٌل بِ ِه
ُ  َمفdengan tanda nashab
ْ ْع
fathah yang terbaca. Kata ُن
َ السف
ُ bentuk jama’ taksir dari
َ
َ
َ
ْ
ُلسفِيْنَة
ٌِ َِصب
َ  امbentuk jama’ taksir dari kata اح
ْ  ِم, dan
َ ا, kata صابِيْ َح
kata ب
َ ُ اَلْ ُكتbentuk jama’ taksir dari kata اب
ُ َاَلْ ِكت.
c.

24
ضا ِر ٌع
َ فع ٌل ُم
ْ yang di-nashab-kan oleh amil nashab, dengan

syarat idak bersambung akhirnya dengan wawu-nun, alifnun, atau ya’-nun, seperti kalimat berikut:
25

ب أَ َح ًدا
َ لَ ْن أَ ْض ِر

Aku tidak akan memukul seseorang

ْت َم َوالِ َديْ ِه
ِ َ ب َعلَى أَ َح ٍد أَ ْن َي
َ َو َج

Seorang wajib menghargai orang tuanya

َ ُص ِل َي
الظ ْه َر
َ ِْجئ
َ ت َك ْى ت

Kamu datang untuk shalat Zuhur
23

24
25

I’rabnya:

 مفعول به منصوب وعامة نصبه فتحة ظاهرة ف:ُن
ُ َْرأَي
َ السف
ُ  فعل و فاعل:ت
آخره

Lihat penjelasan amil nashab pada bab al-Af’’al mendatang
I’rabnya:

 فعل مضارع منصوب بلن وعامة نصبه: اكتب، حرف نفي واستقبال: َلن
ْ
مفعول: أحدا.ُ وفاعله ضمر مستتر فيه وجوبا تقديره انا.فتحة ظاهرة ف آخره
به
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Kata ت َم
ِ ْ َي, ب
َ أَ ْض ِر, dan ص ِل َي
َ ُ أadalah fi’il mudhari’ di-nashabkan amil nashab, yaitu huruf  لَ ْنpada contoh pertama,
huruf  أَ ْنpada contoh kedua, dan huruf  َك ْىpada contoh
ketiga dengan tanda nashab fathah.
2.

Tempat Huruf Alif Sebagai Tanda Hukum Nashab

ُ َوأَ َما ْاأَل
ما ِء
ُ  فَتَ ُك:ِف
ِ ون َع َا َم ًة لِلنَ ْص
َ ْ َب ِف ْاأ
َ َت أَب
َ اك َو َما أَ ْشبَ َه َذل
ِك
" َ اك َوأَ َخ
ُ ْ َ"رأَي: َنْ َو،ِْاخَ ْم َسة
Huruf alif menjadi tanda hukum nashab pada isim lima,
َ اك َو أَ َخ
َ َت أَب
seperti kalimat: اك
ُ ْ( َرأَيaku telah melihat bapakmu
dan saudaramu), dan contoh kalimat yang serupa dengannya.

Huruf alif berlaku sebagai tanda hukum nashab pada مآ ِء
َ ْ َاأ
َ
َ
َ
( ْاخ ْم َسةlima isim), yaitu: 1). ( أبَاbapak), 2). ( أ َخاsaudara), 3). ََا
ح
(tetangga), 4). ( فَاmulut) dan 5). ( َذاyang punya) dengan syarat

harus disambung isim dhamir muttashil atau isim zhahir untuk
kata no 1-4. Sedangkan kata  َذاhanya disambung dengan isim
zhahir saja (kata benda).26 Contoh kalimat sebagai berikut:

َ َت أَب
اك
ُ َْرأَي

27

Aku melihat Bapakmu

َ ب َزيْ ٌد أَ َخ
َ
اك
َ ض َر

Zaid memukul saudaramu

َ ََ
اك
َُم ٌد ح
َ َن
َ ص َر ح

Muhammad telah menolong tetanggamu

26

27

Lihat penjelasan tentang al-Asma al-Khamsah pada bab tanda-tanda
rafa’ yang lalu.
I’rabnya:

َ َ فعل و فاعل أَب:ت
 مفعول به منصوب وعامة نصبه األف نيابة عن: أَبَا:اك
ُ َْرأَي
 الكاف ضمر بارز متصل مبي على الفتحة,الفتحة أنه من اأماء اخمسة
.ف حل جر مضاف إليه
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ُس فَاه
ُ َش َحا الْ َف َر

Kuda itu membuka mulutnya

َاب
ُ ْلَ َقي
ِ ت َذا الْ ِكت

Aku menemui pemilik buku itu

َ َ أَبdan ُ فَاهadalah al-Asma’ al-khamsah yang
َ أَ َخ, اك
َ ََ
Kata اك
ح, اك
manshub karena menjadi ـو ٌل بِ ِه
ُ  َمفdengan tanda huruf
ْ ْع
َ
ْ
ِ
ا
ذ
juga
termasuk
asma’ al-khamsah yang
alif. Kata اب
ت
ك
ل
ا
ِ َ
dihukumi nashab karena menjadi ـو ٌل بِ ِه
ُ  َمفdengan tanda
ْ ْع
huruf alif pada kata  َذا.
3. Tempat Harkat Kasrah Sebagai Tanda Hukum Nashab

ِ َج ِع امُْ َؤن
ُ  فَتَ ُك:َُوأََما الْ َك ْس َرة
ْ َ ب ِف
ِ َص
ْ ون َع َا َم ًة لِلن
َ ث
ِِالسام

Harakat Kasrah menjadi tanda hukum nashab pada jama’
mua’nats tsalim.
Harakat kasrah dipergunakan menjadi tanda hukum nashab
pada jama’ mua’nats tsalim,28 seperti kalimat berikut ini:

ات
ِ السم َو
َ َُخلَ َق اه

Allah telah menciptakan beberapa langit
29

ات
ٍ ص َر ال َر ُج ُل ُم ْس ِل َم
َ َن

Laki itu menolong para muslimah

ات
ِص
ٍ َال
َ ََرأَيْنا

Kita melihat wanita-wanita baik
ِص
ِ مو
Kata ات
ٍ َال
ٍ ِم
َ adalah jama’ mu’annats
َ , dan ات
َ  ُم ْسل, ات
َ الس
tsalim yang diberi hukum nashab, karena menjadi maf’ul bih
dengan tanda nashab harakat kasrah pada akhir kata.
28

29

lihat penjelasan tentang jama’ mu’annats tsalim
rafa.
I’rabnya:

pada tanda-tanda

 مفعول به منصوب:ات
ٍ ِم
َن
َ  فاعل مرفوع ُم ْسل: الر ُج ُل
َ .فعل ماض:َص َر
وعامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة انه من اجمع الؤنث السام
H. Musawar M.Ag
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4. Tempat Huruf Ya’ Sebagai Tanda Hukum Nashab

صب ِف التَثْنِيَِة َو ْاجَ ْم ِع
ُ  فَتَ ُك:اء
ِ َون َع َا َم ًة لِلن
ُ ََوأََما الْي

Huruf ya’ berlaku sebagai tanda hukum nashab pada isim
tasaniyah dan jamak mudzakkar salim.
a.

Huruf ya’ dipergunakan sebagai tanda nashab pada:
Isim tatsniyah, yaitu kata yang menunjukkan makna dua,
seperti kalimat berikut:

ي
َ ت
ُ ُز ْر
ِ الص
ِ ْ َال

Aku mengunjungi dua orang (laki) shalih

َي
َ ت
ُ ُز ْر
ِ الص
ِ ْ الَت

Aku mengunjungi dua orang (prmp.) shalih

ي
َ َن
ِ ْ ص َر بَ ْك ٌر ُم ْس ِل َم

30

Bakar menolong dua orang muslim
ِ الص,ي
Kata ي
ِم
َ adalah isim tatsniyah diِ الص
ِ ْ َال
َ
ِ ْ الَت
َ  ُم ْسلdanَي
nashab-kan karena menjadi ( مفعول بهobjek) dengan tanda
nashab huruf ya’ pada kata يْ َن. Misalnya kata ي
ِ ْ ِم
َ  ُم ْسلberasal
dari isim mufrad  ُم ْس ِل ًماyang ditambah  يْ َنpada akhirnya.
b. ع
َِ  اجَ ْمatau ْالس ِام
ْ َ , yaitu kata yang menunjukkan
َ ج ُع امُْ َذ َك ِر
makna beberapa lelaki seperti kalimat berikut:

ي
َ ْ ص َر بَ ْك ٌر ُم ْس ِل ِم
َ َن

Bakar menolong orang-orang muslim

ي
َ ْ َر ِح َم اهُ امُْتَ ِق

Allah merahmati orang-orang bertaqwa

ي
َ ْ ال
َ ت
ُ ُز ْر
ِِ الص
30

I’rabnya:

 فاعل مرفوع وعامة: بَ ْك ٌر: فعل ماض مبي على فتحة ظاهرة ف آخره:َص َر
َن
ي مفعول به منصوب وعامة نصبه الياء
ِم
ل
س
م
آخره
ف
ظاهرة
ضمة
رفعه
ِْ َ ْ ُ
امفتوح ماقبلها وامكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة أنه مثتى و النون عوض
عن التنوين فى ااسم امفرد
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Aku mengunjungi orang-orang yang shalih
Kata ي
َِ ْ الصال
َ امُْتَ ِق, ِي
ِ ْ  ُم ْس ِلمdan ِِي
َ adalah jama’ mudzakkar salim
yang dihukumi nashab, karena menjadi ـو ٌل بِ ِه
ُ ( َمفobjek)
ْ ْع
dengan tanda huruf ya’ pada يْ َن. Kata ي
َ  ُم ْس ِل ِمberasal dari
kata  ُم ْس ِل ًماyang ditambahkan huruf ya’-nun ( ) يْ َنpada akhir
kata, sehingga menjadi ي
َ  ُم ْس ِل ِم.
Perbedaan antara jama’ mudzakkar salim dan isim tatsniyah
dapat diperhatikan dalam tabel berikut:

Contoh Kalimat
Isim Tatsniyah

ي
ِ تن
ُ َْرأَي
ِ َاج َح

Jama’ Mudzakkar
Salim

ي
ِ تن
ُ َْرأَي
ِ َاج َح

Aku melihat
dua orang yang
berhasil

Aku melihat orangorang yang berhasil

Kamu memukul
dua pencuri

Kamu memukul para
pencuri

ِي
َ ْ صائِم
َ ََمنَا
ْا
ْ ِحت

Kita menghormati
dua orang yang
berpuasa

ِي
َ
َ ْ ت َسا ِرق
َ ْض َرب

ِي
َ ْ صائِم
َ ََمنَا
ْا
ْ ِحت

Kita menghormati
orang-orang yang
berpuasa

Keterangan:
Perbedaan antara
jama’ mudzakkar
salim dengan isim
tasniyah adalah:
1. ي
ِ ْ َ( ـuntuk isim
tatsniyah huruf
ya’ sukun dan
huruf sebelum
ya’ fathah)
2. ِي
َ ْ ( ـuntuk jama'
mudzakkar
salim huruf
ya’ sukun dan
huruf sebelum
ya’ kasrah)

ُ  ) َح ْذSebagai
5. Tempat Membuang Huruf Nun (ُو ِن
ْ ف الن
Tanda Hukum Nashab

ُ َوأََما َح ْذ
ِ ب ِف ْاأَفْ َع
ِ ُف الن
ال
ُ ون فَيَ ُك
ِ ون َع َا َم ًة لِلنَ ْص
ِ َْع َها بِثَب
ِ ُات الن
ون
ُ ْاخَ ْم َس ِة الْ ِت َرف

Membuang huruf nun menjadi tanda hukum nashab pada alAf’al al-Khamsah (lima bentuk kata keja) yang tanda hukum
rafa’-nya adalah tetap nun (subut an-nun).
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Pembuangan huruf nun: ن- اatau ن- يatau ن- وpada alaf’al al-khamsah (lima kata kerja) adalah tanda hukum nashabnya, setelah dina-shab-kan oleh amil nashab, seperti huruf:
أن,
ْ  َك ْي, لَ ْنdan sebagainya. Contohnya:

اب
َ َُه ْم لَ ْن يَ ْفتَ ُح ْوا اَلْب

Mereka tidak akan membuka pintu itu

َض ِربُ ْوا زَيْدًا
ْ ت أَ ْن ت
ُ َْع ِجب

Saya heran kenapa kalian memukul Zaid

َ ان َكي يُ ْك ِر َم
َ
اك
ْ ِ َجا َء التِلْ ِمذ

Dua siswa datang untuk menghormatimu

ِ َأ
َلص ْو َرة
ُ َنت لَ ْن تَنْ ُظ ِر ْي ا

Kamu (Ani) tidak akan melihat gambar itu
Kata يُ ْك ِر َما, َض ِربُ ْوا
ْ ت, dan  تَنْ ُظ ِر ْيadalah al-af’al al-khamsah
yang di-nashab-kan oleh amil nashab:  َك ْي, لَ ْنdan أَ ْن, dengan
tanda nashab huruf nun yang dibuang. Untuk lebih jelasnya
bandingkan beberapa contoh berikut sambil memperhatikan
kata yang bergaris bawah.
Contoh Hukum Rafa

Contoh Hukum Nashab

اب
َ ََح ْو َن اَلْب
ُ ُه ْم يَ ْفت

اب
َ ََح ْوا اَلْب
ُ ُه ْم لَ ْن يَ ْفت

َض ِربُ ْو َن َزيْ ًدا
ْ أَنْتُ ْم ت

ْ أَنْتُ َما ت
ْ ِ ان
ى اَلْ َع ْه َد
ِ ََكتُب
َ ِان يُ ْك ِر َمان
ك
ِ التِلْ ِم َذ

َلص ْو َرة
ُ َنت تَنْ ُظ ِريْ َن ا
ِ َأ
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َض ِربُ ْوا َزيْ ًدا
ْ ت أَ ْن ت
ُ َْع ِجب

ْ ِجئْتُ َما َك ْي ت
ْ ِ َكتُبَا
ى اَلْ َع ْه َد

َ ان َكي يُ ْك ِر َم
اك
ْ ِ َجا َء التِلْ ِم َذ
َلص ْو َرة
ُ َنت لَ ْن تَنْ ُظ ِر ْي ا
ِ َأ
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C. Tanda Hukum Khafadh

 َوالْ َفتْ َح ُة،اء
ٍ ث َع َا َم
ُ ْض ثَ َا
ِ َولِلْ َخف
ُ َ َوالْي،ُ اَلْ َك ْس َرة:ات

Tanda hukum khafad ada tiga: ُ( اَلْ َك ْس َرةbaris bawah), اء
ُ َ( اَلْيhuruf
َ
ْ
َ
ت
ف
ل
ا
(baris
atas).
ya’), dan ح ُة
ْ
َ
Suatu kalimat akan diketahui memiliki hukum khafadh dari
3 (tiga) tanda berikut: 1). ُ( اَلْ َك ْس َرةkasrah), 2) اء
ُ َ( اَلْيhuruf ya’), dan
3). ح ُة
َ ْ( اَلْ َفتfathah). Masing-masing tanda ini memiliki tempat
sebagai tanda khafadh, seperti dijelaskan berikut:
1. Tempat Harakat Kasrah Menjadi Tanda Hukum Khafadh

ِ ْض ِف ثَ َاثَِة َم َو
:اض َع
ُ  فَتَ ُك:ُفَأَ َما الْ َك ْس َرة
ِ ون َع َا َم ًة لِلْ َخف
ْ ج ِع الت
ِ ص ِر
ِ ص ِر
ف َو ِف
ْ َ  َو،ف
َ ْر امُْن
َ ْْر ِد امُْن
ِ َك ِس
ْ ِف ْاا
َ ِس ِم امُْف
ِ َج ِع امُْ َؤن
َْ
َ ث
ِِالسام

Adapun kasrah menjadi tanda hukum khafadh pada 3 (tiga)
tempat: 1). Isim mufrad yang dapat bertanwin (berbaris dua),
2). Jamak taksir yang dapat bertanwin, 3 Jamak muannas
salim.

Harkat kasrah digunakan sebagai tanda hukum khafadh
pada 3 (tiga) tempat:

ُ ص ِر
a. ف
َ ْْر ُِد امُْن
ْ اَا, yaitu isim mufrad yang boleh berharkat
ُ ِْس ُم ال
َ ـمف
tanwin. Contoh kalimat adalah:
31

ت اَل ِر َسالَ َة ب َقلَم
ُ َْكتَب
ٍ

Aku menulis surat itu menggunakan pena

َاب لِ َظا ِف ٍر
ُ اَلْ ِكت

Buku itu milik Zhafir
31

I’rabnya:

 الباء حرف جر القلم جرور: مفعول به بِالْ َقلَ ِم:لر َسالَ َة
ُ َْكتَب
ّ َ فعل و فاعل ا:ت
بالباء وعامة جره كسرة ظاهرة ف آخره اجار و اجرور متعلق بكتبت
H. Musawar M.Ag
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Kata  قَلَمdan  َظافِرadalah isim mufrad yang diberi hukum
ٍ
khafadh dengan tanda kasrah karena ada huruf jar ba’, lam,
dan ’ala.

ْ ج ِع الت
ِ ص ِر
b. ف
ْ َ , yaitu jama’ taksir yang boleh berharakat
َ ْر امُْن
ِ ْ َك ِس
tanwin. Contoh kalimat sebagai berikut:
32

َب فَراَمََا بِأَ ْقاَم
َ َكت
ٍ

Pratama menulis dengan beberapa pena

َ ُ ُ َم َر ْر
ب ُج َد ٍد
ٍ ت بِطا

Aku melewati beberapa mahasiswa baru

ُ س
ُ الضيُ ْو
ال
ٍ ف َم َع ِر َج
َ ََجل

Para tamu duduk bersama banyak laki-laki

َ  ُطadalah jama’ taksir yang berharakat
Kata  أَ ْقاَمdan ب
ٍا
ٍ
tanwin yang di-khafadh-kan oleh huruf jar dengan tanda
kasrah di akhir kata. Kata ال
ٍ  ِر َجadalah jama’ taksir yang
di-khafadh-kan dengan tanda kasrah, karena menjadi
mudhafun ilaih.

c.

ِ َج ُع امُْ َؤن
َْ,
َ ث
ِِالسام

yaitu kata yang menunjukkan makna
banyak perempuan. Contohnya sebagai berikut:

ات
َ َنْ ُن َم َع
ِ الصابِ َر

Kita bersama perempuan yang penyabar

ات
ِ َم َر َع ِل ٌي بِامُْ َد ِر َس

Ali melewati guru-guru (perempuan)

ات
ِ َاج َح
ْ أُ ِع َد
ِ ت َه ِديَ ُة ِ لِلن

Hadiah disiapkan bagi pemenang putri
ِ الصابِ َر
Kata ات
َ adalah jama’ mu’annats tsalim dari الصابِ َرة
َ
yang dihukumi khafadh dengan tanda kasrah karena ada
ِ  امُْ َد ِر َسdan َِِاج َحات
mudhaf, yaitu kata  َم َع. Kata ات
ِ  النadalah
32

I’rabnya sebagai berikut:

 فاعل مرفوع وعامة رفعه ضمة مقدره على اآخر: فعل ماض فَراَمََا:َكتَب
 الباء حرف جر أقام:ٍ منع من ظهورها التعذر ف حل حركة ااعراب بِأَ ْقاَم
جرور بالباء وعامة جره كسرة ظاهرة ف آخره
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jama’ muannats tsalim yang dihukum khafadh dengan tanda
kasrah karena ada huruf jar.
2. Tempat Huruf Ya’ Sebagai Tanda Hukum Khafadh

ِ ْض ِف ثَ َاثَِة َم َو
 ِف:اض َع
ُ  فَتَ ُك:اء
ِ ون َع َا َم ًة لِلْ َخف
ُ ََوأََما الْي
 َو ْاجَ ْم ِع،ِ َو ِف التَثْنِيَة،ِما ِء ْاخَ ْم َسة
َ ْ َْاأ
Adapun huruf ya’ menjadi tanda khafadh adalah pada tiga
ْ ما ِء
tempat, yaitu اخَ ْم َس ِة
َ ْ َ( اأisim yang berjumlah lima), التَثْنِيَ ِة
ْ (jama’ muzakkarissalim).
(isim tasniyah), dan اجَ ْمع
Huruf ya’ dijadikan sebagai tanda hukum khafadh pada:
a.

اء ْاخَ ْم َس َُة
َ ْ َاْأ,
ُم

َ ْأَبِي
(lima bentuk isim) yaitu seperti kata: ك
َ ْفِي
َ ْ َحِي, (tetanggamu) ك
َ ْ( أَ ِخيsaudaramu), ك
(bapakmu), ك
ِ ْ( ذِى الْبَيpemilik rumah). Untuk penjelasan
(mulutmu), dan ت
lebih jelas, dapat dilihat pada bab hukum rafa’. Contoh
dalam kalimat adalah:

َ ُْخ ْذ اَلْ َو ِديْ َع َة ِم ْن أَبِي
ك

33

Ambillah titipan itu dari bapakmu

َ ْت بِأَ ِخي
الص ِغر
ُ َْذ َهب
َ ك

Aku pergi bersama adikmu

َ ْحي
ب ِفى ْاجَواَ ِز
ٌ ك َم ْكتُ ْو
َِ اِ ْس ُم

Nama tetanggamu tertulis di paspor itu

َ ْلشا َم ُة فَ ْو َق ِفي
َ َا
ك

Tahi lalat itu ada di atas mulutmu

ت
ِ ْت الْ ُق ْف َل ِم ْن ِذى الْبَي
ُ أَ َخ ْذ

33

I’rabnya:

 فعل أمر مبي على السكون وعامة جزمه السكون ف آخره وفاعله ضمر:ُخ ْذ
َ ِْن أَبِي
 من حرف جر أبي:ك
ْ  م. مفعول به: اَلْ َودِيْ َع َة.مستتر فيه وجوبا تقديره أنت
جرور من وعامة جره الياء نيابة عن الكسرة أنه من اأماء اخمسة اجار و
.اجرور متعلق بذ
H. Musawar M.Ag
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Aku ambil gembok dari pemilik rumah
َ ْأَبِي, dan ت
َ ْأَ ِخي, ك
ِ ْ ذِى الْبَيadalah asma’ al-khamsah yang
Kata ك
dihukumi khafadh dengan tanda huruf ya’, karena ada
َ ْ فِيdi-khafadh-kan
huruf jar ِن
ْ  مdan ب. demikian juga kata ك
َ
َ
oleh mudhaf, yaitu kata  ف ْوقyang membutuhkan mudhafun
ilaih.
b.

اَلتَثْـنِيَ ِة, yaitu kata yang menunjukkan makna ganda, seperti
pada contoh kalimat berikut:
34

ي
َ ِس أَ ْحَ ُد َجان
ِ ْ َب ال َر ُجل
َ ََجل

Ahmad duduk di samping dua orang laki

ي لَنَا
ِ ص
َ َر ِضيْنَا َع ْن
ِ ْ َاحب

Kita senang terhadap dua kawan kita

َي
ِ ْ َجا َء َزيْ ٌد ِم َن الْ َق ْريَت

Zaid datang dari dua desa

ِ ص
Kata ي
ِ ْ ََريَت
ِ ْ َالر ُجل
ِ ْ َاحب
َ,ي
َ dan ي
ْ  الْقadalah isim tatsniyah yang
di-khafadh-kan dengan tanda huruf ya’ di akhir kata, dan
huruf nun yang pada akhir kata menjadi pengganti bunyi
tanwin pada saat berbentuk isim mufrad.
c.

السام
َْ,
َ ِ ج ُع امُْ َذ َكر

yaitu kata yang menunjukkan makna
banyak jenis laki. Contoh kalimat sebagai berikut:

ي
َ ْ ِاَهُ َر ِحيْ ٌم بِامُْ ْؤ ِمن

Allah Maha Penyayang kepada orang mukmin

ْ َو َع َد اهُ ا
ي
َ ْ جَنّ َة لِلْ ُمتَ ِق

Allah menjanjikan surga bagi yang bertaqwa

ي
َ ْ َُم ٌد َسيِ ُد امُْ ْر َس ِل
َح

Nabi Muhammad saw. adalah tuan para Rasul
34

I’rabnya:

 ظرف مكان وهو منصوب:ِب
َ  َجان. فاعل مرفوع: أَ ْحَ ُد. فعل ماض:س
َ ََجل
 مضاف إليه جرور:ي
ِ ْ َالر ُجل
َ  جانب مضاف.وعامة نصبه فتحة ظاهرة ف آخره
بامضاف وعامة جره الياء امفتوح ما قبلها امكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة
. الظرف متعلق جلس.أنه مثنى و النون عوض عن التنوين فى ااسم امفرد
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Kata
,
dan
adalah jama’ mudzakkar salim
yang di-khafadh-kan dengan tanda khafadh huruf ya’ pada
يْن.
3. Tempat Harkat Fathah Sebagai Tanda Hukum Khafadh

ُ ص ِر
ف
ُ َوأََما الْ َفتْ َح ُة فَتَ ُك
َ ِْس ِم الَذِي َا يَن
ِ ون َع َا َم ًة لِلْ َخف
ْ ْض ِف ْاا

Harakat fathah menjadi tanda hukum khafadh pada isim yang
ُ ص ِر
tidak boleh berharakat tanwin )ف
َ ِْس ِم الَذِى اَ يَن
ْ (اْا
Harakat fathah sebagai tanda hukum khafadh pada
,35
ُ ص ِر
kelompok kata yang disebut: ف
َ ِْس ِم الَذِى اَ يَن
ْ  اَاyaitu kelompok
kata tertentu yang tidak boleh dibaca ataupun ditulis dengan
harakat tanwin. Ketidak oleh berharkat dikarenakan dua hal
yang disebut illat, yaitu sebagai berikut:
a. Kata yang memiliki satu illat yang memiliki kekuatan
yang sama kuat dengan kata yang memiliki dua illat atau
ِ  ِع َل ٌة َو. Kelompok kata seperti ini terbagi
ي
ِ ْ َُو ُم َمقَا َم ِع َلت
ْ اح َدةٌ تَق
menjadi 2 (dua):

ُْ  ِصيْ َغ ُة ُمنْتَ َهى, yaitu jama’
1). Kelompok kata yang disebut اج ُم ْو ِع
taksir yang melewati batas maksimal sebagai lafazh jama’
taksir atau dengan lain kata, jama’ taksir yang mengikuti
ُ  َم َفا ِعdan فَ َواعِيْ ُل,
ُ فَ َواع,  َم َفاعِيْ ُل, ِل
bentuk kata-kata berikt: ِل
ِم
ه
ا
ر
د
seperti: اج َد
س
م
(uang
dirham),
(masjid),
ََان
ِ ََ
َ ََ
ِ ( َمغharta
rampasan), َِـر
َ َم
َ ْ( حََا ِريmihrab), صابِيْ ُح
ْ ( َدنَانuang dinar), ب
َ
ِ
ِب
ك
ا
و
ك
(lampu), ِع
م
ا
و
ص
(lintasan
(bintang),
(biara),
ر
اط
و
خ
َ
ُ َ
ُ ََ
ُ َ
ِ َط َو
dalam hati), اسيس
(cincin),
dan ي
(mata-mata),
م
ِي
ت
ا
و
خ
و
ج
َ
ُ ْ اح
َ
َ
َ
ُْ
ُ
(pembuat tepung). Contohnya adalah:

35

Kelompok kata ini tidak boleh dibaca dengan harakat tanwin, kecuali
dalam bentuk 2 (dua) hal: 1) Memiliki alif-lam ( )الdan 2). Bila menjadi
mudhaf.
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| 47

ص َوا ِم َع
ُ ِس ْر
ِ ت ِم ْن َم َس
َ اج َد إِ َى

36

Aku berjalan dari beberapa masjid ke beberapa biara
ُ ص ِر
Kata اج َد
ِ  َم َسdan ِع
َ ِْس ِم الَذِى اَ يَن
َ adalah ف
َ ص َوام
ْ  اَاyang diberi
hukum khafadh dengan tanda fathah.
2). Kata yang dianggap sebagai jenis kata perempuan atau
ث
ُ ْاَلتَأْنِي. Jenis kata seperti ini terbagi menjadi dua bentuk:

ُ َ( أalif
ِ ِْلف التَأْنِي
• Jeniskataperempuandengantanda ْص ْو َر ِة
ُ ث ا ْمَق
bengkok) pada akhir kata, seperti kata: ص ْر َعـى
َ (mati),
َ
 َد ْع َوى, َ ُدنْيَا, ُص َوي
ْ ق, ( َحبْلـيhamil) dan sebagainya. Contohnya
adalah:
37

Aku melewati perempuan hamil

ُ َأ,38 (alif
ِ ِْلف التَأْنِي
• Jenis kata perempuan dengan tanda ث ا ْمَ ْم ُدو َد ِة
yang dibaca panjang), seperti kata: اء
ْ َ (merah), ( َد ْع َجاءmata
ُ ح َر
36

37

38

I’rabnya:

 جرور من وعامة جره الفتحة:َاجد
ِ  َم َس: حرف جر:ِن
ُ ِس ْر
ْ  فعل و فاعل م:ت
 وامانع له من الصرف علة، أنه ااسم الذى ا ينصرف،نيابة عن الكسرة
 اجار و اجرور متعلق. صيغة منتهى اجموع: وهي،واحدة تقوم مقام العلتي
 جرور من وعامة جره الفتحة نيابة عن: صومع. حرف جر:بسرت إى
 وامانعة له من الصرف علة واحدة تقوم، أنه ااسم الذى ا ينصرف،الكسرة
 اجار و اجرور متعلق بسرت. صيغة منتهى اجموع: وهي،مقام العلتي

I’rabnya:

، وعامة جره فتحة مقدرة على األف، جرور بالباء: حبلى. فعل وفاعل:مررت
 علة واحدة تقوم، وامانعة له من الصرف،نيابة عن الكسرة أنه اسم ا ينصرف
 اجار و اجرور متعلق مررت. ألف التأنيث امقصورة: وهي،مقام علتي

ُ َأ, yaitu: 1. فَ ْعاَء, seperti
ِ ِْلف التَأْنِي
Ada 17 wazan yang menunjukkan ث ا ْمَ ْم ُدو َد ِة
kata ص ْح َراء
ْ َ (merah). 2, 3, dan 4:
َ (nama tempat), ( َرغْبَاءingin), dan ح َراء
 أَفْ َُِعاَءdengan dibaca huruf ain-nya fathah, kasrah, dan dhummah,
seperti: اأربُعِاء
(hari Rabu). 5.  فَ ْع ًلاَءseperti kata ْربَاء
ْ
َ ( َعقnama tempat/
kalajengking betina). 6.  ِف َعااَء, seperti kata: اصاء
َ ِص
َ ( قmengqishash). 7.
ُعلُاء
ُ َع
َ ( قُرفberjongkok), 8.  فَا ُعواَء, seperti kata وراء
َ اش
ْ  فseperti kata: ُصاء
ِ َ( قlubang bintang pengerat).
(hari Asyura’). 9.  فَا ِعاَءseperti kata اص َعاء
10. ِعلِيَاء
َ َُم ْشي
ِ ْ ( كsombong). 11. ْعواَء
ُ  َمفseperti kata وخاء
ْ  فseperti kata ِريَاء
(orang tua=jama’ taksir dari kata syaikh). 12.  فَ َعااَءseperti kata اساء
َ بَ َر
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besar), ( َحسنَاءbagus), ضا َء
َ ْ( بَيputih), ( ُعلَ َماءpara ulama’), ُش َهدَاء
(para saksi) dan sebagainya. Contohnya adalah:

ت بِ ُعلَ َما َء
ُ َم َر ْر

39

a.

Aku melewati beberapa ulama’
ُ ص ِر
Kata  ُعلَ َما َءadalah ف
َ ِْس ِم الَذِى اَ يَن
ْ  اَاyang khafadh dengan
tanda fathah.
Kelompok kata yang memiliki dua illat dari 9 (sembilan)
illat atau dikenal dengan istilah تسع
ْ  ِع َلتَان فَ ْرعِيَتَان. Kata
ْ من علَل
seperti ini terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, antara lain:

1). Kata yang menjadi nama orang ( )اَلْ َعلَمِيَ ُةdapat berbentuk:
• Namaorang( )اَلْ َعلَمِيَ ُةyang diambil dari bentuk fi’il, baik itu
madhi maupun mudhari’, seperti nama  أَحَ ُدyang diambil
dari bentuk fi’il  أَفْـ َع َلdan nama  يَ ِزيْ ُدyang diambil dari
ُ يَ ْفع, seperti:
bentuk kata ِل
40

ت بِأَ ْحَ َد
ُ َم َر ْر

Aku melewati Ahmad
Kata  أَ ْحَ َدhukumnya majrur yang di-jar-kan oleh huruf jar
ba’ dengan tanda fathah di akhir katanya.

39

40

(manusia) dan ( بَ َرا َكاءperang berkecamuk).13.  فَعِياَءseperti kata: قَريثَاء
dan ( َك ِريثَاءmasam muka). 14.  فَ ُع ْواَءseperti kata: ( َدبُوقَاءmelengket). 15
 َف َع َو َاءseperti kata ( َخ َفقَاءnama tempat). 16.  فَ ِعاَءseperti kata ( ِسرََاءemas
murni).17  فُ َعاَءseperti kata ( ُخيَاَءsombong).
I’rabnya:

 فعل وفاعل الباء حرف جر أحد جرور بالباء وعامة جره الفتحة نيابة:مررت
عن الكسرة أنه ااسم الذي ا ينصرف امانعة له من الصرف علتان فرعيتان
العلة اأوى ترجع إى اللفظ و هي وزن الفعل العلة الثانية ترجع إى امعنى وهي
الوصف اجار واجرور متعلق مررت

I’rabnya:

 فعل وفاعل الباء حرف جر أحد جرور بالباء وعامة جره الفتحة نيابة:مررت
عن الكسرة أنه ااسم الذي ا ينصرف امانعة له من الصرف علتان فرعيتان
العلة اأوى ترجع إى اللفظ و هي وزن الفعل العلة الثانية ترجع إى امعنى وهي
الوصف اجار واجرور متعلق مررت
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• Nama orang ( )اَلْ َعلَمِيَ ُةyang diambil dari bentuk kata فُ َع َل,
yang disebut اَلْ َع ْد ُل, seperti:
yang dirubah dari kata فاعل
ٍ
( ُع َم ُرnama Sahabat Nabi) ( ُزفَ ُرnama orang yang membawa
beban berat), ( ُز َح ُلnama bintang), ( ثُ َع ُلnama orang yang
giginya gingsul) ( ُج َش ُمnama orang yang bekerja berat) ُجَ ُح
(nama nenek moyang Jahiliyah), ( قُ َز ُحnama gunung di
ُ َ( ُدلnama orang yang berjalan lambat) dan
Muzdalifah), ف
sebagainya. Misalnya kata ( ُع َم ُرnama sahabat Nabi) yang
dirubah dari kata  َعامِر. Contohnya:

َ ِر
َض ه عَنْ ُ َع َر

41

Semoga Allah meridhai Umar
Kata  ُع َم َرdihukumi di-khafadh-kan oleh huruf jar  َع ْن. dengan
tanda fathah pada akhir kalimat.
2) Nama orang ( )اَلْ َعلَمِيَ ُةyang memiliki jenis kata perempuan
ٌ ْ)تَأْنِي. Bentuk kata ini ada 3 (tiga) macam:
atau (ث

• Nama perempuan )ُ (اَلْ َعلَمِيَةyang berakhiran ta’ marbuthah ()ة,
َ  َعائdan sebagainya. Contohnya:
seperti nama  فاَ ِط َم َةatau ِشة
42

ُ َم َر
رْت بِ َـفا ِطم ََة

Aku melewati Fatimah
Kata  فاَ ِط َم َةdi-khafadh-kan oleh huruf jar ba’ dengan tanda
khafadh fathah.
41

42

I’rabnya:

: عمر، عن حرف جر. فاعل: اه. فعل ماضى:  َر ِض َي:َر ِض َي اه َع ْن ُع َم َر
 وعامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة أنه ا ينصرف وامانع له، جرور بعن
من الصرف علتان فرعيتان من علل تسع وهما العلمية والعدل اجار واجرور
بر ِض َي
َ متعلق

I’rabnya:

،  فعل وفاعل الباء حرف جر فاطمة جرور بالباء:ت بِـفاَ ِط َم َة مررت
ُ َم َر ْر
وعامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة أنه ااسم الذي ا ينصرف وامانع له من
 وهما العلمية و التأنيث اللفظي وامعنوى، الصرف علتان فرعيتان من علل تسع
 اجار واجرور متعلق مررت.
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), sepertiة( ) yang berakhiran ta’ marbuthahاَلْ َعلَمِيَ ُة( • Nama laki
ح َة nama
ْ َ dan sebagainya. Contohnya:
ح َزةَ َ atauطلْ َ

رْت َ
َم َر ُ
بـط ْلحَ َة

43

Aku melewati Thalhah
حة Kata
َ dihukumi khafadh karena ada huruf jar ba’ denganطلْ َ
tanda fathah di akhirnya.

), sepertiتَأْنِيْ ٌ
ث بِا ْمَ ْعنَى( ) secara maknaاَلْ َعلَمِيَ ُة( • Nama perempuan
ب nama
. Contohnya adalah sebagai berikut:زَيْنَ ُ

َم َر ُ
رْت بِـ َزْي َن َب

44

Aku melewati Zainab
ب Kata
 dihukumi khafadh karena ada huruf jar ba’ denganزَيْنَ ُ
tanda harakat fathah di akhirnya sebagai ganti kasrah.
, seperti namaاَلْ ُع ْج َم ُة–اَلْ َعلَمِيَ ُة 3). Nama orang asing yang disebut
ِس َح َ
وسف Nabi:
ُو َ
اق ,ا ْ َ
ِمعِيْ َل ,يُ ُ
ب ,إِبْ َراهِيْ َم ,ا ْ
, danإِ ْد ِريْ َ
س ,يَ ْعق ْ
sebagainya. Contohnya:

ت بِاِبْ َرا ِهيْ َم
َم َر ْر ُ

45

I’rabnya:

ت طلحة مررت :فعل وفاعل الباء حرف جر طلحة جرور بالباء ،وعامة
َم َر ْر ُ
جره الفتحة نيابة عن الكسرة أنه ااسم الذي ا ينصرف وامانع له من الصرف
علتان فرعيتان من علل تسع  ،وهما العلمية والتأنيث اللفظي  .اجار واجرور
متعلق مررت

I’rabnya:

ت بِـ َزيْنَب مررت :فعل وفاعل الباء حرف جر  ،زينب جرور بالباء وعامة
َم َر ْر ُ
جره الفتحة نيابة عن الكسرة أنه اسم ا ينصرف وامانع له من الصرف علتان
فرعيتان من علل تسع ،وهما العلمية والتأنيث امعنوي .اجار واجرور متعلق
مررت

I’rabnya:

ت فعل وفاعل  .بإبراهيم  :الباء حرف جر  ،إبراهيم
ت بإبراهيم َ :م َر ْر ُ
َم َر ْر ُ
جرور بالباء  ،وعامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة أنه ااسم الذى ا ينصرف
وامانع له من الصرف علتان فرعيتان  :العلة اآوى ترجع إى اللفظ وهي العلمية
و العلة الثانية ترجع اى امعنى وهي االعجمية  .اجار واجرور متعلق مررت
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44

45

Aku melewati Ibrahim
Kata  اِبْ َراهِيْ َمdihukumi khafadh karena ada huruf jar ba’
dengan tanda fathah di akhir kata.
4). Nama ( )اَلْ َعلَمِيَ ُةyang tersusun dari dua kata ب
ْ َ َامَ ْز ِج ُي ا.
ُ ْلتكِي
Misalnya; ت
َ ( َح ْض َر َم ْوnama tempat di Yaman) tersusun dari
ُ ( بَ ْعلَبnama tempat di Syam) tersusun
kata ض َر
َ  َحdan ت
ٌ  َم ْو, ك
َ
dari kata ( بعلnama patung) dan ( بكnama pemilik tempat),
َ اض
ِ َ( قSyaikh Hasan bin Mansyur bin Mahmud alان
ُ يخ
Ujundiy), ( َرا َم ُه ْر ُم ُزnama tempat), ِه ُر
ْ ( بُ ُز ْر َجnama seorang
َ
ulama’), ب
ُ ( َم ْعدِيك ِرnama sahabat) dan lainnya. Contoh:

َ ضم
َ ْ َسَ َف ْر ُتإِىح
َوْت

46

Aku pergi ke daerah Hadramaut
Kata ض َر َم ْوت
ْ  َحdihukumi khafadh karena ada huruf jar إِى
yang meng-khafadh-kannya dengan tanda khafadhnya
harkat fathah pada akhir kata, sebagai pengganti harakata
kasrah.
5). Nama ( )اَلْ َعلَمِيَ ُةyang berakhiran huruf alif dan nun (زيَا َدةُ اْأَلف
) َوالنُون, baik untuk nama tempat atau nama orang. Seperti:

َان
ُ َس ْحب,
ُ  َع ْدن, ان
ُ قَ ْح َط, ان
ُ ِم َر
ُ َان ُسفْي
ُ  ُعثْ َم, ان
ُ َم ْر َو
ُ  َغ َط َف, ان
ُ  َعف, ان
َ ّان
ْ ع, ان
dan sebagainya. Contoh:

ت بِ ُعثـ َما َن
ُ َم َر ْر

47

Aku pergi ke daerah Hadramaut
46

47

I’rabnya:

 جرور بالباء وعامة:ت
َ  َح ْض َر َم ْو. فعل وفاعل: سفرت.ت
َ سفرت إِ َى َح ْض َر َم ْو
جره الفتحة نيابة عن الكسرة أنه ااسم الذى ا ينصرف وامانعة له من الصرف
 اجار واجرور.. العلمية والتكيب امزجي:علتان فرعيتان من علل تسع وهما
متعلق سفرت

I’rabnya:

 الباء حرف جر عثمان جرور:َثـمان
ُ  َم َر ْر:َثـمان
ُ َم َر ْر
َ  بِ ُع.فعل وفاعل: ت
َ ت بِ ُع
بالباء وعامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة أنه اسم ا ينصرف وامانع له من
 اجار.الصرف علتان فرعيتان من علل تسع وهما ال َعلَمية وزيادة األف والنون
واجرور متعلق سفرت
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ُ ص ِر
Kata ثـما َن
ْ ِس ُم الَذ
َ ِْى اَ يَن
َ  ُعadalah ف
ْ  اَاyang dihukumi khafadh
karena ada huruf jar ب
ِ dengan tanda harakat fathah pada
akhir kata.
c. Kata yang dijadikan sebagai kata sifat (صفِيَ ُة
ْ  )اَلْ َوada 3 macam,
yaitu:
1). Kata sifat (صفِيَ ُة
ْ  )اَلْ َوyang diambil dari bentuk fi’ilnya baik fi’il
madhi, mudhari’, atau amr, seperti kata  أَ ْح َس ُنyang mengikuti
bentuk timbangan kata kerja أَفْـ َع َل, yang merupakan bentuk
fi’il madhi sulasi mazid. Contoh:
48

َ ْت بِأَف
ض َل ِمنْ ُك ْم
ُ َم َر ْر

Aku melewati orang mulia dari kalian

ُ ص ِر
Kata ْض َل
َ  أَفadalah ف
ْ ِس ُم الَذ
َ ِْى اَ يَن
ْ  اَاyang dihukumi khafadh
ada huruf jar ب
ِ dengan tanda fathah.

2). Kata sifat (صفِيَ ُة
ْ  )اَلْ َوyang dirubah dari kata lain/ اَلْ َع ْد ُلdan
mengikuti bentuk kata  فُ َع َلuntuk kata  أُ َخ ُرsaja. Sementara
kata sifat yang mengikuti bentuk kata  فُ َعا َلatau  َم ْف َع ُل, seperti:
أحا ُد _ َم ْو َح َد
َ َث_ َمثْل
َ َ( ثُاtigaَ (satu-satu), ( ثُنا َء_ َمثْنَىdua-dua), ث
tiga), ( ربُا َع_ َم ْربَ ُعempat-empat), dan sebagainya. Contoh:

ْ صمت
ف أَيَام أُ َخ َر
ٍ ِ ُ ُْ

49

Aku berpuasa dalam beberapa hari lainya
48

49

I’rabnya:

 أفضل. الباء حرف جر: بأفضل. فعل وفاعل:ت
ُ  َم َر ْر:ت بأفضل منكم
ُ َم َر ْر
 أنه ااسم الذى ا،جرور بالباء وعامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة
 الوصف: وهما، وامانع له من الصرف علتان فرعيتان من علل تسع،ينصرف
. والكاف ضمر مبي على الضم حله جر، جار وجرور: ومنكم،ووزن الفعل
اجار واجرور متعلق مررت

I’rabnya:

َ
َ ْ ُ ص ْم
ُ َف أَي
ْ
:ام
ُ ص ْم
ُ .ام أُ َخ َر
ُ
ٍ َ أي. ف حرف جر.ام أ َخ َر
ٍ ِ . فعل وفاعل:ت
ٍ َت ِف أي
،  صفة أيام جرور: أُ َخ َر،جرور بفي وعامة جره كسرة ظاهرة ف آخره
 وامانع له من، وعامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة أنه اسم ا ينصرف
 اجار واجرور. الصرف علتان فرعيتان من علل تسع وهما الوصفية والعدل
متعلق بصمت
H. Musawar M.Ag
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ُ ص ِر
Kata  أُ َخ َرadalah ف
ْ ِس ُم الَذ
َ ِْى اَ يَن
ْ  اَاyang dihukumi khafadh
karena menjadi sifat dari kata  أَيَامdengan tanda harakat
ٍ
fathah.
3). Kata sifat (صفِيَ ُة
ْ  )اَلْ َوyang ditambahkan huruf alif dan nun
َ
ِ
(ُو ِن
ن
ال
و
ِف
ل
ْأ
ا
ة
د
ا
ُ َ َ ) ِزيdi akhir kata dan mengikuti bentuk kata
ْ َ
50
ِ فَ ْع, seperti: ( ُس ْك َرا َنmabuk), ( َع ْط َشانhaus), ان
ان
ُ َ( َريsegar/
َ
َ
(kenyang),
(jaga),
dan
sebagainya.
ع
ب
ش
ان
ظ
ق
ي
tidak haus), ان
ْ
ُ َْ
ُ َ
Contoh:
51

ُ َم َر
َرْت بِسُ ْك َران

Aku melewati orang yang mabuk

ُ ص ِر
Kata  ُس ْك َرا َنadalah ف
ْ ِس ُم الَذ
َ ِْى اَ يَن
ْ  اَاyang dihukumi khafadh
karena ada huruf jar ب
dengan
tanda harakat fathah di
ِ
akhir kata.
D. Tanda Hukum Jazam

ُ ون َو ْالَ ْذ
ِ ََولِلْ َج ْز ِم َع َا َمت
ف
ُ الس ُك
ُ :ان

Hukum jazam ada dua tanda, yaitu sukun (baris mati) dan
hadzaf (membuang huruf)

50

51

Penjelasan ulama’ tentang hal ini sebagai berikut:

،كل اسم على وزن فَ ْعان مؤنثه فَ ْعلى فإنه ا ينصرف ف معرفة وا ف نكرة
وما كان مؤنثه فَ ْعانة فإنه. ”“ريَان” و “ َغ ْضبَان
َ  “ َع ْطشان” و:وكذلك مؤنثه نو
ٌ
“رجل َسيْفا ٌن” و “ مرأة
 نو قولك، وينصرف ف النكرة،ا ينصرف ف امعرفة
ٌ
 وكذلك “ َم ْرجان” و، ”“رجل َم ْوتان الفؤاد
 و، وهو الطويل امَ ْمشوق، ”َسيْفانة
. ”“ َط ْهمان

I’rabnya:

 سكران جرور بالباء،  الباء حرف جر:  سكران.  فعل وفاعل: مررت بسكران
 وامانع له،وعامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة أنه ااسم الذى ا ينصرف
من الصرف علتان فرعيتان من علل تسع وهما الوصفية وزيادة األف والنون
 اجار واجرور متعلق مررت.
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Hukum jazam mempunyai dua tanda, yaitu Sukun dan
Hadzaf. Masing-masing tanda ini digunakan sesuai pada
tempatnya.

ُ لس
1. Tempat ك ْو ُن
ُ َ اSebagai Tanda Hukum Jazam

ضا ِر ِع
َ ُِْع ِل ام
ُ ون فَيَ ُك
ُ الس ُك
ُ فَأََما
ْ ون َع َا َم ًة لِلْ َج ْز ِم ِف الْف
يح ْاآَ ِخ ِر
َ
ِ الص ِح

Adapun sukun menjadi tanda jazam pada fi’il mudhari’ yang
shahih akhirnya (huruf akhirnya bukan illat).

Sukun digunakan sebagai tanda hukum jazam pada fi’il
mudhari’ yang shahih, yaitu kata yang tidak diakhiri dengan
salah satu huruf illat berikut: wawu ()و, alif bengkok ()ى, dan ya’
()ي. Contoh:
52

ْ َ ب بَ ْك ٌر
خ ًرا
ْ َمْ يَ ْش َر

Bakar tidak pernah minum minuman keras

ُ َب اَأ
ْ َمْ يَ ْض ِر
ُب أَ ْواَ َده

Ayah tidak pernah memukul anak-anaknya

ت ااَ َس ِد
َ ص ْو
َ َمْ يَ ْس َم ْع َظا ِف ٌر

Zafir tidak pernah mendengar suara singa
Kata ب
ْ يَ ْض ِر, ب
ْ يَ ْش َر, dan  يَ ْس َم ْعadalah fi’il mudhari’ yang
dihukumi jazam atau majzum oleh huruf ْ َمdengan tanda sukun
yang nampak.

52

I’rabnya:

 م حرف نفي وقلب وجزم يشرب فعل مضارع جزوم بلم:ْرا
ْ يَ ْش َر
ً ب بَ ْك ٌر َخ
 مفعول به: خرا. فاعل مرفوع: بكر.وعامة جزمه سكون ظاهر ف آخره
H. Musawar M.Ag
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ُ ـح ْذ
2. Tempat ف
َ ْ اَلSebagai Tanda Hukum Jazam

ُ َوأََما ْالَ ْذ
ضا ِر ِع امُْ ْعتَ ِل
َ ُِْع ِل ام
ُ ف فَيَ ُك
ْ ون َع َا َم ًة لِلْ َج ْز ِم ِف الْف
ِ َْع َها بِثَب
ِ  َو ِف ْاأَفْ َع،ْاآَ ِخ ِر
ِ ُات الن
ون
ُ ال ْاخَ ْم َس ِة الْ ِت َرف
Hadzaf (membuang huruf) berlaku sebagai tanda hukum
jazam pada 2 (dua tempat): 1). Fi’il Mudhari’ yang berakhir
dengan huruf illat. 2). Fi’il mudhari’ yang dikelompok pada
 اأفعال اخمسةyang tanda rafa’-nya tetap nun.

Hadzaf (membuang) sebagai tanda jazam pada fi’il mudhari’
ada dua macam:
a.

ِ ف َح ْر
ُ  َح ْذyang berlaku
Membuang huruf illat atau ف الْ ِع َل ِة
pada fi’il mudhari’ yang berakhir dengan: 1). Wawu
()و, seperti kata:ي ْد ُع ْو, (berdoa) ـو
ْ ( يَ ْر ُجmengharap), يَ ْش ُك ْو
(mengadu), ( َيْ ُح ْوmenghapus), ( يَ ْر ُم ْوmelempar/menuduh),
( يَتْلُ ْوmembaca), dan lainnya. 2). Alif bengkok ()ى, seperti
َ ( َيtakut), ( يَبْقَـىtinggal), ( يَنْ َسـىlupa), ( َيْيَـىhidup),
kata: ْشـى
( َيْ َفـىtersembunyi), dan lainnya. 3). Ya’ ()ي, seperti kata:
( يَ ْرمِيmelempar), ( يَ ْد ِريmengetahui), ( َيْ ِشيberjalan), َيْ ِري
(berlari), dan lainnya. Fi’il mudhari’ seperti ini bila dimasuki
amil jazam seperti ْ َم, maka huruf illatnya dibuang, seperti
dalam tabel berikut:
53

1

ٌ ص
ال
ِ َ َي ْد ُع ْو

Soleh
memanggil

53

2

3
53

menjadi

ٌ ص
ال
ِ َ َمْ يَ ْد ُع

Soleh tidak pernah
memanggil

Keterangan
Huruf wawu’
dibuang

I’rabnya:

ٌ ََمْ ي ْد ُع صا
 يدع فعل مضارع جزوم وعامة جزمه. حرف نفي وجزم وقلب:ل
ِ
َ
حذف حرف العلة وهي الواو الضمة قبلها دليل عليها نيابة عن السكون أنه
ٌ َ صا.من اأفعال امعتلة
 فاعل مرفوع:ل
ِ
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يَنْ َسى بَ ْك ٌر

Bakar lupa

يَ ْرمِى اَلْ َولَ ُد

Anak itu
melempar

b.

س بَ ْك ٌر
َ َْمْ يَن

menjadi

Bakar tidak pernah
lupa

menjadi

Anak itu tidak
pernahmelempar

َمْ يَ ْر ِم اَلْ َولَ ُد

Huruf alif
dibuang

Huruf ya’
dibuang

ُ (ح ْذ
Pembuangan huruf nun )ُو ِن
َ yang digunakan
ْ ف الن
ُ  اَأَفْ َعyaitu pada fi’il mudhari’ yang akhirnya
ْ ال
pada اخَ ْم َس ُة
bersambung dengan: 1)wawu-nun (ن- )وyang menunjukkan
makna mereka atau makna kalian seperti: ( يَ ْع َملُ ْو َنmereka
bekerja), ( يَ ْد ُخلُ ْو َنmereka masuk). ص ُر ْو َن
ُ ْ( تَنkalian menolong),
( َتْ َعلُ ْو َنkalian membuat), َض َح ُك ْو َن
ت
(kalian
tertawa). 2) alifْ
nun (ن-)ا, yang menunjukkan makna mereka berdua atau
ِ يَنْ ُظ َر
ِ ( يَ ْد ِر َسmereka berdua belajar), ان
kamu berdua seperti: ان
ِ ( ت َْر ِج َعkamu berdua kembali),
(mereka berdua melihat), ان
ِ ََس ُكت
ِ َص َلي
(kamu
berdua
shalat),
ان
ان
ت
َُ
ْ ( تkamu berdua diam).
3). ya’-nun (ن-)ي, seperti kata: ( تَأْ ُم ِريْ َنkamu menyuruh),
َس ُجدِيْ َن
ْ ( تkamu bersujud) dan sebagainya.
Fi’il seperti di atas ketika dimasuki oleh amil jazam ْ َم, maka
huruf nun-nya dibuang sebagai tanda jazam, seperti pada
tabel berikut kolom ketiga:
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Keterangan
Huruf nun yang
ثبوت النون disebut
sebagai tanda hukum
rafa’ pada kolom
1 dibuang karena
menjadi tanda
hukum jazm yang
حذف النون disebut
pada kolom 3 (tiga).

2

3

ُه ْم َمْ يَ ْع َملُ ْوا
َس َم ُع ْوا
اَنْتُ ْم َمْ ت ْ
ُه َما َمْ يَ ْد ِر َسا

54

1

Menjadi

ُه ْم يَ ْع َملُ ْو َن

Menjadi

ان
ُه َما يَ ْد ِر َس ِ
ان
اَنْتُ َما تَ ْد ِر َس ِ

Menjadi

اَنْتُ َما َمْ تَ ْد ِر َسا

Menjadi

ْت َمْ تَ ْف َع ِل ْي
اَن ِ

Menjadi

َس َم ُع ْو َن
اَنْتُ ْم ت ْ

ي
ْت تَ ْف َع ِل ْ َ
أن ِ
54

I’rabnya:

54

ُه ْم :ضمر بارز متصل مبي على السكون ف حل رفع مبتدأ َمْ :حرف نفي و
جزم وقلب يَ ْع َملُ ْوا :فعل مضارع جزوم بلم وعامة جزمه حذف النون نيابة عن
السكون أنه من اأماء اخمسة الواو ضمر بارز متصل مبي على السكون ف
حل رفع فاعل اجملة من الفعل و الفاعل ف حل رفع خر مبتدأ.
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ُ
ات
ب
ر
ع
ِ ََ ْ َف ْص ٌل اَْل
al-mu’rabât
[Kata-Kata yang mengalami
Perubahan]

B

ab ini adalah ringkasan dari penjelasan mengenai tandatanda hukum yang empat. Di sini tanda-tanda dari keempat
hukum tersebut dapat diserderhanakan lagi menjadi dua bagian
yaitu: 1). kata yang mu’rab atau diubah dengan hahrakat (alMu’rabat bi al-harakah) dan 2). Kata yang mu’rab atau diubah
dengan huruf (al-Mu’rabat bi al-huruf).

ْ ِب ب
ِ الَ َر َك
ِ ِس َم
ِس ٌم
ُ َاَمُْ ْع َرب
ُ ِس ٌم يُ ْع َر
ْ  َوق،ات
ْ  ق: ان
ْ ات ق
ُْ ِب ب
ِ ال ُر
وف
ُ يُ ْع َر
Kata yang mu’rab ada dua macam, yaitu: kata yang mu'rab
dengan harakat dan kata yang mu'rab dengan huruf.
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A. Perubahan Kata Dengan Tanda Harakat

َ
َ ِ الَ َر َك
ْ ِب ب
,ْر ُد
ُ فَاَلَذِي يُ ْع َر
َ اع اَِا ْس ُم اَمُْف
ٍ ات أ ْربَ َع ُة أنْ َو
ْ ج ُع اَلت
ِ َج ُع اَمُْ َؤن
ضا ِر ُع
َ ُِْع ُل اَم
ْ َ  َو,ر
ْ َ َو
ِ َك ِس
َ َث ا
ْ  َوالْف,ِِلسام
ِ َِص ْل ب
ِ اَلَذِي َمْ يَت
آخ ِر ِه َش ْي ٌء
Kata yang mu’rab dengan harakat ada 4 (empat): isim
mufrad, jama’ taksir, jama’ muannats tsalim, fi’il mudahri’
yang di akhir katanya tidak bersambung dengan sesuatu.
Semua jenis isim yang empat itu diberi tanda hukum rafa’
dengan dhummah, hukum nashab dengan fathah, hukum
khafadh dengan kasrah,dan (untuk) fi’il mudhari’ diberi
tanda hukum jazam dengan sukun.
Kalimat yang menerima perubahan akhir kata dengan
tanda huruf ada 4 (empat) kalimat: isim mufrad, jama’ taksir,
jama’ mu’annats tsalim, dan fi’il mudhari, baik pada waktu
hukum rafa’, nashab, khafadh, dan jazm. Contoh-contohnya
dapat dilihat pada tabel berikut:
Jenis Kalimat

Tanda Rafa’

Tanda
Nashab

Tanda
Khafad

Tanda Jazm

ااسم امفرد

الضمة

الفتحة

الكسرة

-

Contoh:

َُم ٌد
َ َجا َء ح

َُم ًدا
ُ َْرأَي
َت ح

ت مُِ َح َم ٍد
ُ َم َر ْر

-

ر
َْ
ِ ْ ج ُع التَ ْك ِس

الضمة

الفتحة

الكسرة

-

Contoh:

ُ َجا َء
َ الط
ب
ُا

ت
ُ َْرأَي
ُ
َ الط
ب
َا

ُ ت
َ بالط
ب
ُ َم َر ْر
ِا

-

ِ َج ُع امُْ َؤن
َْ
َ ث
ِِالسام

الضمة

-

الكسرة

-

ت
ْ َجا َء
َات
ُ َامُْ ْؤ ِمن

-

ت
ُ َم َر ْر
ِ َبِامُْ ْؤ ِمن
ات

-

Contoh:
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ضا ِر ُع
َ ُِع ُل اْم
ْ َالْف
ِ ِي َمْ يت
َص ْل
ْ الَذ

الضمة

الفتحة

-

السكون

ب
ُ يَ ْض ِر

لَ ْن
ب
َ يَ ْض ِر

-

ب
ْ َمْ يَ ْض ِر

بِآَ ِخ ِر ِه َش ْي ٌء
Contoh:

Ada beberapa jenis kalimat yang dikecualikan dari ketentuan
di atas, sesuai dengan ungkapan berikut:

َ َو َخ َر َج َع ْن َذل
ِ َج ُع امُْ َؤن
ب
ْ َ :ِك ثَاَثَ ُة أَ ْشيَا َء
َ ْالسامِِ يُن
ً ث
ُص
ُ ص ِر
،ِض بِالْ َفتْ َحة
ُ ف يُْ َف
ْ ِس ُم الَذ
َ ِْي اَ يَن
ْ  َواْا،ِبِالْ َك ْس َرة
ِ َِ ْذ
ف آَ ِخ ِر ِه
ـم ْعتَ ُل اْاَ ِخ ُر ُيْ َز ُم ح
َ ُِْع ُل ام
ْ َوالْف
ُ ْضا ِر ُع ال

Ada tiga jenis kata yang dikecualikan, yaitu: jama’ mu’annats
tsalim yang nashab dengan tanda kasrah, isim yang tidak
bertanwin yang khafadh dengan tanda kasrah, dan fi’il
mudhari’ yang diakhiri dengan huruf illat yang jazm dengan
membuang huruf illatnya.

Contoh kalimat dari pengecualian di atas dapat dilihat pada
tabel berikut:
Jenis
Kalimat

Tanda
Rafa’

Tanda
Nashab

Tanda
Khafadh

Tanda
Jazam

Jama’
mu’annats
salim

Dhummah

Katsrah

Katsrah

-

Contoh

ات
ُ ََجا َء امُْ ْؤ ِمن

ت
ُ َم َر ْر
ِ َبامُْ ْؤ ِمن
ات

-

Ismulladzi la
yansharif

ت
ُ َْرأَي
ِ َامُْ ْؤ ِمن
ات

Dhummah

Fathah

Fathah

-

Contoh

َجا َء أَ ْحَ ُد

ت أَ ْحَ َد
ُ َْرأَي

ت بِأَ ْحَ َد
ُ َم َر ْر

-
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Fi’il mudhari’
mu’tall akhir

Dhummah

Fathah

-

Membuang
huruf akhir

Contoh

يَ ْرمِي

ِي
َ لَ ْن يَ ْرم

-

ِر ِم
ْا

B. Perubahan Kata Dengan Tanda Huruf

َ َ ِ الر ْو
ج ُع امُْ َذ َك ِر
ْ َ  َو،ُ اَلتَثْنِيَة:اع
ْ َوالَذ
ُ ِي يُ ْع َر
ُ ُْ ِب ب
ٍ ف أ ْربَ َع ُة أنْ َو
ُ  َواْأَفْ َع،ُاء ْاخَ ْم َسة
:ِي
َ ْ َ َواْأ،ِِالسام
ُم
َ
َ  َوه،ُال ْاخَ ْم َسة
ِي
َ ْ  َوتَ ْف َعل،َ َوتَ ْف َعلُ ْون،َ َويَ ْف َعلُ ْون، َوتَ ْف َعاَ ِن،يَ ْف َعاَ ِن

Kata yang diubah dengan tanda huruf ada empat
macam: isim tatsniyah, jama’ mudzakkar salim, alAsma’ al-Khamsah, dan al-Af’al al-Khamsah, seperti:
ِي
َ ْ  َوتَ ْف َعل، َوتَ ْف َعلُ ْو َن، َويَ ْف َعلُ ْو َن، َوتَ ْف َعاَ ِن،يَ ْف َعاَ ِن.

ِ تفَ ُع بِاْأَل
ض بِالْيَا ِء
ُ ب َوتُْ َف
ْ ُ َفَأَ َما التَثْنِيَ ُة ف
َ ْ َوتُن،ِف
ُص
Adapun isim tatsniyah marfu' dengan tanda huruf alif,
manshub dan makhfudh dengan tanda huruf ya’,

ض بِالْيَا ِء
ُ ب ويُْ َف
ْ َ َوأََما
َ ْ ويُن،رفَ ُع بِالْ َوا ِو
ُص
َ ج ُع امُْ َذ َك ِر
ْ ُ َالسامِِ ف

Adapun jama’ mudzakkar salim marfu' dengan tanda huruf
wawu, manshub dan makhfudh dengan tanda huruf ya’.

ِ ب بِاْأَل
،ِف
ْ ُ َاء ْاخَ ْم َس ُة ف
َ ْ َوتُن،تفَ ُع بِالْ َوا ِو
َ ْ ََوأََما اْأ
ُص
ُم
ض بِالْيَا ِء
ُ وتُْ َف
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Adapun al-asma’ al-khamsah marfu' dengan tanda huruf
wawu, manshub dengan tanda huruf alif’, dan makhfudh
dengan tanda huruf ya’.

ُ َوأََما اْأَفْ َع
َِ ْذِف َها
ب وتُْ َز ُم ح
ْ ُ َال ْاخَ ْم َس ُة ف
َ ْتفَ ُع بِالنُ ْو ِن وتُن
ُص

Adapun al-af’al al-khamsah marfu' dengan tanda huruf nun,
manshub dan majzum dengan membuang huruf nun.
Ada beberapa jenis kata yang dihukumi rafa’, nashab,
khafad, dan jazam dengan huruf. Contoh-contohnya dapat
dilihat dalam tabel berikut.
Jenis
Kalimat

Tanda
Rafa’

اَلتَثْنِيَ ُة

(huruf alif)

(huruf ya’)

(huruf ya’)

ات
ُ َت امُْ ْؤ ِمن
ْ َجا َء

َي
ُ َْرأَي
ِ ْ ت امُْ ْؤ ِمن

َي
ُ َم َر ْر
ِ ْ ت بِامُْ ْؤ ِمن

الضمة
(dhummah)

الفتحة
(fathah)

الفتحة
(fathah)

-

ت امُْ ْؤ ِمنُ ْو َِن
ْ َجا َء

ي
َ ْ ِت امُْ ْؤ ِمن
ُ َْرأَي

ي
َ ْ ِت بامُْ ْؤ ِمن
ُ َم َر ْر

-

الواو
(huruf wawu)

األف
(huruf alif)

الياء
(huruf ya’)

َجا َء أَبُ ْو َك
َجا َء أَ ُخ ْو َك
ح ْو َك
َُ َجا َء
َجا َء فُ ْو َك
ال
ٍ َجا َء ُذ ْو َم

َ َت أَب
ـاك
ُ َْرأَي
َ ت أَ َخ
ـاك
ُ َْرأَي
َََـاك
تح
ُ َْرأَي
َ َت ف
ــاك
ُ َْرأَي
َ
ال
ُ َْرأَي
ٍ ت ذا َم

َ ْت باَبِي
ك
ُ َم َر ْر
َ ْت بِأَ ِخي
ك
ُ َم َر ْر
ََِ ِميْك
تح
ُ َم َر ْر
َ ْت بِ ِفي
ك
ُ َم َر ْر
ال
ُ َم َر ْر
ْ ت
ٍ بذي َم

-

ت النون
ُ ثُبُ ْو

ُ َح ْذ
ف النُون

-

ُ َح ْذ
ف النُون

Contoh:

ج ُع اْمُ َذ َك ِر
َْ
َ
ِِالسام
Contoh:
ما ُء
َ ْ ََاْأ
ْاخَ ْم َس ُة

Contoh:

ُ َاْأَفْ َع
ال
ُْاخَ ْم َسة

االف

(tetap nun)

Tanda
Nashab

الياء

(buang nun)

Tanda
Khafad

Tanda
Jazam

الياء

-

(buang nun)
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لـم يَ ْف َعاَ
ْ
لـم تَ ْف َعاَ
ْ
لـم َيَ ْف َعلُ ْوا
ْ
لـم َتَ ْف َعلُ ْوا
ْ
لـم َتَ ْف َع ِل ْي.
ْ

-

لَ ْن يَ ْف َعاَ
لَ ْن تَ ْف َعاَ
لَ ْن َيَ ْف َعلُ ْوا
لَ ْن َتَ ْف َعلُ ْوا
لَ ْن َتَ ْف َع ِل ْي

يَ ْف َعاَ ِن
َتَ ْف َعاَ ِن
َيَ ْف َعلُ ْو َن
َتَ ْف َعلُ ْو َن
َتَ ْف َع ِلي
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َْ
ْ
ُ َب
اب اأف َعاِل
Al-af’al
[Kata Kerja]

B

ila seseorang ingin menyatakan suatu pekerjaan yang sudah,
sedang atau akan dikerjakan, maka kata yang digunakan
adalah kata kerja yang dalam istilah Arab disebut dengan fi’il
(ِع ٌل
ْ )ف.
A. Pembagian Fi’il

ُ اَ ْأَفْ َع
ب
َ اض َو ُم
َ ضا ِر ٌع َوأَ ْم ٌر َنْ َو
َ ض َر
ٍ  َم:ال ثَ َاثٌَة
ب
ْ ب َو
ُ َويَ ْض ِر
ْ اض ِر

Bentuk kata kerja ada tiga macam, yaitu: fi’il madhi,
fi’il mudhari’ dan fi’il amr, contoh: ب
َ (fi’il madhi),
َ ض َر
ب
ر
ِض
ا
(fi’il
mudhari’),
dan
(fi’il
amr).
ب
ر
ض
ي
ُ َِْ
ْ ِْ
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Fi’il atau kata kerja terbagi menjadi tiga macam, yaitu:
1. Fi’il Madhi (اض
ْ )ف
ٍ ِعل َم
Fi’il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan pada
pekerjaan yang telah lalu dan selesai (dikerjakan). Contoh kalimat
seperti:

ً ْب بَ ْك ٌر ِطب
َ
ا
َ ض َر

Bakar sudah memukul gendang

َح َو
ْ ِ َع َل َم
ْ ي أَبِ ْى اَلن

Bapakku telah mengajariku ilmu Nahwu
2. Fi’il Mudhari’ (ضا ِرع
َ ِعل ُم
ْ )ف
Fi’il mudhari’ adalah kata yang menunjukkan pada perkerjaan
yang sedang atau akan datang. Contoh kalimat seperti:

ب َزيْ ٌد
ُ يَ ْض ِر

Zaid akan memukul

ََم ٌد
َ يَ ْد ُع ْو ح

Muhammad sedang berdoa
Catatan: Untuk mengetahui kata-kata yang menjadi fi’il madhi dan fi’il
mudhari’ dapat dilihat di kamus bahasa Arab
3. Fi’il Amr (ِعل أَ ْمر
ْ )ف
Fi’il Amr adalah kata yang menunjukkan arti perintah pada
waktu yang akan datang atau disebut kata kerja perintah. Contoh
kalimat yang bergaris bawah berikut.

س
َ ْ  ا،يَا َع ِل ُي
ِ ِم ْع قَ ْو َل الْـ ُم َد ِر

Hai Ali, dengarkanlah perkataan guru!

 اُ ْد ُخ ِل ْي اَلْ َف ْص َل،يَا َعائِ َش ُة

Hai Aisyah, masuklah ke kelas!

ُ اُن
 يَا فَ َرمََا َو نَ ْوفَ ْل َو َظا ِف ْر،ـر ْوا َه َذا
ُ ْظ

Hai Pratama, Naufal dan Zhafir! Lihat ini

اِ ْذ َهبَا اِ َى َم َكانَتِ ُك َما

Pergilah ke posisi kalian berdua
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Catatan: Pembentukan fi’il amar dibentuk dari bentuk fi’il
mudhari’ yang dirubah dengan sedikit perubahan, bila fi’il
mudhari’ sulasi mujarrad,55 seperti berikut:
a). Bila fi’il mudhari’ ain fi’il-nya berharkat fathah, maka
awal fi’il amar berharakat kasrah atau fathah, seperti kata:
”ب
ُ  ”يَ ْض ِرi’il amar-nya ”ب
ْ  ”اِ ْض ِرdan ”َـــح
ُ  ”يَ ْفتi’il amar-nya ”ـــح
ْ َ”اِفْتـ.
Demikian seterusnya.
b). Bila fi’il mudhari’ ain fi’il-nya berharkat dhummah,
maka awal fi’il amar berharakat dhummah, seperti kata: ”ب
ُ ُ”يَ ْكت
ُ
ْ
i’il amar-nya adalah ”ب
ت
ك
ا
”.
Demikian
seterusnya.
ُ
ْ
B. Hukum Fi’il
1. Hukum Fi’il Madhi

ِ َفَاْم
وح اَ ْآ ِخ ِر أَبَ ًدا
ُ ُاضي َم ْفت
Fi’il Madhi selalu berharakat fathah pada akhir katanya”

a.

Hukum fi’il madhi ada tiga macam, yaitu:
Mabni ’ala al-fathah, yaitu tetap berharakat fathah di akhir
kata, seperti huruf ب
َ . Hukum seperti ini
َ ض َر
َ pada kata ب
terjadi ketika:

1). F’il madhi menunjukkan pada seorang laki atau perempuan
sebagai pelakunya. Untuk perempuan ditambah ta’ ta’nits
(ت
ْ ) pada akhirnya. Contoh:
Fi’il Madhi

Pelaku

Terjemah

َُم ٌد
َ قَا َم ح

Laki-laki

Muhammad telah
berdiri

َُم ٌد قَا َم
َح

55

Fi’il mudhari’ yang lebih dari tiga huruf yang disebut ruba’i dijelaskan
dalam ilmu sharaf (lihat kitab matan al-Bina’)
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ت َخ ِد ْيَ ُة
ْ قَا َم

Perempuan

ت
ْ َخ ِد ْيَ ُة قَا َم

Khadijah telah berdiri

2). Fi’il madhi menunjukkan makna dua orang pelaku yang
ditambahkan huruf alif dhamir tatsniyah di akhirnya,
seperti:
Kata قَالَتَا, قَا َما, ض َربَا,
َ dan  فَتَ َحـتَاadalah fi’il madhi yang
dihukumi mabni ala fathah dan huruf alif yang di akhir kata
adalah dhamir yang menunjukkan makna dua pelaku.
b. Mabni ‘ala adh-dhummah, yaitu tetap berharakat
dhummah dikarenakan bersambung dengan ـمع
َ
ْ ـر َج
ُ ْضمِي
ُ ( لkata ganti orang ketiga laki-laki) yaitu أو. ٍ
ُِور
ك
ِلذ
ْ
Perhatikan contoh berikut ini:

ُ اَل ِر َج
َ ال
ض َربُ ْوا

Para lelaki itu memukul

َ َا
َ ت
الش َج َر ِة
َ ْلطالِبـُو َن َجلَ ُس ْوا َت

c.

Para siswa duduk di bawah pohon
Kata ض َربُ ْوا
َ , dan  َجلَ ُس ْواadalah fi’il madhi yang diberi hukum
mabni ‘ala dhummah dan huruf wawu yang di akhir kata
adalah dhamir yang menunjukkan beberapa pelaku.
Mabni ‘ala as-sukun, tetap berharakat sukun karena
bersambung dengan dhamir rafa’ mutaharrik. Contohnya
sebagai berikut:56
Fi'il
Madhi

َ
ب
َ ض َر
ص َر
َ َن

56

Dhamir Rafa'
Mutaharrik
Saya : ت
ُ
Kami/kita : نَا

Perubahan
56

ـت
َ
ُ ْض َرب

ص ْرنَـا
َ َن

Tarjamah
Saya
memukul
Kami
menolong

I'rabnya:

 فعل ماض مبي على فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال:ضرب
 ضمر بارز: التاء.ف حل كراهة تواى أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة
.متصل مبي على الضم ف حل رفع فاعل
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َح
َ فَت
نَ َظ َر

َع ِل َم
فَ ِر َح

س
َ َد َر

Kamu lk: ت
َ

ِ
Kamu pr: ت
Kamu berdua: ُمَا

ت
Kalian lk: ُْ
Kalian pr: تُ َن

Kamu
membuka

ـت
َ فَتَ ْح

ت
ِ ـر
ْ نَ َظ

َع ِل ْمـتُ َما
فَ ِر ْحـتُ ْم
َ ُ َد َر ْس
ـت

Kamu melihat
Kalian
mengetahui
Kalian
gembira
Kalian belajar

Contoh dalam kalimat adalah:

َ ْالدي
ِ ب الّ ِذ ْى اَ َك َل
َ
ك
ُ ْض َرب
َ ْت اْل َكل

Aku telah memukul anjing yang makan ayam jago

ُ ت
َ ُ َد َر ْس
احا
ً َصب
َ س
َ الد ُر ْو

Kalian telah mempelajari pelajaran pada waktu pagi
Kata ت
َ berasal dari kata ب
َ +ت
ُ ْض َرب
ُ yang digabungkan
َ ض َر
menjadi satu, huruf ba’ awal berhakat fathah berubah
menjadi harkat sukun karena bersambung dengan dhamir
rafa’ mutaharrik. demikian seterusnya.
2. Hukum fi’il Amr

َو ْاأَ ْم ُر َجْ ُز ْو ٌم أَبَ ًدا

Hukum fi’ill amr adalah selalu berharakat sukun”
Hukum fi’il amr ada dua bentuk:
a. Berharakat sukun pada akhir kata ketika:
1). Pelaku yang diperintah adalah satu orang laki-laki (انت
َ ),
seperti kata yang bergaris bawah pada contoh berikut:
57

!ب َع ُد َو َك َش ِديْ ًدا
ْ اِ ْض ِر

Pukullah musuhmu dengan keras!
57

I'rabnya:

. فعل أمر جزوم وفاعله ضمر مستتر فيه وجوبا تقديره أنت:ب
ْا
ْ ِض ِر
 مفعول به منصوب عدو مضاف الكاف ضمر بارز متصل مبي: َع ُد َو:َع ُد َو َك
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!اب
َ ََح الْب
ْ يَا َعبْ َد ْالَ ِق اِفْت

Hai Abdul Haqq, bukalah pintu itu
2). Pelaku yang diperintah adalah beberapa orang perempuan
dengan tanda huruf nun niswah (ِس َوة
ْ  )نdi akhir katanya
ْ ُو ُن الن
yang berfungsi sebagai subyek. Contohnya:

ُ ات اُن
!ْظ ْر َن
ُ يَا ُم َع ِل َم

Hai para guru (perempuan), lihatlah

!اِ ْض ِربْ َن َع ُد َو ُك َن

Pukullah musuh kalian!

!ب أً ْواَ ِد ُك َن
َ ِاِ ْج ِل ْس َن َجان

Duduklah di samping anak-anakmu!

ُ  ) َح ْذsebagai tanda jazm bila
b. Membuang huruf nun (ُِون
ْ ف الن
fi’il amr menunjukkan pada:
1). Dua orang yang disuruh (kalian berdua = ) انتما, baik lakilaki maupun perempuan, seperti:
a. Contoh untuk laki:
58

ُ اُن
!ْظ َرا َه َذا يَا َحْ ُم ْو ُد َو َع ِلي

Hai Mahmud dan Ali, lihatlah ini!

ِ الص
ْ ِ اِ ْج ِل َسا
!ف اأَ َو ِل
َ ف

Duduklah pada barisan pertama

!اب
َ ََحا الْب
َ اِفْت,يَاأنِ ْي َو فَ ْط َمى

Hai Ani dan Fathma, bukalah pintu!

!ان بَ ِعيْ ٍد
ٍ اِ ْذ َهبَا إِىََ َم َك

58

 صفة مصدر حدذوف بقديره ضربا: َشدِيْدًا.على الفتح ف حل نصب مفعول به
شديدا

I’rabnya:

ُ اُن
 فعل أمر جزوم وعامة جزمه حذف النون األف ضمر بارز متصل مبي:ْظ َرا
 هذا اسم اشارة مبي على السكون ف حل.على السكون ف حل رفع فاعل
. منادى مبي على الضم ف حل نصب: حرف النداء حمود: يا.نصب مفعول به
 علي معطوف على حمود. الواو حرف عطف:َو َعلِي
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Pergilah ke tempat yang jauh!
ُ  انdiambil dari bentuk fi’il mudhari’nya تَنْ ُط َران, ketika
Kata ْظ َرا
diubah ke dalam bentuk fi’il amr, maka huruf nunnya
dibuang. Demikian seterusnya. Sedangkan huruf alif di
akhirnya adalah dhamir yang menggambarkan sebagai
fa’ilnya (kalian berdua=)أَنْتُ َما
2). Tiga orang laki-laki (kalian banyak orang) yang disuruh,
seperti:

!س
َ ْ ِا
ُ م ُع ْوا َما قَالَ ُه امُْ َد ِر

Dengarkanlah apa kata bapak guru!

!ي الْ َف ْص َل
َ ْ اُ ْد ُخلُ ْوا فَا ِر ِح

59

Masuklah ke dalam kelas dengan senang!
Kata ِم ُع ْوا
َ ْ  اdiambil dari bentuk fi’il mudhari’nya يَ ْس َم ُع ْون
ketika diubah ke dalam bentuk fi’il amr, maka huruf nunnya
dibuang sehingga menjadi ِم ُع ْوا
َ ْ ا. Huruf wawu dan alif di
akhirnya adalah dhamir yang menggambarkan subyeknya
(kalian=)أَنْتُ ْم. Demikian selanjutnya.

3). Satu orang perempuan yang disuruh (kamu), seperti:

!م ِع ْي َما قَالَ ُه أَبُ ْو ِك
َ ْ ِا

Dengarlah (Fatimah) apa kata bapakmu!

!اُ ْد ُخ ِل ْي اَلْ َف ْص َل

Masuklah (kamu Rahma) ke kelas!

!اُ ْكتُِب َه ِذ ِه اآيَ َة

Tulislah (oleh kamu) ayat ini!
Kata ِي
َ ْ َس َمع
َ ْ  اdiambil dari bentuk fi’il mudhari’nya ِي
ْ ت,
ْ ِمع
ketika diubah ke dalam bentuk fi’il amr, maka huruf
nunnya dibuang sehingga menjadi ِي
َ ا. Huruf ya’ di
ْ ِمع
59

I’rabnya:

 ضمر بارز متصل: الواو. فعل أمر جزوم وعامة جزمه حذف النون:اً ْد ُخلُ ْوا
 حال من الفاعل منصوب وعامة:ي
َ ْ  فَا ِر ِح.مبي على السكون ف حل رفع فاعل
 مفعول به وعامة نصبه فتحة ظاهرة ف آخره: الفصل.نصبه الياء
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akhirnya adalah dhamir yang menunjukkan pelaku (kamu).
Demikian selanjutnya.
b. Membuang huruf illat ( ي- ا- )وyang menjadi akhir fi’il
mudhari’, seperti kata-kata yang bergaris bawah pada
contoh berikut:

َ ص ِديْ َق
) (يَ ْد ُعو60ك
َ اُ ْد ُع

Panggillah temanmu!

)اجدَا ِر (يَ ْر ِمي
ِ ْ اِ ْر ِم
َ ال
ِ ْ صاةَ إِ َى

Lemparkan kerikil itu ke tembok!

َ ش اهَ َ َك َخ ْشيَِة الْ ُعلَ َمآ ِء
َ اِ ْخ
)(يْ َشى

Takutlah kepada Allah seperti takutnya ulama’
Catatan Penting: Jika bentuk fi’il amr tersebut di atas
bersambung dengan huruf nun at-taukid ats-tsaqilah
(bertasydid) atau al-khafifah (tanpa tasydid), yang berfungsi
untuk memperkuat perintah, maka fi’il amar mengalami
perubahan sebagai berikut:
Asal

Perubahan

ُ اُن
ُ اُن/ْظ َر ْن
ُ اُن
ْظ ْر
ْظ َر َن
م ِع ْي
َ ْ ِا
َ ْ ِا/م ِع ْن
َ ْ ِم ِع َن ا
ِ اِ ْج ِل َس
ِاج ِل َسا
ان
ْ
َحا
َ اِفْت

اُ ْكتُبُ ْوا
اِ ْق َرأْ َن

60

ِ َح
ان
َ اِفْت

َ ُ ُاُ ْكت/ب
ب
ْ ُ ُاُ ْكت
ِ َاِ ْق َرأْن
ان

Perintah

Artinya

utk 1 lk

Lihat sungguh-sungguh!

utk 1 pr

Dengar sungguhsungguh!

utk 2 lk

Duduk sungguh-sungguh!

utk 2 pr

Buka sungguh-sungguh!

utk 3 pr

Tulis sungguh-sungguh!

utk 3 pr

Baca sungguh-sungguh!

I’rabnya:

 فعل أمر جزوم وعامة جزمه حذف حرف العلة وهي الواو الضمة قبلها:اُ ْد ُع
 و فاعله ضمر مستتر.دليل عليها نيابة عن السكون أنه من اأفعال امعتلة
َ صدِيْق
 الكاف, مضاف:صدِيْ َق
َ . مفعول به:صدِيْ َق
َ :َك
َ .فيه وجوبا تقديره أنت
ضمر بارز متصل مبي على الفتح ف حل جر مضاف اليه
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3. Bentuk Fi’il Mudhari’

ضا ِر ُع َما َكا َن ِف أَ َولِ ِه إِ ْح َدى اَل َز َوائِ ِد اَْأَ ْربَ ِع اَلَ ِت
َ َُْوام
َ َُيْ َم ُع َها قَ ْول
ت
ُ ْك أَنَي

Fi’il Mudhari’ adalah kata yang di awalnya ditambah dengan
salah satu huruf yang terhimpun dalam kalimat ت
ُ ْأَنَي

Bentuk fi’il mudhari’ dibuat dengan cara menempatkan
salah satu huruf mudhara’ah ( )أ _ ن _ ي_ تdi awal kata fi’il
madhinya yang menunjukkan pelaku pekerjaan. Huruf alif ()أ
=saya ()أنَا, huruf ( = )نKami /Kita () َنْ ُن, huruf ta’ ( )تbermakan:
a) Kamu laki-laki (ْت
َ  )أَنb). Dia perempuan (ِي
َ  )هdan lainnya yang
dapat dilihat pada al-Af’al al-Khamsah (lihat bab tanda rafa’)
dan huruf  = يDia (laki-laki)  ُه َوdan lainnya yang dilihat pada
al-Af’al al-Khamsah juga. Contoh kalimat:

ب ال ِر َسالَ َة َاآ َن
ُ ُأَ ْكت

ب ال ِر َسالَ َة َاآ َن
ُ ُنَ ْكت

ْت
ب ال ِر َسالَ َة َاآ َن
ُ َُكت

ب ال ِر َسالَ َة َاآ َن
ُ ُيَ ْكت

Saya sedang menulis surat sekarang
Kami/Kita sedang menulis surat sekarang
Kamu (lk.) akan menulis surat sekarang
Dia (lk.) akan menulis surat sekarang

4. Hukum Fi’il Mudhari’

ِ َو ُه َو َم ْرفُو ٌع أَبَ ًدا َحتَى يَ ْد ُخ َل َعلَيْ ِه ن
ب أَ ْو َجا ِز ٌم
ٌ َاص

Hukum Fi’il mudhari’ selalu marfu’ (dhummah), kecuali ada
amil nashab atau jazam
Hukum dasar fi’il mudhari’ adalah marfu’ (berharakat
dhummah). Hukum ini ada dua macam:
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1. Marfu’ dengan tanda dhummah, baik dalam bentuk yang
61
nampak (ٌِرة
َ ) ُم َقد. Ketentuan ini
َ  ) َظاهatau tidak nampak (ٌَرة
terjadi apabila fi’il mudhari’ menunjukkan: a) pelaku saya
= انَا, b). pelaku Kami/Kita= َنْ ُنc) pelaku kamu (lakilaki) = ْت
َ أَن, dan d). pelaku Dia (perempuan) =ِي
َ ه, seperti
beberapa contoh berikut:

ب ال ِر َسالَ َة
ُ ُأَ ْكت

Saya akan menulis surat

اجتِى
َ أَ ْق ِضى َح

Saya tunaikan hajatku

نُ ْؤ ِم ُن بِاهِ َو َر ُس ْولِ ِه

Kami percaya kepada Allah dan Rasul-Nya
2.

Marfu’ dengan tanda tetap ada nun atau ت النُون
ُ  ثُبُ ْوdalam
al-af’al al-khamsah, yaitu fi’il mudhari’ yang bersambung
dengan  ين – ون- انdi akhir kata, seperti yang terlihat dalam
tabel berikut:
Contoh

ْت
ان
ِ ََكتُب
ْت
ان
ِ ََكتُب

ْت
ان
ِ ََكتُب
ان
ِ َيَ ْكتُب
ْت
َكتُبِي

ْت
َكتُبُ ْو َن
يَ ْكتُبُ ْو َن

61

Artinya
Kalian (Ali dan Agus) sedang
menulis
Kamu (Ani dan Ana) akan
menulis
Mereka (Aisyah dan Rahma)
menulis
Mereka (Ali dan Hamid) menulis
Kamu (Aiswah) sedang menulis
Kalian (Ali, Adi, dan Ami) menulis
Mereka (Roma, Ridho, dan Ali)
menulis

Keterangan
Huruf nun
yang ada pada
akhir kata
adalah tanda
hukum rafa’
yang disebut ت النُون
ُ ثُبُ ْو
Sementara
dhamir ي, ا,
dan  وmenjadi sebagai
dhamir yang
menjadi فاعل

Lihat kembali tentang i’rab pada bab al-I’rab dalam hal hukum rafa’
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Catatan penting
1. Bila fi’il mudhari’ bersambung dengan ِس َوة
ْ  نyaitu huruf
ْ ُو ُن الن
nun yang menunjukkan makna ”jenis banyak perempuan”
sebagai pelakunya, maka dihukumi ِالس ُك ْون
ٌ ِ ْ( َمبtetap
ُ ي َعلَى
berharakat sukun), seperti berikut:
62

ب ال ِر َسالَ َة
َ ْ ُيَ ْكت

Mereka (Ani, Ela dan Ria) sedang menulis surat

َ َا
ات يَ ْد ُر ْس َن
ُ َلطالِب

Siswi-siswi itu sedang belajar
2. Bila fi’il mudhari’ bersambung dengan huruf َو ِكِيْد
ْ ُو ُن الت
ْن
 اَلثّقيْلَةatau َو ِكِيْد ْاخَفيْ َف ْة
ت
ال
ن
ُو
ن
,
yaitu
huruf
nun
tambahan
yang
ْ ُْ
berfungsi untuk memperkuat pernyataan, maka dihukumi
mabni ‘ala al-fathah, seperti yang terlihat contoh perubahan
dalam tabel berikut dengan syarat tertentu.63
62

63

I’rabnya adalah sebagai berikut:

 نون النسوة ضمر. فعل مضارع مبي على السكون لتصاله بنون النسوة:ب
َ ْ ُيَ ْكت
َ
 مفعول به:بارز متصل مبي على السكون ف حل رفع فاعل ال ِر َسال َة

Syarat-syarat yang dimaksud adalah:
1. Fi’il Mudhari’ sebagai jawaban atas “( ”قَ َس ْمsumpah) dengan syarat:
Fi’il Mudhari’ menunjukkan pada “perbuatan akan datang”
2. Fi’il Mudahari’ bermakna positif atau dengan kata lain tidak ada
huruf nafi yang mendahuluinya, baik terbaca atau tidak.
َ َ ُ( َو اهِ أَ ْكتDemi Allah, sungguh aku akan
Contoh kalimat: ب ال ِر َسالَ َة
َ َ ُ َو اهِ اَ أَ ْكت.
menulis surat) dan tidak boleh diungkapkan: ب ال ِر َسالَ َة
َ
َ
َ
ٌ
ِ
3. Fi’il mudhari’ terletak setelah “ب
ل
الط
ات
و
ا
د
أ
ِن
م
ة
ا
( ”أَ َدkata yang
ََ ْ
ِْ
menunjukkan tuntutan) seperti huruf  ل-( اَ ُم اأَ ْمرhuruf lam
perintah) َ ا- َهي
ْ ( اَ ُم النhuruf lam larangan), seperti ungkapan
berikut: “علَى الْقَر
ْ ْعد
َ َن
ُ ( ”اَ تَقSungguh, janganlah kamu duduk di
atas kuburan!)
4. Fi’il mudhari’ berada setelah huruf berikut: a). Huruf ِاستِ ْف َهام
ْ (kata
tanya), seperti huruf “ ” َه ْلdan sebagainya. Contoh kalimat: َه ْل تَ ْف َعلَ َن
( ْاخَ ْرَ؟Sungguh, apakah kamu akan melakukan kebaikan) b). Huruf
( مََنِىharapan yang sulit) yaitu huruf “ت
َ ْ”لَي, seperti kalimat: “نى
ِ َلَيْت
َ
ْ
َ
ـمنَى
ل
ا
ن
ك
ر
د
ا
”
(Sungguh,
semoga
aku
dapatkan
cita-cita).
c).
Huruf
ِ
َ
ْ
ُ
َ لَ َع َل
َر ِج ْي
َ ( تharapan yang mudah), yaitu huruf “”لَ َع َل, seperti kalimat: ك
َ ُوز
(Sungguh,
semoga
Anda
beruntung)
d)
Huruf
ض
ر
ع
(tawaran
َن
ف
ت
َ
ْ
َ
َ
ْ
halus), yaitu huruf “َ ” أَاcontoh kalimat: س
َ ( أَاَ تَ ُز ْو َر َن اَْمَدَا ِرsungguh,
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Perubahan II

Perubahan I

Bentuk Asal

-

ب /أَ ْكتُ َ َ
ب
َه ْل أَ ْكتُ َ ْ

ب (أنا)
أَ ْكتُ ُ

َه ْل ت ْ
ب /ت ْ
َكتُ َ َ
ب
َكتُ َ ْ

تْ
ْت)
ب (أَن َ
َكتُ ُ

ب/نَ ْكتُ ُ َ
ب
َه ْل نَ ْكتُ ُ ْ

-

ب َ
(نْ ُن)
نَ ْكتُ ُ

َه ْل ت ْ
ان
َكتُبَ ِّ
ب/تْ
َه ْل ت ْ
َكتُ ُ َ
ب
َكتُ ُ ْ

َن /ت ْ
َه ْل ت ْ
َن
َكتُبِيْن َ
َكتُبِيْن ْ

تْ
ْت)
َكتُبِ ْ َ
ي (أَن ِ

َكتُبُ ْونَ ْن/ت ْ
َه ْل ت ْ
َكتُبُ ْونَ َن

تْ
َكتُبُ ْو َن (أَنْتُ ْم)

-

ب /يَ ْكتُ َ َ
ب
َه ْل يَ ْكتُ َ ْ

ب ( ُه َو)
يَ ْكتُ ُ

َه ْل ت ْ
َكتُبَانِ ِن

تْ
َكتُبَا َن ( ُه َما)

-

-

َه ْل ت ْ
ان
َكتُبَ ِّ
ب  /يَ ْكتُ ُ َ
ب
َه ْل يَ ْكتُ ُ ْ
-

َه ْل ت ْ
َكتُبَانِ َن
تكتُبْن ِ
َه ْل َ ْ
َان

َه ْل ت ْ
ب/ت ْ
َكتُ َ َ
ب
َكتُ َ ْ

َه ْل يَ ْكتُبُ ْونَ ْن /يَ ْكتُبُ ْونَ َن
يكتُبْن ِ
َه ْل َ ْ
َان

تْ
َكتُبَا َن (أَنْتُ َما)
ْ
ب (أن ُ َ
ْت)
َتكتُ ْ َ
تْ
ب ( ِه َي)
َكتُ ُ

يَ ْكتُبُ ْو َن ( ُه ْم )
ب ( ُه َن)
يَ ْكتُ ْ َ

’C. Amil Yang Menashabkan Fi’il Mudhari

َو ِ
ِي أَ ْنَ ،ولَ ْنَ ،وإِ َذ ْنَ ،و َك ْيَ ،و َا ُم َك ْي،
اص ُ
فَالن َ
ب َع َش َرةٌ َوه َ
َو َا ُم ُْ
اب بِالْ َفاءَِ ،والْ َوا ِوَ ،وأَ ْو
اج ُحودَِ ،و َحتَىَ ،و ْاجَ َو ُ

َتْ ِ
ضيْض maukah Kamu mengunjungi beberapa sekolah). e) Huruf
ا“” ,أَ َ
” (mengapaلَ ْواَ“ َ ” danه َ
ا“” ,لَ ْو َما“ (suruhan keras), yaitu huruf:
َ ” (Sungguh, mengapa tidakه َ
ص َر َن أَ َخانَا” tidak), seperti berikut ini:
ا نَنْ ُ
)kita menolong saudara kita
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Amil yang menashabkan fi’il mudhari’ ada sepuluh, yaitu:
huruf ( أَ ْنbahwa), ( لَ ْنtidak akan), ( إِ َذ ْنkalau begitu), َك ْي
ُْ ( اَ ُمuntuk), َحتَى
(supaya/agar), ْ( اَ ُم َكيsupaya), اج ُه ْو ِد
(sehingga/sampai), huruf jawab  فdan و, dan أو.
Hukum dasar fi’il mudhari’ adalah marfu’ (berharkat
“dhummah”), tetapi apabila dimasuki oleh huruf nashab, maka
ia menjadi manshub (berharkat “fathah”). Huruf nashab yang
kemudian disebut amil nashab yang berjumlah 10 (sepuluh)
huruf terbagi menjadi dua:
1.

Huruf yang Menashabkan Fi’il Mudhari’ secara
Langsung:
Huruf yang menashabkan fi’il mudhari’ secara langsung
(tampa ada perantara) ada 4 (empat), antara lain:

ُ  َح ْر,64 yaitu
1). Huruf  أَ ْنyang disebut dengan istilah: a.َري
ٍ ف َم ْصد
huruf yang merubah fi’il mudhari’ menjadi mashdar. b.
ُ  َح ْر, yaitu huruf yang membarisataskan fi’il mudhari’
ب
ْ فن
ٍ َص
ُ  َح ْرyang menyatakan perbuatan pada waktu
c.ال
ٍ َِستِـقْب
ْ ِف ا
akan datang. Contohnya:
65

اب
َ ََح الْب
َ ُو ُز لِ َزيْ ٍد أَ ْن يَ ْفت
ْ َي

Zaid boleh membuka pintu itu
64

65

Selain huruf  أَ ْنsebagai huruf Mashdar, ia juga disebut dengan istilah:
1). al-Mufassirah, yaitu huruf  أَ ْنyang menjelaskan apa yang ingin
َا
diungkapan, seperti kata ب
ُ َش ْر
ْ ُ اُ ْكتdalam contoh berikut: ت إِ َى َرفِيْقِى
ُ
ْ
ب ِر َسالَ ًة
ت
ك
ا
أن
(saya
berisyarat
kepada
temanku:
Tulislah
surat).
ْ
ُ
ْ
2)  أ َ ْنbermakna bahwa setelah kata علم, seperti: ج ُح فِى
ْ َم ٌد
َ ِم ُح
َ ْأن َسيَن
َ َعل
ِ ِح
ان
ت
ِم
ا
ا
(Muhammad
tahu
bahwa
ia
akan
lulus
dalam
ujian).
َ ْ
3)  أَ ْنyang berfungsi sebagai huruf tambahan terletak pada salah satu
berikut: a) fi’il sumpah dan لو, contoh: اقسم باه أن لو يأتينى ري ٌد أضربنه,
b).  ماuntuk yang menyatakan waktu, c). setelah huruf jar كاف
sehingga menjadi كأن
ْ .
I’rabnya:

: أَ ْن يَ ْفتَ َح. الام حرف جر زيد جرور بالام:ٍ لِ َزيْد. فعل مضارع مرفوع:يُ ْو ُز
 يفتح فعل مضارع منصوب بأن وعامة.أن حرف نصب و مصدري و استقبال
 أن مع. و فاعله ضمر مستتر فيه جوازا تقديره هو.نصبه فتحة ظاهرة ف آخره
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Kata ح
َ َ يَفْــتadalah fi’il mudhari’ yang di-nashab-kan huruf أَ ْن
dan disebut mashdar mu’awwal dan perubahannya itu disebut
mashdar sharih, seperti perubahan berikut:

اب
َ َُو ُز لِ َزيْ ٍد فَتْ ُح الْب
ْ َي

Zaid boleh membuka pintu itu
Kata  فَــتْـحadalah bentuk mashdar yang berasal dari kata
 يَ ْفتَ َحyang dirubah oleh أَ ْن. Bandingkan contoh di atas dengan
contoh berikut:

ب الْ ِعلْ ِم
َِ
ُي
ُ َب َعلَى ُم ْس ِل ٍم َطل

=

َ َض ْرب
َ ت
ك َزيْ ًدا
ُ َْع ِجب

=

ب الْ ِعلْ َم
َ ُب َعلَى ُم ْس ِل ٍم أَ ْن يَ ْطل
َِ
ُي

Seorang muslim wajib mencari ilmu

ب َزيْ ًدا
ْ ت أَ ْن ت
ُ َْع ِجب
َ َض ِر

Aku heran pada pukulanmu terhadap Zaidan

ُ  َح ْر, yaitu huruf
2). Huruf ( لَ ْنtidak akan) yang disebut: a. ف نَفْي
ُ  َح ْر, yaitu
yang meniadakan terjadinya perbuatan. b. َصب
ْ فن
ُ  َح ْر, yaitu
huruf yang mena-shab-kan fi’il mudhari’ c. ِستقْبَال
ْ فا
huruf menunjukkan perbuatan akan terjadi. Contohnya:
kalimat sebagai berikut:

اس ُل َد ْر َس ُه
ِ ب الْ َك
َ ُلَ ْن يَ ْكت

Orang malas itu tidak akan menulis pelajarannya

ْ ِ أنَا لَ ْن أَبْ ِك َي
ف َه ِذه الَ ْفلَ ِة

Aku tidak menangis pada acara resepsi ini

ت
َ ص ْح
َ َُه ْم لَ ْن يَ ْس َم ُع ْوا َما ن

Mereka tidak akan mendengar nasehatimu
Kata ب
َ ُ يَ ْكتdan  أَبْ ِك َيdi-nashab-kan oleh huruf  لَ ْنdengan
tanda nashab harakat fathah pada akhirnya. Kata  يَ ْس َم ُع ْواdinashab-kan juga dengan tanda nashab membuang huruf nun.

 مفعول: الْبَاب. تقديره دخول,ما دخلت عليه ف تأويل مصدر فاعل ليجوز
به وهو منصوب
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3). Huruf ( إِ َذ ْنkalau begitu), yaitu huruf yang berfungsi sebagai
jawaban atas pernyataan (ungkapan) sebelumnya, seperti
kata  اَنْتَ ِظ َرpada contoh berikut:

ِ اِ َذ ْن اَنْت
َُظ َره

66

Kalau begitu, saya akan menunggunya

ِ اِ َذ ْن َواهِ اَنْت
َُظ َره

Kalau begitu, sungguh saya akan menunggunya

ِ اِ َذ ْن اَ اَنْت
َُظ َره

Kalau begitu, saya tidak akan menunggu
Semua contoh di atas dapat menjadi jawaban atas
pernyataan seorang, misalnya:

َ َ
ر
ٍ َ ََسيَ ِجيْئُك ظا ِف ْر ِب

Zhafir akan datang membawa informasi kepadamu
Kata  اَنْتَ ِظ َرdina-shab-kan oleh  اِ َذ ْنdan menjadi jawaban atas
pernyataan, kedatangan Zhafir yang membawa berita pada
waktu akan datang”.
4). Huruf ( َك ْيsebab/karena/supaya/agar/untuk), yaitu ص َد ِريَ ُة
ْ ََك ْي اَْم
َ
yaitu huruf  ك ْيyang digandengkan dengan huruf  ِلyang
disebut harfu ta’lil, sehingga dibaca ل َك ْي, seperti ungkapan
berikut:
67

ت إِ َى ا ْمَ ْد َر َس ِة لِ َك ْي أَتَ َع َل َم
ُ ِْجئ

Aku pergi ke sekolah untuk belajar
66

67

I’rabnya:

 فعل مضارع منصوب باذن وعامة:ِ َذ ْن اَنْتَ ُظ َرهُ اذن حرف جواب و جزاء انتظر
 اهاء.نصبه فتحة ظاهرة ف آخره و فاعله ضمر مستتر فيه وجوباتقديره انا
ضمر بارز متصل مبي على الضم ف حل نصب مفعول به

I’rabnya:

, إى حرف جر امدرسة جرور بإى امدرسة:ِ إِ َى ا ْمَ ْد َر َسة. فعل و فاعل:ت
ُ ِْجئ
 حرف: كي. الام حرف تعليل و جر: لِ َك ْي أَتَ َع َل َم.اجار واجرور متعلق جئت
 فعل مضارع منصوب بكي وعامة نصبه فتحة: أتعلم.مصدرى و نصب
.ظاهرة ف آخره و فاعله ضمر مستتر فيه وجوبا تقديره انا
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س لِ َك ْي تَنْ ِج َح
َ أَن
ُ ْت تَ ْد ُر

Kamu belajar agar lulus

Kata  أَتَ َع َلمdan ح
َ  تَنْ ِجadalah fi’il mudhari’ yang di-nashabkan oleh huruf  لِ َك ْيdengan tanda nashab fathah zhahirah
pada akhir kata

2. Huruf yang Me-nashab-kan Fi’il Mudhari’ secara Tidak
Langsung
Huruf Nashab yang menashabkan fi’il mudhari’ dengan
perantara huruf أَ ْن, baik yang dibaca atau tidak dibaca (ض َم َر ًة
ْأ
ْ َن ُم
 ) َج َوا ًزاdan wajib tidak dibaca ) (أَ ْن ُم ْض َم َر ًة ُو ُج ْوبًاadalah sebagai
berikut:
1). Huruf ( اَ ُم َك ْيsupaya/agar/untuk/karena), yaitu huruf ل
yang disebut lam kai, huruf untuk menyatakan alasan yang
ُ  َح ْر.
semakna dengan  َك ْي. Huruf lam ( )لdisebut َِعلِيْل
ْ ف الت
َ
َ
Huruf  ا ُم ك ْيini tidak me-nashab-kan kecuali setelah ada
أَ ْن, baik yang boleh dibaca atau tidak baca (َن ُم ْض َم َر ًة َج َوا ًزا
ْ )أ
ً
dan wajib tidak dibaca (ض َم َرة ُو ُج ْوبًا
ْ  )أseperti beberapa
ْ َن ُم
contoh yang bergaris bawah berikut:
a).Contoh  أَ ْنboleh dibaca atau tidak dibaca:

َ ِجئْن
َاك لِنَ ُز ْو َر َك

Kami datang kepadamu untuk mengunjungmu

س ِأَ ْن أَ ْح َف َظ ُه
ُ َْكتَب
َ ت ال َد ْر

Aku menulis pelajaran agar aku menghapalnya
َ  أَ ْح َفadalah fi’il mudhari’ yang manshub oleh
Kata  نَ ُز ْو َِرdan ظ
َ
huruf  أ ْنyang dibaca atau tidak dibaca.
b). Contoh
seperti:

أَ ْن

yang wajib dibaca karena diikuti لـنافِيَـ ُة
َ َاَ ا

َ ض ْع َه َذا لِئ
َ
َا يَأْ ُخ َذهُ َسا ِر ٌق

Taruhlah ini, agar tidak diambil pencuri

ب أَ ْحَ ْد ُمبَ ِك ًرا أَ ْن اَيَتَأَ َخ َر
َ َذ َه

Ahmad pergi pagi-pagi agar tidak terlambat
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Kata  يَأْ ُخ َذdan  يَتَأَ َخ َرadalah fi’il mudahri’ yang manshub oleh
huruf  أَ ْنyang wajib dibaca karena bersambung dengan huruf
lam nafiyah.
ُْ ( اَ ُمsekali-kali tidak). Kata Juhud bermakna
2). Huruf اج ُه ْو ِد
pengingkaran dengan menggunakan huruf  ِلyang diikuti
oleh kata:  َما َكا َنatau  َمْ يَ ُك ْنdan dia tidak menashabkan
melainkan dengan huruf  أَ ْنyang tidak terbaca (ض َم َر ًة
ْأ
ْ َن ُم
) ُو ُج ْوبًا. Contohnya sebagai berikut:
68

َما َكا َن َزيْ ٌد لِيَ ْخ ُر َج ِم َن النَا ِف َذ ِة

Zaid sekali-kali tidak akan keluar dari jendela

َ َمْ يَ ُك ْن َوالِد
َاك لِيَ ْه ِماَ َك

Orang tuamu sama sekali tidak mengabaikanmu
Kata ِ َيْ ِر َجdan َ يَ ْه ِماadalah fi’il mudahri’ yang di-nashabkan oleh huruf  أَ ْنyang tidak dibaca setelah diikuti oleh lam aljuhud yang diikuti oleh kata:  َما َكا َنatau مْ يَ ُك ْن.

3). Huruf  َحتَىyang memiliki makna ( إىsehingga/sampai) dan
makna ( ام التعليلkarena/untuk). Contoh  َحتَىyang bermakna
 إىadalah:

َُم ٌد
َ س ُهنَا َحتَى يَأْتِيَنِى ح
ُ أَ ْج ِل

Aku duduk disini sampai Muhammad mendatangiku

َ ب
س
َ صائِ ٌم َحتَى تَ ْغ ِر
َ َع ِل ٌي
ُ الش ْم

Ali berpuasa sampai tenggelam matahari
Contoh  َحتَىyang bermakna  ام التعليلadalah:

اِتَ ِق اهَ َحتَى تُ ْف ِل َح

Takutlah kepada Allah karena kamu akan beruntung
68

I’rabnya:

 امها:ٌ زَيْد. فعل ماض ناقص ترفع ااسم و تنصب اخر:َ َكان, ما نافية:َما
 الام ام اجهود (ام: لِيَ ْخ ِر َج.مرفوع بها وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره
 فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد ام اجهود وعامة:اجر) يرج
 أن مع ما.نصبه فتحة ظاهرة ف آخره و فاعله ضمر مستتر فيه جوازا تقدير هو
 اجار و اجرور."دخلت عليه ف تأويل مصدر جرور بام اجهود تقديره "خروجه
 اجار و اجرور متعلق بيخرج:ِِن النَا ِف َذة
َ  م.متعلق محذوف خر كان
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ا ْختِبَا ِر
ِ ْتَ َع َل ْم َحتَى تَنْ ِج َح ِفى ا

Belajarlah sebab kamu akan lulus dalam ujian
ل
Kata ِح
َ تَ ْغ ِر, ِي
َ تُ ْف, ب
َ يَأْت, dan  تَنْ ِج َحadalah fi’il mudahri’ dinashab-kan oleh huruf  أَ ْنyang tidak terbaca.

َ (maka/karena itu/sebab itu) atau ( وbeserta/
4). Huruf jawab ف
seraya/sembari). Huruf fa’ disebut dengan ُالسبَبِيَة
ُ اَلْ َف
َ اء
َ
dan huruf wawu disebut ُاو ا ْمعِيَة
ُ  اَلْ َوyang berlaku pada 9
(sembilan) tempat :

a.

Huruf  فَاءdan  َواوsebagai jawaban atas ( اَأَ ْم ُرperintah),
seperti:

َ ْاَ ْقبِل فَاُ ْح ِس َن إِلَي
ك

Menghadaplah, karena itu aku akan berbuat baik kepadamu

َ ْاَ ْقبِل َو أُ ْح ِس َن إِلَي
ك

Menghadaplah, aku sertakan berbuat baik kepadamu
Kata  أُ ْح ِس َنadalah fi’il mudahri’ yang di-nashab-kan oleh
huruf  أَ ْنyang tidak terbaca ()أن مضمرة وجوبا.
b.

Huruf  فاءdan  واوsebagai jawaban atas ( اَلنّ ْه ُيlarangan),
seperti:

ب
ِ ب َزيْ ًدا فَيَغ
ْ اَ ت
َ ْض
ْ َض ِر

Jangan memukul Zaid, sebab dia marah

ب
ِ ب َزيْ ًدا َو يَغ
ْ اَ ت
َ ْض
ْ َض ِر

Janganlah memukul Zaid, saraya dia marah
Kata ب
َ  يَ ْغ ِضadalah fi’il mudahri’ yang di-nashab-kan oleh
َ
huruf  أ ْنyang tidak terbaca (ض َم َر ًة ُو ُج ْوبًا
ْ  )أَ ْن ُمsetelah nahyi
(larangan)
Contoh lainnya seperti dalam ungkapan sya’ir berikut:

َ ْاَ تَنْ َه َع ْن ُخلْ ٍق َو تَأْتِ َي ِمثْلَ ُه َعا ٌر َعلَي
يم
َ ْك إ َذا فَ َعل
ُ ت َع ِظ

Janganlah kamu melarang orang lain, sementara Anda
sendiri melakukannnya, sebab kecelakaan yang besar bila
Anda melakukannya.
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c.

Huruf  فاءdan  واوsebagai jawaban atas ( الدعاءberdoa),
seperti:

ً ص
الا
َ َربِى َو ِف ْقنِى فَاَ ْع َم َل

Tuhanku tunjukilah aku, sebab aku berbuat baik

ًِ ص
الا
َ َربِى َو ِف ْقنِى َو اَ ْع َم َل

Tuhanku tunjukilah aku, seraya aku berbuat baik

Kata  اَ ْع َم َلadalah fi’il mudahri’ yang dii-nashab-kan oleh
huruf  أَ ْنyang tidak terbaca (ض َم َر ًة ُو ُج ْوبًا
ْ )أَ ْن ُم.

d. Huruf  فاءdan  واوsebagai jawaban atas ( ااستفهامkalimat
tanya), seperti huruf ( َه ْلapakah), ( َم ْنsiapakah), dan
sebagainya, seperti:

ت فَأَ ِجيْئَ َه
ِ َْه ْل َخالِ ْد ِفى الْبَي

Adakah Khalid di rumah, maka aku mendatanginya

ت َو أَ ِجيْئَ َه
ِ َْه ْل َخالِ ْد ِفى الْبَي

Adakah Khalid di rumah, sementara aku mendatanginya
Kata  أَ ِجيْ َئadalah fi’il mudahri’ yang di-nashab-kan oleh
huruf  أَ ْنyang tidak terbaca (ض َم َر ًة ُو ُج ْوبًا
ْ )أَ ْن ُم.

e.

Huruf  فاءdan  واوsebagai jawaban atas ض
َ ْ ( الْ َع َرtawaran dengan
halus), seperti huruf َ( أَاtidakkah). Contoh kalimat:

را
ً ْ ب َخ
َ ْأَاَ تَنْ ِز ُل فَتُ ِصي

Sudikah Kamu mampir, maka kamu mendapat kebaikan

را
ِ أَاَ تَنْ ِز ُل َو ت
ً ْ ب َخ
َ ُْصي

Maukah Kamu mampir, serta kamu mendapat kebaikan
Kata ب
َ ْ تُ ِصيadalah fi’il mudahri’ yang dinashabkan oleh huruf
 أَ ْنyang tidak terbaca ( )أَ ْن ُم ْض َم َر ًة ُو ُج ْوبًاsetelah huruf aradh.
f.

ِ َح
Huruf  فاءdan  واوsebagai jawaban atas ضيْض
ْ ( التsuruhan
َ َأ, ا
َ  َهdan َلَ ْوا
dengan keras) yaitu huruf berikut: لَ ْو َما, ا
(mengapa tidak), misalnya:

َ َه
َ َت أَب
اك فَيَ ْف َر َح
َ ا ُز ْر

Mengapa kamu tidak kunjungi bapakmu, sebab ia senang
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َ َه
َ َت أَب
اك َو يَ ْف َر َح
َ ا ُز ْر

Mengapa tidak kamu kunjungi bapakmu serta ia senang
Kata ْر َح
َ  يَفadalah fi’il mudhari’ yang di-nashab-kan oleh
َ
huruf  أ ْنyang tidak terbaca (ض َم َر ًة ُو ُج ْوبًا
ْ )أَ ْن ُم.

g.

Huruf  فاءdan  واوsebagai jawaban atas َمي
َ اَلت, yaitu harapan
sulit terjadi, yang menggunakan huruf ت
َ ْ( لَيsemoga).
Contoh kalimat:

َ اب يَ ُع ْو ُد فَأَتَن
َ ت
َش َط
َ ْلَي
َ َالشب

Semoga mudaku kembali, tentu aku giat

َ اب يَ ٌع ْو ُد َو أَتَن
َ ت
َش َط
َ ْلَي
َ َالشب

Semoga mudaku kembali serta aku giat
Kata  يَ ُع ْو ُدadalah fi’il mudahri’ yang di-nashab-kan oleh huruf
 أَ ْنyang tidak terbaca ( )أَ ْن ُم ْض َم َر ًة ُو ُج ْوبًاsetelah huruf tamanni.
h. Huruf  فاءdan  واوsebagai jawaban atas َجى
ِ اَ َلت, yaitu harapan
yang mudah terjadi, yang menggunakan huruf لَ َع َل,
seperti:

َ لَ َع َل
ْ ك تَنْ ِج ُح فَت
َش ُك َر

Semoga kamu lulus, sebab itu kamu bersyukur

َ لَ َع َل
ْ ك تَنْ ِج ُح َوت
َش ُك َر

Semoga kamu lulus, seraya kamu bersyukur
Kata َش ُك ََر
ْ  تadalah fi’il mudhari’ yang di-nashab-kan oleh
huruf  أَ ْنyang tidak terbaca (ض َم َر ًة ُو ُج ْوبًا
ْ  )أَ ْن ُمsetelah huruf tarajji.
i.

Huruf  فاءdan  واوsebagai jawaban atas ْي
ُ  اَلنَفsemata, yaitu
kalimat yang menyatakan negatif, seperti huruf َ( اtidak),
ـر
َ َْ( ليbukan), ( َماtidak), dan sebagainya.
ُ ْ( َغيbukan), س
Contohnya:

َ َما تَأْتِ ْي فَتُ َح ِد
ث

Kamu tidak datang, karena itu kamu bercerita

َ َما تَأْتِ ْي َو ُتَ ِد
ث

Kamu tidak datang sembari kamu bercerita
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Kata ث
َ  تَ ِدadalah fi’il mudhari’ yang di-nashab-kan oleh huruf
 أَ ْنyang tidak terbaca ( )أَ ْن ُم ْض َم َر ًة ُو ُج ْوبًاsetelah  َماal-Nafiyah.
10) Huruf  أَ ْوdisini diberikan dua makna:
َ ِ( إkecuali) seperti ungakapan:
a. Bermakna ا

َأَ ْقتُلَ َن الْ َكا ِف َر أَ ْو يُ ْس ِل َم

Sungguh, Aku akan membunuh orang kafir itu kecuali ia
masuk Islam
b. Bermakna  إِىatau ( َحتّىsampai), seperti contoh:

ََ
َ ِال إ
ُ ت اآ َم
صابِر
َ َس ِهلَ َن
ِ ب أَ ْو أُ ْد ِر َك امُنَى فَ َما انْ َقا َد
َ ِا ل
َ الص ْع
ْ أ ْست

Sungguh, Aku anggap mudah suatu kesulitan sampai
Aku meraih cita-cita dan tiadalah angan-angan memberi
bimbingan kecuali bagi orang bersabar

Kata ِم
َ  يُ ْسلdan  أُ ْد ِر َكadalah fi’il mudhari’ di-nashab-kan huruf
 أَ ْنyang tidak nampak/terbaca ( )أَ ْن ُم ْض َم َر ًة ُو ُج ْوبًاsetelah huruf أَ ْو
َ ِ إdan  إِىatau  َحتّى.
yang bermakna ا
D. Amil Yang Menjazamkan Fi’il Mudhari’ (َوا ِز ْم
َ َ) ْاج

َ َ َو ْاجَ َوا ِز ُم
 َو َا ُم، َوأََمَا،ْ َوأََم، َوَمَا،ْ َم:ِي
َ ثانِيَ َة َع َش َر َوه
َ  َو،ِالد َعاء
ُ «ا» ِف النَ ْه ِي َو
ُ  َو،ْاأَ ْم ِر
 َوإِ ْن َو َما،ِالد َعاء
، َوأَنَى،َ َوأَيَان، َوأَيْ َن، َو َمتَى، َوأَ ٌي، َوإِ ْذ َما، َو َم ْه َما،َو َم ْن
ِ َ َوإِ ًذا ِف ا، َو َكيْ َف َما،َو َحيْثُ َما
اص ًة
َ لش ْع ِر َخ

“Amil Jazam itu ada delapan belas, yaitu: huruf lam, lamma,
alam, alamma, lam untuk perintah dan doa, la untuk
larangan dan doa, huruf in, ma, man, mahma, idzma, ayyun,
mata, ayyaana, aina, annaa, haitsuma, kaifama, dan idza
yang digunakan secara khusus pada syair”
Kata-kata yang men-jazam-kan fi’il mudhari’ ada dua
kelompok, yaitu: (1) kata yang men-jazam-kan satu fi’il mudhari’
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dan (2) kata yang men-jazam-kan dua fi’il mudhari’, seperti
penjelasan berikut.
1. Amil Yang Menjazamkan Satu Fi’il
1). Huruf ـم
ْ َ( لtidak pernah) yang berarti sebagai: 1). َح ْر ُف نَ ْفي
artinya meniadakan suatu perbuatan. 2). ح ْرف َج ْز ِم,
َ artinya
ٍ
huruf yang menjazamkan akhir fi’il mudhari’, dan 3). َح ْرف
ب
ٍ ْقَل, artinya membalik makna fi’il mudhari’ menjadi makna
fi’il madhi, sehingga diartikan dengan “tidak pernah”.
Contohnya:

ب ال َر ُج ُل
ْ َمْ يَ ْذ َه

Seorang laki tidak pernah pergi

اب
َ ََح الْب
ْ اَْمَ ْراَةُ َمْ تَ ْفت

wanita itu tidak pernah membuka pintu
Kata ب
ْ  يَ ْذ َهdan  تَ ْفتَ ْحdi-jazam-kan huruf ْ َم.

2) Huruf ( مَاbelum/tidak pernah) semakna dengan ْ َم.
Contohnya:

ب إِبْ َرا ِهيْ ُم
ْ َمَا يَ ْذ َه

69

Ibrahim tidak/belum pernah pergi

س َمَا يَنْ ُظ ْر اَأَ َس َد
ُ اَمُْ َد ِر

Guru tidak/belum pernah melihat singa
Kata ب
ْ  يَ ْذ َهdan  يَنْ ُظ ْرdijazamkan huruf َمَا.

َ (tidak/belum pernahkan). Contoh kalimatnya
3) Huruf ْأم
seperti:
إما ِعيْ ُل
َْ ب
ْ أََمْ يَ ْذ َه

Tidak pernahkah Isma’il pergi ?

أََمْ يَنْ ُظ ْر بَ ْك ٌر اَأَ َس َد

Tidak pernahkah Bakrun melihat singa ?

Kata ب
ْ  يَ ْذ َهdan  يَنْ ُظ ْرdi-jazam-kan oleh huruf ْ َأم.
69

I’rabnya:

 فعل مضارع جزوم بِلَ َما وعامة جزمه:ب
ْ  يَ ْذ َه. حرف نفي و جزم و قلب:ََما
 فاعل مرفوع وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف:ُ  ابراهيم.سكون ظاهر ف آخره
.آخره
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4) Huruf ( أََمَاtidak/belum pernahkah) semakna dengan huruf
ْ َأم. Contoh kalimat seperti:

ٌ ص
ِ َ ُأَمَاَ ي
ال بِا ْمَ ْس ِج ِد
ِ َ صل

Tidak pernahkah Shalih shalat di masjid?

أَمَاَ يَ ْس َم ْع أَبُ ْو َك

Tidak pernahkah bapakmu mendengar?

Kata ص ِل
َ ُ يdan  يَ ْس َم ْعdijazamkan oleh huruf أََمَا.
ُ  اَ ُم اْأَ ْم ِر وyaitu huruf  لyang bermakna perintah
5) Huruf الد َعا ِء
dan doa. Contoh kalimat:
a. Huruf ( اَ ُم اْأَ ْمرhuruf lam bermakna perintah), seperti:

الساَ ِم
َ ِلِيَ ْد ُخ ْل أَ َح ٌد ب

Seorang wajib membaca bila masuk

لِيُ ْك ِر ْم َولَ ٌد َوالِ َديْ ِه

Anak wajib menghormati orang tuanya
Kata  لِيَ ْد ُخلdan  لِيُ ْك ِر ْمdijazamkan oleh huruf  لperintah
ُ ( اَ ُمhuruf lam bermakna doa), seperti:
b. Huruf الد َعا ِء
70

لِيَ ْس َم ِع اهُ ُد َعائَنَا

Semoga Allah menerima doa kita

اب َر ْحَتِ ِه
َ َح َربُنَا أَبْ َو
ْ لِيَ ْفت

Semoga Tuhan membuka pintu rahmat
Kata  لِيَ ْس َم ِعdan  لِيَ ْفتَ ْحdi-jazam-kan huruf ل
ُ َهي َو
6) ِالد َعاء
ْ اَ ِف الن, yaitu huruf َ اuntuk menyatakan larangan
dan doa.
a. َهي
ْ ( اَ ِف النhuruf َ اuntuk larangan), seperti:

س ُهنَا
ْ اَ َتْ ِل

Janganlah kamu duduk disini!
70

Dalam kasus ini kata “مع
َ  ”يَ ْسsedang berbaris jazam dengan tanda i’rab
sukun, akan tetapi karena huruf setelahnya yaitu huruf hamzah pada
“ “الjuga berbaris sama yaitu sukun, maka menyebabkannya tidak bisa
dibaca. Inilah yang menyebabkan kata “مع
َ  ”يَ ْسdibaca dengan harakat
kasrah yang dalam bahasa Arab disebut ي
ِ ْ َالسا ِكن
َ ( ِالْتِقَا ِءbertemunya
dua hurup yang berharakat sukun).
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ـوا ِم َن الْ َف ْص ِل
ْ اَ َتْ ُر ُج

Janganlah kalian keluar dari kelas!

اَ تَبُ ْل قَائِ ًما

Janganlah kamu kecing berdiri!
َ
َ
ْ
ت
ِس
,
ج
ر
Kata ـوا
ْ ُُ
ْ  تْلdan  تَبُ ْلdi-jazam-kan oleh huruf َ اalNahiyah.
ُ ( اَ ِفhuruf َ اuntuk makna doa). Contohnya:
b. الد َعا ِء

َ َربَنَا اَ َتْ َعلْنَا ِم َن
ي
َ ْ ِِالظام

Ya Tuhan kami, janganlah jadikan kami orang yang zalim

ت
َ ِب َه َذا امَي
ْ اَ َلل ُه َم ا َ تُ َع ِذ

Ya Allah, janganlah Engkau siksa mayit ini

Kata  َتْ َعلdan ب
ْ  تُ َع ِذdi-jazam-kan huruf  اyang bermakna
doa dengan tanda permohonan, seperti kata َاَل َل ُه ّم,  َربَنَاdan

sebagainya.71
2. Amil Yang Men-jazam-kan dua Fi’il.
Kata yang men-jazam-kan dua fi’il mudhari’ ada 13 (tiga
َ )فِعل
belas) kata. Fi’il yang pertama disebut fi’il syarat )الشرط
َ ) َج َواب.
dan yang kedua disebut jawab syarat (الشرط
1. ( إِ ْنjika/seandainya/kalau) huruf syarat, seperti:

س تَنْ َج ْح
ْ إِ ْن تَ ْد ُر

Jika kamu belajar, pasti kamu lulus

اس ُق نَ ْف َر ْح
ِ ب اَلْ َف
ْ إِ ْن يَ ْذ َه

Jika penjahat pergi, maka kita senang
Kata س
ْ  تَ ْد ُرdisebut fi’il syarat kata  تَنْ َج ْحsebagai jawab alSyarat kedua di-jazam-kan oleh huruf إِ ْن. Demikian contoh
selanjutnya.
71.

ُ ـر
Selain huruf َ اsebagai huruf larangan, ada juga َ اyang disebut ف
ْ َح
ٍ نَ ْفيuntuk meniadakan dan tidak men-jazam-kan fi’il mudhari’. Seperti:
َ َْكي
ِس ُهنَا؟
َ ف اَ َتْ ُر ُج ْو َن م
ُ ( ِمَا َذا اَ َتْلKenapa kamu tidak duduk disini?), ِن الْ َف ْص ِل؟
ٌ
َ
َ
َ
ْ
َ
(Bagaimana kalian tidak keluar dari kelas?), ال
َ ( ا يَ ْد ُخ ُل الف ْصل إِاTidak
ِص
ada yang masuk kelas kecuali Shalih) Kata  َتْ ُر ُج ْو َن,ِس
ُ  َتْل, dan  يَ ْد ُخلadalah
fi’il mudhari’ yang tidak di-jazam-kan.
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2.

( َماapa saja), adalah isim syarat, seperti:
72

َما يَأْ ُك ْل اِبِ ٌل يَأْ ُك ْل َغنَ ٌم

Apa saja onta makan dimakan kambing

م ْع
َ ْ َْـرأْ أ
َ َما تَق

Apa saja yang kamu baca, aku dengar
ْ  يَأْكsebagai fi’il syarat dan ُل
ْ  يَأْكsebagai jawab syarat,
Kata ُل
keduanya di-jazam-kan oleh  َماsebagai isim syarat. Demikian
selanjutnya.
3.

 َم ْنadalah isim syarat untuk menyatakan siapa saja/barang
siapa seperti dalam ungkapan berikut:
َم ْن يَأْ ُك ْل يَ ْشبَ ْع

Siapa yang makan ia akan kenyang

َُم ْن يَقْرأِ الْقُرآ َن يَأْ ُجرهُ اه
ْ
ْ

Orang membaca Qur’an diberi pahala

ْ  يَأْكdan  يَ ْشبَ ْعadalah menjadi fi’il syarat dan jawab
Kata ُل
syarat yang di-jazam-kan  َم ْنsebagai isim syarat. Demikian
selanjutnya.

4.

( َم ْه َماsetiap kali) adalah isim syarat yang berasal dari kata

 َما َما, karena berat dalam pengucapannya, maka huruf alif
pada kata  َماpertama diganti dengan هـ, sehingga menjadi
 َم ْه َما. Contoh:

ب اَلْ ِق ُط
َِ َم ْه َما
ُ ْي ْئ اَلْ َكل
ْ ب يَ ْر َه

73

72

73

I’rabnya:

 اسم شرط يزم فعلي اأول فعل الشرط و الثا ني جوابه وجزاءه ف حل:َما
 فعل مضارع جزوم ما على أنه فعل الشرط وعامة جزمه: يأكل.رفع مبتدأ
 اجملة من الفعل و الفاعل خر. فاعل مرفوع:إبِ ُل
ِ َ ا.سكون ظاهر ف آخره
 فعل مضارع جزوم بإن على أنه جواب الشرط وعامة جزمه:مبتدأ يأكل
. فاعل مرفوع:سكون ظاهر ف آخره الغنم

I’rabnya:

 اسم شرط يزم فعلي اأول فعل الشرط و الثا ني جوابه وجزاءه و هو:َم ْه َما
 فعل مضارع جزوم مهما على أنه:ي ْئ
َِ .مبي على السكون ف حل رفع مبتدأ
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Setiap kali anjing datang, kucing lari

َم ْه َما يَ ْر َك ْع إِ َما ٌم يَ ْر َك ْع َمأْ ُم ْو ٌم

Setiap kali imam rukuk, makmum pun rukuk
Kata ي ْئ
َِ dan ب
ْ  يَ ْذ َهkeduanya di-jazam-kan oleh  َم ْه َما.
Demikian seterusnya
5.

( إِ ْذ َماjika) adalah huruf syarat yang tersusun dari kata  إِذdan
ما. Kata  إِ ْذ َماsemakna dengan huruf إِ ْن. Contohnya:
74

ََ
َس َم ْع
ْ إِ ْذ َما أَ ْق َرأْ اَْج َل َة ت

Jika aku baca majalah, kamu dengar

إِ ْذ َما تَ ْف َع ْل َش ًرا تَنْ َد ْم

Jika berbuat jelek, kamu akan menyesal

Kata ْْرأ
َ  أَقdan َس َم ْع
ْت

selanjutnya.
6.

di-jazam-kan oleh إِ ْذ َما. Demikian

 أَ ٌيadalah isim syarat yang berfungsi untuk menyatakan
siapa atau apa saja, sesuai dengan kata yang mengikutinya.
Contohnya:
أَيًا يَأْ ُك ْل ُع َم ُر يَأْ ُكلْ ُه بَ ْك ٌر

Apa yang dimakan umar, Bakar makan

َ
َ
ْ ب تَ ْع ِر
ف أَ ْع ِرفْ ُه
ٍ أ َي ُطا

Siswa yang kamu kenal, aku kenal

ْ  يَأْكdi-jazam-kan oleh أَ ٌي, demikian
ْ  يَأْكdan ُل
Kata ُل

selanjutnya.

74

 فاعل مرفوع اجملة:لب
ُ  اَلْ َك.فعل الشرط وعامة جزمه سكون ظاهر ف آخره
 فعل مضارع جزوم مهما على أنه:ب
ْ  يَر َه.من الفعل و الفاعل خر مبتدأ
ُ
. فاعل مرفوع:جواب الشرط وعامة جزمه سكون ظاهر ف آخره اَلْقِط

I’rabnya:

: أقرأ. حرف شرط يزم فعلي اأول فعل الشرط و الثا ني جوابه وجزاءه:إِ ْذ َما
فعل مضارع جزوم بإِ ْذ َما على أنه فعل الشرط وعامة جزمه سكون ظاهر ف
: تسمع. مفعول به: اجلة. آخره و فاعله ضمر مستتر فيه وجوبا تقدير أنا.آخره
فعل مضارع جزوم بإِ ْذ َما على أنه جواب الشرط وعامة جزمه سكون ظاهر ف
. و فاعله ضمر مستتر فيه وجوبا تقدير أنت.آخره
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7.

( َمتَىkapan saja) adalah isim syarat yang berfungsi untuk
menyatakan waktu, seperti ungkapan berikut:

ب َحا ِم ٌد
ْ َمتَى تَأْ ُك ْل يَ ْذ َه

Kapan saja kamu makan, Hamid pergi

ُ َبن َتْ ِلس ا
أ ُم
ِ ْ َب ا
ُ ا
ْ َمتَى يَ ْذ َه
ْ

Kapan saja anak itu pergi, ibu pasti duduk

ْ  يَأْكyang menjadi fi’il syrata dan ب
Kata ُل
ْ  يَ ْذ َهyang menjadi
jawab syarat dijazamkan oleh  َمتَى, demikian juga hukum kata

ب
ْ  يَ ْذ َهdan kata س
ْ  َتْ ِل.

8.

أَيَا َن

(kapan saja) adalah isim syarat dan dipergunakan
untuk menyatakan waktu secara umum, yang sama dengan
kata  َمتَى,75 dan boleh ditambah huruf  َماsebagai huruf
tambahan. Contohnya:

أَيَا َن َما تَ ْع ِد ْل أَ ْع ِد ْل

76

Kapan kamu berbuat adil, aku berlaku adil

أَيَا َن تَ ْذ ُك ْر اهَ تَفلَ ْح

Kapan saja kamu ingat Allah, kamu senang

ْ  أَ ْعدdi-jazam-kan oleh أَيَا َن, demikian selanjutْ َعد
Kata ِل
ْ  تdan ِل

nya.

75

76

Perbedaan antara keduanya adalah: a. “ ”أَيَا َنjarang digunakan, sementara
“ ” َمتَىsering digunakan, b. “”أَيَا َن, khusus digunakan pada waktu yang
akan datang, sementara “ ” َمتَىdigunakan pada waktu akan datang atau
lampau, c. Biasanya penggunaan “ ”أَيَا َنhanya untuk menyatakan suatu
sangat perlu diugkapkan, sementara “ ” َمتَىdigunakan untuk suatu yang
sangat perlu diugkapkan atau tidak.
I’rabnya:

 أَيَا َن اسم شرط يزم فعلي اأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاءه:أَيَا َن َما
ْ َعد
 فعل مضارع:ِل
ْ  زائدة ت:مبي على الفتحة ف حل نصب الظرفية الزمانية َما
 و فاعله.جزوم بأيّان على أنه فعل الشرط وعامة جزمه سكون ظاهر ف آخره
 فعل مضارع جزوم بأيّان على أنه: أَ ْعدِل.ضمر مستتر فيه وجوبا تقديرأنا
 و فاعله ضمر مستتر فيه.جواب الشرط وعامة جزمه سكون ظاهر ف آخره
.وجوبا تقديرأنا
H. Musawar M.Ag
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9.

أَيْ َن

(dimana saja) adalah isim syarat yang dipergunakan
untuk menyatakan tempat. Kata ini juga bisa ditambahkan
dengan huruf  َماyang berfungsi sebagai huruf tambahan di
akhirnya. Contohnya:

س يَنْ ُظ ْر َك
ْ أَيْنَ َما َتْ ِل

Dimana saja kamu duduk, dia melihatmu

س اْمَ ْرأُ أَقُ ْم
ِ أَيْ َن َيْ ِل

Dimana saja orang duduk, maka aku berdiri

َ
َ
Kata ِس
ْ  تْلdan  يَنْ ُظ ْرdijazamkan oleh أيْ َن. Demikian selanjut-

nya.
10.

أَنَى

(dimana saja,) adalah isim syarat untuk menyatakan
tempat dapat juga diterjemahkan dengan makna “kapan
saja dan bagaimana pun jua”. Contoh penggunaan kata أَنَى
ini dapat dilihat dalam beberapa contoh berikut:
77

َس َم ْع
ْ أَنَى َتْ ِل
ْست

Dimana kamu duduk, kamu dengar

أَنَى تُ ِر ْد تَأْ ُك ْل

Dari mana saja kamu ingin, kamu makan
َ dan  تَس َم ْعkeduanya dijazamkan olehأَنَى. Demikian
ْ
ت
ل
Kata ِس
ْ
ْ
selanjutnya.
11.

( َحيْثُ َماdimana saja, kapan saja, dan sekiranya) yang
berfungsi sebagai اسم الشرط. Contoh kalimat adalah:
س تَ ْف َه ْم
ْ َحيْثُ َما تَ ْد ِر

Sekiranya kamu belajar, kamu mengerti

َحيْثُ َما أَ َر َها تَتَبَ َس ْم

77

I’rabnya:

اسم شرط يزم فعلي اأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاء ف حل:أَنَى
 فعل مضارع جزوم بأين على أنه فعل الشرط: َتلس.نصب الظرفية امكانية
 و فاعله ضمر مستتر فيه وجوبا تقديرأنت.وعامة جزمه سكون ظاهر ف آخره
 فعل مضارع جزوم بأنى على أنه جواب الشرط وعامة جزمه سكون:َسم ْع
َ  ت.ْ
. . وفاعله و فاعله ضمر مستتر فيه وجوبا تقديرأنت.ظاهر ف آخره
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Kapan saja aku melihatnya, ia tersenyum
Kata س
ْ  تَ ْد ِرdan  تَ َف َه ْمdi-jazam-kan  َحيْثُ َما, demikian
selanjutnya.
12.

 َكيْ َف َماadalah isim syarat yang mengandung makna
bagaimanapun. Contohnya sebagai berikut:
َكيْ َف َما تَ ْف َع ْل أَفْ َع ْل

Bagaimana pun kamu berbuat aku akan berbuat

ُش فَراَمََا يَتَبِ ْع أَ ُخ ْوه
ِ َْكيْ َف َما َي

Bagaimanapun cara Pratama berjalan saudaranya
mengikutinya

ْرأْ نَ ْوفَ ْل يَ ْس َم ْع َظا ِف ٌر
َ َكيْ َف َما يَق

Bagaimanapun cara Naufal membaca maka Zhafir mendengar
Kata  تَ ْف َع ْلdan  أَفْ َع ْلadalah fi’il mudhari’ yang di-jazam-kan
oleh isim syaratt syarat  َكيْ َف َما, fi’il yang pertama menjadi fi’il
syarat dan fi’il yang kedua menjadi jawab syarat.Demikian
selanjutnya, kata
ش
ِ ْ َيmenjadi menjadi fi>il syarat dan kata
 يَتَبِ ْعmenjadi jawab syarat.
13. Amil jazam terakhir adalah  إِ َذاyang khusus digunakan dalam
syair seperti ungkapan berikut:

َ ْن َما أَ ْغن
َ َاك َرب
ُك بِالْ ِغنَـى
ِ اِ ْستَغ

Cukuplah dengan pemberian Tuhanmu

َ ُْصب
َح َم ِل
ِ َو إ َذا ت
َ ص
َ ك َخ
َ اص ٌة فَت

Jika kamu mendapatkan kesusahan, maka tangungglah
(kesusahan itu)
Kata ب
ْ  تُ ِصdan  فَتَ َح َملadalah fi’il mudhari’ yang di-jazamkan oleh syarat إ َذا. Fi’il yang pertama disebut fi’il syarat dan
yang kedua disebut jawab syarat dengan huruf fa’. Huruf fa’ ini
disebut dengan rabitah al-jawab, karena berbentuk fi’il amr.
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Catatan penting:
1. Bentuk fi’il syarat dan jawab syarat dapat berbentuk sebagai
berikut:
a. Fi’il madhi dengan fi’il madhi, seperti:

ت
إِ ْن َد َر ْس َ
ت َش َك ْر ُ

78

Jika sudah kamu belajar, maka aku bersyukur
b. Fi’il madhi dengan fi’il mudhari’, seperti:

ت تَنْ َج ْح
إِ ْن َد َر ْس َ

79

Jika kamu belajar, maka kamu akan sukses

اب َ
الش ْرطِ  yang disebutف 2. Penambahan huruf
اء َرابِ َط ٌة ِجَ َو ِ
اَْل َف ُ
terjadi bila kata yang menjadi jawab syaratnya berbentuk:
a. Fi’il amr, contohnya:

اض ِربْ ُه
ب بَ ْك ٌر فَ ْ
إِ ْن يَ ْذ َه ْ

80

I’rabnya:

ت :فعل و فاعل ف حل جزم جزوم بإن على أنه فعل
إِ ْن :حرف شرط َد َر ْس َ
ت  :فعل و فاعل ف حل جزم جزوم بإن على أنه جواب
الشرط َ .ش َك ْر ُ
الشرط

I’rabnya:

ب :فعل مضارع جزوم بإن على أنه فعل الشرط وعامة
إِ ْن :حرف شرط .يَ َذ َه ْ
اض ِربْ ُه الفاء رابطة جواب
جزمه سكون ظاهر ف آخره .بكر :فاعل مرفوع .فَ ْ
الشرط .اضرب :فعل أمر مبي على السكون وعامة جزمه سكون ظاهر ف
آخره و فاعله ضمر مستتر فيه وجوبا تقديرأنت .اهاء :ضمر متصل مبي على
الضم ف حل نصب مفعول به .اجملة من الفعل و الفاعل ف حل جزم جواب
الشرط.

I’rabnya:

78

79

80

ب :فعل مضارع جزوم بإن على أنه فعل الشرط وعامة
إِ ْن :حرف شرط .يَ َذ َه ْ
اض ِربْ ُه الفاء رابطة جواب
جزمه سكون ظاهر ف آخره .بكر :فاعل مرفوع .فَ ْ
الشرط .اضرب :فعل أمر مبي على السكون وعامة جزمه سكون ظاهر ف
آخره و فاعله ضمر مستتر فيه وجوبا تقديرأنت .اهاء :ضمر متصل مبي على
الضم ف حل نصب مفعول به .اجملة من الفعل و الفاعل ف حل جزم جواب
الشرط.
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Jika Bakar pergi, maka pukulah dia
b. Mubtada’- Khabar, contohnya:

إِ ْن َكا َن َع ِل ٌي أُ ْست ً
ب
َاذا فَبَ ْك ٌر َطالِ ٌ

81

Jika Ali jadi guru, Bakar jadi siswa
c. Huruf jar, nafi, dan sebagainya, contohnya:

ص ٌ
َ
ال
إِ ْن َكا َن َزيْ ٌد ُهنَاك فَ ِفى الْ َدا ِر َ ِ

82

Jika Zaid ada di sana maka di rumah ada Shalih

I’rabnya:

إِ ْن :حرف شرطَ .كانَ :فعل َماض نَاقص ترفع ااسم و تنصب اخر َحْ ُم ْو ٌد:
امهامرفوع بها وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخرهُ .هنَا :ظرف مبي على
السكون فى حل نصب خر كان .اجملة من اسم كان و خرها ف حل جزم
فعل الشرط .فَبَ ْك ٌر :الفاء رابطة جواب الشرط .بكر :مبتدأ مرفوع باابتداء
ِب :خر مبتدأ مرفوع بامبتدأ وعامة
وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخرهَ .طال ٌ
رفعه ضمة ظاهرة ف آخره

I’rabnya:

إِ ْن :حرف شرطَ .كانَ :فعل َماض نَاقص ترفع ااسم و تنصب اخر زيدٌ:
امهامرفوع بها وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره .أُ ْستَا ًذا :خرها منصوب
بها وعامة بصبه فتحة ظاهرة ف آخره .ففى :الفاء رابطة جواب الشرط .فى:
حرف جر :الدار جرور بفى ,اجار واجرور بكر متعلق محذوف تقديره كائن
خر مقدم  .صال :مبتدأ مؤخر مرفوع بامبتدأ وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف
آخره اجملة من امبتدأ واخر فى حل رفع خر مبتدأ.
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َ
َْ َات اْأ
ِ اب َم ْرفُ ْوع
ُ َب
ِساء
marfû’ât al-asmâ’
[isim-isim marfû’]

B

ab ini membahas tentang isim-isim yang diberi hukum rafa’
Kalimat yang berbentuk isim dan yang marfu’ (harus dibaca
“dhummah” yang berjumlah 7 (tujuh).

ُ ْع
ُ ِي اَلْ َفاع
ول اَلَذِي َمْ يُ َس َم
ُ اَْمَ ْرفُو َع
ُ  َواْمَف،ِل
َ ات َسبْ َع ٌة َوه
ر
ُ َ  َو َخ،ُ َوامُْبْتَ َدأ،فَا ِعلُ ُه
ُ َ  َو َخ،اس ُم َكا َن َوأَ َخ َواتِ َها
ْ  َو،ُره
َ
 َو ُه َو أَ ْربَ َع ُة أَ ْشيَا َء،ُوع
ِ  َوالتَابِ ُع لِلْ َم ْرف،إِ َن َوأ َخ َواتِ َها
ُ  َوالْ َع ْط،ت
 َوالْبَ َد ُل،َوكِي ُد
ُ اَلنَ ْع
ْ  َوالت،ف
Isim yang dihukumi rafa’ ada tujuh: 1. Fa’il, 2. maf’ul yang
tidak disebutkan fa’il-nya, 3. mubtada’, 4. khabar mubtada’,
َ  َكاdan saudara-saudaranya, 6. khabar  إِ َنdan
5. isim ن
saudara-saudaranya, dan 7. Kata yang mengikuti hukum
yang rafa’, ia ada empat: 1. na’at (kata sifat), 2. athaf, 3.
taukid, dan 4. badal (kata pengganti)”
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Sudah dipelajari pada bab al-I’rab, bahwa i’rab terbagi
menjadi 4 (empat) hukum, yaitu: rafa’ (marfu’), nashab
(mansyub), khafadh (makhfudh) dan jazam (majzum). Nah,
berikut ini akan dijelaskan kalimat yang diberikan hukum rafa’
(marfu’) sehingga harus dibaca dengan “dhummah”
A

Jenis-jenis Kata yang Marfu’
Kata yang dihukumi rafa’ ada 7 (tujuh) macam, yaitu:
ُ ( الْ َفاعpelaku). Contohnya:
1. Kalimat yang menjadi ِل

َُم ٌد ِكتَابًا
َ قَ َرأَ ح

Muhammad telah membaca buku
Kata َُم ٌد
َ  حmenjadi fa’il yang dihukumi rafa’(berharakat
dhummah) dan tidak boleh dibaca dengan harakat selain
“dhummah”.
ْ ِب الْ َفاع
2. Kalimat yang menjadi ِل
ُ ( نَائpengganti fa’il).Contohnya
seperti:

َاب
ٌ قُ ِرأَ ِكت

Buku telah dibaca

ْ ِب الْ َفاع
Kata اب
ٌ َ ِكتmenjadiِل
ُ  نَائkarena asalnya adalah:

َُم ٌد ِكتَابًا
َ قَ َرأَ ح

Muhammad telah membaca buku
Kata َم ٌد
َ  ُحdibuang dan diganti posisinya oleh kata ِكتَابًا
sebagai penggantinya dan diberi hukum rafa’ seperti hukum
fa’il, sehingga dibaca اب
ٌ َ ِكتdengan harakat dhummah serta
merubah harakat fi’il madhi-nya, yaitu kata َ قَ َرأmenjadi َقُ ِرأ
sehingga dibaca menjadi: اب
ٌ َ( قُ ِرأَ ِكتkitab dibaca).

3. Kalimat yang menjadi ْ( ُمبْتَ َدأisim sebagai permulaan kata),
Contohnya:

صائِــ ٌم
َ َزيْ ٌد

Zaid puasa

Kata  زَيْ ٌدberkedudukan menjadi ْ( ُمبْتَ َدأsubjek) dan kata صائِــ ٌم
َ
menjadi khabar (predikat), yang menerangkan kata  زَيْ ٌدsebagai

orang yang berpuasa.
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4. Kalimat yang menjadi ر
ْ َ ( َخpredikat).Contohnya:

صائِــ ٌم
َ َزيْ ٌد

Zaid puasa
Kata صائِــ ٌم
َ berkedudukan sebagai ر
ْ َ ( َخpredikat), yaitu
kata yang menerangkan kata  زَيْ ٌدsubjek sebagai orang yang
berpuasa.
5. Kalimat yang menjadi Isim  َكا َن,yaitu perubahan hukum
mubtad’ oleh kata  َكا َن, menjadi isim, Contohnya:

صائِـ ًما
َ َكـا َن َزيْ ٌد

Zaid berpuasa

ٍKata  زَيْ ٌدmenjadi isim  َكا َنyang diberi hukum rafa’, karena
aslanya adalah صائِـ ٌم
َ  زَيْ ٌدyang terdiri dari mubtada’ dan
khabar. Ketika kalimat itu dimasuki oleh kata  َكا َن, maka kata
 زَيْ ٌدberubah namanya menjadi isim kata  َكا َن. Demikian juga
kata صائِـ ًما
َ dirubah menjadi khabar  َكا َنyang diberi hukum
nashab.
6. Kalimat yang menjadi ر إِ َن
َُ ( َخkhabar Inna), yaitu perubahan
hukum mubtada’ setelah dimasuki oleh kata  إِ َنMisalnya:

صائِـ ٌم
َ إِ َن َزيْ ًدا

Sesungguhnya Zaid berpuasa
Kata صائِـ ٌم
َ menjadi khabar  إِ َنyang diberi hukum rafa’,
karena asalnya adalah صائِـ ٌم
َ  زَيْ ٌدyang terdiri dari mubtada’
dan khabar. Ketika kalimat itu dimasuki oleh kata إِ َن, maka
kata  زَيْ ٌدberubah namanya menjadi isim  إِ َنdan diberi
hukum nashab dan kata صائِـ ٌم
َ disebut khabar إِ َن.
B. Kata yang mengikuti hukum rafa’ atau ُوع
ُ  التyang
ِ َابع لِلْ َم ْرف
berjulah 4 (empat) macam:
a. Kata yang menjadi an-na’t ( ت
ُ َع
ْ ) اَلن, yaitu kata yang menjadi
sifat dari kata sebelumnya. Contohnya sebagai berikut:

َُم ٌد اَلْ َع ِامُ ِكتَابًا
َ قَ َرأَ ح
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Muhammad yang alim membaca buku
Kata ُام
ِ  اَلْ َعberhakat dhummah karena mengikuti harakat
ح
kata َم ٌد
,
َ ُ karena menjadi sifat kata َم ٌد
َ  ُح, sebab keduanya
berbentuk isim ma’rifat.
ْ ْ ) الbagi kata sebelumnya
b. Kata yang menjadi ma’thuf (َُ
عطف
dengan perantaraan huruf athaf, misalnya huruf wawu,
seperti:

َُم ٌد َو بَ ْكـ ٌر ِكتَابًا
َ قَ َرأَ ح

Muhammad dan Bakar telah membaca buku
Kata ـر
ٌ  بَ ْكberharakat dhummah karena mengikut hukum
kata َم ٌد
َ  ُحdengan perantaraan huruf athaf  َوyang bermakna
dan.
c. Kalimat yang menjadi at-taukid (َوكِيْ ُد
ْ )اَلت, yaitu penguat suatu
pernyataan. Contohnya sebagai berikut:

قَ َرأَ بَ ْك ٌر نَ ْف ُســ ُه ِكتَابًا

Bakar, sendirian, telah membaca buku
Kata ْس
ُ  نَفpada kata ْســ ُه
ُ  نَفberharakat dhummah karena
mengikuti hukum kata  بَ ْك ٌرyang disebut al-Mu’akkad
(yang diperkuat). Artinya kata  بَ ْك ٌرdiperkuat oleh kata
ْس
ُ نَف, sedangkan huruf ha’ pada ْســ ُه
ُ  نَفsebagai dhamir yang
ٌ
kembali kepada kata َمد
َ  ُح.
ُ َ)اَلْب, yaitu pengganti makna
d. Kalimat yang menjadi al-badl (دل
suatu kata atau kalimat. Contohnya sebagai berikut:

َ ص ِديْق
ُك ِكتَابًا
َ ،قَ َرأَ َظا ِف ٌر

Muhammad, temanmu, telah membaca buku
Kata صدِيْ ُق
َ berharakat dhummah karena mengikuti harakat
kata ِر
ف
ٌ  َظا, karena menjadi badl (pengganti) dari kata
َ
,
yang
disebut mubdal minhunya (hukum kata yang
ِر
ف
ا
ظ
ٌ
diganti).
Masing-masing isim yang dihukumi rafa’ di atas, akan
dijelaskan lebih rinci dan detail secara berurutan pada
bahasan berikutnya.
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ُ َب
اب اْ َلفا ِع ِل
al-fa’il
[subyeK atau PelaKu]

S

etiap pekerjaan ada pelaku yang mengerjakan, seperti
“menulis”, “membaca”, pasti ada yang menulis dan
membaca. Pelaku atau subyek pekerjaan ini dalam Bahasa
Arab disebut fa’il ( )فاعلyang dijelaskan dalam bab ini.
A. Pengertian Fa’il

ُ اَلْ َفاع
ِعلُ ُه
ْ ُو ُر قَبْلَ ُه ف
ْ ِل ُه َو اْا
ْ ُو ُع ا ْمَ ْذك
ْ ِس ُم ا ْمَ ْرف

Fa’il adalah isim yang dirafa'kan dan disebutkan sesudah
fi’il
Dari definisi di atas dapat ditentukan beberapa ciri fa’il
yaitu: a). Berbentuk isim (kata benda atau kata ganti orang),
b). Memiliki hukum rafa’ (ُو ٌع
ْ ) َم ْرف, dan c). Fa’il mengikuti fi’il
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maklum (( )فعل معلومkata kerja aktif) atau berada setelah kata
kerja aktif. Contohnya:
َُم ٌد ِكتَابًا
َ ( قَ َرأَ حMuhammad telah membaca buku)
Jadi, ditegaskan bahwa kata َمد
َ  ُحadalah isim (nama orang)
yang menjadi fa’il (pelaku pekerjaan membaca) yang dihukumi
rafa’ (berharkat dhummah) dan ia mengikuti fi’il ( )فعل معلومyaitu
kata َقَ َرأ.
B. Pembagian Fa’il

ِر َو ُم ْض َم ٍر
ِ ْ ِس َم
ٍ  َظاه:ي
ْ َو ُه َو َعلَى ق

Fa’il ada dua bentuk: isim zhahir (kata benda) dan isim
dhamir (kata ganti)
Bentuk fa’il dalam susunan kalimat ada dua bentuk: 1).
Fa’il yang berbentuk isim zhahir (kata benda), dan 2). Fa’il yang
bentuk isim dhamir (kata ganti). Masing-masing dari dua bentuk
tersebut penjelasannya sebagai berikut:
1. Fa’il yang Berbentuk Isim Zhahir

َ
َ ِر َنْ ُو قَ ْول
 َوقَا َم،ٌُو ُم زَيْد
ْ  َويَق،ٌ قَا َم زَيْد:ِك
ُ فَالظاه
ِ ويقوم ال َزيْ َد
ِ ال َزيْ َد
ُو ُم
،ان
ُ
ْ  َو يَق،َ َوقَا َم ال َزيْ ُد ْون،ان
ُ ُو ُم ال ِر َج
ُ  َو قَا َم ال ِر َج،َال َزيْ ُد ْون
ت
ْ  َو قَا َم،ال
ْ  َو يَق،ال
ِ ُو ُم اَْهِنْ َد
ِ ت اَهِنْ َد
،ان
ْ  َوقَا َم،ٌُو ُم ِهنْد
ْ  َو تَق،ان
ْ  َو تَق،ٌِهنْد

،ُو ُم اَهُْنُ ْو ُد
ْ َوقَا َم
ُ ُو ُم اَْهِنْ َد
ُ ت اَْهِنْ َد
ْ  َوتق،ات
ْ  َوتَق،ات
ُو ُم
ْ ُو ُم أَ ُخ ْو َك َوقَا َم ُغاَمِي َويَق
ْ  َو يَق،َو قَا َم أَ ُخ ْو َك
َ  َو َما أَ ْشبَـ َه َذل،ُغاَمِي
ِك
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Fa’il yang berupa isim zhahir adalah seperti: ( قَا َم زَيْ ٌدSeorang
Zaid telah berdiri), ُو ُم زَيْ ٌد
ْ ( يَقSeorang Zaid sedang berdiri),
ِ ( قَا َم الزَيْدDua orang si Zaid telah berdiri), َان
َان
ِ يقوم ال َزيْد
ُ , (Dua
orang Zaid sedang berdiri), ( قَا َم الزَيْ ُد ْو َنBeberapa orang Zaid
telah berdiri), ُو ُم الزَيْ ُد ْو َن
ْ ( يَقBeberapa orang Zaid sedang
ُ ( قَا َم ال ِر َجBeberapa orang laki telah berdiri),
berdiri), ال
ُ ُو ُم ال ِر َج
ال
ْ قَا َم
ْ ( يَقBeberapa orang laki sedang berdiri), ت ِهنْ ٌد
ٌ
ِ
(Seorang Hindun telah berdiri), ُو ُم هنْد
ْ ( تَقSeorang Hindun
ِ ت اَهِنْد
sedang berdiri), َان
ْ ( قَا َمDua orang Hindun telah berdiri),
ِ ُو ُم اَهِنْد
َان
ْ
ُ قامت اَهِْنْد
ْ ( تَقDua orang Hindun sedang berdiri), َات
ق
ت
(Beberapa
orang
(Beberapa Hindun telah berdiri), َات
َ
ُ ُو ُم اَهِْنْد
ْ
Hindun sedang berdiri), ُو ُم اَهُْنُ ْو ُد
ْ ( تقBeberapa orang Hindun
sedang berdiri), ( قَا َم أَ ُخ ْو َكSaudaramu telah berdiri), ُو ُم
ْ يَق
( أَ ُخ ْو َكSaudaramu sedang berdiri), ( قَا َم ُغاَمِيAnak mudaku
telah berdiri), ُو ُم ُغاَمِي
ْ ( يَقAnak mudaku sedang berdiri), dan
ungkapan yang sama dengan di atas”
Fa’il yang berbentuk isim zhahir, baik yang mengikuti
fi’il madhi ataupun fi’il mudhari’ dapat berbentuk antara lain,
seperti :
1.

اسم مفرد, yaitu kata yang menunjukkan makna tunggal,
baik untuk jenis laki atau perempuan.
Contoh fa’il yang berbentuk isim mufrad untuk seorang
laki-laki:
قَا َم َزيْ ٌد

Zaid telah berdiri
Kata  زَيْ ٌدadalah fa’il yang mengikuti fi’il madhi ()قَا َم. Bila
susunan kalimat di atas dibalik, maka kata  زَيْ ٌدmenjadi
mubtada’, karena berada di depan fi’il. Contoh:

َزيْ ٌد قَا َم

Zaid telah berdiri
Contoh fa’il yang berbentuk isim mufrad untuk seorang
perempuan:
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ت ِهنْ ٌد
ْ قَا َم

82

Hindun telah berdiri
Kata  ِهنْ ٌدadalah fa’il yang mengikuti fi’il madhi (ت
ْ )قَا َم. Bila
susunan kalimat di atas dibalik, maka kata  ِهنْ ٌدmenjadi
mubtada’, karena berada di depan fi’il. Contoh:

ت
ْ ِهنْ ٌد قَا َم

Hindun telah berdiri
Contoh fa’il yang berbentuk isim mufrad untuk seorang
laki:

ُو ُم َزيْ ٌد
ْ يَق

83

Zaid sedang berdiri
Kata  زَيْ ٌدadalah fa’il yang mengikuti fi’il mudhari’i (ُو ُم
ْ )يَق.
Bila susunan kalimat di atas dibalik, maka kata  زَيْ ٌدmenjadi
mubtada’, karena berada di depan fi’il. Contoh:

ُو ُم
ْ َزيْ ٌد يَق

Zaid sedang berdiri
Contoh fa’il yang berbentuk isim mufrad untuk seorang
perempuan:
84

ُو ُم ِهنْ ٌد
ْ تَق

Hindun sedang berdiri
Kata  ِهنْ ٌدadalah fa’il yang mengikuti fi’il mudhari’ (ُو ُم
ْ )تَق.
Bila susunan kalimat di atas dibalik, maka kata  ِهنْ ٌدmenjadi
mubtada’, karena berada di depan fi’il. Contoh:

82

83

84

I’rabnya:

:ٌ هِن ٌد: التــاء عامة التـأنيث. فعل ماض مبي على فتحة ظاهرة ف آخره:قا َم
فاعل مرفوع وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره

I’rabnya:

 فاعل مرفوع وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف: زَيْد. فعل مضارع مرفوع:ُو ُم
ْ يَق
آخره

I’rabnya:

 فاعل مرفوع وعامة ضمة ظاهرة ف آخره:ٌ هِن ٌد. فعل مضارع مرفوع:ُو ُم
ْ تَق
H. Musawar M.Ag

| 103

ُو ُم
ْ ِهنْ ٌد تَق

Hindun sedang berdiri
2.

اسم تثنية

(Isim Tatsniyah) yaitu kata yang menunjukkan
makna ganda), baik untuk jenis laki atau perempuan,
contohnya:
Contoh fa’il yang berbentuk isim tatsniyah untuk dua orang
laki:

َان
ِ قَا َم ال َزيْد

Dua orang bernama Zaid telah berdiri
Kata  اَلزَيْدَانadalah fa’il yang mengikuti fi’il madhi ()قَا َم.
Bila susunan kalimat di atas dibalik, maka kata اَلزَيْدَان
menjadi mubtada’, karena berada di depan fi’il. Dan fi’il
madhi yang diikutinya harus ditambahkan huruf alif, untuk
menyesuaikan antara keduanya, seperti:

َان قَا َما
ِ اَل َزيْد

Dua orang bernama Zaid telah berdiri
Contoh fa’il yang berbentuk isim tatsniyah untuk dua orang
perempuan:

َان
ِ ت اَْهِنْد
ْ قَا َم

Dua orang bernama Hindun telah berdiri
ِ  اَهِنْدadalah fa’il yang mengikuti fi’il madhi, kata
Kata َان
ِ  اَهِنْدmenjadi
ت
ْ قَا َم. Bila kalimat di atas dibalik, maka kata َان
mubtada’, karena berada di depan fi’il. Dan fi’il madhi yang
diikutinya ditambahkan huruf alif, untuk menyesuaikan
antara keduanya, seperti:

َان قَا َمـتَا
ِ اَْهِنْد

Dua orang bernama Hindun telah berdiri
Contoh fa’il yang berbentuk isim tatsniyah untuk dua orang
laki:

َان
ِ ُو ُم ال َزيْد
ْ يَق

Dua orang bernama Zaid sedang berdiri
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ِ  اَلزَيْدadalah fa’il yang mengikuti fi’il mudhari’, kata
Kata َان
ِ  اَلزَيْدmenjadi
ُو ُم
ْ يَق. Bila kalimat di atas dibalik, maka kata َان
mubtada’, karena berada di depan fi’il. Dan fi’il mudhari’
yang diikutinya harus ditambahkan huruf alif-nun, seperti:

ان
ِ ُو َم
ِ ال َزيْد
ْ َان يَق

Dua orang bernama Zaid sedang berdiri
Contoh fa’il yang berbentuk isim tatsniyah untuk dua orang
perempuan:

َان
ِ ُو ُم ْاهِنْد
ْ تَق

Dua orang bernama Hindun sedang berdiri
ِ  اَهِنْدadalah fa’il yang mengikuti fi’il mudhari’, yaitu
Kata َان
ِ اَهِنْد
kata ُو ُم
ْ تَق. Bila kalimat di atas dibalik, maka kata َان
menjadi mubtada’, karena berada di depan fi’il. Dan fi’il
mudhari’ yang diikutinya harus ditambahkan huruf alifnun, untuk menyesuaikan antara keduanya, seperti:

ُو َمان
ِ ْاهِنْد
ْ َان تَق

Dua orang bernama Hindun sedang berdiri
3.

جع امؤنث السام,

yaitu kata yang menunjukkan makna
banyak untuk jenis perempuan), contoh:

َات
ْ قَا َم
ُ ت اَْهِنْد

Beberapa orang bernama Hindun telah berdiri

َ
َات
ْ َض َرب
ُ ت اَْهِنْد

Beberapa orang bernama Hindun telah memukul
Kata َات
ُ  اَْهِنْدadalah fa’il yang mengikuti fi’il madhi, yaitu
kata ت
َ . Bila kalimat di atas dibalik, maka kata
ْ َض َرب
ْ  قَا َمdan ت
َ
ْ
َات
ُ  اهِنْدmenjadi mubtada’, karena berada di depan fi’ilnya.
Dan fi’il madhi yang diikutinya harus ditambahkan huruf
nun al-Inas, seperti:

َات قُ ْم َن
ُ اَْهِنْد

Beberapa orang bernama Hindun telah berdiri

َ َات
ض َربْ َن
ُ اَْهِنْد
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Beberapa orang bernama Hindun telah memukul
4.

جع امذكر السام, yaitu kata yang menunjukkan makna
banyak untuk jenis laki, contoh:
a. Contoh fa’il yang mengikuti fi’il madhi
85

قَا َم ال َزيْـ ُد ْو َن

Beberapa orang orang bernama Zaid telah berdiri
Kata  اَلزَيْـ ُد ْو َنmenjadi fa’il yang mengikuti fi’il madhi’, yaitu
kata قَا َم. Bila kalimat di atas dibalik, maka kata الزَيْـ ُد ْو َن
menjadi mubtada’, karena berada di depan fi’il. Dan fi’il
madhi yang diikutinya harus ditambahkan huruf wawu-alif,
seperti:

ال َزيْـ ُد ْو َن قَا ُم ْوا

Beberapa orang bernama Zaid telah berdiri
b. Contoh fa’il yang mengikuti fi’il mudhari’
86

ُو ُم ال َزيْ ُد ْو َن
ْ يَق

Beberapa orang bernama Zaid sedang berdiri
Kata  اَلزَيْـ ُد ْو َنmenjadi fa’il yang mengikuti fi’il mudhari’,
yaitu kata ُو ُم
ْ يَق. Bila kalimat di atas dibalik, maka kata اَلزَيْـ ُد ْو َن
menjadi mubtada’, karena berada di depan fi’il. Dan fi’il
mudhari’ yang diikutinya harus ditambahkan huruf wawunun, seperti:

ُو ُم ْو َن
ْ اَل َزيْ ُد ْو َن يَق

Beberapa orang Zaid sedang berdiri
5.

85

86

جع التكسر, yaitu kata yang menunjukkan makna banyak
untuk laki atau perempuan, contoh jama’ taksir untuk jenis
laki:
I’rabnya:

 فاعل مرفوع وعامة رفعه الواو نيابة:َ فعل ماض مبي على فتحة الزَيْدَون:قَا َم
عن الضمة أنه جع امذكر السام و النون عوض عن التنوين ف ااسم امفرد

I’rabnya::

. فاعل مرفوع وعامة رفعه الواو:َ الزَيْ ُد ْون. َ فعل مضارع مرفوع:ُو ُم
ْ يَق
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ُ قَا َم ال ِر َج
ال

87

Beberapa orang lelaki telah berdiri
ُ  ال ِر َجtidak
Bila susunan kalimat di atas dibalik, maka kata ال
lagi menjadi fa’il, tetapi menjadi mubtada’ karena berada di
depan fi’ilnya. Dan fi’il madhi yang diikutinya ditambahkan
huruf wawu, seperti:

ُ ال ِر َج
ال قَا ُم ْوا

Beberapa orang lelaki telah berdiri
Contoh jama’ taksir untuk jenis perempuan, seperti kata
 اَهُْنُ ْو ُدdalam misal berikut:

ُو ُم اهُْنُ ْو ُد
ْ تق

Beberapa orang Hindun sedang berdiri
Bila susunan kalimat di atas dibalik, maka kata  اهُْنُ ْو ُدtidak
lagi menjadi fa’il, tetapi menjadi mubtada’ karena berada di
depan fi’ilnya. Dan fi’il madhi yang diikutinya ditambahkan
huruf nun al-Inas, seperti:

ُم َن
ْ اَهُْنُ ْو ُد يَق

Beberapa orang Hindun sedang berdiri
6.

اأماء اخمسة, yaitu lima bentuk isim, contoh:
88

قَا َم أَ ُخ ْو َك

Saudara telah berdiri

اط َم َة بُ َكا ًء
َِ
ِ َم َع أَبُ ْو ف

Bapak Fatimah mendengar tangisan

ُو ُم أَ ُخ ْو َك اَآَ َن
ْ يَق

Saudaramu sedang berdiri sekarang
87

I’rabnya:

88

I’rabnya:

. فاعل مرفوع: الرجال. فعل ماض مبي على فتحة:قا َم

 فاعل مرفوع: أبو:أخو َك
ْ . فعل ماض مبي على فتحة ظاهرة ف آخره:قا َم
 مضاف:مآ ِء ْاخَ ْم َس ِة أخو
َ ْ َوعامة رفعه الواو نيابة عن الضمة أنه من اْأ
.الكاف ضمر بارز متصل مبي على الفتحة ف حل جر مضاف إليه
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ً ْح ْو َك لَي
ا
َُ يَ ْد ُع ْو

Tetanggamu berdoa pada satu malam

ال َش ِديْ ًدا
ُ يَ ْك ِس
ٍ ب ُذ ْو َم

Orang yang punya harta itu berusaha keras
ٌ ( فَاعpelaku) yang diberi hukum
ِ َأَبُ ْو ف,  أَ ُخ ْو َكmenjadi ِل
Kata اط َم َة
ُو ُع
َُ , أَ ُخ ْو َك,
ْ  َم ْرفdan mengikuti fi’il madhi’. Sementara kata ح ْو َك
dan ال
ٍ  ُذ ْو َمmenjadi fa’il yang mengikuti fi’il mudhari’

7.

( اإضافةMudhaf dan Mudhafun Ilaih), yaitu penyandaran
kata kepada kata lainnya, baik mudhaf dan mudhafun ilaihnya berbentuk isim mufrad, jama’ taksir, dan sebagainya.
Contoh:
قَا َم ُغاَ ِمي

89

Anak mudaku telah berdiri

احا
ً َصب
َ ـم
ْ َجا َء أَ َساتِ ُذ ُك

Guru kalian telah datang pada waktu pagi
Kata  ُغاَمِيadalah gabungan kata  ُغاَ ِمyang disebut
mudhaf dengan dhamir ya’ ( )ىyang disebut mudhafun
َ
َ
ilaih. Demikian juga kata ُـم
ْ  أ َساتِ ُذكterdiri dari kata  أ َساتِ ُذsebagai mudhaf dan ُـم
ْ  كsebagai mudhafun ilaih. Demikian
selanjutnya.

89

I’rabnya:

 فاعل مرفوع وعامة: ُغاَ ِم. فعل ماض مبي على فتحة ظاهرة ف آخره:قا َم
.رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها اشتغال فى حل حركة امناسبة
 الياء ضمر بارز متصل مبي على السكون ف حل جر مضاف. مضاف:ُغاَ ِم
.إليه
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2. Fa’il yang Berbentuk Isim Dhamir

َ  َنْ َو قَ ْول،َوامُْ ْض َم ُر اِثْـنَا َع َش َر
،ض َربْنَا
َ  َو،ت
َ :ِك
ُ ْض َرب
ِ ْض َرب
،ت
َ  َو،ض َربْتُ ْم
َ  َو،ض َربْتُ َما
َ  َو،ت
َ  َو،ت
َ َو
َ ْض َرب
ْ ُ ْض َرب
ض َربْ َن
َ  َو،ض َربُ ْوا
َ  َو،ض َربَا
َ  َو،ت
َ  َو،ب
َ َو
ْ َض َرب
َ ض َر

َ (Aku
Fa'il yang berbentuk isim dhamir itu seperti: ت
ُ ْض َرب
َ (Kamu
َ (Kami telah memukul), ت
telah memukul), ض َربْنَا
َ ْض َرب
َ (Kamu perempuan telah
laki-laki telah memukul),ت
ِ ْض َرب
َ
َ (Kamu berdua telah memukul), ض َربْتُ ْم
memukul), ض َربْتُ َما
َ (Kalian perempuan
(Kalian laki-laki telah memukul),ت
ْ ُ ْض َرب
َ
َ
ر
ض
(Dia
laki-laki
telah
memukul), ت
telah memukul), ب
ْ َض َرب
ََ
َ (Mereka berdua telah
(Dia perempuan telah memukul), ض َربَا
َ
َ (Mereka laki-laki telah memukul),ض َربْ َن
memukul), ض َربُ ْوا
(mereka perempuan telah memukul)
Fa’il yang berbentuk isim dhamir terbagi menjadi 3 (tiga)
kelompok:
a. Kelompok Fa’il yang mengikuti fi’il madhi ada tiga
macam:
1). Dhamir yang mengikti fi’il madhi disebut dhamir rafa’
mutaharrik ()ضمر رفع متحرك, yaitu kata ganti orang yang
penulisannya disambung dengan fi’il madhi, seperti kata
َ yang disambung dengan isim dhamir muttashil
ب
َ ــر
َ ض
dalam tabel berikut:
Terjemah
Aku telah memukul
Kami telah
memukul
Kamu (lk) memukul

فاعل+فعل

َ
َص ٌل
ِ ض ِم ْرٌ ُمت

َ
ض َربْنَا

نَا

َ
ت
ُ ْض َرب

َ
ت
َ ْض َرب

فعــل

ت
ُ

َ
ب
َ ـر
َ ض

ت
َ

َ
ب
َ ـر
َ ض

H. Musawar M.Ag

َ
ب
َ ـر
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Kamu (pr) memukul
Kalian berdua
memukul

ت
ِ

َ
ض َربْتُ ْم
َ ُ ْض َرب
َ
ت

ُْت

َ
ض َربْتُ َما

Kalian (lk) memukul
Kalian (pr) memukul
Mereka (pr)
memukul

َ
ت
ِ ْض َرب

َ
ض َربْ َن

ُمَا
ُن
َت
َن

َ
ب
َ ـر
َ ض

َ
ب
َ ـر
َ ض

َ
ب
َ ـر
َ ض
َ
ب
َ ـر
َ ض

َ
ب
َ ـر
َ ض

Adapun contohnya dalam kalimat adalah:

َ
ت َسا ِر ًقا
ُ ْض َرب

Aku telah memukul seorang pencuri

احا
ً َصب
َ قَ ِدمـتُ ْم إِ َى بَيْتِ ْى

Pagi hari, kalian datang ke rumahku

ـرنَا اهَ اِ ْستِ ْغ َفا ًرا
ْ اِ ْستَ ْغ َف

Kami memohon ampun kepada Allah
2). Fa’il yang berbentuk isim dhamir mustatir (kata ganti yang
َ yang menyimpan dhamir
tersembunyi), seperti kata ب
َ ـر
َ ض
(kata ganti):

َ
ب
َ ـر
َ ض

Dia (laki-laki) memukul

َ
ت
ْ َـرب
َ ض

Dia (perempuan) memukul

َ diterjemahkan dengan “Dia memukul»,
Kata ب
َ ـر
َ ض
karena ada dhamir  ُه َوsebagai fa’il yang tidak terbaca yang
َ
disebut dhamir mustatir. Demikian juga pada kata ت
ْ َـرب
َ ض
ه
.
Bila
fa’ilnya
dimunculkan
mengandung dhamir mustatir ي
َِ
maka akan terbaca seperti:
َ
ب َخالِ ٌد
َ ـر
َ ض

Khalid telah memukul

َ
اط َم ُة
ْ َـرب
ِ َت ف
َ ض
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Fatimah telah memukul

ٌ َص
َ ), berupa
3). Fa’il berbentuk isim dhamir muttashil (ل
ِ ض ِم ْرٌ ُمت
huruf alif dan wawu yang penulisannya disambung dengan
fi’il madhi atau fi’il mudhari’, seperti:
a) Contoh huruf alif seperti:
َ
َص ٌل
ِ ض ِم ْرٌ ُمت

 فاعل+ فعل

Terjemah

َ
ض َربَا

Mereka Berdua

فعـل َماض
َ
ب
َ ـر
َ ض

ا

Contoh kalimat sebagai berikut:

ان َش ِربَا
ِ اَمُْ ْس ِل َم

Dua muslim telah minum

َان َِشربَتَا
ِ اَمُْ ْس ِل َمت

Dua muslimah telah minum

َ dan
Huruf alif sebagai isim dhamir mutashil pada kata ش ِربَا
 َِشربَتَاadalah menjadi fa’il yang menunjukkan dua orang.
b) Contoh huruf wawu seperti:
Terjemah
Mereka (lk)

 فاعل+ فعل
َ
ض َربُوا

َ
َص ٌل
ِ ض ِم ْرٌ ُمت
و

فعـل َماض
َ
ب
َ ـر
َ ض

Contoh kalimat adalah

اَمُْ ْس ِل ُم ْو َن َش ِربُ ْوا

Beberapa muslim telah minum

َ adalah fa’il yang menunjukkan
Huruf wawu pada kata ش ِربُ ْوا
beberapa orang yang disebut dhamir jama’ lizzukur.
b.

a)

Kelompok fa’il yang mengikuti fi’il mudhari’ terbagi
menjadi 2 (dua), yaitu dhamir yang tidak boleh disebut dan
boleh disebut.
Fa’il yang tidak boleh disebutkan antara lain terjadi pada:

1) Fi’il mudahri’ yang diawali dengan huruf alif ( )أyang berarti
“saya” ()أنَا, seperti:
H. Musawar M.Ag
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90

ب ال ِر َسالَ َة
ُ ُأَ ْكت

Saya sedang menulis surat

Dhamir  أنَاsebagai fa’il tidak terbaca pada kata ب
ُ ُأَ ْكت.

2) Fi’il mudhari’ yang diawali dengan huruf nun ( )نyang berarti
“Kami/Kita” (ن
ُ ْ) َن, seperti:

ُ ُنَ ْكت
َ ب ال ِر َسالَ َة

91

Kita sedang menulis surat

Dhamir ن
ُ ْ َنsebagai fa’il tidak terbaca pada kata ب
ُ ُنَ ْكت.

3) Fi’il mudhari’ yang diawali dengan huruf ta’ ( )تyang berarti
Kamu laki-laki (ْت
َ  )أَنsebagai pelakunya, seperti:

ْت
ب ال ِر َسالَ َة
ُ َُكت

Kamu (Izziya) sedang menulis surat

ْت
Dhamir ْت
َ  أَنsebagai fa’il tidak terbaca pada kata ب
ُ َُكت
b). Fa’il yang boleh atau tidak boleh disebutkan antara lain
terjadi pada:
1) Fi’il mudhari’ yang diawali dengan huruf ta’ ( )تuntuk
makna Dia Perempuan (ي
َ  ) ِهsebagai pelakunya, seperti:

ْت
ب ال ِر َسالَ َة
ُ َُكت

Dia (Fatimah) sedang menulis surat

ْت
اط َم ُة ال ِر َسالَ َة
ِ َب ف
ُ َُكت

Fatimah sedang menulis surat

ْ  تdalam contoh pertama
Dhamir ي
ُ َُكت
َ  ِهyang ada pada kata ب
tidak nampak, namun ketika dinyatakan maka ia terbaca
yaitu kata اط َم ُة
ِ َ فmenjadi fa’il pada contoh kedua.
90

91

I’rabnya:

 فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجازم وعامة رفعه ضمة:اكتب
 وفاعله ضمر مستتر فيه وجوبا تقديره أنا.رهظاهرة ف آخ
I’rabnya:

 وفاعله ضمر مستتر. فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجازم:نكتب
فيه وجوبا تقديره نن
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2) Fi’il mudhari’ yang diawali huruf ya’ ( )يuntuk makna Dia
laki ( ) ُِه َوsebagai pelakunya, seperti:

ب ال ِر َسالَ َة
ُ ُ يَ ْكتDia (Umar) sedang menulis surat

ب ُع َم ُر ال ِر َسالَ َة
ُ ُ يَ ْكتUmar sedang menulis surat

c)

Dhamir  ُِه َوyang ada pada kata ب
ُ ُ يَ ْكتdalam contoh pertama
tidak terbaca, namun ketika dinyatakan maka ia terbaca,
yaitu kata  ُع َم ُرmenjadi fa’il pada contoh kedua.
Fa’il yang berbentuk isim dhamir alif ( )اantara lain terjadi
pada:

1) Fi’il mudhari’ yang menunjukkan makna Kalian (dua laki
atau perempuan)  أَنْتُ َماsebagai pelakunya, seperti:
92

ْت
ان ال ِر َسالَ َة
ِ ََكتُب

Kalian (Ali dan Ana) sedang menulis surat

ْ أَنْتُ َما ت
ان ال ِر َسالَ َة
ِ ََكتُب

Kalian (Ani dan Ana) sedang menulis surat

ْت
Dhamir ( اdhamir tasniyah) yang ada pada kata ان
ِ ََكتُب
menjadi fa’il sebagai kata ganti (Ali dan Ana) yang menjadi
lawan bicaranya.
2) Fi’il mudhari’ yang menunjukkan makna Mereka berdua
(perempuan),  ُه َماsebagai pelakunya, seperti:

ْت
ان ال ِر َسالَ َة
ِ ََكتُب

Mereka berdua sedang menulis surat

ْ أَيْ ِسيَ ُة َو لَيْلَى ت
ان
ِ ََكتُب

Aisyah dan Laila menulis
92

I’rabnya:

ْت
ِ ََكتُب
 فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجازم: تكتبان: ان ال ِر َسالَ َة
وعامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة انه من اأفعال اخمسة األف
 مفعول به: الرسالة.ضمر بارز متصل مبي على السكون ف حل رفع فاعل
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ْ  تmenjadi fa’il sebagai
ِ ََكتُب
Dhamir alif ( )اyang ada pada kata ان
kata ganti (Aisiyah dan Laila) yang dinyatakan sebagai
orang yang sedang menulis.
3) Fi’il mudhari’ yang menunjukkan makna Mereka (berdua
laki),  ُه َماsebagai pelaku, seperti:

ان ال ِر َسالَ َة
ِ َيَ ْكتُب

Mereka berdua sedang menulis surat

ان
ِ َنَ ْوفَ ٌل َو َظا ِف ٌر يَ ْكتُب

Naufal dan Zhafir menulis

ِ َ يَ ْكتُبadalah fa’il yang
Dhamir alif ( )اyang ada pada kata ان
menjadi kata ganti dari (Naufal dan Zhafir).

d) Fa’il yang berbentuk isim dhamir wawu ( )وterjadi ketika:

1) Fi’il mudhari’ yang menunjukkan makna kalian (laki-laki)
 أَنْتُ ْمsebagai pelaku, seperti:
93

ْت
َكتُبُ ْو َن ال ِر َسالَ َة

Kalian (Ali, Adi, dan Ami) menulis surat

ْ أَنْتُ ْم ت
َكتُبُ ْو َن ال ِر َسالَ َة

Kalian (Ali, Adi, dan Ami) sedang menulis surat
ْ  تadalah fa’il yang menjadi
Dhamir wawu ( )وpada kata َكتُبُ ْو َن
kata ganti dari (Ali, Adi, dan Ami).
2) Fi’il mudhari’ yang menunjukkan makna Mereka (laki-laki)
 ُه ْمsebagai pelaku, seperti:

يَ ْكتُبُ ْو َن ال ِر َسالَ َة

Mereka (Zia, Ofal, dan Ofin) menulis surat

ُه ْم يَ ْكتُبُ ْو َن ال ِر َسالَ َة

Mereka (Zia, Ofal, dan Ofin) menulis surat
93

I’rabnya:

ْت
 فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجازم: تكتبان: َكتُبُ ْو َن ال ِر َسالَ َة
ضمر:وعامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة انه من اأفعال اخمسة الواو
 مفعول به: الرسالة.بارز متصل مبي على السكون ف حل رفع فاعل
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Dhamir wawu ( )وyang ada pada kata  يَ ْكتُبُ ْو َنadalah fa’il
sebagai kata ganti (Zia, Ofal, dan Ofin).
e)

Fa’il yang berbentuk isim dhamir nun ( )نantara lain terjadi
ketika:

1) Fi’il mudhari’ yang menunjukkan makna Kalian (perempuan)
َ ُ  أَنsebagai pelakunya, seperti:
ْت

ْ
ب ال ِر َسالَ َة
َ ْ ُتكت

Kalian (Anis, Mila, dan Nia) menulis surat

ْ ْت
َ ُ أَن
ب ال ِر َسالَ َة
َ ْ ُتكت

Kalian (Anis, Mila, dan Nia) menulis surat

ْ menjadi fa’il sebagai
Dhamir  نyang ada pada kata ب
َ ْ ُتكت
kata ganti (Anis, Mila, dan Nia) yang menjadi lawan bicara.
2) Fi’il Mudhari’ yang menunjukkan makna Mereka (beberapa
perempuan)  ُه َنsebagai pelakunya, seperti:

ب ال ِر َسالَ َة
َ ْ ُيَ ْكت

Mereka (Ani, Ana, dan Ela) menulis surat

ب ال ِر َسالَ َة
َ ْ ُُه َن يَ ْكت

Mereka (Ani, Ana, dan Ela) menulis surat
Dhamir  نyang ada pada kata ب
َ ْ ُ يَ ْكتmenjadi fa’il sebagai
kata ganti (Anis, Mila, dan Nia) yang diberitakan sedang
menulis.
3. Fa’il yang mengikuti fi’il amar
Isim dhamir yang menjadi fa’il yang mengikuti fi’il amar
terbagi menjadi lima:
1) Fa’il berupa isim dhamir ( = أنتkamu laki) yang tidak
terbaca seperti:
94

!ب َع ُد َو َك َش ِديْ ًدا
ْ اِ ْض ِر

Pukullah musuhmu dengan keras!
94

I'rabnya:

 فعل أمر جزوم وعامة جزمه سكون ظاهر ف آخره وفاعله ضمر:ب
ْا
ْ ِض ِر
 مفعول به منصوب وعامة نصبه: َع ُد َو: َع ُد َو َك.مستتر فيه وجوبا تقديره أنت
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ُ اُن
!ْظ ْر اَْمَنْ َظ َر ْاجَ ِميْ َل

Lihatlah pemandangan yang indah

!اب
َ ََح الْب
ْ يَا َعبْ َد ْالَ ِق اِفْت

Hai Abdul Haq, bukalah pintu itu!
ُ اُن, ب
Pada fi’il amar, ْظ ْر
ْ  اdan  اِفْتَ ْحada isim dhamir (انت
َ )
ْ ِض ِر
yang tidak terbaca yang disebut dhamir mustatir sebagai
fa’il (orang yang diperintah).
2) Fa’il berupa isim dhamir muttashil ( = ىkamu perempuan),
seperti:

!م ِع ْي َما قَالَ ُه أَبُ ْو ِك
َ ْ ِإ

Dengarlah apa kata bapakmu!

!اُ ْد ُخ ِل ْي اَلْ َف ْص َل

95

Masuklah ke kelas!

!ب َه ِذ ِه اآيَ َة
ْ ُاُ ْكت

Tulislah ayat ini!
Huruf ya’ pada akhir kata ِي
َ ْ ِ إdan ب
ْ ُ اُ ْكتadalah isim
ْ اُ ْد ُخل, م ِع ْي
dhamir muttashil (kata ganti untuk satu orang perempuan
yang diperintah).
3) Fa’il berupa isim dhamir muttashil ( = اkamu berdua laki
atau perempuan) yang disebut dhamir tastniyah.
a) Contoh untuk laki:
96

95

96

ُ اُن
! يَا َحْ ُم ْو ُد َو َع ِلي،ْظ َرا َه َذا

فتحة ظاهرة ف آخره عدو مضاف الكاف ضمر بارز متصل مبي على الفتح ف
 صفة مصدر حدذوف بقديره ضربا شديدا: َشدِيْ ًدا.حل نصب مفعول به

I’rabnya:

 ضمر بارز متصل: الياء. فعل أمر جزوم وعامة جزمه حذف النون:ِي
ْ اُ ْد ُخل
 مفعول به وعامة نصبه فتحة: الفصل.مبي على السكون ف حل رفع فاعل
ظاهرة ف آخره

I’rabnya:

ُ اُن
 فعل أمر جزوم وعامة جزمه حذف النون األف ضمر بارز متصل مبي:ْظ َرا
 هذا اسم اشارة مبي على السكون ف حل.على السكون ف حل رفع فاعل
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Hai Mahmud dan Ali, lihat ini

ِ الص
ْ ِ اِ ْج ِل َسا
!ف اأَ َو ِل
َ ف

Duduklah di barisan pertama
ُ  انdan ِسا
Huruf alif di akhir kata ْظ َرا
ْ  اadalah isim dhamir
َ ِجل
muttashil untuk dua orang laki yang diperintah.
b) Contoh untuk perempuan:

!اب
َ ََحا الْب
َ  اِفْت،يَاأنِيْ َس ُة َو لَيْلَى

Hai Anisa dan Laila bukalah pintu

!ان بَ ِعيْ ٍد
ٍ اِ ْذ َهبَا إِىََ َم َك

Pergilah ke tempat yang jauh
Huruf alif di akhir kata حا
َ َ اِفْتdan  اِ ْذ َهبَاadalah isim dhamir
muttashil untuk dua orang perempuan yang diperintah.
4) Fa’il berupa isim dhamir muttashil ( = نKalian perempuan)
yang disebut ِس َوة
ْ ن.
ْ ُو ُن الن

ُ  اُن،ات
!ْظ ْر َن اَْمَنْ َظ َر
ُ يَا ُم َع ِل َم

Para guru, lihatlah pemandangan itu!

!اِ ْض ِربْ َن َع ُد َو ُك َن

Pukullah musuh kalian

!ب أً ْواَ ِد ُك َن
َ ِاِ ْج ِل ْس َن َجان

Dudulah di samping anak-anakmu)
ُ  اُنdan ِسن
Huruf nun di akhir kata ِض ِربْ َن
ْ ا, ْظ ْر َن
ْ  اadalah fa’il
ْ ِجل
yang berupa isim dhamir muttashil untuk orang ketiga
perempuan banyak. Dhamir ini disebut dengan nun
niswah.
5) Fa’il berupa isim dhamir muttashil ( = واKalian banyak laki)
yang disebut wawu al-jama’ah, seperti:

!س
ُ اِ ْم ُع ْوا َما قَالَ ُه امُْ َد ِر

Dengarkanlah apa kata bapak guru!

. منادى مبي على الضم ف حل نصب: حرف النداء حمود: يا.نصب مفعول به
 علي معطوف على حمود. الواو حرف عطف:َو َعلِي
H. Musawar M.Ag

| 117

97

!ي الْ َف ْص َل
َ ْ اُ ْد ُخلُ ْوا فَا ِر ِح

Masuklah ke kelas dengan senang!

!اُ ْكـتُـبُ ْوا َه ِذ ِه اآيً َة
Tulis ayat ini!

Huruf wawu di akhir kata اُ ْد ُخلُ ْوا, ِم ُع ْوا
ْ  اdan  اُكْـتُـبُ ْواadalah
dhamir muttashil untuk orang ketiga banyak yang menjadi
fa’il (orang yang diperintah).

Catatan:
Selain fa’il yang berbentuk isim zhahir dan isim dhamir
seperti beberapa contoh di atas, fa’il juga dapat berbentuk:
a. Isim maushul, seperti kata ِي
ْ  الَذdengan syarat adanya
shillah ( )صلـةyang mengikutinya, yaitu kata yang menjadi
penghubung yang berbentuk:
1. Jumlah fi’liyah ( فاعل+ ) فعل, seperti:
98

ب
َ قَا َم الَ ِذ ْي َذ َه

Orang yang pergi telah berdiri
2. Jumlah ismiyah ( خر+  )مبتدأseperti:
99

ٌقَا َم الَ ِذ ْي بَيْتُ ُه َكبِ ْر

Orang yang rumahnya besar itu berdiri
97

98

99

I’rabnya adalah sebagai berikut:

 ضمر بارز متصل: الواو. فعل أمر جزوم وعامة جزمه حذف النون:اً ْد ُخلُ ْوا
 حال من الفاعل منصوب وعامة:ي
َ ْ  فَا ِر ِح.مبي على السكون ف حل رفع فاعل
 مفعول به: الفصل.نصبه الياء

I’rabnya adalah sebagai berikut:

 اسم موصول مبي على السكون ف َحل:ِي
ْ  الَذ. فعل ماض مبي على فتحة:قا َم
. و فاعله ضمر مستتر فيه جوازا تقديره هو.  فعل ماض:ب
َ  َذ َه.رفع فاعل
اجملة من الفعل و الفاعل صلة الذى

I’rabnya adalah sebagai berikut:

 اسم موصول مبي على السكون ف َحل:ِي
ْ  الَذ. فعل ماض مبي على فتحة:قا َم
 اهاء ضمر بارز. بيت مضاف. مبتدأ مرفوع باابتداء: بيت: بَيْتُ ُه.رفع فاعل
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) seperti:حرف جر +جرور( 3. Jar majrur

قَا َم الَ ِذ ْي ِفى الْ َف ْص ِل

100

Orang yang ada dalam kelas itu berdiri
4. Zharaf (kata keterangan), seperti kalimat berikut:

ت
قَا َم الَ ِذ ْي أَ َما َم الْبَيْ ِ

Orang yang ada di depan rumah itu berdiri
َ berikut:ه َذا Isim Isyarah (kata tunjuk), seperti kata

b.

قَا َم َه َذا ال َر ُج ُل

Laki-laki ini telah berdiri

ب
قَا َم الَ ِذ ْي َذ َه َ

متصل مبي على الضم ف حل جر مضاف إليهَ .كبِ ْرٌ :خر مبتدأ مرفوع بامبتدأ.
اجملة من امبتدأ و اخر صلة الذى
I’rabnya adalah sebagai berikut:

ِي :اسم موصول مبي على
قا َم :فعل ماض مبي على فتحة ظاهرة ف آخره .الَذ ْ
السكون ف َحل رفع فاعل .فِى الْ َف ْص ِل :ف حرف جر الْ َف ْص ِل  :جرور بفي .اجار
و اجرور متعلق باستقر .استقر :فعل ماض مبي و فاعله ضمر مستتر فيه جوازا
تقديره هو .اجملة من الفعل و الفاعل صلة الذى
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ُ َب
اب ْالَْف ُع ْوِل اللَ ِذي لَْ يُ َس َم َفا ِعلُ ُه
maf’ul lam yusamma fa’iluhu
[ObyeK Dalam Kalimat Pasif]

U

ngkapan seperti: Buku ditulis, Jendela dibuka, al-Qur’an
dibaca dan sebagainya dalam bahasa Arab disebut dengan
naib al-Fa’il (pengganti subyek). Maksudnya adalah banhwa
obyek atau maf’ul menduduki posisi subyek atau fa’il. Hal ini
yang akan dijelaskan berikut.
A. Pengertian Na’ib al-Fa’il

ِي َمْ يُ ْذ َك ْر َم َع ُه فَا ِعلُ ُه
ْ ُو ُع الَذ
ْ َو ُه َو اْا
ْ ِس ُم ا ْمَ ْرف
al-Maf'ul al-Lazi Lam Yusamma Fa'iluh adalah isim yang
dihukumi rafa' dan tidak disebutkan fa'ilnya.
Dari defini di atas dapat disebutkan ciri-ciri naib al-fa’il,
yaitu: 1). berbetuk isim (isim zhahir atau dhamir), 2) Memiliki
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hukum rafa’ atau marfu’ seperti hukum fa’il, 3). Mengikuti fi’il
majhul. 4). Disebutkan setelah dihilangkan fa’ilnya, seperti
kalimat berikut:
101

َاب
َ قَ َرأَ نَ ْوفَ ٌل اَلْ ِكت

Naufal membaca buku
Jika kalimat di atas diuraikan, maka akan menjadi:

َ( قَ َرأmembaca) adalah fi’il ma’lum (kata kerja aktif).
( نَ ْوفَ ٌلorang yang membaca) adalah fa’il (subyek).
َاب
َ ( اَلْ ِكتbuku yang dibaca) adalah maf’ul bih (objek).

Sehingga kalau digabungkan menjadi “Naufal membaca
buku” (Subjek+Predikat+Objek). Akan tetapi, ketika
posisi obyek (buku) diubah menjadi subyek, maka susunan
kalimatnya akan menjadi “Buku dibaca” sebagaimana pada
contoh berikut:
102

َاب
ُ قُ ِرأَ اَلْ ِكت

Buku dibaca

Jika diuraikan, maka akanmenjadi seperti berikut:

َ( قُ ِرأdibaca) adalah fi’il majhul (kata kerja pasif).
َاب
ُ ( اَلْ ِكتbuku) adalah naib al-fa’il (pengganti subyek

dari

kata Naufal yang sudah dibuang).
Setelah diketahui bahwa na’ib al-fa’il disyaratkan mengikuti
fi’il majhul dan adanya perubahan pada fi’il majhul, yang
diikutinya, maka pada bahasan selanjutnya akan dijelaskan
tentang bentuk perubahan fi’il majhul pada bahasan
berikut.

101

102

I'rabnya:

 فاعل وهو مرفوع: نوفل. فعل ماض مبنى على فتحة ظاهرة ف آخره:قرأ
 مفعول به منصوب وعامة نصبه: الكتاب.وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره
فتحة ظاهرة ف آخره
I'rabnya:

: الكتـاب. فعل ماض مبنى للمجهول وهو مبي على فتحة ظاهرة ف آخره:قرأ
نائب الفاعل وهو مرفوع وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره
H. Musawar M.Ag
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B. Perubahan Bentuk Fi’il Majhul

ِ  وك،ض َم أولُ ُه
ِ ِع ُل َم
،ُِس َر َما قَبْ َل آَ ِخره
ُ ًاضيا
ْ فَإِ ْن َكا َن الْف
ِح َما قَبْ َل آَ ِخ ِر ِه
َ َوإِ ْن َكا َن ُم
ُ ًضا ِرعا
َ ض َم أولُ ُه وفُت

Jika fi'ilnya berbentuk madhi, maka huruf awalnya didhummah-kan dan huruf sebelum terakhir dikasrah. Jika
berbentuk fi'il mudhari', maka huruf awalnya di-dhummahkan dan sebelum terakhir di-kasrahkan.
Fi’il majhul (( (فعل جهولkata kerja pasif) terbagi menjadi 2
(dua) bentuk: 1 Fi’il Majhul dalam bentuk fi’il madhi. 2. Fi’il
Majhul dalam bentuk fi’il mudhari’. Kedua bentuk dijelaskan
berikut ini:
Fi’il majhul dalam bentuk ( فعل ماضfi’i madhi), huruf awalnya
diberi harakat dhummah dan huruf sebelum terakhir diberi
harakat kasrah. Perhatikan perbandingan dalam contoh
berikut:
Fi’il Madhi Ma’lum

Fi’il Madhi Majhul

أَ َك َل َظا ِف ٌر َم ْو ًزا

أُ ِك َل َم ْو ٌز

Zhafir makan pisang

Pisang dimakan

ََح ِع ِزيَا اَلنَا ِف َذة
َ فَت

ُت النَا ِف َذة
ْ فُتِ َح

Izziya membuka jendela

Jendela dibuka

اط َم ُة َح َج ًرا
ْ ََكتَب
ِ َت ف

ب َح َج ٌر
َ ُِكت

Fatimah menulis batu

Batu ditulis

س َعائِ َش َة
ٌ ص َر أَ ُغ ْو
َ َن

ت َعائِ َش ُة
ِن
ْ ُص َر

Agus menolong Aisyah

Aisyah ditolong

Dari beberapa contoh di atas dapat diketahui beberapa hal:
a)Perubahan harakat pada huruf awal dari fathah menjadi
dhummah (ض َم أولُ ُه
ُ ) dan huruf sebelum terakhir menjadi
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-

ِ )ك. b) Penambahan huruf ta’ sukun
kasrah (ُس َر َما قَبْ َل آَ ِخر ِه
(Ta’ al-Ta’nis) untuk na’ib al-Fa’il yang berjenis perempuan
seperti halnya yang berlaku pada fa’il.
Fi’il majhul dalam bentuk  فعل مضارعhuruf awalnya diberi
harakat dhummah dan huruf sebelum terakhir diberi
harakat fathah. Contoh: (Perhatikan perbandingan).
103

Fi’il Mudhari’ Ma’lum

يَأَْ ُك ُل َظا ِف ٌر َم ْو ًزا

Fi’il Mudhari’ Majhul
104

يُ ْؤ َك ُل َم ْو ٌز

Zhafir makan pisang

Pisang dimakan

َح ِع ِزيَا بَابًا
ُ يَ ْفت

اب
ٌ ََح ب
ُ يُ ْفت

Izziya membuka pintu

Pintu dibuka

ٌ ص
ال ُم ْس ِل َم ًة
ُ ْيَن
ِ َ ص ُر

ص ُر ُم ْس ِل َم ٌة
َ ْتُن

Shalih menolong Muslimah

Muslimah ditolong

ُ تَ ْع ِر
ف َعائِ َش ُة تِلْ ِميْ ًذا

ُ يُ ْع َر
ف تِلْ ِميْ ٌذ

Aisyah mengenal seorang siswa

Seorang siswa dikenal

Dari beberapa contoh di atas dapat diketahui beberapa hal:
a) Perubahan harakat pada huruf awal dari fathah menjadi
dhummah (ض َم أولُ ُه
ُ ( dan huruf sebelum terakhir menjadi
fathah (ِح َما قَبْ َل آَ ِخر ِه
َ )فُت. b) Perubahan huruf mudhara’ah di
awal kata sesuai dengan jenis na’ib al-fa’il-nya.
perubahan-perubahan yang terjadi pada fi’il tersebut
berlaku juga pada fi’il yang terdiri dari tiga, empat, lima,
atau enam huruf. Contoh-contohnya dapat dilihat dalam
tabel di bawah:

103

I’rabnya:

 يؤكل فعل مضارع مبي للمجهول وهو مرفوع وعامة رفعه ضمة:يُ ْؤ َك ُل َم ْو ٌز
 نائب الفاعل وهو مرفوع وعامة رفعه ضمة ظاهرة: موز.ظاهرة ف آخره
H. Musawar M.Ag
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Bentuk fi’il dengan 3 huruf:
Fi’il Ma’lum

Fi’il Majhul

َاب
ِ ََُم ٌد ا
َ لكت
َ قَ َرأَ ح
َاب
ِ ََُم ٌد ا
َ لكت
َ ْرأَ ح
َ يَق

َاب
ِ َقُ ِرأَ ا
ُ لكت
َاب
ُ ْرأُ اَلْ ِكت
َ يُق

Keterangan
Fi’il madhi
Fi’il mudhari’

Bentuk fi’il dengan 4 huruf
Fi’il ma’lum

Fi’il majhul

Keterangan

ََُم ٌد اَلْ َعام
َ أَ ْك َر َم ح
ِ
ََُم ٌد اَلْ َعام
َ يُ ْك ِر ُم ح
ِ

ُأُ ْك ِر َم اَلْ َعام
ِ
ُيُ ْك َر ُم اَلْ َعام
ِ

Fi’il madhi tiga huruf yang
ditambah huruf alif
Fi’il mudhari’

Bentuk fi’il dengan 5 huruf
Fi’il Ma’lum

Fi’il Majhul

ااحتِ َفا َل
َ َح ح
َ اِفْتَت
ْ َُم ٌد

ُ ا ْحتِ َف
ال
ِ اُفْـتُـتِ َح ا

ااحتِ َفا َل
َ يَ ْفتَتِ ُح ح
ْ َُم ٌد

ُ ا ْحتِ َف
ال
ِ َح ا
ُ يُ ْفـتَـت

Keterangan
Fi’il madhi tiga huruf
ditambah 2 huruf
(alif-ta’)
Fi’il mudhari’

Bentuk fi’il dengan 6 huruf
Fi’il Ma’lum

Fi’il Majhul

ََُم ٌد اه
َ اِ ْسـتَغْـ َف َر ح

َُاُ ْسـتُغْـ ِفر اه
َ

ََُم ٌد اه
َ ْـفر ح
ُ يَ ْسـتَغ
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ُ
ْ

Keterangan
Fi’il madhi tiga huruf
ditambah 3 huruf (alif-sinta’).
Fi’il mudhari’
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C. Pembagian Na’ib al-Fa’il

َ
ِر َنْ ُو
ِ ْ ِس َم
ٌ  َظاه:ي
ُ  َو ُم ْض َم ٌر؛ فَالظاه،ِر
ْ َو ُه َو َعلَى ق
َ قَ ْول
، وأُ ْك ِر َم َع ْمر ٌو،ٌب زَيْد
ُ :ِك
َ ض ِر
ُ  ويُ ْض َر،ٌب زَيْد
َ ض َم ُر َنْ َو قَ ْول
،ض ِربْنَا
َْ ُْكر ُم َع ْمر ٌو َوام
ُ  َو،ت
ُ :ِك
ُ ْض ِرب
َ ُوي

ِ ْض ِرب
،َض ِربْ ُت
ُ  َو،ض ِربْتُ ْم
ُ  َو،ض ِربْتُ َما
ُ  َو،ت
ُ  َو،ت
ُ َو
َ ْض ِرب
ض ِربْ َن
ُ  َو،وض ِربُ ْوا
ُ ،ض ِربَا
ُ  َو،ت
ُ ،ب
ُ َو
ْ َوض ِرب
َ ض ِر

Na'ib al-Fa'il ada 2 bentuk, yaitu; Isim Zhahir dan Isim
Dhamir. Yang berbentuk isim zhahir seperti kalimat: ب
ُ
َ ض ِر
( زَيْ ٌدZaid dipukul), ب زَيْ ٌد
ُ ( يُ ْض َرZaid sedang dipukul), أُك ِر َم َع ْمر ٌو
(Amar dimuliakan), dan كر ُم َع ْمر ٌو
َ ُ( يAmar sedang dimuliakan).
Sedangkan contoh isim dhamir adalah ت
ُ (aku dipukul),
ُ ْض ِرب
ِ ْض ِرب
ض ِربْنَا
ُ (Kami dipukul), ت
ُ (Kamu
ُ (kamu (lk) dipukul), ت
َ ْض ِرب
(pr) dipukul), ض ِربْتُ َما
ُ (Kalian
ُ (Kalian berdua dipukul), ض ِربْتُ ْم
َ ُ ْض َرب
(lk) dipukul), ت
َ (Kalian (pr) dipukul), ب
ُ (Dia (lk)
َ ض ِر
dipukul), ت
ُ (Mereka berdua (lkُ (Dia (pr) dipukul), ض ِربَا
ْ َض ِرب
pr) dipukul), ض ِربُ ْوا
ُ (mereka
ُ (Mereka (lk) dipukul), dan ض ِربْ َن
(pr) dipukul).
Bentuk na’ib al-Fail sama dengan bentuk fa’il yang terbagi
menjadi dua: bentuk isim zhahir dan bentuk isim dhamir:
1. Na’ib al-fa’il dalam bentuk isim zhahir dapat berupa: isim
mufrad, isim tasniyah, jama’ taksir, jama’ mu’annats salim,
al-asma’ al-khamsah, dan lainnya. Contohnya dapat dilhat
dalam tabel berikut:
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Kalimat
Isim Mufrad

Isim Tasniyah

Jama’ Mudzakkar
Salim
Jama’ Mu’annats
Salim

Jama’ Taksir

Al-Asma’ AlKhamsah

ب َزيْ ٌد
ُ
َ ض ِر
ت َسا ِرقَ ٌة
ُ
ْ َض ِرب

ان
ِ َفُــتِ َح بَاب
َان
ِ ت نَا ِف َذات
ْ فُـتِ َح
ُص َر امُْ ْس ِل ُم ْو َن
ِن

ص ُر امُْ ْس ِل ُم ْو َن
َ ْيُن

َات
ُ ت اَمُْ ْؤ ِمن
ْ أُ ِم َر
َات
ُ ـر امُْ ْؤ ِمن
ُ تُأْ َم
ُ ب ال ِر َج
ال
ُ
َ ض ِر

ُ ب ال ِر َج
ال
ُ يُ ْض َر
َ ُع ِر
ف أَ ُخ ْو َك
ُ يُ ْع َر
ف أَ ُخ ْو َك

Terjemah
Zaid dipukul
Pencuri dipukul
Dua pintu dibuka
Dua jendela dibuka
Orang muslim
dibantu
Perempuan
mukmin itu
diperintah
Laki-laki itu dipukul

Saudaramu dikenal

Dari contoh di atas, dapat dilihat bahwa hukum na’ib alfa’il seperti hukum yang berlaku pada fa’il.
2. Naib al-Fa’il yang berbentuk isim dhamir adalah: Dhamir
rafa’ mutaharik, yaitu kata ganti yang bersambung dengan
fi’il madhi, seperti kata ب
ُ dalam tabel berikut:
َ ضــ ِر
Terjemah
Aku dipukul
Kami dipukul
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 نائب+ فعل
الفاعل

َ
ٌض ِم ْر
ٌَصل
ِ ُمت

ض ِربْنَا
ُ

نَا

ت
ُ
ُ ْض ِرب

ت
ُ

فعــل
ب
ُ
َ ضـ ِر

ب
ُ
َ ضـ ِر
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Kamu (laki) dipukul
Kamu (pr) dipukul
Kalian berdua dipukul
Kalian (laki) dipukul
Kalian (pr) dipukul

ت
ُ
َ ْض ِرب

ت
َ

ض ِربْـتُ َما
ُ

ُمَا

ت
ُ
ِ ْض ِرب

ت
ِ

ض ِربْـتُ ْم
ُ
َ ُ ْض ِرب
ـت
ُ

ُْت

ـن
ُ
َ ْض ِرب

Mereka (pr) dipukul

ُن
َت
َن

ب
ُ
َ ضـ ِر

ب
ُ
َ ضـ ِر

ب
ُ
َ ضـ ِر

ب
ُ
َ ضـ ِر

ب
ُ
َ ضـ ِر

ب
ُ
َ ضـ ِر

Contoh na’ib al-Fa’il yang berbentuk isim dhamir pada
susunan kalimat sebagai berikut:

ت يَ ْو َم اأَ َح ِد
ُ أَنَا
ُ ْض ِرب

Saya dipukul pada hari Ahad

احا
ً َصب
َ قُ ِد ْمـتُ ْم

Pagi hari, kalian dimajukan

َ ُ َْطلَب
ت بِ َغ ْر َك َرا َه ٍة

Kalian diminta tanpa ada paksaan
2. Na’ib al-fa’il yang berbentuk isim dhamir mustatir adalah
kata ganti yang tersembunyi, seperti dhamir yang ada
dalam kata kerja ب
َ berikut:
َ ــر
َ ض

ب
ُ
َ ضـ ِر

ت
ُ
ْ َضـ ِرب

Dia (laki) dipukul
Dia (pr) dipukul

Kata ب
َ diartikan dengan dia memukul, karena ada
َ ـر
َ ض
dhamir mustatir ( ) ُه َوyang menjadi naib al-failnya. Demikian
juga dhamir mustatir ( )هيyang ada pada kata ت
َ . Bila
ْ َـرب
َ ض
naib al-failnya dimunculkan, maka akan menjadi seperti
pada contoh berikut:

ب َخالِ ٌد
ُ
َ ضـ ِر

اط َم ُة
ُ
ْ َضـ ِرب
ِ َت ف

Khalid telah dipukul
Fatimah telah dipukul
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Kata yang menjadi na’ib al-Fa’il berbentuk isim dhamir
ِ ِرٌ ُمت
muttashil (َص ٌل
َ ), berupa huruf alif dan wawu yang
ْ ضم
disambung dengan fi’il madhi atau fi’il mudhari’, seperti:
a. Contoh huruf alif seperti:
Terjemah
Mereka
dipukul

berdua

َ
نائب الفاعل+َص ٌل فعل
ِ ض ِم ْرٌ ُمت

ض ِربَا
ُ

ا

فعـل َماض

ب
ُ
َ ضـ ِر

Contoh kalimat sebagai berikut:

ض ِربَا
ُ ان
ِ اَمُْ ْس ِل َم

104

Dua orang muslim telah dipukul

ض ِربَتَا
ُ َان
ِ اَمُْ ْس ِل َمت

Dua orang muslimah telah dipukul
Huruf alif pada kata ض ِربَا
ُ dan ض ِربَتَا
ُ sebagai isim dhamir
muttashil menjadi na’ib fa’il yang menunjukkan dua orang,
yaitu dua orang muslim.
b. contoh huruf wawu seperti:
Terjemah
Mereka
dipukul

نائب الفاعل+فعل
ُ
ض َِربُ ْوا

َ
َص ٌل
ِ ض ِم ْرٌ ُمت
و

فعـل َماض
ب
ُ
َ ضـ ِر

Contoh kalimat:
105

ض ِربُ ْوا
ُ اَمُْ ْس ِل ُم ْو َن

Orang-orang muslim telah 1dipukul
104

105

I’rabnya:

ِ ِم
 فعل مبي للمجهول:ض ِربَا
ُ . مبتدأ مرفوع باابتداء: امسلمان:ض ِربَا
ُ ان
َ اَمُْ ْسل
االف ضمر بارز متصل مبي على السكون فى حل رفع نائب الفاعل اجملة
من الفعل و نائب الفاعل ف حل رفع خر مبتدأ
I’rabnya:

 فعل مبي للمجهول الواو ضمر بارز: ضربوا. مبتدأ مرفوع باابتداء:امسلمون
متصل على الضم فى حل رفع نائب الفاعل اجملة من الفعل و نائب الفاعل
ف حل رفع خر مبتدأ
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Huruf wawu (wawu al-jama’ah) pada kata ض ِربُ ْوا
ُ adalah na’ib
al-Fa’il yang menunjukkan makna banyak.
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َ ْاب اْلُبَْت َدإ َوا
ُ َب
ب
خ
َ
ِ ِ
al-mubtaDa’ wa al-Khabar

[mubtaDa’ Dan Khabar]

A

li membuat kalimat berita: Ahmad adalah guru, rumah itu
bagus, bajumu baru, ayahku adalah seorang pahlawan,
Salih di kelas, dan sebagainya. Kalimat berita seperti ini dalam
bahasa Arab sama dengan apa yang disebut jumlah ismiyah,
yaitu kalimat yang terdiri dari mubtada’ (subjek) dan khabar
(predikat).
A. Mubtada’
Definisi mubtada’ adalah:

ِ ِل ال َلف
ْظيَ ِة
ِ ُو ُع الْ َعا ِرى َع ِن الْ َع َوام
ْ اَمُْبْتَ َدأُ ُه َو ا
ْ ْاس ُم ا ْمَ ْرف
Mubtada’ adalah isim yang dihukumi rafa' dan terbebas
dari amil-amil lafzhiah
Dari definisi ini dapat ditetapkan ciri mubtada’, yaitu: 1).
mubtada’ adalah isim yang ada di awal kalimat b). memiliki
hukum rafa’ yang disebabkan oleh amil maknawi, yaitu al-
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Ibtida’. Jadi, kalimat yang tidak sesuai dengan ketentuan
tersebut tidak dinamakan dengan mubtada’. Contoh kalimat:
106

س
ٌ َُم ٌد ُم َد ِر
ّح

Muhammad adalah guru
Kata َمد
َ  ُحadalah isim (nama orang) yang berfungsi sebagai
mubtada’, (permulaan kata), yang di-rafa’-kan oleh amil ma’nawi,
(kata yang tidak diucapkan), yaitu ( اابتداءpermulaan).
B. Khabar
Setiap ( ُمبْتَدَأsubjek) memiliki ( َخرperdikat) yang berfungsi
sebagai penyempurna makna kalimat. Dan kalimat yang tidak
memiliki khabar tidak dapat dimengerti. Adapun definisi
khabar adalah:

ـم ْسنَ ُد إِلَيْ ِه
َ ْر ُه َو ال
ُ َ ََو ْاخ
ُ ُْو ُع ال
ْ ـم ْرف

Khabar adalah isim yang dihukumi rafa’ dan disandarkan
kepadanya.
Contoh khabar dalam kalimat seperti kata س
ٌ  ُم َد ِرdalam
susunan kalimat berikut:

س
ٌ َُم ٌد ُم َد ِر
ّ  حMuhammad adalah guru

Kata س
ٌ  ُم َد ِرadalah khabar (predikat) yang menerangkan
َمد
ح
(mubtada’)
bahwa ia adalah seorang guru. Kedudukan َمد
ُ
َ
َ ُح
ر
د
م
sebagai guru diketahui dari kata س
sebagai
khabar
yang
َ
ِ
ٌ ُ
disebut ( اَمُْ ْسنَ ُد إِلَيْ ِهorang yang menjadi guru adalah Muhammad

bukan orang lain). Contoh lainnya adalah:

 َزيْ ٌد قَائِ ٌمSatu Zaid berdiri

ان
ِ َان قَائِ َم
ِ  اَل َزيْدDua Zaid berdiri
106

I'rabnya adalah sebagai berikut:

 خر:س
ٌ  مبتدأ مرفوع باابتداء وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره ُم َد ِر:ٌَمد
ّ ُح
.مبتدأ مرفوع بامبتدأ وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره
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َال َزيْ ُد ْو َن قَائِ ُم ْو َن

Banyak Zaid berdiri

C. Beberapa Ketentuan dalam Mubtada’ dan Khabar
Ditetapkan adanya kesesuaian antara mubtada’ dan khabar
yang disebut muthabaqah )(م َطابَ َق ٌة
ُ . Kesesuaian itu seperti
berikut:
1. Sama-sama
mu’annats:

berbentuk

isim mufrad dan muzakkar/

ب
ٌ َُِم ٌد َطال
ّ  حMuhammad seorang siswa
 فاَ ِط َم ُة َط البَ ٌةFatimah adalah seorang siswi
2. Sama-sama berbentuk tatsniyah dan muzakkar/mu’annats:

ان
ِ َان َطالِب
ِ َحْ ُم ْو َد

Dua Mahmud adalah siswa

َان
ِ َان َطالبَت
ِ فاَ ِط َمت

Dua Fatimah adalah siswi
3. Sama-sama berbentuk jama’ mudzakkar salim:
107

َحْ ُم ْو ُد ْون َ َطالِبَابُ ْو َن

Beberapa Mahmud adalah siswa
4. Sama-sama berbentuk jama’ mu’annats salim:

ٌ َفاَ ِط َمات َطالب
ات

Beberapa Fatimah adalah siswi

107

I’rabnya:

مبتدأ مرفوع باابتداء وعامة رفعه الواو نيابة عن الضمة أنه جع:حمودون
 خر مبتدأ:َطالبون
.امذكر السام و النون عوض عن التنوين ف ااسم امفرد
ْ
مرفوع بامبتدأ وعامة رفعه الواو نيابة عن الضمة أنه جع امذكر السام و النون
عوض عن التنوين فى ااسم امفرد
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D. Bentuk Mubtada’

َ
ِ ِس َم
ِر َما تَ َق َد َم
ٌ  َظاه:ان
ُ  فَالظاه،ِر َو ُم ْض َم ٌر
ْ َو امُْبْتَ َدأُ ق
ت
َ ْ أَنَا َو َنْ ُن َو أَن:ِي
َ  َو امُْ ْض َم ُر اثْنَا َع.ُْره
ُ ِذك
َ  َو ه,شر
ِ َْو أَن
َ ُ ْت َو أَنْتُ َما َو أَنْتُ ْم َو أَن
ِي َو ُه َما َو
َ ت َو ُه َو َو ه
َ قول
ِم ْو َن َو َما
ُ  أَنَا قَائِ ٌم َو َنْ ُن قَائ:ِك
ْ  َنْ ُو،ُه ْم َو ُه َن
َ أَ ْشبَ َه َذل
ِك

Mubtada’ ada dua macam: mubtada' isim zhahir dan isim
dhamir. Mubtada' dalam bentuk isim zhahir sudah disebut
terdahulu. Mubtada' dalam isim dhamir (munfashil) ada
12 (dua belas) kata: ( أَنَاsaya), ن
َ ( أَنkamu
ُ ْ( َنkami/kita), ْت
laki), ْت
ِ ( أَنkamu perempuan), ( أَنْتُ َماkamu berdua laki atau
َ ُ ( أَنkalian perempuan),ُه َو
perempuan), ( أَنْتُ ْمkalian laki), ْت
(dia laki), ي
َ ( ِهdia perempuan), ( ُه َماmereka berdua laki/
perempuan) م
َ ( ُهmereka laki), ( ُه َنmereka perempua).
َ ( َنْ ُن قَائِ ُم ْوkami
Misalnya seperti: ( أَنَا قَائِ ٌمsaya berdiri) dan ن
berdiri) dan contoh yang menyerupainya.

Bentuk mubtada’ ada dua macam: 1) mubtada yang
berbentuk isim zhahir (nama benda), seperti contoh di
atas. 2) mubtada’ yang berbentuk isim dhamir munfashil,
seperti:
Dhamir

أَنَا

َنْ ُن
ْت
َ أَن

ْت
ِ أَن

Contoh kalimat

س
ٌ أَنَا َم َد ِر

َنْ ُن امُْ ْس ِل ُم ْو َن

َ َ أَن
ُ الص
ال
ِ َ ْت الْ َول ُد
ص ِديْ َق ٌة أَِميْنٌَة
ِ أَن
َ ْت

Terjemah

Saya seorang guru
Kami orang muslim
Kamu anak yang baik
Kamu teman yang jujur
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أَنْتُ َما
أَنْتُ ْم
َ ُ أَن
ْت
ُه َو

ِه َي
ُه َما
ُه َم

ُه َن

َ َأَنْتُ َما ف
ان
ِ ا َح
أَنْتُ ْم ُم ْؤ ِمنُ ْو َن أَ َولُ ْو َن
َ ُ أَن
ٌ ْت ُم َع ِل َم
ات
ُه َو أَبُ ْو َك

ُاط َم ُة اَْمَ ْر ُج ْو َوة
ِ َِه َي ف
َان
ِ ميْن
ِ ُه َما َولَد
ِ َ َان
ُه ْم أَ ْواَ ٌد نَ ِشيْ ُط ْو َن

ٌ ُه َن أُ َم َه
ات ِم ْن َمتَا َر ْم

Kalian berdua petani
Kalian mukmin yang
pertama
Kalian para guru
Dia adalah bapakmu
Dia Fatimah yang
diharapkan
Mereka anak yang gemuk
Mereka anak yang rajin
Mereka Ibu-ibu dari
Mataram

Kata-kata bergaris bawah pertama adalah mubtada’ yang
berupa isim dhamir munfashil dan yang bergaris bawah
kedua adalah khabar.
E. Bentuk Khabar

ِ ِس َم
. فَامُْفْر ُد َنْ ُو زَيْ ٌد قَائِ ٌم،ْر ٍد
ُ َ ََو ْاخ
ُْ ْر ٌد َو َغ
َ  ُمف:ان
َ ر ُمف
ْرق

َْ ار َو
َ ور َو
ُ الظ ْر
ف َو
ُ اجْ ُر
ُ َ اَ ْج:ْر ِد أَ ْربَ َع ُة أَ ْشيَآ َء
ُْ َو َغ
َ ر امُف
َ  َنْ ُو قَ ْول,ر
 زَيْ ٌد فِى:ِك
ِ َ َِل َو امُْبْتَ َدأُ َم َع ْاخ
ِ ِع ُل َم َع الْ َفاع
ْ الْف
الدَا ِر َو زَيْ ٌد ِعنْ َد َك َو زَيْ ٌد قَا َم أَبُ ْوهُ َو زَيْ ٌد َجا ِريَتُ ُه َذاهِبٌَة

Bentuk khabar ada dua macam: Khabar Mufrad dan Khabar
bukan Mufrad. Contoh Khabar mufrad adalah:( َزيْ ٌد قَائِمZaid
berdiri). Khabar bukan Mufrad ada empat bentuk: 1. berupa
Jar-Majrur, 2. berupa zharaf (keterangan waktu), 3. berupa
Fi’il dan Fa’il, 4. berupa Mubtada’-Khabar. contoh: َزيْ ٌد ِفى
َ ( َزيْ ٌد ِعنْدZaid ada di
َ (Zaid berada di dalam rumah), َك
الدا ِر
sisimu),ُ( َزيْ ٌد قَا َم أَبُ ْوهZaid berdiri bapaknya), dan جا ِريَتُ ُه
َ َزيْ ٌد
( َذا ِهبٌَةZaid pergi anaknya)
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Bentuk kalimat yang menjadi khabar ada dua macam:
a.

خر مفرد

(khabar Mufrad), yaitu khabar yang berbentuk
tunggal, bukan susunan kalimat, seperti kalimat bergaris
bawah pada susunan kalimat berikut:

 َزيْ ٌد قَائِ ٌمZaid berdiri

ان
ِ َان قَائِ َم
ِ  اَل َزيْدDua orang Zaid berdiri

 اَل َزيْ ُد ْو َن قَائِ ُم ْو َنBanyak Zaid berdiri

Kata ان
ِ قَائِ َم,  قَائِ ٌمdan  قَائِ ُم ْو َنadalah khabar mufrad karena
berbentuk tunggal. Contoh lain sebagai berikut:
108

ُ َُم ٌد َر ُس
ول اه
َح

Muhammad adalah utusan Allah

ُ إ ْي
ب
ْ َان ت
ِ َا
ِ َْص ِديْ ٌق بِاِلْ َقل

Iman adalah percaya dengan hati

َ ْب الْ ِعلْ ِم فَ ِري
ض ٌة
ُ ََطل

Menuntut ilmu hukumnya wajib

اجبً ٌة
ِ الصاَةٌ َو
ّ

Shalat itu adalah kewajiban

b.

1)

108

( خر غر مفردKhabar Ghair Mufrad), yaitu khabar (predikat)
yang berbentuk jumlah atau syibhul jumlah. Khabar dalam
bentuk jumlah terbagi menjadi dua:
ميَ ٌة
ِ ْ ِجلَ ٌة ا
ُْ

(Jumlah Ismiyah), yaitu susunan kalimat yang
terdiri dari mubtada’ dan khabar )  خر+ (مبتدأ, seperti:

I’rabnya:

 خر مبتدأ وهو مرفوع بامبتدأ وعامة رفعه: مبتدأ مرفوع باابتداء رسول:حمد
 مضاف إليه جرور بامضاف وعامة: مضاف اه:ضمة ظاهرة ف آخره رسول
جره كسرة ظاهرة ف آخره
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َزيْ ٌد َجا ِريَتُ ُه َذا ِهبَةٌ

109

Anak gadis Zaid pergi
َ (gadisnya pergi) adalah jumlah ismiyahجا ِريَتُ ُه َذاهِبٌَة Kata
yang terdiri dari mubtada’ dan kahabar. Bila jumlah seperti
 menjadi mubtadaزَيْ ٌد ini dijadikan khabar, maka kata
مبتدأ( َ menjadi mubtada’ keduaجا ِريَتُ ُه ), kataمبتدأ أول( pertama
) dan disesuaikanهُ( ) yang ditambah dhamir muttashilثانى
رابطة dengan bentuk mubtada’ pertama. Dhamir ini disebut
(pengikat). Contoh lainnya adalah:

ْت َم ْد َر َستُ َ
ك َج ِديْ َدةٌ
 Sekolahmu baruأَن َ

ص ِغ ْرٌ
ِ Pena Hindun kecilهنْ ٌد قَلَ ُم َها َ
 Rumah kalian besarأَنْتُ ْم بَيْتُ ُك ْم َكبِ ْرٌ

جلَ ٌة ِف ْع ِليَ ٌة
ْ ُ (Jumlah fi’liyah), yaitu susunan kalimat yang terdiri

( jumlah ini terbagi menjadiفعل  +فاعل) dari fi’il dan fa’il,
dua:

)2

a) Jumlah fi’liyah susunan kalimat yang terdiri dari fi’il madhi
(, seperti dalam contohفعل ماض  +فاعل) dengan fa’il-nya
berikut:

َزيْ ٌد قَا َم أَبُ ْوهُ

110

I’rabnya:

زَيْدٌ :مبتدأ أول مرفوع باابتداء وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخرهَ .جا ِريَتُ ُه:
ت :مبتدأ ثاني مرفوع باابتداء وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره .اهاء:
جا ِريَ ُ
ٌ
ضمر بارز متصل مبي على الكسر ف حل جر مضاف إليهَ .ذاهِبَة خر مبتدأ
ثاني مرفوع بامبتدأ وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره .اجملة من امبتدأ الثاني
و خره ف حل رفع خر مبتدأ أول
I’rabnya

109

110

زيد :مبتدأ مرفوع باابتداء وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره .قَا َم فعل ماضى
مبي على فتحة ظاهرة ف آخره .أبو :فاعل مرفوع وعامة رفعه الواو نيابة عن
الضمة أنه من اأماء اخمسة ,أبو مضاف آخره اهاء :ضمر بارز متصل
مبي على الضم ف حل جر مضاف إليه .اجملة من الفعل و الفاعل ف حل
رفع خر مبتدأ
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Zaid berdiri bapaknya
Kata  زَيْ ٌدpada contoh di atas posisinya menjadi mubtada’.
Kata  قَا َمsebagai  فعل ماضdan kata  أَبُ ْوmenjadi  فاعلyang
bersambung dengan dhamir muttashil ( )هsesuai dengan
jenis mubtada’nya. Kemudian jumlah fi’liyah ini (+ فعل ماض
 (فاعلmenjadi posisi khabar mubtada’. Contoh lain seperti:

َ َحا ِم ٌد َذ َه
ُب َولَ ُده

Anak Hamid telah pergi

َب أَ ُخ ْوهُ ال ِر َسالَ َة
َ فَ َر َاما َكت

Saudaranya Pratama menulis surat

ُر َع َملُ ُه
َ نَ ْوفَ ْل قَ َل َكاَ ُم ُه َو َكث

Naufal sedikit bicara, banyak kerja
Kata  زَيْ ٌدpada contoh di atas menjadi mubtada’. Kata
ب
َ  َذ َهsebagai  فعل ماضdan kata  َولَ ُدmenjadi  فاعلyang
bersambung dengan dhamir muttashil ( )هsesuai dengan
jenis mubtada’nya. Kemudian jumlah fi’liyah ini  فاعل+ فعل
menjadi sebagai khabar mubtada’.
b) Jumlah fi’liyah yang terdiri dari  فعل مضارع+ فاعلseperti:
111

َ َِعا
ْرأُ َولَ ُد َها
َ  يَق،ئش ُة

Anaknya Aisyah sedang membaca
َ  َعاsebagai mubtada’ dan khabarnya adalah jumlah
Kata ِئش ُة
fi’liyah (فعل مضارع+)فاعل, yaitu ُْرأ
َ  يَقdan  َولَ ُد, kemudian
ditambahkan dhamiir mutashill (ها-nya). Contoh lain
seperti:

ب َز ِميْلُ ُه
ُ  َظا ِف ٌر يَلْ َعTeman Zhafir sedang bermain
105

I’rabnya:

َ َعا
 يقرأ فعل. مبتدأ مرفوع باابتداء وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره:ُِئشة
.مضارع مرفوع لتجرده عن النصب و اجازم وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره
 ضمر بارز متصل: فاعل مرفوع وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره اهاء:ولد
 اجملة من الفعل و الفاعل ف حل.مبي على الضم ف حل جر مضاف إليه
رفع خر مبتدأ
H. Musawar M.Ag
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َ ِ َ ُ فَ َر َاما يBapaknyaPratama sedang shalat
َ ُصلى أبُ ْوه
ْ  نَ ْوفَ َْل تIbunyaNaufal sedang memasak
َطبَ ُخ أُ ُم ُه

ُْ  ِشبْ ُه, yaitu kalimat yang serupa dengan jumlah. Khabar
c). اج ْملَ ِة
dalam bentuk Syibh al-Jumlah ini terbagi menjadi 2 dua:
1.  اجار+ ( اجرورkata keterangan menggunakan huruf jar) yang
terdiri dari huruf jar dan kata yang di-jar-kan (majrur),
seperti susunan kalimat berikut:

َاب لِـ ُم َح َم ٍد
ُ  َالْ ِكتBuku itu milik Muhammad

 اَلْ ِفيْ ُل ِفى الْ َغابَِةGajah itu ada di dalam hutan
َب
ِ  اَلْ َقلَ ُم َعلَى ا ْمَ ْكتPena itu ada di atas meja

Kata yang bergaris, yaitu kata “ ”اَلْ ِفيْ ُل,”َاب
ُ  “اَلْ ِكتdan ““اَلْ َقلَ ُم
adalah  مبتدأdan sibhul jumlah (جرور+ )جارmenjadi خر
(khabar), sebab جرور+ جارmengandung makna ( كائنada
di tempat) sebagai متعلق-nya yang disesuaikan dengan
mubtada’nya. Misalnya, susunan kalimat contoh pertama
asalnya adalah: الكتاب كائن حمد, tetapi kata  كائنtidak
dibaca maka cukup menjadi اب ُِحَ َمد
ُ ََالْ ِكت. Demikian contoh
selanjutnya. Contoh lainnya adalah:
112

َ َزيْ ٌد ِفى
الدار

Zaid di dalam rumah
Selanjutnya kalau susunan kalimat di atas diabalik (dan
contoh-contoh lainyya), misalnya dirubah menjadi:

112

I’rabnya:

 ف: فى الدار. مبتدأ مرفوع باابتداء وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره:زيد
 اجار و اجرور. جرور بفي وعامة جره كسرة ظاهرة ف آخره: الدار.حرف جر
.متعلق محذوف تقديره “كائن” خر مبتدأ
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ِفى ال َدا ِر َزيْ ٌد

113

Di dalam rumah ada Zaid
Kalimat “ “فِى ال َدا ِرyang terdiri dari  جرور+  جارberubah
menjadi ر ُم َق َد ْم
ْ َ ( َخkhabar muqaddam) dan kata  زَيْ ٌدberubah
َ ( ُمبْتَ َدأْ ُمؤmubtada’ mua’khhar).
menjadi َخ ْر
َ َ( اkata-kata tertentu yang menjadi kata keterangan
ُ لظ ْر
2. ف
tempat)114 yaitu khabar dalam bentuk zharaf seperti:

َ َزيْ ٌد ِعنْد
َك

115

Zaid berada di sisimu
Kata  زَيْ ٌدmenjadi mubtada’, kata  ِعنْ َدsebagai Zharaf yang
butuh kepada muta’allaq (tempat bergantung) yaitu kataكائن
(berada di tempat) tidak terbaca sebagai khabar mubtada’.
contoh lainya:

ت
ِ ْاَْمَقْرََةُ َو َرا َء الْبَي

Kuburan ada di belakang rumah

لسيَا َرةُ أَ َما َم امَ ِْس ِج ِد
َ َا

Mobil ada di depan

ب التَاَ ِميْ ِذ
َ ِاَمُ َد ِر ُس ْو َن َجان

Para guru disamping murid
Kata yang bergaris bawah adalah mubtada’, kemudian kata
sesetelahnya adalah khabar. Bila contoh di atas dibalik,
misalnya kalimat:
113

I’rabnya:

. جرور بفي وعامة جره كسرة ظاهرة ف آخره: الدار. ف حرف جر:فى الدار
 مبتدأ مؤخر: زيد.اجار و اجرور متعلق محذوف تقديره “كائن” خر مقدم
.مرفوع بامبتدأ وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره

114

Pembahasan tentang kata-kata yang menjadi zharap dapat dilihat pada
bab Zharaf Makan dan Zharaf Zaman pada bahasa mendatang.

115

I’rabnya:

 ظرف:  مبتدأ مرفوع باابتداء وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره ِعنْ َد:ٌزيْد
: الكاف: ِعنْ َد مضاف,الزمان منصوب وعامة نصبه فتحة ظاهرة ف آخره
ضمر بارز متصل مبي على الفتحة ف حل جر مضاف إليه الظرف متعلق
محذوف تقديره “كائن” خر مبتدأ
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َ َزيْ ٌد ِعنْد
َك
menjadi

َ ِعنْد
َك َزيْ ٌد

Zaid di sisimu

َ  ِعنْدmenjadi khabar muqaddam ( )خر مق ّدمdan
maka kata َك
kata  َزيْ ٌدmenjadi mubtada’ muakhkhar ()مبتدأ مؤخر.

Catatan
Untuk membuat pernyataan negatif dalam contoh di atas,
baik dalam jumlah atau syibhul jumlah, maka dapat ditambahkan
huruf nafyi berupa huruf  َماyang berarti “tidak atau bukan”,
seperti:
116

س
ٌ َما أَنَا َم َد ِر

Aku bukan seorang guru

َُما َزيْ ٌد قَا َم أَبُ ْوه

117

Bapak Zaid tidak berdiri

َما َزيْ ٌد ِفى ال َدا ِر

Zaid tidak ada di dalam rumah

س
ِ َْما اَلْ َقلَنْ ُس َوةُ فَ ْو َق ال َرأ

Topi tidak ada di atas kepala

116

117

I’rabnya:

:س
ٌ  َم َد ِر. ضمر بارز متصل مبي على السكون فى حل رفع مبتدأ: أَنَا, نافية:َما
خر مبتدأ مرفوع وعامة رفعه ضمة ظاهرة

I’rabnya:

: أبوه. فعل ماض: قام. مبتدأ مرفوع وعامة رفعه ضمة ظاهرة: زيد, نافية:َما
 فاعل مرفوع وعامة رفعه الواو نيابة عن الضمة أنه من اأماء اخمسة:أبو
 اجملة من الفعل والفاعل ف.أبو مضاف اهاء ضمر ف حل جر مضاف إليه
حل خرمبتدأ
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اب ا خلعروامِل الدَا ِخ رلةِ رع رلى خالُ خبتردرإِ ور الخر
ب
ِ بر ُ ر
ِر
awamil al-mubtaDa’ wa al-Khabar
[Kata yang merubah POsisi mubtaDa’ Dan Khabar]

P

ada bab yang lalu sudah dibahas tentang
dan
beserta
hukumya. Contoh kalimat yang terdiri dari mubtada’ dan
khabar adalah:
Muhammad adalah guru
sebagai  مبتدأdiberi hukum rafa’ dan kata س
Kata
ٌ ُم َد ِر
sebagai  خرdiberi hukum rafa’ juga. Kedua hukum tersebut
akan berubah dimasuki kata-kata tertentu yang disebut al’Awamil an-Nawasikh, (kata merusak hukum mubtada’ dan
khabar), misalnya kata  َكا َن. Contoh di atas bila dimasuki kata
 َكا َنmaka akan berubah menjadi:
118

Muhammad adalah guru
118

I’rabnya:

 امها مرفوع بها:حمد, فعل ماض ناقص ترفع ااسم وتنصب اخر:كان
منصوب بها وعامة نصبه
 خرها:مدرسا
.وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره
ٌ
ً
.فتحة ظاهرة ف آخره
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Posisi kata
berubah menjadi isim  َكا َنdan kata س
ٌ ُم َد ِر
َ
berubah menjadi khabar كا َن. Kata-kata yang merubah hukum
mubtada’ dan khabar atau al-’Awamil al-Nawasikh terbagi
menjadi 3 (tiga) kelompok: a).Kelompok kata  َكا َن. b). Kelompok
kata  إِ ّنc)Kelompok kata  َظ َن. Pengelompokan di atas sesuai
dengan penjelasan berikut:

 َكا َن َو أَ َخ َواتُ َها َو إِ َن َو أَ َخ َواتُ َها َو:ِي ثَاَثَ ُة أَ ْشيَآ َء
َ َو ه
ت َو أَ َخ َواتُ َها
ُ َْظنَن

Kata yang merubah hukum mubtada’ dan khabar ada tiga:
َ  َكاdan kawan-kawannya, 2). Kata  إِ َنdan kawan1). Kata ن
kawannya, dan 3). Kata ت
ُ ْ َظنَنdan kawan-kawannya.

َ  َكاdan Kata yang Semisalnya
A. Fungsi Kata ن

 َكا َن أَ ْم َسى َو:ِي
ُ ْاس َم َو تَنْ ِص
ْ فَإِنَهاَ ت َْرفَ ُع ا
َ  َو ه،ََب ْاخَر
س َو َمازَا َل َو
َ َأَ ْصبَ َح َو أَ ْض َحى َو َظ َل َو ب
َ ات َو
َص
َ ْار َو لَي
َ مااَنْ َف
َ َص َر
 َنْ ُو َكا َن,ف ِمنْ َها
َ ِئ َو َمابَ ِر َح َو َما َدا َم َو َما ت
َ ك َو َمافَت
 َكا َن زَيْ ٌد:ُو ُل
ْ َو يَ ُك ْو ُن َو ك
ْ  تَق. َو أَ ْصبَ َح َو يُ ْصبِ ُح َو أَ ْصبِ ْح.ُن
َ اخ ًصا َو َما أَ ْشبَ َه َذل
ِ س َع ْم ٌرو َش
ِك
َ ْقَائِ ًما َو لَي

Kata  َكا َنdan kawan-kawanya merafa’kan ism (mubtada’).
َ  َكاadalah: ( َكا َنadalah/dulu) ,( أَ ْم َسىsoreKelompok kata ن
َ
sore), ح
َ َ( أ ْصبpagi-pagi/jadi), ( أَ ْض َحىpagi-pagi), ( َظ َلsiangsiang), ات
َ َ( بmalam-malam), صا َر
َ (jadi), س
َ ْ( لَيbukan/tidak),
َ ( مااَنْ َفselalu/selama), ( َمافَتِئselalu/
( َمازَالselalu/selama), ك
selama) ( َمابَ ِر َحselalu/selama), ( َما َدا َمselalu/selama) dan katakata perubahannya, seperti (kata)  َكانmenjadi  يَ ُك ْو ُنdan
menjadi .ن
ْ  ُك. Kata  أَ ْصبَحmenjadi  يُ ْصبِ ُحdan menjadi أَ ْصبِ ْح.
ِ س َع ْم ٌرو َش
Contohnya:  ( َكا َن زَيْ ٌد قَائِ ًماZaid berdiri) dan صا
ً اخ
َ ْلَي
(Amr bukan orang musafir) dan sebagainya.
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َ  َكاdan kawan-kawannya merubah
Fungsi kelompok kata ن
hukum  مبتدأdan خر. Hukum mubtada’ dirubah menjadi Isim
dan khabar dirubah menjadi khabar, seperti yang terlihat
dalam tabel berikut:
Kelompok

َكا َن

mubtada’ dan khabar

adalah/)
(dulu

Muhammad adalah
guru

Muhammad adalah
guru

ٌ ِ َزيْ ٌد َغ
ي

أَ ْم َسى َزيْ ٌد َغنِيًا

َكا َن

أَ ْم َسى

(sore)

أَ ْصبَ َح

(menjadi)

أَ ْض َحى

س
ٌ َُم ٌد ُم َد ِر
َح

Perubahan kalimat

َُم ٌد ُم َد ِر ًسا
َ َكا َن ح

Zaid orang kaya

Sore-sore Zaid
menjadi orang kaya

اَمَا ُء قَِليْ ٌل

ً ْأَ ْصبَ َح ا ْمَا ُء قَِلي
ا

Air itu sedikit

Air itu menjadi
sedikit

َ َا
ب نَ ِشيْ ٌط
ُ ِلطال

َ أَ ْض َحى
ًب نَ ِشيْطا
ُ ِالطال

(pagi-pagi)

Siswa itu rajin

Pagi-pagi siswa itu
jadi rajin

َظ َل

َ َا
س
ٌ ِلشيْ ُخ َجال

َ َظ َل
الشيْ ُخ َجالِ ًسا

(siangsiang)

Guru itu duduk

Siang-siang guru itu
duduk

ات
َ َب

َزيْ ٌد َسا ِه ٌر

ات َزيْ ٌد َسا ِه ًرا
َ َب

(malammalam)

Zaid bergadang

Malam-malam Zaid
bergadang

صا َر
َ

نَ ْوفَ ٌل َما ِه ٌر

صا َر نَ ْوفَ ٌل َما ِه ًرا
َ

(menjadi)

Naufal pandai

Naufal menjadi
pandai
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س
َ ْلَي

(bukan/
tidak)

س
ٌ َِظا ِف ٌر َجال

س َظا ِف ٌر َجالِ ًسا
َ ْلَي

Zhafir duduk

Zhafir tidak duduk

ص
ٌ اخ
ِ َع ْم ٌرو َش

اخ ًصا
ِ س َع ْم ٌرو َش
َ ْلَي

Amar orang musafir

Amar bukan orang
musafir

َزيْ ٌد قَا ِع ٌد

Zaid duduk

َما َزال َزيْ ٌد قَا ِع ًدا

Zaid selalu duduk

(selalu/
selama)

س
ٌ ُِع َم ُر َجال

َ َما اَنْ َف
ك ُع َم ُر َجالِ ًسا

Umar duduk

Umar selalu duduk

َمافَتِئ

بَ ْك ٌر حُْ ِس ٌن

َما فتَِ َئ بَ ْك ٌر حُْ ِسنًا

َما َزال

selalu/)
(selama

َ مااَنْ َف
ك

(selalu/
selama)

Bakar orang baik

Bakar selalu menjadi
orang baik

َمابَ ِر َح

َع ِل ٌي َك ِريْ ٌم

َما بَ ِر َح َع ِل ٌي َك ِر ْيًا

(selalu/
selama)

Ali orang mulia

Ali selalu menjadi
orang muliaِ

َما َدا َم

ُ ُعثْ َم
ب
ِ ان َغ
ٌ اض

ُ َما َدا َم ُعثْ َم
اضبًا
ِ ان َغ

Usman marah

Usman selalu marah

(selalu/
selama)

Dari beberapa contoh di atas dapat disimpulkan bahwa:
1)kelompok kata  َكانyang berjumlah 13 kata berbentuk fi’il
madhi. 2)Kata nomor urut 9 sampai 13 selalu diawali dengan
huruf nafyi, seperti  َماdan semacamnya. 3). Karena berbentuk
fi’il madhi, maka perubahannya ke fi’il mudhari’ dan lainya
berfungsi sama, kecuali kata س
َ ْ لَيyang tidak memiliki bentuk
perubahan. Contoh kata-kata yang memiliki perubahan sebagai
berikut:
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Fi’il Madhi

Fi’il Mudhari’

Fi’il Amar

َكا َن

يَ ُك ْو ُن

ُك ْن

Contoh kalimat

أَ ْصبَ َح
Contoh kalimat

ُك ْن َعاِمًا

ً ْيَ ُك ْو ُن ا ْمَا ُء قَِلي
ا

Air itu menjadi
sedikit

Jadilah orang alim

يُ ْصبِ ُح

يُ ْصبِ ُح َع ِل ٌي أَ ًخا

Pagi-pagi Ali
menjadi saudara

أَ ْصبِ ْح
ْ ِ أَ ْصبِ ْح أَ ًخ
اى

Jadilah kamu
saudaraku

B. Fungsi Kata  إِ َنdan kawan-kawanya

,ََْاس َم َوُ ت َْرفَ ُع ْاخَر
ٌ َو أَ َما إِ َن َو أَ َخ َواتُ َها فَإِنَهاَ تَنْ ِص
ْ با
:ُو ُل
َ ْ إِ َن َو أَ َن َو لَ ِك َن َو َكأَ َن َو لَي:ِي
ْ  تَق.ت َو لَ َع َل
َ َو ه
َ ص َو َما أَ ْشبَ َح َذل
ِ ت َع ْمراًو َش
.ِك
َ ْإِ َن زَيْ ًدا قَائِ ٌم َو لَي
ٌ اخ
ِ ِستِ ْد َر
اك َو َكأَ َن
ْ َو َم ْعنَى إِ َن َو أَ َن لِلتَوكِيْ ِد َو لَ ِك َن لِا
َ َمنّ ِى َو لَ َع َل ل
َو ُق ِع
ْ لِلت
َ َْشبِيْ ِه َو لَي
ِ ِلت
َ ت لِت
َ َجى َو الت

Kata  إِ َنdan kawan-kawanya berfungsi me-nashab-kan
mubtada’ dan me-rafa’-kan khabar. Kelompok kata إِ َن
adalah: ( إِ َنsesungguhnya), ( أَ َنbahwasanya), ( لَ ِك َنakan
tetapi), ( َكأَ َنbagaikan/seperti), ت
َ ْ( لَيsemoga), ( لَ َع َلsemoga).
Contoh kalimat: إِ َن زَيْدًا قَائِ ٌم, (sesungguhnya Zaid berdiri), ت
َ ْلَي
ِ ( َع ْمراًو َشsemoga Amar musafir). Makna kata  إِ َنdan
ص
ٌ اخ
 إِ َنuntuk memperkuat (pernyataan),  لَ ِك َنuntuk penetapan/
penegasian,  َكأَ َنuntuk penyerupaan, ت
َ ْ لَيuntuk harapan, dan
 لَ َع َلuntuk menyatakan sesuatu yang disukai atau dibenci.

Fungsi kelompok kata  إِ َنmerubah mubtada’ menjadi isim
yang diberi hukum nashab dan merubah khabar menjadi
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khabar  إِ َنseperti dalam tabel berikut (bandingkan sebelum
perubahan dengan sesudah perubahan):
Kelompok

إِ َن

إِ َن

(sesungguhnya)

أَ ّن

(bahwa)

Mubtada’+Khabar

Perubahan kalimat

س
ٌ َع ِل ٌي ُم َد ِر

س
ٌ إِ َن َع ِليًا ُم َد ِر

ٌ ِ َزيْ ٌد َغ
ي

ٌ ِ ت أَ َن َزيْ ًدا َغ
ي
ُ م ْع
ٍَ

Ali adalah guru
Sesungguhnya Ali adalah guru

Zaid itu kaya

Saya mendengar
bahwa Zaid kaya

َزيْ ٌد ُش َجا ٌع لَ ِكنَ ُه َبِيْ ٌل

لَ ِك َن

(akan tetapi)

Sekalipun Zaid pemberani tapi ia pelit

ٌ ص
ًَ
ال
ِ َ َما َزيْ ٌد َعامِا ل ِكنَ ُه

Zaid tidak pandai akan tetapi ia shalih

َكأَ ّن

َع ِل ٌي بَ ْد ٌر

َكأَ َن َع ِليًا بَ ْد ٌر

(bagaikan/
seperti)

Ali adalah bulan
purnama

Ali seperti bulan
purnama

ت
َ ْلَي

ب
ٌ اب َذ َه
ُ َاَ ُلت

ُ ت
ب
َ ْلَي
ٌ اب َذ َه
َ َالت

(semoga)

Tanah itu emas

Semoga tanah itu
menjadi emas

لَ َع َل

َزيْ ٌد َسا ِه ٌر

لَ َع َل َزيْ ًدا َسا ِه ٌر

(semoga)

Zaid bergadang

Semoga Zaid
bergadang

Masing-masing huruf di atas memiliki fungsi untuk
merubah hukum  مبتدأmenjadi isim dan  خرdiubah menjadi
khabar. Disamping itu huruf-huruf tersebut memiliki nama
tersendiri, seperti huruf  إِ ّنdan  أَ ّنyang memiliki makna
li taukid (untuk memperkuat pernyataan). Demikian hurufhuruf selanjutnya.
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C. Fungsi Kata ن
َ  َظdan kawan-kawannya

ب
ُ َْو أَ َما “ َظنَن
ٌ ت َو أَ َخ َواتُ َها” فَإِنَها تَنْ ِص
ُ ب اْمُبْتَ َدأَ َو تَنْ ِص
ت
ُ ْت َو َح ِسب
ُ ْ َظنَن:ِي
ُ ْاخَرََ َعلَى أَنَ ُه َما َمف
َ  َو ه.ْع ْواَ ِن هََا
ت َو
ُ ِم
ُ ْت َو َرأَي
ُ ت َو َز َع ْم
ُ َْو ِخل
ُ ت َو َو َج ْد
ْ ت َو َعل
َِ ت
ت زَي ًدا ُمنْ َط ِل ًقا
َُ ْت َو َج َعل
ُ ْ َظنَن:ُو ُل
ُ وم ْع
ُ ا َِتَ ْذ
ْ  تَق.ت
َ اخ ًصا َو َما أَ ْشبَ َه َذل
ِ ت َع ْم ًراو َش
ِك
ُ َْو ِخل
Adapun kelompok kata
menashabkan mubtada’ dan
khabar, karena dirubah menjadi maf’ulnya. Kelompok
anatara lain seperti:
(aku duga/sangka),
(aku
kira),
(aku menganggap),
(aku pikir),
(aku
berpendapat),
(aku tahu),
(aku mendapatkan),
(aku menjadikan),
(aku mendengar). Contoh kalimat:
(aku duga Zaid pergi),
(aku
pikir Amar seorang musafir) dan sebagainya.
Fungsi kata  َظ َنdan kawan-kawanya adalah merubah
mubtada’ menjadi al-maf’ul al-awwal (objek pertama)
dan khabar menjadi al-maf’ul ats-tsani (objek kedua) dan
keduanya diberi hukum nashab. Contoh masing-masing
huruf sebagai berikut:
Kelompok

َظ َن

َظ َن

(duga/sangka)

ب
َ َح ِس
(kira)

Mubtada’+Khabar

Perubahan Kalimat

س
ٌ َع ِل ٌي ُم َد ِر

ت َع ِليًا ُم َد ِر ًسا
ُ َْظنَن

Ali seorang guru

ٌ ِ َزيْ ٌد َغ
ي

Zaid orang kaya

Aku duga Ali
seorang guru

َح ِسبْنا َزيْ ًدا َغنِيًا

Kita kira Zaid orang
kaya

H. Musawar M.Ag

| 147

خاَ َل
(kira/duga)

َز َع َم

اَ ْلَ ِديْ َق ُة ُمثْ ِم َرة
Kebun berbuah

بَ ْك ٌر َج ِر ْي ٌء

ت ْالَ ِديْ َق َة ُمثْ ِم َر ًة
ُ ِْخل

Aku kira kebun itu
berbuah

ًت بَ ْكراً َج ِريْئا
ُ َز َع ْم

(duga/anggap)

Bakar pemberani

Aku anggap Bakar
pemberani

َرأَى

َظا ِفرٌ ُم ْف ِل ٌح

ت َظا ِف ًرا ُم ْف ِل ًحا
ُ َْرأَي

(tahu)

Zhafir beruntung

Aku tahu Zhafir
beruntung

ر ُم ِه ٌم
َُ َاَ ْخ

ت ْاخَرََ ُم ِه ًما
ُ َع ِل ْم

َع ِل َم

(tahu)

َو َج َد

Informasi itu
penting

Saya tahu informasi
itu penting

اَلْ ِعلْ ُم نَا ِف ٌع

وجدت الْ ِعلْ َم نَا ِف ًعا
ُ

(dapatkan)

Ilmu itu bermanfaat

Aku dapatkan ilmu
itu bermanfaat

اَِتَ َذ

ص ِديْ ٌق
َ َع ِل ٌي

ًص ِديْقا
ُ اَِتَ ْذ
َ ت َع ِليًا

(jadikan)

Ali adalah teman

َج َع َل

ََ
ٌب َخات
ِ ُ الذ َه

(membuat)

م َع
َِ

(mendengar)

Aku jadikan Ali
sebagai teman

َ ت
ب
ُ َْج َعل
َ الذ َه
133ً
َخ ِاما

Emas itu cincin

Aku buat emas
sebagai cincin

ب
ِ َخ ِليْ ٌل َغ
ٌ اض

ً ْت َخ ِلي
اضبًا
ِ ا َغ
َِ
ُ م ْع

Khalil marah

Aku mendengar
Khalil marah

Dari beberapa contoh di atas dapat ditegaskan bahwa
bentuk fi’il madhi yang termasuk dalam kelompok ن
َ  َظyang
berjumlah 10 (sepuluh) kata seperti di atas berfungsi untuk
menjadikan hukum mubtada’ sebagai ( مفعول أولobjek pertama)
dan hukum khabar sebagai ) مفعول ثانobjek kedua(. Fungsi ini
juga berlaku pada saat berbentuk fi’il mudhari’.
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ت
ِ اب النَ خع
ُ بر
an-na’at

[Keterangan sifat]

U

ntuk menyatakan sifat suatu kata dalam susunan kalimat
dapat digunakan kata sifat yang disebut dengan istilah
an-na’at atau al-Shifat diterjemahkan dengan makma “yang”.
Pembahasan tentan sifat adalah sebagai berikut

A. Pengertian An-Na’at

ِْ ت
ِ ِس ِم ا ْمَنْ ُع ْو
ف إِ ْع َرابِ ِه َوالتَابِ ِع
ُ ِإج َر
ْ
ْ ِس ِم َعلَى اا
ْ اء اا
ث ُه َو
ُ ِْن َحي
ْم
Kata sifat adalah memberlakukan isim terhadap isim yang
disifati (al-Maushuf) sama dalam i’rab-nya serta mengikuti
sesuai dengan kedudukannya (kata yang disifatkan)

Sebagai contoh kalimat dapat diperhatikan kata  اماهرdalam
susunan kalimat berikut:
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119

َجاء ال َر ُج ُل ا ْمَا ِه ُر

Laki-laki yang pandai telah datang
َ
َ
ْ
adalah
kata sifat (al-Na’at) bagi kata الر ُج ُل
ه
ا
Kata ِر
م
ا
َ (laki)
ُ
yang diberi sifat yang disebut  اموصوفatau امنعوت. Hukum kata
yang menjadi sifat harus mengikuti hukum kata yang disifatkan
(al-maushuf), baik dalam hukum rafa’, nashab, khafadh, mufrad,
mutsanna, jama’, ma’rifat, nakirah dan sebagainya dengan
kreteria tertentu.
B. Kriteria Kata Sifat

ِْ ت
ِ  تَابِ ٌع لِلْ َمنْ ُع ْو:ت
ف
ُ اَلنَ ْع
ُ رهِ؛
:تقول
ِ ْ  َوتَنْ ِك،َِع ِريْ ِفه
ْ َوت
َ زَيْداً الْ َعاق
ِل
ُ  َو َم َر ْر،ِل
ِ ت بِ َزيْ ٍد الْ َعاق

ِ  َو َخف،َِصبِه
،ِْضه
ْ  َون،َِرفْ ِعه
ُ قَا َم زَيْ ٌد الْ َعاق
ت
ُ ْ َو َرأَي،ِل

Hukum na’at (kata sifat) mengikuti (al-man’ut) kata yang
disifatkan, baik dalam hukum rafa’, nashab, khafadh, isim
ُ ( قَا َم َزيْ ٌد اَلْ َعا ِقZaid
ma’rifat atau isim nakirahnya. Contoh: ل
ً
َ ت َزيْدا اَلْ َعا ِق
yang berakal telah berdiri), ل
ُ ْ( َرأَيAku melihat
Zaid yang berakal), ل
ُ ( َم َر ْرAku melewati Zaid
ِ ت بِ َزيْ ٍد الَ َعا ِق
yang berakal).

Hukum kata menjadi sifat seperti yang dijelaskan di atas
harus mengikuti hukum kata yang disifatkan, seperti kata
pada contoh di atas. Demikian juga kata  العاقلdalam susunan
kalimat berikut:

قَا َم َزيْ ٌد اَلْ َعا ِق ُل

Zaid yang berakal telah berdiri

119

I’rabnya:

. فاعل مرفوع وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره: فعل ماض الرجل:َجاء
 صفة وهو صفة التابع للمرفوع وهو مرفوع وعامة رفعه ضمة:اماهر
ظاهرة ف آخره
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ت َزيْداً اَلْ َعا ِق َل
ُ َْرأَي

120

Aku melihat Zaid yang berakal

ت بِ َزيْ ٍد الَ َعا ِق ِل
ُ َم َر ْر

Aku melewati Zaid yang berakal
ُ  اَلْ َعاقpada contoh pertama menjadi sifat untuk kata
Kata ِل
ُ  اَلْ َعاقdan  زَيْ ٌدmemiliki kesamaan dalam: a)
زَيْ ٌد, karena kata ِل
berbentuk isim ma’rifat; kata  زَيْ ٌدsebagai nama orang (alُ  اَلْ َعاقdiawali dengan alif-lam ()ال, b)
Alamiyah) dan kata ِل
menunjukkan makna satu, c). berbentuk isim mudzakkar. d)
ُ  اَلْ َعاقpada contoh
hukum rafa’. Dari empat kriteria ini, kata ِل
pertama bisa dinyatakan sebagai kata sifat. Demikian juga kata
َ  اَلْ َعاقpada contoh kedua dan kata ِل
ِل
ِ  الَ َعاقpada contoh ketiga
disesuaikan dengan kata yang disifatinya (al-maushuf).
C. Bentuk Kata Sifat
Kata yang menjadi sifat dapat berbentuk kata yang
berbentuk sebagai berikut:
1. Isim fa’il baik yang mengikuti wazan-wazan berikut

ٌ فَاع, contoh:
a. Wazan ِل

قَا َم َزيْ ٌد اَلْ َعا ِق ُل

Zaid yang berakal telah berdiri

ُ  اَلْ َعاقini mengikuti bentuk wazan الفاعل
Kata ِل
ٌ  ُم ْفع, contoh:
b. Wazan ِل

ب
ُ ِبَ َكى ال َر ُج ُل اَمُْ ْذن

Laki-laki yang berdosa menangis

 اَمini mengikuti bentuk wazan امُفْــعِل
Kata ِب
ُ ُ ْذن
c. Wazan  ُمن َفعِل, contoh:
120

I’rabnya:

ٌ. فاعل مرفوع وعامة رفعه ضمة ظاهرة فى آخره: زَيْد. فعل ماض:قَا َم
. صفة لزيد وهو التابع للمرفوع وعامة رفعه ضمة ظاهرة فى آخره:اَلْ َعاقِل
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َاج َة اَمُنْ ْك ِس َرة
ُ َْرأَي
َ ت الْ ُز َج

Aku melihat kaca yang terpecah

ُ  امُنْ َفعyang ditambah
Kata َ اَمُنْ ْك ِس َرةini mengikuti bentuk wazan ِل
ta’ marbuthah karena menyesuaikan kata yang disifatinya.
ٌ  ُمستَفع, contoh:
d. Wazan ِل
121

Hamba yang memohon ampunan itu berdiri
ُ امُستفع
ini mengikuti bentuk wazan ِل
Kata
2. Isim maf’ul baik yang mengikuti wazan berikut:
a. Wazan فعول
ُ  َم, contoh:
122

اب ا ْمَ ْفتُ ْو ُح قَ ِديْ ٌم
ُ َاَلْب

Pintu yang terbuka itu telah usang

Kata ح
َ  ا ْمَ ْفتُ ْوini mengikuti bentuk wazan امَفعول

ٌ  ُمستَف َع, contoh:
b. Wazan ـل
123

Kata

اَْمَا ُء اَمُْ ْستَ ْع َم ُل َطا ِه ٌر

Air yang sudah dipakai adalah suci
ُ امُ ْستف َع
ini mengikuti bentuk wazan ـل

َ أَفْ َع, contoh:
3. Isim tafdhil (yang paling) seperti wazan: ل
ِ ر ُه َو
الش ْر ُك
ِ ْ َا
َُ اثْ ُم اأَ ْك

Dosa yang paling besar adalah syirik
121

122

123

Irabnya:

ِر صفة للعبد وهو التابع للمرفوع
ُ  فاعل امُْ ْستَ ْغف: فعل ماض الْ َعبْ ُد:قام
وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره
I’rabnya:

 صفة وهومرفوع وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف: ا ْمَ ْفتُ ْو ُح. مبتدأ مرفوع:اب
ُ َاَلْب
 خر مبتدأ:آخره قَدِيْ ٌم

I’rabnya:

َ ا ْم. مبتدأ مرفوع:اء
ُ
 صفة وهومرفوع وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف:ستعمل
ُ اَْم
 خر مبتدأ:آخره طاهر
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4. Bentuk kata yang menunjukkan makna sangat atau paling
(Shigah al-Mubalaghah) antara lain kata yang berwazan:
Wazan

Contoh Kalimat

Terjemah

فَ ِعيْ ُل

َ صد
َق اهُ ال َع ِظيْ ُم
َ

Maha Benar Allah Yang Maha
Agung

ٌ فَ َع
ال

ُ َربُنَا اهُ ال َف َع
ال ِمَا يُ ِريْ ُد

Tuhan kita, Allah, Zat Yang
Maha Berbuat atas yang
dikehendaki

D. Isim Ma’rifat dan Nakirah
Salah satu syarat bagi kata yang menjadi kata sifat dan
yang disifatkan adalah isim, baik yang berbentuk ma’rifat
ataupun nakirah. Adapun penjelasan mengenai kedua
bentuk isim ini adalah sebagai berikut:
1. Bentuk isim ma’rifat

ِس ُم
َ ْ َوأَن، أَنَا:ِس ُم امُْ ْض َم ُر؛ َنْ ُو
ْ  اَا:ْس ُة أَ ْشيَا َء
ْ  َواْا،ت
َ َواْمَِْعرفَ ُة َخ
،ِ وهذه، هذا:امبهم؛ نو
،ُ ومكة،ٌ زيد:العلم؛ نو
ُ وااسم
ُ
ُ

ُ
، الرجل:والام؛ نو
األف
وااسم الذي في ِه
،ِوهؤاء
ُ
ُ
َ  وما أُ ِض،والغام
ِن َه ِذِه ْاأَ ْربَ َع ِة
ْ يف إى واح ٍد م
Bentuk isim ma’rifat ada lima: 1. Isim dhamir, seperti kata
( أَنَاsaya) ْت
َ ( أَنkamu). 2.Isim Alam (nama orang/tempat),
seperti kata ٌ زَيْدdan 3 . َم َك ُة. isim mubham (isim bersifat
umum), seperti kata: ( َه َذاini), ( َه ِذ ِهini), ( هؤا ِءmereka). 4.
Kata yang memiliki alif-lam ()ال, seperti kata ( الرجلseorang
laki), ( الغامseorang anak). 5. Kata yang disandarkan kepada
empat bentuk di atas.
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Kata-kata yang termasuk dalam bentuk isim ma’rifat antara
lain adalah:
1. Isim dhamir (Kata ganti). Kata ganti ini terbagi menjadi dua
(kata ganti yang terpisah)
kelompok. Pertama,
(kata ganti yang bersambung).
dan kedua adalah
Kedua bentuk isim dhamir ini dapat dilihat dalam tabel
berikut:

َ
ض ِم ْرٌ ُمنْ َف ِص ٌل

َ
َص ٌل
ِ ض ِم ْرٌ ُمت

Terjemah

أَنَا

ت
ُ

َي

Aku

َنْ ُن

إِيّاَ َي

نَا

نَا

Kami

ْت
َ أَن

ت
َ

َك

إِيَانَا

Kamu laki

ْت
ِ أَن

َ َإِي
اك

ت
ِ

اك
ِ َإِي

Kamu Perempuan

أَنْتُ َما

ِك

ُمَا

إِيَا ُك َما

Kamu Berdua

أَنْتُ ْم

ُك َما

ُْت

ُك ْم

َ ُ أن
ْت

ُن
َت

ُك َن

إِيَا ُك ْم

إِيَا ُك َْن

ُه َو

-

ُه

ُإِيَاه

Dia Laki

ِه َي

-

َها

إِيَا َها

Dia Perempuan

ُه َما

ا

ُه َما

إِيَا ُه َما

Mereka Berdua

ُه ْم

و

ُه ْم

إِيَا ُه ْم

Mereka Laki

ُه َن

ن

ُه َن

إِيَا ُه َن

Kalian Laki
(banyak)
Kalian Pr.
(banyak)

Mereka
Perempuan

Isim dhamir munfashil yang menjadi isim ma’rifat, bila
diberikan kata sifat maka kata yang menjadi kata sifat
tersebut juga harus berbentuk isim ma’rifat pula, seperti
kalimat berikut:
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َ اَ إلَ َه
إا ُه َو اَلَ ُي اَلْ َع ِليْ ُم

Tiada Tuhan selain Dia Yang Maha Hidup dan Maha
Mengetahui

Kata ي
ُّ َ َلadalah isim ma’rifat karena ada alif-lam yang
menjadi sifat bagi kata ganti  ُه َوdan begituga juga kata اَلْ َعلِيْ ُم
menjadi sifat kedua.
2.

(nama orang dan tempat), seperti:
(Muhammad),
(Zaid),
(Abdul Haq),
(Pratama)
(Naufal),
(Zhafir), dan sebagainya. Nama tempat seperti:
(Makkah),
(Mataram),
(Jakarta),
(Babakan),
(Kediri), dan sebagainya.Contoh kalimat yang
diberikan kata sifat adalah:
Zhafir yang mahir sudah datang
Kata ُـما ِهر
َ ْ اَلadalah isim ma’rifat kaerana ada alif-lam dan
menjadi sifat dari kata  َظا ِف ٌِرyang disebut mashuf (disifatkan)
karena termasuk dari isim ma’rifat, karena menjadi nama
orang (alamiyah). Demikian juga contoh berikut:
Saya mengunjungi Makkah yang mulia

menjadi sifat dari kata  َم َك َةyang sama-sama
Kata
berbentuk isim ma’rifat.
َ ْ( تِلitu),
3. ار ِة
ِ ِس ُم ا
َ إ َش
ْ ( اKata tunjuk), seperti: ( َه َذاini), ( َه ِذ ِهini), ك
َ( َذلِكitu), ( هؤا ِءmereka itu) dan sebagainya.Contoh:

َاب
ُ ْ قَ َرأAku membaca buku ini
َ ت َه َذا الْ ِكت

Kata اب
ُ َ الْ ِكتmenjadi sifat dari kata  َه َذاyang sama-sama
berbentuk isim ma’rifat.
4. Kata yang diawali dengan huruf alif-lam, sepeti ت
ُ ْاَلبَي
َ
َ
ْ
ِ
لس
ا
ـي
(mobil),
(buku),
(masjid), ُارة
(rumah itu),
اب
ت
ك
ل
ا
َ
ُ
َ َ َّ
( اَلْ َغنَ ُمkambing), ( اَلْ َفأْ ُرtikus), َُرة
َ ( اَلْبَقsapi), ( اَلْفِيْ ُلgajah), dan
sebagainya. Contoh:
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 َرأَيْناَ اَْمَ ْس ِج َد ْاجَ ِديْ َدKita melihat masjid yang baru
ْ menjadi sifat dari kata
Kata اجَ ِديْ َد
karena sama-sama

berbentuk isim ma’rifat dengan alif-lam
Dari empat ketentuan di atas dibuatlah qaidah umum
untuk kata yang menjadi sifat sebagai berikut:

اَْمَ ْع ِرفَ ُة بَ ْع َد اَْمَ ْع ِرفَ ِة ِص َف ٌة

Bila ada isim ma’rifah setelah ism ma’rifat, maka isim
ma’rifat (kedua) disebut sifat
Contoh:

َ ص َلى
َشيْ ُط
ِ ب الن
َ Siswa yang rajin itu telah sholat
ُ ِالطال

َ , karena
ُ َْشي
ِ  النadalah kata sifat untuk kata ِب
Kata ط
ُ الطال
berbentuk isim ma’rifat yang mengikuti dalam hukum
rafa’
5. Kata yang disandarkan kepada keempat bentuk di atas.
Artinya kata disusun menjadi susunan idhafi. Seperti
kalimat berikut:

ر
َ  َه َذا ِكتَابُنIni buku kecil kami
ُْ َاالص ِغ

Kata اب
ُ َ ِكتadalah isim ma’rifat, karena diikuti oleh isim
menjadi
dhamir yang menjadi isim ma’rifat. Kata
ِ
sifat untuk kata اب
yang
sudah
menjadi
isim
ma’rifat
ت
ك
ُ َ
sebagai mudhaf.

َاب نَ ْوفَ ٍل اَ ْجَ ِديْ ُد
ُ  َه َذا ِكتIni adalah buku baru Naufal

Kata اب
ُ َ ِكتadalah isim ma’rifat, karena diikuti oleh isim
ma’rifat karena menjadi nama orang (alamiyah). Kata
menjadi sifat untuk kata اب
ُ َ ِكتyang sudah menjadi isim
ma’rifat sebab menjadi mudhaf. demikian juga contoh
berikut

156 |

Belajar Mudah Tata Bahasa Arab dengan Kitab Al-Jurumiyah

َ َِاب َذل
ك
ُ  َه َذا ِكتIni buku milik orang itu

Kata اب
ُ َ ِكتadalah isim ma’rifat, karena diikuti oleh isim
َ  َذل. Dengan lain kata اب
isyarah ِك
ُ َ ِكتmenjadi mudhaf dan
َ  َذلmenjadi mudhafun ilaih. Dari ketentuan di atas
kata ِك
disusun qaidah umum sebagai berikut:

ٌ ض
اف إِلَيْ ِه
َ اَْمَ ْع ِرفَ ُة بَ ْع َد النَ ِك َر ِة َم

Bila ada isim ma’rifah setela:h ism nakirah, maka isim
ma’rifat itu disebut mudhafun ilaih
Seperti kalimat:

َاب نَ ْوفَ ٍل
ُ  َه َذا ِكتIni adalah buku Naufal

Kata اب
ُ َ ِكتberbentuk isim nakirah dan menjadi mudhaf,
kata َوفَ ٍل
ْ  نberbentuk isim ma’rifat karena nama orang dan
menjadi mudhafun ilaih.
2. Isim Nakirah

ُ
ْ ِ اسم َشائِع
ص بِ ِه
ُ َ اَ َيْت،ِف ِجنْ ِسه
ٍ ْ  كُل:َُوالنَ ِك َرة
ٍ
ُ  ك: َوتَ ْق ِريْب ُه،اح ٌد ُد ْو َن آَ َخر
ِ َو
صلُ َح ُد ُخ ْو ُل
َ ُل َما
ٍ
ُ
َ ِف َوال
ِ اْأَل
.س
َ َ ا:ا ِم َعلَيْهِ؛ َنْ ُو
ُ لر ُج ُل َوالْ َف َر
Isim Nakirah adalah isim yang masih bersifat umum, dan
tidak bisa menjadi khusus tanpa ada kalimat lain. Paling
tidak, kata yang bisa dimasuki oleh alif-lam, seperti: لر ُج ُل
َ َا
ْ
َ
dan س
.
ر
ف
ل
ا
َُ

Isim Nakirah adalah isim yang berifat umum, seperti: مدرسة
(madrasah), بيت
ٌ (rumah), ( شجرةpohon), ( رجلseorang laki),
( فرسkuda) dan sebagainya. Jika kata-kata tersebut ingin
dijadikan isim ma’rifat, maka tambahkan alif-lam di awal
katanya, sehingga menjadi: ( امدرسةmadarasah itu) البيت
ٌ
(rumah itu), ( الشجرةpohon itu), ( الرجلlaki-laki itu), الفرس
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(kuda itu) dan sebagainya. Dan jika ingin memiliki makna
khusus, maka tambahkan kata sifat yang berupa isim
nakirah juga. contoh:

َجا َء َر ُج ٌل َما ِه ٌر

Seorang laki-laki yang mahir datang
Kata  َر ُج ٌلadalah fa’il dan kata ِر
ٌ  َماهmenjadi sifat untuk
ٌ , karena sama-sama berbentuk isim nakirah. Dari
kata رجل
sini, dihasilkan kaidah umum tentang kata sifat sebagai
berikut:

اَلنّ ِك َرةُ بَ ْع َد اَلْنّ ِك َر ِةُ ِص َف ٌِة

Bila ada isim nakirah setelah ism nakirah, maka isim
nakirah (kedua) disebut sifat”
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ف
ِ اب ا خلعر خط
ُ بر
al-athaf
[Kata iKutan]

U

ntuk menggabungkan maksud dari satu kalimat dengan
kalimat lainya digunakan huruf tertentu yang disebut
dengan istilah Athaf baik pada hukum rafa’, nashab, dan jar.

A. Pengertian Athaf

ي َمتْبُ ْو ِع ِه بِأَ ْح ِد
َ ْ َاَل َع ْطف ُه َو التَابِ ُع امُْتَ َو ِس ُط بَيْنَ ُه َوب
ُ ُو َر ِة َو َمْ يُ ْذ َك ْر َع ْط
ِ ف الْ َع ْط
ِ ُح ُر ْو
ِ َف الْبَي
ان
ْ ف ا ْمَ ْذك
Athaf adalah kata yang mengikuti dan menjadi penengah
antara kata yang diikutinya dengan salah satu huruf athaf
yang disebutkan dan tidak pula disebut sebagai athaf
bayan

Gabungan antara makna satu kata dengan makna yang
lain, baik yang kalimat yang memiliki hukumnya rafa’, nashab,
khafadh dan jazam dapat digunakan menggunakan huruf athaf
(yang berjumlah 10 kata). Misalnya kalimat berikut ini:
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 قَا َم َزيْ ٌد َو بَ ْك ٌرZaid dan Bakar berdiri

Kata  بَ ْك ٌرberharakat dhummah karena mengikuti hukum kata
 زَيْ ٌدyang diberi hukum rafa karena menjadi fa’il. Setelah itu, kata
ُ ( اَْمَ ْع ُط ْوyang diikutkan) dan kata زَيْ ٌد
 بَ ْك ٌرdisebut dengan istilah ف
َ
ُ ( اَْم ْع ُط ْوkata yang menjadi ikutan). Demikian pula
disebut ف َعليْ ِه
pada contoh-contoh lainnya, seperti dalam contoh berikut:

ت َزيْداً َو بَ ْك ًرا
َ ْ َ َرأَيAku melihat Zaid dan Bakar

ت بِ َزيْ ٍد َو بَ ْك ٍر
ُ  َم َر ْرAku melewati Zaid dan bakar
ُ  اَْمَ ْع ُط ْوyang mengikuti hukum nashab
Kata  بَ ْك ًراadalah ف
kata ً َزيْداyang berharkat berharakat dengan fathah tanwin yang
disebabkan oleh huruf wawu. Kata  بَ ْك ٍرmengikuti hukum kata
 َزيْ ٍدyang memiliki hukum khafad dengan sebab adanya huruf

wawu. Demikian juga contoh berikut yang terjadi pada dua fi’il
berikut.

ُم َو َمْ يَق ُع ْد
ْ َزيْ ٌد َمْ يق

Zaid tidak berdiri dan tidak pula duduk

Kata قع ْد
ُ َ يadalah fi’il mudhari’ yang diberi hukum jazam
karena di-ma’thuf-kan kepada hukum kata ُم
ْ يق.
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B. Pembagian Huruf Athaf

ِ ف الْ َع ْط
ُ َو ُح ُر ْو
,ـم
َ ُ َوث,اء
ُ  َوالْ َف,او
ُ  الْ َو:ِي
َ ف َع َش َرةٌ؛ َوه
ْ ِ تى
ض
ِ ف بَ ْع
َ  َو َح, َولَ ِك ْن,َ َوا, َو بَ ْل، َوإ َما, َوأَ ْم,َوأَ ْو

ِ اْمَ َو
 أَ ْو َعلَى,ت
َ ُو ٍع َرفَ ْع
َ  فَإِ ْن َع َطف.اض ِع
ْ ْت بِهاَ َعلَى َم ْرف
 أَ ْو َعلَى,ت
َ َْصب
َ ض َخ َف ْض
َبن
ُ َْمن
ْ  أَ ْو َعلَى َمْف,ت
ٍ ص ْو
ٍ ُو
ًت زَيْدا
َ ْ َو َرأَي, قَا َم زَيْ ٌد َو َع ْم ٌرو:ُو ُل
َ َجْ ُز ْو ٍم َج َز ْم
ْ  تَق,ت
قع ْد
ُ  َو َم َر ْر,ًَو َع ْمروا
ٍ ت بِ َزيْ ٍد َو َع ْم
ُ َُم َو َمْ ي
ْ  َوزَيْ ٌد َمْ يق,رو
Huruf athaf ada 10 (sepuluh), yaitu: Wawu, Fa’, tsumma,
Am, Imma, Bal, Laa, Lakin, dan Hatta pada sebagian
tempat. Jika athaf pada hukum yang rafa’, maka hukumnya
juga rafa’, jika nashab maka hukumnya juga nashab, jika
khafadh maka hukumnya juga khafadh atau jika jazam maka
hukumnya juga jazam. Seperti kalimat: ( قَا َم زَيْ ٌد َو َع ْم ٌروZaid
dan Amar berdiri), ًت زَيْداً َو َع ْمروا
َ ْ( َو َرأَيAku melihat Zaid dan
Amar), رو
ُ ( َم َر ْرAku melewati Zaid dan Amar),
ٍ ت بِ َزيْ ٍد َو َع ْم
(Zaid tidak berdiri dan tidak duduk)

Huruf athaf ada 10 (sepuluh), yaitu:
1.

اَلْ َوا ُو,

yaitu huruf wawu yang bermakna untuk
menggabungkan maksud tanpa maksud pengurutan (
) seperti:
124

َجا َء َزيْ ٌد َو َع ْم ٌرو

Zaid dan Amar datang bersama

124

I’rabnya:

 عمرو معطوف على, الواو حرف عطف. فاعل مرفوع: زيد. فعل ماض:جاء
.زيد وهو مرفوع وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره
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Kata  َع ْم ٌروadalah ma’thuf yang dihukumi rafa’ karena
mengikuti hukum kata زَيْ ٌد. Makna susunan kalimat adalah
bahwa kedatangan bersamaan dengan Zaid.
2.

اَلْ َفا ُء,

yaitu huruf fa’ yang bermakna pengurutan dan
bersambung (
) contoh kalimat:

 َجا َء َزيْ ٌد فَـ َع ْم ٌروZaid telah datang disusul Amar

Kata  َع ْم ٌروadalah ma’thuf yang dihukumi rafa’ karena
mengikuti hukum kata  زَيْ ٌدyang menjadi fa’il. Susunan
kalimat ini maknanya adalah bahwa kedatangan Umar
tidak bersamaan dengan Zaid, tetapi secara berurutan.
3.

ثُ َم,

untuk pengurutan dalam waktu berlambatan ()التاخى
contoh kalimat:

 َجا َء َزيْ ٌد ثُ َم بَ ْك ٌرZaid telah datang kemudian Amar
Kata  بَ ْك ٌرadalah ma’thuf yang dihukumi rafa’ karena

mengikuti hukum kata  زَيْ ٌدyang menjadi fa’il. Susunan
kalimat ini maknanya adalah bahwa kedatangan Umar
tidak bersamaan dengan Zaid, tetapi secara berurutan.
4.

(atau) yang bermakna pilihan (
kalimat sebagai berikut:

) dalam suatu. contoh

125

Nikahilah Hindun atau saudara perempuannya
Kata ت
َ  أُ ْخdiberi hukum nashab karena mengikuti hukum
kata  ِهنْ ًداkarena adanya huruf  أوyang bermakna filihan.
Huruf  أوjuga bermakna perkenanan mengerjakan sesuatu
setelah ada permintaan ()اإباحة بعد الطلب, seperti:

125

I’rabnya

، مفعول به منصوب: وهندا،انكح فعل أمر مبي على السكو ن وفاعله أنت
. ضمر مضاف إليه: واهاء، حرف عطف وأخت معطوف على هند:وأو
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ريْ َن
ِ َِجال
ِْ  أَ ْو اِبْ َن ِس،س ْالَ َس َن

126

5.

Duduklah bersama Hasan atau Ibnu Sirin

أَ ْم

) terhadap suatu,

(atau) untuk penegasan (
seperti:

 أَ ْم بَ ْك ٌر؟،ت َزيْ ٌد
ِ ْأَِفى الْبَي

127

Apakah yang ada di rumah Zaid atau Bakar

6

Kata  بَ ْك ٌرdiberi hukum rafa’ karena mengikuti hukum kata
 َزيْ ٌدkarena adanya huruf  أَ ْمsebagai huruf penegasan.

( إِ َماatau) sebagai huruf athaf harus dikuti oleh

 َو, seperti:

Makanlah pisang atau apel

Kata احا
َ  تُ َفdiberi hukum nashab karena mengikuti hukum
kata  َم ْو ًزاokarena ada huruf  إ ًماyang bermakana pilihan.
contoh lainnya seperti berikut:

َجا َءنِ ْي ِإ َما َزيْ ٌد ِوإ َما َع ْمر ٌو

7.

Baik Zaid atau Amar datang kepadaku

بَ ْل,

untuk menyatakan kesamaan dari yang disebutkan
ِْ ِ) ل, seperti:
dengan yang tidak disebutkan ( اب
ِ إ ْض َر

َما َجا َء َع ِل ٌي بَ ْل بَ ْك ٌر

Tidak hanya Ali yang datang, tetapi Bakar juga

126

127

I’rabnya:

: وحرك بالكسر التقاء الساكني والسن، فعل أمر مبي على السكون:جالس
 وسرين، معطوف على السن: وابن، وأو حرف عطف،مفعول به منصوب
مضاف إليه جرور بامضاف وعامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة أنه اسم ا
 وهما العلمية، وامانع له من الصرف علتان فرعيتان من علل تسع،ينصرف
.والعجمة
I’rabnya:

 وزيد مبتدأ, جرور بفى: البيت. فى حرف جر:األف لاستفهام وفى البيت
 معطوف على زيد مرفوع: وأم حرف عطف وبكر،مؤخر
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Kata
dima’thufkan (ma’thuf) kepada kata
(ma’thuf
‘alaih) disebabkan huruf athaf
yang berfungsi untuk
menyatakan lebih.
8

, untuk menyatakan “tidak/bukan” (

), contoh:

128

Pukullah Zaid bukan Bakar
Kata
diikutkan hukumnya kepada kata , yaitu hukum
nashab yang disebabkan oleh huruf
9

untuk pernyataan negative dari pernyataan. Contoh
kalimat:

Aku tidak menyukai orang yang lalai, tetapi aku menyukai
orang yang bersungguh-sungguh
Kata
10

diathafkan kepada kata

karena

.

, untuk menyatakan makna “sampai” dan “berangsurangsur” ()لِلتَ ْد ِريْ ِج َوالْغَايَِة. Contoh kalimat:
Manusia akan mati hingga para nabi

128

I’rabnya::

 معطوف على زيد:حرف عطف بَ ْك ًرا:َ ا. مفعول به: زَيْدًا. فعل أمر:ب
ْا
ْ ِض ِر
منصوب وعامة نصبه فتحة ظاهرة فى آخره
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ُ َب
اب التَ ْوكِيْ ِد
at-tauKiD
[Kalimat Penegas]

U

untuk memperkuat dan memberikan penegasan atas
pernyataan dalam sebuah kalimat, digunakan kata atau
kalimat penegas, yang dalam bahasa Arab disebut dengan
taukid.

A. Pengertian Taukid

ِـمتْبُ ْو ِع ِه
َ ـم َق ِوي ل
ُ َْوكِيْ ُد ُه َو التَابِ ُع اَل
ْ اَلت

Taukid adalah (kata atau kalimat) ikutan yang berfungsi
untuk memperkuat kata atau kalimat yang diikutinya
Dengan pernyataan lain, taukid adalah kata atau kalimat
yang digunakan untuk memberikan penegasan terhadap apa
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yang ingin ditegaskan oleh pembicara. Sebagai ilustrasi adalah
pernyataan dalam bahasa Arab:

س
ٌ  قَا َل أَ ُغ ْوAgus berkata
kalimat ini merupakan pernyataan informasional yang statusnya
masih bisa diragukan, karena ada kemungkinan orang yang
berkata bukan Agus sendiri, melainkan adik, pembantu, atau
bahkan kawan Agus. Sehingga kata atau kalimat penegas
terkadang dibutuhkan untuk memperkuat pernyataan tersebut.
Kata atau kalimat penegas inilah yang disebut dengan taukid.
B. Hukum Taukid

ْ ِ  تَابِ ٌع لِلْ ُم َؤ َك ِد:اَلتَّ ْوكِيْ ُد
ِ َصبِ ِه َو َخف
َع ِريْ ِف ِه
ْ ف َرفْ ِع ِه َون
ْ ْض ِه َوت

Taukid adalah kata yang hukumnya mengikuti kata yang
diikutinya baik dalam bentuk rafa’ nashab, khafadh, ma’rifat
dan nakirah
Hukum taukid pada dasarnya mengikuti kata yang diikutinya
(al-mu’akkad) dalam beberapa hal, yaitu: 1). sama berbentuk
isim ma’rifat. 2). Sama-sama memiliki hukum rafa’. 3). samasama memiliki hukum nashab. 4). sama-sama memiliki hukum
khafadh.berbentuk Bila kata yang diikutinya marfu’, maka
taukid juga harus marfu’. Demikian juga pada hukum lainnya,
seperti nashab, khafadh dan jazm.
C. Macam-Macam Taukid

ٌ  َوك،ي
،ُل
ٍ َويَ ُك ْو ُن بِأَلْ َف
ُ ْ  َوالْ َع،ْس
ُ  اَلنَّف:ِي
َ  َوه،اظ َم ْعلُ ْو َم ٍة
َ َ  َوت،ََ ُع
َوأَج
:ُو ُل
َ ْ َوأَب، َوأَبْتَ ُع، أَ ْكتَ ُع:ِي
ْ  تَق،ص ُع
َ  َوه،َوابِ ُع أ ْجَ َع
ِي
َ ْ َو ِم أَ ْجَع
ُ ْ َو َرأَي،ْس ُه
ُ  َو َم َر ْر،َو َم ُك َل ُه ْم
ْ ت بِالْق
ْ ت الْق
ُ قَا َم زَيْ ٌد نَف
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,
,
dan
. Kata yang
Lafaz taukid adalah:
adalah:
,
dan
. Seperti:
mengikuti kata
(Zaid berdiri sendiri),
(aku melihat
(aku
satu kelompok orang seluruhnya) dan
melewati satu kelompok orang seluruhnya).
Kata-kata yang dapat berfungsi sebagai taukid (penegas)
antara lain adalah:

1. Kata ْس
ُ أَنْ ُف.
ُ ( اَلنَّفsendiri), bentuk jama’ taksirnya adalah س
Contoh kalimat sebagai berikut:
129

َجا َء َزيْ ٌد نَ ْف ُس ُه

Zaid sendiri datang
Kata ْس
ُ  نَفadalah penegasan (taukid) atas kedatangan
Zaid dengan sendirinya, bukan orang lain. Kata ْس
ُ  نَفdiberi
hukum rafa’ karena mengikuti hukum kata  زَيْ ٌدsebagai
mu’akkkad (ditegaskan). Huruf ha’ pada kata نَ ْف ُس ُه, sebagai
dhamir muttashil yang selalu ada bersambung dengan
huruf taukid, karena menunjukkan kepada yang diperkuat.
Demikian selanjutnya pada contoh berikut, seperti susunan
kalimat:

َ ِت با
ب نَ ْف ِس ِه
ُ َم َر ْر
ِ ِلطال

130

Aku melewati seorang siswa (itu) sendiri

ُ َجا َء ال ِر َج
ال أَنْ ُف ُس ُه ْم

Beberapa laki datang sendiri
129

130

I’rabnya:

 وهو مرفوع،توكيد لزيد: نفس. نفسه، وزيد فاعل مرفوع،جاء فعل ماض
 ضمر بارز متصل مبي على السكون: اهاء.وعامة رفعه ضمة ظاهرة فى آخره
.فى حل مضاف إليه
I’rabnya

َ  با: فعل وفاعل:ت
 جرور بالباء: الباء حرف جر الطالب:ِب
ُ َم َر ْر
ِ ِلطال
ِ  نَف. اجارواجرور متعلق مررت.وعامة جره كسرة ظاهرة ف آخره
:ْسه
.نفس توكيد لطالب وهو جرور وعامة جره كسرة ظاهرة ف آخره
ِ
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Kata ْس
ُ  نَفpada contoh pertama berharakat kasrah karena
mengikuti harakat kata ِب
ِ ال َطال, karena menjadi taukid.
َ
ُ ال ِر َج
Demikian juga kata ُس
ُ  أنْفmenjadi taukid dari kata ال
yang berbentuk jama’ dan ia mengikuti hukum kata
ُ  ال ِر َجyang memiliki hukum rafa’ dengan tanda dhummah
ال
zhahir.
2) Kata

(sendiri), contoh kalimat:
131

ُ

Zaid datang dengan sendirinya
berharakat dengan dhummah karena sebagai
Kata
taukid yang mengikuti hukum kata  زَيْ ٌدyang menjadi fa’il
dan dhamir ha’ menjadi mudhafun ilaih yang menunjukkan
pada kata  َزيْ ٌد. Contoh taukid, berupa kata ي
َ ْ  َعyang
mengikuti hukum nashab adalah sebagai berikut:

ت َعائِ َش َة َعيْنََها
ُ ْ َرأَيAku melihat diri Ai’syah

Kata ي
َ ْ  َعmenjadi taukid yang diberi hukum nashab karena
َ ِ َعائyang menjadi maf’ul bih..
mengikuti hukum kata ش َة
Hukum kata ي
َ ْ  َعsama dengan hukum kata  َعائِ َش َةyaitu
hukum nashab.
ُ ( كseluruh/semua), seperti dalam contoh kalimat:
3) Kata ُل

ت الْ َق ْو َم ُك َل ُه ْم
ُ َْرأَي

Aku melihat seluruh kaum itu

َ  كberharakat fathah karena sebagai taukid yang
Kata ُل
mengikuti hukum kata َو َم
ْ  الْقyang menjadi maf’ul bih.
Contoh lainnya:

 َجا َء اأَ ْواَ ُد ُكلَُ ُه ْمSeluruh anak-anak datang
131

I’rabnya:

 وهو مرفوع،توكيد لزيد:  عي. عينه، وزيد فاعل مرفوع،جاء فعل ماض
 ضمر بارز متصل مبي على السكون: اهاء.وعامة رفعه ضمة ظاهرة فى آخره
.فى حل مضاف إليه
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َ  كberharakat dhummah karena sebagai taukid yang
Kata ُل
mengikuti hukum kata  اأَ ْواَ ُدyang menjadi fa’il, kemudian
dhamir muttashil  ُه ْمmenjadi mudhafun ilaih yang
menunjukkan pada kata اأَ ْواَ ُد
4) Kata ( أَ ْجَ ُعseluruh/semua) yang berfungsi sebagai taukid,
ia mengikuti hukum yang diikutinya, baik pada hukum
rafa’, nashab atau khafadh. Contoh taukid yang mengikuti
hukum khafad adalah sebagai berikut:

ي
َ ْ ت بِالْ َق ْو ِم أَ ْجَ ِع
ُ َم َر ْر

132

Aku melewati seluruh kaum itu
َ
ج
أ
ع
Kata ِي
di-khafadh
dengan tanda huruf ya’ karena
َ ْ َْ
menjadi taukid yang mengikuti hukum kata َو َم
ْ  الْقyang
berharakat kasrah karena ada huruf jar ب. Contoh yang
mengikuti hukum rafa seperti susunan kalimat berikut:150
133

صا َم الـْ ُم ْس ِل ُم ْو َن أَ ْجَ ُع ْو َن
َ

Orang-orang muslim selurunya berpuasa

Kata  أَ ْجَ ُع ْو َنmenjadi taukid kata  الـْ ُم ْس ِل ُم ْو َنyang diberi
hukum raf’, karena menjadi fa’il. Kata yang serupa dengan
kata أجع, seperti: ص ُع
َ ْ َوأَب, َوأَبْتَ ُع, أَ ْكتَ ُعketika menjadi taukid
harus didahului oleh kata  أجعsecara berurutan. Contoh:

جاء القوم أجعون أكتعون أبصعون أبتعون

132

133

I'rabnya:

 اجار واجرور متعلق مررت وأجعي، جار وجرور: وبالقوم، فعل وفاعل:مررت
 وهوالتابع للمجرور و هو جرور وعامة جره الياء امكسور ما،توكيد للقوم
.قبلها امفتوح ما بعدها نيابة عن الكسرة أنه جع مذكر سام
I’rabnya:

 اجار واجرور متعلق مررت وأجعي، جار وجرور: وبالقوم، فعل وفاعل:مررت
 وهوالتابع للمجرور و هو جرور وعامة جره الياء امكسور ما،توكيد للقوم
.قبلها امفتوح ما بعدها نيابة عن الكسرة أنه جع مذكر سام
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ُ َب
اب الَْب َدِل

al-baDal
[Kata Pengganti]

A . Pengertian Badal
Badal adalah:

ُْ ِْص ْو ُد ب
ِ ال ْك ِم بِاَ َو
اس َط ٍة
ُ اَلتَابِ ُع الـْ َمق

Kata ikutan yang secara hukum (maknawi) adalah yang
dimaksudkan tanpa ada pemisah
Tegasnya, badal adalah kata yang menjadi penjelas terhadap
kata yang dijelaskan (al-mubdal minhu) secara langsung.
Contoh kalimat:

َجا َء أَ ُخ ْو َك َظاف ٌر

134

Zhafir, saudaramu sudah datang
134

I’rabnya:

 فاعل مرفوع وعامة رفعه الواو نيابة عن: أخو: أَ ُخ ْو َك, فعل ماض:َجا َء
 ضمر بارز متصل مبي: أخو مضاف الكاف,الضمة أنه من اأماء اخمسة
 بدل أخو بدل التابع للمرفوع: َظافر,على الفتحة ف حل جر مضاف إليه
وهو مرفوع وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره
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Kata ِر
ٌ  َظافmenjadi badal untuk kata ( أَ ُخ ْو َكsaudaramu),
karena kata saudaramu masih umum, mungkin saja yang
datang saudara yang lain.
B. Hukum Badal

ْ ِ  تَبِ َع ُه،ِع ٍل
ف
ْ ِع ٌل م
ْ ِس ٌم م
ْ ِن ف
ْ  أَ ْو ف،ِس ٍم
ْ ِن ا
ْ إِ َذا أُبْ ِد َل ا
جيْ ِع إِ ْع َرابِ ِه
َِ

Apabila badal berupa isim dengan isim atau fi’il dengan fi’il,
maka badal tersebut mengikuti hukum kata yang diganti
dalam seluruh i’rab-nya.

Kata yang menjadi badal, baik berupa isim atau fi’il
sebagaimana sudah dijelaskan di atas memiliki hukum yang
sama dengan kata yang diikutinya, pada seluruh i’rab-nya, baik
pada waktu hukum rafa’, nashab, khafadh, dan sebagainya,
seperti:
1. Contoh badal yang mengikuti hukum rafa’:

َ  َحIbrahim, bapakmu, telah hadir
ض َر إبِْ َرا ِهيْ ُم أَبُ ْو َك

َ sebagai badal yang mengikuti hukum rafa’ kata
Kata أبوك
yang memiliki hukum rafa’ karena menjadi fa’il
إبراهيم
ُ
2. contoh badal yang mengikuti hukum nashab:

َ ت إِبْ َرا ِهيْ َم أَ َخ
اك
ُ ْ قَابَلAku menemui Ibrahim, kakakmu

Kata  أخاكsebagai badal yang mengikuti hukum nashab kata
إبراهيم
yang memiliki hukum nashab, karena enjadi maf’ul
َ
bih.
3. Contoh badal yang mengikuti hukum khafad:

َُم ٍد
َ هم
َ ص ِل َعلَى َسيِ ِدنَا ح
َ ال ّل

Ya Allah, berikan kesejahteraan atas junjungan kami, Nabi
Muhammad
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Kata َمد
َ  ُحsebagai badal yang mengikuti hukum kata َسيِ ِد
yang khafadh karena huruf jar  َعلَى.
4. Contoh badal yang mengikuti hukum jazam:

َم ْن يَ ْش ُك ْر َربَ ُه يَ ْس ُج ْد لَ ُه يَ ُف ْز

Barang siapa bersyukur kepada Tuhannya, yaitu bersujud
kepada-Nya, maka ia akan beruntung
Kata  يَ ْس ُج ْدsebagai badal yang mengikuti hukum kata يَ ْش ُك ْر
yang dijazam karena menjadi fi’il syarat.
C. Pembagian Badal

َ َ َ
َ ِن
َ  بَ َد ُل:ْسام
 َوبَ َد ُل،ِالش ْيء
َ الش ْي ِء م
ٍ َ َو ُه َو َعلى أ ْربَ َع ِة أق

 َوبَ َد ُل الْ َغلَ ِط َنْ ُو،ِما َل
ْ  َوبَ َد ُل اْا،ِن الْ ُك ِل
َضم
ِ الْبَ ْع
َ ِشت
َ قَ ْول
َ ْالرغِي
 َونَ َف َع ِي،ف ثُلَثَ ُه
ُ ْ َوأَكل، قَا َم زَيْ ٌد أَ ُخ ْو َك:ِك
َ ت
:ُو َل
َ  أَ َر ْد،س
ُ ْ َو َرأَي،زَيْ ٌد ِعلْ ُم ُه
َ ت زَيْداً اَلْ َف َر
ْ ت أَ ْن تَق
.ت زَيْداً ِمنْ ُه
َ ْت فَأَبْ َدل
َ س) فَ َغلَ ْط
َ (اَلْ َف َر

Bentuk badal terbagi menjadi 4 (empat) bagian: 1. badal
al-Syai’ min al-Syai’. 2. Badal Ba’ad min Kull, 3. Badal
Isytimal, 4. Badal Ghalath. Contoh kalimat: قَا َم زَيْ ٌد أَ ُخ ْو َك
َ ْالرغِي
(Zaid, saudaramu telah berdiri), ف ثُلَثَ ُه
ُ ْ(َأَكلaku makan
َ ت
َ
ْ
sepertiga roti), ( نَف َعي زَيْ ٌد ِعل ُم ُهIlmu Zaid bermanfaat bagiku)
dan س
ُ ْ( َرأَيaku melihat Zaid, kudanya) yang Anda
َ ت زَيْداً اَلْ َف َر
katakan pada mulanya adalah “kuda”, tetapi Anda salah
mengatakannya, maka Anda ganti dengan kata “Zaid”.
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Badal terbagi menjadi 4 (empat):
1.

َ ِن
َ بَ َد ُل
الش ْي ِء
َ الش ْي ِء م

(Badal al-Syai’ min al-Syai’), yaitu
mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain dan seukuran,
seperti:

 قَا َم َزيْ ٌد أَ ُخ ْو َكSaudaramu, Zaid telah berdiri

2.

Kata  أَ ُخ ْو َكmenjadi badal dari kata  زي ٌدyang menjelaskan
“Siapa Zaid itu?” yang statusnya sama sebagai manusia (alSyai’ min al-Sya’i). Karena kata  أَ ُخ ْو َكmenjadi badal dari kata
 زَيْ ٌدmaka ia mengikuti hukum kata  زيدyang menjadi fa’il.

ِن الْ ُك ِل
َ ضم
ِ ( بَ َد ُل الْبَ ْعBadal Ba’ad min al-Kull), yaitu mengganti
sebagian makna kalimat dari makna keseluruhan. Contoh:
135

َ ْت ال َر ِغي
ف ثُلُثَ ُه
ُ ْأَ َكل

Aku makan sepertiga roti
َ ْالرغِي
Makna kata ث
َ َ( ثُلsepertiga) adalah sebagian kata ف
َ
(satu potong roti) yang dimakan, sehingga maknanya roti
yang dimakan bukan seluruhnya, tetapi sepertiga dari roti
itu. Karena itu hukum kata ث
َ ُ ثُلmenjadi badal yang sama
َ ْالرغِي
hukumnya dengan kata kata ف
َ yaitu manshub. Contoh
lain:

ُرآَ َن نِ ْص َف ُه
ُ  َح ِف ْظAku menghafal setengah al-Qur’an
ْ ت اْلق

3.

135

ِ ِم
ال
ْ ( بَ َد ُل ْااBadal al-Isytimal), yaitu pergantian makna
َ ِشت
kalimat yang disebabkan adanya makna kandungan atau
memiliki hubungan dengan kata yang diganti. Contoh
kalimat:

I’rabnya:

َ ْالرغِي
 مفعول به منصوب وعامة نصبه فتحة ظاهرة فى:ف
ُ ْأَكل
َ . فعل وفاعل:ت
 بدل من الرغيف وهو منصوب وعامة نصبه فتحة ظاهرة: ثلث: ثُلَثَ ُه.آخره
 اهاء ضمر بارز متصل مبي على الضم فى حل جر, ثلث مضاف.فى آخره
مضاف إليه
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نَ َف َعنِى َزيْ ٌد ِعلْ ُم ُه

136

Ilmu Zaid bermanfaat bagiku
Kata  ِعلْ ُمmerupakan sesuatu yang dikandung (dimiliki)
oleh Zaid, sehingga bukan merupakan bagian dari Zaid,
melainkan suatu yang dimiliki olehnya. Contoh lain:

ت إِلَى الْ َق َم ِر فَلَ ِك ِه
ُ  نَ َظ ْرAku memperhatikan porosnya bulan

4.

بَ َد ُل الْ َغلَ ِط

(Badal al-Ghalath), yaitu pergantian kata dalam
pengucapan yang terbagi menjadi 3 (tiga) macam:
a. Pergantian kata dikarenakan adanya kesalahan maksud
di awal kalimat, karena ada yang cocok untuk diucapkan,
seperti:
137

ْ َ ،َه ِذ ِه ْاجَا ِريَ ُة بَ ْد ٌر
س
ٌش

Yang berjalan ini adalah bulan, matahari
Kata س
ْ َ menjadi badal dari kata  بَ ْد ٌرyang terjadi
ٌش
dikarenakan pada awal pengucapan ternyata yang tepat
untuk dikatakan adalah “matahari” (س
ْ َ ).
ٌش
b.

Pergantian kata dikarenakan kelupaan, seperti kalimat:

ً فَ َرسا،ًت إِنْساَنا
ُ َْرأَي

Aku melihat orang, kuda

Kata ً فَ َرساsebagai pengganti kata ًإِنْساَنا. Pergantian ini terjadi,
disebabkan salah penyebutan karena kelupaan, karena
136

137

I’rabnya:

 النون نون للوقاية الياء ضمر بارز متصل مبي على. نفع فعل ماض:نَ َف َع ِي
 فاعل مرفوع وعامة رفعه ضمة:ٌ زَيْد.السكون فى حل نصب مفعول مقدم
 بدل من زيد و هو التابع للمرفوع مرفوع وعامة: علم: ِعلْ ُم ُه.ظاهرة فى آخره
 اهاء ضمر بارز متصل مبي على, علم مضاف.رفعه ضمة ظاهرة فى آخره
الضم فى حل جر مضاف إليه
I’rabnya:

 إشارة مبي على السكون فى حل رفع مبتداء اجارية: َذا. اهاء هاء التنبيه:هذه
 بدل من بدر بدل: شش. بدر خر مبتداء وهو مرفوع.صفة أو بدل من هذه
.التابع للمرفوع مرفوع وعامة رفعه ضمة ظاهرة فى آخره
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ternyata yang dilihat adalah kuda ketika didekati bukan
orang.
c.

Pergantiani kata karena salah ucapan (sabaq al-lisan),
seperti kalimat:

س
ُ َْرأَي
َ  اَلْ َف َر،ت َزيْ ًدا

Aku melihat Zaid, kuda

Kata س
َ  اَلْ َف َرmenjadi badal dari kata  َزيْ ًدا, karena salah dalam
penyebutan dari yang seharusnya disebutkan. Ketika
disadari ternyata salah pengucapan maka diganti dengan
kata س
َ اَلْ َف َر.
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َ
َْ ات اْأ
ِ َاب َمنْ ُص ْوب
ُ َب
ِساء
manshûbât al-asmâ

[isim-isim manshub]

P

ada bab ini akan dijelaskan isim-isim yang dihukumi
nashab. Artinya, kalimat yang harus dibaca dengan tandatanda nashab, seperti fathah, ya’-nun dan lain-lain.

، َواْمَ ْص َد ُر،ِْع ْو ُل بِه
ُ َص ْوب
ُ ْاَْمَن
ُ  اَْمَف:ِي
َ ات َخ
َ ْس َة َع َش َر؛ َوه

ُ َ َو ْال،ِف اْمَ َكان
ُ  َو َظ ْر،ِف ال َز َمان
ُ َو َظ ْر
،َميِيْ ُز
ْ  َوالت،ال
،ِِن أَ ْج ِله
ْ ْع ْو ُل م
ُ  َواْمَف، َوامُْنَا َدى،َاس ُم ا
ْ  َو،َوامُْ ْستَثْنَى
،اس ُم إِ َن َوأَ َخ َوات َِها
ُ َواْمَف
ُ َ  َو َخ،ْع ْو ُل َم َع ُه
ْ  َو،َر َكا َن َوأَ َخ َوات ِها
ُ  َوالْ َع ْط،ت
،ف
ُ  اَلنَ ْع: َو ُه َو أَ ْربَ َع ُة أَ ْشيَا َء،ب
ِ ص ْو
ُ َْوالتَابِ ُع لِلْ َمن
. َوالْبَ َد ُل،َوكِيْ ُد
ْ َوالت
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Isim yang dihukumi nashab ada 15, yaitu: 1. Al-Maf’ul bih,
2 al-Mashdar. 3. Zharfu al-Zaman 4. Wa Zharfu al-Makan
(keterangan tempat). 5 (Wa al-Hal), yaitu kata keterangan
keadaan. 6. Wa al-Tamyiz, (pembeda). 7. al-Mustasna
(pengecualian), 8. Isim La, (peniadaan sama sekali), 9.
al-Munada (panggilan), 10. al-Maf’ul min Ajlih (alasan
mengerjakan sesuatu), 11. al-Maf’ul Ma’ah (penyertaan
perbuatan), 12. Khabar  َكا َنdan kawan-kawannya, 13. Isim
َ dan kawan-kawannya, 14. Kata yang mengikuti hukum
إن
nashab 15. Kata yang mengikuti hukum nashab adalah: alNa’at (kata sifat), al-Athaf (huruf athaf), al-Taukid (penegas),
al-Badl (mengganti kata).
Kata yang dihukumi nashab ada 15 (lima belas), yaitu:
1. Kata yang menjadi ( مفعول بهobjek), seperti:

َاب
ُ ْ قَ َرأAku membaca sebuah buku
َ ت الْ ِكت

Kata اب
َ َ الْ ِكتmenjadi maf’ul bih atau objek yang dibaca
dengan hukum nashab
2. Kalimat yang menjadi مصدر, yaitu nama perkerjaan,
seperti

ص َر َزيْ ٌد نَ ْص ًرا
َ َ نZaid menolong dengan suatu pertolongan

Kata َص ًرا
َ  نyang dibaca dengan
ْ  نadalah mashdar dari kata َص َر
hukum nashab dan ketegasan adanya pertolongan yang
dilakukan oleh Zaid.
3. Kalimat yang menjadi ( ظرف الزمانketerangan waktu),
seperti:
138

138

س
ُ ص ْم
ُ
ِ ْت يَ ْو َم ْاخَ ِمي

I'ranya:

 يوم منصوب على الظرفية الزمانية وهو:س
ُ ص ْم
ِ ْ يَ ْو َم ْاخَمِي. فعل و فاعل:ت
ُ
 يوم.منصوب وعامة نصبه فتحة ظاهرة فى آخره الظرف متعلق بصمت
 مضاف إليه جرور بامضاف وعامة جره كسرة ظاهرة فى: اخميس.مضاف
.آخره
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Aku puasa pada hari Kamis
Kata  يَ ْو َمmerupakan zharaf Zaman (keterangan waktu) yang
dibaca dengan hukum nashab
4. Kalimat yang menjadi ( ظرف امكانketerangan tempat),
seperti:

ت
ِ ْت أَ َما َم الْبَي
ُ  َجلَ ْسAku duduk di depan rumah

Kata َ أَ َمامmerupakan zharaf makan (kata keterangan tempat)
yang dibaca dengan hukum nashab.
5. Kalimat yang menjadi ( حالKeterangan keadaan), seperti:

اشيًا
ِ س َم
ُ َجا َء امُ َد ِر

139

Guru itu datang denga berjalan kaki
ِ  َمadalah hal (kata keterangan keadaan), yaitu
Kata اشيًا
keterangan keadaan cara kedatangan guru itu.
6. Kalimat yang menjadi ( مييزpembeda), seperti:
140

ت ِع ْش ِريْ َن ِكتَابًا
ُ ْاِ ْشتََي

Aku membeli 20 (dua puluh) buku
Kata  ِكتَابًاmenjadi tamyiz (pembeda) untuk kata ِش ِريْ َن
ْ ع,
karena tidak jelas 20 (dua puluh) apa yang dibeli. Untuk
menghilangkan ketidakjelasan itu perlu tamyiz yang dibaca
dengan hukum nashab.
7. Kalimat yang menjadi ( مستثنىyang dikecualikan), seperti:

139

140

I’rabnya:

ِ  َم. فاعل مرفوع:س
 حال من امدرس وهو منصوب:اشيًا
ُ  امُ َد ِر. فعل ماض:َجا َء
وعامة نصبه فتحة ظاهرة فى آخره

I’rabnya:

 مفعول به و عامة نصبه الياء نيابة عن: ِش ِريْ َن
ْا
ْ  ع.فعل و فاعل:ت
ُ ِْشتََي
 مييز و هو منصوب و عامة نصبه:اب
ً َ ِكت.الفتحة أنه ملحق جمع امذكر السام
.فتحة ظاهرة ف آخره
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ُ َخر َج
َ ِب إ
َ الط
ا بَ ْك ًرا
ُا
َ

141

Beberapa siswa keluar kecuali Bakar
Kata  بَ ْك ًراmenjadi mustasna (yang dikecualikan) dari siswa
َ ِ( إkecuali) dan
yang keluar dengan menngunakan huruf ا
hukumnya nashab.
8. Kalimat yang menjadi ( اسم اpeniadaan sama sekali),
seperti:
142

اَ َر ُج َل ِفى ال َدا ِر

Tidak ada seorang lelaki pun di dalam rumah
Kata  َر ُج َلdibaca dengan hukum nashab, karena yang
ditiadakan oleh huruf َ اyang disebut  الام لنفى اجنسdan
َ dalam menashabkan isim
berfungsi sama dengan huruf إن
dan me-rafa’-kan khabar.
9. Kalimat yang menjadi ( منادىpanggilan), seperti:
143

ِيَا َعبْ َد اه

Hai Abdullah
Kata  َعبْ َدsebagai munada (yang dipanggil) di-harakat-kan
oleh huruf  يَاyang disebut sebagai huruf nida’.
10. Kalimat yang menjadi ( مفعول اجلهalasan dilakukan
sesuatu), seperti:

141

I'rabnya:

142

َ ِ فاعل مرفوع (مستثنى) إ: الطاب. فعل ماض:خرج
:بكرا
ِ  أَ َداةُ ا:ا
ً .ِإ ْستِثْنَاء
مستثنى منصوب وعامة نصبه فتحة ظاهرة ف آخره

143

 مبي: َر ُج َل, حرف لنفي اجنس تعمل عمل إن تنصب ااسم وترفع اخر: َا
ّ على الفتح ف ح
 جرور بفى: فى حرف جر الدار: ِف ال َدا ِر.َصب اسم ا
ْ ََل ن
وعامة جره كسرة ظاهرة فى آخره اجارواجرور متعلق محذوف بكائن خر
ا

I’rabnya:

I’rabnya:

 منادى منصوب بياء النداء منصوب وعامة نصبه فتحة:َ َعبْد: حرف النداء:يَا
 مضاف إليه جرور بامضاف وعامة:ِ اه. عبد أمام مضاف.ظاهرة فى آخره
.جره كسرة ظاهرة فى آخره
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144

ً َقَا َم َزيْ ٌد إِ ْجا
ا لِ َع ْم ٍرو

Abdullah berdiri untuk menghormati Amar
ً َ إِ ْجاmenjadi maf’ul li ajlih yang menunjukkan alasan
Kata ا
berdirinya Zaid dan di-nashab-kan oleh kata قَا َم.
11. Kalimat yang menjadi ( مفعول معهpenyertaan perbuatan)
seperti:
145

َ ْر َو ْاجَي
ش
ُْ َجا َء اْأَ ِم

Pemerintah datang beserta tentaranya
َ ْ اَ ْجَيsebagai maf’ul ma’ah yang diikuti oleh huruf
Kata ش
wawu yang disebut dengan istilah wawu ma’iyah yang
berarti “beserta” dan dibaca dengan hukum nashab.
12. Kalimat yang menjadi khabar  َكانdan kawan-kawannya,
seperti:
146

َُم ٌد ُم َد ِر ًسا
َ َكا َن ح

Muhammad adalah seorang guru
Kata  ُم َد ِر ًساadalah khabar  َكا َنyang manshub dengan tanda
fathah.
13. Kalimat yang menjadi isim إِ َن
seperti:

144

145

146

dan kawan-kawannya,

I’rabnya:

ً َ إِ ْجا. فاعل مرفوع:فعل ماض زيد:قَا َم
 مفعول من أجله منصوب وعامة:ا
 الام حرف جر عمرو جرور بام وعامة:نصبه فتحة ظاهرة ف آخره لِ َع ْم ٍرو
جره كسرة ظاهرة ف آخره اجار و اجرور منتعلق بقام
I’rabnya:

َ
 َو. فاعل مرفوع:ِر
ُْ  اَأم. فعل ماض مبي على فتحة ظااهرة ف آخره:َجا َء
َ ْْاجَي
 مفعول معه منصوب و عامة نصبه فتحة: اجيس, الواو واو معية:ش
ظاهرة ف آخره
I’rabnya:

 امها مرفوع بها:ٌَمد
َ  ُح. فعل ماض ناقص ترفع ااسم و تنصب اخر:َكان
 خرها منصوب بها وعامة نصبه: ُم َد ِر ًسا.وعامة رفعه ضمة ظاهرة فى آخره
.فتحة ظاهرة فى آخره
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147

إِ َن َع ِليًا ُم َد ِرس

Sesungguhnya Ali adalah seorang guru
Kata  َع ِليًاadalah isim  إِ َنyang manshub dengan tanda
fathah.
14. Kata yang mengikuti hukum nashab kepada kata sebelumnya
ada 4 (empat), yaitu :
a.

al-Na’at (kata sifat), seperti kalimat:

َ ت َزيْداً اَلْ َع
اقل
ُ َْرأَي

148

Aku melihat Zaid yang berakal
َ  اَلْ َعاقmenjadi kata sifat untuk kata ًزَيْدا, karena samaKata ِل
sama berbentuk isim marifat.
b.

al-Athaf (huruf athaf), seperti kalimat:

ت َزيْداً َو بَ ْك ًرا
َ ْ َرأَيAku melihat Zaid dan Bakar

Kata  بَ ْك ًراberharakat fathah sebab ada huruf  َوyang
mengikutkan kepada ً زَيْداyang disebut ma’thuf alaih.
c.

al-Taukid (penegasan), seperti kalimat:

ت الْ َق ْو َم ُك َل ُه ْم
ُ َْرأَي

149

147

148

149

I’rabnya:

 امها منصوب بها: حرف توكيد ونصب تنصب ااسم وترفع اخر عليا:إن
 خرها مرفوع بها وعامة رفعه: مدرس.عامة نصبه فتحة ظاهرة فى آخره
.ضمة ظاهرة فى آخره
I’rabnya:

 مفعول به منصوب وعامة نصبه فتحة ظاهرة فى:ً زَيْدا. فعل وفاعل: ت
ُ َْرأَي
َ  اَلْ َعاق.آخره
 صفة وهو صفة التابع للمنصوب منصوب وعامة نصبه فتحة:ِل
ظاهرة فى آخره
I’rabnya:

 توكيد لقوم و هو: كل: ُك َل ُه ْم. مفعول به:َو َم
ُ َْرأَي
ْ  الْق. فعل و فاعل:ت
 اهاء:هم.  كل مضاف.منصوب وعامة نصبه فتحة ظاهرة فى آخره
ضمر بارز متصل مبي على الضم فى حل جر مضاف إليه اميم عامة
اجمع
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Aku melihat kaum itu seluruhnya
d. al-Badl (pengganti kata) , seperti kalimat:
150

َ ْت ال َر ِغي
ف ثُلَثَ ُه
ُ ْأَكل

Aku makan sepertiga roti
َ ْ( ال َر ِغيsatu
Makna kata ث
َ ُ( ثُلsepertiga) adalah sebagian kata ف
potong roti) yang dimakan, sehingga maknanya roti yang
dimakan bukan seluruhnya, tetapi sepertiga dari roti itu.
َ ْ ال َر ِغيyang menjadi maf’ul
َ َ ثُلhukum kata ف
Hukum kata ث
bih.

150

I’rabnya:

َ ْالرغِي
 مفعول به منصوب وعامة نصبه فتحة ظاهرة فى:ف
ُ ْأَكل
َ . فعل وفاعل:ت
 بدل من الرغيف وهو منصوب وعامة نصبه فتحة ظاهرة: ثلث: ثُلَثَ ُه.آخره
 اهاء ضمر بارز متصل مبي على الضم فى حل جر, ثلث مضاف.فى آخره
مضاف إليه
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ُ َب
ِاب ْالَْف ُع ْوِل بِه
al-maf’ul bih
[ObyeK PenDerita]

A. Pengertian Maf’ul Bih

ِع ُل َنْ ُو
ْ ب الَذ
ُ ص ْو
ُ ِْس ُم ا ْمَن
ُ ِي يَق
ْ َع َعلَيْ ِه الْف
ْ  اْا:َو ُه َو
َ قَ ْول
.س
َ :ِك
ُ ْ َو َركِب،ًت زَيْدا
ُ ْض َرب
َ ت الْ َف َر
Maf’ul bih adalah isim yang diberi hukum nashab dan
menjadi tempat terjadinya perbuatan, seperti kalimat “Aku
memukul Zaid” dan “Aku menunggangi kuda

Secara umum, kata kerja ( )فعلdari segi jenisnya ada dua:
Pertama, فعل ازم, (intransitif), yaitu kata kerja yang tidak
membutuhkan obyek, seperti kalimat: ( َجا َء زَيْ ٌدZaid telah
datang), ( قَا َم َحا ِم ٌدHamid berdiri), س فَ ِريْ ٌد
َ َ( َجلFarid duduk),
dan sebagainya. Kedua, ( فعل متعديtransitif), yaitu kata kerja
yang membutuhkan obyek. Obyek inilah dalam bahasa
Arab dikenal dengan nama maf’ul bih yang diberikan
pengertian di atas. Dari pengertian ini dapat ditegaskan
H. Musawar M.Ag
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bahwa maf’ul bih itu memiliki kreteria: a) Kata berupa
isim, b). Hukumnya nashab (berbaris atas), dan c). Adanya
fi’il. Contoh kalimat sebagai berikut:

َ
ت َزيْ ًدا
ُ ْض َرب

151

Aku memukul Zaid
Kata  زَيْداmenjadi ma’ful bih atau pelengkap kata ت
َ (aku
ُ ْض َرب
memukul), kalau tidak disebutkan kata زَيْدا, maka orang
akan bertanya, apa yang dipukul? Agar tidak menimbulkan
pertanyaan maka disebutkan kata  زَيْداsebagai pelengkap
kalimat. Posisi kata  زَيْداsebagai maf’ul bih berupa isim,
memiliki hukum nashab dan mengikuti fi’il yang disebut
fi’il muta’addi. Contoh lainnya:

ت الْ َف َرس
ُ َْر ِكب

Aku mengendari kuda

َ
ُرآَ َن
ْ أ ْق َرأُ الْق

Aku sedang membaca al-Qur’an

ب
َ ص َلى امُْ ْس ِل ُم ْو َن ا ْمَ ْغ ِر
َ

Orang-orang muslim shalat magrib
152

َ َح
ات بَابَي
ُ َالطالِب
ُ تَ ْفت

Para siswi membuka dua pintu

151

152

I'rabnya:

 مفعول به منصوب وعامة نصبه فتحة ظاهرة فى: زيدا. فعل و فاعل:ضربت
.آخره
I’rabnya:

 فعل مضارع مرفوع لتجره عن الناصب واجازم وعامة رفعه ضمة:تَ ْفتَ ُح
َ .ظاهرة فى آخره
 مفعول به منصوب وعامة:ي
ِ ْ َ بَاب. فاعل مرفوع:ات
ُ َالطالِب
نصبه الياء نيابة عن الفتحة و الفتحة قبلها دليل عليها نيابة عن الفتحة أنه مثنى
و النون عوض عن التنوين فى ااسم امفرد
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B. Pembagian Maf’ul bih

َ
ِ ِس َم
،ُْره
ٌ  َظ:ان
ُ ِر َما تَ َق َد َم ِذك
ُ اهر َو ُم ْض َم ٌر؛ فَالظاه
ْ َو ُه َو ق
ِ  فَامُْت. َو ُمنْ َف ِص ٌل،َص ٌل
ِ  ُمت:ان
ِ ِس َم
َص ُل اِثْنَا
ْ َوامُْ ْض َم ُر ق

َ َض َرب
ِ َض َرب
،ك
َ  َو،ك
َ  َو،ض َربَنَا
َ  َو،ي
َ :ِي
ْ َِض َرب
َ َع َش َر؛ َوه
،ض َربَ َها
َ  َو،ض َربَُه
َ  َو،ض َربَ ُك ّن
َ  َو،ض َربَ ُك ْم
َ  َو،ض َربَ ُك َما
َ َو

 َوامُْنْ َف ِص ُل اْثنَا َع َش َر؛.ض َربَ ُه ّن
َ  َو،ض َربَ ُه ْم
َ  َو،ض َربَ ُه َما
َ َو

َ َ َوإِي، َوإِيَانَا،اي
،ُن
َ َ إِي:ِي
َ  َوإِيَاك،ُم
َ  َوإِيَاك،اك
ْ  َوإِيَاك،ُما
َ َوه
. َوإِيَا ُه َن، َوإِيَا ُه ْم، َوإِيَا ُه َما، َوإِيَا َها،َُوإِيَاه

Maf’ul bih ada 2 macam: Zhahir dan dhamir. Yang Zhahir
seperti contoh yang sudah lalu. Maf’ul dalam bentuk isim
dhamir ada dua: dhamir muttashil dan munfashil. Dhamir
، (Dia memukulku),
muttashil ada 12 (dua belas) seperti:
َ َض َرب
ِ ََض َرب
ض َربَنَا
َ
َ (Dia memukulmu (lk)),ك
َ (Dia memukul kami), ك
(Dia memukulmu (pr)) ض َربَ ُك َما
َ (Dia memukul kamu berdua),
ض َربَ ُك ْم
َ (Dia memukul kalian
َ (Dia memukul kalian lk), ض َربَ ُك ّن
pr), ض َربَ ُه
َ (Dia memukulnya lk), ض َربَ َها
َ (Dia memukulnya pr),
ض َربَ ُه َما
َ (Dia memukul
َ (Dia memukul mereka berdua), ض َربَ ُه ْم
mereka lk) dan ض َربَ ُه ّن
َ (Dia memukul mereka pr). Maf’ul
dalam bentuk dhamir munfashil ada 12 kata, yaitu: ،اي
َ َإِي
َ َ( إِيkamu lk),اك
ِ َ( إِيkamu pr), ُما
ك
ا
ي
إ
(kamu
(saya), ( إِيَانَاkami), اك
َ َِ
berdua), ُم
َ ( إِيَاكkalian pr), ( إِيَا ُهdia), ( َإِيَا َهاdia
ْ ( إِيَاكkalian lk), ُن
perempuan), ،( إِيَا ُه َما َوmer(jeka berdua), ( إِيَا ُه ْمmereka lk) dan
( إِيَا ُه َنmereka laki).
Kata yang menjadi Maf’ul bih terbagi menjadi dua, yaitu:
Pertama, maf’ul bih yang berbentuk isim zhahir. Contoh:
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اب
ُ َح
َ ت اْأَبْ َو
ْ  فَتAku membuka beberapa pintu
 قَرأَ أَ ُخ ْو َك ِكتَابًاSaudaramu membaca bukuku

Kata  ِكتَابًاdan اب
َ  اْأَبْ َوadalah maf’ul bih yang berbentuk isim
zhahir (kata benda).
Kedua, maf’ul bih yang berbentuk isim dhamir (kata ganti
orang). Bentuk ini ada 2, yaitu: a) dhamir muttashil dan
b).dhamir munfashil.
Maf’ul bih yang berbentuk dhamir muttashil adalah kata
yang bersambung penulisanya dengan fi’il, baik fi’il madhi,
mudhari’; ataupun amr dan biasanya fi’ilnya berada setelah
fi’il. Contoh dapat dilihat dalam tabel berikut:
Terjemah
Bakar memukulku
Ali memukul kami
Soleh memukulmu (lk)
Ali memukulmu (pr)
Ahmad memukul kalian
berdua
Ali memukul kalian (lk)
Farid memukul kalian (pr)

 مفعول+ فعل
 فاعل+به

َ
ٌض ِم ْر
ٌَصل
ِ ُمت

َ
ـربَنِ ْى بَ ْك ٌر
َ ض

َ
 ْى- ب نِــ
َ ـر
َ ض

َ
ـربَنا َع ِل ٌي
َ ض

ٌ ص
َ َ ض
َ
ال
ِ َ ـربَك
َ
ك َع ِل ٌي
ِ َـرب
َ ض

َ
ـربَ ُك َما أَ ْحَ ُد
َ ض
َ
ـربَ ُك ْم َع ِل ٌي
َ ض

َ
ـربَ ُك َن فَ ِريْ ٌد
َ ض

نَا
َك

فعــل

َ
ب
َ ـر
َ ض
َ
ب
َ ـر
َ ض

ِك

َ
ب
َ ـر
َ ض

ُك َما

َ
ب
َ ـر
َ ض

ُك ْم

َ
ب
َ ـر
َ ض

ُك َن

َ
ب
َ ـر
َ ض

Zhafir memukulnya (lk)

َ
ـربَ ُه َظا ِف ٌر
َ ض

ُه

َ
ب
َ ـر
َ ض

Ali memukulnya (pr)

َ
ـربَ َها َع ِل ٌي
َ ض

َها

َ
ب
َ ـر
َ ض

ُه َما

َ
ب
َ ـر
َ ض

Farid memukul mereka
berdua
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Ahmad memukul mereka
(lk)
Zaid memukul mereka
(pr)

َ
ـربَ ُه ْم أَ ْحَ ُد
َ ض
َ
ـربَ ُه َن َزيْ ٌد
َ ض

ُه ْم

َ
ب
َ ـر
َ ض

ُه َن

َ
ب
َ ـر
َ ض

Dari beberapa contoh dalam tabel di atas jelas bahwa fi’il
bersambung dengan isim dhamir yang menjadi maf’ul bih
bersambung penulisannya dengan fi’il dan fai’lnya berada
َ dan lainnya. Untuk lebih
ada akhir, seperti kata ـربَــــ ُه َظا ِف ٌر
َ ض
jelasnya bandingkan dengan beberapa kalimat berikut:
153

ص َر نِ َي امُْ ْس ِل ُم ْو َن
َ َن

Orang-orang muslim monolongku

ُ
َ الط
ب
ُا

ات
ُ اَمُْ َد ِر َس

Guru perempuan dihormati siswa

اهُ يَ ْعلُ ُمنَا

Allah mengetahui kita
Sementara Dhamir munfashil yang menjadi maf’ul bih
memiliki beberapa syarat berikut: Pertama, fi’il-nya
َ إ,
didahului huruf nafi ( َماatau  )اdan diikuti oleh huruf ا
contoh dapat dilihat dalam tebel berikut:

مفعول به+فاعل+فعل

َ
ٌض ِم ْر
ٌفعــل ُمنْ َف ِصل

Bakar tidak
memukul kecuali
kepadaku

َ ِب بَ ْك ٌر إ
َ َم
ا إِيّاَ َي
َ اض َر

إِيّاَ َي

َ َم
ب
َ اض َر

Ali tidak memukul
kecuali kepada
kami

َ ِب َع ِل ٌي إ
َ َم
ا إِيَانَا
َ اض َر

إِيَانَا

َ َم
ب
َ اض َر

Terjemah

153

I’rabnya:

 الياء ضمر بارز متصل, النون نون للوقاية. فعل ماض: نصر:نصرني
 فاعل مؤخر:َِم ْون
ُ مبي على السكون ف حل نصب مفعول مقدم امُْ ْسل
وهو مرفوع وعامة رفعه الواو نيابة عن الضمة أنه جع امذكرالسام
والنون عوض عن التنوين فى ااسم امفرد
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Soleh tidak
memukul kecuali
kepadamu (lk)

ٌ ص
َ ِال إ
َ َا إِي
َ َإِي
َ اك َم
اك
َ اض َر
ِ َ ب

َ َم
ب
َ اض َر

Ali tidak memukul
kecuali kepadamu
(pr)

َ ِب َع ِل ٌي إ
َ َم
اك
ِ َا إِي
َ اض َر

اك
ِ َإِي

َ َم
ب
َ اض َر

Ahmad tidak
memukul kecuali
kepada kalian
berdua

َ ِب أَ ْحَ ُد إ
َ َم
ا ِيَا ُك َما
َ اض َر

إِيَا ُك َما

َ َم
ب
َ اض َر

Ali tidak memukul
kecuali kepada
kalian

َ ِب َع ِل ٌي إ
َ َم
ا إِيَا ُك ْم
َ اض َر

إِيَا ُك ْم

َ َم
ب
َ اض َر

Farid tidak
memukul kecuali
kepada kalian

َ ِب فَ ِريْ ٌد إ
َ َم
ا إِيَا ُك َْن
َ اض َر

إِيَا ُك َْن

َ َم
ب
َ اض َر

Zhafir tidak
memukul kecuali
kepadanya (lk)

َ ِب َظا ِف ٌر إ
َ َم
َ اض َر
ُا إِيَاه

ُإِيَاه

َ َم
ب
َ اض َر

Ali tidak memukul
kecuali kepadanya
(pr)

َ ِب َع ِل ٌي إ
َ َم
ا إِيَا َها
َ اض َر

إِيَا َها

َ َم
ب
َ اض َر

Farid tidak
memukul kecuali
kepada mereka

َ ِب فَ ِريْ ٌد إ
َ َم
ا ِيَا ُه َما
َ اض َر

إِيَا ُه َما

َ َم
ب
َ اض َر

Ahmad tidak
memukul kecuali
kepada mereka
(lk)

َ ِب أَ ْحَ ُد إ
َ َم
ا ِيَا ُه ْم
َ اض َر

إِيَا ُه ْم

َ َم
ب
َ اض َر

Zaid tidak
memukul kecuali
kepada mereka
(pr)

َ ِب َزيْ ٌد إ
َ َم
ا ِيَا ُه َن
َ اض َر

إِيَا ُه َن

َ َم
ب
َ اض َر

Dari beberapa contoh di atas dapat ditegaskan bahwa isim
dhair munfashil yang menjadi maf’ul bih didahului oleh
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َ dan
huruf nafyi ( ) َماkemudian diikuti oleh fi’il ( seperti: ب
َ ض َر
َ ِ) إ,
fa’il-nya) dan diikuti oleh huruf pengecualial (seperti: ا
selanjutnya diikuti maf’ul bih, berupa isim dhamir munfashil.
Untuk lebih jelasnya bandingkan dengan contoh berkut:
َ ِت ِإ
َ اي
َ َما أَ ْك َر ْم
َ َا إِي
Hanya aku yang kamu hormati
154

َ ِت إ
ا إِيَا ُك ْم
ُ ص ْر
َ ََما ن

Aku tidak menolong (orang) kecuali kalian
Persyaratan kedua, bila isim dhamir munfashil menjadi
maf’ul bih adalah harus berada di di depan fi’il. Artinya isim
dhamir munfashil harus diletakkan di depan fi’il yang disebut
dengan istilah maf’ul muqaddam ) (مفعول مقدمcontoh:

اي أطا َع التَاَ ِميْ ُذ
َ َإي

Siswa-siswi hanya patuh kepadaku

َ َإِي175
اك نَ ْعبُ ُد

Hanya kepada-Mu kami menyembah

إِيَا ُك ْم نَ ْستَأْ ِذ ُن

Hanya kepada kalianlah Kami minta izin
Kata  إِيَاك، إيَايdan  ِإيَا ُك ْمsebagai isim dhamir munfashil
menjadi maf’ul bih yang berada di depan fi’il. Demikianlah
contoh-contoh lainnya yang akan ditemukan dalam susunan
kalimat.

154

I'rabnya:

 ضمر: إياي. أداة ااستثاء ملغاة اعمل ها: إا. نافية أكرمت فعل وفاعل:ما
منفصل مبي على السكون فى حل نصب مفعول به والياء حرف دال على
.امتكلم
H. Musawar M.Ag

| 189

ُ َب
اب ْالَ ْص َد ِر
al-mashDar

[Kata Kerja yang DibenDaKan]

P

embendaan kata kerja dalam bahasa Arab disebut dengan
mashdar. seperti menulis (tulisan), menangis (tangisan),
membaca (bacaan), berkata (perkataan), dan sebagainya.
A. Pengertian Mashdar

ِ ـح َد
ِل
َ ث
َ الصا ِد ِر م
َ ْاس ُم ال
ِ ِن اْل َفاع
ْ اَْمَ ْص َد ُر ُه َو

Nama perbuatan yang datang dari orang yang memperbuat
perbuatan
Jadi, mashdar adalah perbuatan yang dilakukan seseorang
yang diambil dari perubahan bentuk ketiga dari fi’il, sesuai
dengan definisi berikut:
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ْ ِ ييْ ُئ ثَالِثًا
ِ َْص ِري
ف
َِ ِس ُم الَذِى
ْفت
َ ْاَل
ْ ـم ْص َد ُر ُه َو اْا
ض ْربًا
َ -ب
َ : َنْ ُو،ِع ِل
َ ض َر
ُ  يَ ْض ِر- ب
ْ الْف
Mashdar adalah isim yang datang dalam bentuk ketiga dari
perubahan fi’il seperti kata (ض ْربًا
َ ).
َ -ب
َ ض َر
ُ ب – يَ ْض ِر

Jadi tegasnya, mashdar adalah kata dasar (kata kerja yang
dijadikan kata benda) yang dirubah dari perubahan fi’il
(kata kerja), seperti perubahan kata kerja ب
َ (telah
َ ض َر
memukul) berubah menjadi: ب
(sedang
memukul)
dan
ر
ض
ي
ْ
ُِ َ
menjadi mashdar ض ْربًا
َ (pukulan). Kata ض ْربًا
َ adalah bentuk
mashdar.
Bentuk mashdar seperti penjelasan di atas memiliki macam
ucapan yang tidak menetap, sehingga perlu dihafal dan
dapat dilihat dalam kamus Bahasa Arab, seperti contoh
perubahan berikut:

مصدر

فعل مضارع

فعل ماض

َ
ض ْربًا

رب
ِْ
ُ َيض

َ
ب
َ ض َر

يَ ْق ُع ُد

قَ َع َد

نَ ْص ًرا

ص َر
َ َن
س
َ ََجل

لو ًسا
ْ ُج

ص ُر
ُ ْيَن
س
ُ َيْ ِل

ِذ َهابًَا

ب
ُ يَ ْذ َه

ب
َ َذ َه

ِقيَا ًما

ُو ُم
ْ يَق

قَا َم

قُ ُع ْودًا
ُد َعا ًء

جيْئًا
َِ
ِكتَابًَة

ِق َرا َء ًة

يَ ْد ُع ْو

ييْ ُئ
َِ
ب
ُ ُيَ ْكت
ُْرأ
َ يَق

َد َعا

َجا َء

َب
َ َكت
َقَ َرأ
H. Musawar M.Ag
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Kata-kata pada kolom ketiga adalah bentuk perubahan
mashdar dari fi’il yang terdiri dari tiga huruf. Perubahannya
tidak tetap dan dapat dilihat dalam kamus. Contoh kalimat
sebagai berikut:
155

ب َع ِل ٌي ِذ َهابًا
َ َذ َه

Ali benar-benar pergi ke Makkah

ٌ ص
ال ُد َعا ًء
ِ َ يَ ْد ُع ْو

Shalih memohon satu permohonan

َ لسا ِر َق
َ
ض ْربًا
ُ ْض َرب
َ َت ا

Aku memukul pencuri dengan satu pukulan

Kata  ِذ َهابًاbentuk mashdar dari fi’il madhi ب
َ  َذ َه. Kata
 ُد َعا ًءadalah mashdar dari fi’il madhi  َد َعاdan ض ْربًا
َ adalah
َ
mashdar dari  َد َعاfi’il madhi ب
َ ض َر. Katiga mashdar di atas
memiliki hukum nashab (berbaris atas) sehingga selalu
dibaca dengan harkat fathah.
B. Pembagian Mashdar
Istilah lain dari mashdar adalah  َم ْف ُع ْو ٌل ُم ْطلَ ٌق. Bentuk mashdar ini
terbagi menjadi 2 (dua), sebagaimana penjelasan berikut:

 فَإِ ْن َوافَ َق لَ ْف َظ: لَ ْف ِظ ٌي َو َم ْعنَ ِو ٌي:ان
ِ َو َه َو ِق ْس َم
ً ْ قَتَلْتُ ُه قَت:ِف ْع ِل ِه فَ ُه َو لَ ْف ِظي َنْ ُو
ا َوإِ ْن َوافَ َق َمعنَى
ّ
ت قُ ُع ْودًا
ُ ِف ْع ِل ِه ُد ْو َن لَ ْف ِظ ِه فَ ُه َو َم ْعنَ ِو ٌي َنْ ُو َجلَ ْس
َ ِت ُوقُ ْو ًفا َو َما أَ ْشبَ َه َذل
ك
ُ َوقُ ْم

155

I’rabnya:

 مصدر وهو منصوب وعامة نصبه: فاعل مرفوع ذ َهابًا:ِي
َ َذ َه
ٌ فعل ماض َعل:ب
فتحة ظاهرة ف آخره
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Mashdar ada 2 macam: mashdar lafzhi dan mashdar
maknawi. Jika bunyi mashdarnya sama dengan lafazh
fi'ilnya, maka mashdar itu disebut mashdar lafzhi, seperti:
ً ْ قَتَلْتُ ُه قَتJika bunyi mashdarnya berbeda, tetapi maknanya
ا
sama, maka mashdar itu disebut mashdar maknawi,
seperti: ُع ْودًا
ُ ُم
ُ ( َجلَ ْسaku benar-benar duduk) dan ُو ًفا
ُت ق
ْق
ْ ت ُوق
(Aku benar-benar berdiri)
Bentuk mashdar ada 2 (dua) macam
1. Mashdar Lafzhi
Yang dimaksud mashdar lafzhi adalah bunyi mashdar sama
dengan bunyi fi’ilnya, seperti kalimat:

ً ْب قَتَلْتُ ُه قَت
ا
ُ ْ اَلْ َكلAku benar-benar membunuh anjing itu

ً ْ( قَتpembunuhan) dalah mashdar dari kata قَتَ ْل
Kata ا
(membunuh) sebagai fi’il madhi pada  قَتَلْتُ ُهkarena sama
bunyi huruf dalam pengucapan dan maknanya. Karena
kesamaan bunyi dan makna itu maka ia disebut mashdar
lafzhi. Contoh lainnya:

ً ْ َش َك َر َع ِل ٌي ُش ْك ًرا َج ِزي177
ا

Ali banyak berterima kasih

ّ س
الط ْف ِل
َ س بَ ْك ٌر ُجلُ ْو
َ ََجل

Bakar duduk seperti anak kecil
Kata  ُش ْك ًراadalah mashdar lafzhi karena sama bentuk
huruf dan maknanya dengan fi’il madhi ( َش َك َرberterima kasih).
Demikian juga kata س
َ  ُجلُ ْوadalah mashdar lafzhi bagi kata
156
َ
س
َ  َجلyang sama makna dan bunyi huruf.
2. Mashdar Maknawi
Mashdar maknawi adalah kesamaan antara mashdar degnan
fi’il-nya dalam makna (terjemahan) saja dan berbeda bunyi
lafazhnya. seperti
156

I’rabnya:

 مصدر وهو منصوب وعامة: شكرا. فاعل مرفوع:ِي
ٌ فعل ماض َعل:َش َك َر
ً ْج ِزي.آخره
 صفة لشكرا وهو منصب وعامة نصبه:ا
نصبه فتحة ظاهرة ف
َ
.فتحة ظاهرة ف آخره
H. Musawar M.Ag
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ت قُ ُع ْودًا
ُ َجلَ ْس

ت ُوقُ ْو ًفا
ُ قُ ْم

Aku benar-benar duduk
Aku benar-benar berdiri

Kata ُع ْودًا
ُ  قsemakna dengan kata  َجلَ ْستyaitu sama-sama
bermakna duduk, tetapi berbeda dalam ucapan. Demikian juga
kata ُو ًفا
ْ  قyaitu sama-sama
ْ  ُوقadalah semaknya dengan kata ُمت
bermakna berdiri dan berbeda dalam ucapan.
Catatan Penting:
Mashdar memiliki beberapa fungsi antara lain: Pertama,
untuk memperkuat makna yang dimaksud oleh amil-nya,
seperti kata َص ًرا
ْ  نmenjadi penguat bagi kata َص ُرك
ْ  نsebagai amilnya pada contoh susunan kalimat berikut: َص ًرا
ِ َص ُرك ل ِلن
ْ َاس ن
ْ ِى ن
ْ َأ ْع َجبَن
(Pertolonganmu terhadap orang–orang dengan sebenar-benar
pertolongan mengherankanku). Kedua, menjelaskan jenis
amil-nya, seperti kata  ضرب اامرyang menjelaskan jenis amilnya, yaitu kata  ضربتpada contoh berikut: ِر
َ ت زَيْدًا
َ
ُ ْض َرب
َ ض ْر
ِ ْ ب اْأَم
(Aku memukul Zaid seperti pukulan seorang Amir). Ketiga,
menjelaskan jumlah seperti kata ي
َ yang menjelaskan
ِ ْ َض ْربَت
jumlah pukulan dari amil-nya  ضربتdalam contoh berikut: َض َربْ ُت
ي
َ ( زَيْدًاAku memukul Zaid dua kali pukulan).
ِ ْ َض ْربَت
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ِ
ِ
Zharf aZ-Zaman wa al-maKan
[Keterangan waKtu Dan temPat]

B

ila seorang ingin menyatakan waktu dan tempat melakukan
pekerjaan, maka dapat dinyatakan dengan “zharaf zaman”
untuk keterangan waktu dan “zharaf makan” untuk keterangan
tempat.
A. Pengertian Zharaf Zaman

ْ ِ ب بِتَ ْقدِيْ ِر
ُ َظ ْر
ِ اس ُم ال َز َم
ِ ف ال َز َم
”“ف
ُ ص ْو
ُ ْان َا ْمَن
ْ ان ُه َو
َنْ ُو اَل َليْلَ َة

Zharaf zaman adalah isim zaman (nama waktu) yang
manshub oleh huruf jar  فىyang tidak disebutkan, seperti
kata  اَل َليْلَ َةpada malam ini.

ُ  َظ ْرatau ِْع ْو ٌل فِيْه
ِ ف ال َز َم
Dijelaskan bahwa ان
ُ  َمف, yaitu isim yang
dihukumi nashab, karena adanya huruf jar yang tidak
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dibaca dan berarti pada, dalam atau didibaca, seperti kata
 لَيَْلَ َةdalam susunan kalimat berikut:

ُْ ت ِكتَابًا لَيْلَ َة
اج ُم َع ِة
ُ ْقَ َرأ

157

Aku membaca buku pada malam Jum’at

ُ  َظ ْرatau ِْع ْو ٌل فِيْه
Kata  لَيْلَ َةdisebut ِف ال َز َمان
ُ  َمفyang menrangkan
waktu “aku membaca” dan ia dihukumi nashab karena
(di/pada) yang tidak
seolah-olah ada makna huruf jar
dibaca. Akan tetapi, apabila huruf jar itu dibaca, maka kata
 لَيْلَ َةdihukumi Majrur, seperti:

ُْ ت ِكتَابًا فى لَيْلَ ِة
اج ُم َع ِة
ُ ْقَ َرأ

158

Aku membaca buku pada malam Jum’at
Demikian pula hal hukum beberapa kata yang dikatagorikan
ُ  َظ ْرberikut ini.
ِ ف ال َز َم
sebagai ان
B. Zharaf Zaman
Kata yang termasuk dalam zharaf zaman adalah:
1.

( اَلْيَ ْو َمhari ini/itu) seperti dalam kalimat:

ت الْيَ ْوم
ُ ص ْم
ُ Aku berpuasa hari ini

ت يَ ْو ًما
ُ ص ْم
ُ Aku berpuasa satu hari

س
ُ ص ْم
ُ Aku berpuasa pada hari Kamis
ِ ْت يَ ْو َم ْاخَ ِمي

2.

 لَيْلَ ًَةyang menunjukkan waktu malam, seperti:

157

I’rabnya:

158

 ظرف الزمان وهو منصوب وعامة: ليلة. مفعول به: كتابًا. فعل وفاعل:قرأت
ُ
 مضاف إليه جرور بامضاف: اجمعة, ليلة مضاف.نصبه فتحة ظاهرة ف آخره
,وعامة جره كسرة ظاهرة ف آخره
I'rabnya:

 جرور بفي ورة عامة: حرف جر ليلة:ف. مفعول به: كتابًا. فعل وفاعل:قرأت
ُ
: اجمعة, ليلة مضاف.جره كسرة ظاهرة ف آخره اجار و اجرور متعلق بقرأت
,مضاف إليه جرور بامضاف وعامة جره كسرة ظاهرة ف آخره

196 |

Belajar Mudah Tata Bahasa Arab dengan Kitab Al-Jurumiyah

ت اَ َلليْلَ َة
ُ  اِ ْستَيْ َق ْظAku bangun pada malam itu

ت لَيْلَ ًة
ُ  اِ ْستَيْ َق ْظAku berjaga pada suatu malam

3.

ت
ِ ْالسب
ُ  اِ ْستَيْ َق ْظAku berjaga pada malam Sabtu
َ ت لَيْلَ َة

ُغ ْد َو ًة

yang menujukkan waktu subuh sampai pagi hari,
seperti:

 أَ ُز ْو ُر َك ُغ ْد َو ًةAku akan berkunjung waktu pagi

 أَ ُز ْو ُر َك ُغ ْد َوةَ يَ ْو ِم اأَ َح ِدAku akan berkunjung pagi Ahad

4.

 بُ ْك َر ًةyang semakna dengan kata  ُغ ْد َو ًةdiatas,

seperti:

َ ُ أَ ِجيْئAku akan mendatangimu pagi-pagi
ك بُ ْك َر ًة

َ َُجيْئ
ك بُ ْك َرةَ النَ َها ِر
ِ Aku akan mendangimu menjelang siang

5.

 َعتَ َم ًةyang menunjukkan waktu sepertiga malam (jam 9-12
malam). Contoh kalimat:

َ ْ آتِيAku mendatangimu malam hari
ك َعتَ َم ًة

6.

َ ْ آتِيAku mendatangimu malam Jum'at
ُْ ك َعتَ َم َة لَيْلَ ِة
اج َم َع ِة

باحا
ً ص
َ yang menunjukkan waktu pagi dari terbit matahari
sampai waktu siang. Contoh kalimat:
باحا
ً ص
ِ  اِنْتTunggulah aku pagi hari!
َ َظ ْرنِى

7.

َي
ِ  اِنْتTunggulah aku pagi hari Senin
َ َظ ْرنِى
َ َصب
ِ ْ اح يَ ْو ِم اإثْن

 َم َسا ًءyang menunjukkan waktu dari waktu Zuhur sampai ke
pertengahan malam. Contoh kalimat:
َ ُ أَ ِجيْئAku akan mendatangimu sore hari
ك َم َسا ًء
َ ُ أَ ِجيْئAku mendatangimu sore hari Senin
َي
ِ ْ ك َم َسا َء يَ ْو ِم اإثْن
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8.

أَبَ ًدا

yang menunjukkan waktu akan datang yang tidak
terhingga (selamanya), seperti:

ب ْاخَ ْم َر أَبَ ًدا
ُ اَ أَ ْش َر

9.

Aku tidak akan minum khamar selamanya

أَ َم ًدا

yang menunjukkan waktu akan datang dan lama,
seperti:

 اَ أُ َك ّل ُم أَ َم ًداAku tidak akan berbicara sepanjang waktu

 اَ أُ َك ّل ُم أَ َم َد ال َد ْه ِرAku tidak akan berbicara sepanjang tahun

10.

ي
َ ْ  ِحyang menunjukkan waktu; sesaat, sehari, satu tahun,
40 tahun, selama-lamanya dan sebagainya, seperti:

ُرآ َن ِحيْنًا
ُ ْقَ َرأ
ْ ت الْق

Aku membaca al-Qur>an sesaat

ي اِ ْذ َجا َء َع ِل ٌي
َ ْ ت ِكتَابًاَ ِح
ُ ْقَ َرأ

Aku membaca buku saat Ali datang
C. Zharaf Makan
- keterangan tempat) diberikan
Zharaf Makan (
definisi dengan ungkapan sebagai berikut:

ْ ِ ب بِتَ ْقدِيْ ِر
ُ َو َظ ْر
ِ اس ُم اْمَ َك
ِ ف اْمَ َك
“ف” َنْ ُو أََمام
ُ ص ْو
ُ ْان اْمَن
ْ ان ُه َو

Zharaf makan (keterangan tempat) adalah isim yang
dihukumi nashab karena tidak disebutkan huruf jarْف
seperti kata أَ َما َم

ُ  َظ ْرadalah isim (kata tertentu) yang
ِ ف ا ْمَ َك
Zharaf Makan ان
diberi hukum nashab (al-Manshub) karena tidak disebutkan
huruf jar berupa huruf ” ” ف. Kata-kata yang masuk ke dalam
kelompok Zharaf Makan adalah:
1.  أَ َمامyang bermakna di depan (arah depan), seperti:

 اَلْ َسيَا َرةُ أَ َما َم ا ْمَ ْس ِج ِدMobil itu ada di depan masjid
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َ ْ َخلyang bermakna di belakang, seperti:
2. ف

َ ْس ا ْمَ ْرأَةُ َخل
ف ال َر ُج ِل
ُ  َتْ ِلPerempuan duduk di belakang laki

َ  قyang semakna dengan kata أَ َمام, seperti:
3, ُدا َم

ب قُ َدا َم اْأَ ْواَ ِد
ُ ََقُ ْو ُم اْأ

Bapak itu berdiri di depan anak-anak
َ ْ َخل. (di belakang),
4.  َو َرا َءyang semakna dengan kata ف
seperti:

ت
ِ ْت َع ِليًا َو َرا َء الْبَي
ُ ْ َرأَيAku melihat Ali di belakang rumah

5.  فَ ْو َقyang bermakna (arah) atas, seperti:

6.

الس ْط ِح
َ  نَا َم أَ ْحَ ُد فَ ْو َقAhmad tidur di atas loteng
ت
َ ْ َتyang bermakna dibawah, seperti:
َ ت
الش َج َرة
َ ْب َت
ُ  يَلْ َعDia bermain di bawah pohon

7.  ِعنْ َدyang bermakna ”disisi” dan sama dengan  لَدَىyang
menunjukkan tempat yang dekat, seperti:

ُ ْ أَقُ ْو ُم ِعنْ َد اAku berdiri disisi (dekat) ustaz
أ ْستَا ِذ

8.  َم َعyang bermakna berserta atau bersama, seperti:

َاب َم َع َظا ِف ٍر
ُ ْ قَ َرأAku membaca buku bersama Zhafir
َ ت الْ ِكت

9.

 إِزَا َءyang bermakna berhadapan/didepan/dimuka, seperti:
 قَا َم بَ ْك ٌر إِ َزا َء أَبِيْ ِهBakar berdiri didepan bapaknya

10.

 ِح َذا َءyang

bermakna dekat, seperti:

ب اْأَ ْواَ ُد ِح َذا َء النَ ْه ِر
ُ  يَلْ َعAnak-anak bermain dekat sungai
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11.

 تِلٌقَا َءyang bermakna berhadapan/dihadapan, seperti:
ُ  تَنَا ُمIbu berhadapan tidur dengan anaknya
اأ ُم تِلْ َقا َء َولَ ِد َها

12.

 ُهـنَاyang bermakna disini, seperti:

َ  نKita di sini melihat pemandangan
ُشا ِه ُد ا ْمَنْ َظ َر ُهنَا

13.

ــم
َ َ ثbermakna disana, yaitu tempat yang
seperti:

tidak jauh,

ُ ْ َيْ ِلس اGuru itu sedang duduk disana
أ ْستَا ُذ ثَ َم
ُ
Selain dari kata-kata itu tidak disebutkan oleh pengarang,
tapi cukup beliau mengungkapkan:159

159

Kata-kata yang serupa dengan zharaf makan adalah: ( ُد ْو َنdi bawah),
( ِس َوىselain), ( َو َس َطdi tengah), ( نَِاحيَ َةsisi), ( ِج َحايَ َةarah), ِب
َ ( َجانsamping).
َ َ ُهن, (disana tempat tidak teralu jauh), ( ِشَالsebelah kir), ي
اك
َ ْ ِ( َيsebelah
kanan). Selain itu juga disebut Zharafa Makan kata yang menunjukkan
jarak, seperti meter, kilo, mil dan sebegainya, seperti kalimat: ت
ُ ِس ْر
ً ْ( ْم يaku berjalan satu mil). Zharaf makan dapat berbentuk kata yang
ا
َ َم ْفع
diambil mashdar amil-nya –fi’il sebelum masdhar-, seperti wazan ِــل
َ  َم ْف َع, seperti kata ِس
atau ــل
(Aku
dalam
contoh
berikut:
ل
ج
َ َْ
duduk di tempat duduk Zaid)
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َْ
ُ َب
اب الاِل

al-hâl
[Keterangan KeaDaan]

U

ntuk menjelaskan keadaan orang yang melakukan
pekerjaan, seperti dalam keadaan bagaimana dia berbicara,
berjalan, ceramah, membaca, duduk, berdiri, dan sebagainya
dapat digunakan ( الَالkeadaan).

A. Pengertian Hal

ُ َاَ ْل
ِ َِن ْاهَيْئ
,ات
َ ب امُْ َف ِس ُر ِمَا اِنْبَ َه َم م
ُ ص ْو
ُ ِْس ُم ا ْمَن
ْ ال ُه َو اا

َ َنْ ُو قَ ْول
،س ُم ْس َر ًجا
ُ ْ َو َركِب, َجا َء زَيْ ٌد َرا ِكبًا:ِك
َ ت الْ َف َر
َ ت َعبْ َد اهِ َرا ِكبًا َو َما أَ ْشبَ َه َذل
ِك
ُ َْو لَقَي

Hal adalah isim yang dihukumi nashab dan menjelaskan
keadaan sesuatu yang bersifat umum, seperti keadaan Zaid
dalam ungkapan: ( َجا َء زَيْ ٌد َرا ِكبًاZaid datang dengan cara
menunggang), dan س ُم ْس َر ًجا
ُ ْ( َركِبAku menunggang
َ ت الْ َف َر
kuda keadaan berpelana) dan ungkapan:ت َعبْ َد اهِ َرا ِكبًا
ُ ْلَقَي
(Aku bertemu Abdullah dalam keadaan menunggang) dan
sebagainya.

H. Musawar M.Ag

| 201

Jadi, pengertian al-Hal adalah kalimat yang menjelaskan
keadaan sesuatu yang bersifat umum, seperti ungkapan
seorang yang bercerita tentang keadaan Zaid yang datang,
apakah ia berjalan kaki, menunggang dan sebagainya,
seperti ungkapan berikut:
160

َجا َء َزيْ ٌد َرا ِكبًا

Zaid datang dengan kendaraan
Kata  َرا ِكبًاdiberi hukum nashab karena menjadi  َحالyang
berfungsi sebagai keterangan cara kadatangan Zaid yang
menjadi “fa’il”. Contoh lainnya:
161

س ُم ْس َر ًجا
ُ َْر ِكب
َ ت الْ َف َر

Aku menunggang kuda yang memiliki tempat tunggangan
Kata  ُم ْس َر ًجاdiberikan hukum sebagai  َحال, karena ia sebagai
penjelas tentang keadaan kuda yang ditunggang dalam
keadaan punya tempat tunggangan. contoh lainnya:

ت َعبْ َد اهِ َرا ِكبًا
ُ ْلَ َقي

Aku bertemu Abdullah dalam keadaan menunggang
Kata  َرا ِكبًاdapat berfungsi menjadi  َحال, untuk ()فاعل, yaitu
 تpada kata ت
ُ ْ لَقَيsehingga diterjemahkan “Aku bertemu
Abdullah dalam keadaan aku menunggang”. Dapat pula
menjadi  َحالbagi kata ِ( َعبْ َد اهobjek) sehingga dapat
diterjemahkan menjadi ”Aku bertemu dengan Abdullah
dalam keadaan ia menunggang”.
B. Contoh-contoh Hal
Dapat dibandingkan 3 (tiga) di atas dengan beberapa
contoh berikut:

ص َلى ال َر ُج ُل ُم ْض َط ِج ًعا
َ

160

161

I’rabnya:

 حال من زيد وهو منصوب وعامة نصبه: َرا ِكبًا: فاعل:ٌ زَيْد. فعل ماض:َجا َء
فتحة ظاهرة ف آخره

I’rabnya:

 حال من زيد وهو: ُم ْس َر ًجا, مفعول به:س
ُ َْركِب
َ  فعل و فاعل الْ َف َر:ت
منصوب وعامة نصبه فتحة ظاهرة ف آخره
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Laki itu shalat dalam keadaan terlentang

يَأْ ُك ُل َزيْ ٌد ُمنْ َف ِردًا

Zaid makan dengan sendirian

ت ا ْمَرأَةُ َجالِ َس ًة
ِ َقَ َرأ

Peremuan itu membaca dengan cara duduk
Kata بَا ِكيًا, menjadi hal untuk kata الر ُج ُل
َ , kata  ُمنْ َف ِردًاmenjad
ً
ٌ
hal untuk kata  زَيْدdan ِسة
َ  َجالmenjadi juga bagi kata اَْمَ ْرأَة.
Kata yang menjadi hal diberi hukum nashab dan kata yang
ِ ص
ِ َب اْل
diterangkan disebut ال
َ.
ُ اح
C. Syarat-syarat Menjadi Hal
Kata yang menjadi hal dalam susunan kalimat disyarakat
dengan beberapa syarat sebagai berikut:
1. Kalimat yang menjadi harus berbentuk isim nakirah, sesuai
dengan ungkpan sebagai berikut:

َ ِال إ
ُ ََو اَ يَ ُك ْو ُن ْال
ِا ن
َك َر ًة

(Kalimat atau kata) yang menjadi hal harus dalam bentuk
isim nakirah”
Contoh kalimat sebagai berikut:

ص َلى ال َر ُج ُل بَا ِكيًا
َ

Laki itu shalat dalam keadaan menangis

يَأْ ُك ُل َزيْ ٌد ُمنْ َف ِردًا

Zaid makan dengan sendirian

ت ا ْمَرأَةُ َجالِ َس ًة
ِ َقَ َرأ

Peremuan itu membaca dengan cara duduk

Kata  ُمنْ َف ِردًا,  بَا ِكيًاdan س ًة
َ ِ َجالpada tiga contoh di atas adalah

berbentuk isim nakirah dan isim fa’il. Contoh lainnya
adalah kata  قَائِ ًماpada ungkapan berikut:

ًت ال َر ُج َل قَائِ ًما
ُ ْ َرأَيAku melihat laki-laki sedang berdiri
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Dari beberapa contoh di atas dapat diliaht bahwa bentuk
kata yang menjadi hal adalah isim nakirah ) (النكـرةdan kata
yang diberikan keterangan atau shahibul hal berbetuk isim
ma’rifat )(امعـرفة. Karena itu dibuat kaidah umum untuk
menetapkan sebuah kata menjadi  حالdalam kalimat,
yaitui:

ٌ ــم ْع ِرفَ ِة َح
ال
َ ْاَلنَ ِك َرةُ بَ ْع َد ال

Apabila isim nakirah ada setelah ma’rifat isim nakirah menjadi hal
2. Adanya  حالsetelah susunan kalimat sempurna, sesuai
dengan ungkapan:

َ
ام الْ َكاَ ِم
ِ َََو اَ يَ ُك ْو َن إا بَ ْع َد م

Hal tidak terjadi kecuali setelah sempurna (susunan)
kalimat.
Terjadinya kata yang menjadi hal dalam susunan kalimat
harus dalam keadaan susunan kalimat sudah dapat
dipahami (sempurna), seperti:

إ َما ُم قَائِ ًما
ُ َيْ ُط
ِ ْب ا

Imam berkhotbah dengan cara berdiri

ي
َ ْ َظ ُر التَاَ ِميْ ُذ َجالِ ِس
ِ يَنْت

162

Para sisiwa menunggu sambil duduk
Kata  قَائِ ًماdan ي
َ ْ  َجالِ ِسkeduanya ada setelah sampurna
susunan kalimat sehingga dapat dipahami. demikian juga
contoh-contoh sebelumnya.
162

I’rabnya:

 فعل مضارع مرفوع لتجردعن الناصب واجازم وعامة رفعه الضمة:يَنْتَ ِظ ُر
 حال من: فاعل مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة جالسي:التَاَمِيْ ُذ.الظاهرة
التامذ وهو منصوب وعامة نصبه اليا امكسورما قبلها وامفتوح مابعدها نيابة
عن الفتحة أنه جع امذكرالسام
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ِ ص
ِ َب اْل
3. Kata yang diterangkan atau ال
َ harus berbentuk
ُ اح
isim ma’rifat, sesuai ungkapan berikut:

َ احب َها إ
ا َم ْع ِرفَ ًة
َ َو اَ يَ ُك ْو ُن
ُِ ص

Pemilik hal tidak boleh terjadi kecuali dalam bentuk isim
ma’rifat
Persyaratan terakhir bahwa kata yang diterangkan harus
berbentuk ismi ma’rifat, seperti contoh berikut:

يَأْ ُك ُل ال َر ُج ُل قَا ِع ًدا

Laki itu makan sambil dengan cara duduk

يَ ْد ُع ْو الْ َفتَى قَائِ ًما

Laki itu memanggil dalam keada berdiri

َُم ٌد بَا ِكيًا
َ قَ َرأُ ح

Muhammad membaca sambil menangis
Kata ج ُل
ُ  ال َرadalah isim ma’rifat sebagai shahibul hal yang
diikuti oleh isim nakirah, yaitu kata قَا ِع ًدا. Kata  الْ َفتَىadalah
isim ma’rifat dengan alif-lam yang diikuti oleh isim nakirah,
yaitu kata  قَائِ ًماdan َم ٌد
َ  ُحadalah isim ma’rifat yang menjadi
َ
ْ
ِ ص
ِ ب ال
ال
َ yang diikuti oleh kata  بَا ِكيًاyang menjadi hal.
ُ اح

Catatan: Qaidah lain yang dapat dijadikan sandaran untuk
menentukan kalimat sebagai  حالadalah:
(jumlah setelah isim ma’rifat di-’irab menjadi hal). Pertama,
 جلة إميةyang disertai dengan huruf ( )وyang disebut واو
 للحالdan  اسم الضمرyang merujuk kepada kalimat yang ada
ُ لَقِي ا
pada kalimat pertama, contoh:ْأ ْس تَا ُذ تَاَمِيْ َذهُ َو ُه ْم قَا ِع ُد ْو َن
َ
(Guru itu menemui murid-muridnya sedang berdiri) Huruf
wawu pada kata  َو ُه ْم قَا ِع ُد ْونdisebut  واو للحالyang mengikat
ُ  لَقِي اdengan kalimat kedua ُهم
kalimat pertama, yaitu ْأ ْستَا ُذ
ْ
َ
قَا ِع ُد ْو َن, sementara dhamir  ُهمmerujuk kepada تَاَمِيْ َذه, yaitu
shahibul hal. Kedua, جلة فعليةyang ada setelah isim ma’rifat,
seperti: ( قَا َل اهُ تعاىAllah Yang Maha Agung berfirman)
Lafazh ُ اهadalah isim ma’rifat yang diikuti jumlah fi’liyah,
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yaitu fi’il madhi, kata
beserta fa’il-nya  ُه َوmenjadi َحال
bagi lafazh Allah. Ketiga,ظرف, Zharaf yang mengikuti isim
ma’rifat, seperti: ي اْأَ ْواَ ِد
َ ْ َالر ُج َل ب
ُ ْ( َرأَيAku melihat seorang
َ ت
laki-laki diantara anak-anak itu). Pada contoh itu Zharafnya ber-muta’allaq kepada lafazh  استقرatau  مستقرyang
tersembuyi secara wajib yang berposisi sebagai hal bagi
kata الر ُج َل
َ . Keempat,  ( جار و جرورJar dan majrur) seperti:
(Siswa itu menuntut ilmu pengetahuan
dengan senang hati). Susunan jar majrur pada lafaz
َ yang posisinya sebagai fa’il
menjadi hal dari kata ِب
ُ الطال
karena jar majrur-nya ber-muta’allaq kepada lafazh استقر
atau  مستقرyang tersembuyi secara wajib.
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ُ َب
اب التَ ْميِيِْز

at-tamyîZ
[Keterangan PembeDa]

U

ntuk menjelaskan suatu yang masih bersifat umum
mengenai benda atau hubungan sesuatu, maka dapat
digunakan kalimat yang disebut ( التَميِيْ ِزpembeda), misalnya
ungkapan: “Saya membeli sepuluh”, sepuluh apa yang dibeli?
belum jelas. Untuk menjelaskannya perlu kalimat yang disebut
Tamyiz.

A. Definisi Tamyiz.

ِن
َ ب امُْ َف ِس ُر ِمَا اِنْبَ َه َم م
ُ ص ْو
ُ ِْس ُم ا ْمَن
ْ َميِيْ ُز ُه َو اْا
ْ اَلت
َ  َنْ ُو قَ ْول.ِ ال َذ َوات
ب زَيْ ٌد ُع ُر ًقا ( َو) تَ َف َقأَ بَ ْك ٌر
َ  ت:ِك
َ ََصب

ِش ِريْ َن
ْتع
ُ ْْسا ( َو) اِشتََي
َ َش ْح ًما ( َو) َط
ً اب ُحَ َم ٌد نَف
َ ْْر ُم ِمن
ك
َ ْ ِسع
ُ ُغاَ ًما ( َو) َملَ ْك
َ ِي ن َْع َج ًة ( َو) زَيْ ٌد أَك
ْتت
َ ْأَبًا َو أَ ْجَ ُل ِمن
ك َو ْج ًها
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Tamyiz adalah isim yang manshub dan berfungsi untuk
menjelaskan benda yang bersifat umum, seperti: ب
َت
َ ََصب
ً( َزيْ ٌد ُع ُرقاZaid bercucuran keringatnya). تَ َف َقأَ بَ ْك ٌر َش ْح ًما
(Bakar menjadi gemuk), سا
َ ( َطZaid telah menjadi
َ اب ح
ً َُم ٌد نَ ْف
baik), ن ُغاَ ًما
ُ ْ( اِشتََيAku telah membeli 20 anak),
َ ْت ِع ْش ِري
ًي نَ ْع َجة
َ
َ ْ ت تِ ْس ِع
ُ ( َمل ْكAku memiliki 90 kambing), كر ُم
َ ََزيْ ٌد أ
َ ْأج ُل ِمن
َ ْ( ِمنZaid lebih mulia dan tampan dari
ك َو ْجهًا
ْ ك أَبًا َو
bapakmu)
Jadi, tamyiz adalah penjelas sesuatu yang masih bersifat
umum, misalnya:

ي نَ ْع َج ًة
َ ْ ت تِ ْس ِع
ُ َملَ ْك

Aku punya 90 (sembilan puluh) kambing
Kata ج ًة
َ ( ن َْعkambing) disebut tamyiz, karena menjadi
penjelas kata ِي
َ ْ ( تِسعsembilan puluh) yang masih bersifat
umum. Karena kalau tidak disebutkan tamyiz-nya, maka
orang masih bertanya: Sembilan puluh apa? apakah
kuda, buku, mobil, dan sebagainya. Dari contoh ini pula
ditetapkan bahwa kata yang menjadi tamyiz itu adalah
isim zhahir (kata benda).
B. Hukum dan Fungsi Tamyiz
Ditetapkan bahwa hukum Tamyiz dalam susunan kalimat
adalah nashab dan ia memiliki beberapa fungsi sebagai
berikut:
1. Menjelaskan tentang ) النسبةhubungan(. Hubungan sesuatu
dengan hal lain yang membutuhkan penjelasan, seperti:

ب َزيْ ٌد َع َر ًقا
َت
َ ََصب

163

Zaid bercucuran keringat

Kata  َع َر ًقاsebagai tamyiz yang menjelaskan adanya
hubungan keringat Zaid yang bercucuran, bukan Zaid

163

I’rabnya:

 مييز منصوب وعامة نصبه فتحة ظاهرة: عرقا. فاعل:فعل ماض زيد:ب
َت
َ ََصب
.فى آخره
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sendiri yang bercucuran. Oleh karena itu kalimat itu dapat
dirubah menjadi:
164

ب ُع ُر ُق َزيْ ٍد
َت
َ ََصب

Keringat Zaid bercucuran
2. Menjelaskan jumlah zat yang bersifat umum,165 seperti
menjelaskan bilangan ( )العددyang banyak atau sedikit.
Contoh kalimat:

ت ِع ْش ِريْ َن ُغاَ ًما
ُ ْاِ ْشتََي

Aku membeli 20 budak (anak)

Kata  ُغاَ ًما166 adalah tamyiz yang berfungsi sebagai penjelas
jumlah benda dalam kata 20, sebab kata 20 masih umum,
yaitu 20 apa? Contoh yang lain sebagai berikut:

ي نَ ْع َج ًة
َ ْ ت تِ ْس ِع
ُ  َملَ ْكAku membeli 90 kambing

Kata جة
َ  نَ ْعadalah tamyiz sebagai penjelas jumlah atau
bilangan (90) yang dimiliki. Contoh yang sama adalah:167
164

165

166

167

I’rabnya:

 مضاف إليه جرور بامضاف:ٍ زَيْد. فاعل و مضاف:فعل ماض ُع ُر ُق:ب
َت
َ ََصب
وعامة حره كسرة ظاهرة ف آخره

Zat yang bersifat umum itu ada empat: a. Jumlah bilangan, seperti:
ِش ِريْ َن ُغاَمًا
ْ ا. b. Sesuatu yang dapat diukur, seperti kiloan, meteran,
ْتع
ُ ِْشتََي
ً را أَ ْر
jengkalan, literan, dan sebagainya, contoh: ضا
ْ ( اaku membeli
ُ ِْشتََي
ً ْ ت ِش
satu jengkal tanah). c. Sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang dapat
dihitung, seperti:  ِمثْقَا َل َذ َرة َخ ْرا. Kata Khairan adalah tamyiz dari mitsqala
zarratin, karena mirip dengan sesuatu yang dapat diukur. d. Sesuatu
yang merupakan cabang dari tamyiz, seperti: اجا
ٌ َ( َه َذ بini adalah
ً اب َس
pintu dari kayu jati). Kata اجا
ً  َسadalah tamyiz.
I’rabnya:

 مفعول به و عامة نصبه الياء نيابة عن: ِش ِريْ َن
ْا
ْ  ع.فعل و فاعل:ت
ُ ِْشتََي
 مييز و هو منصوب و عامة نصبه: ُغاَ ًما.الفتحة أنه ملحق جمع امذكر السام
.فتحة ظاهرة ف آخره
I’rabnya:

 فى حرف جر امسجد جرور بفى اجار واجرور متعلق:فى امسجد ثاثون طالبا
 ثاثون مبتدأ مؤخر وهو مرفوع وعامة رفعه الواو.محذوف كائن خر مقدم
H. Musawar M.Ag

| 209

ْ َ َُم ْد نَوفَ ْل
ي ِكتَابًا
َ ْ خ ِس
ّ قَ َرأَ ح

M. Naufal membaca 50 buku

ِفى ا ْمَ ْس ِج ِد ثَاَثُو َن َطالِبًا

Dalam masjid ada 30 siswa

َ
ب ال َر ُج ُل ِعش ِريْ َن َسا ِر ًقا
َ ض َر

Laki itu memukul 20 pencuri
3. Menyatakan adanya hubungan sesuatu dengan hal lain
yang masih bersifat umum, baik itu merupakan perubahan
dari:
a. Mubtada’ yang khabarnya berupa isim tafdhil (kata yang
menyatakan lebih), seperti:168

َ ْكر ُم ِمن
ك أَبًا
َ ََزيْ ٌد أ

أَبًا

Zaid lebih mulia bapaknya dari padamu

Kata
adalah tamyiz yang menjelaskan hubungan
kemuliaan bapak Zaid dari orang lain. Kata  أَبًاdapat diubah
menjadi mubtada’ seperti:

َ ْ أَبُ ْو َزيْ ٍد أَ ْك َر ُم ِمنBapaknya Zaid lebih mulia darimu
ك

Jadi, kata  أَبُ ْوsebagai mubtada’, khabarnya kata ْر ُم
َ  أَكberupa
isim tafdhil. Contoh lain:

َ ْأج ُل ِمن
ك َو ْجهًا
ْ  زيْ ٌدWajah Zaid lebih tampan darimu

Kata  َو ْج ًهاadalah tamyiz yang menjelaskan sisi ketampanan
Zaid daripada orang lain. Kalimat ini dapat disusun
menjadi:

168

 مييز و هو منصوب و عامة نصبه فتحة: طالبا.أنه ملحق جمع امذكر السام
.ظاهرة ف آخره
I’rabnya:

 خر:كر ُم
َ َ أ. مبتدا مبتدأ مرفوع باابتداء وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره:ٌزَيْد
َ ْ ِمن.مبتدا وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره
 ضمر: الكاف.  من حرف جر:ك
.بارز متصل مبي على الفتحة ف حل جر جرور من اجار و اجرور متعلق بأكرم
. مييز منصوب وعامة نصبه فتحة ظاهرة ف آخره:أَبًا
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َ َْو ْج ُه َزيْ ٍد أَ ْجَ ُل ِمن
ك

Wajah Zaid lebih tampan dari padamu
2. Fa’il menjadi tamyiz, seperti:

َُم ٌد نَ ْف ًسا
َ  َطZaid telah baik jiwanya
َ اب ح

Kata ْسا
ً  نَفmenjadi tamyiz yang menjelaskan sisi kebaikan
Zaid. Susunan kalimatnya dapat disusun:

َُم ٍد
َ  َطJiwa Zaid menjadi baik
َس ح
ُ اب نَ ْف
3. Maf’ul bil yang dijadikan tamyiz, seperti:

َ فَ َج َر اهُ اْأَ ْر
ض ُعيُ ْونًا

Mata air dipancarkan Allah dari bumi
Kata  ُعيُ ْونًاmenjadi tamyiz yang menjelaskan kata  اارضyang
masih bersifat umum, apa yang dipancarkan dari bumi itu.
Susunan kalimat di atas dapat disusun menjadi:

َ
ض
ِ فَ َج َر اهُ ُعيُ ْو َن اْأ ْر

Allah telah memacarkan mata air bumi
C. Syarat Tamyiz

َ َِو اَ يَ ُك ْو َن إ
َ
ِا ن
ام الْ َكاَ ِم
ِ َََك َر ًة َو اَ يَ ُك ْو َن إِا بَ ْع َد م

Tamyiz itu tidak boleh terjadi kecuali dalam bentuk isim
nakirah dan sesudah sempurna susunan kalimat
Ketentuan tamyiz harus dalam bentuk isim nakirah
karena sebagai tafsir (penjelas) seperti contoh yang sudah
dikemukan di depan.
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َِبا ُب ْالِ ْستِثَْناء

al-istisna’
[Kalimat Pengecualian]

U

ntuk menyatakan pengecualian dalam suatu ungkapan
dapat dinyatakan dengan beberapa huruf yang disebut
huruf Istisna’ (huruf pengecualian). Huruf pengecualian ini
berjumlah 8 huruf, yaitu:

َ ِ إ: َو هِي،ثانِيٌَة
َ َ ْإستِثْنَا ِء
ُ َو ُح ُر ْو
ر َو
ُْ ا َو َغ
ْ فا
َ
َ ِس ًوى َو ُس ًوى َو َس َوا ٌء َو َخاَ َو َع َدا َو َح
اشا

َ ِ( إkecuali), ر
Huruf Istisna’ ada delapan, yaitu: ا
ُْ ( َغselain),
( ِس َوىselain), ( ُس َوىselain), ( َس َوا ٌءbaik itu), َ( َخاselain), َعدَا
َ ( َحselain)
(selain), dan اشا

Huruf istisna’ yang digunakan untuk mengecualikan
berjumlah 8 (delapan) kata dan terbagi menjadi 3 (tiga)
َ ِإ. Kedua kelompok
kelompok: Pertama kelompok kata ا
kata: ,
,
, dan
. Ketiga kelompok kata:
, , dan
. Masing-masing kelompok memiliki fungsi
sendiri.
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َ ِإ
A. Fungsi Kelompok ا

َ ِ إditentukan masuk dalam susunan
Kelompok ا
yang disebut dengan beberapa istilah khusus
sebagai berikut:
1. “Kalam Tam Mujab”169 (Kalimat Positif) )ب
ْ ُم ْو َج
sebagaimana dijelaskan berikut:

kalimat
kalimat
) َكاَم تَا ْم

َ ِفَامُْستَثْنَى ب
،ب إِ َذا َكا َن الْ َكاَ ُم تَا ًما ُم ْو َجبًا
َ ْإا يُن
ُص
ْ
َ ِاس إ
َ َِو ُم إ
ا َع ْم ًرا
ُ َا زَيْ ًدا َو َخ َر َج الن
ْ  قَا َم الْق:َنْ ُو
َ ِ إmanshub apabila
Kata yang dikecualikan dengan huruf ا
susunan kalimat berupa kalam tam dan mujab, seperti:
Semua kelompok berdiri kecuali Zaid dan orang-orang
keluar kecuali Amar.

َ ِ إadalah me-nashab-kan kata yang
Fungsi kelompok ا
dikecualikan yang disebut
dengan syarat apabila
susunan kalimat sebagai berikut:
a. Kalimat bersifat  َكاَ ٌم تَا ٌمyaitu susunan kalimat yang ada
didalamnya: 1). ( امستثنىkata yang dikecualikan), 2).
(sumber kata yang dikecualikan)
b. Kalimat bersifat ب
ٌ  َكاَ ٌم ُم ْو َج, yaitu kalimat pengecualian
yang tidak terdapat didalamya salah satu dari huruf berikut:
1).Huruf nafi, yaitu huruf yang berarti meniadakan, seperti
( ماtidak) atau ( اtidak). 2). Huruf Nahi, yaitu huruf yang
berarti larangan, seperti ( اjangan). 3). Huruf Istifham, yaitu
huruf yang dipergunakan untuk bertanya, seperti huruf هل
(apakah/tidakkah) dan sebagainya.
Contoh kalimat yang telah memenuhi dua syarat diatas
sebagai berikut:

169

Istilah “Kalam Tam Mujab”. Kata Kalam artinya ucapan (susunan kalimat).
“Tam” artinya sempurna dan “Mujab” artinya positif lawan dari negatif
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َ ِقَا َم الْ َق ْو ُم إ
ا َزيْ ًدا

170

Kaum itu berdiri kecuali Zaid

َ َِاس إ
ا َع ْم ًرا
ُ َخ َر َج الن

Orang-orang keluar kecuali Amar
Kata  زَيْدًاpada contoh pertama dan kata  َع ْم ًراpada contoh
kedua di-nashab-kan oleh kata  إاdan kedua kata ini disebut
امستثنى. Kata  القومdan َاس
ُ  النdisebut امستثنى ِمنْه. Karena adanya
dua hal:  امستثنىdan  امستثنى ِمنْهmaka disebut: ام تَام
ُ َ َكdan
َ
َ
karena
tidak
terdapat
huruf
nafi
dan
semisalnya.
م
ا
ك
ب
ج
و
م
ْ َ ُْ ُ
Contoh lainnya:

َ ِيَ ْد ُخ ُل التَاَ ِمي ُذ إ
ا بَ ْك ًرا
ْ

171

Para siswa masuk kecuali Bakar

َ ت التَاَ ِمي َذ
حيْ ًدا
ُ َْرأَي
َِ إا
ْ

Aku melihat para siswa kecuali Hamid

ِ اء اُْمت
Empat contoh disebut juga َص ُل
ُ َِستِثْن
ْ َاْا, (pengecualian yang
bersambung), karena mustasna dengan mustasna minuhnya adalah satu jenis, yaitu sama-sama jenis manusia.
Kalau berbeda antara mustasna dan mustasna minhu,
misalnya mustasna berbentuk jenis manusia dan mustanya
ِ اء اْمُنْق
berbentuk binatang, maka akan disebut َط ُع
ُ َِستِثْن
ْ َاْا
(penegecualian yang tidak bersambung), seperti:
172

170

171

172

َ ت التَاَ ِمي َذ
إا َغنَ ًما
ُ َْرأَي
ْ

I'rabnya:

 منصوب على: زيدا. أداة ااستثناء: إا. فاعل مرفوع: القوم. فعل ماض:قام
.ااستثاء و هو منصوب وعامة نصبه فتحة ظاهرة ف آخره
I'rabnya:

 منصوب: بكرا. أداة ااستثناء: إا. فاعل مرفوع: التامذ. فعل مضارع:يدخل
.على ااستثاء و هو منصوب وعامة نصبه فتحة ظاهرة ف آخره

I’rabnya:

 مفعول به منصوب وعامة نصبه فتحة ظاهرة ف: التَاَمِيْ َذ. فعل وفاعل:ت
ُ َْرأَي
َ  إ.آخره
 مستثنى وهو منصوب و وعامة نصبه فتحة: غنما. أداة ااستثناء: ا
.ظاهرة ف آخره
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Aku melihat para siswa kecuali kambing
Demikian bentuk susunan kalimat yang disebut Kalam Tam
َ ِإ.
dan Kalam Mujab yang dimasuki oleh kelompok kata ا
2. Susunan kalimat yang disebut dengan istilah: Kalam Manfi
Tam (ي تَا ٌم
ٌ  ) َكاَ ٌم َمنْ ِفsebagaimana dijelaskan berikut:

ب
ُ َو إِ ْن َكا َن الْ َكاَ ُم َمنْ ِفيًا تَا ًما َجا َز فِيْ ِه الْبَ َد ُل َو النَ ْص
َ َِو ُم إ
ا زَيْ ٌد – ( َما قَا َم
ْ َعلَى اْا
ْ  َما قَا َم الْق: َنْ ُو,ِِستِثْنَاء
َ َِو ُم ) إ
ا زَيْ ًدا
ْ الْق

“Jika kalam itu berupa “kalam manfi dan tam”, maka kata
yang dikecualikan ) (اَمُْ ْستَثْنَىmenjadi badal (pengganti) dan
hukum nashab karena menjadi istisna’, seperti kalimat:
"Kaum itu tidak berdiri kecuali Zaid" dan "Kaum itu tiadak
berdiri kecuali Zaid".
Kalam Manfi Tam )ِي تَا ٌم
ٌ  ( َكاَ ٌم َمنْفadalah susunan kalimat
yang disebutkan didalamnya: a) امستثنى ِمنْه, امستثنى, b). huruf
nafi )ا- (ماatau huruf nahyi )(ا, atau huruf istifham )(هل.
َ ِ إmasuk dalam susunan kalimat
Kemudian apabila kata ا
Kalam Manfi Tam ini, maka yang menjadi mustasna memiliki
dua hukum: a). hukum badal (pengganti) b). hukum istisna’.
Contoh:
173

َ َِما قَا َم الْ َق ْو ُم إ
ا َزيْ ٌد

Kaum itu tidak berdiri kecuali Zaid

َ َِما قَا َم الْ َق ْو ُم إ
ا َزيْ ًدٌا

174

Kaum itu tidak berdiri kecuali Zaid
173

174

I’rabnya:

َ . فاعل مرفوع: القوم. فعل ماض: نافية قام:ما
 بدل: زَيْ ٌد. أداة ااستثناء: إا
.من القوم و هو مرفوع وعامة رفعه ظاهرة ف آخره

I’rabnya:

َ  إ. فاعل مرفوع: القوم. فعل ماض: نافية قام:ما
 بدل: زَيْ ٌد. أداة ااستثناء: ا
.من القوم و هو مرفوع وعامة رفعه ظاهرة ف آخره
H. Musawar M.Ag
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Kata زَيْدdalam contoh pertama diberi hukum rafa’ karena
menjadi badal ) (بدلyang mengikuti hukum yang diganti,
yaitu kata القوم
yang menjadi امستثنى ِمنْه. Kata  زَيْدًاdalam
ُ
contoh kedua diberi hukum nashab ) (منصوبkarena menjadi
mustasna yang dihukumi nashab )(منصوب. Contoh lainnya:

َ َِاس إ
بَ ْك ًرا/ٌا بَ ْكر
ُ َما يَ ْض
ُ رب الن
َ َِاس إ
َ َه ْل
ابَ ْك ًرا
َ ْض َرب
َ ت الن
َ ِت بِأَ َح ٍد إ
بَ ْك ًرا/ا بَ ْك ٍر
َ َه ْل َم َر ْر

Demikian ketentuan hukum bagi mustasna dalam posisi
ِ اء امُت
kalimat َص ُل
ُ َِستِثْن
ْ َاْا, yaitu menjadi badal atau istitsna’
sebagaimana dilihat dalam beberapa contoh di atas. Akan
ِ اء اْمُنْق
tetapi, bila dalam posisi kalimat tertentu َط ُع
ُ َِستِثْن
ْ َاْاmaka
mustasnanya dihukumi nashab ( )منصوبsaja, seperti kata
جَ ُو ًسا,  َغنَ ًما, dan َر ًة
َ  بَقdalam contoh berikut:

َ َِاس إ
ا َغنَ ًما
ُ َما يَ ْذ َه
ُ ب الن

Orang tidak pergi kecuali kambing

َ ت الْ َق ْو َم
إا جَ ُو ًسا
ُ َْما َرأَي

Aku tidak melihat kaum kecuali kerbau

َ ت بِالْ َق ْوم
إا بَ َق َر ًة
ُ َما َم َر ْر
ِ

Aku tidak melewati kaum kecuali sapi
3. Susunan kalimat yang disebut kalam naqish, )ص
ْ  ( َكاَ ْم نَا ِقyaitu
susunan kalimat pengecualian yang tidak disebutkan امستثنى
 ِمنْهsaja sebagaimana dijelaskan berikut:

ب
ً َو إِ ْن َكا َن الْ َكاَ ُم نَاق
ِ  َكا َن (امستثنى) َعلَى َح ْس،ِصا
َ ِت إ
َ ِ َما قَا َم إ: َنْ ُو،ِل
ا زَيْ ًدا
َ ا زَيْ ٌد َو َما
ُ ْض َرب
ِ الْ َع َوام
َ ِت إ
ا بِ َزيْ ٍد
ُ َو َما َم َر ْر
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Jika susunan kalimat berupaKalam Naqish maka hukum
َ َِما قَا َم إ
al-Mustasna tergantung pada amil-nya, seperti: ا
َ ِت إ
ب
ر
ض
( زَيْ ٌدTiada yang berdiri selain Zaid), ا زَيْدًا
َ
ُ ْ َ ( َماAku
َ
tidak memukul selain Zaid), dan ت إِا بِ َزيْ ٍد
ُ ( َما َم َر ْرAku tidak
melewati selain dengan Zaid.

َ ِ إmasuk pada susunan kalimat yang disebut
Bila kata ا
“kalam naqish” yaitu susunan kalimat yang tidak disebutkan
al-mustatsna minhu-nya, maka hukum al-mustasna
mengikuti hukum yang diinginkan oleh amil-nya, baik
hukum rafa’, nashab dan khafad, seperti:

َ ِ َما قَا َمTidak ada orang berdiri selain Zaid
إا َزيْ ٌد
َ ت
َ  َماTidak ada orang yang pukul selai Zaid
إا َزيْ ًدا
َ ْض َرب
َ ِت إ
ا بِ َزيْ ٍد
ُ  َما َم َر ْرTidak ada orang yang lewati selain Zaid

Kata  زَيْ ٌدpada contoh pertama hukumnya rafa’ karena
َ ِإ
menjadi  فاعلdari kata  قَا َمsebagai amil-nya dan kata ا
tidak berfungsi atau disebut mulghat. Kata  زَيْدًاpada contoh
kedua menadi maf’ul bih yang dinashabkan oleh kata ت
َ
ُ ْض َرب
َ ِ إtidak berfungsi (mulghat).
sebagai amil-nya dan kata ا
Begitu juga kata  بِ َزيْ ٍدpada contoh ketiga hukumnya khafadh
َ ِ إtidak
karena ada huruf jar sebagai amilnya dan huruf ا
berungsi (mulghat). Contoh lainnya adalah:

ٌ ص
َ َ َما ن
ال
ِ َ صر إِا

Tidak ada yang menolong kecuali shalih

َ َُِم ٌد إ
ا َ َر ُس ْو ٌل
َ ماَ ح

175

Tiadalah Muhammad kecuali Ia rasul

َ ِب إ
ا َزيْ ًدا
ُ اَ أَ ْض ِر

Aku tidak memukul kecuali Zaid
175

I’rabnya:

َ ِ مبتدأ مرفوع باابتداء وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره إ:ٌَمد
:ا
َ  نافية ُح:َما
 خر مبتدأ مرفوع بالـمبتدأ وعامة رفعه: َر ُس ْو ٌل.أداة ااستثاء ملغاة ا عمل ها
ضمة ظاهرة ف آخره
H. Musawar M.Ag
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َ ِ إtidak berfungsi
Jadi, dalam beberapa contoh di atas huruf ا
yang disebut mulghat, karena susunan kalimatnya berupa kalam
naqhis. Ini diistilahkan dengan Adatul Isna’ mulghat.
B. Kelompok kata  َغرdan Fungsinya

ر
ِ ْ َو امُْ ْستَثْنَى بِغ
ُْ َر َو ِس ًوى َو ُس ًوى َو َس َواءٌ َجْ ُرو ٌر اَ َغ
al-Mustasna (kata yang dikecualikan) dengan
ِ 
menggunakan huruf س ًوى,
 َغر, dan  َس َواءhukumnya
ُ س ًوى,
majrur tidak ada yang lainnya.

ِ  ُس َوىdan
Kata yang dikecualikan oleh huruf غر, س ًوى,
 سواءselalu menjadi مضاف إليه. Akan tetapi keempat huruf

ini dapat menjadi dua posisi: 1).Mustasna 2). Badal yang
akan mengikuti hukum yang diganti. Penjelasan dua hal ini
sebagai berikut:
1. Menjadi Mustasna (kata yang dikecualikan)
ِ  ُس َوىdan  َس َوا ٌء,
Keempat huruf istisna’, yaitu: “ر
ُْ  َغ, س ًوى,
bila menjadi  ُم ْستَثْنَىdihukumi nashab pada susunan kalimat
yang bersifat, yaitu: َام
ْ  َكاَ ْم تdan ب
ْ  َكاَ ْم ُم ْو َجyang disebut
ِ ُم
اء ا
تص ُل
ُ َِستِثْن
ْ ( َاْاpengecualian yang bersambung). Contoh
kalimat sebagai berikut:

يَ ْد ُخ ُل التَاَ ِميْ ُذ َغ ْرَ بَ ْك ٍر

Siswa-siswi masuk kecuali Bakar

يْ ٍد
ح
ُ َْرأَي
ِ َت التَاَ ِميْ َذ َغ ْر

Aku melihat siswa selain Hamid
 َغpada dua contoh diberi hukum nashab, karena
Kata َر
menjadi mustatsna. Kata حيد,  بكرdan  صالdiberi hukum
khafadh, karena menjadi mudhafun ilaih. Kata َ َغ ْرdan lainya
sama hukumnya seperti di atas, bila masuk pada susunan
kalimat yang bersifat  كام تامdan  كام موجبyang munqathi’
ِ ُنْق
(َط ُع
اء اَم
ُ َِستِثْن
ْ ( )َاْاpengecualian yang tidak bersambung dalam
jenis), seperti dalam susunan kalimat berikut:
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َاس َغ ْرَ َغنَم
َ ُي
ُ ص ِلى الن
ٍ

176

Orang-orang shalat kecuali kambing

ج ْوس
ُ َْرأَي
َُ َت الْ َق ْو َم َغ ْر

Aku melihat kaum kecuali kerbau

ت بِالْ َق ْو ِم َغ ْرَ بَ َق َر ٍة
ُ َم َر ْر

Aku melewati kaum kecuali sapi betina
2. Menjadi badal
Bila kelompok kata  َغرmenjadi batal, maka ia harus
mengikuti hukum kata yang diganti, yang terjadi pada
ِ اء اْمُت
Kalam Manfi Tam )ِي تَا ٌم
ُ َِستِثْن
ٌ  ( َكاَ ٌم َمنْفdan َص ُل
ْ اْا,َ seperti:
177

َ ََما
ر بَ ْكر
َ ض َر
ُْ َاس َغ
ُ ب الن

Orang tidak memukul kecuali Bakar

َ َما
َاس َغ ْرَ بَ ْكر
َ ْض َرب
َ ت الن

Kamu tidak memukul orang selain Bakr

ر بَ ْكر
َ َما َم َر ْر
ِْ ت بِأَ َح ٍد َغ

Kamu tidak melewati selain Bakr
Kata  َغرhukumnya berbeda-beda, karena ia menjadi badal,
sehingga ia mengikuti hukum kata yang diganti. Sementara
apabila terjadi pada posisi kalam bersifat Kalam Manfi Tam
ِ اء اُْمنْق
)ِي تَا ٌم
ُ َِستِثْن
ٌ  ( َكاَ ٌم َمنْفdan َط ُع
ْ  َاْاmaka kata  َغرdihukumi
nashab, seperti:

َاس َغ ْرَ َغنَم
ُ َما يَ ْذ َه
ُ ب الن
ٍ
176

177

I’rabnya:

 فعل مضارع مرفوع لتجره عن الناصب واجازم وعامة رفعه ضمة:ص ِلى
َ ُي
 منصوب على ااستثناء وهو:َ َغ ْر, فاعل مرفوع:َاس
ُ  الن.مقدرة على األف
 غنم مضاف, غر مضاف: َغنَ ٍم.منصوب وعامة نصبه فتحة ظاهرة ف آخره
.إليه
I’rabnya:

 فاعل مرفوع وعامة: الناس. فعل ماض مبي على الفتحة: ضرب: نافية:ما
 بدل من الناس وهو مرفوع وعامة رفعه: غر.رفعه ضمة ظاهرة ف آخره
. غنم مضاف إليه, غر مضاف.ضمة ظاهرة ف آخره
H. Musawar M.Ag
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Orang tidak pergi selain kambing

س
ُ َْما َرأَي
َُ َت الْ َق ْو َم َغ ْر
ٍ ج ْو

Aku tidak melihat kaum selain kerbau

ت بِالْ َق ْو ِم َغ ْرَ بَ َق َر ٍة
ُ َما َم َر ْر

Aku tidk mewati kaum selain Bakar
dan lainnya mengikuti hukum yang dikehendaki
3. Kata
amilnya.
dan lainnya pada hukum rafa’, nashab, atau jar,
Kata
sesuai dengan amil. Hal ini terjadi pada susunan kalimat
yang bersifat Kalam Naqhis )ِص
ٌ ( َكاَمٌ نَاق, seperti:

ال
ما نَصر َغر ص
ٍ ِ َ ُْ َ

Tiada yang menolong kecuali Shalih

َُم ٌد ِس َوى َر ُس ْو ٍل
َ ماَ ح

Tiadalah Muhammad selain seorang rasul

ب َغ ْرَ َزيْ ٍد
ُ اَ أَ ْض ِر

Aku tidak memukul kecuali Zaidan

ات
ِ َراآي
ُ ِ َما َجا َء الن
ِْ َب ب َغ

Tiadalah Nabi datang kecuali membawa ayat

َ َح
C. Kelompok  َعدَا, َ َخا, dan اش

َ َِاَ َو َع َدا َو َخ
,َُصبُ ُه َو َج ُره
َو امُْ ْستَثْنَى ب
ْ اشا َيُ ْو ُز ن
َو ُم َخاَ زَيْ ًدا َو زَيْ ٍد َو َع َدا َع ْم ًرا َو َع ْم ٍرو
ْ  قَا َم الْق:َنْ ُو
َ َو َح
اشا زَيْ ًدا َو زَيْ ٍد

َ  َحboleh dihukumi
Mustasna dengan kata  َعدَا, َ َخا, dan اش
nashab dan jar, seperti:َو ُم َخاَ زَيْدًا َو زَيْ ٍد َو َعدَا َع ْم ًرا َو َع ْم ٍرو
ْ قَا َم الْق
َ ( َو َحtelah berdiri kaum itu selain Umar, Amar,
اشا زَيْدًا وَ زَيْ ٍد
dan Zaid)
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Kata yang dikecualikan (al-mustasna) dengan tiga kata ََخا
َ  َحdapat dihukumi nashab dan jar, seperti yang
 َعدَا,, dan اش
dicontoh berikut:

 قَا َم الْ َق ْو ُم َخاَ َزيْ ًداTelah berdiri kaum itu selain Zaid
 قَا َم الْ َق ْو ُم َخاَ َزيْ ٍدTelah berdiri kaum itu selain Zaid

Kata َ َخاpada contoh pertama dianggap sebagai fi’il madhi
yang fa’il-nya wajib tersembunyi sehingga kata  زَيْدًاmaf’ul
bih. Kata  زَيْ ٍدpada contoh kedua di-khafadh-kan oleh ََخا
yang dianggap sebagai huruf jar. Contoh untuk kata َعدَا
sebagai berikut:

 قَا َم الْ َق ْو ُم َعدَا َع ْم ًراTelah berdiri kaum itu selain Amar
 قَا َم الْ َق ْو ُم َعدَا َع ْم ٍروTelah berdiri kaum itu selain Amar

Kata  َعدَاpada contoh pertama dianggap sebagai fi’il madhi
yang fa’il-nya wajib tersembunyi dan kata  َع ْم ًراsebagai maf’ul
bih. Sementara kata  َع ْم ٍروpada contoh kedua di-khafadh-kan
َ َح
oleh kata  َعدَاdianggap sebagai huruf jar Contoh untuk kata اشا
sebagai berikut:

َ  قَا َم الْ َق ْو ُم َحTelah berdiri kaum itu selain Zaid
اشا َزيْ ًدا
َ  قَا َم الْ َق ْو ُم َحTelah berdiri kaum itu selain Zaid
اشا َزيْ ٍد

َ  َحpada pertama dianggap sebagai fi’il madhi yang
Kata اشا
fa’il-nya wajib tersembunyi dan kata  زَيْدًاsebagai maf’ul bih.
Sementara kata  زَيْ ٍدpada contoh kedua dikhafadhkan oleh kata
َ  َحdianggap sebagai huruf jar yang membaris bawah akhir
اشا
kata isim.178

178

Huruf َ اkadang tidak bermakna meniadakan secara keseluruhan, seperti
kalimat: ف الداَ ِر بَ ْل َر ُجاَن
ِ ( ِاَ َر ُج ٌلtidak adala seorang laki-laki, tapi ada dua
laki). Huruf “ ”اseperti ini berlaku seperti  ليسyang me-rafa’-kan isim
dan me-nashab-kan khabar.
H. Musawar M.Ag
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َاب ا
ُ َب
la nafiyatun li al-jins

[PeniaDaan jenis]

B

ila seorang ingin menyatakan “tidak ada sama sekali”
dalam satu ungkapan, maka dapat diungkapkan dengan
menggunakan huruf َ اyang disebut:ْس
ِ ْجن
ِ ا نَافِية لِل, yang berfungsi
َ yang menashabkan isim dan merafa’kan khabar
seperti huruf إن
dengan beberapa syarat.
A. Fungsi Huruf َا

َ َين إِ َذا ب
ِ ب اَلن
ِ َك َر
ت
ْ اش َر
ِ ْ ات بِغ
ُ اِ ْعلَ ْم أَ َن ( اَ ) تَنْ ِص
ٍ َر تَنْ ِو
ِ اَلن
َك َرةَ َو َمْ تَتَ َك َر ْر ( اَ) َنْ َو اَ َر ُج َل ِف اَل َدا ِر

Ketahuilah bahwa huruf  اberfungsi untuk me-nashab-kan
isim nakirah tampa dibaca dengan harkat tanwin, dengan
syarat apabila huruf َ اbersama isim nakirah dan huruf َا
tidak dibaca berulang-ulang, seperti: ( اَ َر ُج َل فِى اَل َدا ِرtidak
ada seorang lelakipun di dalam rumah)
Huruf َ اberfungsi sebagai huruf nafy li jins (menafikan
secara keseluruhan) yang berlaku seperti huruf  إِ َنbaik pada
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lafazh atau mahal, dengan syarat: 1(. Huruf َ اbermakna
menafikan secara keseluruhan (tidak ada sama sekali). 2).
Huruf َ اbersama isim nakirah yang menjadi isimnya. 3).
Huruf َ اdengan isimnya tidak diselangi oleh kata, seperti
jar-majrur dan sebagainya. 4). Huruf َ اtidak berulangulang. 5). Isim dan khabarnya berupa isim nakirah. Contoh
kalimat yang mencukupi persyaratan di atas adalah:
179

اَ َر ُج َل ِف ال َدا ِر

Tidak ada orang laki di dalam rumah

Kata  َر ُج َلmenjadi isim َ اdan jumlah kata

menjadi

khabarnya.

B. Betuk Isim َا

Setelah diketahui bahwa “َ “اmemiliki isim dan khabar,
maka ditetapkan bahwa kata yang menjadi isim َ اterjadi
dalam 2 (dua) bentuk istilah:

1). mufrad,180 yaitu bentuk kata tunggal dan bukan berupa
susunan dua kata (tarkib idhafi)181 atau yang semisalnya.
Isim َ اdimabnikan sesuai dengan tanda nashabnya, baik
yang berbentuk isim mufrad, isim tasniyah, jama’ taksir,
jama’ mudzakkar salim dan jama’ mu’annats salim.
Contohnya sebagai berikut:
179

180

181

I’rabnya:

 مبي على:َ َر ُج َل. نافية للجنس تعمل عمل إن تنصب ااسم وترفع اخر:ا
 جرور بفى: الدار. فى حرف جر: ِف اَل َدا ِر.الفتحة فى حل نصب اسم ا
وعامة جره كسرة ظاهرة فى آخره اجار و اجرور متعلق محذوف تقديره
كائن خر ا

Yang dimaksud dengan istilah mufrad sepeti dalam dalam bab munada
adalah: ( ما ليس مضافاً وا شبيهاً بامضافal-Mufrad adalah susunan
kalimat yang bukan berbentuk mudhaf dan syabih bi al-mudhaf). Artinya
suatu kalimat yang terdiri dari satu kata baik dilihat dari segi lafazh atau
ِ ِب َح
makna. Contoh: اض ٌر
َ  َطالberupa satu kata yang tidak
َ اَ َطال. Kata ِب
membutuhkan kata lain.
Tarkib idhafi adalah susunan kalimat yang terdiri dari mudhaf dan
mudhafun ilaih, seperti kalimat: ، علم الكام، أصول الفقه، ،علوم القرآن
 علم النحوdan sebagainya.
H. Musawar M.Ag
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اض ٌر
ِ ب َح
َ ِاَ َطال

Ttidak ada mahasiswa yang hadir

ٌ ب َطالِ َع
ات
َ اَ َك َوا ِك

Tidak ada bintang muncul

ر نَا ِد ُم ْو َن
َ ْ اَ ُمتَنَا ِف ِس
ِْ َي ِف ْاخ

Tidak ada orang-orang yang berlomba dalam kebaikan akan
menyesal

ٌ ت َم
ات
ِ َ اَ ُمت
ِ َر َج
ِ َ ُْات ح

Tidak ada wanita nakal dihormati
Kata  طالبpada contoh pertama berupa isim mufrad yang
menjadi isim َ اdan diberi hukum  مبي على الضمkarena
berbentuk mufrad dan kata  حاضرdihukumi rafa’ karena
menjadi khabar َا. Demikian pula hukum yang berlaku
pada contoh berikutnya.
2. Kata yang di-idhafah-kan kepada isim nakirah امضاف إى نكرة,
Hukumnya adalah nashab, seperti: ٍ غام سفرdan علم
ِ طالب
yang merupakan mudhaf-mudhafun ilaih dalam kalimat
berikut:

اض ٌر
ِ اَ ُغاَ َم َس َف ٍر َح

182

Tidak ada orang musafir yang datang

ٌ ُو
ت
َ ِاَ َطال
ْ ب ِعلْ ٍم َمْق

Tidak ada orang yang menuntut ilmu itu dibenci
3. Susunan kalimat yang serupa dengan mudhaf ()الشبيه بامضاف.183
Hukum isim َ اadalah manshub (berharakat fathah tanwin)
seperti kalimat:

ً َاَ َطالِ ًعا َجب
اض ٌر
ِ ا َح

182

183

I’rabnya:

 غام اسم ا، ا نافية للجنس تعمل عمل إن تنصب ااسم وترفع اخر
 سفر مضاف إليه، غام مضاف،  وعامة نصبه فتحة ظاهرة ف آخره،منصوب
 وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره، حاضر خر ا مرفوع،جرور بامضاف

Definisi al-Syabih bi al-Mudhaf adalah: ام
َ َما ات
ْ َص َل بِ ِه َشيْ ٌئ م
ِ ََِن م
اه
ن
ع
م
(Bersambungnya
dua
kalimat
untuk
kesempunaan
makna)
َ
َ
ُ ْ
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Pendaki gunung tidak hadir

َاس
َ ْ َاَ ُم ْستَِقيْماً َحالُ ُه ب
ِ ي الن

Tidak ada orang yang langgeng keadaannya di tengah
masyarakat

را ِم ْن َزيْ ٍد ِعنْ َدنَا
ً ْ اَ َخ

Tidak ada kebaikan Zaid sedikitpun bagi kami
C. Isim َ اyang tidak bersambung dengan َا

ْب ت
ِ َفَإِ ْن َمْ تُب
»َار «ا
َ ْع َو َو َج
َ اش ْر َها َو َج
َ َب ا
ُ لرف
ُ ِك َر
ٌِم َرأَة
َ َ اَ ِف ا:َنْ ُو
ْ لدا ِر َر ُج ٌل َواَ ا
Jika huruf َ اtidak bersama isim nakirah, maka wajib
dihukumi rafa’ dan disebut ulang, seperti:
(tidak ada laki-laki dan perempuan di dalam rumah)

Apabila huruf َ اtidak bersambung dengan isimnya yang
berupa nakirah maka terjadi dua keadaan: pertama, isim
َ اberubah menjadi mubtada mu’akhhar dan dihukumi rafa’.
Kedua, huruf َ اwajib diulang-ulang dan tidak berfungsi.
Contoh kalimat:

ٌلدا ِر َر ُج ٌل َواَ اِ ْم َرأَة
َ َاَ ِف ا

184

Tidak ada laki-laki dan perempuan di dalam rumah itu

ب َواَ َطالِبٌَة
ٌ ِاَ ِف ا ْمَ ْد َرس ِة َطال

Tidak ada siswa-siswi di sekolah itu

184

I’rabnya:

، والواو حرف عطف، ورجل مبتدأ مرفوع، جار وجرور: وف الدار،فا نافية
 معطوف على رجل مرفوع: وامرأة،وا نافية
H. Musawar M.Ag
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D. Huruf َ اyang berulang-ulang

ت
َ ْ فَإِ ْن ِشئ، ت َجا َز إِ ْع َم ُاهَا َوإِلْغَا ُؤ َها
ْ فَإِ ْن تَ َك َر َر
َ  اَ َر ُج َل ِف:ت
قلت
ْ ، ِم َرأًَة
َ شئت
َ وإن
َ ْقُل
ْ الدا ِر َواَ ا
ٌام َرأَة
َ  اَ َر ُج ٌل ِف:
ْ الدا ِر َوا

Jika huruf َ اberulang maka ia berfungsi sebagai: حرف
 "لنفي اجنسatau tidak berfungsi, seperti:
(tidak ada laki ada perempuan dalam rumah itu) atau َا
(tidak ada laki-laki dan perempuan di
dalam rumah itu)
Jika huruf َ اberulang-ulang dalam susunan kalimat, maka
huruf َ اyang pertama memiliki dua kedudukan: pertama,
َ.
berfungsi sebagai:  حرف لنفي اجنسyang berlaku seperti إن
Kedua,tidak berfungsi sebagai: حرف لنفي اجنس.
a.

Huruf َ اyang berfungsi sebagai: اجنس

حرف لنفي, seperti:

اَ َر ُج َل ِف ال َدا ِر َواَ ا ْم َرأًَة

Tidak ada laki dan wanita di rumah
di-athaf-kan
kepada mahall (tempat) kata َر ُج َل
Kata ام َرأًَة
ْ
yang berfungsi sebagai isim َا. Contoh lainnya adalah:

َ اَ َر ُج َل ِف
َالدا ِر َواَ ا ْم َرأَة
185
َ ِاَ َح ْو َل َواَ قُ َوةَ إ
ِا بِاه

185

I’rabnya:

 امها مبي على الفتح ف حل نصب:حول.  نافية للجنس تعمل عمل إن:ا
 نافية للجنس تعمل: حرف عطف ا:وا قوة الواو. واخر حذوف تقديره لنا
” امها مبي على الفتح ف حل نصب واخر حذوف تقديره “لنا:عمل ان قوة
 جرور بالباء: باه. أداة ااستثاء اعمل ها:إا
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حو َل َواَ قُ َو ًة
اَ ْ
َ ُ ٌ187
اَ َح ْو َل َوا ق َوة

186

ام َرأَةَ Kata
 pada contohقُ َو ِةَ  Kataرجل ْ di-athaf-kan kepada
. Kataحو َل kedua di-athaf-kan kepada mahall nashab kata
.حو َل  pada contoh ketiga di-athaf-kan ke mahall kataقُ َوة
 pada contoh keempat di-athaf-kan kepada mahallaقُ َوةٌ Kata
 dan isimnya.ا
, seperti:حرف لنفي اجنس Tidak berfungsi sebagai

اَ َر ُج ٌل ِف ال َدا ِر َوا ا ْم َرأَةٌ
َ ُ 188
اَ َح ْو ٌل َوا ق َوة
189
ٌ
احول وا قوةَ

b.

َ pada contoh kedua diح ْو ٌل َ contoh pertama danر ُج ٌل Kata Hijaziyahا  yang berfungsi sebagaiا rafa’-kan oleh huruf
ا َ dirafa’kan olehح ْو ٌل . Kataليس yang beramal seperti
I’rabnya:

ا :نافية للجنس تعمل عمل إن .حول :امها مبي على الفتح ف حل نصب.
وا قوة :الواو :حرف عطف ا :زائدة .قوةٌ :مرفوع وهو معطوف على حل ا
ُ
اأوى مع امها أن حلها الرفع باابتداء
I’rabnya adalah sebagai berikut:

ا :نافية للجنس تعمل عمل إن .حول :امها مبي على الفتح ف حل نصب.
وا قوة :الواو :حرف عطف ا :زائدة .قوةٌ :مرفوع وهو معطوف على حل ا
ُ
اأوى مع امها أن حلها الرفع باابتداء
I’rabnya adalah sebagai berikut:

ٌ
حول :امها
ا :نافية حجازية تعمل عمل ليس يرفع ااسم وينصب اخر
مرفوع بها وعامة رفعه ضمة ظاهرة فى آخره وخرها تقديره لنا وا قوةَ.
الواو :حرف عطف .ا :نافية للجنس تعمل عمل إن تنصب ااسم وترفع
اخر .وخرها تقديره لنا.
I'rabnya:

ٌ
حول :امها
ا :ا :نافية حجازية تعمل عمل ليس يرفع ااسم وينصب اخر
مرفوع بها وعامة رفعه ضمة ظاهرة فى آخره وخرها تقديره لنا وا قوةَ.
الواو :حرف عطف .ا :نافية للجنس تعمل عمل إن تنصب ااسم وترفع
اخر .وخرها تقديره لنا.
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186

187

188

189

Hijaziyah dan َ قوةdi-rafa’-kan dengan athaf jumlah kepada
jumlah  اHijaziyah.
E. Isim َ اBerupa Isim Ma’rifat

Bila isim َ اberupa isim ma’rifat, maka َ اtidak difungsikan
َ , contoh:
seperti إن

َُم ٌد َزا َرنِي َواَ بَكر
َ اَ ح

Muhammad dan Bakar tidak mengunjungiku
Huruf  اtidak berfungsi sebagai: حرف لنفي اجنس, kata حم ٌد
menjadi mubtada’, khabarnya jumlah fi’il+fa’il dari kata زارني
dan kata كر
ٌ َ بdiathafkan kepada kata حم ٌد.
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ُ
ُ َب
اب ْالنَادَى
al-munâDa
[Kalimat Panggilan]

B

ila seorang memanggil orang lain, maka dalam bahasa
Arab ada kaidah-kaidah tertentu yang harus diikuti. Kalimat
panggilan itu disebut dengan al-nida’ sedangkan orang yang
dipanggil disebut al-munada.
A. Pengertian
Pengarang kitab al-Ajurumiyah mulai pembahasan
dengan memberikan batasan mengenai munada (orang yang
dipanggil):

ب إِقْبُالُ ُه بِيَا أَ ْو إِ ْح َدى أَ َخ َواتِ ِه
ُ اَمُْنَا َدى ُه َو اَْمَ ْطلُ ْو
Munada adalah orang yang diharapkan responnya dengan
menggunakan kata panggil “ya’” (wahai) atau salah satu
dari kata panggil lainnya
Jadi, yang dinamakan munada adalah pemanggilan
dengan menggunakan huruf  يَاdan lainnya dengan tujuan
menerima panggilan.

H. Musawar M.Ag
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B. Jenis-jenis munada dan hukumnya

َ َ اَمُْنَا َدى َخ
،ُْصو َدة
ُ  َوالنَ ِك َرةُ اَْمَق،ْر ُد اَلْ َعلَ ُم
َ  اَمُْف:اع
ٍ ْس ُة أنْ َو
َ  َو،اف
ِ ض
ُ ض
اف
َ ُْالشبِيْ ُه بِام
َ ُْ َوام،ِْصو َدة
ُ ر اَْمَق
ُْ َوالنَ ِك َرةُ َغ
َ َان َعلَى ا
ِ َْصو َدةُ فَيُبْنَي
لض ِم
ُ ْر ُد اَلْ َعلَ ُم َوالنَ ِك َرةُ اَْمَق
َ فَأَ َما اَمُْف
 َنْ َو “يَا زَيْ ُد” َو”يَا َر ُج ُل” َوالثَ َاثَ ُة،ين
ِ ْ ِن َغ
ْم
ٍ ر تَنْ ِو
ر
ُ ْاَلْبَاقِيَ ُة َمن
ُْ صوبٌَة َا َغ

Munada ada 5 (lima) macam: 1) nama dengan satu kata,
2. panggilan umum untuk orang tertentu, 3. panggilan
umum, 4. mudhaf (kata majmuk), 5. syibhul mudhaf (kata
yang setara dengan mudhaf). Adapun panggilan untuk
nama tunggal dan panggilan umum untuk orang tertentu
bentuknya mabni ‘ala adh-dhamm tanpa tanwin seperti
kalimat “( ”يَا زَيْ ُدwahai Zaid) dan “( ”يَا َر ُج ُلwahai laki-laki).
Sedangkan tiga yang lain hukumnya hanya manshub tidak
yang lainnya
Munada dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) bentuk
kalimat dengan ketentuan dan kaidah tertentu. Lima
kelompok ini, dari segi hukum dibagi menjadi 2 (dua):
1. Munada yang hukumnya adalah mabni sesuai dengan tanda
rafa’-nya, apakah tanda rafa’nya adalah dhummah, alif atau
wawu. Hukum seperti ini berlaku pada 2 (dua) tempat:
a( ْر ُد اَلْ َعلَ ُم
َ ( امُفal-mufrad al-’alam); yaitu ketika munada (orang
yang dipanggil) bentuknya adalah nama yang menggunakan
satu kata seperti Ahmad, Fatimah dan lainnya. Hukumnya
adalah mabni disesuaikan dengan salah satu tanda rafa’nya
(dhummah, wawu dan alif). Penjelasan tentang hal ini
adalah sebagai berikut:
1. Mabni ‘ala adh-dhumm ( )مبنى على الضمyaitu selalu dibaca
dhummah tanpa tanwin, ketika tanda rafa’nya adalah
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dhummah seperti isim mufrad, jama’ taksir, dan jamak
mu’annats salim:

يَا َزيْ ُد

190

Hai Zaid!

اط َم ُة
ِ َيَا ف

Hai Fatimah!

يَا َع ِليْ ُم

Hai Zat Yang Maha Mengetahui

ات
ُ اط َم
ِ َيَا ف

Hai beberapa orang Fatimah!
2. Mabni ‘ala al-alif ( )مبي على األفketika tanda rafa’nya adalah
alif seperti isim tasniyah:

َان
ِ َُمد
َ يَا ح

191

Hai dua Muhammad!

َان
ِ اط َمت
ِ َيَا ف

Hai dua Fatimah!
3. Mabni ‘ala al-wawu ( )مبي على الواوketika tanda rafa’-nya
adalah huruf wawu seperti jamak mudzakkar salim:

َُم ُد ْون
َ  يَا حHai beberapa Muhammad!
 يَا َزيْ ُد ْو َنHai beberapa Zaid

b)

(orang lain tertentu), yaitu panggilan umum
untuk orang tertentu tanpa menyebutkan nama. Hukumnya
sama dengan munada untuk nama dengan kata tunggal
) yaitu mabni sesuai dengan tanda rafa’nya
(
(dhummah, wawu atau alif):

190

I'rabnya:

191

I’rabnya:

 منادى مبي على الضم فى حل نصب منصوب بيا النداء: زي ُد،يا حرف نداء

 منادى مبي على األف فى حل نصب منصوب: حمدان، يا حرف نداء:يَا
بيا النداء
H. Musawar M.Ag
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1. ( مبي على الضمtanpa dibaca dengan tanwin), karena tanda
rafa’nya dhummah seperti untuk isim mufrad, jama’ taksir,
dan jama’ mu’anasissalim:

َ َيَا َولَ ُد اِ ْق َرأْ ِكتَاب
ك

Hai anak bacalah bukumu!

َ اط
ُ َي
ب اُ ْخ ُر ُج ْوا
ُا

192

Hai seluruh mahasiswa keluarlah

َات اُ ْخ ُر ْج َن
ُ يَا ُم ْؤ ِمن

Hai orang-orang mukminah keluarlah!
2. ( مبي على األفmabni ala al-Alif), karena tanda rafa’nya alif,
seperti untuk isim tasniyah:
ُ193ان
ِ َال
ِص
َ يَا
Hai dua orang shalih

َان
ِ اط َمت
ِ َيَا ف

Hai dua Fatimah

ب
ِ َيَا َطالِب
ِ ان قُ ْو َما بِالْ َو
ِ اج

Hai dua siswa kerjakanlah tugasmu
3. ( مبي على الواوmabni ala al-wawu), karena tanda rafa’-nya
wawu, seperti jama’ mudzakkar salim:
194

يَا ُم ْس ِل ُم ْو َن

Hai orang-orang muslim
192

193

194

I’rabnya:

 منادى مبي على الضم فى حل نصب منصوب بيا: طاب،يا حرف نداء
النداء
I’rabnya:

ِ ، يا حرف نداء:يَا
 منادى مبي على األف فى حل نصب منصوب:صالان
بيا النداء
I’rabnya:

 منادى مبي على الواو فى حل نصب منصوب: ِم ْو َن
ُ  ُم ْسل، يا حرف نداء:يَا
بيا النداء
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2. Munada yang dihukumi nashab (ب
ٌ ص ْو
ُ ْ) َمن. Hukum ini berlaku
pada 3 (tiga) tempat:
a)

ِ الَن,
ْصو َدة
ُ ر اَْمَق
ُْ َك َرةُ َغ
tertentu, seperti:

yaitu pemanggilan orang yang tidak

ً يَا َغا ِف
!ا تَنَبَ ْه

195

Hai orang yang lalai berhati-hatilah!

!يَا َطالِبًا اِ ْجتَ ِه ْد

Hai siswa bersungguh-sungguhlah!

َر ُك ْم أَبْنَا ُؤ ُك ْم
َ َ يَاأَ ْواَدًا بِ ُر ْوا آَبَا َء ُك ْم ت

b.

Hai anak-anak, hormatilah orang tua kalian, sebab anakanak kalian akan menghormatimu
ً ( َغا ِفorang lalai) bermakna kepada siapapun yang
Kata ا
lalai, tampa ada batasan. Hukumnya adalah  منصوبdengan
harkat fathah (tanwin). Demikian juga hukumnya sama
pada kata  َطالِبًاdan  أَ ْواَدًاdalam contoh berikutnya.

ُ ض
َ ُْ( َامkata berupa susunan مضاف إليه+مضاف, yang
اف
dari isim معرفة+)نكرة, seperti:

terdiri

يَا َر ُس ْو َل اه

196

Hai Rasululllah

ب الْ ِعلْ ِم اِ ْجتَ ِه ْد
َ ِيَا َطال

Berjuanglah hai penuntut ilmu

َح َو
ْ يَا أَبِ ْى َع ِل ْمنِى اَلن

Hai bapakku ajari aku ilmu Nahwu

ُ أخانَا اُن
َ يَا
ْظ ْر َما قَا َل أبُ ْو َك

Ya saudarakami dengarlah bapakmu
195

196

I’rabnya:

 منادى منصوب يياء النداء وهو منصوب وعامة نصبه: غافا، يا حرف نداء:يَا
.فتحة ظاهرة فى آخره
I’rabnya:

 منادى منصوب يياء النداء وهو منصوب وعامة: رسول، يا حرف نداء:يَا
 َر ُسول.نصبه فتحة ظاهرة فى آخره
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c.

ِ ata  َر ُس ْو َل اهdisebut susunan idhafi yaitu kalimat saling
K
membutuhkan, karena terdiri dari mudhafi (berupa
isim nakirah=  ) َر ُس ْو َلdan mudhafun ilaih (berupa isim
ma’rifat= )اه. Kata  َر ُس ْو َلdisebut mudhaf yang diharakat
dengan fathah oleh huruf يا. Demikian halnya untuk kata
 أَبِ ْى,ِب الْ ِعلْم
َ pada contoh berikutnya.
َ  َطالdan أخانَا

َ yaitu susunan kalimat yang sama maknanya
َ ُْالشبِيْ ُه بِام
اف
ِ ض
dengan susunan idhafi dalam hal saling membutuhkan.
Contoh kalimat:
ِ س ُه
َ ياَ َحا ِفظاً َد ْر
Hai orang yang menghapal pelajarannya
197

احيْداً ِف ْعلُ ُه
َِ َي

Hai orang yang terpuji perbuatannya

ر
ِ ُ يَا
ِْ حباً لِلْ َخ

Hai orang yang cinta kebaikan

Kata س
َ  َحافِظاً َد ْرadalah kata yang sama maknanya
dengan susunan tarkib idhafi, karena saling membutuhkan.
Kata ً( َحافِظاmenghafal) butuh kepada kata س
َ ( َد ْرpelajaran),
sehingga dipahami (orang yang menghafal pelajaran). Kalau
hanya disebutkan kata ً َحافِظاsaja, maka akan ada pertanyaan
mengahafal apa? Untuk melengkapi itu muncul kata س
َ  َد ْر.
Dengan demikian seolah-seoalah susunan yang sama dengan
susunan “tarkib idhafi” yang saling membutuhkan.198

197

198

I’rabnya adalah sebagai berikut:

 منادى منصوب يياء النداء وهو منصوب وعامة:ً َحافِظا، يا حرف نداء:َيا
 مفعول به لافظ وهو منصوب: درس: َد ْر َس ُه.نصبه فتحة ظاهرة فى آخره
 اهاء ضمر بارز متصل مبي. درس مضاف.وعامة نصبه فتحة ظاهرة فى آخره
على الضم فى حل جر مضاف إليه
Catatan: Huruf Nida’ dapat berbentuk: 1).  أَيُ َهاseperti kalimat: السائِل
َ أَيُ َها

ُ ( يَا أَيُ َها ال َرHai laki-laki) 3).
)Hai orang yang bertanya). 2).  ياأيهاseperti: جل
َ
َ
َ
 أيَتُ َهاseperti kalimat: يَا أيَتُ َها ا ْمَ ْرأ ُة. (Hai orang perempuan).
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َ
ُ َب
اب ْالَْف ُع ْوِل مِ ْن أ ْجلِِه
al-maf’ul min ajlih

[Penjelasan sebab]

U

ntuk menyatakan alasan sesuatu pekerjaan, misalnya: Saya
menulis karena menghormati, karena mengharapkan,
sebab mendengarkan, dan sebagainya, dapat digunakan
kalimat yang disebut maf’ul min ajlih.
A. Definisi Maf’ul Min Ajlih

ِع ِل
ِ َِسب
ْ ب الَذ
ُ ص ْو
ُ ِْس ُم اْمَن
ْ ُو ِع الْف
ْ ُه َو اْا
َ ِي يُ ْذ َك ُر بَيَانًا ل
ْ ب ُوق
ً َ قَا َم زَيْ ٌد إِ ْجا:َنْو
َ ك اِبْتِغَا َء َم ْع ُر ْوف
َ ُصدت
ِك
َ َا لِ َع ْم ٍرو َو ق
ُ

Maf’ul Min Ajlih adalah isim yang di-nashab-kan dan disebut
sebagai keterangan sebab terjadinnya suatu perbuatan,
seperti kalimat: Zaid berdiri untuk menghormati Amar dan
Aku menuju kepadamu kerena ingin mengenalmu

Jadi, kalimat yang disebut maf’ul min ajlih adalah kalimat
yang berfungsi sebagai keterangan adanya perbuatan dan
diberi hukum nashab. Contoh kalimat:

ً َقَا َم َزيْ ٌد إِ ْجا
ا لِ َع ْم ٍرو

Zaid berdiri untuk menghormati Amar»
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ً َ إِ ْجاberfungsi sebagai maf’ul min ajlih yang
Kata ا
menerangkan alasan atau sebab Zaid berdiri. Disini Zaid berdiri
karena ingin menghormati Amar. Contoh lain:
Aku menuju kepadamu untuk mengenalmu
Kata  اِبْتِغَا َءberfungsi sebagai maf’ul min ajlih yang
َ ُصدت
menerangkan alasan dari kata ك
َ َق, yaitu untuk berkenalan.
Contoh lainnya:

Siswa-siswi berdiri untuk menghormati guru mererka
Kata  احتا ًماadalah maf’ul min ajlih yang menjelaskan alasan
para sisiwa berdiri.
B. Syarat-Syarat Maf’ul Min Ajlih.
Ada 4 (empat) syarat seperti yang dijelaskan oleh ulama
Nahwu dalam karya mereka sebagai berikut: 1). Bentuk kata
berbentuk “mashdar”. 2). Terjadinya perbuatan yang dilakukan
pelaku dan sebabnya terjadi perbuatan itu dalam satu waktu.
3). Kesatuan pelaku dengan sebab adalah satu pelaku (orang
melakukan dan sebabnya dilaku oleh orang tersebut). 4). Kata
yang menjadi “maf’ul min ajlih” adalah perbuatan hati, bukan
perbuatan nyata (indrawi).
Keempat persyaratan di atas sudah terpenuhi dalam
ً
(menghormati)
beberapa contoh di atas, misalnya kata اجاا
adalah mashdar dari kata  اجللketerangan terjadinya perbuatan
(beridiri), dalam satu waktu pada waktu lalu, kesatuan pelaku
(orang melakukan satu, Zaid) dan perbuatan menghormati
merupakan perbuatan hati (abstrak), bukan perbuatan jawarih
(indra).
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ُ َب
اب اَْلْف ُع ْوِل َم َع ُه
al-maf’ul ma’ah
[subyeK KeDua]

B

ila seorang ingin menyatakan suatu penyertaan perbuatan
yang dilakukan dengan perbuatan lain dalam arti
bersamaan, maka dapat diungkapkan dengan kalimat yang
disebut maf’ul ma’ah,
A. Definisi Maf’ul Ma’ah
Definisi maf’ul Ma’ah adalah sebagai berikut:

َ ان َم ْن فُع
ِ َب الَذِى يُ ْذ َك ُر لِبَي
ِل َم َع ُه
ُ ص ْو
ُ ِْس ُم ا ْمَن
ْ َو ُه َو اْا
َ
َ ِع ُل َنْ ُو قَ ْول
َ ِْر َو ْاجَي
ِستَ َوى
ْ الْف
ُْ  َج ا َء اْأم:ِك
ْ ش َو ا
.اء َو ْاخَ َشبَ َة
ُ َا ْم

Maf’ul Ma’ah adalah isim yang dihukumi nashab dan
berfungsi untuk menjelaskan sesuatu yang ikut serta dalam
pekerjaannya, seperti: Pemimpin datang beserta tentara,
Air itu naik bersamaan dengan pengukur air.
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Jadi, maf’ul ma’ah adalah kata atau kalimat yang ditandai
dengan huruf penggunaan huruf wawu yang disebut dengan
( واو امعيةwawu al-ma’iyah) dan berfungsi sebagai keterangan
adanya makna penyertaan suatu perbuatan dengan perbuatan
lain. Contoh kalimat:
Pemimpin datang bersama tentaranya
dibaca dengan harakat karena menjadi maf’ul
Kata
ma’ah yang wajib dibarengi oleh huruf “wawu” yang disebut
واوامعية. Karena itu kata
menjadi maf’ul ma’ah yang didibaca dengan harakat
nashab-kan oleh kata  َجا َء. Bila kata
dhummah, maka huruf wawu  واوامعيةdiubah menjadi huruf
di-athafkan kepada kata
athaf ( )حرف عطفsehingga kata
َ
ْ
,
sebagai
fa’il,
seperti
kalimat:
ر
م
أ
ا
ُْ ِ

ُ ْر َو َجا َء ْاجَي
ش
ُْ َجا َء اْأَ ِم

Al-Amir datang dan tentara juga datang

َ ْ ْاجَيsecara makna dapat di-athaf-kan kepada kata
Kata ش
َ
ر
ُْ اْأ ِم, karena dimungkin untuk diterjemahkan: al-Amir datang

berbarengan dengan tentaranya” atau “al-Amir datang tidak
berbarengan”. Karena itu, contoh di atas dapat dibaca dengan
hukum rafa’ atau nashab.
Tetapi, apabila kalimat itu tidak dimungkinkan dalam
makna, maka harus dibaca dengan hukum nashab dengan fi’il
madhi-nya kata ِستَ َوى
ْ  اseperti dalam contoh berikut:
Air naik bersamaan dengan pengukur air
wajib dihukum nashab, karena
Dalam contoh ini kata
huruf wawunya adalah واو امعية, bukan huruf athaf. Jika dilihat
dari maknanya, maka kayu tidak mungkin naik bersamaan
dengan air, tetapi yang naik adalah airnya, bukan kayunya,
sehingga yang terjadi hanya satu kemungkinan.
B. Syarat Maf’ul Ma’ah
Syarat kalimat menjadi maf’ul ma’ah adalah:
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Pertama: kalimat yang menjadi
tidak berbentuk
fi’il. Kedua, adanya huruf wawu sebelum maf’ul harus bermakna
ma’iyah (beserta) bukan huruf athaf, kalau wawu itu menjadi
harus berada
huruf athaf. Ketiga, kalimat yang menjadi
setelah huruf  واوامعيةyang bermakna “beserta” karena keharusan
adanya bersamaan waktu antara pelaku dan penyertaannya.
Oleh karena itu, apabila sudah nyata persyaratan di atas,
maka dapat disebut sebagai maf’ul ma’ah. Namun, “maf’ul
ma’ah” dapat dibaca dengan beberapa hukum (nashab dan
rafa’) sesuai dengan huruf wawu yang mengikutinya dan
makna yang dimaksud oleh tulisan, untuk lebih jelasnya dapat
diperhatikan contoh berikut:
Contoh

Terjemah

Ket.

َ ت َو
الطريْ َق
ُ ِس ْر

Aku berjalan berserta
jalan

واو معية
atau واو معية
واو عطف
واو عطف

س
َُ َجا َء ال َر ُج ُل َو الْ َف َر

Laki-laki itu datang
bersama kuda

َُم ٌد
َ قاَ َم بَ ْك ٌر َو ح

Bakar berdiri dan
Muhmmad juga berdiri

Selanjutnya dijelaskan bahwa isim yang juga dihukumi
nashab adalah khabar  كانdan isim  إنdan hal-hal yang
semacamnya sebagaimana pengarang ungkapkan dalam
ungkapan berikut:

َ ِس ُم “إِ َن” َو أَ َخ َواتُ َها فَق
َد َم
ُ َ َو أََما َخ
ْ  َو ا،ر “ َكانَ” َو أَ َخ َواتُ َها
َ ََوابِ ُع فَ َق ْد تَ َق َد َم ُهن
َ ات َو َك َذال
ِ ُو َع
اك
َ ِك ال ت
ْ ِكر ُه َما فِى اْمَ ْرف
ُ ذ

Adapun penjelasan khabar  كانdan isim  إنdan saudarasaudaranya telah dijelaskan pada bab al-marfu’at yang
lalu (coba periksa kembali), termasuk juga isim yang
mengikutinya, seperti sifat badal, taukid dan lainya).

Contoh kalimat yang mengikuti hukum yang diikuti
adalah:
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a.

َ  الصاyang menjadi
Kalimat yang menjadi sifat, seperti kata ل
sifat bagi kata  الرجلdalam kalimat:

َ الص
َ َ ََ
ال
َ َن
ِ َ ص َر فَ َرما ال َر ُجل

b.

Pratama menolong laki-laki yang baik
Kalimat yang mengikuti karena adanya huruf athaf, seperti
 الyang mengikuti hukum kata ُرآ َن
kata ث
َ َْدِي
ْ  َلْقkarena huruf
athaf wawu dalam kalimat berikut:

َ ُْرآ َن َو اْلَ ِدي
ث
ْ يَقْرأُ نَ ْوفَ ْل اَلْق

c.

Naufal membaca al-Qur’an dan Hadits
Kalimat yang menjadi Badal, seperti kata
yang menjadi
badal untuk kata ُ أَ َخاهdalam contoh:

َرأَى َظا ِف ٌر أَ َخاهُ أَ ْحَ َد

Zhafir melihat saudaranya, Ahmad
َ yang menjadi
d. Kalimat yang menjadi taukid, seperti kata كل
penegas kata  الطابpada kalimat berikut:

ُ ََرأَ َى َع ِل ٌي ا
ب ُك َل ُهم
َ َلطا

Ali melihat siswa seluruhnya
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َْ َ َُْ
َْ
ِ اب مف ْوض
ُ َب
ِات اأساء
maKhfûDhât al-asmâ’
[isim-isim yang DiKhafaDhKan]

I

sim yang huruf akhirnya di-khafadh-kan dalam bahasa Arab
disebut  َجْ ُر ْورatau ُوض
ْ  َمْفyang terjadi karena tiga sebab:
Pertama, didahului oleh huruf jar; kedua, karena idhafah; dan
ketiga, karena harus mengikuti harakat kata sebelumnya.

ْ ِوض ب
ٌ  َمْ ُف: ات ثَاَثٌَة
ٌ ف َو َمْ ُف
ِ الَ ْر
وض
َ اَْمَ ْخ ُف ْو
ُ ض
ض
َإ
ِ بِا
ِ ِلم ْخ ُف ْو
َ  َو تَابِ ٌع ل،ِضافَة

Isim yang dihukumi khafadh ada tiga: isim yang makhfudh
karena huruf jar, isim yang makhfudh karena idhafah
(sandaran), dan isim yang makhfudh karena mengikuti
(hukum kata sebelumya).
Penjelasan masing-masing dari ketiga hal yang menyebabkan isim di-khafadh-kan adalah sebagai berikut:
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A. Isim yang di-khafadh-kan oleh huruf jar
Setiap isim (kata benda) yang didahului oleh huruf jar harus
di-khafadh-kan, baik dengan harakat katsrah atau tandatanda khafadh lainnya. Contoh isim yang di-khafadh-kan
oleh huruf jar adalah sebagai berikut:
Huruf Jar

Contoh kalimat

Terjemah

ِم ْن

ت
ِ ْئت ِم َن الْبَي
ُ ِج

Aku datang dari rumah

ت إِ َى َحا ِم ِد
ُ ْاَ ْر َسل

إِى

ث َع ِن اْأَ ْج ِوبَِة
ُ نبَْ َح

َع ْن

اَْمَا ُء ِف ْى الْبِئْ ِر

ِْ
ف

َ َ ُر
ب
ٌ ب َد ُء ْو
ٍ ِب طال
صافَ ْحتَ ُه
َ

ب
َ ُر
)الْبَا ِء (ب

)اف (ك
ِ الْ َك
)الّاَ ِم (ل
َو

ب
ِ

ت
َ

ُم ْذ

ُمنْ ُذ
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ت بِ َقلَم
َكتَب
ٍ ُْ
ْت َكاأَ َس ِد
َ أَن

ِاَ ْلَ ْم ُد ِه
ب
ُ َو اهِ َ َا ْذ َه

Aku kirim ke Hamid?
Kami mencari jawaban
Air ada dalam sumur
Sedikit siswa rajin
kusalami
Aku menulis dengan
pena
Kamu seperti singa
Segala puji milik Allah
Demi Allah, aku pergi

صائِ ٌم
َ ّي
ْ  إِن،ِبِاه
 أَنَا َع ِل ٌي،ِتَاه

Demi Allah, aku puasa.

اح
َ ت ُمنْ ُذ
ُ اِنْتَ َظ َر
ِ َالصب

Aku tunggu sejak pagi

ت ُم ْذ َم َسا ٍء
ُ ْقَ َرأ

Demi Allah, Aku Ali.
Aku membaca sejak
sore
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B. Isim yang di-khafadh-kan karena idhafah

َ ضافَ ِة فَنَ ْح ُو قَ ْول
ِك ُغاَ ُم زَيْ ٍد
َإ
ُ َو أَ َما يُْ َف
ِ ض بِا

Adapun isim yang di-khafadh-kan oleh idhafah seperti:
( ُغاَ ُم زَيْ ٍدanak Zaid)
Pemberian hukum khafadh yang disebabkan oleh mudhaf
( )مضافdisebut dengan idhafah ( )اإضافة, seperti kalimat:

 َجا َء ُغاَ ُم َزيْ ٍدAnak Zaid telah datang

Kata  ُغاَ ُمpada contoh di atas adalah  مضافyang berbentuk
ِ  )النdan diikuti kata  زَيْ ٍدyang menjadi sebagai
isim nakirah (َُك َرة
 مضاف إليهyang berbentuk isim ma’rifat ()اْمَ ْع ِرفَة. Kata  ُغاَ ُمmengkhafadh-kan kata  زَيْ ٍدsehingga disebut  مضاف إليهuntuk selamanya.
Contoh-contohnya adalah:
Ini kitab ustadz
Aku melihat mobil pak Saleh
Itu adalah rumahku
Itu adalah surat orang ini
Kata yang bergaris bawah pada contoh di atas adalah

 مضاف إليهyang berbentuk isim ma’rifat yang dihukumi khafadh,

karena ada mudhaf yang memberikan hukum khafadh.

C. Sebab-sebab Mudhafun Ilaih dihukumi Khafadh
Pada dasarnya, mudhafun ilaih ( )مضاف إليهdikhafad karena
dua hal:
a.

Adanya huruf jar

( لmilik) yang tidak terbaca, jika antara

 مضافdan  مضاف إليهtidak sejenis, seperti pada contoh
berikut:

ُ َاب
اأ ْستَا ِذ
ُ  َه َذا ِكتIni kitab ustadz
H. Musawar M.Ag
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ُ ada huruf jar ( )لyang tidak terbaca,
Di depan kata اأ ْستَا ِذ
sehingga kalau disusun ulang akan menjadi:

ُ َِاب ل
أ ْستَا ِذ
ُ َه َذا ِكت

199

b.

Buku ini milik ustaz
Adanya huruf jar ( )منyang tidak terbaca, karena antara
mudhaf dan mudhaf ilaih sama jenisnya, sebagaimana
dicontohkan berikut:

َ اتُ َحدِيْ ٍد َو َما أَ ْشبَ َه َذل
َ اب َساج َو َخ
ِك
ُ ثَ ْو
ٍ ُ َب َخ ٍز َو ب
(ini) pakaian sutra, pintu kayu jati, cincin besi, dan contoh
yang serupa dengannya”.
Contoh pertama adalah:

ب َخ ٍز
ُ  ثَ ْوPakaian sutera

Asal mula susunan kalimatnya adalah ِن َخ ٍز
ٌ  َه َذا ثَ ْو, adanya
ْ بم
م
untuk
menjelaskan
bahwa
huruf jar ِن
ب
و
ٌ
ْ
ْ َ( ثpakaian) itu
terbuat dari ( َخ ٍزsutra), sehingga maknanya menjadi “ini
adalah pakaian yang terbuat dari sutra”
Contoh kedua adalah:

اب َساج
 بPintu kayu jati
ٍ ُ َ

Asal mula susunan kalimatnya adalah ٍِن َساج
ٌ َ َه َذا ب, adanya
ٍ ْ اب م
م
untuk
menjelaskan
bahwa
kondisi
huruf jar ِن
اب
ٌ َ( بpintu)
ْ
yang terbuat dari ( َساجkayu jati), sehingga maknanya
menjadi “ini adalah pintu yang terbuat dari kayu jati”
Contoh ketiga adalah:

199

I'rabnya adalah sebagai berikut:

. اسم إشارة مبي على السكون ف حل رفع مبتداء: ذا. اهاء حرف تنبيه:هذا
 جرور بامضاف, مضاف إليه: اأستاذ. مضاف: كتاب. خر مبتداء مرفوع:كتاب
.وعامة جره كسرة ظاهرة ف آخره
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َ  َخCincin besi
اتُ َح ِديْ ٍد

َ  َه َذا َح,
Asal mula susunan kalimatnya adalah ِن َحدِيْ ٍد
ْ اتُ م
َ
adanya huruf jar ن
untuk
menjelaskan
bahwa
م
ُ
ات
ح
ِْ
َ (cincin)
itu terbuat dari ( َحدِيْ ٍدbesi), sehingga maknanya menjadi
“ini adalah cincin yang terbuat dari besi”

H. Musawar M.Ag
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