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Pengantar Penulis

Bahasa Arab merupakan bahasa yang digunakan untuk 
menyampaikan pesan Allah melalui al-Qur’an. Pesan-

pesan 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 
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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 al-
Shanhaji. 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]

Seorang selalu memiliki hubungan dengan orang lain, baik 
hu bungan sebagai keluarga, guru, murid, teman, dan se-

bagainya. Selanjutnya dalam hubungan itu, bila seorang ingin 
menyatakan suatu maksud kepada orang lain, maka ia dapat 
menyatakannya de ngan 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. Da lam bahasa Arab, perkataan atau tulisan yang 
diguna kan untuk mengungkapkan maksud dan tujuan disebut 
kalam seperti pernyataan: “Saya membaca buku”, “Saya hen-
dak makan”, dan sebagainya. Hal ini lah yang dibicarakan 
oleh pengarang kitab Matan al-Ajurumiyah yang memulai 
pembahasannya mengenai pengertian kalam.
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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:

1.  (lafazh, ucapan, kata),

Lafazh adalah satu kata yang terbentuk dari minimal dua 

huruf, baik yang itu ucapan atau tulisan seperti kata:  

(sekolah),  (kursi),  (memukul),  (Zaid),  (dari), 

 (ini),  (datang),  (aku akan shalat) dan sebagainya. 

Kata-kata tersebut adalah lafaz karena terdiri dari susunan 

huruf. Misalnya, kata  terdiri dari huruf:   -  -  dan 

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 

terdiri dari 2 (dua) kata yaitu:  dan . Contoh kedua 

terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu ,  dan . Contoh 
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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 diucap kan 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:  (Muhammad),  (Fatimah) 

 (Abdul Haqq),  (Pratama),  (Naufal),   
(Zhafir) dan sebagainya.

2). Nama benda, seperti:  (rumah),  (masjid),   

(kantor),  (mobil),  (buku), dan sebagainya.

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

4). Nama tempat, seperti:  (Makkah),  (Mataram),  

(Jakarta),  (Babakan),  (Kediri), dan sebagainya.

5). Kata tunjuk ( ), seperti kata:  (ini),  (ini),  

(itu),  (itu), dan sebagainya.

6). Kata sambung ( ), seperti kata:  (yang),  
(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 

kata lain), seperti: ِكتَاُبُك (bukumu), َفَتْحـَت (Kamu membuka), 

 (teman kalian). نَْعُبُد  Kepada-Mu (Allah) kami) ِإَياَك 
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
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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:

1). Fi’il madhi ( ) yaitu kata kerja yang menunjukkan 
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

3). Fi’il amr ( )2 yaitu kata perintah untuk melakukan 
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 

untuk meng-khafadh-kan akhir isim, seperti:  (dari),  

(kepada/ke),  (dari/tentang),  (atas),  (di/dalam/pada), 

dan lainnya.

2). Huruf athaf (kata sambung), yaitu kata yang digunakan 

untuk menghubungkan satu kata dengan kata lain seperti 

huruf:  (dan),  (tetapi),  (tidak),  (tetapi),  (atau) dan 

lainnya.

1 Penjelasan tentang fi’il lebih lanjut dapat dilihat pada bab   
mendatang.

2 Penjelasan tentang fi’il amr dapat dilihat pada bab   mendatang.
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3). Huruf nashab yaitu (kata-kata yang me-nashab-kan 

fi’il mudhari’), seperti:  (bahwa),  (tidak akan),  

(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   (sungguh) dan   
(akan).

6). Huruf taukid (untuk memperkuat pernyataan), seperti  
dan  (sesungguhnya) dan lainnya.

7). Huruf nafy (untuk meniadakan), seperti  (tidak) dan  
(tidak) dan sebagainya.

8). Huruf istifham (huruf yang digunakan untuk bertanya), 

seperti  (apakah),  (apakah),  (bagaimana), dan seba-

gai nya.

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 Huruf nashab seperti ini akan dipelajari nanti pada bab  

mendatang.
4 Penjelasan tentang huruf jazam dapat dilihat pada bab  

mendatang.
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Kata yang menjadi isim diketahui dari tanda berikut: khafadh, 
tanwin, alif dan lam ( ) pada awal kata. Huruf khafadh itu 

adalah  (dari),  (kepada, sampai, ke),  (dari, tentang, 

lewat),  (atas)  (dalam, pada, di),  (sedikit, banyak), 
 (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:

1.  (Khafadh) 
Khafadh adalah kata  yang berharakat akhir  kasrah, baik itu 

berupa nama orang ataupun benda dan sebagainya, seperti:

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. 

2.  (Tanwin)

Tanwin adalah harakat ganda baik berupa fathah, kasrah, 
dan dhummah  di akhir kata, seperti dalam contoh berikut:

Aku telah membaca sebuah buku

Aku telah membaca sebuah buku

Aku membawa beberapa berita
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Kata , , dan  adalah isim karena berharakat 
tanwin.

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 اْمُبَاَرِة, ,اَلَناِجـُح  ,الَنْوِم   adalah isim َاَأَوُل dan ,اَلَصَاُة 

karena adanya alif-lam (ال) di 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-khafadh-
kan  (membarisbawahkan) akhir isim. Huruf jar ini ada 9 
(sembilan) yaitu:

a. ِمْن yang bermakna ْااِْبِتَداُء (permulaan: dari), seperti dalam 

kalimat berikut: اْلبَْيِت ِمَن   .(aku keluar dari rumah) َخَرْجُت 

Kata اْلبَْيِت adalah isim karena ada huruf jar ِمْن yang meng-

khafadh-kannya. demikian halnya pada contoh huruf jar 

berikut.

b. ِإى bermakna َاِاْنِتَهاُء (kehinggaan:sampai, ke, kepada), 

seperti kalimat: ِسْرُت ِإى اْمَْسِجِد (Aku berjalan ke masjid)

c. َعْن yang bermakna َاَوَزُة  (melampui: dari, tentang, lewat) َاجُْ

seperti ungkapan: َِا َتْسَأْل َعِن اَأْجِوبَة  (Jangan bertanya tentang  

jawaban  itu)

d. َعَلى  yang bermakna َاِاْسِتْعَاُء  (tinggi, atas,di atas), seperti 

kalimat berikut: َجَلْسُت َعَلى اْمَْقَعِد (Aku duduk di atas bangku)



10    |    Belajar Mudah Tata Bahasa Arab dengan Kitab Al-Jurumiyah

e. ِْف yang  bermkana  اَلَظْرِفَيُة (tempat: di, dalam, pada), 

seperti kalimat berikut: اَلّطْرُ ِفى اْلَقَفِص (Burung itu ada dalam 

sangkarnya)

f. ُرَب (sedikit atau banyak). Contohnya: َلَقْيُت َنِشْيٌط  ِتْلِمْيٍذ   ُرَب 
(sedikit siswa yang giat aku temukan) dan ُرَب َرُجٍل َطاِلٌ َلَقْيُتُه 

(banyak laki tidak baik aku temukan)

g. اَْلبَاء (huruf ba’) yang bermakna َُالَتْعِدَية (dengan), seperti 

susunan kalimat: ِباْلَقَلِم الَدْرَس   Kita menulis pelajaran) َنْكُتُب 
dengan meng guna kan  pena)

h. َاْلَكاُف  huruf kaf (ك) yang berarti اَلَتْشِبْيُه (seperti, sama, 

serupa, bagaikan), seperti: اَْلِعْلُم الَناِفُع َكالَشَجِر اْمُْثِمِر (Ilmu yang 
bermanfaat bagaikan pohon berbuah)

i. الام (huruf-ل) yang berarti اَمِْلُك (milik, punya), seperti 

kalimat berikut: َاْحََْفَظُة مُِْسِلٍم (Tas itu milik Muslim)

2). Huruf sumpah, yaitu huruf yang digunakan untuk bersumpah 
dan berfungsi mengkhafadhkan akhir kata.

Sumpah (اْلَقَسِم) adalah ungkapan untuk menyatakan sesuatu 
yang penting, seperti sumpah yang diucapkan Ahmad berikut:

ُأْقِسُم ِباِه ِإَن اْلِعْلَم َاُيْدَرُس ِباْمَُنى  
“Demi Allah, aku bersumpah bahwa ilmu itu tidak dipelajari 

dengan angan-angan”

Dari contoh di atas dapat diketahui empat unsur sumpah: 

Pertama, orang yang bersumpah (اَْمُْقِسُم) yaitu Ahmad. Kedua 

kalimat sumpah diikuti huruf ba’, yaitu kata ُأْقِسُم  Ketiga .ِب + 

atas nama yang dipakai bersumpah (به  .اِه yaitu lafazh (اَْمُـْقسم 
Keempat, sesuatu yang disumpahkan (َعَلْيِه  atau yang (اَْمُْقَسُم 

disebut juga َجَواُب اْلَقَسْم, yaitu kata-kata: ِإَن اْلِعْلَم َاُيْدَرُس ِباْمَُنى
Untuk mempersingkat ungkapan sumpah unsur kedua bisa 

juga dibuang seperti:

َو اِه ِإَن ِفى اْمَْسِجدِِ َظاِفًرا
Demi Allah, Zhafir ada di masjid
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ِباِه، َنْوَفْل َطاِلٌب
Demi Allah, Naufal  itu siswa

تَاِه، َقْد َحَضَر ُحََمْد َفَراَمَا
Demi Allah, Muhammad Pratama hadir

Lafazh ِاه pada contoh di atas adalah isim, karena ada huruf 

sumpah yaitu: َو ,ِب dan َت.   
D. Tanda-Tanda Fi’il

َواْلِفْعُل ُيْعَرُف ِبَقْد َوالِسِي َوَسْوَف َوتَاِء اَلَتأِْنيِث اَلَساِكنَِة
Fi’il (kata kerja) itu dapat diketahui dengan adanya huruf َقْد 

sukun untuk seorang perempuan ْت dan ,س ,َسْوَف

Kata yang menjadi فعل dalam susunan kalimat diketahui 
dari tanda berikut:

1. Diawali Huruf Qad )َقْد(
Huruf َقْد yang bisa  masuk pada fi’il ada dua, yaitu: 

a). Fi’il mudhari’, huruf qad yang masuk pada fi’il ini memiliki 

arti: 1. اَلَتْقِلْيل  (jarang, kadang), 2. ُاَلَتْكثْر (banyak, sering) 

seperti:

َقْد َيُْوُد اْلَبِخْيُل
Orang pelit kadang menjadi pemurah

َقْد َيُْوُد اْلَكِرْيُم
Orang mulia itu sering bermurah hati

Kata ُيْوُد adalah fi’il karena ada َقْد yang berarti sedikit atau 
banyak sesuai pembicaraan yang dibicarakan. 

b). Fi’il madhi, huruf qad yang masuk pada fi’il ini memiliki 

arti:1. اَلَتْحِقْيق (sungguh)  2. اَلَتْقِرْيُب (segera) seperti:

َقْد َقاَل الَرُسْوُل ِفْ َحِدْيِثِه
Sungguh Rasul bersabda dalam hadisnya

َقْد َقاَمِت الَصَاُة
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Shalat segara akan dilaksana kan

Kata َقاَل dan َقاَمْت adalah fi’il karena ada huruf َقْد.       
Bila huruf  َقْد ini 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 اَلَتْنفْيُس (akan) 
yang menujukkan perbuatan akan segara dilakukan pada waktu 
dekat dan hanya masuk pada fi’il mudhari’, seperti:

َسَأْكُتُب الِرَساَلَة
Saya akan  menulis surat

َسيَُقْوُل َعِلٌي : اَْلِكتَاُب لَنَا
Ali akan berkata:  Buku itu milik kami

Kata َسَأْكُتُب dan َسيَُقْوُل adalah fi’il karena adanya huruf َس.

3. Diawali Huruf Saufa (َسْوَف)

Huruf َسْوَف menujukkan pada waktu akan datang dengan 
jarak agak lama dan masuk pada fi’il mudhari’, seperti 
ungkapan:

َسْوَف َتْعَلُمْوَن 
Kalian akan mengetahui

َسْوَف َيْشَتِى أَُبْوَك َسَياَرًة
Bapakmu akan membeli mobil

Kata َتْعَلُمْوَن dan يْشَتِى adalah fi’il karena ada huruf َسْوَف.

4. Diakhiri Huruf Ta’ Ta’nits as-Sakinah (ْت) 

Huruf ta’ ta’nits (ْت) yang berhakat sukun me nunjukkan 
bahwa pelaku perbuatan adalah jenis perempuan, seperti:

َنَصَرْت  ِهْنٌد َبْكًرا
Hindun menolong Bakar

َفَتَحْت ُأْخِتْى بَاًبا
Saudariku membuka pintu
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Kata َنَصَرْت dan َفَتَحْت adalah fi’il karena ada huruf ta’ mati 
yang menunjukkan pada perempuan, yaitu Hindun dan 

saudariku sebagai pelaku. Bandingkan dengan kata َنَصَر 
dan َفَتَح dalam kalimat berikut yang tidak ditambah dengan 
huruf ta’ sukun karena pelakunya orang laki:

َفَتَح  َأِخْى بَاًبا
Saudaraku membuka pintu

E. Tanda Huruf 

َواْلَْرُف َما َا َيْصُلُح َمَعُه َدِليُل اِاْسِم َوَا َدِليُل اْلِفْعِل
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:

َقاَل اُه ِفى اْلُقْرَآِن
Allah berfirman dalam al-Qur’an

َمْ يَُقْل َعِلٌي َشْيًئا
Ali tidak pernah mengatakan sesuatu

َجاَء  َأْحَُد َو اْلَعاِمُ
Ahmad  dan orang yang alim itu datang

Kata ِْفى ,َم, dan َو pada contoh di atas adalah huruf yang 
memiliki fungsi khusus. Misalnya huruf ِفى, adalah huruf jar 
yang berfungsi meng-khafadh-kan akhir isim, seperti kata اْلُقْرَآِن. 
Huruf َْم adalah huruf jazam, yaitu huruf yang membarismatikan 

akhir fi’il mudhari’, seperti kata يَُقْل. Huruf َو adalah huruf athaf, 
yaitu huruf yang berfungsi untuk menggabungkan susuatu 
kalimat dalam makna.
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al-i’rab 
[Perubahan aKhir Kata]

Pada 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

َاْإِْعَراُب ُهَو تغير َأَواِخِر اَْلَكِلِم 
ِاْخِتَاِف اَْلَعَواِمِل اَلَداِخَلِة َعَلْيَها َلْفًظا َأْو َتْقِديًرا

I’rab adalah perubahan (harakat) akhir kata disebabkan 
perbedaan amil yang masuk baik secara nampak ataupun 

tidak nampak.

َباُب ْالِْعَراِب
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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 per ubahan secara lafazh. 2.Perubahan 
harakat secara tidak nampak disebut per ubahan secara taqdir. 

1. Perubahan secara Lafazh (َلْفًظا)
Perubahan hara kat akhir isim atau fi’il (mudhari’), seperti 

harkat dhummah (َضَمٌة), fathah (َفْتَحٌة), kasrah (َكْسَرٌة), dan sukun 
 secara nampak dalam lisan maupun tulisan disebabkan (ُسُكْوٌن)
masuknya amil.Contoh-contoh perubahan harakat secara 
nampak yang terjadi pada isim seperti kata َزْيد  yang berubah-
berubah harakat terakhirnya, seperti berikut: 

ٌد َجاَء َزيـْ Zaid datang

ًدا َرأَْيُت َزيـْ Aku melihat Zaid

د َمَرْرُت ِبَزيـْ Aku melewati Zaidٍ
Sedangkan perubahan harakat secara nampak pada 

fi’il hanya terjadi pada fi’il mudlari’ seperti  kata َيْضِرب  yang 

berubah-berubah harakat terakhirnya.

َلْن َيْضِرَب َزْيٌد5
Zaid tidak akan memukul

َمْ َيْضِرْب َزْيٌد
Zaid tidak pernah memukul

َيْضِرُب َزْيٌد
Zaid akan  memukul

5 I’rabnya adalah sebagai berikut:

َلْن َيْضِرَب: لن حرف نفي و نصب و استقبال. يضرب: فعل مضارع منصوب  
بلن و عامة نصبه فتحة ظاهرة ف آخره .زيد: فاعل مرفوع وعامة رفعه ضمة  

ظاهرة ف اخره
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2. Perubahan Secara Taqdir (يًرا (َتْقدِْ
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:

a. Setiap isim yang berakhiran alif maqshurah (َاَأِلُف اْمَْقُصْوَرُة), 
berupa huruf ى atau 6ا seperti kata اْلَفتَـى  yang tidak terbaca  

perubahan akhir kata, sebagaimana dalam misal berikut:  

َجاَء اْلَفتَـى7
Seorang pemuda datang

َرأَْيُت اْلَفتَـى
Aku melihat seorang pemuda

َمَرْرُت ِباْلَفتَـى
Aku melawati seorang pemuda

Kata-kata yang serupa dengan اْلَفَتى antara lain: اَمُْْصَطَفـى 
(orang yang terpilih), الَعَصــا (tongkat), اِلَجـى (akal), الَرَحـى 
(alat penggilingan), الِرضـَا (rela), ُسَكاَرى (mabuk), ُمْوَسـى 
(Nabi Musa), َيْيَـى (Nabi Yahya), الَنصاَرى (orang Kristen) dan 

sebagainya. 

b. Setiap isim yang berakhiran alif manqushah8 (َاَأِلُف اْمَْنُقْوَصُة)  

berupa huruf ى seperti kata الَقاِضـى  yang tidak terbaca 
perubahan akhir kata pada waktu rafa’ dan jar,  sedangkan 
waktu nashab terbaca, seperti berikut: 

6 Makna َاَأِلُف اْمَْقُصْوَرُة adalah huruf alif yang tertahan untuk berharakat 

dhummah, fathah, dan kasrah yang nampak pada tulisan dan lisan.
7 I’rabnya adalah sebagai berikut:

جاء: فعل ماض مبي على فتحة ظاهرة ف اخره. الفتى: فاعل مرفوع وعامة 
تقبل  ا  األف  أن  التعذر  ظهورها  من  منع  األف  على  مقدرة  رفعه ضمة 

الركة لذاتها
8 Makna امنقوصة  adalah huruf alif yang kurang dari harakat yang األف 

tidak nyata yang diketahui dari huruf sebelum alif berharakat kasrah.
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َجاَء الَقاِضـي )َقاٍض(
Seorang hakim datang

َمَرْرُت ِباْلَقاِضـي )َقاٍض(
Aku melewati seorang hakim

ـَي )َقاِضًيا( َرأَْيُت الَقاضِِِ
Aku melihat seorang hakim

Kata yang serupa dengan kata ـي  اَلَنـاِدي :antara lain الَقاضِِ
(orang yang memanggil), امُْْسَتْشِري (pembeli), اَلَساِعـي (orang 

yang berjalan), اَلَداِعـي (orang yang memanggil) dan sebagai-

nya.

2). Perubahan pada fi’il hanya terjadi pada fi’il mudlari’ yang 
berakhiran huruf alif, wawu atau ya’ yang disebut huruf 
illat (penyakit).

a. ِفْعٌل ُمَضارْع yang berakhiran huruf illat alif (األف), misalnya 

kata َيَْشى yang perubahan akhir kata tidak terbaca pada 

waktu rafa’ dan nashab, sedangkan pada waktu jazam 

dibuang huruf alif tersebut, seperti:

 َيَْشـى َزْيٌد

Zaid takut

َلْن َيَْشـى َزْيٌد
Zaid tidak akan takut

َمْ َيَْش َزْيٌد
Zaid tidak pernah takut

Demikian pula hukum ini berlaku pada kata-katai: َيْرَضـى 
(rela/suka), َيْغَشـى (menutup), َيَْفـى (sembunyi), يَْبَقــى 
(tinggal/sisa), ُيَسّجى (menutup susuatu), dan sebagainya.

b. ِفْعٌل ُمَضاِرْع yang berakhiran huruf illat ya’ (الياء), misalnya 

kata  َيْرِمـي tidak terbaca perubahan akhir kata  pada waktu 

rafa’ saja. pada waktu nashab terbaca perubahannya dan 

waktu jazm dibuang huruf alif itu, seperti:
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 َيْرِمـي َزْيٌد9
Zaid melempar

َلْن َيْرِمـَي َزْيٌد
Zaid tidak akan melempar

َمْ َيْرِم َزْيٌد
Zaid tidak pernah melempar

Demikian pula hukum ini berlaku pada kata: َيْدِري (menge-

tahui), يَْأِتي (datang) َيِْشـي (berjalan), َيِْري (mengalir/berlari), 

 ,(memberi petunjuk) َيهِدي ,(membeli) َيْشَتِي ,(shalat) ُيَصِلـي

dan sebagainya. 

c. ِفْعٌل ُمَضاِرٌع yang berakhiran huruf illat wawu (الواو), misalnya 

kata َيْدُعْو yang tidak terbaca perubahannya pada waktu 

rafa’ saja. Pada waktu nashab terbaca perubahannya dan 

waktu jazm dibuang huruf wawu itu, seperti: 
َيْدُعْو َزْيٌد 

Zaid memanggil

َلْن َيْدُعَو َزْيٌد 
Zaid tidak akan memanggil

َمْ َيْدُع َزْيٌد
Zaid tidak pernah memanggil

Kata yang serupa dengan kata َْيْدُعو adalah: َْيْرُجو (mengharap), 

 َيْهُجو ,(memlihara) َيُْجْو ,(menghapus) َيُْحْو ,(berperang) َيغُزْو
(mencela), َيْشُكْو  (mengadu), َيْسُهْو (lupa), dan sebagainya.

9 I'rabnya adalah:

رفعه ضمة  اجازم وعامة  و  الناصب  لتجره عن  مرفوع  فعل مضارع  يرمي: 
مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. َرْيد: فاعل مرفوع وعامة رفعه ضمة  

ظاهرة ف آخره
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B.  Pembagian I’rab 

َوأَْقَساُمُه َأْربََعٌة: َرْفٌع، َوَنْصٌب، َوَخْفٌض، َوَجْزٌم
Pembagian i’rab ada empat, yaitu: rafa’, nashab, khafad, 

dan jazam

I’rab dalam susunan kalimat dibagi menjadi empat macam, 
antara lain:

 yaitu hukum atau sebutan ,(berharakat dhummah) َرْفٌع .1
untuk kata yang dimasuki oleh amil rafa’, sehingg disebut 

marfu’, baik berupa َعاِمٌلَ لْفِظٌي (amil yang nampak) ataupun 
 dalam َزْيٌد seperti kata ,(amil yang tidak nampak) َعاِمٌل َمْعَنِوٌي
kalimat berikut:

ٌد َجاَء َزيـْ
Zaid datang

Kata َزْيٌد harus dibaca dengan harakat dhummah (marfu’)

karena di-rafa’-kan oleh kata َجاَء (datang) sebagai amilnya 

yang membutuhkan subyek (َفاِعٌل). 
 yaitu hukum atau sebutan untuk ,(berharakat fathah) َنْصٌب .2

kata yang dimasuki oleh amil nashab, seperti kata ـًدا  َزيـْ
dalam kalimat berikut:

ـًدا َرأَْيُت َزيـْ
Aku melihat Zaid

Kata ـًدا  harus dibaca dengan harakat fathah (manshub) َزيـْ
karena dinashabkan oleh  kata ُت  yang membutuhkan َرأَيـْ

.objek)  َمْفـُعوٌل ِبه

 yaitu hukum atau sebutan untuk ,(berharakat kasrah) َخْفٌض .3
kata yang dimasuki oleh amil jar, seperti kata َزْيٍد  dalam 
kalimat berikut:

َمَرْرُت ِبـَزْيٍد
Aku melewati Zaid
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Kata َزْيٍد harus dibaca dengan harakat kasrah (majrur) 

karena di-khafadh-kan oleh huruf jar (ب) sebagai amilnya.

 yaitu hukum atau sebutan untuk ,(berharakat sukun) َجْزٌم .4
kata yang dimasuki oleh amil jazam seperti kata َيْضِرْب 
dalam kalimat berikut:

َمْ َيْضِرْب َزْيٌد
Zaid tidak  pernah memukul

Kata َيْضِرْب harus dibaca dengan harakat sukun (majzum) , 
karena dijazam-kan  oleh ْم.

C.  Penggunaan Hukum I’rab

اِء ِمْن َذِلَك: اَلَرْفُع، َوالَنْصُب، َواْخَْفُض، َوَا  َفِلْأَْمَ
َوالَنْصُب،  اَلَرْفُع،  َذِلَك:  ِمْن  َوِلْأَْفَعاِل  ِفيَها،  َجْزَم 

َواْجَْزُم، َوَا َخْفَض ِفْيَها
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 
menjadi اْلَفاِعُل (subyek), seperti kata ُحََمٌد dalam kalimat 

berikut ini: َقَرأَ ُحََمٌد (Muhammad membaca buku), b. 

Kata yang berfungsi sebagai نَاِئُب اْلَفاِعْل (pengganti subyek), 

seperti kata ِكتَاٌب dalam kalimat berikut: ِكتَاٌب  Buku) ُقِرأَ 

dibaca), c. Kata yang menjadi ُمْبَتَدْأ (awal kata), seperti kata 
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َقاِئٌم :pada contoh َزْيٌد  dan lainnya yang ,(Zaid berdiri) َزْيٌد 
akan dipelajari nanti pada: اِء بَاُب َمرُفْوَعاِت اَأْمَ

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: 

a).Kata yang menjadi ِبه  ِكتَاًبا seperti kata ,(objek)  َمْفـُعوٌل 
pada contoh berikut: َقَرأَ َبْكٌر ِكتَاًبا (Bakar membaca buku) b. 

Kata yang menjadi ٌز  pada َقَلًما seperti kata ,(pembeda) َمِْييـْ

contoh berikut: َقَلًما  .(Saya membeli 20 pena) ِاْشَتَْيُت ِعْشِرْيَن 

Hukum isim seperti ini akan dipelajari pada َمْنُصْوبَاِت  بَاُب 
اِء .mendatang اَأْمَ

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 

 Hukum .َرأَْيُت بَْيَت َظاِفٍر :dalam kalimat susunan berikut َظاِفرٍٍ

isim seperti ini akan dipelajari pada bab  اِء   بَاُب َمُْفْوَضاُت ْاأْمَ
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

َرْفٌع َنْصٌب َجْزٌم
َلْن َيْضِرَب َزْيٌد 10 َيْضِرُب َزْيٌد َمْ َيْضِرْب َزْيٌد
َيَْشـى َزْيٌد َلْن َيَْشـى َزْيٌد َمْ َيَْش َزْيٌد

10 I’rabnya adalah:

يْضِرُب: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب و اجازم و عامة رفعه ضمة 
ظاهرة ف آخره. َزْيد: فاعل مرفوع وعامة رفعه ضمة  ظاهرة ف آخره
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َيْرِمـي َزْيٌد َلْن َيْرِمـَي َزْيٌد َمْ َيْرِم َزْيٌد
َيْدُعـْو َزْيٌد َلْن َيْدُعَو َزْيٌد َمْ َيْدُع َزْيٌد

Kata َيْضِرب ,ْيَشـى ,َيْرِمـي, dan َيْدُعـْو pada 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 َلْن. Dan pada kolom ketiga 
dihukumi jazm karena ada huruf jazm َْم.

2).  Nashab dan Khafadh berlaku pada isim, seperti kata اَْلَعـِالـُم 
:pada contoh berikut  اْلـَقاِضـَى dan ,اْلَفـتَــى

َرْفٌع َنْصٌب َجْزٌم
َجاَء اَْلَعـِالـُم َرأَْيُت اَْلَعـِالـَم َمَرْرُت ِباْلَعـِالـِم
َجاَء اْلَفـتَــى َرأَْيُت اْلَفـتَــى َمَرْرُت ِبالَْْفـَتى
َجاء َاْلـَقاِضـى ـَى َرأَْيُت الـَقاضِِِ َمَرْرُت ِباْلَقاِضـى

Kata اَْلَعاِمُ ,اْلَفـتَــى, dan اْلـَقاِضـى pada kolom pertama adalah 
isim yang dihukumi rafa’ dengan tanda dhummah, karena 
menjadi fa’il dari kata َجاَء yang masuk sebagai amil rafa’. 
Sedangkan pada kolom kedua dihukumi nashab dengan 
tanda fathah, karena menjadi maf’ul bih dari َرأَْيُت. 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:

الُضَمِة - َعَلى   contohnya (tetap berharakat dhummah) َمْبِيٌ 
seperti kata ْنُن sebagai isim dhamir munfashil.

اْلَفْتَحِة - َعَلى   contohnya seperti (tetap berharakat fathah) َمْبٌي 
kata َجاَء sebagai fi’il madhi atau isim dhamir munfashil ُهَو 
(dia) dan sebagainya.
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 contohnya seperti (tetap berharakat sukun) َمْبِيٌ َعَلى الُسُكْوِن -
dhamir mutashil, نَا pada kata َضَرْبنَا, kata َكْم (berapakah) 
sebagai huruf istifham, dan sebagainya.

اْلَكْسَرِة - َعَلى   contohnya seperti (tetap berharakat kasrah) َمْبِيٌ 
huruf هـ pada kata ِبــِه dan sebagainya.
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‘alâmât al-i’rab

[tanDa-tanDa i’rab]

Bab sebelumnya menjelaskan tentang al-I’rab dan hukum-
hukum nya, 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’

ِللَرْفِع َأْرَبُع َعَاَماٍت: اَلَضَمُة َواْلَواُو َواْأَِلُف َوالُنوُن
Tanda-tanda (hukum) rafa’ ada empat, yaitu: dhummah, huruf 

wawu, huruf alif, dan huruf Nun

Hukum rafa’ dalam satu kalimat dapat diketahui dengan 

salah satu tanda-tanda berikut: 1) اَلُضَمُة (dhummah). 2) اَْلَواُو 
(huruf wawu). 3) َْاَأِلُف (huruf alif), dan 4) اَلُنْوُن (huruf nun). 

َباُب َعَلَماِت ْاِلْعَراِب
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Masing-masing tanda rafa’ ini digunakan pada tempat-tempat 

tertentu.

1. Tempat Dhummah  Sebagai Tanda Hukum Rafa’

َمَواِضَع  َأْربََعِة  ِف  ِللَرْفِع  َعَاَمًة  َفَتُكوُن  اَلَضَمُة  َفَأَما 
ِف َاِاْسِم اْمُْفَرِد َوَجِْع الَتْكِسِر َوَجِْع اْمُمَؤَنِث الَساِمِ 

َواْلِفْعِل امُْْمَضاِرِع اَلِذي َمْ يََتِصْل ِبآِخِرِه َشْيٌء
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 ber-

sambung dengan sesuatu apapun.

Harakat dhummah berfungsi sebagai tanda rafa’ pada:

1) Isim Mufrad, yaitu kata yang mengandung makna satu, 

seperti kata: َرُجٌل (seorang laki), َماِهٌر (seorang yang pandai), 

 dan ,(sebuah rumah) اَلبَْيُت ,(seorang perempuan) اَمَْْرأَُة

lainnya. Contohnya 

َجاَء َماِهــٌر
Orang yang pandai telah datang

َجَلَسْت اَْمَْرأَُة َعَلى اْلُكْرِسِي
Seorang perempuan duduk di kursi

 َقَرأَ اْلَفـتَــى اْلِكتَاَب11
Seorang pemuda membaca buku

Kata َماِهٌر dan اَمَْْرأَُة pada contoh pertama dan kedua adalah 

bentuk isim mufrad yang menjadi َفاِعٌل (subyek) yang 

marfu’ dengan tanda ُضَمـٌة yang nampak. Kata اَْلَفَتى pada 

11 I'rabnya:

قرأ: فعل ماض مبي على فتحة ظاهرة ف آخره. الفتى: فاعل مرفوع وعامة 
تقبل  األف ا  التعذر أن  منع من ظهورها  األف  مقدرة على  رفعه ضمة  

الركة لذاتها.  الكتاب مفعول به. 
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contoh ketiga adalah bentuk isim mufrad yang menjadi َفاِعٌل 
(subyek) yang marfu’ dengan tanda ُمـَقَدَرْة ُضـَمْة (dhummah 

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 Tarjamah

اَلَرُجُل- َرُجٌل اَلَرُجَاِن- َرُجَاِن   اَلِرَجاُل- ِرَجاٌل Laki-laki

اَْمَْسِجُد - 
َمْسِجٌد

اَْمَْسِجَداِن – 
َمْسِجَداِن

اَْمََساِجُد - 
َمَساِجُد Masjid

اَلبَْيُت – بَْيُت ـتَاِن  اَلبَْيـتَاِن-   بَيـْ اَْلُبُيْوُت – بُُيْوٌت Rumah 

اَْلِكتَاُب - كتاٌب اَْلِكتَابَاِن – ِكتَابَاِن َاْلُكُتُب- ُكُتُب Buku

اَمِْْصبَاُح – 
ِمْصبَاٌح

اَمِْْصبَاَحاِن - 
ِمْصبَاَحان

اَمََْصاِبْيُح- 
َمَصاِبْيُح Lampu

اَلِلَساُن – ِلَساُن اَلِلَسانَاِن - ِلَسانَاِن َااْلِسنَُة- أَْلِسنٌَة Lidah

ٌئ ُئ- َشيـْ اَلَشيـْ ئَاِن ـئَاِن – َشيـْ اَلَشيـْ ـَاُء- َأْشيَاُء اَْأْشي Sesuatu

اَلّسفْينَُة - َسِفْينٌَة اَلَسِفْينتَاِن - 
َسِفْينَتَاِن اَلُسُفُن - ُسُفٌن Perahu

َاَسٌد- اَأَسُد َاَسَداِن- َاَأَسَداِن ُاُسٌد- َاُأُسُد Singa

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

َتْـــِرى الُسـُفُن12
Beberapa kapal itu tengah berlayar 

12 I'rabnya adalah sebagai berikut:

ترى: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب و اجازم و عامة رفعه ضمة 
مقدرة منع من ظهورها الثقال. السفن: فاعل مرفوع وعامة رفعه ضمة ظاهرة 

ف آخره
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َجاَء الِرَجاُل ِمَن اْمَِدْينَِة 
Beberapa laki datang dari kota

اَْلُكُتُب  ِفى اَحَْفَظِة
Beberapa buku itu di dalam tas

Kata الُسُفُن dan الِرَجاُل adalah bentuk isim jama’ taksir yang 
menjadi َفاِعْل (subyek) yang diberi hukum marfu’ dengan 
tanda dhummah di akhir kata. Kata اْلُكُتُب adalah bentuk  
isim jama’ taksir yang menjadi ُمْبتَـَدْأ dan marfu’ dengan 
tanda dhummah.

3) Jama’ al-Mu’annats al-Salim, yaitu kata yang mengandung 

makna banyak jenis perempuan yang terbentuk  dari  

penambahan huruf ا (alif) dan ت (ta’) di akhir isim mufradnya. 

Misalnya, kata ُمْسِلَمٌة (seorang muslimah)   ditambah huruf 

alif dan ta’ menjadi ُمْسِلَماٌت (beberapa orang  muslimah). 
Bentuk al-jama’ al-mu’annats al-salim dapat dilihat pada 

tabel berikut:

َْاِاْسِم امُْفَرِد اْمُثََنـــى َجِْع اْمَُؤَنِث الَسام Terjemah

الَصاِلٌَة الَصاِلَتَانِِ الَصاِلَاُت Perempuan-

perempuan shalih

الَصاِبَرةٌُ الَصاِبَرتَاِن الَصاِبَراُت Perempuan-

perempuan  sabar

اْمُْؤِمنَُة اْمُْؤِمنَتَاِن اْمُْؤِمنَاُت Perempuan-

perempuan  mukmin

اَْمُْفِلَحُة اَْمُْفِلَحتَانِِ اَْمُْفِلحَاتٌُ Perempuan-

perempuan  beruntung

Contoh jama’ muannats salim dalam kalimat adalah:

َحَضَرْت اَلَصاِلَاُت13
Beberapa (pr)shalih telah hadir

13 I'rabnya adalah sebagai berikut:

التأنيث.  عامة  التاء  آخره  ف  ظاهرة  فتحة  على  مبي  ماض  فعل  حضرت: 
الصالات:  فاعل مرفوع وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره
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َتِْلُس اْمُْؤِمنَاُت
Beberapa (pr) mukmin sedang duduk

اَْمُْفِلحَاُت ِفى ْاِإَداَرِة
Beberapa (pr) beruntung di dalam kantor

Kata اَلَصاَلاُت dan اَْمُْؤِمنَاُت adalah jama’ mu’annats salim yang 

menjadi فاعل yang dihukumi rafa’ dengan tanda dhummah. 

Kata اَْمُْفِلحَات adalah jama’ mu’annats salim yang dihukumi 

rafa’, karena menjadi ُمـْبَتَدْأ dengan 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 (و - ن) atau 

alif dan nun (ا - ن) atau ya’ dan nun (ي - ن). Contoh kalimat 

sebagai berikut:

َأْكـُتُب الِرَساَلَة15
Saya akan menulis surat

َنِْلُس  َعَلى اْلُكرِشِي
Kita sedang duduk di kursi

َيْسُجُد ُحََمٌد
Muhammad sedang bersujud

Kata َنِْلُس,  adalah fi’il mudhari’ yang َيْسُجُد dan ,َأْكُتُب 

dihukumi rafa’ dengan tanda ُضَمٌة َظاِهَرٌة di akhir hurufnya, 

karena tidak bersambung dengan (ن ن) atau (و-   atau (ا- 

.(ي- ن)

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

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

َوأََما اَْلَواُو َفَتُكوُن َعَاَمًة ِللَرْفِع ِف َمْوِضَعْيِ: ِف َجِْع 
أَُبوَك،  َوِهَي  َاْخَْمَسِة،  اِء  َاْأَْمَ َوِف  اَلَساِمِ،  اَْمَُذَكِر 

َوَأُخوَك، َوَحُوَك، َوُفوَك، َوُذو َماٍل
Huruf wawu menjadi tanda hukum rafa’ pada dua tempat, 

yaitu: Jama’ Mudzakkar Salim dan al-Asma’ al-Khamsah 

seperti kata: أَُبْوَك (bapakmu), َأُخْوَك (saudaramu), َحُْوَك 

(tetanggamu), ُفْوَك (bibirmu), dan ُذْو َماٍل (pemilik harta).

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 و-ن pada akhir isim mufradnya, seperti kata َماِهـٌر 
(seorang yang pandai) ditambahkan huruf (و-ن) menjadi 

 Contoh jama’ mudzakkar.(orang-orang yang pandai) َماِهُرْوَن
salim sebagai berikut:

Isim 

Mufrad

Isim 

Tatsniyah

Jama' 

Mudzakkar 

Salim
Terjemah

الَصاِلَ\َصاِلٌ الَصاِلَاِن\َصاِلَاِن الَصاِلُْوَن\َصاِلُْوَن Orang-orang 

yang shalih

اْمُْؤِمُن \ُمْؤِمٌن اْمُْؤِمنَاِن\ ُمْؤِمنَاِن اْمُْؤِمُنْوَن\ ُمْؤِمُنْوَن Orang-orang 

yang percaya

اَْمُْفِلُح\ُمْفِلٌح اِن اَْمُْفِلَحاِن\ُمْفِلحََ اَْمُْفِلُحْوَن\ُمْفِلُحْوَن Orang-orang 

yang beruntung

Contoh huruf  wawu menjadi tanda hukum rafa’  adalah:
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َحَضَ الَصالُِحـْوَن 16
Beberapa orang shalih itu telah hadir

ـُْوَن َيِْلُس اْمُْؤِمن
Orang mukmin  itu sedang duduk

اَْمُْفِلُحـْوَن ِفى اْجََنـِة
Orang-orang beruntung berada di surga

Kata اَلَصاِلُْوَن dan اَمُْؤِمُنْوَن adalah jama’ mudzakkar salim 

yang dihukumi rafa’, karena menjadi َفاِعْل dengan tanda wawu, 

sementara huruf nun menjadi pengganti dhummah. Kata 

 ,’adalah jama’ mudzakkar salim yang dihukumi rafa اَْمُْفِلُحْوَن

karena menjadi ٌُمـْبَتَدأ (subjek) dengan tanda rafa’ wawu.

2). al-Asma’ al-Khamsah  (Lima bentuk isim),17 yaitu kata: 1. 

 ,(mulut) ُفْو .4 ,(tetangga) َحُْو .3 ,(saudara) َأُخْو .2 ,(bapak) أَُبْو

dan 5. ُذْو (yang punya). Sebagai contoh, bila seorang 

mengatakan: “bapakmu” maka ia dapat menambahkan 

kata أَُبْو dengan dhamir muttashil َك sehingga menjadi kata 

 :seperti yang terlihat tabel berikut ,(bapakmu) أَُبْوَك

Dhamir 

Munfashil

Dhamir 

Muttashil
آِء  ْاَأْمَ
اْخَْمَسِة Terjamah

ـَا (saya) اَن (saya) ْي أَِبْي Bapakku

(kami/kita) َنُْن (kami/kita) نَا ْونَا أَبـُ Bapak kita

(kamu (lk)) أَْنَت (kamu (lk)) َك ْوَك أَبـُ Bapakmu (lk)

16 I'rabnya adalah:

َحَضَر: فعل ماض مبي على فتحة ظاهرة ف آخره. الَصاِلُْوَن:  فاعل مرفوع 
وعامة رفعه الواو نيابة عن الضمة أنه جع امذكر السام والنون عوض عن 

التنوين فى ااسم امفرد.
17 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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(kamu (pr)) أَْنِت (kamu (pr)) ِك ْوِك أَبـُ Bapakmu (pr)

(kau 2 (lk)) أَْنُتَما
 kalian 2) ُكَما

(lk)) 
أَُبْوُكَما Bapak kalian 

berdua

(kalian (lk))أَْنُتْم (kalian (lk)) ُكْم أَُبْوُكـْم Bapak kalian 

bertiga (lk)

(kalian (lk)) أْنُتَ (kalian (pr)) ُكَن أَُبْوُكـَن Bapak kalian 

(pr)

(dia (lk)) ُهَو (nya (lk))  ـُه ْوُه أَبـُ Bapakanya (lk)

(dia (pr)) ِهَي (dia (pr)) َهـا أَُبْوَهـا Bapak-nya (pr)

 .mrk) ُهَما

berdua)

 .mrk) ُهَما

berdua)
أَُبْوُهَما Bapak mereka 

berdua

(mrk. (lk)) ُهـْم (mrk. (lk)) ُهـْم أَُبْوُهـْم Bapak mereka 

(lk)

 mereka)  ُهَن

(pr))
(mrk. (pr)) ُهَن أَُبْوُهـَن Bapak mereka 

(pr)

Kata ُذْو yang berarti pemilik hanya dapat ditambah dengan 

isim zhahir (kata benda). Seperti, kata kebun (اَْلُبْستَاُن) atau rumah 

 ُذو ,(pemilik kebun) ُذْو اْلُبْستَاِن  menjadi ُذْو ketika ditambah (اَْلبَْيُت)
 :Contoh kalimat (pemilik rumah) اْلبَْيِت

َحَضـَر أَُبْوَك 18
Ayahmu telah hadir

َيْـِلُس َأُخْوَها
Saudaranya (Hamdah) sedang duduk

ُيَعلِّـُم َحُْو َزْيٍد اْلَطاِلبَاِت
Tetangga Zaid mengajar siswi-siswi

18 I'rabnya adalah sebagai berikut:

أَُبْوَك: أبو:  فاعل مرفوع  َحَضَر: فعل ماض مبي على فتحة ظاهرة ف آخره. 
مضاف  أبو:  اْخَْمَسِة   آِء  ْاَأْمَ من  أنه  الضمة  عن  نيابة  الواو  رفعه  وعامة 

الكاف ضمر بارز متصل مبي على الفتحة ف حل جر مضاف إليه
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َهَذا ُفْونَا
Ini mulut kami

َأْحَُد ُذْو الَسَياَرةِِ
Ahmad adalah pemilik mobil itu

Kata َأُخْو,  adalah al-asma’ al-khamsah diberi ُحْو dan أَُبْو 

hukum rafa’ dengan tanda huruf wawu karena  menjadi fa’il. 

Kata ُفْو dan ُذْو adalah 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’

اِء َخاَصًة َوأََما اْأَِلُف َفَتُكوُن َعَاَمًة ِللَرْفِع ِف تَْثِنيَِة اْأَْمَ
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  -  pada bentuk (ا 

isim mudfradnya. Contohnya:

ْاِاْسُم اْمُـْفَرِد ِنَيـِة اَْمُثَـَنـى/ ِاْسُم الَتـثـْ Terjemah

اَْلِكتَاُب - ِكـتَاٌب اَْلِكتَابَاِن - ِكتَابَاِن Dua Buku

اَلَشَجرُة - َشَجرٌة اَلَشَجرتَاِن  - َشَجرتَاِن Dua Pohon

اَْمُْؤِمنَُة- ُمْؤِمنٌَة  َاْمُْؤِمنَتَاِن - ُمْؤِمنَتَاِن Dua Orang 

Mukminah

Contoh dalam susunan kalimat sebagai berikut: 

َصاَم امُْْسِلَماِن 19
19 I'rabnya adalah sebagai berikut:

صام:  فعل ماض مبي على فتحة ظاهرة ف آخره.  امسلمان:  فاعل مرفوع 
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

َيْذَهُب اْمُمَدِرَسانِِ ِإَى َجاَكْرتَـا
Dua guru itu sedang pergi ke Jakarta

َطاَفْت اَْمُْؤِمِنتَاِن َحْوَل اْجَاِمَعِة
Dua mukminah mengelilingi kampus

Kata ِِاَْمُمَدِرَسان,  adalah isim tasniyah اَْمُْؤِمِنتَاِن dan ,اَمُْْسِلَماِن 

yang diberi hukum rafa’ karena menjadi فاعل dengan tanda 

huruf alif. 

4. Tempat Huruf Nun Sebagai Tanda Hukum Rafa’ 

َوأََما الُنوُن َفَتُكوُن َعَاَمًة ِللَرْفِع ِف اْلِفْعِل امَُْضاِرِع، 
ِإَذا ِاَتَصَل ِبِه َضِمُر تَْثِنيٍَة، َأْو َضِمُر َجٍْع، َأْو َضِمُر 

اْمَُؤَنثَِة امَُْخاَطبَِة
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.

Tetap nun atau tsubut an-nun menjadi rafa’ pada َاَأْفَعاُل 
 yaitu fi’il mudhari’ yang ,(’lima bentuk fi’il mudhari) اْخَْمَسُة

bersambung akhirnya dengan salah satu dhamir muttashil 

berikut:

تَْثِنَيٍة (1  yaitu dhamir (kata gberupa huruf alif yang ,َضِمْرُ 
menunjukkan dua orang atau benda, seperti kalimat 
berikut: 

اَْمُْؤِمنَاِن َيْكـُتبَاِن الِرَساَلَة
Dua orang mukmin menulis surat

أَْنُتَما ُتَصِلـيَاِن الَظْهَر  
Kalian (berdua) akan shalat Zhuhur

َبْكٌر َو َزْيٌد يَأُكـَاِن  
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Bakrun dan  Zaidun sedang makan

Kata َيْكُتبَاِن,ُتَصَليَاِن dan يَأُكـَاِن adalah fi’il mudhari’ yang marfu’ 

dengan tanda huruf ن yang disebut ثُُُبـْوُت الُنْوِن (tetap nun), 

karena bersambung dengan تَْثِنَيٍة  Dhamir ini sebagai .َضِمْرُ 

kata ganti dua orang, seperti kata يَْأُكـَاِن berasal dari يَْأُكـُل. 
Namun, karena dua orang yang makan, yaitu Bakar dan 

Zaid, maka harus ditambah dhamir muttashil alif sebagai 

kata ganti dua orang.

َجٍْع (2  ,و yaitu isim dhamir muttashil berupa huruf َضمْرُ 
sebagai kata ganti beberapa orang  atau jenis kata laki-laki, 
seperti: 

اَْمُْؤِمنَُْوَن َيْكُتُبْوَن الِرَساَلَة20
Orang-orang mukmin menulis surat

ُتْم ُتَصُلـْوَن الُظـْهَر   أَنـْ
Kalian sedang sholat Zhuhur

َبْكٌر َو َزْيٌد َو َحاِمٌد يَأُكُلْونَِ 
Bakar, Zaid, dan Hamid makan

Kata ُتَصُلـْوَن,  adalah fi’il mudhari’ yang يَأُكُلْونَِ dan َيْكُتُبْوَن 

marfu’ dengan tanda huruf ن yang disebut ُثـُبْوُت الُنـْوِن (tetap 

ada nun), karena bersambung dengan dhamir jama’-و. 

Misalnya kata َِيَأُكُلْون berasal dari kata يَْأُكـُل. Namun, karena 
tiga orang yang makan, yaitu Bakar, Zaid dan Khalid, maka 
harus ditambah dhamir jama’-و.

امَُْخاَطبَِة (3 اْمَُؤَنثَةِِ   yaitu dhamir muttashil berupa huruf ,َضِمْرُ 
 yang menunjukkan pada seorang (berarti: kamu) ي
perempuan, seperti: 

20 I’rabnya adalah:

اَْمُْؤِمَنوِن: ميتدأ مرفوع باابتداء وعامة رفعه الواو نيابة عن الضمة أنه جع 
امذكر السام و النون عوض عن التنوين ف ااسم امفرد  َيْكُتَبوَن: فعل مضارع 
مرفوع لتجرده عن الناصب و اجازم وعامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة 
أنه من اأفعال اخمسة.  الواو  ضمر بارز متصل مبي على السكون ف حل 

رفع فاعل. اجملة من الفعل و الفاعل خر للمبتداء .الِرَساَلة: مفعول به.
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أَْنِت َتْفَتِحْيَ اْلِكتَاَب21
Kamu (Hafsah) membuka buku

أَْنِت تََتَعَلِمْيَ اَلُلَغَة اْلَعَرِبَيَة
Kamu (Hamidah) belajar bahasa Arab

أَْنِت َتْكُتِبْيَ الَدْرَس
Kamu (Amelia) mencatat pelajaran

Kata تََتَعَلِمي,  adalah fi’il mudhari’ yang َتْكُتِبْيَ dan َتْفَتِحْيَ 

dihukumi rafa’ dengan tanda ن atau الُنـْوِن  karena ,ُثـُبْوُت 

bersambung dengan dhamir muthasil )ي(. Misalnya kata ََتْكُتِبْي 
berasal dari kata َتْكُتُب, namun karena yang lawan bicaranya 

adalah perempuan (Amelia), maka harus ditambah dhamir 

muttashil ي dan ditambah pula huruf ن sebagai tanda rafa’ 

sehingga menjadi ََتْكُتِبْي.
B.  Tanda Hukum Nashab

َوِللَنْصِب َخُْس َعَاَماٍت: اَْلَفْتَحُة، َواْأَِلُف، َواْلَكْسَرُة، 
َواْليَاُء، َوَحْذُف الُنوِن

Hukum nashab memiliki lima tanda, antara lain: fathah, 
alif, kasrah, ya' dan membuang huruf nun.

Hukum nashab dapat diketahui dari empat tanda berikut: 

fathah (اَْلَفْتَحُة), huruf alif (اَأِلُف), harakat kasrah (اْلَكْسَرُة), huruf 

ya’ (ََُاْليَاء), dan membuang huruf nun (َحْذُف الُنْوِن). Masing-masing 
tanda nashab ini memiliki tempat  sebagai berikut:

21 I’rabnya adalah sebagai berikut:

أَْنِت: أن ضمر بارز متصل مبي على السكون ف حل رفع مبتدأ. التاء حرف 
اجازم وعامة  الناصب و  لتجرده عن  تفتحي: فعل مضارع مرفوع  خطاب. 
رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة أنه من اأفعال اخمسة.  الياء  ضمر بارز 
متصل مبي على السكون ف حل رفع فاعل.  اجملة من الفعل و الفاعل خر 

للمبتداء . اْلِكتَاَب: مفعول به
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1. Harakat Fathah Sebagai Tanda Nashab

َفَأَما اْلَفْتَحُة َفَتُكوُن َعَامًة ِللَنْصِب ِف َثَاَثِة َمَواِضَع: 
ِف اْاِْسِم اْمُْفَرِد، َوَجِْع الَتْكِسِر، َواْلِفْعِل امَُْضاِرِع ِإَذا 

َدَخَل َعَلْيِه نَاِصٌب َوَمْ يََتِصْل ِبَآِخِرِه َشْيٌء
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 di masuki 
amil nashab dan tidak bersambung dengan alif-nun, wawu-

nun atau ya’-nun di akhirnya.

Harakat fathah menjadi tanda nashab pada tiga kelompok:

a. Isim Mufrad, yaitu kata yang menunjukkan makna tunggal, 
seperti:

َكَتَب ُحََمٌد اَْلِكتَاَب 22
Muhammad menulis buku itu

أَْنُصُر َزْيًدا
Saya akan menolong Zaid

َضَرَب َبْكٌر اَْلَفَتى
Bakar memukul seorang pemuda

Kata اَْلِكتَاَب dan َزْيًدا adalah isim mufrad yang  mashub karena 

menjadi َمْفُعـْوٌل ِبِه (objek) dengan tan da harakat fathah yang 
terbaca di akhir kata. Kata اْلَفَتى adalah isim mufrad juga yang 

manshub, karena menjadi ِبِه  dengan tanda nashab َمْفُعـْوٌل 
fathah muqaddarah (harakat fathah yang tidak terbaca) di 
akhir kata. 

22 I’rabnya:

َكَتَب: فعل ماض مبي على فتحة ظاهرة ف آخره ُحََمٌد: فاعل مرفوع وعامة 
به منصوب وعامة نصبه فتحة  اَْلِكتَاَب: مفعول  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: 

َرأَْيُت الُسُفَن 23
Aku telah melihat beberapa perahu

َا َتَضْع اَمََْْصاِبْيَح ُهنَا
Jangan taruh lampu-lampu disini

ِاْشَتَى َنْوَفْل  اَْلُكُتَب 
Naufal membeli beberapa buku

Kata اَمََْْصاِبْيَح,  adalah jama’ taksir yang اَْلُكُتَب dan ,الُسُفَن 

manshub karena menjadi ِبِه  dengan tanda nashab َمْفُعـْوٌل 

fathah yang terbaca. Kata الُسُفَن bentuk jama’ taksir dari 

 dan ,مِِِْصبَاحٌِ bentuk jama’ taksir dari kata اَمََْْصاِبْيَح kata ,اَلَسِفْينَُة

kata اَْلُكُتَب bentuk jama’ taksir dari kata اَْلِكتَاُب.
c. فْعٌل ُمَضاِرٌع yang di-nashab-kan oleh amil nashab,24 dengan 

syarat idak  ber sambung akhirnya dengan wawu-nun, alif-
nun, atau ya’-nun, seperti kalimat berikut:

َلْن َأْضِرَب َأَحًدا25
Aku tidak akan memukul seseorang

َوَجَب َعَلى َأَحٍد َأْن َيَْتَِم َواِلَدْيهِِ
Seorang wajib menghargai orang tuanya

 ِجْئَت َكْى ُتَصِلَي الَظْهَر
Kamu datang  untuk shalat  Zuhur

23 I’rabnya:

 َرأَْيُت: فعل و فاعل الُسُفَن: مفعول به منصوب وعامة نصبه فتحة ظاهرة ف 
آخره

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

َلْن : حرف نفي واستقبال، اكتب: فعل مضارع منصوب بلن  وعامة نصبه 
فتحة ظاهرة ف آخره. وفاعله ضمر مستتر فيه وجوبا تقديره انُا. أحدا:مفعول 

به 
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Kata َأْضِرَب ,َيِْتَم, dan ُأَصِلَي adalah fi’il mudhari’ di-nashab-
kan amil nashab, yaitu  huruf َلْن  pada contoh pertama, 
huruf َأْن pada contoh kedua, dan huruf َكْى pada contoh 
ketiga dengan tanda nashab fathah.

2. Tempat Huruf Alif  Sebagai Tanda Hukum Nashab

اِء  اْأَْمَ ِف  ِللَنْصِب  َعَاَمًة  َفَتُكوُن  اْأَِلُف:  َوأََما 
اْخَْمَسِة، َنَْو: "َرأَْيُت أَبَاَك َوَأَخاَك" َوَما َأْشبََه َذِلَك

Huruf alif menjadi tanda hukum nashab pada isim lima, 
seperti kalimat: َرأَْيُت أَبَاَك َو َأَخاَك (aku telah melihat bapakmu 
dan saudaramu), dan contoh ka limat yang serupa dengan-

nya.

Huruf alif berlaku sebagai tanda hukum nashab pada آِء  اَأْمَ
 َحَا .(3 ,(saudara) َأَخا .(2 ,(bapak) أَبَا .(yaitu: 1 ,(lima isim) اْخَْمَسة

(tetangga), 4).  َفا (mulut) dan 5). َذا (yang punya) dengan syarat 

harus disambung isim dhamir muttashil atau isim zhahir untuk 

kata no 1-4. Sedangkan kata َذا hanya disambung dengan isim 

zhahir saja (kata benda).26 Contoh kalimat sebagai berikut: 

َرأَْيُت أَبَاَك27
Aku melihat Bapakmu

َضَرَب َزْيٌد َأَخاَك
Zaid memukul saudaramu

َنَصَر ُحََمٌد َحَاَك
Muhammad telah menolong tetanggamu

26 Lihat penjelasan tentang al-Asma al-Khamsah pada bab tanda-tanda 

rafa’ yang lalu.
27 I’rabnya:

َرأَْيُت: فعل و فاعل أَبَاَك: أَبَا: مفعول به منصوب وعامة نصبه األف نيابة عن 
الفتحة أنه من اأماء اخمسة,   الكاف ضمر بارز متصل مبي على الفتحة 

ف حل جر مضاف إليه.
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َشَحا اْلَفَرُس َفاُه
Kuda itu  membuka mulutnya

َلَقْيُت َذا اْلِكتَاِب
Aku menemui pemilik buku itu

Kata أَبَاَك ,َأَخاَك ,َحَاَك dan َفاُه adalah al-Asma’ al-khamsah yang 

manshub karena menjadi ِبِه  dengan tanda huruf َمْفُعـْوٌل 

alif. Kata اْلِكتَاِب  juga termasuk asma’ al-khamsah yang َذا 

dihukumi nashab karena  menjadi ِبِه  dengan tanda َمْفُعـْوٌل 

huruf alif pada kata َذا.
3. Tempat Harkat Kasrah Sebagai Tanda Hukum Nashab

َوأََما اْلَكْسَرُة: َفَتُكوُن َعَاَمًة ِللَنْصِب ِف َجِْع اْمَُؤَنِث الَساِمِ
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: 

َخَلَق اُه الَسمَواِت
Allah telah menciptakan bebe rapa langit

َنَصَر الَرُجُل ُمْسِلَماٍت 29
Laki itu menolong para muslimah

َرأَْيناَ َصاِلَاٍت
Kita melihat wanita-wanita baik

Kata ُمْسِلَماٍت,  adalah jama’ mu’annats َصاِلَاٍت dan ,الَسمَواِت 
tsalim yang diberi hukum nashab, karena menjadi maf’ul bih 
dengan tanda nashab harakat kasrah pada akhir kata.

28 lihat penjelasan tentang jama’ mu’annats tsalim pada  tanda-tanda 

rafa.
29  I’rabnya:

َنَصَر:فعل ماض. الَرُجُل : فاعل  مرفوع ُمْسِلَماٍت:  مفعول به منصوب 
وعامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة انه من اجمع الؤنث السام 
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4. Tempat Huruf Ya’ Sebagai Tanda Hukum Nashab

َوأََما اْليَاُء: َفَتُكوُن َعَاَمًة ِللَنصِب ِف الَتْثِنيَِة َواْجَْمِع
Huruf ya’ berlaku sebagai tanda hukum nashab pada isim 

tasaniyah dan jamak mudzakkar salim.

Huruf ya’ dipergunakan sebagai tanda nashab pada:

a. Isim tatsniyah, yaitu kata yang menunjukkan makna dua, 
seperti kalimat berikut: 

ُزْرُت الَصاِلَْيِ
Aku mengunjungi  dua orang (laki) shalih

ُزْرُت الَصاِلََتْيِ
Aku mengunjungi dua orang (prmp.) shalih

َنَصَر َبْكٌر ُمْسِلَمْي30ِ
Bakar menolong dua orang muslim

Kata  ُِمْسِلَمي,الَصاِلَْي danِالَصاِلََتْي adalah isim tatsniyah di-

nashab-kan  karena menjadi مفعول به (objek) dengan tanda 

nashab huruf ya’ pada kata ْيَن. Misalnya kata ُِمْسِلَمْي berasal 

dari isim mufrad  ُمْسِلًما  yang ditambah ْيَن pada akhirnya. 

b. َِاَجْمع atau ْاْمَُذَكِرالَساِم  yaitu kata yang menunjukkan ,َجُْع 

makna beberapa lelaki seperti kalimat berikut:

َنَصَر َبْكٌر ُمْسِلِمْيَ
Bakar menolong orang-orang muslim

َرِحَم اُه اْمَُتِقْيَ
Allah merahmati orang-orang bertaqwa

ُزْرُت الَصاِلِْيَ
30  I’rabnya:

َنَصَر: فعل ماض مبي على فتحة ظاهرة ف آخره:  َبْكٌر: فاعل مرفوع وعامة 
الياء  نصبه  وعامة  منصوب  به  مفعول  ُمْسِلَمْيِ  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 ُمْسِلِمْيِ ,اْمَُتِقَي dan َِالَصاِلِْي adalah jama’ mudzakkar salim 

yang dihukumi nashab, karena menjadi ِبِه  (objek) َمْفُعـْوٌل 

dengan tanda huruf ya’ pada ْيَن. Kata ُمْسِلِمَي  berasal dari 

kata ُمْسِلًما yang ditambahkan huruf ya’-nun (ْيَن ) pada akhir 

kata, sehingga menjadi ُمْسِلِمَي. 
Perbedaan antara jama’ mudzakkar salim dan isim tatsniyah 

dapat diperhatikan dalam tabel berikut:

Contoh Kalimat
Keterangan:

Perbedaan antara 

jama’ mudzakkar 

salim dengan isim 

tasniyah adalah: 

ـَْيِ .1  (untuk isim 
tatsniyah huruf 
ya’ sukun dan 
huruf sebelum 
ya’ fathah)

 'untuk jama) ـِْيَ .2
mudzakkar 
salim huruf 
ya’ sukun dan 
huruf sebelum 
ya’ kasrah) 

Isim Tatsniyah
 Jama’ Mudzakkar

Salim

َرأَْيُت نَاِجَحِي
Aku melihat 

dua orang yang 

berhasil

َرأَْيُت نَاِجَحِي
Aku melihat orang-

orang yang berhasil

Kamu memukul 

dua pencuri

َضَرْبَت َساِرِقْيَ
Kamu memukul para 

pencuri

ِاْحَتَْمنَا َصاِئِمْيَ
Kita menghormati 

dua orang yang 

berpuasa

ِاْحَتَْمنَا َصاِئِمْيَ
Kita menghormati  

orang-orang yang 

berpuasa

5. Tempat Membuang Huruf Nun (َحْذُف الُنْوِن) Sebagai  

Tanda Hukum Nashab

َوأََما َحْذُف الُنوِن َفَيُكوُن َعَاَمًة ِللَنْصِب ِف اْأَْفَعاِل 
اْخَْمَسِة اْلِت َرْفُعَها ِبثَبَاِت الُنوِن

Membuang huruf nun menjadi tanda hukum nashab pada al-
Af’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: ا-ن atau ي-ن atau و-ن pada al-
af’al al-khamsah (lima kata kerja) adalah tanda hukum nashab-

nya, setelah dina-shab-kan oleh amil nashab, seperti huruf: 
 :dan sebagainya. Contohnya َلْن,َكْي,أْن

ُهْم َلْن يَْفَتُحْوا اَْلبَاَب
Mereka tidak akan membuka pintu itu

َعِجْبُت َأْن َتْضِرُبْوا َزْيًدا
Saya heran kenapa kalian memukul Zaid

َجاَء الِتْلِمَذاِن َكْي ُيْكِرَماكََ
Dua siswa datang untuk menghormatimu

أَنِت َلْن تَْنُظِرْي اَلُصْوَرَة
Kamu (Ani) tidak akan melihat gambar itu

Kata ُيْكِرَما,  adalah al-af’al al-khamsah تَْنُظِرْي dan ,َتْضِرُبْوا 

yang di-nashab-kan oleh amil nashab:  َلْن, َكْي dan  َأْن, 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

ُهْم يَْفَتُحْوَن اَْلبَاَب ُهْم َلْن يَْفَتُحْوا اَْلبَاَب
أَْنُتْم َتْضِرُبْوَن َزْيًدا َعِجْبُت َأْن َتْضِرُبْوا َزْيًدا

أَْنُتَما َتْكُتبَاِن ِىْ اَْلَعْهَد ِجْئُتَما َكْي َتْكُتبَا ِىْ اَْلَعْهَد
الِتْلِمَذاِن ُيْكِرَماِنكََ َجاَء الِتْلِمَذاِن َكْي ُيْكِرَماكََ

أَنِت تَْنُظِرْيَن اَلُصْوَرَة أَنِت َلْن تَْنُظِرْي اَلُصْوَرَة
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C. Tanda Hukum Khafadh

َوِلْلَخْفِض َثَاُث َعَاَماٍت: اَْلَكْسَرُة، َواْليَاُء، َواْلَفْتَحُة
Tanda hukum khafad ada tiga: ُاَْلَكْسَرة (baris bawah), اَْليَاُء (huruf 

ya’), dan اَْلَفْتَحُة (baris atas).

Suatu kalimat akan diketahui memiliki hukum khafadh dari 

3 (tiga) tanda berikut: 1). اَْلَكْسَرُة (kasrah), 2) اَْليَاُء (huruf ya’), dan 

 Masing-masing tanda ini memiliki tempat .(fathah) اَْلَفْتَحُة .(3

sebagai tanda khafadh, seperti dijelaskan berikut: 

1. Tempat Harakat Kasrah Menjadi Tanda Hukum Khafadh

َفَأَما اْلَكْسَرُة: َفَتُكوُن َعَاَمًة ِلْلَخْفِض ِف َثَاَثِة َمَواِضَع: 
ِف اْاِْسِم اْمُْفَرِد اْمُْنَصِرِف، َوَجِْع الَتْكِسِر اْمُْنَصِرِف َوِف 

َجِْع اْمَُؤَنِث الَساِمِ
Adapun kasrah menjadi tanda hukum khafadh pada 3 (tiga) 
tempat: 1). Isim mufrad yang dapat ber tanwin (berbaris dua), 
2). Jamak taksir yang dapat ber tanwin, 3 Jamak muannas 

salim.

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

a. َاِاْسُم اْلـُمْفَردُِ اْمُْنَصرُِِِف, yaitu isim mufrad yang boleh berharkat 
tanwin. Contoh kalimat adalah: 

َكتَْبُت اَلِرَساَلَة بَقَلٍم 31
Aku menulis surat itu menggunakan pena

اَْلِكتَاُب ِلَظاِفٍر
Buku itu milik Zhafir

31 I’rabnya:

َكتَْبُت: فعل  و فاعل  اَلّرَساَلَة: مفعول به  ِباْلَقَلِم: الباء حرف جر القلم جرور 
بالباء وعامة جره كسرة ظاهرة ف آخره اجار و اجرور متعلق بكتبت
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Kata َقَلٍم  dan َظاِفر adalah isim mufrad yang diberi hukum 
khafadh dengan tanda kasrah karena ada huruf jar ba’, lam, 
dan ’ala. 

b. َجِْع الَتْكِسْرِ اْمُْنَصِرِف, yaitu jama’ taksir yang boleh berharakat 
tanwin. Contoh kalimat sebagai berikut: 

َكَتَب َفراََمَا ِبَأْقَاٍم 32
Pratama menulis dengan beberapa pena

َمَرْرُت ِبُطَاٍب ُجَدٍد 
Aku melewati beberapa mahasiswa baru

َجَلَس الُضُيْوُف َمَع ِرَجاٍل
Para tamu duduk bersama banyak laki-laki

Kata أَْقَاٍم  dan ُطَاٍب adalah jama’ taksir yang berharakat 
tanwin yang di-khafadh-kan oleh  huruf jar dengan tanda 
kasrah di akhir kata. Kata ِرَجاٍل adalah jama’ taksir yang 
di-khafadh-kan dengan tanda kasrah, karena menjadi 
mudhafun ilaih.

c. ِالَساِم اْمَُؤَنِث   yaitu kata yang menunjukkan makna ,َجُْع 
banyak perempuan. Contohnya sebagai berikut:

َنُْن َمَع الَصاِبَراِت
Kita bersama perempuan yang penyabar

َمَر َعِلٌي ِباْمَُدِرَساِت
Ali melewati guru-guru (perem puan)

 ُأِعَدْت َهِدَيُةِ  ِللَناِجَحاِت
Hadiah disiapkan bagi pemenang putri

Kata الَصاِبَراِت adalah jama’ mu’annats tsalim dari الَصاِبَرة 
yang dihukumi khafadh dengan tanda kasrah karena ada 
mudhaf, yaitu kata َمَع. Kata اْمَُدِرَساِت dan ِالَناِجَحاِت adalah 

32 I’rabnya sebagai berikut:

َكَتب: فعل ماض  َفراََمَا: فاعل مرفوع وعامة رفعه ضمة مقدره على اآخر 
منع من ظهورها التعذر  ف حل حركة ااعراب  ِبَأْقَامٍ: الباء حرف جر أقام 

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

َوأََما اْليَاُء: َفَتُكوُن َعَاَمًة ِلْلَخْفِض ِف َثَاَثِة َمَواِضَع: ِف 
اِء اْخَْمَسِة، َوِف الَتْثِنيَِة، َواْجَْمِع اْأَْمَ

Adapun huruf ya’ menjadi tanda khafadh adalah pada tiga 

tempat, yaitu اِء اْخَْمَسِة  الَتْثِنَيةِِ ,(isim yang berjumlah lima) اَأْمَ
(isim tasniyah), dan  اْجَْمع (jama’ muzakkarissalim).

Huruf ya’ dijadikan sebagai tanda hukum khafadh pada: 

a. َُاْخَْمَسة اُء   أَِبْيَك :yaitu seperti kata (lima bentuk isim) ,ْاَأْمَ
(bapakmu), َأِخْيَك (saudaramu), َحِْيَك, (tetanggamu) ِفْيَك 
(mulutmu), dan ِذى اْلبَْيِت (pemilik rumah). Untuk penjelasan 

lebih jelas, dapat dilihat pada bab hukum rafa’. Contoh 

dalam kalimat adalah:

ُخْذ اَْلَوِدْيَعَة ِمْن أَِبْيَك33
Ambillah titipan itu dari bapakmu

َذَهْبُت ِبَأِخْيَك الَصِغر
Aku pergi bersama adikmu

ِاْسُم َحِْيَك َمْكُتْوٌب ِفى اْجَواَِز
Nama tetanggamu tertulis di paspor itu

اَلَشاَمُة َفْوَق ِفْيَك
Tahi lalat itu ada di atas mulutmu

َأَخْذُت اْلُقْفَل ِمْن ِذى اْلبَْيِت

33 I’rabnya:

ُخْذ: فعل أمر مبي على السكون وعامة جزمه السكون ف آخره وفاعله ضمر 
مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. اَْلَوِدْيَعَة: مفعول به. ِمْن أَِبْيَك: من حرف جر أبي 
جرور من وعامة جره الياء نيابة عن الكسرة أنه من اأماء اخمسة اجار و 

اجرور متعلق بذ.
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Aku ambil gembok dari pemilik rumah

Kata أَِبْيَك ,َأِخْيَك, dan ِذى اْلبَْيِت adalah asma’ al-khamsah yang 
dihukumi khafadh dengan tanda huruf ya’, karena ada 
huruf jar ِمْن dan ب. demikian juga kata ِفْيَك di-khafadh-kan 
oleh mudhaf, yaitu kata َفْوَق yang membutuhkan mudhafun 
ilaih.

b. ِنَيِة  yaitu kata yang menunjukkan makna ganda, seperti ,اَلَتثـْ
pada contoh kalimat berikut:

َجَلَس َأْحَُد َجاِنَب الَرُجَلْيِ 34
Ahmad duduk di samping dua orang laki

َرِضْينَا َعْن َصاِحَبْيِ لَنَا
Kita senang terhadap dua kawan kita

 َجاَء َزْيٌد ِمَن اْلَقْريََتْيِ 
Zaid datang dari dua desa

Kata ِالَرُجَلْيِ ,َصاِحَبْي dan ِاْلَقْريََتْي adalah 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. ِالَسام اْمَُذَكر   yaitu kata yang menunjukkan makna ,َجُْع 
banyak jenis laki. Contoh kalimat sebagai berikut:

َاُه َرِحْيٌم ِباْمُْؤِمِنْيَ
Allah  Maha Penyayang kepada orang mukmin

َوَعَد اُه اجَّْنَة ِلْلُمَتِقْيَ
Allah menjanjikan surga bagi  yang bertaqwa

ُحََمٌد َسِيُد اْمُْرَسِلْيَ
Nabi Muhammad saw. adalah tuan  para Rasul

34 I’rabnya:

َجاِنَب: ظرف مكان وهو منصوب  مرفوع.   فاعل  َأْحَُد:  فعل ماض.  َجَلَس: 
وعامة نصبه فتحة ظاهرة ف آخره. جانب مضاف  الَرُجَلْيِ: مضاف إليه جرور 
بامضاف وعامة جره الياء امفتوح ما قبلها امكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة 
أنه  مثنى و النون عوض عن التنوين فى ااسم امفرد. الظرف متعلق جلس.
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Kata  ,   dan  adalah jama’ mudzakkar salim 
yang di-khafadh-kan dengan tanda khafadh huruf ya’ pada 
 .ْين

3. Tempat Harkat Fathah  Sebagai  Tanda Hukum Khafadh

َوأََما اْلَفْتَحُة َفَتُكوُن َعَاَمًة ِلْلَخْفِض ِف اْاِْسِم اَلِذي َا يَْنَصِرُف
Harakat fathah menjadi tanda hukum khafadh pada isim yang 

tidak boleh berharakat tanwin )ْاِاْسِم اَلِذى َا يَْنَصِرُف(
Harakat fathah sebagai tanda hukum khafadh pada 

kelompok kata yang disebut: 35,َاِاْسِم اَلِذى َا يَْنَصِرُف yaitu 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 

ِعَلَتْيِ َمَقاَم  َتُقْوُم  َواِحَدٌة   Kelompok kata seperti ini terbagi .ِعَلٌة 
menjadi 2 (dua): 

1). Kelompok kata yang disebut اْجُُمْوِع ُمْنَتَهى   ’yaitu jama ,ِصْيَغُة 

taksir yang melewati batas maksimal sebagai lafazh jama’ 

taksir atau dengan lain kata, jama’ taksir yang mengikuti 

bentuk kata-kata berikt: َفَواِعُل, ,َمَفاِعْيُل  ُل   ,َفَواِعْيُل dan َمَفاعِِ
seperti: َمَساِجَد (masjid), َدَراِهَم (uang dirham), ََمَغاِن (harta 

rampasan), ََدنَاِنـْر (uang dinar), َحَاِرْيَب (mihrab), َمَصاِبْيُح 
(lampu), َصَواِمُع (biara), َكَواِكُب (bintang), َخَواِطُر (lintasan 

dalam hati), َجَواسيُس (mata-mata), َخَواِتْيُم (cincin), dan َُطَواِحْي 

(pembuat tepung). Contohnya adalah:

35 Kelompok kata ini tidak boleh dibaca dengan harakat tanwin, kecuali 

dalam  bentuk 2 (dua) hal: 1) Memiliki alif-lam (ال) dan 2). Bila menjadi 

mudhaf.
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ِسْرُت ِمْن َمَساِجَد ِإَى َصَواِمَع36
Aku berjalan dari beberapa masjid ke beberapa biara

Kata َمَساِجَد dan َصَواِمَع adalah َاِاْسِم اَلِذى َا يَْنَصِرُف yang diberi 
hukum khafadh dengan tanda fathah.

2). Kata yang dianggap sebagai jenis kata perempuan atau 
:Jenis kata seperti ini terbagi menjadi dua bentuk .اَلَتْأِنْيُث

• Jeniskataperempuandengantanda أَِلُف الَتْأِنْيِث اْمَْقُصْوَرِة (alif 

bengkok) pada akhir kata, seperti kata: َصْرَعـى  (mati), 
 dan sebagainya. Contohnya (hamil) َحْبَلـي ,ُقْصَوي َ,ُدْنيَا ,َدْعَوى

adalah:

37

Aku melewati perempuan hamil

• Jenis kata perempuan dengan tanda 38,أَِلُف الَتْأِنْيِث اْمَْمُدوَدِة (alif 

yang dibaca panjang), seperti kata: َُحَْراء (merah), َدْعَجاء (mata 

36 I’rabnya:

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

مقام العلتي، وهي: صيغة منتهى اجموع.  اجار و اجرور متعلق بسرت
37 I’rabnya:

مررت: فعل وفاعل. حبلى: جرور بالباء، وعامة جره فتحة مقدرة على األف، 
نيابة عن الكسرة أنه اسم ا ينصرف، وامانعة له من الصرف، علة واحدة تقوم 

مقام علتي، وهي: ألف التأنيث امقصورة. اجار و اجرور متعلق مررت
38 Ada 17 wazan yang menunjukkan ِأَِلُف الَتْأِنْيِث اْمَْمُدوَدة, yaitu: 1. َفْعَاء, seperti 

kata َصْحَراء (nama tempat), َرْغبَاء (ingin), dan َحَْراء (merah). 2, 3, dan 4: 

 ,dengan dibaca huruf ain-nya fathah, kasrah, dan dhummah  أَْفعََُِاء

seperti: اأْرُبِعاء  (hari Rabu). 5. َفْعًلَاء seperti kata َعْقَربَاء  (nama tempat/

kalajengking betina). 6. ِفَعاَاء, seperti kata: ِقَصاَصاء (mengqishash). 7. 

 َعاُشوَراء seperti kata , َفاُعوَاء .8 ,(berjongkok) ُقرُفَصاء :seperti kata ُفْعُلاء

(hari Asyura’). 9. َفاِعَاء seperti kata َقاِصَعاء (lubang bintang pengerat). 

 َمْشُيوَخاء seperti kata َمْفُعوَاء .11 .(sombong) ِكْرِيَاء seperti kata ِفْعِليَاء .10
(orang tua=jama’ taksir dari kata syaikh). 12. َفَعاَاء seperti kata بََراَساء 
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besar), َحسنَاء (bagus), بَْيَضاَء (putih), ُعَلَماء (para ulama’), ُشَهَداء 

(para saksi) dan sebagainya. Contohnya adalah:

َمَرْرُت ِبُعَلَماَء39
Aku melewati beberapa ulama’

Kata ُعَلَماَء adalah  َاِاْسِم اَلِذى َا يَْنَصِرُف yang khafadh dengan 
tanda fathah. 

a. Kelompok kata yang memiliki dua illat dari 9 (sembilan) 
illat atau dikenal dengan istilah َلتَان َفْرِعَيتَان مْن عَلل تْسع  Kata .عِِ
seperti ini terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, antara lain:

1). Kata yang menjadi nama orang (اَْلَعَلِمَيُة) dapat berbentuk:

• Namaorang(اَْلَعَلِمَيُة) yang diambil dari bentuk fi’il, baik itu 
madhi maupun mudhari’, seperti nama َأَحُد yang diambil 
dari bentuk fi’il أَْفـَعَل dan  nama َيِزْيُد yang diambil dari 
bentuk kata يَْفِعُل, seperti:

َمَرْرُت ِبَأْحََد40
Aku melewati Ahmad

Kata َأْحََد hukumnya majrur yang di-jar-kan oleh huruf jar 
ba’ dengan tanda fathah di akhir katanya.

(manusia) dan بََراَكاء (perang berkecamuk).13. َفِعيَاء seperti kata: َقريثَاء 
dan َكِريثَاء  (masam muka). 14. َفُعْوَاء seperti kata: َدُبوَقاء  (melengket). 15  

 emas) ِسَرَاء seperti kata َفِعَاء .16 .(nama tempat) َخَفَقاء seperti kata  َفَعَوَاء

murni).17 ُفَعَاء seperti kata ُخَيَاء (sombong). 
39 I’rabnya:

مررت:  فعل وفاعل الباء حرف جر أحد جرور بالباء وعامة جره الفتحة نيابة 
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
40 I’rabnya:

مررت:  فعل وفاعل الباء حرف جر أحد جرور بالباء وعامة جره الفتحة نيابة 
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 (اَْلَعَلِمَيُة) yang diambil dari bentuk kata ُفَعَل, 
yang dirubah dari kata فاعٍل yang disebut اَْلَعْدُل, seperti:  
 nama orang yang membawa) ُزَفُر (nama Sahabat Nabi) ُعَمُر

beban berat), ُزَحُل  (nama bintang), ُثَعُل (nama orang yang 

giginya gingsul) ُجَشُم (nama orang yang bekerja berat) ُجَُح 
(nama nenek moyang Jahiliyah), ُقَزُح (nama gunung di 

Muzdalifah), ُدَلُف (nama orang yang berjalan lambat) dan 

sebagainya. Misalnya kata ُعَمُر  (nama sahabat Nabi) yang 

dirubah dari kata َعاِمر. Contohnya:

َر41  َرِضَ ه َعْن ُعَ
Semoga Allah meridhai Umar

Kata ُعَمَر dihukumi di-khafadh-kan oleh huruf jar َعْن. dengan 
tanda fathah pada akhir kalimat.

2) Nama orang (اَْلَعَلِمَيُة) yang memiliki jenis kata perempuan 
atau (تَْأِنْيٌث). Bentuk kata ini ada 3 (tiga) macam:

• Nama perempuan )اَْلَعَلِمَيُة( yang berakhiran ta’ marbuthah (ة), 
seperti nama فَاِطَمَة atau َعاِئَشة dan sebagainya. Contohnya:

َمَرْرُت بِـفَاِطَمَة  42
Aku melewati Fatimah

Kata فَاِطَمَة di-khafadh-kan oleh huruf  jar ba’ dengan tanda 
khafadh fathah.

41 I’rabnya:

َرِضَي اه َعْن ُعَمَر: َرِضَي : فعل ماضى. اه: فاعل. عن حرف  جر، عمر: 
جرور بعن ، وعامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة أنه ا ينصرف وامانع له 
من الصرف علتان فرعيتان من علل تسع وهما العلمية والعدل اجار واجرور 

متعلق بَرِضَي 
42 I’rabnya:

 ، بالباء  الباء حرف جر فاطمة جرور  ِبـفَاِطَمَة   مررت: فعل وفاعل   َمَرْرُت 
وعامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة أنه ااسم الذي ا ينصرف وامانع له من 
الصرف علتان فرعيتان من علل تسع ، وهما العلمية و التأنيث اللفظي وامعنوى 

. اجار واجرور متعلق مررت
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• Nama laki (اَْلَعَلِمَيُة) yang berakhiran ta’ marbuthah (ة), seperti 

nama َطْلَحَة  atau َحَْزَة dan sebagainya. Contohnya:
َمَرْرُت بـَطْلَحَة 43

Aku melewati Thalhah

Kata َطْلَحة dihukumi khafadh karena ada huruf jar ba’ dengan 
tanda fathah di akhirnya.

• Nama perempuan (اَْلَعَلِمَيُة) secara makna (تَْأِنْيٌث ِباْمَْعَنى), seperti 

nama َزْيَنُب. Contohnya adalah sebagai berikut:

 َمَرْرُت بِـزَْيَنَب44

Aku melewati Zainab

Kata َزْيَنُب dihukumi khafadh karena ada huruf jar ba’ dengan 
tanda harakat fathah di akhirnya sebagai ganti kasrah.

3). Nama orang asing yang disebut اَْلُعْجَمُة–اَْلَعَلِمَيُة, seperti nama 

Nabi: ُيوُسف, ِعْيَل  ,ِاْمَ ,ِاْسَحاَق  ,ِإْبَراِهْيَم  ,َيْعُقْوَب   dan ,ِإْدِرْيَس 

sebagainya. Contohnya: 

َمَرْرُت ِبِاْبَراِهْيَم45
43 I’rabnya:

َمَرْرُت طلحة مررت: فعل وفاعل  الباء حرف جر طلحة جرور بالباء، وعامة 
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
44 I’rabnya:

َمَرْرُت ِبـَزْيَنب  مررت: فعل وفاعل الباء حرف جر ، زينب جرور بالباء وعامة 
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
45 I’rabnya:

إبراهيم   ، الباء حرف جر   : بإبراهيم   . فعل وفاعل  َمَرْرُت   : بإبراهيم  َمَرْرُت 
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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Aku melewati Ibrahim

Kata ِاْبَراِهْيَم dihukumi khafadh karena ada huruf jar ba’ 
dengan tanda fathah di akhir kata.

4). Nama (اَْلَعَلِمَيُة) yang tersusun dari dua kata اَلَتِْكْيُب  .امَْزِجُي 
Misalnya; َحْضَرَمْوَت (nama tempat di Yaman) tersusun dari 

kata َحَضَر dan بَْعَلَبُك ,َمْوٌت (nama tempat di Syam) tersusun 

dari kata بعل (nama patung) dan بك (nama pemilik tempat), 

-Syaikh Hasan bin Mansyur bin Mahmud al) َقاِضيَخاُن

Ujundiy), َراَمُهْرُمُز (nama tempat), ُبُزْرَجِْهُر  (nama seorang 

ulama’), َمْعِديَكِرُب (nama sahabat) dan lainnya. Contoh:

َمْوَت46 َسَفْرُتِإىَحْضَ
Aku pergi ke daerah Hadramaut

Kata َحْضَرَمْوت dihukumi khafadh karena ada huruf jar ِإى 
yang meng-khafadh-kannya dengan tanda khafadhnya 
harkat fathah pada akhir kata, sebagai pengganti harakata 
kasrah.

5). Nama (اَْلَعَلِمَيُة) yang berakhiran huruf alif dan nun (زيَاَدُة ْاَألف 
 :baik untuk nama tempat atau nama orang. Seperti ,(َوالُنون

 َمْرَواُن ,ُعْثَماُن ,َغَطَفاُن ,َعّفاُن ,َسْحبَاُن  ُسْفيَاُن ,ِعْمَراُن ,َقْحَطاُن ,َعْدنَاُن
dan sebagainya. Contoh:

َمَرْرُت ِبُعثـَماَن47
Aku pergi ke daerah Hadramaut

46 I’rabnya:

سفرت ِإَى َحْضَرَمْوَت. سفرت: فعل وفاعل. َحْضَرَمْوَت: جرور بالباء وعامة 
جره الفتحة نيابة عن الكسرة أنه ااسم الذى ا ينصرف وامانعة له من الصرف 
علتان فرعيتان من علل تسع وهما: العلمية والتكيب امزجي.. اجار واجرور 

متعلق سفرت
47 I’rabnya:

َمَرْرُت ِبُعثـَماَن:  َمَرْرُت :فعل وفاعل. ِبُعثـَماَن: الباء حرف جر  عثمان جرور 
بالباء وعامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة أنه اسم ا ينصرف وامانع له من 
الصرف علتان فرعيتان من علل تسع  وهما الَعَلمية وزيادة األف والنون. اجار 

واجرور متعلق سفرت
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Kata ُعثـَماَن adalah َاِاْسُم اَلِذْى َا يَْنَصِرُف yang dihukumi khafadh 
karena ada huruf jar ِب dengan tanda harakat fathah pada 
akhir kata.

c. Kata yang dijadikan sebagai kata sifat (اَْلَوْصِفَيُة) ada 3 macam, 
yaitu:

1). Kata sifat (اَْلَوْصِفَيُة) yang diambil dari bentuk fi’ilnya baik fi’il 
madhi, mudhari’, atau amr, seperti kata َأْحَسُن yang mengikuti 
bentuk timbangan kata kerja أَْفـَعَل, yang merupakan bentuk 
fi’il madhi sulasi mazid. Contoh: 

َمَرْرُت ِبَأْفَضَل ِمْنُكْم 48
Aku melewati orang mulia dari kalian

Kata أَْفَضَل adalah َاِاْسُم اَلِذْى َا يَْنَصِرُف yang dihukumi khafadh 
ada huruf jar ِب dengan tanda fathah.

2). Kata sifat (اَْلَوْصِفَيُة) yang dirubah dari kata lain/اَْلَعْدُل dan 

mengikuti bentuk  kata ُفَعَل untuk kata ُأَخُر saja. Sementara 

kata sifat yang mengikuti bentuk kata ُفَعاَل atau َمْفَعُل, seperti: 
_َمْوَحَد -tiga) ُثَاَث_َمْثَلَث ,(dua-dua) ُثناَء_َمْثَنى ,(satu-satu) أَحاُد 

tiga), ربُاَع_َمْرَبُع (empat-empat), dan sebagainya. Contoh:

ُصْمُت ِفْ أََياٍم ُأَخَر49
Aku berpuasa dalam beberapa hari lainya

48 I’rabnya:

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

اجار واجرور متعلق مررت
49 I’rabnya:

أََياٍم:  ُأَخَر. ف حرف جر.   أََياٍم  ُأَخَر. ُصْمُت: فعل وفاعل. ِفْ  أََياٍم  ُصْمُت ِفْ 
 ، جرور  أيام  ُأَخَر: صفة  آخره،  ف  ظاهرة  كسرة  جره   وعامة  بفي   جرور 
من  له  وامانع   ، ينصرف  ا  اسم  أنه  الكسرة  عن  نيابة  الفتحة  جره  وعامة 
الصرف علتان فرعيتان من علل تسع وهما الوصفية والعدل . اجار واجرور 

متعلق بصمت
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Kata ُأَخَر adalah َاِاْسُم اَلِذْى َا يَْنَصِرُف yang dihukumi khafadh 
karena menjadi sifat dari kata أََياٍم dengan tanda harakat 
fathah.

3). Kata sifat (اَْلَوْصِفَيُة) yang ditambahkan huruf alif dan nun 

َوالُنْوِن) ْاَأِلِف   di akhir kata dan mengikuti bentuk kata (ِزيَاَدُة 

/segar) َرَياُن ,(haus) َعْطَشان ,(mabuk) ُسْكَراَن :seperti 50,َفْعاِن

tidak haus), َشْبَعاُن (kenyang), يَْقَظاُن  (jaga), dan sebagainya. 

Contoh:

َمَرْرُت بُِسْكَراَن51
Aku melewati orang yang mabuk

Kata ُسْكَراَن adalah َاِاْسُم اَلِذْى َا يَْنَصِرُف yang dihukumi khafadh 
karena ada huruf jar ِب dengan tanda harakat fathah di 
akhir kata.

D.  Tanda Hukum Jazam

َوِلْلَجْزِم َعَاَمتَاِن: الُسُكوُن َواْلَْذُف
Hukum jazam ada dua tanda, yaitu sukun (baris mati) dan 

hadzaf (membuang huruf)

50 Penjelasan ulama’ tentang hal ini sebagai berikut:

 كل اسم على وزن َفْعان مؤنثه َفْعلى فإنه ا ينصرف ف معرفة وا ف نكرة، 
وكذلك مؤنثه نو: “َعْطشان” و “َرَيان” و “َغْضبَان” .وما كان مؤنثه َفْعانة فإنه 
ا ينصرف ف امعرفة، وينصرف ف النكرة، نو قولك “رجٌل َسْيفاٌن” و “ مرأة 
َسْيفانة” ، وهو الطويل امَْمشوق، و “رجٌل َمْوتان الفؤاد” ، وكذلك “َمْرجان” و 

“َطْهمان” .
51 I’rabnya:

مررت بسكران : فعل وفاعل . سكران : الباء  حرف جر ، سكران جرور بالباء  
وعامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة أنه ااسم الذى ا ينصرف، وامانع له 
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. 

1. Tempat اَلُسُكْوُن Sebagai Tanda Hukum Jazam

ِلْلَجْزِم ِف اْلِفْعِل امَُْضاِرِع  َفَيُكوُن َعَاَمًة  َفأََما الُسُكوُن 
الَصِحيِح اْآَِخِر

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’ 
:Contoh .(ي)

َمْ َيْشَرْب َبْكٌر َخًْرا52
Bakar tidak pernah minum minuman keras

َمْ َيْضِرْب َاَأُب َأْوَاَدُه  
Ayah  tidak pernah memukul anak-anaknya

َمْ َيْسَمْع َظاِفٌر َصْوَت اَاَسِد
Zafir tidak pernah mendengar suara singa

Kata َيْضِرْب,  adalah fi’il mudhari’ yang َيْسَمْع dan ,َيْشَرْب 

dihukumi jazam atau majzum oleh huruf َْم dengan tanda sukun 

yang nampak.

52 I’rabnya:

بلم  فعل مضارع جزوم  نفي وقلب وجزم يشرب  َخًْرا: م حرف  َبْكٌر  َيْشَرْب 
وعامة جزمه سكون ظاهر ف آخره. بكر: فاعل مرفوع. خرا: مفعول به
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2. Tempat اَْلـَحْذُف Sebagai Tanda Hukum Jazam

َوأََما اْلَْذُف َفَيُكوُن َعَاَمًة ِلْلَجْزِم ِف اْلِفْعِل امَُْضاِرِع اْمُْعَتِل 
اْآَِخِر، َوِف اْأَْفَعاِل اْخَْمَسِة اْلِت َرْفُعَها ِبثَبَاِت الُنوِن

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 

.yang tanda rafa’-nya tetap nun اأفعال اخمسة

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

a. Membuang huruf illat atau لََِة اْلعِِ َحْرفِِ   yang berlaku َحْذُف 

pada fi’il mudhari’ yang berakhir dengan: 1). Wawu 

   َيْشُكْو ,(mengharap) َيْرُجـْو (berdoa) ,يْدُعْو:seperti kata ,(و)
(mengadu), َيُْحْو (menghapus), َيْرُمْو (melempar/menuduh),  

 seperti ,(ى) dan lainnya. 2). Alif bengkok ,(membaca) يَْتُلْو

kata: َيَْشـى (takut), يَْبَقـى (tinggal), يَْنَسـى  (lupa), َيْيَـى (hidup), 

 :seperti kata ,(ي) ’dan lainnya. 3). Ya ,(tersembunyi) َيَْفـى

 َيِْري ,(berjalan) َيِْشي ,(mengetahui) َيْدِري ,(melempar) َيْرِمي

(berlari), dan lainnya. Fi’il mudhari’  seperti ini bila dimasuki  

amil jazam seperti َْم, maka  huruf illatnya  dibuang, seperti 

dalam tabel berikut:53 

1 2 3 Keterangan

َيْدُعْو َصاِلٌٌ
Soleh 

memanggil
menjadi 

َمْ َيْدُع َصاِلٌٌ 53
Soleh tidak pernah 

memanggil

Huruf wawu’ 

dibuang

53  I’rabnya:

َمَْ يْدُع صَاِلٌ: حرف نفي وجزم وقلب.  يدع فعل مضارع جزوم وعامة جزمه  
حذف حرف العلة وهي الواو الضمة قبلها دليل عليها نيابة عن السكون أنه 

من اأفعال امعتلة. صَاِلٌ: فاعل مرفوع



H. Musawar M.Ag    |    57

يَْنَسى َبْكٌر
Bakar lupa menjadi 

َمْ يَْنَس َبْكٌر
Bakar tidak pernah 

lupa 

Huruf alif 

dibuang

َيْرِمى اَْلَوَلُد
Anak itu 

melempar
menjadi 

َمْ َيْرِم اَْلَوَلُد
Anak itu tidak 

pernahmelempar

Huruf ya’ 

dibuang

b. Pembuangan huruf nun )الُنْوِن  yang digunakan )َحْذُف 

pada اْخَْمَسُة   yaitu pada fi’il mudhari’ yang akhirnya َاَأْفَعاُل 

bersambung dengan: 1)wawu-nun (و-ن) yang menunjukkan 

makna mereka atau makna kalian seperti: َيْعَمُلْوَن (mereka 

bekerja), َيْدُخُلْوَن (mereka masuk). تَْنُصُرْوَن (kalian menolong), 

-2) alif .(kalian tertawa) َتْضَحُكْوَن ,(kalian membuat) َتَْعُلْوَن

nun (ا-ن), yang menunjukkan makna mereka berdua atau 

kamu berdua seperti: َيْدِرَساِن (mereka berdua belajar), يَْنُظَراِن 
(mereka berdua melihat), َتْرِجَعاِن (kamu berdua kembali), 

 .(kamu berdua diam) َتْسُكتَاِن ,(kamu berdua shalat) ُتَصَليَاِن

3). ya’-nun (ي-ن), seperti kata: تَْأُمِرْيَن (kamu menyuruh),  
.dan sebagainya (kamu bersujud) َتْسُجِدْيَن

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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1 2 3 Keterangan

Huruf nun yang 

disebut ثبوت النون  
sebagai tanda hukum 

rafa’ pada kolom 

1 dibuang karena 

menjadi tanda 

hukum jazm yang 

disebut حذف النون  
pada kolom 3 (tiga).

ُهْم َيْعَمُلْوَن Menjadi ُهْم َمْ َيْعَمُلْوا 54
اَْنُتْم َتْسَمُعْوَن  Menjadi اَْنُتْم َمْ َتْسَمُعْوا
ُهَما َيْدِرَساِن Menjadi ُهَما َمْ َيْدِرَسا
اَْنُتَما َتْدِرَساِن Menjadi اَْنُتَما َمْ َتْدِرَسا

أْنِت َتْفَعِلْيَ Menjadi اَْنِت َمْ َتْفَعِلْي
54

54 I’rabnya:

ُهْم: ضمر بارز متصل مبي على السكون ف حل رفع مبتدأ َمْ: حرف نفي و 
جزم وقلب َيْعَمُلْوا: 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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al-mu’rabât

[Kata-Kata yang mengalami 
Perubahan]

Bab ini adalah ringkasan dari penjelasan mengenai tanda-

tanda 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 (al-

Mu’rabat bi al-harakah) dan 2). Kata yang mu’rab atau diubah 

dengan huruf (al-Mu’rabat bi al-huruf).

َوِقْسٌم  ِباْلََرَكاِت،  ُيْعَرُب  ِقْسٌم   : ِقْسَماِن  اَْمُْعَربَاُت 
ُيْعَرُب ِباْلُُروِف

Kata yang mu’rab ada dua macam, yaitu: kata yang mu'rab 
dengan harakat dan kata yang mu'rab dengan huruf.

َفْصٌل َاْلُْعَرَباِت
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A. Perubahan Kata Dengan Tanda Harakat

اَْمُْفَرُد,  َاِاْسُم  أَْنَواٍع  أَْربََعُة  ِباْلََرَكاِت  ُيْعَرُب  َفاََلِذي 
َوَجُْع اَلَتْكِسِر, َوَجُْع اَْمَُؤَنِث اَلَساِمِ, َواْلِفْعُل اَمَُْضاِرُع 

اََلِذي َمْ يََتِصْل ِبآِخِرِه َشْيٌء
Kata yang mu’rab dengan  hara kat 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: َجاَء ُحََمٌد  َمَرْرُت ِمَُحَمٍد َرأَْيُت ُحََمًدا -

َجُْع الَتْكِسْرِ الضمة الفتحة الكسرة -

Contoh: َجاَء الُطَاُب َرأَْيُت 
الُطَاَب َمَرْرُت بالُطَاِب -

َجُْع اْمَُؤَنِث الَساِمِ الضمة - الكسرة -

Contoh:
َجاَءْت  
َاْمُْؤِمنَاُت -

َمَرْرُت 
ِباْمُْؤِمنَاِت -
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َاْلِفْعُل ْاُمَضاِرُع 
اَلِذْي َمْ يَتِصْل 

ِبَآِخِرِه َشْيٌء

الضمة الفتحة - السكون

Contoh: َيْضِرُب َلْن 
َيْضِرَب - َمْ َيْضِرْب

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

َوَخَرَج َعْن َذِلَك َثَاَثُة َأْشيَاَء: َجُْع اْمَُؤَنِث الًساِمِ يُْنَصُب 
ِباْلَكْسَرِة، َوْاِاْسُم اَلِذْي َا يَْنَصِرُف ُيَْفُض ِباْلَفْتَحِة، 

َواْلِفْعُل امَُْضاِرُع اْلـُمْعَتُل ْاَاِخُرُ ْيَزُم ِحَْذِف َآِخِرِه
Ada tiga jenis kata yang dikecualikan, yaitu: jama’ mu’annats 
tsalim yang nashab de ngan 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 َجاَء اْمُْؤِمنَاُت  َرأَْيُت
اْمُْؤِمنَاِت

 َمَرْرُت
باْمُْؤِمنَاِت -

Ismulladzi la 
yansharif

Dhummah Fathah Fathah -

Contoh َجاَء َأْحَُد َرأَْيُت َأْحََد َمَرْرُت ِبَأْحََد -
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Fi’il mudhari’ 
mu’tall akhir

Dhummah Fathah -
Membuang 
huruf akhir

Contoh َيْرِمي َلْن َيْرِمَي - ِاْرِم
B. Perubahan Kata Dengan Tanda Huruf

َواَلِذْي ُيْعَرُب ِباْلُُرْوِف َأْربََعُة أَْنَواٍع: اَلَتْثِنَيُة، َوَجُْع اْمَُذَكِر 
َوِهَي:  اْخَْمَسُة،  َوْاَأْفَعاُل  اْخَْمَسُة،  اُء  َوْاَأْمَ الَساِمِ، 

يَْفَعَاِن، َوَتْفَعَاِن، َويَْفَعُلْوَن، َوَتْفَعُلْوَن، َوَتْفَعِلْيَ
Kata yang diubah dengan tanda huruf ada empat 
macam: isim tatsniyah, jama’ mudzakkar salim, al-
Asma’ al-Khamsah, dan al-Af’al al-Khamsah, seperti: 

.يَْفَعَاِن، َوَتْفَعَاِن، َويَْفَعُلْوَن، َوَتْفَعُلْوَن، َوَتْفَعِلْيَ

َفَأَما الَتْثِنَيُة َفُتَْفُع ِبْاَأِلِف، َوُتْنَصُب َوُتَْفُض ِباْليَاِء
Adapun isim tatsniyah marfu' dengan tanda huruf alif, 

manshub dan makhfudh dengan tanda huruf ya’,

َوأََما َجُْع اْمَُذَكِر الَساِمِ َفُرَْفُع ِباْلَواِو، ويُْنَصُب وُيَْفُض ِباْليَاِء 
Adapun jama’ mudzakkar salim marfu' dengan tanda huruf 

wawu, manshub dan makhfudh dengan tanda huruf ya’.

اُء اْخَْمَسُة َفُتَْفُع ِباْلَواِو، َوُتْنَصُب ِبْاَأِلِف،  َوأََما ْاَأْمَ
وُتَْفُض ِباْليَاِء
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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 ْاأَْفَعاُل اْخَْمَسُة َفُتَْفُع ِبالُنْوِن وُتْنَصُب وُتَْزُم ِحَْذِفَها
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’

Tanda 

Nashab

Tanda 

Khafad

Tanda 

Jazam

اَلَتْثِنَيُة   االف
(huruf alif)

 الياء
(huruf ya’)

 الياء
(huruf ya’)

-

Contoh: َجاَءْت اْمُْؤِمنَاُت َرأَْيُت اْمُْؤِمَنْيِ َمَرْرُت ِباْمُْؤِمَنْيِ
-

 َجُْع ْامَُذَكِر
الَساِمِ

  الضمة
(dhummah)

  الفتحة
(fathah)

  الفتحة
(fathah)

-

Contoh: َجاَءْت اْمُْؤِمُنْونَِ َرأَْيُت اْمُْؤِمِنْيَ َمَرْرُت باْمُْؤِمِنْيَ -

اُء َ ْاَأْمَ
اْخَْمَسُة

   الواو
(huruf wawu)

 األف
(huruf alif)

 الياء
(huruf ya’)

Contoh:

َجاَء أَُبْوَك
َجاَء َأُخْوَك
َجاَء َحُْوَك
َجاَء ُفْوَك

َجاَء ُذْو َماٍل

َرأَْيُت أَبَـاَك
َرأَْيُت َأَخـاَك

َرأَْيُت َحَـاَك  
َرأَْيُت َفــاَك 
َرأَْيُت َذا َماٍل

َمَرْرُت باَِبْيَك
َمَرْرُت ِبَأِخْيَك 
َمَرْرُت ِحَِمْيَك
َمَرْرُت ِبِفْيَك

َمَرْرُت بذْي َماٍل

-

َ ْاَأْفَعاُل
اْخَْمَسُة

ُثُبْوُت النون
(tetap nun)

َحْذُف الُنون
(buang nun)

- َحْذُف الُنون
(buang nun)
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Contoh:

يَْفَعَاِن
ََتْفَعَاِن
َيَْفَعُلْوَن
ََتْفَعُلْوَن
ََتْفَعِلي

َلْن يَْفَعَا
َلْن َتْفَعَا
َلْن َيَْفَعُلْوا
َلْن ََتْفَعُلْوا
َلْن ََتْفَعِلْي

-

لـْم يَْفَعَا
لـْم َتْفَعَا
لـْم َيَْفَعُلْوا
لـْم ََتْفَعُلْوا
لـْم ََتْفَعِلْي.
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Al-af’al

[Kata Kerja]

Bila 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 
.(ِفْعٌل)
A.  Pembagian Fi’il

َاْأَْفَعاُل َثَاَثٌة: َماٍض َوُمَضاِرٌع َوأَْمٌر َنَْو َضَرَب 
َوَيْضِرُب َواْضِرْب 

Bentuk kata kerja ada tiga macam, yaitu: fi’il madhi, 
fi’il mudhari’ dan fi’il amr, contoh: َضَرَب (fi’il madhi), 

.(fi’il amr) ِاْضِرْب dan ,(’fi’il mudhari) َيْضِرُب

َباُب ْاَأْفَعاِل
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Fi’il atau kata kerja terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1.  Fi’il Madhi (ِفْعل َماٍض)
Fi’il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan pada 

pekerjaan yang telah lalu dan selesai (dikerjakan).  Contoh kalimat 
seperti: 

َضَرَب َبْكٌر ِطْبًا 
Bakar sudah memukul gendang

َعَلَمِيْ أَِبْى اَلَنْحَو
Bapakku telah mengajariku ilmu Nahwu

2.  Fi’il Mudhari’ (ِفْعل ُمَضاِرع)
Fi’il mudhari’ adalah kata yang menunjukkan pada perkerjaan 

yang sedang atau akan datang. Contoh kalimat seperti:

َيْضِرُب َزْيٌد
Zaid akan memukul

َيْدُعْو َحََمٌد
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 (ِفْعل أَْمر) 
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.

ْع َقْوَل اْلـُمَدِرِس يَا َعِلُي، ِاْمَ
Hai Ali, dengarkanlah perkataan guru!

يَا َعاِئَشُة، ُاْدُخِلْي اَْلَفْصَل
Hai Aisyah, masuklah ke kelas!

اُْنُظـُرْوا َهَذا، يَا َفَرَمَا َو َنْوَفْل َو َظاِفْر
Hai Pratama, Naufal dan Zhafir! Lihat ini

ِاْذَهبَا ِاَى َمَكانَِتُكَما
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: 
ـَـــْح” i’il amar-nya ”يَْفتَـــُح” dan ”ِاْضِرْب” i’il amar-nya ”َيْضِرُب”  .”ِاْفت
Demikian seterusnya.

b). Bila fi’il mudhari’ ain fi’il-nya berharkat dhummah, 
maka awal fi’il amar berharakat dhummah, seperti kata: ”َيْكُتُب” 
i’il amar-nya adalah ”ُاْكُتْب”. Demikian seterusnya.

B. Hukum Fi’il

1. Hukum Fi’il Madhi

َفاْمَاِضي َمْفُتوُح َاْآِخِر أََبًدا
Fi’il Madhi selalu berharakat fathah pada akhir katanya”

Hukum fi’il madhi ada tiga macam, yaitu:

a. Mabni ’ala al-fathah, yaitu tetap berharakat fathah di akhir 
kata, seperti huruf َب pada kata َضَرَب. Hukum seperti ini 
terjadi ketika:

1). F’il madhi menunjukkan pada seorang laki atau perempuan 
sebagai pelakunya. Untuk perempuan ditambah ta’ ta’nits 

:pada akhirnya. Contoh (ْت)

Fi’il Madhi Pelaku Terjemah

قََاَم ُحََمٌد
Laki-laki

Muhammad telah 

berdiri ُحََمٌد قََاَم

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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قََاَمْت َخِدْيَُة
Perempuan Khadijah telah berdiri

َخِدْيَُة  قََاَمْت 
2). Fi’il madhi menunjukkan makna dua orang pelaku yang 

ditambah kan huruf alif dhamir tatsniyah di akhirnya, 
seperti:

Kata َقالَتَا, ,َقاَما   adalah fi’il madhi yang َفَتَحـتَا dan ,َضَربَا 
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 dikarena kan bersambung dengan َجـْمٍع ُر   َضِميـْ
 .أو yaitu (kata ganti orang ketiga laki-laki) ِللُذُكْوِر
Perhatikan contoh berikut ini:

اَلِرَجاُل َضَرُبْوا
Para lelaki itu memukul

اَلَطالِِبـُوَن َجَلُسْوا َتَْت الَشَجَرِة
Para siswa  duduk di bawah pohon

Kata َضَرُبْوا, dan  َجَلُسْوا adalah fi’il madhi yang diberi hukum 
mabni ‘ala dhummah dan huruf wawu yang di akhir kata 
adalah dhamir yang menunjukkan beberapa pelaku.

c. Mabni ‘ala as-sukun, tetap berharakat sukun karena 
bersambung dengan dhamir rafa’ mutaharrik. Contohnya 

sebagai berikut:56

Fi'il 

Madhi

Dhamir Rafa' 

Mutaharrik
Perubahan Tarjamah

َضَرَب  Saya : ُت 56   ُت َضَربـْ Saya 

memukul

َنَصَر Kami/kita : َنَصْرنَـا نَا Kami 

menolong

56 I'rabnya:

ضرب: فعل ماض مبي على فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال 
ف حل كراهة تواى أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. التاء: ضمر بارز 

متصل مبي على الضم ف حل رفع فاعل. 
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َفَتَح Kamu lk: َت َفَتْحـَت Kamu 

membuka

َنَظَر Kamu pr: َنَظـْرِت  ِت Kamu melihat

َعِلَم Kamu berdua: َعِلْمـُتَما  ُمَا Kalian 

mengetahui

َفِرَح Kalian lk: َْفِرْحـُتْم ُت Kalian 

gembira

َدَرَس Kalian pr: َدَرْسـُتَ ُتَن Kalian belajar

Contoh dalam kalimat adalah: 

َضَرْبُت اْلَكْلَب اّلِذْى اََكَل الِدْيَك 
Aku telah memukul anjing yang makan ayam jago

َدَرْسُتَ الُدُرْوَس َصبَاًحا
Kalian telah mempelajari pelajaran pada waktu pagi

Kata َضَرْبُت berasal dari kata َضَرَب  yang digabungkan ُت + 
menjadi satu, huruf ba’ awal berhakat fathah berubah 
menjadi harkat sukun karena bersambung dengan dhamir 
rafa’ mutaharrik.  demikian seterusnya.

2. Hukum fi’il Amr

َواْأَْمُر َجُْزْوٌم أََبًدا
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 (انَت), 
seperti kata yang bergaris bawah pada contoh berikut: 

ِاْضِرْب َعُدَوَك َشِدْيًدا! 57
Pukullah musuhmu dengan keras!

57 I'rabnya:

أنت.  تقديره  وجوبا  فيه  مستتر  ضمر  وفاعله  جزوم   أمر  فعل  ِاْضِرْب: 
َعُدَوَك:َعُدَو: مفعول به منصوب عدو مضاف الكاف ضمر بارز متصل مبي 
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يَا َعْبَد اْلَِق ِاْفَتْح اْلبَاَب!
Hai Abdul Haqq, bukalah pintu itu

2).  Pelaku yang diperintah adalah beberapa orang perempuan 
dengan tanda huruf nun niswah (ُنْوُن الِنْسَوة) di akhir katanya 
yang berfungsi sebagai subyek. Contohnya:

يَا ُمَعِلَماُت اُْنُظْرَن!
Hai para guru (perempuan), lihatlah  

ِاْضِرْبَن َعُدَوُكَن!
Pukullah musuh kalian!

ِاْجِلْسَن َجاِنَب ًأْوَاِدُكَن!
Duduklah di samping anak-anakmu!

b. Membuang huruf nun (َحْذُف الُنْوِن) sebagai tanda jazm bila 
fi’il amr menunjukkan pada: 

1). Dua orang yang disuruh (kalian berdua = انتما ), baik laki-
laki maupun perempuan, seperti:

a. Contoh untuk laki: 

اُْنُظَرا َهَذا يَا َحُْمْوُد َو َعِلي! 58
Hai Mahmud dan Ali, lihatlah ini!

ِاْجِلَسا ِفْ الَصِف اَأَوِل!
Duduklah pada barisan pertama

يَاأِنْي َو َفْطَمى,ِاْفَتَحا اْلبَاَب!
Hai Ani dan Fathma, bukalah pintu!

ِاْذَهبَا ِإَىَ َمَكاٍن بَِعْيٍد!

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

58 I’rabnya:

اُْنُظَرا: فعل أمر جزوم وعامة جزمه حذف النون األف ضمر بارز متصل مبي 
على السكون ف حل رفع فاعل. هذا اسم اشارة مبي على  السكون ف حل 
نصب مفعول به. يا: حرف النداء حمود: منادى مبي على الضم ف حل نصب. 

َو َعِلي: الواو حرف عطف. علي معطوف على حمود
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Pergilah  ke tempat yang jauh!

Kata اْنُظَرا diambil dari bentuk fi’il mudhari’nya تَْنُطَران, ketika 
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=أَنُْتَما)

2). Tiga orang laki-laki (kalian banyak orang) yang disuruh, 
seperti: 

ُعْوا َما َقاَلُه اْمَُدِرُس! ِاْمَ
Dengarkanlah apa kata bapak guru!

 ُاْدُخُلْوا َفاِرِحْيَ اْلَفْصَل!59 
Masuklah ke dalam kelas dengan senang!

Kata ُعْوا  َيْسَمُعْون diambil dari bentuk fi’il mudhari’nya ِاْمَ
ketika diubah ke dalam bentuk fi’il amr, maka huruf nunnya 
dibuang sehingga menjadi ُعْوا  Huruf wawu dan alif di .ِاْمَ
akhirnya adalah dhamir yang menggambarkan subyeknya 
(kalian=أَْنُتْم). Demikian selanjutnya. 

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

ِعْي َما َقاَلُه أَُبْوِك! ِاْمَ
Dengarlah (Fatimah) apa kata bapakmu!

 ُاْدُخِلْي اَْلَفْصَل!
Masuklah (kamu Rahma) ke kelas!

ُاْكتُِب َهِذِه اآيََة!
Tulislah (oleh kamu) ayat ini!

Kata ِعْي  ,َتْسَمِعْيَ diambil dari bentuk fi’il mudhari’nya ِاْمَ
ketika diubah ke dalam bentuk fi’il amr, maka huruf 
nunnya dibuang sehingga menjadi ِاَمِعْي. Huruf ya’ di 

59 I’rabnya:

ًاْدُخُلْوا: فعل أمر جزوم وعامة جزمه حذف النون. الواو: ضمر بارز متصل 
مبي على السكون ف حل رفع فاعل. َفاِرِحْيَ: حال من الفاعل منصوب وعامة 

نصبه الياء. الفصل: مفعول به وعامة نصبه فتحة ظاهرة ف آخره
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akhirnya adalah dhamir yang menunjukkan  pelaku (kamu). 
Demikian selanjutnya.

b.  Membuang huruf illat (ا- ي  yang menjadi akhir fi’il (و- 
mudhari’, seperti kata-kata yang bergaris bawah pada 
contoh berikut:

ُاْدُع َصِدْيَقَك60 )َيْدُعو(
Panggillah temanmu!

ِاْرِم اْلَِصاَة ِإَى اْجَِداِر )َيْرِمي(
Lemparkan kerikil itu ke tembok!

ِاْخَش اهَ َ َكَخْشيَِة اْلُعَلَمآِء )َيَْشى(
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 mem perkuat perintah, maka fi’il amar mengalami 
perubahan sebagai berikut:

Asal Perubahan Perintah Artinya

اُْنُظْر اُْنُظَرْن/اُْنُظَرَن utk 1 lk Lihat sungguh-sungguh!

ِعْي ِاْمَ ِعَن ِعْن/ِاْمَ ِاْمَ utk 1 pr
Dengar sungguh-

sungguh!

ِاْجِلَسا ِاْجِلَساِن utk 2 lk Duduk sungguh-sungguh!

ِاْفَتَحا ِاْفَتَحاِن utk 2 pr Buka sungguh-sungguh!

ُاْكُتُبْوا ُاْكُتُبْ/ُاْكُتُبَ utk 3 pr Tulis sungguh-sungguh!

ِاْقَرْأَن ِاْقَرأْنَاِن utk 3 pr Baca  sungguh-sungguh!

60 I’rabnya:

ُاْدُع: فعل أمر جزوم وعامة جزمه حذف حرف العلة وهي الواو الضمة قبلها 
نيابة عن السكون أنه من اأفعال امعتلة. و فاعله ضمر مستتر  دليل عليها 
فيه وجوبا تقديره أنت. َصِدْيَقَك: َصِدْيَق: مفعول به. َصِدْيَق: مضاف, الكاف 

ضمر بارز متصل مبي على الفتح ف حل جر مضاف اليه 
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3. Bentuk Fi’il Mudhari’

اََلِت  اَْأَْرَبِع  اَلَزَواِئِد  ِإْحَدى  أََوِلِه  ِف  َكاَن  َما  َوامَُْضاِرُع 
َيَْمُعَها َقْوُلَك أَنَْيُت 

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

Bentuk fi’il mudhari’ dibuat dengan cara   menempatkan 

salah satu huruf mudhara’ah (ت ي_  ن  _   _  di awal kata fi’il (أ 

madhinya yang menunjukkan pelaku pekerjaan. Huruf alif (أ) 
=saya (أنَا), huruf (ن) = Kami /Kita (َنُْن), huruf ta’ (ت) bermakan: 

a) Kamu laki-laki (أَْنَت) b). Dia perempuan (ِهَي) dan lainnya yang 

dapat dilihat pada al-Af’al al-Khamsah (lihat bab tanda rafa’) 

dan huruf ي = Dia (laki-laki) ُهَو dan lainnya yang dilihat pada 

al-Af’al al-Khamsah juga. Contoh kalimat:

َأْكُتُب الِرَساَلَة َاآَن Saya sedang menulis surat sekarang 

َنْكُتُب الِرَساَلَة َاآَن Kami/Kita sedang menulis surat sekarang

َتْكُتُب الِرَساَلَة َاآَن Kamu (lk.) akan menulis surat sekarang

َيْكُتُب الِرَساَلَة َاآَن Dia (lk.) akan menulis surat sekarang

4.  Hukum Fi’il Mudhari’

َوُهَو َمْرُفوٌع أََبًدا َحَتى َيْدُخَل َعَلْيِه نَاِصٌب أَْو َجاِزٌم
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 
nampak (َظاِهَرٌة) atau tidak nampak (ُمَقَدَرٌة).61 Ketentuan ini 
terjadi apabila  fi’il mudhari’ menunjukkan: a) pelaku saya 

-c) pelaku kamu (laki  َنُْن=b). pelaku Kami/Kita  ,انَا =
laki) = أَْنَت, dan d). pelaku Dia (perempuan) =ِهَي, seperti 
beberapa contoh berikut:

َأْكُتُب الِرَساَلَة
Saya akan menulis  surat

أَْقِضى َحاَجِتى
Saya tunaikan hajatku

ُنْؤِمُن ِباِه َو َرُسْوِلِه
Kami percaya kepada Allah dan Rasul-Nya

2. Marfu’ dengan tanda tetap ada nun atau ُثُبْوُت الُنون  dalam 

al-af’al al-khamsah, yaitu fi’il mudhari’ yang bersambung 

dengan ان- ين – ون di akhir kata, seperti yang terlihat dalam 

tabel berikut: 

Contoh Artinya Keterangan

َتْكُتبَانِِ Kalian (Ali dan Agus) sedang 

menulis 
Huruf nun 

yang ada pada 

akhir kata 

adalah tanda 

hukum rafa’ 

yang dise-

but ُثُبْوُت الُنون  
Sementara 

dhamir ا ,ي, 
dan و men-

jadi sebagai 

dhamir yang 

menjadi  فاعل 

َتْكُتبَاِن Kamu (Ani dan Ana) akan 

menulis 

َتْكُتبَاِن Mereka (Aisyah dan Rahma) 

menulis

َيْكُتبَاِن Mereka (Ali dan Hamid) menulis

َتْكُتِبي Kamu (Aiswah) sedang menulis

َتْكُتُبْوَن Kalian (Ali, Adi, dan Ami) menulis

َيْكُتُبْوَن Mereka (Roma, Ridho, dan Ali) 

menulis

61 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 ُنْوُن الِنْسَوة yaitu huruf 

nun yang menunjukkan makna ”jenis banyak perempuan” 

sebagai pelakunya, maka dihukumi الُسُكْوِن َعَلى   ٌ  tetap) َمْبيِِ

berharakat sukun), seperti berikut: 

َيْكُتْبَ الِرَساَلَة 62
Mereka (Ani, Ela dan Ria) sedang menulis surat

اَلَطاِلبَاُت َيْدُرْسَن
Siswi-siswi itu sedang belajar

2. Bila fi’il mudhari’ bersambung dengan huruf ْيد الَتْوكِِ  ُنْوُن 
ْيد اْخَفْيَفْة atau اَلّثقْيَلة  yaitu huruf nun tambahan yang ,ُنْوُن الَتْوكِِ
berfungsi untuk memperkuat pernyataan, maka dihukumi 
mabni ‘ala al-fathah, seperti yang terlihat contoh perubahan 
dalam tabel berikut dengan syarat tertentu.63     

62 I’rabnya adalah sebagai berikut:

َيْكُتْبَ: فعل مضارع مبي على السكون لتصاله بنون النسوة.  نون النسوة ضمر 
بارز متصل مبي على السكون ف حل رفع  فاعل الِرَساَلَة: مفعول به

63 Syarat-syarat yang dimaksud adalah: 

1. Fi’il Mudhari’ sebagai jawaban atas “َقَسْم” (sumpah) 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. 

 Contoh kalimat: الِرَساَلَة َأْكُتَبَ  اِه   Demi Allah, sungguh aku akan)  َو 

menulis surat) dan tidak boleh diungkapkan: َو اِه َا َأْكُتَبَ الِرَساَلَة. 

3. Fi’il mudhari’ terletak setelah “ الَطَلبِْ أََداَواِت  ِمْن   kata yang) ”أََداٌة 

menunjukkan tuntutan) seperti huruf ل اَأْمر-   huruf lam)  َاُم 

perintah) َا  - الَنْهي   seperti ungkapan ,(huruf lam larangan) َاُم 

berikut: “َتْقُعَدْن َعَلى اْلَقر  Sungguh, janganlah kamu duduk di) ”َا 

atas kuburan!)

4. Fi’il mudhari’ berada  setelah huruf berikut:  a). Huruf اْسِتْفَهاِم (kata 

tanya), seperti huruf “َهْل” dan sebagainya. Contoh kalimat: َهْل َتْفَعَلَن 
 b). Huruf (Sungguh, apakah kamu akan melakukan kebaikan) اْخَْرَ؟

 لَْيتَنِى“ :seperti kalimat ,”لَْيَت“ yaitu huruf (harapan yang sulit) َمَِنى
اْلـُمَنى  c).  Huruf .(Sungguh, semoga aku dapatkan cita-cita) ”اَْدِرَكَن 

 َلَعَلَك :seperti  kalimat ,”َلَعَل“ yaitu huruf ,(harapan yang mudah) َتَرِجْي
 tawaran) َعرَْض  d) Huruf (Sungguh, semoga Anda beruntung) َتُفْوَزَن

halus), yaitu huruf “َأَا ” contoh kalimat:  َأَا َتُزْوَرَن اَْمََداِرَس (sungguh, 
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Bentuk Asal Perubahan  I Perubahan II

َأْكُتُب )أنا( َهْل َأْكُتَبْ/ َأْكُتَبَ -
َنْكُتُب )َنُْن( َهْل َنْكُتُبْ/َنْكُتُبَ -
َهْل َتْكُتَبْ/ َتْكُتَبَ َتْكُتُب )أَْنَت( -
َتْكُتِبْيَ )أَْنِت( َهْل َتْكُتِبْيَنْن/ َتْكُتِبْيَنَن -
َتْكُتبَاَن )أَْنُتَما( َهْل َتْكُتبَاِنَن َهْل َتْكُتبَانِّ
َتْكُتُبْوَن )أَْنُتْم( َهْل َتْكُتُبْوَنْن/َتْكُتُبْوَنَن َهْل َتْكُتُبْ / َتْكُتُبَ
َتْكُتْبَ )أْنُتَ( َهْل َتْكُتْبنَاِن -
َيْكُتُب )ُهَو( َهْل َيْكُتَبْ/ َيْكُتَبَ -
َتْكُتُب )ِهَي( َهْل َتْكُتَبْ/َتْكُتَبَ  -
َتْكُتبَاَن )ُهَما( َهْل َتْكُتبَاِنِن َهْل َتْكُتبَانِّ
َيْكُتُبْوَن )ُهْم ( َهْل َيْكُتُبْوَنْن/ َيْكُتُبْوَنَن َهْل َيْكُتُبْ / َيْكُتُبَ
َيْكُتْبَ )ُهَن( َهْل َيْكُتْبنَاِن -

C. Amil Yang Menashabkan Fi’il Mudhari’

َفالَنَواِصُب َعَشَرٌة َوِهَي َأْن، َوَلْن، َوِإَذْن، َوَكْي، َوَاُم َكْي، 
َوَاُم اْجُُحوِد، َوَحَتى، َواْجََواُب ِباْلَفاِء، َواْلَواِو، َوأَْو

maukah Kamu mengunjungi beberapa sekolah). e) Huruf َتِْضْيض 

(suruhan keras), yaitu huruf:  “َهَا“, ”َأَا“, ”َلْوَما” dan “َلْوَا” (mengapa 

tidak), seperti berikut ini: ”َهَا نَْنُصَرَن َأَخانَا” (Sungguh, mengapa tidak 

kita menolong saudara kita)
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Amil yang menashabkan fi’il mudhari’ ada sepuluh, yaitu: 

huruf َأْن (bahwa), َلْن (tidak akan), ِإَذْن (kalau begitu), َكْي 

(supaya/agar), َكْي اْجُُهْوِد ,(supaya) َاُم   َحَتى ,(untuk) َاُم 
(sehingga/sampai), huruf jawab ف dan 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:

1). Huruf َأْن yang disebut dengan istilah: a.64,َحْرُف َمْصَدرٍي yaitu 

huruf yang merubah fi’il mudhari’ menjadi mashdar. b. 

 ’yaitu huruf yang membarisataskan fi’il mudhari ,َحْرُف َنْصٍب

c.اِِْسِتـْقبَاٍل  yang menyatakan perbuatan pada waktu َحْرُف 
akan datang. Contohnya:

َيُْوُز ِلَزْيٍد َأْن يَْفَتَح اْلبَاَب65
Zaid boleh membuka pintu itu

64 Selain huruf َأْن sebagai huruf Mashdar, ia juga disebut dengan istilah: 

1). al-Mufassirah, yaitu huruf َأْن  yang menjelaskan apa yang ingin 

diungkapan, seperti kata ُاْكُتْب dalam contoh berikut: َاَشْرُت ِإَى َرِفْيِقى 
 .(saya berisyarat kepada temanku: Tulislah surat) أْن ُاْكُتْب ِرَساَلةً

ِفى :seperti ,علم bermakna bahwa setelah kata أَْن (2 يَْنَجُح  سََََ أْن  ُحََمٌد   َعِلَم 
 .(Muhammad tahu bahwa ia akan lulus dalam ujian) اِاْمِتَحاِن

 yang berfungsi sebagai huruf tambahan terletak pada salah satu َأْن (3

berikut: a) fi’il sumpah dan لو, contoh: اقسم باه أن لو يأتينى ريٌد أضربنه, 
b). ما untuk yang menyatakan waktu, c). setelah huruf jar كاف 

sehingga menjadi كأْن. 
65 I’rabnya:

ُيْوُز: فعل مضارع مرفوع. ِلَزْيٍد: الام حرف جر  زيد جرور بالام. َأْن يَْفَتَح: 
أن حرف نصب و مصدري و استقبال. يفتح فعل مضارع منصوب بأن وعامة 
نصبه فتحة ظاهرة ف آخره. و فاعله ضمر مستتر فيه جوازا تقديره هو.  أن مع 
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Kata يَْفــَتَح adalah fi’il mudhari’ yang di-nashab-kan huruf َأْن 
dan disebut mashdar mu’awwal dan perubahannya itu disebut 
mashdar sharih, seperti perubahan berikut:

َيُْوُز ِلَزْيٍد َفْتُح اْلبَاَب
Zaid boleh membuka pintu itu

Kata ح  adalah bentuk mashdar yang berasal dari kata َفــتـْ
 Bandingkan contoh di atas dengan .َأْن yang dirubah oleh يَْفَتَح
contoh berikut:

َيُِب َعَلى ُمْسِلٍم َطَلُب اْلِعْلِم = َيُِب َعَلى ُمْسِلٍم َأْن َيْطُلَب اْلِعْلَم
Seorang muslim wajib mencari ilmu

َعِجْبُت َضْرَبَك َزْيًدا = َعِجْبُت َأْن َتْضِرَب َزْيًدا
Aku heran pada pukulanmu  terhadap Zaidan

2). Huruf َلْن (tidak akan) yang disebut: a. َحْرُف نَْفي, yaitu huruf 

yang meniadakan terjadinya perbuatan. b. َحْرُف َنْصب, yaitu 

huruf yang mena-shab-kan fi’il mudhari’ c. َحْرُف ِاْستْقبَال, yaitu 

huruf menunjukkan perbuatan akan terjadi. Contohnya: 
kalimat sebagai berikut: 

َلْن َيْكُتَب اْلَكاِسُل َدْرَسُه
Orang malas itu tidak akan menulis pelajarannya 

أنَا َلْن أَْبِكَي ِفْ َهِذه اَلْفَلِة
Aku tidak menangis pada acara resepsi ini  

ُهْم َلْن َيْسَمُعْوا َما َنَصْحَت
Mereka tidak akan mendengar nasehatimu

Kata َيْكُتَب dan أَْبِكَي di-nashab-kan oleh huruf َلْن dengan 
tanda nashab  harakat fathah pada akhirnya. Kata َيْسَمُعْوا di-
nashab-kan juga dengan tanda nashab membuang huruf nun.

ما دخلت عليه ف تأويل مصدر فاعل ليجوز, تقديره دخول. اْلبَاب: مفعول 
به وهو منصوب
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3). Huruf ِإَذْن (kalau begitu), yaitu huruf yang berfungsi sebagai 
jawaban atas pernyataan (ungkapan) sebelumnya, seperti 
kata اَْنَتِظَر pada contoh berikut:

ِاَذْن اَْنَتِظَرُه66
Kalau begitu, saya akan menunggunya

ِاَذْن َواِه اَْنَتِظَرُه
Kalau begitu, sungguh saya akan menunggunya

ِاَذْن َا اَْنَتِظَرُه
Kalau begitu, saya tidak akan menunggu

Semua contoh di atas dapat menjadi jawaban atas 
pernyataan seorang, misalnya:

َسَيِجْيُئَك َظاِفْر ِبََرٍ
Zhafir akan datang membawa informasi kepadamu

Kata اَْنَتِظَر dina-shab-kan oleh ِاَذْن dan menjadi jawaban atas 
pernyataan, kedatangan Zhafir yang membawa berita pada 
waktu akan datang”.

4). Huruf َكْي (sebab/karena/supaya/agar/untuk), yaitu َُكْي اَمَْْصَدِرَية  
yaitu huruf َكْي yang digandengkan dengan huruf ِل yang 
disebut harfu ta’lil, sehingga dibaca لَكْي, seperti ungkapan 
berikut:

ِجْئُت ِإَى اْمَْدَرَسِة ِلَكْي أََتَعَلَم67
Aku pergi ke sekolah untuk belajar

66 I’rabnya:

َِذْن اَْنَتُظَرُه اذن حرف جواب و جزاء انتظر: فعل مضارع منصوب باذن  وعامة 
اهاء  انا.  فيه وجوباتقديره  فاعله ضمر مستتر  و  آخره  فتحة ظاهرة ف  نصبه 

ضمر بارز متصل مبي على الضم ف حل نصب مفعول به
67 I’rabnya:

ِجْئُت: فعل و فاعل. ِإَى اْمَْدَرَسِة: إى حرف جر امدرسة جرور بإى امدرسة, 
اجار واجرور متعلق جئت. ِلَكْي أََتَعَلَم: الام حرف تعليل و جر. كي: حرف 
فتحة  نصبه  وعامة  بكي   منصوب  مضارع  فعل  أتعلم:  نصب.  و  مصدرى 

ظاهرة ف آخره و فاعله ضمر مستتر فيه وجوبا تقديره انا. 
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أَْنَت َتْدُرُس ِلَكْي تَْنِجَح 
Kamu belajar agar lulus

Kata أََتَعَلم  dan تَْنِجَح  adalah fi’il mudhari’ yang di-nashab-
kan oleh huruf ِلَكْي dengan 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 َأْن, baik yang dibaca atau tidak dibaca (َأْن ُمْضَمَرًة 
ُوُجْوًبا( dan wajib tidak dibaca (َجَواًزا ُمْضَمَرًة   adalah sebagai )َأْن 

berikut:

1). Huruf َكْي  ل yaitu huruf ,(supaya/agar/untuk/karena) َاُم 

yang disebut lam kai, huruf untuk menyatakan alasan yang 

semakna dengan َكْي. Huruf lam (ل)  disebut الَتْعِلْيِل  .َحْرُف 

Huruf  َاُم َكْي ini tidak  me-nashab-kan kecuali setelah ada 

 (َأْن ُمْضَمَرًة َجَواًزا) baik yang boleh dibaca atau tidak baca ,َأْن
dan wajib tidak dibaca (ُوُجْوًبا ُمْضَمَرًة   seperti beberapa (َأْن 

contoh yang bergaris bawah berikut:

a).Contoh َأْن boleh dibaca atau tidak dibaca: 

ِجْئنَاَك ِلَنُزْوَرَك
Kami datang kepadamu untuk mengunjungmu

 َكتَْبُت الَدْرَسِ َأْن َأْحَفَظُه
Aku menulis pelajaran agar aku menghapalnya

Kata َِنَُزْور dan َأْحَفَظ adalah fi’il mudhari’ yang manshub oleh 

huruf َأْن yang dibaca atau tidak dibaca.

b). Contoh َأْن yang wajib dibaca karena diikuti ـَناِفَيـُة اَل  َا 
seperti:

َضْع َهَذا ِلَئَا يَْأُخَذُه َساِرٌق
Taruhlah  ini, agar tidak diambil pencuri

َذَهَب َأْحَْد ُمَبِكًرا َأْن َايَتََأَخَر
Ahmad pergi pagi-pagi agar tidak terlambat
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Kata يَْأُخَذ  dan يَتََأَخَر  adalah fi’il mudahri’ yang manshub oleh 
huruf َأْن yang wajib dibaca karena bersambung dengan huruf 
lam nafiyah.

2). Huruf اْجُُهْوِد  Kata Juhud bermakna .(sekali-kali tidak) َاُم 
pengingkaran dengan menggunakan huruf ِل yang diikuti 
oleh kata: َكاَن َيُكْن atau َما   dan dia tidak menashabkan َمْ 

melainkan dengan huruf َأْن yang tidak terbaca (ُمْضَمَرًة  َأْن 
:Contohnya sebagai berikut .(ُوُجْوًبا

َماَكاَن َزْيٌد ِلَيْخُرَج ِمَن الَناِفَذِة 68
Zaid sekali-kali  tidak akan keluar dari jendela

َمْ َيُكْن َواِلَداَك ِلَيْهِمَاَك
Orang tuamu sama sekali tidak mengabaikanmu

Kata ََِيِْرج dan َيْهِمَا  adalah fi’il mudahri’ yang  di-nashab-
kan oleh huruf َأْن yang tidak dibaca setelah diikuti oleh lam al-
juhud yang diikuti oleh kata: َما َكاَن atau مْ َيُكْن.

3). Huruf َحَتى yang memiliki makna إى (sehingga/sampai) dan 

makna ام التعليل (karena/untuk). Contoh َحَتى yang bermakna 

:adalah إى

َأْجِلُس ُهنَا َحَتى يَْأِتيَِنى ُحََمٌد
Aku duduk disini sampai Muhammad mendatangiku

 َعِلٌي َصاِئٌم َحَتى َتْغِرَب الَشْمُس
Ali berpuasa sampai tenggelam matahari

Contoh َحَتى yang bermakna ام التعليل adalah:

ِاَتِق اهَ َحَتى ُتْفِلَح
Takutlah kepada Allah karena kamu akan beruntung

68 I’rabnya:

 َما: ما نافية,َكاَن: فعل ماض ناقص ترفع ااسم و تنصب اخر. َزْيٌد: امها 
مرفوع بها وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره.  ِلَيْخِرَج: الام ام اجهود )ام 
اجر( يرج: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد ام اجهود وعامة 
نصبه فتحة ظاهرة ف آخره و فاعله ضمر مستتر فيه جوازا تقدير هو. أن مع ما 
دخلت عليه ف تأويل مصدر  جرور بام اجهود تقديره "خروجه". اجار و اجرور 

متعلق محذوف خر كان. ِمَن الَناِفَذِة: اجار و اجرور متعلق بيخرج 
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َتَعَلْم َحَتى تَْنِجَح ِفى ْاِاْخِتبَاِر
Belajarlah sebab kamu akan lulus dalam ujian

Kata ُتْفِلَح, ,َتْغِرَب  -adalah fi’il mudahri’ di تَْنِجَح dan ,يَْأِتَي 
nashab-kan oleh huruf َأْن yang tidak terbaca.

4). Huruf jawab َف (maka/karena itu/sebab itu) atau و (beserta/

seraya/sembari). Huruf fa’ disebut dengan الَسبَِبَيُة   اَْلَفاُء 
dan huruf  wawu disebut اْمَِعَيُة  yang berlaku pada  9 اَْلَواُو 

(sembilan) tempat :

a. Huruf َفاء dan َواو sebagai jawaban atas َاَأْمُر (perintah), 
seperti:

اَْقِبل َفُاْحِسَن ِإلَْيَك
Menghadaplah, karena itu aku akan berbuat baik kepadamu

اَْقِبل َو أُُْحِسَن ِإلَْيَك
Menghadaplah, aku sertakan berbuat baik kepadamu

Kata أُُْحِسَن adalah fi’il mudahri’ yang di-nashab-kan oleh 
huruf َأْن yang tidak terbaca (أن مضمرة وجوبا).
b. Huruf فاء dan واو sebagai jawaban atas اَلّنْهُي (larangan), 

seperti:

َا َتْضِرْب َزْيًدا َفَيْغِضَب
Jangan memukul Zaid, sebab dia  marah

َا َتْضِرْب َزْيًدا َو َيْغِضَب
Janganlah memukul Zaid, saraya dia marah

Kata َيْغِضَب adalah fi’il mudahri’ yang di-nashab-kan oleh 
huruf َأْن yang tidak terbaca  (ُوُجْوًبا ُمْضَمَرًة   setelah nahyi (َأْن 
(larangan)

Contoh lainnya seperti dalam ungkapan sya’ir berikut:

َا تَْنَه َعْن ُخْلٍق َو تَْأِتَي ِمْثَلُه َعاٌر َعَلْيَك إَذا َفَعْلَت َعِظيُم
Janganlah kamu melarang orang lain, sementara Anda 

sendiri melakukannnya, sebab kecelakaan yang besar bila 

Anda melakukannya.
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c. Huruf فاء dan واو sebagai jawaban atas الدعاء  (berdoa), 
seperti:

َرِبى َوِفْقِنى َفَاْعَمَل َصاًلا
Tuhanku tunjukilah aku, sebab aku berbuat baik

َرِبى َوِفْقِنى َو َاْعَمَل َصاِلًا
Tuhanku tunjukilah aku, seraya aku berbuat baik

Kata َاْعَمَل adalah fi’il mudahri’ yang dii-nashab-kan oleh 
huruf َأْن yang tidak terbaca  (َأْن ُمْضَمَرًة ُوُجْوًبا).
d. Huruf فاء dan واو sebagai jawaban atas ااستفهام (kalimat 

tanya), seperti huruf َهْل (apakah), َمْن (siapakah), dan 

sebagainya, seperti:

َهْل َخاِلْد ِفى اْلبَْيِت َفَأِجْيئََه
Adakah Khalid di rumah, maka aku mendatanginya

َهْل َخاِلْد ِفى اْلبَْيِت َو َأِجْيئََه
Adakah Khalid di rumah, sementara aku mendatanginya

Kata َأِجْيَئ adalah fi’il mudahri’ yang di-nashab-kan oleh 
huruf َأْن yang tidak terbaca (َأْن ُمْضَمَرًة ُوُجْوًبا). 

e. Huruf فاء dan واو sebagai jawaban atas َاْلَعَرْض (tawaran dengan 

halus), seperti  huruf َأَا (tidakkah). Contoh kalimat:

َأَا تَْنِزُل َفُتِصْيَب َخْرًا
Sudikah Kamu mampir, maka kamu mendapat kebaikan

َأَا تَْنِزُل َو ُتِصْيَب َخْرًا
Maukah Kamu mampir, serta kamu mendapat kebaikan

Kata ُتِصْيَب adalah fi’il mudahri’ yang  dinashabkan oleh huruf 
.setelah huruf aradh (َأْن ُمْضَمَرًة ُوُجْوًبا)  yang tidak terbaca َأْن

f. Huruf فاء dan واو sebagai jawaban atas الَتْحِضْيض (suruhan 
dengan keras) yaitu huruf berikut: َلْوَما, ,َأَا   َلْوَا dan َهَا 
(mengapa tidak), misalnya:

َهَا ُزْرَت أَبَاَك َفيَْفَرَح
Mengapa kamu tidak kunjungi bapakmu, sebab ia senang
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َهَا ُزْرَت أَبَاَك َو يَْفَرَح
Mengapa tidak kamu kunjungi bapakmu serta ia senang

Kata يَْفَرَح adalah fi’il mudhari’ yang di-nashab-kan oleh 
huruf َأْن yang tidak terbaca  (َأْن ُمْضَمَرًة ُوُجْوًبا).
g. Huruf فاء dan واو sebagai jawaban atas اَلَتَمي, yaitu harapan 

sulit terjadi, yang menggunakan huruf لَْيَت (semoga). 

Contoh kalimat:

لَْيَت الَشبَاَب َيُعْوُد َفأَتََنَشَط 
Semoga mudaku kembali, tentu aku giat

لَْيَت الَشبَاَب َيٌعْوُد َو أَتََنَشَط
Semoga mudaku kembali serta aku giat

Kata َُيُعْود adalah fi’il mudahri’ yang di-nashab-kan oleh huruf 
.setelah huruf tamanni (َأْن ُمْضَمَرًة ُوُجْوًبا)  yang tidak terbaca َأْن

h. Huruf فاء dan واو sebagai jawaban atas اَلَتَِجى, yaitu harapan 
yang mudah terjadi, yang menggunakan huruf َلَعَل, 
seperti:

َلَعَلَك تَْنِجُح َفَتْشُكَر
Semoga kamu lulus, sebab itu kamu bersyukur

َلَعَلَك تَْنِجُح َوَتْشُكَر
Semoga kamu lulus, seraya kamu bersyukur

Kata َََتْشُكر adalah fi’il mudhari’ yang di-nashab-kan oleh 
huruf َأْن yang tidak terbaca (َأْن ُمْضَمَرًة ُوُجْوًبا) setelah huruf tarajji.

i. Huruf فاء dan واو sebagai jawaban atas اَلَنْفُي semata, yaitu 

kalimat yang menyatakan negatif, seperti huruf َا (tidak), 
ُر  .dan sebagainya ,(tidak) َما ,(bukan) ليََْس ,(bukan) َغيـْ

Contohnya:

َما تَْأِتْي َفُتَحِدثََ
Kamu tidak  datang, karena itu kamu  bercerita

َما تَْأِتْي َو ُتَِدَث 
Kamu tidak  datang sembari  kamu bercerita
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Kata َََتِدث adalah fi’il mudhari’ yang di-nashab-kan oleh huruf 

.al-Nafiyah َما setelah (َأْن ُمْضَمَرًة ُوُجْوًبا) yang tidak terbaca َأْن

10) Huruf َأْو disini diberikan dua makna:

a. Bermakna ِإَا (kecuali) seperti ungakapan: 

ََأْقُتَلَن اْلَكاِفَر َأْو ُيْسِلَم
Sungguh, Aku akan membunuh orang kafir itu kecuali ia 

masuk Islam

b. Bermakna ِإى atau َحّتى (sampai), seperti contoh:

َأَْسَتْسِهَلَن الَصْعَب َأْو ُأْدِرَك امَُنى َفَما اْنَقاَدِت اآَماُل ِإَا ِلَصاِبر
Sungguh, Aku anggap mudah suatu kesulitan  sampai 

Aku meraih cita-cita dan tiadalah angan-angan memberi 

bimbingan kecuali bagi orang bersabar

Kata ُيْسِلَم dan ُأْدِرَك adalah fi’il mudhari’ di-nashab-kan huruf 

ُمْضَمَرًة ُوُجْوًبا) yang tidak nampak/terbaca َأْن  َأْو setelah huruf (َأْن 
yang bermakna ِإَا dan ِإى atau َحّتى.

D.  Amil Yang Menjazamkan Fi’il Mudhari’ (َْاْجََواِزم)

َواْجََواِزُم َثَاِنيََة َعَشَر َوِهَي: َمْ، َوَمَا، َوأََمْ، َوأََمَا، َوَاُم 
اْأَْمِر، َوالُدَعاِء، َو »َا« ِف الَنْهِي َوالُدَعاِء، َوِإْن َوَما 
َوَمْن، َوَمْهَما، َوِإْذَما، َوَأٌي، َوَمَتى، َوأَْيَن، َوأََياَن، َوأََنى، 

َوَحْيُثَما، َوَكْيَفَما، َوِإًذا ِف اَلِشْعِر َخاَصًة
“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 لَـْم (tidak pernah) yang berarti sebagai: 1). نَْفي  َحْرُف 
artinya meniadakan suatu perbuatan. 2). ٍَِجْزم  artinya ,َحْرف 
huruf yang menjazamkan akhir fi’il mudhari’, dan  3). َحْرف 
 artinya membalik makna fi’il mudhari’ menjadi makna ,َقْلٍب
fi’il madhi, sehingga diartikan dengan “tidak pernah”. 
Contohnya: 

َمْ َيْذَهْب الَرُجُل
Seorang laki tidak pernah pergi

اَْمَْراَُة َمْ َتْفَتْح اْلبَاَب
wanita itu tidak pernah membuka pintu

Kata َيْذَهْب  dan َتْفَتْح di-jazam-kan huruf َْم. 

2) Huruf مَا (belum/tidak pernah) semakna dengan َْم. 

Contohnya: 
َمَا َيْذَهْب ِإْبَراِهْيُم69

Ibrahim tidak/belum pernah pergi

اَْمَُدِرُس َمَا يَْنُظْر َاَأَسَد 
Guru tidak/belum pernah melihat  singa

Kata َيْذَهْب dan يَْنُظْر dijazamkan huruf َمَا.
3) Huruf ْأَم (tidak/belum pernahkan). Contoh kalimatnya 

seperti:

اِعْيُل َأَمْ َيْذَهْب إْمَ
Tidak pernahkah Isma’il pergi ?

َأَمْ يَْنُظْر َبْكٌر َاَأَسَد
Tidak pernahkah Bakrun melihat  singa ?

Kata َيْذَهْب dan يَْنُظْر di-jazam-kan oleh huruf ْأَم.
69 I’rabnya:

َمَا: حرف نفي و جزم و قلب. َيْذَهْب: فعل مضارع جزوم ِبَلَما وعامة جزمه 
رفعه ضمة ظاهرة ف  مرفوع وعامة  فاعل   :ُ ابراهيم  آخره.  سكون ظاهر ف 

آخره.
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4) Huruf أََمَا (tidak/belum pernahkah) semakna dengan huruf 
 :Contoh kalimat seperti .أَمْ

أَمََا ُيَصِل َصاِلٌ ِباْمَْسِجِد
Tidak pernahkah Shalih shalat di masjid?

أَمََا َيْسَمْع أَُبْوَك
Tidak pernahkah bapakmu mendengar? 

Kata ُيَصِل dan َيْسَمْع  dijazamkan oleh  huruf أََمَا.
5) Huruf َاُم ْاَأْمِر و الُدَعاِء yaitu huruf ل yang bermakna perintah 

dan doa. Contoh kalimat:

a. Huruf َاُم ْاَأْمر (huruf lam bermakna perintah), seperti:

ِلَيْدُخْل َأَحٌد ِبالَسَاِم
Seorang wajib membaca bila masuk

ِلُيْكِرْم َوَلٌد َواِلَدْيِه
Anak wajib menghormati orang tuanya

Kata ِلَيْدُخل dan ِلُيْكِرْم dijazamkan oleh huruf ل perintah

b.  Huruf َاُم الُدَعاِء (huruf lam bermakna doa), seperti:

ِلَيْسَمِع اُه ُدَعائَنَا70
Semoga Allah menerima doa kita

ِليَْفَتْح َرُبنَا أَْبَواَب َرْحَِتِه
Semoga Tuhan membuka pintu rahmat

Kata ِلَيْسَمِع dan ِليَْفَتْح di-jazam-kan huruf ل
 untuk menyatakan larangan َا yaitu huruf ,َا ِف الَنْهي َو الُدَعاِء (6

dan doa. 

a. َا ِف الَنْهي (huruf َا untuk larangan), seperti:

َا َتِْلْس ُهنَا
Janganlah kamu duduk disini!

70 Dalam kasus ini kata “َيْسَمع” sedang berbaris jazam dengan tanda i’rab 

sukun, akan tetapi karena huruf setelahnya yaitu huruf hamzah pada 

 juga berbaris sama yaitu sukun, maka menyebabkannya tidak bisa “ال“

dibaca. Inilah yang menyebabkan kata “َيْسَمع” dibaca dengan harakat 

kasrah yang dalam bahasa Arab disebut ِالَساِكَنْي  bertemunya) ِاْلِتَقاِء 

dua hurup yang berharakat sukun).



88    |    Belajar Mudah Tata Bahasa Arab dengan Kitab Al-Jurumiyah

 َا َتُْرُجـْوا ِمَن اْلَفْصِل
Janganlah kalian keluar dari kelas!

َا تَُبْل َقاِئًما
Janganlah kamu kecing berdiri!

Kata َتُْرُجـْوا, -al َا di-jazam-kan oleh huruf  تَُبْل dan َتِْلْس 
Nahiyah. 

b. َا ِف الُدَعاِء (huruf َا untuk makna doa). Contohnya:

َرَبنَا َا َتَْعْلنَا ِمَن الَظامِِْيَ
Ya Tuhan kami, janganlah jadikan kami orang yang zalim

اَلَلُهَم ا َ ُتَعِذْب َهَذا امَِيَت
Ya Allah, janganlah Engkau siksa mayit ini

Kata َتَْعل dan ُتَعِذْب di-jazam-kan huruf ا yang bermakna 

doa dengan tanda permohonan, seperti kata َّاَلَلُهم,  dan َرَبنَا 

sebagainya.71

2. Amil Yang Men-jazam-kan dua Fi’il. 

Kata yang men-jazam-kan dua fi’il mudhari’ ada 13 (tiga 
belas)  kata. Fi’il yang pertama disebut fi’il syarat )الَشرط  (ِفعل 
dan yang kedua disebut jawab syarat (َجَواب الَشرط). 

 :huruf syarat, seperti (jika/seandainya/kalau) ِإْن .1

ِإْن َتْدُرْس تَْنَجْح
Jika kamu belajar, pasti kamu lulus

ِإْن َيْذَهْب اَْلَفاِسُق نََْفَرْح 
Jika penjahat pergi, maka kita senang

Kata َتْدُرْس disebut fi’il syarat kata  تَْنَجْح sebagai jawab al-
Syarat kedua di-jazam-kan oleh huruf ِإْن.  Demikian contoh 
selanjutnya. 

71.  Selain huruf َا  sebagai huruf larangan, ada juga َا yang  disebut َحـْرُف 
 :untuk meniadakan dan tidak men-jazam-kan fi’il mudhari’. Seperti نَْفٍي

؟ ,(?Kenapa kamu tidak duduk disini) ِمَاَذا َا َتِْلُس ُهنَا؟  َكْيَف َا َتُْرُجْوَن ِمَن اْلَفْصلِِ

(Bagaimana kalian tidak keluar dari kelas?), ٌَا َيْدُخُل اْلَفْصَل ِإَا َصاِل (Tidak 

ada yang masuk kelas kecuali Shalih) Kata َتِْلُس, َتُْرُجْوَن, dan َيْدُخل adalah 

fi’il mudhari’ yang tidak di-jazam-kan.
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 :adalah isim syarat, seperti ,(apa saja) َما .2

َما يَْأُكْل ِاِبٌل يَْأُكْل َغَنٌم 72
Apa  saja onta  makan dimakan kambing 

ْع  َما َتْقـَرْأ َأْمَ
Apa saja yang kamu baca, aku dengar

Kata يَْأُكْل sebagai fi’il syarat dan يَْأُكْل sebagai jawab syarat, 
keduanya di-jazam-kan oleh َما sebagai isim syarat. Demikian 
selanjutnya.

 adalah isim syarat untuk menyatakan siapa saja/barang َمْن .3
siapa seperti dalam ungkapan berikut: 

َمْن يَْأُكْل َيْشَبْع
Siapa yang makan ia  akan kenyang

َمْن يَْقرِأ اْلُقْرآَن يَْأُجْرُه اُه
Orang membaca Qur’an diberi pahala

Kata يَْأُكْل dan َيْشَبْع adalah menjadi fi’il syarat dan jawab 
syarat yang di-jazam-kan َمْن sebagai isim syarat. Demikian 
selanjutnya. 

 adalah isim syarat yang berasal dari kata (setiap kali) َمْهَما .4
 karena berat dalam pengucapannya, maka huruf alif ,َماَما

pada kata َما pertama diganti dengan هـ, sehingga menjadi  
 :Contoh .َمْهَما

َمْهَما َيِْئ اَْلَكْلُب َيْرَهْب اَْلِقُط73

72 I’rabnya:

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

سكون ظاهر ف آخره الغنم: فاعل مرفوع.
73 I’rabnya:

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

َمْهَما َيْرَكْع ِإَماٌم َيْرَكْع َمْأُمْوٌم
Setiap kali imam rukuk,  makmum pun rukuk

Kata َيِْئ dan َيْذَهْب  keduanya di-jazam-kan oleh َمْهَما. 
Demikian seterusnya

 dan ِإذ adalah huruf syarat yang tersusun dari kata (jika) ِإْذَما .5
 :Contohnya .ِإْن semakna dengan huruf  ِإْذَما  Kata .ما

ََلَة َتْسَمْع 74   ِإْذَما أَْقَرْأ َاْجَ
Jika aku baca majalah, kamu dengar

ِإْذَما َتْفَعْل َشًرا تَْنَدْم
Jika berbuat jelek, kamu akan menyesal

Kata أَْقَرْأ dan َتْسَمْع  di-jazam-kan oleh ِإْذَما. Demikian 

selanjutnya.

 adalah isim syarat yang berfungsi untuk menyatakan أٌََي .6
siapa atau apa saja, sesuai dengan kata yang mengikutinya. 
Contohnya:

أًَيا يَْأُكْل ُعَمُر يَْأُكْلُه َبْكٌر
Apa yang dimakan umar, Bakar makan

َأَي ُطَاٍب َتْعِرْف َأْعِرْفُه
Siswa yang kamu kenal,  aku  kenal

Kata يَْأُكْل dan يَْأُكْل di-jazam-kan oleh أٌََي, demikian 
selanjutnya.

فعل الشرط وعامة جزمه سكون ظاهر ف آخره. اَْلَكلُب: فاعل مرفوع اجملة 
أنه  على  مهما  جزوم  مضارع  فعل  َيرَهْب:   مبتدأ.  الفاعل خر  و  الفعل  من 

جواب الشرط وعامة جزمه سكون ظاهر ف آخره اَْلِقُط: فاعل مرفوع.
74 I’rabnya:

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

آخره. و فاعله ضمر مستتر فيه وجوبا تقدير أنت.
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 adalah isim syarat yang berfungsi untuk (kapan saja) َمَتى .7
menyatakan waktu, seperti ungkapan berikut: 

َمَتى تَْأُكْل َيْذَهْب َحاِمٌد
Kapan saja kamu makan, Hamid pergi

َمَتى َيْذَهْب َاْاِبُن َتِْلْس َاُأُم
Kapan saja anak itu pergi, ibu pasti duduk

Kata يَْأُكْل yang menjadi fi’il syrata dan َيْذَهْب yang menjadi 
jawab syarat dijazamkan oleh َمَتى, demikian juga hukum kata 

.َتِْلْس  dan kata َيْذَهْب  

 adalah isim syarat dan dipergunakan (kapan  saja) أََياَن .8

untuk menyatakan waktu secara umum, yang sama dengan 

kata  75,َمَتى dan boleh ditambah huruf َما  sebagai huruf 

tambahan. Contohnya:

أََياَن َما َتْعِدْل َأْعِدْل76 
Kapan kamu berbuat adil, aku berlaku adil

أََياَن َتْذُكْر اهَ َتفَلْح
Kapan saja kamu ingat Allah, kamu senang

Kata َتْعِدْل dan َأْعِدْل di-jazam-kan oleh أََياَن, demikian selanjut-
nya.

75 Perbedaan antara keduanya adalah: a. “أََياَن” jarang digunakan, sementara 

 khusus digunakan pada waktu yang ,”أََياَن“ .sering digunakan, b ”َمَتى“

akan datang, sementara “َمَتى” digunakan pada waktu akan datang atau 

lampau, c. Biasanya penggunaan “أََياَن” hanya untuk menyatakan suatu 

sangat perlu diugkapkan, sementara “َمَتى” digunakan untuk suatu yang 

sangat perlu diugkapkan atau tidak.  
76   I’rabnya:

أََياَن َما:  أََياَن اسم شرط يزم فعلي اأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاءه 
مبي  على الفتحة ف حل نصب الظرفية الزمانية َما: زائدة  َتْعِدْل: فعل مضارع 
جزوم  بأّيان على أنه فعل الشرط وعامة جزمه سكون ظاهر ف آخره. و فاعله 
أنه  بأّيان على  َأْعِدل:  فعل مضارع جزوم  ضمر مستتر فيه وجوبا تقديرأنا. 
جواب الشرط وعامة جزمه سكون ظاهر ف آخره. و فاعله ضمر مستتر فيه 

وجوبا تقديرأنا. 
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 adalah isim syarat  yang dipergunakan (dimana saja) أَْيَن .9
untuk menyatakan tempat. Kata ini juga bisa  ditambahkan 
dengan huruf َما yang berfungsi sebagai huruf tambahan di 
akhirnya. Contohnya: 

أَْيَنَما َتِْلْس يَْنُظْرَك
Dimana saja kamu duduk, dia melihatmu

أَْيَن َيِْلِس ْامَْرأُ أَُقْم
Dimana saja orang duduk, maka aku berdiri

Kata َتِْلْس dan يَْنُظْر  dijazamkan oleh أَْيَن. Demikian selanjut-
nya.

 adalah isim syarat untuk menyatakan (,dimana saja) أََنى .10

tempat dapat juga diterjemahkan dengan makna  “kapan 

saja dan  bagaimana pun jua”. Contoh penggunaan kata أََنى  
ini dapat dilihat dalam beberapa contoh berikut: 

أََنى َتِْلْس َتْسَمْع 77
Dimana  kamu duduk, kamu dengar 

أََنى ُتِرْد تَْأُكْل
Dari mana saja kamu ingin, kamu makan

Kata َتِْلْس dan َتْسَمْع keduanya dijazamkan olehأََنى. Demikian 
selanjutnya.

 yang (dimana saja, kapan saja, dan sekiranya) َحْيُثَما .11
berfungsi sebagai اسم الشرط. Contoh kalimat adalah: 

َحْيُثَما َتْدِرْس َتْفَهْم
Sekiranya kamu belajar, kamu mengerti

َحْيُثَما َأَرَها  تَتََبَسْم
77 I’rabnya:

أََنى:اسم شرط يزم فعلي اأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاء  ف حل 
نصب الظرفية امكانية.    َتلس: فعل مضارع جزوم  بأين على أنه فعل الشرط 
وعامة جزمه سكون ظاهر ف آخره. و فاعله ضمر مستتر فيه وجوبا تقديرأنت 
ْ. َتسَمْع:  فعل مضارع جزوم بأنى على أنه جواب الشرط وعامة جزمه سكون 

ظاهر ف آخره. وفاعله و فاعله ضمر مستتر فيه وجوبا تقديرأنت. . 
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Kapan saja aku melihatnya, ia tersenyum

Kata َتْدِرْس dan َتَفَهْم di-jazam-kan َحْيُثَما, demikian 
selanjutnya.

 adalah isim syarat yang mengandung makna َكْيَفَما .12
bagaimanapun. Contohnya sebagai berikut: 

َكْيَفَما َتْفَعْل أَْفَعْل
Bagaimana pun kamu berbuat aku akan berbuat

َكْيَفَما َيِْش َفراََمَا يََتِبْع َأُخْوُه
Bagaimanapun cara Pratama berjalan saudaranya 

mengikuti nya

َكْيَفَما يَْقَرْأ َنْوَفْل َيْسَمْع َظاِفٌر
Bagaimanapun cara Naufal mem  baca maka Zhafir men-

dengar

Kata َتْفَعْل dan أَْفَعْل  adalah fi’il mudhari’ yang di-jazam-kan 
oleh isim syaratt  syarat َكْيَفَما, fi’il yang pertama menjadi fi’il 
syarat dan fi’il   yang kedua menjadi jawab syarat.Demikian  

selanjutnya, kata     َيِْشmenjadi menjadi fi>il syarat dan kata 

.menjadi jawab syarat  يََتِبْع

13. Amil jazam terakhir adalah ِإَذا yang khusus digunakan dalam 
syair seperti ungkapan  berikut:

ِاْسَتْغِن َما َأْغنَاَك َرُبَك ِباْلِغنَـى
Cukuplah dengan pem berian Tuhanmu 

َو إَذا ُتِصْبَك َخَصاَصٌة َفَتَحَمِل
Jika kamu mendapatkan kesusahan, maka tangungglah 

(kesusahan itu)

Kata ُتِصْب dan َفَتَحَمل  adalah fi’il mudhari’ yang di-jazam-

kan oleh  syarat إَذا. 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: 

ِإْن َدَرْسَت  َشَكْرُت 78
Jika sudah kamu belajar, maka aku bersyukur

b. Fi’il madhi dengan fi’il mudhari’, seperti:

ِإْن َدَرْسَت تَْنَجْح79 
Jika kamu belajar, maka kamu akan sukses

2. Penambahan huruf ف yang disebut الَشْرِط ِجََواِب  َراِبَطٌة   اَْلَفاُء 
terjadi bila kata yang menjadi jawab syaratnya berbentuk:

 a. Fi’il amr, contohnya:

ِإْن َيْذَهْب َبْكٌر َفاْضِرْبُه80

78 I’rabnya:

َدَرْسَت: فعل و فاعل ف حل جزم جزوم بإن على أنه فعل  ِإْن: حرف شرط 
جواب  أنه  على  بإن  جزوم  جزم  حل  ف  فاعل  و  فعل    : َشَكْرُت   . الشرط 

الشرط 
79  I’rabnya:

ِإْن: حرف شرط. َيَذَهْب:  فعل مضارع جزوم بإن على أنه فعل الشرط وعامة 
جزمه سكون ظاهر ف آخره. بكر: فاعل مرفوع. َفاْضِرْبُه  الفاء رابطة جواب 
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.  
80  I’rabnya:

ِإْن: حرف شرط. َيَذَهْب:  فعل مضارع جزوم بإن على أنه فعل الشرط وعامة 
جزمه سكون ظاهر ف آخره. بكر: فاعل مرفوع. َفاْضِرْبُه  الفاء رابطة جواب 
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: 

ِإْن َكاَن َعِلٌي ُأْستَاًذا َفَبْكٌر َطاِلٌب81
Jika Ali jadi guru,  Bakar jadi siswa

c. Huruf jar, nafi, dan sebagainya, contohnya:

ِإْن َكاَن َزيٌْْد ُهنَاَك َفِفى اْلَداِر َصاِل82ٌ
Jika Zaid ada di sana maka di rumah ada  Shalih

81  I’rabnya:

ِإْن: حرف شرط. َكاَن: فعل َماض نَاقص ترفع ااسم و تنصب اخر َحُْمْوٌد: 
على  مبي  ظرف  ُهنَا:  آخره.  ف  ظاهرة  ضمة  رفعه  وعامة  بها  امهامرفوع 
السكون فى حل نصب خر كان. اجملة من  اسم كان و خرها ف حل جزم 
باابتداء  مرفوع  مبتدأ  بكر:  الشرط.  جواب  رابطة  الفاء  َفَبْكٌر:  الشرط.  فعل 
وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره. َطاِلٌب: خر مبتدأ مرفوع بامبتدأ وعامة 

رفعه ضمة ظاهرة ف آخره 
82   I’rabnya:

زيٌد:  اخر  تنصب  و  ااسم  ترفع  نَاقص  َماض  فعل  َكاَن:  شرط.  ِإْن: حرف 
امهامرفوع بها وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره. ُأْستَاًذا: 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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marfû’ât al-asmâ’
[isim-isim marfû’]

Bab ini membahas tentang isim-isim yang diberi hukum rafa’  
Kalimat yang berbentuk isim dan yang marfu’ (harus dibaca 

“dhummah” yang berjumlah 7 (tujuh).

اَْمَْرُفوَعاُت َسْبَعٌة َوِهَي اَْلَفاِعُل، َواْمَْفُعوُل اََلِذي َمْ ُيَسَم 
َفاِعُلُه، َواْمُْبَتَدأُ، َوَخَرُُه، َواْسُم َكاَن َوَأَخَواِتَها، َوَخَرُ 
َأْشيَاَء  أَْربََعُة  َوُهَو  ِلْلَمْرُفوِع،  َوالَتاِبُع  َوَأَخَواِتَها،  ِإَن 

اَلَنْعُت، َواْلَعْطُف، َوالَتْوِكيُد، َواْلَبَدُل
Isim yang dihukumi rafa’ ada tujuh: 1. Fa’il, 2. maf’ul yang 
tidak disebutkan fa’il-nya, 3. mubtada’, 4. khabar mubtada’, 

5. isim َكاَن dan saudara-saudaranya, 6. khabar ِإَن dan 
saudara-saudara nya, 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)”

اِء َباُب َمْرُفْوَعاِت ْاَأْسَ
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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: 

1. Kalimat yang menjadi اْلَفاِعُل (pelaku). Contohnya:

َقَرأَ ُحََمٌد ِكتَاًبا
Muhammad telah membaca buku

Kata ُحََمٌد menjadi fa’il yang dihukumi rafa’(berharakat 

dhummah) dan  tidak boleh dibaca dengan harakat selain 

“dhummah”.  

2. Kalimat yang menjadi نَاِئُب اْلَفاِعْل (pengganti fa’il).Contohnya 
seperti:

ُقِرأَ ِكتَاٌب
Buku telah dibaca

Kata ِكتَاٌب menjadiنَاِئُب اْلَفاِعْل karena asalnya adalah: 

َقَرأَ ُحََمٌد ِكتَاًبا
Muhammad telah membaca buku

Kata ُحََمٌد dibuang dan diganti posisinya oleh kata ِكتَاًبا 

sebagai penggantinya dan diberi hukum rafa’ seperti hukum 

fa’il, sehingga dibaca ِكتَاٌب dengan harakat dhummah serta 

merubah harakat fi’il madhi-nya, yaitu kata َقَرَأ menjadi ُقِرَأ 
sehingga dibaca menjadi: ُقِرأَ ِكتَاٌب (kitab dibaca). 

3. Kalimat yang menjadi ُمْبَتَدْأ (isim sebagai permulaan kata), 
Contohnya:

َزْيٌد َصاِئــٌم
Zaid puasa

Kata َزْيٌد berkedudukan menjadi ُْمْبَتَدأ (subjek) dan kata َصاِئــٌم 
menjadi  khabar (predikat), yang menerangkan kata َزْيٌد sebagai 
orang yang berpuasa. 
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4. Kalimat yang menjadi َْخَر (predikat).Contohnya:

َزْيٌد َصاِئــٌم
Zaid puasa

Kata َصاِئــٌم berkedudukan sebagai َْخَر (predikat), yaitu 

kata yang menerangkan kata َزْيٌد subjek sebagai orang yang 

berpuasa.  

5. Kalimat yang menjadi Isim َكاَن,yaitu perubahan hukum 

mubtad’ oleh kata َكاَن, menjadi isim, Contohnya:

َكـاَن َزْيٌد َصاِئـًما
Zaid berpuasa

ٍKata َزْيٌد menjadi isim َكاَن yang diberi hukum rafa’, karena 

aslanya adalah َصاِئـٌم  yang terdiri dari mubtada’ dan َزْيٌد 

khabar. Ketika kalimat itu dimasuki oleh kata َكاَن, maka kata 
 Demikian juga .َكاَن berubah namanya menjadi isim kata َزْيٌد

kata َصاِئـًما dirubah menjadi khabar َكاَن yang diberi hukum 

nashab. 

6. Kalimat yang menjadi َخَرُ ِإَن (khabar Inna), yaitu perubahan 

hukum mubtada’ setelah dimasuki oleh kata ِإَن Misalnya:

ِإَن َزْيًدا َصاِئـٌم
Sesungguhnya Zaid berpuasa

Kata َصاِئـٌم menjadi khabar ِإَن yang diberi hukum rafa’, 

karena asalnya adalah َزْيٌد َصاِئـٌم yang terdiri dari mubtada’ 

dan khabar. Ketika kalimat itu dimasuki oleh kata ِإَن, maka 

kata َزْيٌد berubah namanya  menjadi isim ِإَن  dan diberi 

hukum nashab dan kata َصاِئـٌم disebut khabar ِإَن. 

B. Kata yang mengikuti hukum rafa’ atau ِلْلَمْرُفوِع  yang الَتابُع 

berjulah    4 (empat) macam:

a. Kata yang menjadi an-na’t ( اَلَنْعُت ), yaitu kata yang menjadi 
sifat dari kata sebelumnya. Contohnya sebagai berikut:

َقَرأَ ُحََمٌد اَْلَعاِمُ ِكتَاًبا
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Muhammad yang alim  membaca buku

Kata ُاَْلَعاِم berhakat dhummah karena mengikuti harakat 
kata  ُحََمٌد,  karena menjadi sifat kata  ُحََمٌد, sebab keduanya 
berbentuk isim ma’rifat. 

b. Kata yang menjadi ma’thuf (َاْلعْطُف ) bagi kata sebelumnya 
dengan perantaraan huruf athaf, misalnya huruf wawu, 
seperti:

َقَرأَ ُحََمٌد  َو َبْكـٌر ِكتَاًبا
Muhammad dan Bakar telah membaca buku

Kata َبْكـٌر berharakat dhummah karena mengikut hukum 
kata ُحََمٌد dengan perantaraan huruf athaf َو yang bermakna 
dan. 

c. Kalimat yang menjadi at-taukid (اَلَتْوِكْيُد), yaitu penguat suatu 
pernyataan. Contohnya  sebagai berikut:

َقَرأَ َبْكرٌٌ نَْفُســُه ِكتَاًبا
Bakar, sendirian, telah membaca buku

Kata نَْفُس pada kata نَْفُســُه berharakat dhummah karena 
mengikuti hukum kata َبْكٌر yang disebut al-Mu’akkad 
(yang diperkuat). Artinya  kata َبْكٌر diperkuat oleh kata 
 sebagai dhamir yang نَْفُســُه sedangkan huruf ha’ pada ,نَْفُس
kembali kepada kata ُحََمٌد. 

d. Kalimat yang menjadi al-badl (اَْلَبدُل), yaitu pengganti makna 
suatu kata atau kalimat. Contohnya sebagai berikut: 

َقَرأَ َظاِفٌر، َصِدْيُقَك ِكتَاًبا
Muhammad, temanmu, telah membaca buku

Kata َصِدْيُق berharakat dhummah karena mengikuti harakat 
kata  َظاِفٌر, karena menjadi badl (pengganti) dari kata 
 yang disebut  mubdal minhunya (hukum kata yang ,َظاِفٌر
diganti). 

Masing-masing isim yang dihukumi rafa’ di atas, akan 

dijelaskan lebih rinci dan detail secara berurutan pada 

bahasan berikutnya.
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al-fa’il 
[subyeK atau PelaKu]

Setiap 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 (فاعل) yang dijelaskan dalam bab ini.

A. Pengertian Fa’il

اَْلَفاِعُل ُهَو ْاِاْسُم اْمَْرُفْوُع اْمَْذُكْوُر َقْبَلُه ِفْعُلُه
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’ (َمْرُفْوٌع), dan c). Fa’il mengikuti fi’il 

َباُب اْلَفاِعِل
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maklum (معلوم  atau berada setelah kata (kata kerja aktif) (فعل 
kerja aktif. Contohnya: 

(Muhammad telah membaca buku) َقَرأَ ُحََمٌد ِكتَاًبا

Jadi, ditegaskan bahwa kata ُحََمد adalah isim (nama orang) 
yang menjadi fa’il (pelaku pekerjaan membaca) yang dihukumi 
rafa’ (berharkat dhummah) dan ia mengikuti fi’il (فعل معلوم) yaitu 
kata ََقَرأ. 
B. Pembagian Fa’il

َوُهَو َعَلى ِقْسَمْيِ: َظاِهٍر َوُمْضَمٍر
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

َوَقاَم  َزْيٌد،  َويَُقْوُم  َزْيٌد،  َقاَم  َقْوِلَك:  َنُْو  َفالَظاِهُر 
يَُقْوُم  َو  الَزْيُدْوَن،  َوَقاَم  الَزْيَداِن،  ويقوُم  الَزْيَداِن، 
الَزْيُدْوَن، َو َقاَم الِرَجاُل، َو يَُقْوُم الِرَجاُل، َو َقاَمْت 
ِهْنٌد، َو َتُقْوُم ِهْنٌد، َوَقاَمْت اَِهْنَداِن، َو َتُقْوُم اَْهِْنَداِن، 
اَْهُُنْوُد،  َوتُقْوُم  اَْهِْنَداُت،  َوَتُقْوُم  اَْهِْنَداُت،  َوَقاَمْت 
َويَُقْوُم  ُغَاِمي  َوَقاَم  َأُخْوَك  يَُقْوُم  َو  َأُخْوَك،  َقاَم  َو 

ُغَاِمي، َوَما َأْشبَـَه َذِلَك
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Fa’il yang berupa isim zhahir adalah seperti: َقاَم َزْيٌد (Seorang 
Zaid telah berdiri), َزْيٌد  ,(Seorang Zaid sedang berdiri) يَُقْوُم 
 Dua) ,يقوُم الَزْيَداِن ,(Dua orang si Zaid telah berdiri) َقاَم الَزْيَداِن
orang Zaid sedang berdiri), َقاَم الَزْيُدْوَن (Beberapa orang Zaid 
telah berdiri), الَزْيُدْوَن  Beberapa orang Zaid sedang) يَُقْوُم 
berdiri), الِرَجاُل  ,(Beberapa orang laki telah berdiri) َقاَم 
الِرَجاُل ِهْنٌد ,(Beberapa orang laki sedang berdiri) يَُقْوُم   َقاَمْت 
(Seorang Hindun telah berdiri), ِهْنٌد  Seorang Hindun) َتُقْوُم 
sedang berdiri), َقاَمْت اَِهْنَداِن (Dua orang Hindun telah berdiri), 
اَِهْنَداِن اَْهِْنَداُت ,(Dua orang Hindun sedang berdiri) َتُقْوُم   قامْت 
(Beberapa Hindun telah berdiri), َتُقْوُم اَْهِْنَداُت (Beberapa orang 
Hindun sedang berdiri), اَْهُُنْوُد  Beberapa orang Hindun) تُقْوُم 
sedang berdiri), َأُخْوَك  يَُقْوُم ,(Saudaramu telah berdiri) َقاَم 
,(Saudaramu sedang berdiri) َأُخْوَك ُغَاِمي   Anak mudaku) َقاَم 
telah berdiri), يَُقْوُم ُغَاِمي (Anak 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 :

مفرد .1  ,yaitu kata yang menunjukkan makna tunggal ,اسم 
baik untuk jenis laki atau perempuan.

Contoh fa’il yang berbentuk isim mufrad untuk seorang 
laki-laki: 

َقاَم َزْيٌد
Zaid telah berdiri

Kata َزْيٌد adalah fa’il yang mengikuti fi’il madhi (َقاَم). Bila 
susunan kalimat di atas dibalik, maka kata َزْيٌد menjadi 
mubtada’, karena berada di depan fi’il. Contoh:

َزْيٌد َقاَم
Zaid telah berdiri

Contoh fa’il yang berbentuk isim mufrad untuk seorang 
perempuan: 
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 َقاَمْت ِهْنٌد 82

Hindun telah berdiri

Kata ِهْنٌد adalah fa’il yang mengikuti fi’il madhi (َقاَمْت). Bila 
susunan kalimat di atas dibalik, maka kata ِهْنٌد menjadi 
mubtada’, karena berada di depan fi’il. Contoh:

ِهْنٌد َقاَمْت 
Hindun telah berdiri

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

يَُقْوُم َزْيٌد83
Zaid sedang berdiri

Kata َزْيٌد adalah fa’il yang mengikuti fi’il mudhari’i (يَُقْوُم). 
Bila susunan kalimat di atas dibalik, maka kata َزْيٌد menjadi 
mubtada’, karena berada di depan fi’il. Contoh:

َزْيٌد يَُقْوُم
Zaid sedang berdiri

Contoh fa’il yang berbentuk isim mufrad untuk seorang 
perem puan: 

َتُقْوُم ِهْنٌد 84
Hindun sedang berdiri

Kata ِهْنٌد adalah fa’il yang mengikuti fi’il mudhari’ (َتُقْوُم).  
Bila susunan kalimat di atas dibalik, maka kata ِهْنٌد menjadi 
mubtada’, karena berada di depan fi’il. Contoh:

82 I’rabnya:

 :  قامََ: فعل ماض مبي على فتحة ظاهرة ف آخره. التــاء عامة التـأنيث: ِهندٌٌ
فاعل مرفوع وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره

83  I’rabnya:

َزْيد: فاعل مرفوع وعامة رفعه ضمة  ظاهرة ف  يَُقْوُم: فعل مضارع مرفوع. 
آخره 

84  I’rabnya:

: فاعل مرفوع وعامة  ضمة  ظاهرة ف آخره َتُقْومُُ: فعل مضارع مرفوع. ِهندٌٌ
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ِهْنٌد َتُقْوُم 
Hindun sedang berdiri

تثنية .2  yaitu kata yang menunjukkan (Isim Tatsniyah) اسم 
makna ganda), baik untuk jenis laki atau perempuan, 
contohnya:

Contoh fa’il yang berbentuk isim tatsniyah untuk dua orang 
laki:

َقاَم الَزْيَداِن
Dua orang bernama Zaid telah berdiri

Kata اَلَزْيَدان adalah fa’il yang  mengikuti fi’il madhi (َقاَم). 
Bila susunan kalimat di atas dibalik, maka kata اَلَزْيَدان 
menjadi mubtada’, karena berada di depan fi’il. Dan fi’il 
madhi yang diikutinya harus ditambahkan huruf alif, untuk 
menyesuaikan antara keduanya,  seperti:

اَلَزْيَداِن َقاَما
Dua orang bernama Zaid telah berdiri

Contoh fa’il yang berbentuk isim tatsniyah untuk dua orang 
perempuan:

َقاَمْت اَْهِْنَداِن
Dua orang bernama Hindun telah berdiri

Kata َاِهْنَداِن adalah fa’il yang mengikuti fi’il madhi, kata  
 menjadi َاِهْنَداِن Bila kalimat di atas dibalik, maka kata .َقاَمْت
mubtada’, karena berada di depan fi’il. Dan fi’il madhi yang 
diikutinya ditambahkan huruf alif, untuk menyesuaikan 
antara keduanya, seperti:

اَْهِْنَداِن َقاَمـتَا
Dua orang bernama Hindun telah berdiri

Contoh fa’il yang berbentuk isim tatsniyah untuk dua orang 
laki: 

يَُقْوُم الَزْيَداِن
Dua orang bernama Zaid sedang berdiri
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Kata اَلَزْيَداِن adalah fa’il yang mengikuti fi’il mudhari’, kata 
 menjadi اَلَزْيَداِن Bila kalimat di atas dibalik, maka kata .يَُقْوُم
mubtada’, karena berada di depan fi’il. Dan fi’il mudhari’ 
yang diikutinya harus ditambahkan huruf alif-nun, seperti:

الَزْيَداِن يَُقْوَماِن
Dua orang bernama Zaid sedang berdiri

Contoh fa’il yang berbentuk isim tatsniyah untuk dua orang 
perempuan:

َتُقْوُم اْهِْنَداِن
Dua orang bernama Hindun sedang berdiri

Kata َاِهْنَداِن adalah fa’il yang mengikuti fi’il mudhari’, yaitu 
kata َتُقْوُم. Bila kalimat di atas dibalik, maka kata َاِهْنَداِن 
menjadi mubtada’, karena berada di depan fi’il. Dan fi’il 
mudhari’ yang diikutinya harus ditambahkan huruf alif-
nun, untuk menyesuaikan antara keduanya, seperti:

اْهِْنَداِن َتُقْوَمان
Dua orang bernama Hindun sedang berdiri

السام .3 امؤنث   yaitu kata yang menun juk kan makna ,جع 
banyak untuk jenis perempuan), contoh: 

َقاَمْت اَْهِْنَداُت
Beberapa orang bernama Hindun telah berdiri

َضَرَبْت اَْهِْنَداُت
Beberapa orang bernama Hindun telah memukul

Kata اَْهِْنَداُت adalah fa’il yang mengikuti fi’il madhi, yaitu 
kata َقاَمْت dan َضَرَبْت.  Bila kalimat di atas dibalik, maka kata 

 .menjadi mubtada’, karena berada di depan fi’ilnya اَْهِْنَداُت
Dan fi’il madhi yang diikutinya harus ditambahkan huruf 
nun al-Inas, seperti:

اَْهِْنَداُت ُقْمَن
Beberapa orang bernama Hindun telah berdiri

اَْهِْنَداُت َضَرْبَن
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Beberapa orang bernama Hindun telah memukul

السام .4 امذكر   yaitu kata yang menunjukkan makna ,جع 
banyak untuk jenis laki, contoh:

a. Contoh fa’il yang mengikuti fi’il madhi

ُدْوَن 85 َقاَم الَزيـْ
Beberapa orang orang bernama Zaid telah berdiri

Kata ُدْوَن  menjadi fa’il yang  mengikuti fi’il madhi’, yaitu اَلَزيـْ
kata َقاَم. Bila kalimat di atas dibalik, maka kata ُدْوَن  الَزيـْ
menjadi mubtada’, karena berada di depan fi’il. Dan fi’il 
madhi yang diikutinya harus ditambahkan huruf wawu-alif, 
seperti:

ُدْوَن َقاُمْوا الَزيـْ
Beberapa orang bernama Zaid telah berdiri

b. Contoh fa’il yang mengikuti fi’il mudhari’

يَُقْوُم الَزْيُدْوَن 86
Beberapa orang bernama Zaid  sedang berdiri

Kata ُدْوَن  ,’menjadi fa’il yang mengikuti fi’il mudhari اَلَزيـْ
yaitu kata يَُقْوُم. Bila kalimat di atas dibalik, maka kata ُدْوَن  اَلَزيـْ
menjadi mubtada’, karena berada di depan fi’il. Dan fi’il 
mudhari’ yang diikutinya harus ditambahkan huruf wawu-
nun, seperti:

اَلَزْيُدْوَن يَُقْوُمْوَن
Beberapa orang Zaid  sedang berdiri

التكسر .5 yaitu ,جع   kata yang menunjukkan makna banyak 
untuk laki atau perempuan, contoh jama’ taksir untuk jenis 
laki: 

85 I’rabnya:

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

86 I’rabnya::

يَُقْوُم: َ فعل مضارع مرفوع. الَزْيُدْوَن: فاعل مرفوع وعامة رفعه الواو.
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َقاَم الِرَجاُل87
Beberapa orang lelaki telah berdiri

Bila susunan kalimat di atas dibalik, maka kata الِرَجاُل tidak 
lagi menjadi fa’il, tetapi menjadi mubtada’ karena berada di 
depan fi’ilnya. Dan fi’il madhi yang diikutinya ditambahkan 
huruf wawu, seperti:

الِرَجاُل َقاُمْوا
Beberapa orang lelaki telah berdiri

Contoh jama’ taksir untuk jenis perempuan, seperti kata 
:dalam misal berikut اَْهُُنْوُد

تُقْوُم اْهُُنْوُد
Beberapa orang Hindun sedang berdiri

Bila susunan kalimat di atas dibalik, maka kata اْهُُنْوُد tidak 
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:

اَْهُُنْوُد يَُقْمَن
Beberapa orang Hindun sedang berdiri

 :yaitu lima bentuk isim, contoh ,اأماء اخمسة .6

َقاَم َأُخْوَك 88
Saudara telah berdiri

َع أَُبْو َفاِطَمَة ُبَكاًء َمِ
Bapak Fatimah mendengar tangisan

يَُقْوُم َأُخْوَك َاَآَن
Saudaramu sedang berdiri  sekarang 

87 I’rabnya:

قامََ: فعل ماض مبي على فتحة. الرجال: فاعل مرفوع.
88  I’rabnya:

مرفوع  فاعل  أبو:  أخْوَك:  آخره.  ف  ظاهرة  فتحة  على  مبي  ماض  فعل  قامََ: 
اْخَْمَسِة  أخو: مضاف  آِء  ْاَأْمَ الضمة أنه من  نيابة عن  الواو  وعامة رفعه 

الكاف ضمر بارز متصل مبي على الفتحة ف حل جر مضاف إليه. 
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َيْدُعْو َحُْوَك لَْيًا 
Tetanggamu berdoa pada satu malam

َيْكِسُب ُذْو َماٍل َشِدْيًدا 
Orang yang punya harta itu berusaha keras

Kata ََأُخْوَك ,أَُبْو َفاِطَمة menjadi َفاِعٌل (pelaku) yang diberi hukum 

 ,َأُخْوَك ,َحُْوَك dan mengikuti fi’il madhi’. Sementara kata َمْرُفْوُع
dan ُذْو َماٍل menjadi fa’il yang mengikuti fi’il mudhari’

 yaitu penyandaran ,(Mudhaf dan Mudhafun Ilaih) اإضافة .7
kata kepada kata lainnya, baik mudhaf dan mudhafun ilaih-
nya berbentuk isim mufrad, jama’ taksir, dan sebagainya. 
Contoh: 

َقاَم ُغَاِمي89
Anak mudaku  telah berdiri

َجاَء َأَساِتُذُكـْم َصبَاًحا
Guru kalian telah datang pada waktu pagi

Kata ُغَاِمي adalah gabungan kata ُغَاِم yang disebut 
mudhaf dengan dhamir ya’ (ى) yang disebut mudhafun 
ilaih. Demikian juga kata َأَساِتُذُكـْم terdiri dari kata َأَساِتُذ se-
bagai mudhaf dan ُكـْم sebagai mudhafun ilaih. Demikian 
selanjutnya. 

89 I’rabnya:

قامََ: فعل ماض مبي على فتحة ظاهرة ف آخره.  ُغَاِم:  فاعل مرفوع وعامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها اشتغال فى حل حركة امناسبة.  
ُغَاِم: مضاف. الياء  ضمر بارز متصل مبي على السكون ف حل جر مضاف 

إليه. 



H. Musawar M.Ag    |    109

2. Fa’il yang Berbentuk Isim Dhamir

َقْوِلَك: َضَرْبُت، َوَضَرْبنَا،  ِاْثـنَا َعَشَر، َنَْو  َوامُْْضَمُر 
، َوَضَرْبُتَما، َوَضَرْبُتْم، َو َضَرْبُتْ،  َوَضَرْبَت، َوَضَرْبتِِ

َو َضَرَب، َوَضَرَبْت، َو َضَربَا، َوَضَرُبْوا، َوَضَرْبَن
Fa'il yang berbentuk isim dhamir itu seperti: َضَرْبُت (Aku 

telah memukul), َضَرْبنَا (Kami telah memukul), َضَرْبَت (Kamu 

laki-laki telah memukul), َضَرْبتِِ   (Kamu perempuan telah 

memukul), َضَرْبُتَما   (Kamu berdua telah memukul), َضَرْبُتْم 

(Kalian laki-laki telah memukul),َْضَرْبُت (Kalian perempuan 

telah memukul), َضَرَب  (Dia laki-laki telah memukul), َضَرَبْت 

(Dia perempuan telah memukul), َضَربَا (Mereka berdua telah 

memukul), َضَرُبْوا (Mereka laki-laki telah memukul),َضَرْبَن   
(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 َضــَرَب
dalam tabel berikut:

Terjemah فعل+فاعل َضِمْرٌ ُمَتِصٌل فعــل
Aku telah memukul َضَرْبُت ُت َضـَرَب
Kami telah 

memukul َضَرْبنَا نَا َضـَرَب
Kamu (lk) memukul َضَرْبَت َت َضـَرَب
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Kamu (pr) memukul َضَرْبتِِ ِت َضـَرَب
Kalian berdua 

memukul َضَرْبُتَما ُمَا َضـَرَب
Kalian (lk) memukul َضَرْبُتْم ُتْ َضـَرَب
Kalian (pr) memukul َضَرْبُتَ ُتَن َضـَرَب
Mereka (pr) 

memukul َضَرْبَن َن َضـَرَب
Adapun contohnya dalam kalimat adalah:

َضَرْبُت َساِرًقا
Aku telah memukul seorang pencuri

 َقِدمـُتْم ِإَى بَْيِتْى َصبَاًحا
Pagi hari, kalian datang ke rumahku

ِاْسَتْغَفـْرنَا اهَ ِاْسِتْغَفاًرا
Kami memohon ampun kepada Allah

2). Fa’il yang berbentuk isim dhamir mustatir (kata ganti yang 

tersembunyi), seperti kata َضـَرَب yang menyimpan dhamir 
(kata ganti):

َضـَرَب 
Dia (laki-laki) memukul 

َضـَرَبْت 
Dia (perempuan) memukul

Kata َضـَرَب diterjemahkan  dengan “Dia memukul», 

karena ada dhamir ُهَو sebagai fa’il yang tidak terbaca yang 

disebut dhamir mustatir. Demikian juga pada kata َضـَرَبْت 

mengandung dhamir mustatir ِهَي. Bila fa’ilnya dimunculkan 
maka akan terbaca seperti:

َضـَرَب َخاِلٌد 
Khalid telah memukul 

َضـَرَبْت َفاِطَمُة 
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Fatimah  telah memukul

3). Fa’il berbentuk isim dhamir muttashil (َضِمْرٌ ُمَتِصٌل), berupa 
huruf alif dan wawu yang penulisannya disambung dengan 
fi’il madhi atau fi’il mudhari’, seperti:

a) Contoh huruf  alif seperti:

Terjemah فعل + فاعل َضِمْرٌ ُمَتِصٌل فعـل َماض
Mereka Berdua َضَربَا ا َضـَرَب

Contoh kalimat sebagai berikut:

اَمُْْسِلَماِن َشِربَا 
Dua muslim telah minum  

ربَتَا  اَمُْْسِلَمتَاِن شَِ
Dua muslimah telah minum

Huruf alif sebagai isim dhamir mutashil pada kata َشِربَا dan 

ربَتَا .adalah menjadi fa’il yang menunjukkan dua orang شَِ

b) Contoh huruf  wawu  seperti:

Terjemah فعل + فاعل َضِمْرٌ ُمَتِصٌل فعـل َماض
Mereka (lk) َضَرُبوا و َضـَرَب

Contoh kalimat adalah

اَمُْْسِلُمْوَن َشِرُبْوا 
Beberapa muslim telah minum 

Huruf wawu  pada kata َشِرُبْوا adalah fa’il yang menunjukkan 
beberapa orang yang disebut dhamir jama’ lizzukur.

b. Kelompok fa’il yang mengikuti  fi’il mudhari’  terbagi 
menjadi 2 (dua), yaitu dhamir yang tidak boleh disebut dan 
boleh disebut.

a) Fa’il yang tidak boleh disebutkan antara lain terjadi pada:

1) Fi’il mudahri’  yang diawali dengan huruf alif (أ) yang berarti 

“saya” (أنَا), seperti:
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َأْكُتُب الِرَساَلَة90
Saya sedang menulis surat

Dhamir أنَا sebagai fa’il tidak terbaca pada kata َأْكُتُب.
2) Fi’il mudhari’ yang diawali dengan huruf nun (ن) yang berarti 

“Kami/Kita” (َنُْن), seperti:

َنْكُتُب الِرَساَلَةَ 91
Kita sedang menulis surat 

Dhamir َنُْن sebagai fa’il tidak terbaca pada kata َنْكُتُب.
3) Fi’il mudhari’ yang diawali dengan huruf ta’ (ت) yang berarti 

Kamu laki-laki (أَْنَت) sebagai pelakunya, seperti:

َتْكُتُب الِرَساَلَة
Kamu (Izziya) sedang menulis surat

Dhamir أَْنَت sebagai fa’il tidak terbaca pada kata َتْكُتُب 
b). Fa’il yang boleh atau tidak boleh disebutkan antara lain 

terjadi pada:

1) Fi’il mudhari’ yang diawali dengan huruf ta’ (ت) untuk 

makna Dia Perempuan (ِهَي) sebagai pelakunya, seperti:

َتْكُتُب الِرَساَلَة
Dia (Fatimah) sedang menulis surat

َتْكُتُب َفاِطَمُة الِرَساَلةََ
Fatimah sedang menulis surat

Dhamir ِهَي yang ada pada kata َتْكُتُب dalam contoh pertama 
tidak nampak, namun ketika dinyatakan maka ia terbaca 

yaitu  kata َفاِطَمُة menjadi fa’il  pada contoh kedua.

90 I’rabnya:

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

91  I’rabnya:

نكتب: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجازم. وفاعله ضمر مستتر 
فيه وجوبا تقديره نن 
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2) Fi’il mudhari’ yang diawali huruf ya’ (ي) untuk makna Dia 

laki (َو :sebagai pelakunya, seperti (هُِ

َيْكُتُب الِرَساَلَة  Dia (Umar) sedang menulis surat 

َيْكُتُب ُعَمُر الِرَساَلةََ Umar sedang menulis surat 

Dhamir َو  dalam contoh pertama َيْكُتُب yang ada pada kata هُِ
tidak terbaca, namun ketika dinyatakan maka ia terbaca, 
yaitu kata ُعَمُر menjadi fa’il pada contoh kedua.

c) Fa’il yang berbentuk isim dhamir alif (ا) antara lain terjadi 
pada:

1) Fi’il mudhari’ yang menunjukkan makna Kalian (dua laki 

atau perempuan) أَْنُتَما sebagai pelakunya, seperti: 

َتْكُتبَاِن الِرَساَلَة92
Kalian (Ali dan Ana) sedang menulis surat 

أَْنُتَما َتْكُتبَاِن الِرَساَلَة
Kalian (Ani dan Ana) sedang menulis surat

Dhamir ا (dhamir tasniyah) yang ada pada kata َتْكُتبَاِن 
menjadi fa’il sebagai kata ganti (Ali dan Ana) yang menjadi 
lawan bicaranya.

2) Fi’il mudhari’ yang menunjukkan makna Mereka berdua 

(perempuan), ُهَما sebagai pelakunya, seperti:

َتْكُتبَاِن الِرَساَلَة 
Mereka berdua sedang menulis surat 

أَْيِسَيُة َو لَْيَلى َتْكُتبَاِن
Aisyah dan Laila menulis

92 I’rabnya:

َتْكُتبَاِن الِرَساَلَة : تكتبان: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجازم 
وعامة رفعه ثبوت النون  نيابة عن الضمة انه من اأفعال اخمسة األف 
ضمر بارز متصل مبي على السكون ف حل رفع فاعل. الرسالة: مفعول به
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Dhamir alif (ا) yang ada pada kata َتْكُتبَاِن menjadi fa’il sebagai 
kata ganti (Aisiyah dan Laila) yang dinyatakan sebagai 
orang yang sedang menulis.

3) Fi’il mudhari’ yang menunjukkan makna Mereka (berdua 
laki), ُهَما sebagai pelaku, seperti:

َيْكُتبَاِن الِرَساَلَة 
Mereka berdua sedang menulis surat 

َنْوَفٌل َو َظاِفٌر َيْكُتبَاِن 
Naufal dan Zhafir menulis

Dhamir alif (ا) yang ada pada kata َيْكُتبَاِن adalah fa’il yang 
menjadi kata ganti dari (Naufal dan Zhafir).

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

1) Fi’il mudhari’ yang menunjukkan makna kalian (laki-laki) 
:sebagai pelaku, seperti أَْنُتْم 

َتْكُتُبْوَن الِرَساَلَة 93
Kalian (Ali, Adi, dan Ami) menulis surat 

أَْنُتْم َتْكُتُبْوَن الِرَساَلَة
Kalian (Ali, Adi, dan Ami) sedang menulis surat

Dhamir wawu (و)  pada kata َتْكُتُبْوَن adalah fa’il yang menjadi 
kata ganti dari (Ali, Adi, dan Ami).

2) Fi’il mudhari’ yang menunjukkan makna Mereka (laki-laki) 
:sebagai pelaku, seperti  ُهْم 

َيْكُتُبْوَن الِرَساَلَة 
Mereka (Zia, Ofal, dan Ofin)  menulis surat 

ُهْم َيْكُتُبْوَن الِرَساَلَة
Mereka (Zia, Ofal, dan Ofin) menulis surat

93  I’rabnya:

َتْكُتُبْوَن  الِرَساَلَة : تكتبان: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجازم 
وعامة رفعه ثبوت النون  نيابة عن الضمة انه من اأفعال اخمسة الواو:ضمر 

بارز متصل مبي على السكون ف حل رفع فاعل. الرسالة: مفعول به 
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Dhamir wawu (و) yang ada pada kata َََيْكُتُبْون adalah fa’il 
sebagai kata ganti (Zia, Ofal, dan Ofin).

e) Fa’il yang berbentuk isim dhamir nun (ن) antara lain terjadi 
ketika:

1) Fi’il mudhari’ yang menunjukkan makna Kalian (perempuan) 

:sebagai pelakunya, seperti أَْنُتَ

تْكُتْبَ الِرَساَلةََ
Kalian (Anis, Mila, dan Nia) menulis surat 

أَْنُتَ تْكُتْبَ الِرَساَلةََ
Kalian (Anis, Mila, dan Nia) menulis surat

Dhamir ن yang ada pada kata َتْكُتْب menjadi fa’il sebagai 
kata ganti (Anis, Mila, dan Nia) yang menjadi lawan bicara.

2) Fi’il Mudhari’ yang menunjukkan makna Mereka (beberapa 
perempuan) ُهَن sebagai pelakunya, seperti:

َيْكُتْبَ الِرَساَلَة 
Mereka (Ani, Ana, dan Ela) menulis surat

 ُهَن َيْكُتْبَ الِرَساَلَة
Mereka (Ani, Ana, dan Ela) menulis surat

Dhamir ن  yang ada pada kata ََيْكُتْب menjadi 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 (أنت  = kamu laki) yang tidak 
terbaca seperti: 

ِاْضِرْب َعُدَوَك َشِدْيًدا! 94
Pukullah musuhmu dengan keras!

94  I'rabnya:

وفاعله ضمر  آخره  ف  ظاهر  وعامة جزمه سكون  أمر جزوم  فعل  ِاْضِرْب: 
مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. َعُدَوَك:َعُدَو: مفعول به منصوب وعامة نصبه 
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اُْنُظْر اَْمَْنَظَر اْجَِمْيَل!
Lihatlah pemandangan yang indah 

يَا َعْبَد اْلَِق ِاْفَتْح اْلبَاَب!
Hai Abdul Haq, bukalah pintu itu!

Pada fi’il amar, اُْنُظْر,  (انَت) ada isim dhamir ِاْفَتْح dan ِاْضِرْب 
yang tidak terbaca yang disebut dhamir mustatir sebagai 
fa’il (orang yang diperintah).

2) Fa’il berupa isim dhamir muttashil (ى = kamu perempuan), 
seperti: 

ِعْي َما َقاَلُه أَُبْوِك! ِإْمَ
Dengarlah apa kata bapakmu!

ُاْدُخِلْي اَْلَفْصَل!95
Masuklah ke kelas!

ُاْكُتْب َهِذِه اآيََة!
Tulislah ayat ini!

Huruf ya’ pada akhir kata ِعْي ,ُاْدُخِلْي  adalah isim ُاْكُتْب dan ِإْمَ
dhamir muttashil (kata ganti untuk satu orang perempuan 
yang diperintah).

3) Fa’il berupa isim dhamir muttashil (ا = kamu berdua laki 
atau perempuan) yang disebut dhamir tastniyah. 

a) Contoh untuk laki: 

اُْنُظَرا َهَذا، يَا َحُْمْوُد َو َعِلي! 96

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

95 I’rabnya:

ُاْدُخِلْي: فعل أمر جزوم وعامة جزمه حذف النون. الياء: ضمر بارز متصل 
مبي على السكون ف حل رفع فاعل. الفصل: مفعول به وعامة نصبه فتحة 

ظاهرة ف آخره
96 I’rabnya:

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

ِاْجِلَسا ِفْ الَصِف اَأَوِل!
Duduklah di barisan pertama

Huruf alif di akhir kata اْنُظَرا dan  adalah isim dhamir ِاْجِلَسا 
muttashil untuk dua orang laki yang diperintah.

b) Contoh untuk perempuan:

يَاأِنْيَسُة َو لَْيَلى، ِاْفَتَحا اْلبَاَب!
Hai Anisa dan Laila bukalah pintu 

ِاْذَهبَا ِإَىَ َمَكاٍن بَِعْيٍد!
Pergilah ke tempat yang jauh

Huruf alif di akhir kata ِاْفَتَحا dan ِاْذَهبَا adalah isim dhamir 
muttashil untuk dua orang perempuan yang diperintah.

4) Fa’il berupa isim dhamir muttashil (ن = Kalian perempuan) 

yang disebut ُنْوُن الِنْسَوة.
يَا ُمَعِلَماُت، اُْنُظْرَن اَْمَْنَظَر!

Para guru, lihatlah pemandangan itu!

ِاْضِرْبَن َعُدَوُكَن!
Pukullah musuh kalian

ِاْجِلْسَن َجاِنَب ًأْوَاِدُكَن!
Dudulah  di samping anak-anakmu)

Huruf nun di akhir kata اُْنُظْرَن ,ِاْضِرْبَن dan ِاْجِلْسن adalah fa’il 
yang berupa isim dhamir muttashil untuk orang ketiga 
perempuan banyak. Dhamir ini disebut dengan nun 
niswah. 

5) Fa’il berupa isim dhamir muttashil (وا = Kalian banyak  laki) 
yang disebut wawu al-jama’ah, seperti: 

ِاْمُعْوا َما َقاَلُه اْمَُدِرُس!
Dengarkanlah apa kata bapak guru!

نصب مفعول به. يا: حرف النداء حمود: منادى مبي على الضم ف حل نصب. 
َو َعِلي:   الواو حرف عطف. علي معطوف على حمود
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 ُاْدُخُلْوا َفاِرِحْيَ اْلَفْصَل! 97
Masuklah ke kelas dengan senang!

ُاْكـُتـُبْوا َهِذِه اآًيَة!
Tulis ayat ini!

Huruf wawu di akhir kata ُاْدُخُلْوا,  adalah ُاْكـُتـُبْوا dan ِاْمُعْوا 
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 اَلِذْي dengan syarat adanya 
shillah (صلـة) yang mengikutinya, yaitu kata yang menjadi 
penghubung yang  berbentuk:

1. Jumlah fi’liyah (فعل + فاعل ), seperti: 

َقاَم اَلِذْي َذَهَب 98
Orang yang pergi telah berdiri

2. Jumlah ismiyah (مبتدأ + خر) seperti: 

َقاَم اَلِذْي بَْيُتُه َكِبْرٌ 99
Orang yang rumahnya besar itu berdiri

97 I’rabnya adalah sebagai berikut:

ًاْدُخُلْوا: فعل أمر جزوم وعامة جزمه حذف النون. الواو: ضمر بارز متصل 
مبي على السكون ف حل رفع فاعل. َفاِرِحْيَ: حال من الفاعل منصوب وعامة 

نصبه الياء. الفصل: مفعول به
98 I’rabnya adalah sebagai berikut:

قامََ: فعل ماض مبي على فتحة. اَلِذْي: اسم موصول مبي على السكون ف َحل 
رفع فاعل. َذَهَب: فعل ماض . و فاعله ضمر مستتر فيه جوازا تقديره هو. 

اجملة من الفعل و الفاعل صلة الذى
99 I’rabnya adalah sebagai berikut:

قامََ: فعل ماض مبي على فتحة. اَلِذْي: اسم موصول مبي على السكون ف َحل 
بارز  اهاء ضمر  بيت مضاف.  باابتداء.  مرفوع  مبتدأ  بيت:  بَْيُتُه:  فاعل.  رفع 
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3. Jar majrur (حرف جر+ جرور) seperti: 

َقاَم اَلِذْي ِفى اْلَفْصِل 100
Orang yang ada dalam kelas itu berdiri

4. Zharaf (kata keterangan), seperti kalimat berikut: 

َقاَم اَلِذْي أََماَم اْلبَْيتِِ
Orang yang ada di depan rumah itu berdiri

b. Isim Isyarah (kata tunjuk), seperti kata َهَذا berikut: 

َقاَم َهَذا الَرُجُل
Laki-laki ini telah berdiri

َقاَم اَلِذْي َذَهَب 

متصل مبي على الضم ف حل جر مضاف إليه. َكِبْرٌ: خر مبتدأ مرفوع بامبتدأ.
اجملة من امبتدأ و اخر صلة الذى

100 I’rabnya adalah sebagai berikut:

قامََ: فعل ماض مبي على فتحة ظاهرة ف آخره. اَلِذْي: اسم موصول مبي على 
السكون ف َحل رفع فاعل. ِفى اْلَفْصِل: ف حرف جر اْلَفْصِل : 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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maf’ul lam yusamma fa’iluhu 
[ObyeK Dalam Kalimat Pasif]

Ungkapan 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

َوُهَو ْاِاْسُم اْمَْرُفْوُع اَلِذْي َمْ ُيْذَكْر َمَعُه َفاِعُلُه
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 

َباُب الَْْفُعْوِل الَلِذي َلْ ُيَسَم َفاِعُلُه
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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: 

َقَرأَ َنْوَفٌل اَْلِكتَاَب101
Naufal membaca buku

Jika kalimat di atas diuraikan, maka akan menjadi:

 .adalah fi’il ma’lum (kata kerja aktif) (membaca) َقَرَأ

.adalah fa’il (subyek) (orang yang membaca) َنْوَفٌل

.adalah maf’ul bih (objek) (buku yang dibaca) اَْلِكتَاَب

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: 

ُقِرأَ اَْلِكتَاُب 102
Buku dibaca

Jika diuraikan, maka akanmenjadi seperti berikut:

.adalah fi’il majhul (kata kerja pasif) (dibaca) ُقِرَأ

 adalah naib al-fa’il (pengganti subyek dari (buku) اَْلِكتَاُب
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  I'rabnya:

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

فتحة ظاهرة ف آخره
102  I'rabnya:

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

 َفِإْن َكاَن اْلِفْعُل َماِضيًا ُضَم أوُلُه، وُكِسَر َما َقْبَل َآِخرِه، 
َوِإْن َكاَن ُمَضاِرعًا ُضَم أوُلُه وُفِتَح َما َقْبَل َآِخِرِه

Jika fi'ilnya berbentuk madhi, maka huruf awalnya di-
dhummah-kan dan huruf sebelum terakhir dikasrah. Jika 
berbentuk fi'il mudhari', maka huruf awalnya di-dhummah-

kan dan sebelum terakhir di-kasrahkan.

Fi’il majhul (فعل جهول( (kata 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 ماض  (fi’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

َأَكَل َظاِفٌر َمْوًزا
Zhafir makan pisang

َل َمْوٌز ُأكِِ
Pisang dimakan

َفَتَح ِعِزيَا اَلَناِفَذَة
Izziya membuka jendela

ُفِتَحْت الَناِفَذُة
Jendela dibuka

َكتََبْت َفاِطَمُة َحَجًرا
Fatimah menulis  batu

ُكِتَب َحَجٌر
Batu ditulis

َنَصَر َأُغْوٌس َعاِئَشَة
Agus menolong Aisyah

ُنِصَرْت َعاِئَشُة
Aisyah ditolong

Dari beberapa contoh di atas dapat diketahui beberapa hal: 
a)Perubahan harakat pada huruf awal dari fathah menjadi 
dhummah (أوُلُه  dan huruf sebelum terakhir menjadi (ُضَم 
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kasrah (َآِخرِه َقْبَل  َما   b) Penambahan huruf ta’ sukun .(ُكِسَر 
(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 مضارع  huruf awalnya diberi فعل 
harakat dhummah dan huruf sebelum terakhir diberi 
harakat fathah. Contoh: (Perhatikan perbandingan).103

Fi’il Mudhari’ MajhulFi’il Mudhari’ Ma’lum

  ُيْؤَكُل َمْوٌز 104
Pisang dimakan

يَأَُْكُل َظاِفٌر َمْوًزا
Zhafir makan pisang

ُيْفَتُح بَاٌب
Pintu dibuka

يَْفَتُح ِعِزيَا بَاًبا
Izziya membuka pintu

ُتْنَصُر ُمْسِلَمٌة
Muslimah ditolong

يَْنُصُر َصاِلٌ ُمْسِلَمًة
Shalih menolong Muslimah

ُيْعَرُف ِتْلِمْيٌذ
Seorang siswa dikenal

َتْعِرُف َعاِئَشُة ِتْلِمْيًذا
Aisyah mengenal seorang siswa

Dari beberapa contoh di atas dapat diketahui beberapa hal: 
a) Perubahan harakat pada huruf awal dari fathah menjadi 

dhummah (أوُلُه  dan huruf sebelum terakhir menjadi )ُضَم 
fathah (َآِخرِه َقْبَل  َما   b) Perubahan huruf mudhara’ah di .(ُفِتَح 
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:

ُيْؤَكُل َمْوٌز: يؤكل فعل مضارع مبي للمجهول وهو مرفوع وعامة رفعه ضمة 
ظاهرة ف آخره. موز: نائب الفاعل وهو مرفوع وعامة رفعه ضمة ظاهرة 
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Bentuk fi’il dengan 3 huruf:

Fi’il Ma’lum Fi’il Majhul Keterangan

َقَرأَ ُحََمٌد اَلِكتَاَب ُقِرأََ اَلِكتَاُب Fi’il madhi

يَْقَرأَ ُحََمٌد اَلِكتَاَب ُيْقَرأُ اَْلِكتَاُب Fi’il mudhari’

Bentuk fi’il dengan 4 huruf

Fi’il ma’lum Fi’il majhul Keterangan

َأْكَرَم ُحََمٌد اَْلَعاِمَ ُأْكِرَم اَْلَعاِمُ Fi’il madhi tiga huruf yang 

ditambah huruf alif

ُيْكِرُم ُحََمٌد اَْلَعاِمَ ُيْكَرُم اَْلَعاِمُ Fi’il mudhari’

Bentuk fi’il dengan 5 huruf

Fi’il Ma’lum Fi’il Majhul Keterangan

ِاْفتََتَح  ُحََمٌد ااْحِتَفاَل اُْفـُتـِتَح اِاْحِتَفاُل
Fi’il madhi tiga huruf 
ditambah 2 huruf 
(alif-ta’)

يَْفتَِتُح ُحََمٌد ااْحِتَفاَل ُيْفـتَـَتُح اِاْحِتَفاُل Fi’il mudhari’

Bentuk fi’il dengan 6 huruf

Fi’il Ma’lum Fi’il Majhul Keterangan

ِاْسـَتْغـَفَر ُحََمٌد اَه ُاْسـُتْغـِفَر اهَُ
Fi’il madhi tiga huruf 

ditambah 3 huruf (alif-sin-

ta’).

َيْسـَتْغـفُر ُحََمٌد اَه ُيْسـَتْغـَفُر اهَُ Fi’il mudhari’
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C. Pembagian Na’ib al-Fa’il

َنُْو  َفالَظاِهُر  َوُمْضَمٌر؛  َظاِهٌر،  ِقْسَمْيِ:  َعَلى  َوُهَو   
َعْمرٌو،  وُأْكِرَم  َزْيٌد،  وُيْضَرُب  َزْيٌد،  ُضِرَب  َقْوِلَك: 
َمُر َنَْو َقْوِلَك: ُضِرْبُت، َوُضِرْبنَا،  وُيكَرُم َعْمرٌو َوامُْضَْ
َوُضِرْبَت، َوُضِرْبِت، َوُضِرْبُتَما، َوُضِرْبُتْم، َوُضِرْبُتَ، 

َوُضِرَب، وُضِرَبْت، َوُضِربَا، وُضِرُبْوا، َوُضِرْبَن
Na'ib al-Fa'il ada 2 bentuk, yaitu; Isim Zhahir dan Isim 

Dhamir. Yang berbentuk isim zhahir seperti kalimat: ُضِرَب 
 ُأكِرَم َعْمرٌو ,(Zaid sedang dipukul) ُيْضَرُب َزْيٌد ,(Zaid dipukul) َزْيٌد
(Amar dimuliakan), dan ٌُيكَرُم َعْمرو  (Amar sedang dimuliakan). 
Sedangkan contoh isim dhamir adalah ُضِرْبُت (aku dipukul), 

 Kamu) ُضِرْبِت ,(kamu (lk) dipukul) ُضِرْبَت ,(Kami dipukul) ُضِرْبنَا

(pr) dipukul), ُضِرْبُتَما (Kalian berdua dipukul), ُضِرْبُتْم (Kalian 

(lk) dipukul), ََضَرْبُت (Kalian (pr) dipukul), ُضِرَب (Dia (lk) 
dipukul), ُضِرَبْت (Dia (pr) dipukul), ُضِربَا (Mereka berdua (lk-
pr) dipukul), ُضِرُبْوا (Mereka (lk) dipukul), dan ُضِرْبَن (mereka 

(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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Isim Mufrad

Kalimat Terjemah

ُضِرَب َزْيٌد Zaid dipukul

ُضِرَبْت َساِرَقٌة Pencuri dipukul

Isim Tasniyah
ُفــِتَح بَابَاِن Dua pintu dibuka

ُفـِتَحْت نَاِفَذاتَاِن Dua jendela dibuka

Jama’ Mudzakkar 

Salim

ُنِصَر امُْْسِلُمْوَن Orang muslim 

dibantuيُْنَصُر امُْْسِلُمْوَن
Jama’ Mu’annats 

Salim

ُأِمَرْت اَْمُْؤِمنَاُت Perempuan 

mukmin  itu 

diperintahُتْأَمـُر اْمُْؤِمنَاُت

Jama’ Taksir
ُضِرَب الِرَجاُل

Laki-laki itu dipukul

ُيْضَرُب الِرَجاُل
Al-Asma’ Al-

Khamsah

ُعِرَف َأُخْوَك
Saudaramu dikenal

ُيْعَرُف َأُخْوَك

Dari contoh di atas, dapat dilihat bahwa hukum na’ib al-
fa’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 ُضــِرَب dalam tabel berikut:

Terjemah
فعل + نائب 

الفاعل
َضِمْرٌ 
ُمَتِصٌل فعــل

Aku dipukul ُضِرْبُت ُت ُضـِرَب
Kami dipukul ُضِرْبنَا نَا ُضـِرَب
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Kamu (laki) dipukul ُضِرْبَت َت ُضـِرَب
Kamu (pr) dipukul ُضِرْبتِِ ِت ُضـِرَب
Kalian berdua dipukul ُتَما ُضِربـْ ُمَا ُضـِرَب
Kalian (laki) dipukul ُتْم ُضِربـْ ُتْ ُضـِرَب
Kalian (pr) dipukul ُتَ ُضِربـْ ُتَن ُضـِرَب
Mereka (pr) dipukul َن ُضِربـْ َن ُضـِرَب

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

أَنَا ُضِرْبُت َيْوَم اَأَحِد
Saya dipukul pada hari Ahad

ُقِدْمـُتْم َصبَاًحا
Pagi hari, kalian dimajukan

َطَلْبُتَ ِبَغْر َكَراَهٍة
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 َضــَرَب berikut:

ُضـِرَب  Dia (laki) dipukul 

ُضـِرَبْت  Dia (pr) dipukul

Kata َضـَرَب diartikan dengan dia memukul, karena ada 
dhamir mustatir (ُهَو) yang menjadi naib al-failnya. Demikian 
juga dhamir mustatir (هي) yang ada pada kata َضـَرَبْت. Bila 
naib al-failnya dimunculkan, maka akan menjadi seperti 
pada contoh berikut:

ُضـِرَب َخاِلٌد  Khalid  telah dipukul 

ُضـِرَبْت َفاِطَمُة  Fatimah  telah dipukul
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Kata yang menjadi na’ib al-Fa’il berbentuk isim dhamir 
muttashil (ُمَتِصٌل  berupa huruf alif dan wawu yang ,(َضِمْرٌ 
disambung dengan fi’il madhi atau fi’il mudhari’, seperti:

a.  Contoh huruf alif seperti:

Terjemah فعل+نائب الفاعل َضِمْرٌ ُمَتِصٌل فعـل َماض
Mereka berdua 

dipukul ُضِربَا ا ُضـِرَب
Contoh kalimat sebagai berikut:

اَمُْْسِلَماِن ُضِربَا104
Dua orang muslim  telah dipukul

اَمُْْسِلَمتَاِن ُضِربَتَا
Dua orang muslimah telah dipukul

Huruf alif pada kata ُضِربَا   dan ُضِربَتَا  sebagai isim dhamir 
muttashil menjadi na’ib fa’il yang menunjukkan dua orang, 
yaitu dua orang muslim.

b.  contoh huruf  wawu  seperti:

Terjemah فعل+نائب الفاعل َضِمْرٌ ُمَتِصٌل فعـل َماض
Mereka 

dipukul ُبْوا ُضرَِ و ُضـِرَب
Contoh kalimat:

اَمُْْسِلُمْوَن ُضِرُبْوا 105
Orang-orang muslim telah 1dipukul

104 I’rabnya:

للمجهول  ُضِربَا: فعل مبي  باابتداء.  مبتدأ مرفوع  امسلمان:  ُضِربَا:  اَمُْْسِلَماِن 
االف ضمر بارز متصل مبي على السكون فى حل رفع نائب الفاعل اجملة 

من الفعل و نائب الفاعل ف حل رفع خر مبتدأ 
105 I’rabnya:

امسلمون: مبتدأ مرفوع باابتداء. ضربوا: فعل مبي للمجهول الواو ضمر بارز 
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 ُضِرُبْوا adalah na’ib 
al-Fa’il yang menunjukkan makna banyak.
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al-mubtaDa’ wa al-Khabar

[mubtaDa’ Dan Khabar]

Ali 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:

اَْمُْبَتَدأُ ُهَو ْااْسُم اْمَْرُفْوُع اْلَعاِرى َعِن اْلَعَواِمِل الَلْفِظَيِة
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-

َباُب اْلُْبَتَدإِ َوْاَخَبِ
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Ibtida’. Jadi, kalimat yang tidak sesuai dengan ketentuan 
tersebut tidak dinamakan dengan mubtada’. Contoh kalimat: 

ُحَّمٌد ُمَدِرٌس106
Muhammad adalah guru

Kata ُحََمد adalah isim (nama orang) yang berfungsi sebagai 
mubtada’, (permulaan kata), yang di-rafa’-kan oleh amil ma’nawi, 
(kata yang tidak diucapkan), yaitu اابتداء (permulaan).

B. Khabar 

Setiap ُمْبَتَدأ (subjek) memiliki َخر (perdikat) yang berfungsi 
sebagai penyempurna makna kalimat. Dan kalimat yang tidak 
memiliki khabar tidak dapat dimengerti. Adapun definisi 
khabar adalah:

َو اْخََرُ ُهَو اْلـَمْرُفْوُع اْلـُمْسَنُد ِإلَْيِه
Khabar adalah isim yang dihukumi rafa’ dan disandarkan 

kepadanya.

Contoh khabar dalam kalimat seperti kata  ُمَدِرٌس  dalam 
susunan kalimat berikut:

ُحَّمٌد ُمَدِرٌس Muhammad adalah guru

Kata  ُمَدِرٌس adalah khabar (predikat) yang menerangkan 
 ُحََمد bahwa ia adalah seorang guru. Kedudukan (’mubtada)  ُحََمد
sebagai guru diketahui dari kata ُمَدِرٌس sebagai khabar yang 
disebut اَمُْْسَنُد ِإلَْيِه (orang yang menjadi guru adalah Muhammad 
bukan orang lain). Contoh lainnya adalah:

َزْيٌد َقاِئٌم Satu Zaid berdiri

اَلَزْيَداِن َقاِئَماِن Dua Zaid berdiri

106 I'rabnya adalah sebagai berikut:

ُحَّمٌد: مبتدأ مرفوع باابتداء وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره ُمَدِرٌس: خر 
مبتدأ مرفوع بامبتدأ وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره.
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َالَزْيُدْوَن َقاِئُمْوَن Banyak Zaid berdiri

C. Beberapa Ketentuan dalam Mubtada’ dan Khabar

Ditetapkan adanya kesesuaian antara mubtada’ dan khabar 
yang disebut muthabaqah )ُمَطابََقٌة(. Kesesuaian itu seperti 
berikut: 

1. Sama-sama berbentuk isim mufrad dan muzakkar/
mu’annats:

ُحَّمٌد َطاِلٌب Muhammad seorang siswa

ٌة  فاَِطَمُة َطالَب Fatimah adalah seorang siswi

2. Sama-sama berbentuk tatsniyah dan muzakkar/mu’annats:

  َ ْحُمْوَداِن َطاِلبَاِن
Dua Mahmud adalah siswa

فَاِطَمتَاِن َطالبَتَاِن
Dua Fatimah adalah siswi

3. Sama-sama berbentuk jama’ mudzakkar salim:

َحُْمْوُدْونَ َطاِلبَاُبْوَن 107
Beberapa Mahmud adalah siswa

4. Sama-sama berbentuk jama’ mu’annats salim:

فَاِطَمات َطالبَاٌت
Beberapa Fatimah adalah siswi

107 I’rabnya:

حمودون:مبتدأ مرفوع باابتداء وعامة رفعه الواو نيابة عن الضمة أنه جع 
امذكر السام و النون عوض عن التنوين ف ااسم امفرد. طالبْوَن: خر مبتدأ 
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’

ِقْسَماِن: َظاِهٌر َو ُمْضَمٌر، َفالَظاِهُر َما َتَقَدَم  َو اْمُْبَتَدأُ 
ِذْكُرُه. َو امُْْضَمُر اْثنَاَعشَر, َو ِهَي: أَنَا َو َنُْن َو أَْنَت 
َو أَْنِت َو أَْنُتَما َو أَْنُتْم َو أَْنُتَ َو ُهَو َو ِهَي َو ُهَما َو 
ُهْم َو ُهَن، َنُْو قْوِلَك: أَنَا َقاِئٌم َو َنُْن َقاِئُمْوَن َو َما 

َأْشبََه َذِلَك
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: أَنَا (saya), َنُْن (kami/kita), أَْنَت (kamu 

laki), أَْنِت (kamu perempuan), أَْنُتَما (kamu berdua laki atau 

perempuan), أَْنُتْم (kalian laki), َأَْنُت (kalian perempuan),ُهَو  

(dia laki), /mereka berdua laki) ُهَما ,(dia perempuan) ِهَي 

perempuan)  ُهَم    (mereka laki), ُهَن (mereka perempua). 

Misalnya seperti: أَنَا َقاِئٌم (saya berdiri) dan َنُْن َقاِئُمْوَن  (kami 
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 Contoh kalimat Terjemah

أَنَا أَنَا َمَدِرٌس Saya  seorang guru

َنُْن َنُْن امُْْسِلُمْوَن Kami orang muslim

أَْنَت اِلُ أَْنَت اْلَوَلُد الصََ Kamu anak yang baik

أَْنِت أَْنِت َصِدْيَقٌة أَِمْينٌَة Kamu teman yang jujur
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أَْنُتَما أَْنُتَما َفَاَحاِن Kalian berdua petani 

أَْنُتْم أَْنُتْم ُمْؤِمُنْوَن َأَوُلْوَن Kalian mukmin yang 

pertama

أَْنُتَ أَْنُتَ ُمَعِلَماٌت Kalian  para guru

ُهَو ُهَو أَُبْوَك Dia adalah bapakmu

ِهَي ِهَي َفاِطَمُة اَْمَْرُجْوَوُة Dia Fatimah yang 

diharapkan

ُهَما ْينَاِن ُهَما َوَلَداِن َمِ Mereka anak yang gemuk

ُهَم ُهْم َأْوَاٌد َنِشْيُطْوَن Mereka anak yang rajin

ُهَن ُهَن ُأَمَهاٌت ِمْن َمتَاَرْم 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

َو اْخََرُ ِقْسَماِن: ُمْفَرٌد َو َغْرُ ُمْفَرٍد، َفاْمُْفرُد َنُْو َزْيٌد َقاِئٌم. 
َو َغْرُ امُْفَرِد أَْربََعُة َأْشيَآَء: َاْجَاُر َو اْجَُْروُر َو الَظْرُف َو 
اْلِفْعُل َمَع اْلَفاِعِل َو اْمُْبَتَدأُ َمَع اْخََرِ, َنُْو َقْوِلَك: َزْيٌد ِفى 

الَداِر َو َزْيٌد ِعْنَدَك َو َزْيٌد َقاَم أَُبْوُه َو َزْيٌد َجاِريَُتُه َذاِهبٌَة
Bentuk khabar ada dua macam: Khabar Mufrad dan Khabar 

bukan Mufrad. Contoh Khabar mufrad adalah:َزْيٌد َقاِئم (Zaid 
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: ِفى  َزْيٌد 
ِعْنَدَك ,(Zaid berada di dalam rumah) الَداِر  Zaid ada di) َزْيٌد 

sisimu),أَُبْوُه َقاَم  َجاِريَُتُه dan ,(Zaid berdiri bapaknya) َزْيٌد   َزْيٌد 
(Zaid pergi anaknya) َذاِهبٌَة
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Bentuk kalimat yang menjadi khabar ada dua macam:

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

َزْيٌد َقاِئٌم Zaid berdiri

اَلَزْيَداِن َقاِئَماِن  Dua orang Zaid berdiri

اَلَزْيُدْوَن َقاِئُمْوَن  Banyak Zaid berdiri

Kata َقاِئَماِن,  adalah khabar mufrad karena َقاِئُمْوَن dan َقاِئٌم 
berbentuk tunggal. Contoh lain sebagai berikut: 

ُحََمٌد َرُسوُل اه108
Muhammad adalah utusan Allah

َاِإْيَاُن َتْصِدْيٌق ِبِاْلَقْلبِِ
Iman adalah percaya dengan hati

 َطَلُب اْلِعْلِم َفِرْيَضٌة 
Menuntut ilmu hukumnya wajib

الّصَاٌة َواِجًبٌة 
Shalat itu adalah kewajiban

b. خر غر مفرد (Khabar Ghair Mufrad), yaitu khabar (predikat) 
yang berbentuk jumlah atau syibhul jumlah. Khabar dalam 
bentuk  jumlah terbagi  menjadi dua:

َيٌة (1 ِاْمِ  yaitu susunan kalimat yang ,(Jumlah Ismiyah) ُجَْلٌة 
terdiri dari mubtada’ dan khabar ) مبتدأ + خر(, seperti:

108 I’rabnya:

حمد: مبتدأ مرفوع باابتداء رسول: خر مبتدأ وهو مرفوع بامبتدأ وعامة رفعه 
ضمة ظاهرة ف آخره رسول: مضاف اه: مضاف إليه جرور بامضاف وعامة 

جره كسرة ظاهرة ف آخره
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َزْيٌد َجاِريَُتُه َذاِهبَةٌ 109
Anak gadis Zaid pergi

Kata َذاِهبٌَة  َجاِريَُتُه   (gadisnya pergi) adalah jumlah ismiyah 
yang terdiri dari mubtada’ dan kahabar. Bila jumlah seperti 
ini dijadikan  khabar, maka kata َزْيٌد menjadi mubtada 
pertama (مبتدأ أول), kata َجاِريَُتُه menjadi mubtada’ kedua (مبتدأ 
 dan disesuaikan (ُه) yang ditambah dhamir muttashil (ثانى
dengan bentuk mubtada’ pertama. Dhamir ini disebut  رابطة 
(pengikat). Contoh lainnya adalah:

أَْنَت َمْدَرَسُتَك َجِدْيَدٌة Sekolahmu baru

ِهْنٌد َقَلُمَها َصِغْرٌ Pena Hindun kecil

أَْنُتْم بَْيُتُكْم َكِبْرٌ Rumah kalian besar

 yaitu susunan kalimat yang terdiri ,(Jumlah fi’liyah) ُجَْلٌة ِفْعِلَيٌة (2
dari fi’il dan fa’il, )فاعل  +  jumlah ini terbagi menjadi )فعل 
dua:

a) Jumlah fi’liyah susunan kalimat yang terdiri dari  fi’il madhi 

dengan fa’il-nya  )فاعل  + ماض   seperti dalam contoh ,)فعل 

berikut: 

َزْيٌد َقاَم أَُبْوُه110
109 I’rabnya:

َزْيٌد: مبتدأ أول  مرفوع باابتداء وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره. َجاِريَُتُه: 
جاِرَيُت: مبتدأ ثاني  مرفوع باابتداء وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره. اهاء: 
ضمر بارز متصل مبي على الكسر ف حل جر مضاف إليه. َذاِهبٌَة خر مبتدأ 
ثاني  مرفوع بامبتدأ وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره. اجملة من امبتدأ الثاني 

و خره ف حل رفع خر مبتدأ أول
110 I’rabnya

زيد: مبتدأ  مرفوع باابتداء وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره. َقاَم 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 َزْيٌد pada contoh di atas posisinya menjadi mubtada’. 
Kata َقاَم sebagai ماض  yang فاعل menjadi أَُبْو dan kata فعل 
bersambung dengan dhamir muttashil (ه) sesuai dengan 
jenis mubtada’nya. Kemudian jumlah fi’liyah ini (+ فعل ماض 
:menjadi posisi khabar mubtada’. Contoh lain seperti )فاعل

َحاِمٌد َذَهَب َوَلُدُه
Anak Hamid telah pergi

َفَراَما َكَتَب َأُخْوُه الِرَساَلَة
Saudaranya Pratama menulis surat

َنْوَفْل َقَل َكَاُمُه َو َكُثَر َعَمُلُه
Naufal sedikit bicara, banyak kerja

Kata َزْيٌد pada contoh di atas menjadi mubtada’. Kata 
ماض sebagai َذَهَب  yang فاعل menjadi َوَلُد dan kata فعل 
bersambung dengan dhamir muttashil (ه) sesuai dengan 
jenis mubtada’nya. Kemudian jumlah fi’liyah ini فعل + فاعل 
menjadi sebagai khabar mubtada’.

b) Jumlah fi’liyah yang terdiri dari فاعل+ فعل مضارع seperti: 

َعِائَشُة، يَْقَرأُ َوَلُدَها 111
Anaknya Aisyah sedang membaca

Kata َعِائَشُة sebagai mubtada’ dan khabarnya adalah  jumlah 
fi’liyah (مضارع  kemudian , َوَلُد dan يَْقَرُأ yaitu ,(فاعل+فعل 

ditambahkan dhamiir mutashill (ها-nya). Contoh lain 
seperti:

َظاِفٌر يَْلَعُب َزِمْيُلُه Teman Zhafir sedang bermain

105 I’rabnya: 

فعل  يقرأ  آخره.  ظاهرة ف  رفعه ضمة  باابتداء وعامة  مرفوع  مبتدأ  َعِائَشُة: 
مضارع مرفوع لتجرده عن النصب و اجازم وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره. 
ولد: فاعل مرفوع وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره  اهاء:  ضمر بارز متصل 
مبي على الضم  ف حل جر مضاف إليه.   اجملة من الفعل و الفاعل ف  حل 

رفع خر مبتدأ 



138    |    Belajar Mudah Tata Bahasa Arab dengan Kitab Al-Jurumiyah

َفَراَما ُيَصِلى أَُبْوُهَ  BapaknyaPratama sedang shalat

َنْوَفلَْ َتْطَبُخ ُأمُُُه IbunyaNaufal sedang memasak

c). ِشْبُه اْجُْمَلِة, yaitu kalimat yang serupa dengan jumlah. Khabar 
dalam bentuk Syibh al-Jumlah ini terbagi menjadi 2 dua:

 yang (kata keterangan menggunakan huruf jar) اجرور + اجار .1
terdiri dari huruf jar dan kata yang di-jar-kan (majrur), 
seperti susunan kalimat berikut:

َاْلِكتَاُب ِلـُمَحَمٍد   Buku itu milik Muhammad

Gajah itu ada di dalam hutan اَْلِفْيُل ِفى اْلَغابَِة

اَْلَقَلُم َعَلى اْمَْكَتِب Pena itu ada di atas meja

Kata yang bergaris, yaitu kata “اَْلِفْيُل”   “اَْلَقَلُم“ dan “اَْلِكتَاُب”, 
adalah مبتدأ dan sibhul jumlah (جار+جرور) menjadi خر 

(khabar), sebab جار+جرور  mengandung makna  ada) كائن 

di tempat) sebagai متعلق-nya yang disesuaikan dengan 
mubtada’nya. Misalnya, susunan  kalimat contoh pertama 

asalnya adalah: حمد كائن  tetapi kata ,الكتاب   tidak كائن 

dibaca maka cukup menjadi ََمد  Demikian contoh َ.اْلِكتَاُب ِحُ
selanjutnya. Contoh lainnya adalah:

َزْيٌد ِفى الَدار112
Zaid di dalam rumah

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

112  I’rabnya:

زيد: مبتدأ  مرفوع باابتداء وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره. فى الدار: ف 
حرف جر. الدار: جرور بفي وعامة جره كسرة ظاهرة ف آخره. اجار و اجرور 

متعلق محذوف  تقديره “كائن” خر مبتدأ. 
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ِفى الَداِر َزْيٌد113
Di dalam rumah ada Zaid

Kalimat “الَداِر جرور yang terdiri dari “ِفى   +  berubah جار 
menjadi َخَرْ ُمَقَدْم (khabar muqaddam) dan kata َزْيٌد  berubah 
menjadi  ُمْبَتَدْأ ُمَؤَخْر (mubtada’ mua’khhar). 

 kata-kata tertentu yang menjadi kata keterangan)  اَلَظْرُف .2
tempat)114 yaitu khabar dalam bentuk zharaf  seperti:

َزْيٌد ِعْنَدَك115
Zaid berada di sisimu

Kata َزْيٌد menjadi mubtada’, kata ِعْنَد sebagai Zharaf yang 
butuh kepada muta’allaq (tempat bergantung) yaitu kataكائن 
(berada di tempat) tidak terbaca sebagai khabar mubtada’. 
contoh lainya:

اَْمَْقَرَُة َوَراَء اْلبَْيِت
Kuburan  ada di belakang rumah

ِجِد اَلَسَياَرُة أََماَم امَسِْ
Mobil ada di depan 

الَتَاِمْيِذ اَمَُدِرُسْوَن َجاِنَب 
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:

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

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:

زْيٌد: مبتدأ  مرفوع باابتداء وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره ِعْنَد :  ظرف 
الكاف:   ِعْنَد مضاف:   فتحة ظاهرة ف آخره,  الزمان منصوب وعامة نصبه 
متعلق  الظرف  إليه  الفتحة  ف حل جر مضاف  مبي على  متصل  بارز  ضمر 

محذوف  تقديره “كائن” خر مبتدأ 
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َزْيٌد ِعْنَدَك
menjadi

ِعْنَدَك َزْيٌد
Zaid di sisimu

maka kata ِعْنَدَك menjadi khabar muqaddam (خر مقّدم) dan 
kata َزْيٌد menjadi 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 َما  yang berarti “tidak atau bukan”, 
seperti:

َما أَنَا َمَدِرٌس116
Aku bukan seorang guru

َما زََْيٌد َقاَم أَُبْوُه117
Bapak Zaid tidak berdiri

 َما زََْيٌد ِفى الَداِر
Zaid tidak ada di dalam rumah

َما اَْلَقَلْنُسَوُة َفْوَق الَرْأِس
Topi tidak ada di atas kepala

116 I’rabnya:

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

117 I’rabnya:

َما: نافية,  زيد: مبتدأ مرفوع وعامة رفعه ضمة ظاهرة. قام: فعل ماض. أبوه: 
أبو: فاعل مرفوع وعامة رفعه الواو نيابة عن الضمة أنه من اأماء اخمسة 
أبو مضاف اهاء ضمر ف حل جر مضاف إليه. اجملة من الفعل والفاعل ف 

حل خرمبتدأ 
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awamil al-mubtaDa’ wa al-Khabar

[Kata yang merubah POsisi mubtaDa’ Dan Khabar]

Pada bab yang lalu sudah dibahas tentang  dan  beserta 
hukumya.  Contoh kalimat yang terdiri dari mubtada’ dan 

khabar adalah: 

Muhammad adalah guru

Kata  sebagai  مبتدأ diberi hukum rafa’ dan kata ُمَدِرٌس   
sebagai خر diberi 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 َكاَن. Contoh di atas bila dimasuki kata 
:maka akan berubah menjadi  َكاَن

118 
Muhammad adalah guru

118 I’rabnya:

بها  مرفوع  اخر,حمد: امها  وتنصب  ااسم  ترفع  ناقص  ماض  فعل  كان: 
وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره. مدرًسا: خرها منصوٌب بها وعامة نصبه 

فتحة ظاهرة ف آخره.

براُب الخعروراِمِل الدَاِخلرةِ عرلرى الخُبختردرإِ ور الخربرِ
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Posisi kata  berubah menjadi isim َكاَن dan kata ُمَدِرٌس  
berubah menjadi khabar َكاَن. Kata-kata yang merubah hukum 
mubtada’ dan khabar atau al-’Awamil al-Nawasikh terbagi 
menjadi 3 (tiga) kelompok: a).Kelompok kata َكاَن. b). Kelompok 
kata  ِإّن  c)Kelompok kata َظَن. Pengelompokan di atas sesuai 
dengan penjelasan berikut:

َو ِهَي َثَاَثُة َأْشيَآَء: َكاَن َو َأَخَواُتَها َو ِإَن َو َأَخَواُتَها َو 
َظنَْنُت َو َأَخَواُتَها

Kata yang merubah hukum mubtada’ dan khabar ada tiga: 

1). Kata َكاَن  dan kawan-kawannya, 2). Kata ِإَن dan kawan-

kawannya, dan 3). Kata َظنَْنُت dan kawan-kawannya. 

A. Fungsi Kata َكاَن dan Kata yang Semisalnya

َو  أَْمَسى  َكاَن  ِهَي:  َو  اْخََرَ،  تَْنِصُب  َو  ْااْسَم  َتْرَفُع  َفِإَنهاَ 
َأْصَبَح َو َأْضَحى َو َظَل َو بَاَت َو َصاَر َو لَْيَس َو َماَزاَل َو 
مااَْنَفَك َو َماَفِتَئ َو َمابَِرَح َو َماَداَم َوَما َتَصَرَف ِمْنَها, َنُْو َكاَن 
َو َيُكْوُن َو ُكْن. َو َأْصَبَح َو ُيْصِبُح َو َأْصِبْح. َتُقْوُل: َكاَن َزْيٌد 

َقاِئًما َو لَْيَس َعْمٌرو َشاِخًصا َو َما َأْشبََه َذِلَك
Kata َكاَن dan kawan-kawanya merafa’kan ism (mubtada’). 

Kelompok kata َكاَن adalah: َكاَن (adalah/dulu) ,أَْمَسى   (sore-
sore), َأْصَبَح  (pagi-pagi/jadi), َأْضَحى   (pagi-pagi), َظَل (siang-

siang), بَاَت (malam-malam),  َصاَر (jadi), لَْيَس  (bukan/tidak),  
مااَْنَفَك  ,(selalu/selama) َماَزال  (selalu/selama), َماَفِتئ    (selalu/

selama) َمابَِرَح (selalu/selama), َماَداَم (selalu/selama) dan kata-
kata perubahannya, seperti (kata) َكان menjadi َيُكْوُن dan 

menjadi .ُكْن. Kata َأْصَبح menjadi ُيْصِبُح dan menjadi َأْصِبْح. 
Contohnya: َكاَن َزْيٌد َقاِئًما ( Zaid berdiri) dan لَْيَس َعْمٌرو َشاِخًصا  

(Amr bukan orang musafir) dan sebagainya.
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Fungsi kelompok kata َكاَن dan kawan-kawannya merubah 
hukum مبتدأ dan خر. Hukum mubtada’ dirubah menjadi Isim 
dan khabar dirubah menjadi khabar, seperti  yang  terlihat 
dalam tabel berikut:

Kelompok 

َكاَن mubtada’ dan khabar Perubahan kalimat

َكاَن 
adalah/)

(dulu

ُحََمٌد ُمَدِرٌس َكاَن ُحََمٌد ُمَدِرًسا
Muhammad adalah 

guru

Muhammad adalah 

guru

أَْمَسى 
(sore)

َزْيٌد َغِيٌ أَْمَسى َزْيٌد َغِنًيا
Zaid orang kaya 

Sore-sore Zaid 

menjadi orang kaya 

َأْصَبَح 
(menjadi)

اَمَاُء َقِلْيٌل َأْصَبَح اْمَاُء َقِلْيًا
Air itu sedikit

Air itu menjadi 

sedikit

َأْضَحى 
(pagi-pagi)

اَلَطاِلُب َنِشْيٌط َأْضَحى الَطاِلُب َنِشْيطًا
Siswa itu rajin

Pagi-pagi siswa itu 

jadi rajin

َظَل
 (siang-

siang)

اَلَشْيُخ َجاِلٌس َظَل الَشْيُخ َجاِلًسا
Guru itu duduk

Siang-siang guru itu 

duduk

بَاَت 
(malam-

malam)

َزْيٌد َساِهٌر بَاَت َزْيٌد َساِهًرا
Zaid bergadang

Malam-malam Zaid 

bergadang

َصاَر
(menjadi)

َنْوَفٌل َماِهٌر  َصاَر َنْوَفٌل َماِهًرا
Naufal pandai

Naufal menjadi 

pandai
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لَْيَس 
(bukan/

tidak)

َظاِفٌر َجاِلٌس  لَْيَس َظاِفٌر َجاِلًسا
Zhafir duduk Zhafir tidak duduk

َعْمٌرو َشاِخٌص لَْيَس َعْمٌرو َشاِخًصا
Amar orang musafir

Amar bukan orang 

musafir

َماَزال 
selalu/)

(selama

َزْيٌد َقاِعٌد
Zaid duduk

َماَزال  َزْيٌد َقاِعًدا
Zaid selalu duduk

 مااَْنَفَك
 (selalu/

selama)

ُعَمُر َجاِلٌس َما اَْنَفَك ُعَمُر َجاِلًسا
Umar duduk Umar selalu duduk

َماَفِتئ
 (selalu/

selama)

َبْكٌر ُحِْسٌن َما فتََِئ َبْكٌر ُحِْسًنا
Bakar orang baik

Bakar selalu menjadi 

orang baik

َمابَِرَح
 (selalu/

selama)

َعِلٌي َكِرْيٌم َما بَِرَح َعِليٌٌ َكِريًْا
Ali orang mulia

Ali selalu menjadi 

orang mulia ِ

 َماَداَم
 (selalu/

selama)

ُعْثَماُن َغاِضٌب َماَداَم ُعْثَماُن َغاِضًبا
Usman marah Usman selalu marah

Dari beberapa contoh di atas dapat disimpulkan bahwa: 

1)kelompok kata َكان yang berjumlah 13 kata berbentuk fi’il 
madhi. 2)Kata nomor urut 9 sampai 13 selalu diawali dengan 

huruf nafyi, seperti َما dan semacamnya. 3). Karena  berbentuk 
fi’il madhi, maka perubahannya ke fi’il mudhari’ dan lainya 

berfungsi sama, kecuali kata لَْيَس yang 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

َكاَن َيُكْوُن ُكْن

Contoh kalimat
َيُكْوُن اْمَاُء َقِلْيًا ُكْن َعاِمًا
Air itu menjadi 

sedikit
Jadilah orang alim

أََْصَبَح ُيْصِبُح َأْصِبْح

Contoh kalimat
ُيْصِبُح َعِلٌي َأًخا َأْصِبْح َأًخاِىْ
Pagi-pagi Ali 

menjadi saudara

Jadilah kamu 

saudaraku

B. Fungsi Kata ِإَن dan kawan-kawanya 

َو أََما ِإَن َو َأَخَواُتَها َفِإَنهاَ تَْنِصٌب ْااْسَم َوُ  َتْرَفُع اْخََرَ, 
َو ِهَي: ِإَن َو َأَن َو َلِكَن َو َكَأَن َو لَْيَت َو َلَعَل. َتُقْوُل: 
ِإَن َزْيًدا َقاِئٌم َو لَْيَت َعْمرًاو َشاِخٌص َو َما َأْشَبَح َذِلَك. 
َكَأَن  َو  ِلِاْسِتْدَراِك  َلِكَن  َو  ِللَتوِكْيِد  َأَن  َو  ِإَن  َمْعَنى  َو 

ِللَتْشِبْيِه َو لَْيَت ِلَتَمّنِى َو َلَعَل ِللَتَِجى َو الَتَوُقِع
Kata ِإَن dan kawan-kawanya berfungsi me-nashab-kan 
mubtada’ dan me-rafa’-kan khabar. Kelompok kata ِإَن 
adalah: ِإَن (sesungguhnya), َأَن (bahwasanya), َلِكَن (akan 
tetapi), َكَأَن (bagaikan/seperti), لَْيَت (semoga), َلَعَل (semoga). 
Contoh kalimat: ِإَن َزْيًدا َقاِئٌم, (sesungguhnya Zaid berdiri), لَْيَت 
َشاِخٌص  dan ِإَن Makna kata .(semoga Amar musafir) َعْمرًاو 

/untuk penetapan َلِكَن ,untuk memperkuat (pernyataan) ِإَن
penegasian, َكَأَن untuk penyerupaan, لَْيَت untuk harapan, dan 
  .untuk menyatakan sesuatu yang disukai atau dibenci َلَعَل

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

Kelompok ِإَن Mubtada’+Khabar Perubahan kalimat

ِإَن
(sesungguhnya)

َعِليٌٌ ُمَدِرٌس ِإَن َعِلًيا ُمَدِرٌس
Ali adalah guru

Sesungguhnya Ali adalah guru

َأّن
(bahwa)

َزْيٌد َغِيٌ ْعُت َأَن َزْيًدا َغِيٌ َمٍ
Zaid itu  kaya 

Saya mendengar 

bahwa Zaid kaya 

َلِكَن
(akan tetapi)

َزْيٌد ُشَجاٌع َلِكَنُه َبِْيٌل
Sekalipun Zaid pemberani tapi ia pelit

َماَزْيٌد َعامًِا َلِكَنُه َصاِلٌ
Zaid tidak pandai akan tetapi ia shalih

َكَأّن
 (bagaikan/

seperti)

َعِلٌي َبْدٌر   َكَأَن َعِلًيا َبْدٌر
Ali adalah bulan 

purnama 

Ali seperti bulan 

purnama

لَْيَت
(semoga)

اَلُتَاُب َذَهٌب لَْيَت الُتَاَب َذَهٌب
Tanah itu emas

Semoga tanah itu 

menjadi emas

َلَعَل 
(semoga)

َزْيٌد َساِهٌر  َلَعَل َزْيًدا َساِهٌر
Zaid bergadang

Semoga Zaid 

bergadang

Masing-masing huruf di atas memiliki fungsi untuk 
merubah hukum مبتدأ menjadi isim dan  خر diubah menjadi 
khabar. Disamping itu huruf-huruf tersebut memiliki nama 

tersendiri, seperti huruf ِإّن dan   َّّأن  yang memiliki makna 
li taukid (untuk memperkuat pernyataan). Demikian huruf-

huruf selanjutnya. 
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C. Fungsi Kata َظَن dan kawan-kawannya

َو أََما “َظنَْنُت َو َأَخَواُتَها” َفِإَنها تَْنِصٌب ْامُْبَتَدأَ َو تَْنِصُب 
اْخََرَ َعَلى أََنُهَما َمْفُعْوَاِن َهَا. َو ِهَي: َظنَْنُت َو َحِسْبُت 
َو  َوَجْدُت  َو  َعِلْمُت  َو  َرأَْيُت  َو  َزَعْمُت  َو  ِخْلُت  َو 
ْعُت. َتُقْوُل: َظنَْنُت َزيًدا ُمْنَطِلًقا  ِاَتَْذُت َو َجَعْلتَُ  وَمِ

َو ِخْلُت َعْمًراو َشاِخًصا َو َما َأْشبََه َذِلَك
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 َظَن dan 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 َظَن Mubtada’+Khabar Perubahan Kalimat

َظَن
(duga/sangka)

َعِليٌٌ ُمَدِرٌس َظنَْنُت َعِلًيا ُمَدِرًسا
Ali seorang guru

Aku duga Ali 

seorang guru

َحِسَب
(kira)

َزْيٌد َغِيٌ َحِسْبنا َزْيًدا َغِنًيا
Zaid orang kaya 

Kita kira Zaid orang  

kaya 
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خَاَل
(kira/duga)

ِخْلُت اْلَِدْيَقَة ُمْثِمَرًة َاْلَِدْيَقُة ُمْثِمَرة
Kebun  berbuah

Aku kira kebun itu 

berbuah

َزَعَم
(duga/anggap)

َبْكٌر َجِرْيٌء َزَعْمُت َبْكرًا َجِرْيئًا
Bakar pemberani

Aku anggap Bakar 

pemberani

َرَأى
(tahu)

َرأَْيُت َظاِفًرا ُمْفِلًحا   َظاِفرٌ ُمْفِلٌح  
Zhafir beruntung

Aku tahu Zhafir 

beruntung

َعِلَم
(tahu)

َاْخََرُ ُمِهٌم َعِلْمُت اْخََرَ ُمِهًما
Informasi itu 

penting

Saya tahu informasi 

itu penting

َوَجَد
(dapatkan)

اَْلِعْلُم نَاِفٌع وجدُت اْلِعْلَم نَاِفًعا
Ilmu itu bermanfaat

Aku dapatkan ilmu 

itu bermanfaat

ِاَتََذ
(jadikan)

ِاَتَْذُت َعِلًيا َصِدْيقًا َعِلٌي َصِدْيٌق
Ali adalah teman

Aku jadikan Ali 

sebagai teman

َجَعَل
(membuat)

اَلَذَهُب َخاِتٌ َجَعْلُت الَذَهَب 
َخاِمًا133

Emas itu cincin
Aku buat emas 

sebagai cincin

َع َمِ
(mendengar)

َخِلْيٌل َغاِضٌب ْعُت َخِلْيًا  َغاِضًبا  َمِ
Khalil marah

Aku mendengar 

Khalil marah

Dari beberapa contoh di  atas dapat ditegaskan bahwa 

bentuk fi’il madhi yang termasuk dalam kelompok َظَن yang 
berjumlah 10 (sepuluh) kata seperti di atas berfungsi untuk 
menjadikan hukum mubtada’ sebagai مفعول أول  (objek pertama) 
dan hukum khabar sebagai ثان  objek kedua(. Fungsi ini( مفعول 
juga berlaku pada saat berbentuk fi’il mudhari’.
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an-na’at

[Keterangan sifat]

Untuk 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

ِإْجَراُء اِاْسِم َعَلى اِاْسِم اْمَْنُعْوِت ِفْ ِإْعَراِبِه َوالَتاِبِع 
ِمْن َحْيُث ُهَو

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 اماهر dalam 
susunan kalimat berikut:

براُب النَعخِت
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َجاء الَرُجُل اْمَاِهُر119
Laki-laki yang pandai telah datang

Kata اَْمَاِهُر adalah kata sifat (al-Na’at) bagi kata الَرُجُل (laki) 
yang diberi sifat yang disebut  اموصوف atau 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

َرْفِعِه، َوَنْصِبِه، َوَخْفِضِه،  ِلْلَمْنُعْوِت ِفْ  تَاِبٌع  اَلَنْعُت: 
َوَرأَْيُت  اْلَعاِقُل،  َزْيٌد  َقاَم  تقوُل:  َوتَْنِكْرِِه؛  َوَتْعِرْيِفِه، 

َزْيدًا اْلَعاِقَل، َوَمَرْرُت ِبَزْيٍد اْلَعاِقِل
Hukum na’at (kata sifat) mengikuti (al-man’ut) kata yang 
disifatkan, baik dalam hukum rafa’, nashab, khafadh, isim 

ma’rifat atau isim nakirahnya. Contoh: َقاَم َزْيٌد اَْلَعاِقُل (Zaid 

yang berakal telah berdiri), اَْلَعاِقَل َزْيدًا   Aku melihat) َرأَْيُت 

Zaid yang berakal), اَلَعاِقِل ِبَزْيٍد   Aku melewati Zaid) َمَرْرُت 
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 العاقل dalam susunan 
kalimat berikut: 

َقاَم َزْيٌد اَْلَعاِقُل
Zaid yang berakal telah berdiri

119 I’rabnya:

َجاء: فعل ماض الرجل: فاعل مرفوع وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره.
اماهر: صفة وهو صفة التابع للمرفوع  وهو مرفوع وعامة  رفعه ضمة 

ظاهرة ف آخره
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َرأَْيُت َزْيدًا اَْلَعاِقَل120
Aku melihat Zaid yang berakal

َمَرْرُت ِبَزْيٍد اَلَعاِقِل
Aku melewati Zaid yang berakal

Kata اَْلَعاِقُل pada contoh pertama menjadi sifat untuk kata 
 (memiliki kesamaan dalam: a َزْيٌد dan اَْلَعاِقُل karena kata ,َزْيٌد
berbentuk isim ma’rifat; kata َزْيٌد sebagai nama orang (al-

Alamiyah) dan kata اَْلَعاِقُل diawali dengan alif-lam (ال), b) 
menunjukkan makna satu, c). berbentuk isim mudzakkar. d) 
hukum rafa’. Dari empat kriteria ini, kata اَْلَعاِقُل pada contoh 
pertama bisa dinyatakan sebagai kata sifat. Demikian juga kata 

 pada contoh ketiga  اَلَعاِقِل pada contoh kedua dan kata  اَْلَعاِقَل
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 

a. Wazan َفاِعٌل, contoh: 

َقاَم َزْيٌد اَْلَعاِقُل
Zaid yang berakal telah berdiri

 Kata اَْلَعاِقُل  ini mengikuti bentuk wazan الفاعل
b. Wazan ُمْفِعٌل, contoh:

َبَكى الَرُجُل اَْمُْذِنُب
Laki-laki yang berdosa menangis

Kata ُْذِنُباَم ini mengikuti bentuk wazan امُْفــِعل
c. Wazan ُمنَفِعل, contoh:

120 I’rabnya:

آخرهٌ.   فى  ظاهرة  رفعه ضمة  وعامة  مرفوع  فاعل  َزْيد:   ماض.   فعل  َقاَم: 
اَْلَعاِقل: صفة  لزيد وهو التابع للمرفوع وعامة رفعه ضمة ظاهرة فى آخره. 
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َرأَْيُت اْلُزَجاَجَة اَمُْنْكِسَرَة 
Aku melihat kaca yang terpecah

Kata َاَمُْنْكِسَرة ini mengikuti bentuk wazan امُْنَفِعُل yang ditambah 
ta’ marbuthah karena menyesuaikan kata yang disifatinya.

d. Wazan ُمستَفِعٌل, contoh:

121 
Hamba yang memohon ampunan itu berdiri

Kata  ini mengikuti bentuk wazan اُمستفِعُل
2. Isim maf’ul baik yang mengikuti wazan berikut:

a. Wazan َمفُعول, contoh:

اَْلبَاُب اْمَْفُتْوُح َقِدْيٌم 122
Pintu yang terbuka itu telah usang

Kata اْمَْفُتْوَح ini mengikuti bentuk wazan امَفعول
b. Wazan  ُمستَفَعـٌل, contoh:

اَْمَاُء اَمُْْسَتْعَمُل َطاِهٌر 123
Air yang sudah dipakai adalah suci

Kata  ini mengikuti bentuk wazan اُمْستفَعـُل
3. Isim tafdhil (yang paling) seperti wazan: أَْفَعَل, contoh:

َاْاِْثُم اَأْكَرُ ُهَو الِشْرُك
Dosa yang paling besar adalah syirik

121  Irabnya:

للمرفوع   التابع  وهو  للعبد  امُْْسَتْغِفُر صفة  فاعل  اْلَعْبُد:  ماض  فعل   قام: 
وعامة  رفعه ضمة ظاهرة ف آخره

122 I’rabnya:

اْمَْفُتْوُح: صفة وهومرفوع وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف  مبتدأ مرفوع.  اَْلبَاُب: 
آخره َقِدْيٌم: خر مبتدأ 

123 I’rabnya:

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

TerjemahContoh KalimatWazan

Maha Benar Allah Yang Maha 

Agungَفِعْيُلَصَدَق اُه الَعِظْيُم
Tuhan  kita, Allah, Zat Yang 

Maha Berbuat atas yang 

dikehendaki
َفَعاٌلَرُبنَا اُه الَفَعاُل ِمَا ُيِرْيُد

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

رَفُة َخَْسُة أَْشيَاَء: اَِاْسُم امُْْضَمُر؛ َنُْو: أَنَا، َوأَْنَت، َوْاِاْسُم  َواْمَعِْ
العلُم؛ نو: زيٌد، ومكُة، وااسُم امبهُم؛ نو: هذا، وهذِه، 
وهؤاِء، وااسُم الذي فيِه األُف والاُم؛ نو: الرجل، 

والغام، وما ُأِضيَف إى واحٍد ِمْن َهِذِه اْأَْربََعِة
Bentuk isim ma’rifat ada lima: 1. Isim dhamir, seperti kata 
 ,2.Isim Alam (nama orang/tempat) .(kamu) أَْنَت (saya) أَنَا

seperti kata dan 3 َزْيٌد   isim mubham (isim bersifat .َمَكُة. 
umum), seperti kata: َهَذا (ini), َهِذِه (ini), هؤاِء (mereka). 4. 
Kata yang memiliki alif-lam (ال), seperti kata الرجل (seorang 
laki), الغام (seorang 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 

kelompok. Pertama,  (kata ganti yang terpisah) 

dan kedua adalah  (kata ganti yang bersambung). 
Kedua bentuk isim dhamir ini dapat dilihat dalam tabel 
berikut:

َضِمْرٌ ُمْنَفِصٌل َضِمْرٌ ُمَتِصٌل Terjemah

أَنَا ُت َي ِإّيَاَي Aku

َنُْن نَا نَا ِإَيانَا Kami

أَْنَت َت َك ِإَياَك Kamu laki

أَْنِت ِت ِك ِإَياِك Kamu Perempuan

أَْنُتَما ُمَا ُكَما ِإَياُكَما  Kamu Berdua

أَْنُتْم ُتْ ُكْم ِإَياُكْم Kalian Laki 

(banyak)

أْنُتَ ُتَن ُكَن ِإَياُكنَْ Kalian Pr. 

(banyak)

ُهَو - ُه ِإَياُه Dia Laki

ِهَي - َها ِإَياَها Dia Perempuan

ُهَما ا ُهَما ِإَياُهَما Mereka Berdua

ُهْم و ُهْم ِإَياُهْم Mereka Laki

ُهَن ن ُهَن ِإَياُهَن 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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َا إَلَه إَا ُهَو َاَلُي اَْلَعِلْيُم
Tiada Tuhan selain Dia Yang Maha Hidup dan Maha 

Mengetahui

Kata َ َليُّ  adalah isim ma’rifat karena  ada alif-lam yang 
menjadi sifat bagi kata ganti ُهَو dan begituga juga kata اَْلَعِلْيُم 
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 اَْلـَماِهُر adalah isim ma’rifat kaerana ada alif-lam dan 
menjadi sifat dari kata ٌَِظاِفر yang disebut mashuf (disifatkan) 
karena termasuk dari isim ma’rifat, karena menjadi nama 
orang (alamiyah). Demikian juga contoh berikut:

Saya mengunjungi Makkah yang mulia

Kata  menjadi sifat dari kata َمَكَة yang  sama-sama 
berbentuk isim ma’rifat. 

 ,(itu) ِتْلَك ,(ini) َهِذِه ,(ini) َهَذا :seperti ,(Kata tunjuk) ِاْسُم اِإَشاَرِة .3
:dan sebagainya.Contoh (mereka itu) هؤاِء ,(itu) َذِلَك

َقَرْأُت َهَذا اْلِكتَاَب Aku membaca buku ini 

Kata اْلِكتَاُب menjadi sifat dari kata َهَذا yang sama-sama 
berbentuk isim ma’rifat. 

4.  Kata yang diawali dengan huruf alif-lam, sepeti َالبَْيُت  
(rumah itu),  (masjid), ـَياَرُة اَلسَّ  (mobil), اَْلِكتَاُب (buku), 
 dan ,(gajah) اَْلِفْيُل ,(sapi) اَْلبََقَرُة  ,(tikus) اَْلَفْأُر ,(kambing) اَْلَغَنُم
sebagainya. Contoh:
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َرأَْيناَ اَْمَْسِجَد اْجَِدْيَد Kita  melihat masjid yang baru

Kata اْجَِدْيَد menjadi sifat dari kata  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:

اَْمَْعِرَفُة بَْعَد اَْمَْعِرَفِة ِصَفٌة
Bila ada isim ma’rifah setelah ism ma’rifat, maka isim 

ma’rifat (kedua) disebut sifat

Contoh:

َصَلى الَطاِلُب الَنِشْيُط Siswa yang rajin itu telah sholat

Kata الَنِشْيُط adalah kata sifat untuk kata الَطاِلُب, karena 
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:

َهَذا ِكتَابُنَاالَصِغْرُ Ini buku kecil kami 

Kata ِكتَاُب adalah isim ma’rifat, karena diikuti oleh isim 
dhamir yang menjadi isim ma’rifat. Kata  menjadi 
sifat untuk kata ِكتَاُب yang sudah menjadi isim ma’rifat 
sebagai mudhaf.

َهَذا ِكتَاُب َنْوَفٍل َاْجَِدْيُد  Ini adalah buku baru Naufal

Kata ِكتَاُب adalah isim ma’rifat, karena diikuti oleh isim 
ma’rifat karena menjadi nama orang (alamiyah). Kata  
menjadi sifat untuk kata ِكتَاُب yang sudah menjadi isim 
ma’rifat sebab menjadi mudhaf. demikian juga contoh 
berikut
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َهَذا ِكتَاُب َذِلَك  Ini buku milik orang itu

Kata ِكتَاُب adalah isim ma’rifat, karena diikuti oleh isim 
isyarah َذِلَك. Dengan lain kata ِكتَاُب menjadi mudhaf dan 
kata َذِلَك menjadi mudhafun ilaih. Dari  ketentuan di atas 
disusun qaidah umum sebagai berikut:

اَْمَْعِرَفُة بَْعَد الَنِكَرِة َمَضاٌف ِإلَْيِه
Bila ada isim ma’rifah setela:h ism nakirah, maka isim 

ma’rifat itu disebut  mudhafun ilaih

Seperti kalimat:

َهَذا ِكتَاُب َنْوَفٍل Ini adalah buku Naufal

Kata ِكتَاُب berbentuk isim nakirah dan menjadi mudhaf, 
kata َنْوَفٍل berbentuk isim ma’rifat karena nama orang dan 
menjadi mudhafun ilaih.

2. Isim Nakirah

ِبِه  َيَْتُص  َا  ِجْنِسِه،  ِفْ  َشاِئٍع  اْسٍم  ُكُل  َوالَنِكَرُة:   
ُدُخْوُل  َصُلَح  َما  ُكُل  َوَتْقِرْيُبُه:  َآَخٍر،  ُدْوَن  َواِحٌد 

ْاَأِلِف َوالَاِم َعَلْيِه؛ َنُْو: اَلَرُجُل َواْلَفَرُس.
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: اَلَرُجُل 

dan اْلَفَرُس.
Isim Nakirah adalah isim yang berifat umum, seperti: مدرسة 
(madrasah), بيٌت (rumah), شجرة (pohon), رجل (seorang laki), 
 dan sebagainya. Jika kata-kata tersebut ingin (kuda) فرس
dijadikan isim ma’rifat, maka tambahkan alif-lam di awal 
katanya, sehingga menjadi: امدرسة (madarasah itu) البيٌت 
(rumah itu), الشجرة (pohon itu), الرجل  (laki-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:

َجاَء َرُجٌل َماِهٌر
Seorang laki-laki yang mahir datang

Kata َرُجٌل adalah fa’il dan kata َماِهٌر menjadi sifat untuk 
kata  رجٌل, karena sama-sama berbentuk isim nakirah. Dari 
sini, dihasilkan kaidah umum tentang kata sifat sebagai 
berikut:

اَلّنِكَرُة بَْعَد اَْلّنِكَرةُِ ِصَفةٌِ
Bila ada isim nakirah setelah ism nakirah, maka isim 

nakirah  (kedua) disebut sifat”
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al-athaf

[Kata iKutan]

Untuk 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

ِبَأْحِد  َمْتُبْوِعِه  َوَبْيَ  بَْينَُه  اْمَُتَوِسُط  الَتاِبُع  ُهَو  اَلَعْطف 
ُحُرْوِف اْلَعْطِف اْمَْذُكْوَرِة َوَمْ ُيْذَكْر َعْطُف اْلبَيَاِن 

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:

براُب الخعرطخِف
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َقاَم َزْيٌد َو َبْكٌر Zaid dan Bakar berdiri

Kata ٌَبْكر berharakat dhummah karena mengikuti hukum kata 

 yang diberi hukum rafa karena menjadi fa’il. Setelah itu, kata َزْيٌد 
 َزْيٌد dan kata (yang diikutkan) اَْمَْعُطْوُف disebut dengan istilah َبْكٌر
disebut  اَْمَْعُطْوُف َعلْيِه (kata yang menjadi ikutan). Demikian pula 
pada contoh-contoh lainnya, seperti dalam contoh berikut:

ََرأَْيَت َزْيدًا َو َبْكًرا  Aku melihat Zaid dan Bakar

َمَرْرُت ِبَزْيٍد َو َبْكٍر Aku melewati Zaid dan bakar

Kata َبْكًرا adalah اَْمَْعُطْوُف yang mengikuti hukum nashab 

kata ًَزْيدا yang berharkat berharakat dengan fathah tanwin yang 

disebabkan oleh huruf wawu. Kata  َبْكٍر mengikuti hukum kata  

 yang memiliki hukum khafad dengan sebab adanya huruf َزْيٍد
wawu. Demikian juga contoh berikut yang terjadi pada dua fi’il 
berikut.

َزْيٌد َمْ يُقْم َوَمْ يَقُعْد  Zaid tidak berdiri dan tidak pula duduk

Kata يَقُعْد adalah fi’il mudhari’ yang diberi hukum jazam 
karena di-ma’thuf-kan kepada hukum kata يُقْم.
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B. Pembagian Huruf Athaf

َوُحُرْوُف اْلَعْطِف َعَشَرٌة؛ َوِهَي: اْلَواُو, َواْلَفاُء, َوُثـَم, 
َوأَْو, َوأَْم, َوإَما، َو َبْل, َوَا, َوَلِكْن, َوَحتَى ِفْ بَْعِض 
اْمََواِضِع. َفِإْن َعَطْفَت  ِبهاَ َعَلى َمْرُفْوٍع َرَفْعَت, أَْو َعَلى 
َمْنُصْوٍب َنَصْبَت, أَْو َعَلى َمُْفْوٍض َخَفْضَت, أَْو َعَلى 
َزْيدًا  َوَرأَْيَت  َوَعْمٌرو,  َزْيٌد  َقاَم  َتُقْوُل:  َجَزْمَت,  َجُْزْوٍم 
َوَعْمروًا, َوَمَرْرُت ِبَزْيٍد َوَعْمرٍو, َوَزْيٌد َمْ يُقْم َوَمْ يَقُعْد

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:  َوَعْمٌرو َزْيٌد   Zaid) َقاَم 

dan Amar berdiri), َوَعْمروًا َزْيدًا   Aku melihat Zaid dan) َوَرأَْيَت 
Amar), َمَرْرُت ِبَزْيٍد َوَعْمرٍو (Aku melewati Zaid dan Amar), 

 (Zaid tidak berdiri dan tidak duduk)

Huruf athaf ada 10 (sepuluh), yaitu:

 yaitu huruf wawu yang bermakna untuk ,اَْلَواُو .1
menggabungkan maksud tanpa maksud pengurutan (

) seperti: 

َجاَء َزْيٌد َوَعْمٌرو 124
Zaid dan Amar datang bersama

124  I’rabnya:

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

 yaitu huruf fa’ yang bermakna pengurutan dan ,اَْلَفاُء .2
bersambung ( ) contoh kalimat:

َجاَء َزْيٌد َفـَعْمٌرو Zaid telah datang disusul Amar

Kata َعْمٌرو adalah ma’thuf yang dihukumi rafa’ karena 

mengikuti hukum kata  yang menjadi fa’il. Susunan َزْيٌد 
kalimat ini maknanya adalah bahwa kedatangan Umar  

tidak bersamaan dengan Zaid, tetapi secara berurutan. 
 (التاخى) untuk pengurutan dalam waktu berlambatan ,ُثَم .3

contoh kalimat:

َجاَء َزْيٌد ُثَم َبْكٌر Zaid telah datang kemudian Amar

Kata َبْكٌر adalah ma’thuf yang dihukumi rafa’ karena 

mengikuti hukum kata  yang menjadi fa’il. Susunan َزْيٌد 
kalimat ini maknanya adalah bahwa kedatangan Umar  

tidak bersamaan dengan Zaid, tetapi secara berurutan. 
4.  (atau) yang bermakna pilihan ( ) dalam suatu. contoh 

kalimat sebagai berikut: 

125

Nikahilah Hindun atau saudara perempuannya

Kata ُأْخَت diberi hukum nashab karena mengikuti hukum 
kata  ِهْنًدا karena adanya huruf  أو yang bermakna filihan. 
Huruf أو juga bermakna perkenanan mengerjakan sesuatu 
setelah ada permintaan (اإباحة بعد الطلب), seperti:

125  I’rabnya

انكح فعل أمر مبي على السكو ن وفاعله أنت، وهندا: مفعول به منصوب، 
وأو: حرف عطف وأخت معطوف على هند، واهاء: ضمر مضاف إليه. 
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َجاِلِس اْلََسَن، َأْو ِاْبَن ِسْرِْيَن126 
Duduklah bersama Hasan atau Ibnu Sirin

) untuk penegasan (atau) أَْم .5 ) terhadap suatu, 

seperti:  

أَِفى اْلبَْيِت َزْيٌد، أَْم َبْكٌر؟127
Apakah yang ada di rumah Zaid atau Bakar

Kata   َبْكٌر diberi hukum rafa’ karena mengikuti hukum kata   

  .sebagai huruf penegasan أَْم karena adanya hurufَزْيٌد 
:seperti ,َو  sebagai huruf athaf harus dikuti oleh (atau) ِإَما 6

Makanlah pisang atau apel

Kata  ُتَفاَحا diberi hukum nashab karena mengikuti hukum 

kata َمْوًزا okarena ada huruf إًما yang bermakana pilihan. 
contoh lainnya seperti berikut:

َجاَءِنْيِ إَما َزْيٌد ِوإَما َعْمرٌو 
Baik Zaid atau Amar datang kepadaku

 untuk menyatakan kesamaan dari yang disebutkan ,َبْل .7
dengan yang tidak disebutkan ( ِلإِْْضَراِب ), seperti:

َما َجاَء َعِلٌي َبْل َبْكٌر
Tidak hanya Ali yang datang, tetapi Bakar juga

126 I’rabnya:

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

والعجمة.
127 I’rabnya:

األف لاستفهام وفى البيت: فى حرف جر. البيت: جرور بفى, وزيد مبتدأ 
مؤخر، وأم حرف عطف وبكر: معطوف على زيد مرفوع
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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  diathafkan kepada kata  karena .  

10 , untuk menyatakan makna “sampai” dan “berangsur-
angsur” (ِللَتْدِرْيِج َواْلَغايَِة). Contoh kalimat:

Manusia akan mati hingga para nabi

128  I’rabnya::

ِاْضِرْب: فعل أمر. َزْيًدا: مفعول به. َا:حرف عطف  َبْكًرا: معطوف على زيد 
منصوب وعامة نصبه فتحة ظاهرة فى آخره
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at-tauKiD

[Kalimat Penegas]

Uuntuk memperkuat dan memberikan penegasan atas 
pernyataan dalam sebuah kalimat, digunakan kata atau 

kalimat penegas, yang dalam bahasa Arab disebut dengan 
taukid.

A. Pengertian Taukid

اَلَتْوِكْيُد ُهَو الَتاِبُع اَْلـُمَقِوي ِلـَمْتُبْوِعِه
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 

َباُب الَتْوكِْيِد
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yang ingin ditegaskan oleh pembicara. Sebagai ilustrasi adalah 
pernyataan dalam bahasa Arab:

َقاَل َأُغْوٌس  Agus 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

اَلتَّْوِكْيُد: تَاِبٌع ِلْلُمَؤَكِد ِفْ َرْفِعِه َوَنْصِبِه َوَخْفِضِه َوَتْعِرْيِفِه 
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). sama-
sama 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

َوُكٌل،  َواْلَعْيُ،  اَلنَّْفُس،  َوِهَي:  َمْعُلْوَمٍة،  ِبأَْلَفاٍظ  َوَيُكْوُن 
َوَأَجَُع، َوَتَواِبُع َأْجََع، َوِهَي: أَْكَتُع، َوأَْبَتُع، َوأَْبَصُع، َتُقْوُل: 
َقاَم َزْيٌد نَْفُسُه، َوَرأَْيُت اْلَقْوَم ُكَلُهْم، َوَمَرْرُت ِباْلَقْوِم َأْجَِعْيَ
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Lafaz taukid adalah: , ,  dan . Kata yang 

mengikuti kata  adalah: ,  dan . Seperti: 

 (Zaid berdiri sendiri),  (aku melihat 

satu kelompok orang seluruhnya) dan  (aku 

melewati satu kelompok orang seluruhnya).

Kata-kata yang dapat  berfungsi sebagai taukid (penegas) 
antara lain adalah:

1. Kata اَلنَّْفُس (sendiri), bentuk jama’ taksirnya adalah أَْنُفُس.   
Contoh kalimat sebagai berikut: 

َجاَء َزْيٌد نَْفُسُه 129
Zaid sendiri datang

Kata نَْفُس  adalah penegasan (taukid) atas kedatangan 
Zaid dengan sendirinya, bukan orang lain. Kata نَْفُس diberi 
hukum rafa’ karena mengikuti hukum kata َزْيٌد sebagai 

mu’akkkad (ditegaskan). Huruf  ha’ pada kata نَْفُسُه, sebagai 
dhamir muttashil yang selalu ada bersambung dengan 
huruf taukid, karena menunjukkan kepada yang diperkuat. 
Demikian selanjutnya pada contoh berikut, seperti susunan 
kalimat: 

َمَرْرُت بِالَطاِلِب نَْفِسِه130
Aku melewati seorang siswa (itu) sendiri

َجاَء الِرَجاُل أَْنُفُسُهْم
Beberapa laki datang sendiri

129  I’rabnya:

مرفوع  وهو  لزيد،  نفس:توكيد  مرفوع، نفسه.  فاعل  وزيد  ماض،  فعل  جاء 
وعامة رفعه ضمة ظاهرة فى آخره. اهاء: ضمر  بارز متصل مبي على السكون 

فى حل مضاف إليه.
130 I’rabnya

بالباء  جرور  الطالب:  جر  الباء حرف  بِالَطاِلِب:  وفاعل:   فعل  َمَرْرُت: 
وعامة جره كسرة ظاهرة ف آخره. اجارواجرور متعلق مررت.  نَْفِسه: 

نفِس توكيد لطالب وهو جرور وعامة جره كسرة ظاهرة ف آخره.
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Kata نَْفُس pada contoh pertama berharakat kasrah karena 

mengikuti harakat kata الَطاِلِب, karena menjadi taukid. 

Demikian juga kata أَْنُفُس menjadi taukid dari kata الِرَجاُل 
yang berbentuk jama’ dan ia  mengikuti hukum kata 

 yang memiliki hukum rafa’ dengan tanda dhummah الِرَجاُل

zhahir.

2) Kata  (sendiri), contoh kalimat:

131 ُ
Zaid datang dengan sendirinya

Kata  berharakat dengan dhummah karena sebagai 
taukid yang mengikuti hukum kata َزْيٌد yang menjadi fa’il 
dan dhamir ha’ menjadi mudhafun ilaih yang menunjukkan 

pada kata َزْيٌد. Contoh taukid, berupa kata ََعْي yang 
mengikuti hukum nashab  adalah sebagai berikut:

َرأَْيُت َعاِئَشَة َعْينََها Aku melihat diri Ai’syah

Kata َََعْي menjadi taukid yang diberi hukum nashab karena 

mengikuti hukum kata َعاِئَشَة yang menjadi maf’ul bih.. 

Hukum kata ََعْي sama dengan hukum kata َعاِئَشَة yaitu 
hukum nashab.

3) Kata ُكُل (seluruh/semua), seperti dalam contoh kalimat:

َرأَْيُت اْلَقْوَم ُكَلُهْم  Aku melihat seluruh kaum itu

Kata ُكَل berharakat fathah karena sebagai taukid yang  
mengikuti hukum kata اْلَقْوَم yang menjadi maf’ul bih. 
Contoh lainnya: 

َجاَء اَأْوَاُد  ُكلَُُهْم Seluruh anak-anak datang

131 I’rabnya:

مرفوع  وهو  لزيد،  :توكيد  عي  عينه.  مرفوع،   فاعل  وزيد  ماض،  فعل  جاء 
وعامة رفعه ضمة ظاهرة فى آخره. اهاء: ضمر  بارز متصل مبي على السكون 

فى حل مضاف إليه. 
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Kata ُكَل berharakat dhummah karena sebagai taukid yang  

mengikuti hukum kata اَأْوَاُد yang menjadi fa’il, kemudian 

dhamir muttashil  ُهْم  menjadi mudhafun ilaih yang 

menunjukkan pada kata اَأْوَاُد
4) Kata َأْجَُع (seluruh/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: 

َمَرْرُت ِباْلَقْوِم َأْجَِعْي132َ
Aku melewati seluruh kaum itu 

 Kata ََأْجَِعْي di-khafadh dengan tanda huruf ya’ karena 
menjadi taukid yang  mengikuti hukum kata اْلَقْوَم yang 
berharakat kasrah karena ada huruf jar  Contoh yang .ب 
mengikuti hukum rafa seperti susunan kalimat berikut:150

ـُْمْسِلُمْوَن َأْجَُعْوَن 133 َصاَم ال
 Orang-orang muslim selurunya berpuasa 

Kata َأْجَُعْوَن menjadi taukid kata ـُْمْسِلُمْوَن  yang diberi  ال
hukum raf’, karena menjadi fa’il. Kata yang serupa dengan 
kata أجع, seperti: َوأَْبَصُع َوأَْبَتُع,  َأْكَتُع,    ketika menjadi taukid 
harus didahului oleh kata أجع secara berurutan. Contoh:

جاء القوم أجعون أكتعون أبصعون أبتعون

 132 I'rabnya:

مررت: فعل وفاعل، وبالقوم: جار وجرور، اجار واجرور متعلق مررت وأجعي 
الياء امكسور ما  توكيد للقوم، وهوالتابع للمجرور و هو جرور وعامة جره 

قبلها امفتوح ما بعدها نيابة عن الكسرة أنه جع مذكر سام.
133  I’rabnya:

مررت: فعل وفاعل، وبالقوم: جار وجرور، اجار واجرور متعلق مررت وأجعي 
الياء امكسور ما  توكيد للقوم، وهوالتابع للمجرور و هو جرور وعامة جره 

قبلها امفتوح ما بعدها نيابة عن الكسرة أنه جع مذكر سام. 
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al-baDal

[Kata Pengganti]

A . Pengertian Badal

Badal adalah:

ـَْمْقُصْوُد ِباْلُْكِم ِبَا َواِسَطٍة اَلَتاِبُع ال
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:

َجاَء َأُخْوَك َظافٌر134
Zhafir, saudaramu sudah datang

134 I’rabnya: 

عن  نيابة  الواو  رفعه  وعامة  مرفوع  فاعل  أخو:  َأُخْوَك:  ماض,  فعل  َجاَء: 
الضمة أنه من اأماء اخمسة, أخو مضاف الكاف: ضمر بارز متصل مبي 
على الفتحة ف حل جر مضاف إليه, َظافر: بدل أخو   بدل  التابع  للمرفوع 

وهو مرفوع وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره 

َباُب الَْبَدِل
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Kata َظاِفٌر menjadi badal untuk kata  ,(saudaramu) َأُخْوَك 
karena kata saudaramu masih umum, mungkin saja yang 
datang saudara yang lain. 

B. Hukum Badal

تَِبَعُه ِفْ  ِفْعٍل،  ِمْن  ِفْعٌل  َأْو  ِاْسٍم،  ِمْن  ِاْسٌم  أُْبِدَل  ِإَذا 
َجِْيِع ِإْعَراِبِه

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’:

َحَضَر إبَِْراِهْيُم أَُبْوَك Ibrahim, bapakmu, telah hadir

Kata أبوَك sebagai badal yang mengikuti hukum rafa’ kata 
 yang memiliki hukum rafa’ karena menjadi fa’il إبراهيُم

2.  contoh badal yang mengikuti hukum  nashab:

َقابَْلُت ِإْبَراِهْيَم َأَخاَك Aku menemui Ibrahim, kakakmu

Kata أخاك sebagai badal yang mengikuti hukum nashab kata 
 yang memiliki hukum nashab, karena enjadi maf’ul إبراهيَم
bih. 

3. Contoh badal yang mengikuti hukum  khafad:

الّلهَم َصِل َعَلى َسِيِدنَا ُحََمٍد
Ya Allah, berikan kesejahteraan atas junjungan kami, Nabi 

Muhammad
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Kata ُحََمد sebagai badal yang mengikuti hukum kata َسِيِد 
yang khafadh karena huruf jar َعَلى. 

4.  Contoh badal yang mengikuti hukum jazam:

َمْن َيْشُكْر َرَبُه َيْسُجْد َلُه يَُفْز
Barang siapa bersyukur kepada Tuhannya, yaitu bersujud 

kepada-Nya, maka ia akan beruntung

Kata َيْسُجْد sebagai badal yang mengikuti hukum kata َيْشُكْر 
yang dijazam karena menjadi fi’il syarat.

C. Pembagian Badal

 َوُهَو َعَلى أَْربََعِة أَْقَساٍم: َبَدُل الَشْيِء ِمَن الَشْيِء، َوَبَدُل 
اْلَبْعِض ِمَن اْلُكِل، َوَبَدُل ْاِاْشِتَماَل، َوَبَدُل اْلَغَلِط َنُْو 
َقْوِلَك: َقاَم َزْيٌد َأُخْوَك، َوأَكْلُت الَرِغْيَف ُثَلثَُه، َونََفَعِي 
َتُقْوَل:  َأْن  أََرْدَت  اَْلَفَرَس،  َزْيدًا  َوَرأَْيُت  ِعْلُمُه،  َزْيٌد 

)اَْلَفَرَس( َفَغَلْطَت َفأَْبَدْلَت َزْيدًا ِمْنُه.
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: َأُخْوَك َزْيٌد   َقاَم 
(Zaid, saudaramu telah berdiri), َأكْلُت الَرِغْيَف ُثَلثَُه َ(aku makan 

sepertiga roti), نََفَعي َزْيٌد ِعْلُمُه (Ilmu Zaid bermanfaat bagiku) 
dan اَْلَفَرَس  yang Anda (aku melihat Zaid, kudanya) َرأَْيُت َزْيدًا 
katakan pada  mulanya adalah “kuda”, tetapi Anda salah 

mengatakannya, maka Anda ganti dengan kata “Zaid”.
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Badal terbagi menjadi 4 (empat):

الَشْيِء .1 ِمَن  الَشْيِء   yaitu ,(’Badal al-Syai’ min al-Syai) َبَدُل 
mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain dan seukuran, 

seperti:

Saudaramu, Zaid telah berdiri َقاَم َزْيٌد َأُخْوَك

Kata َأُخْوَك menjadi badal dari kata زيٌد yang menjelaskan 
“Siapa Zaid itu?” yang statusnya sama sebagai manusia (al-
Syai’ min al-Sya’i). Karena kata َأُخْوَك menjadi badal dari kata 
.yang menjadi fa’il زيد maka ia mengikuti hukum kata َزْيٌد

 yaitu mengganti ,(Badal Ba’ad min al-Kull) َبَدُل اْلَبْعِض ِمَن اْلُكِل .2
sebagian makna kalimat dari makna keseluruhan. Contoh:

  َأَكْلُت الَرِغْيَف ُثُلثَُه 135
Aku makan sepertiga roti

Makna kata ُثَلَث (sepertiga) adalah sebagian kata الَرِغْيَف 
(satu potong roti) yang dimakan, sehingga maknanya roti 
yang dimakan bukan seluruhnya, tetapi sepertiga dari roti 
itu. Karena itu hukum kata ُثُلَث menjadi badal yang  sama 
hukumnya dengan kata kata الَرِغْيَف yaitu manshub. Contoh 
lain: 

َحِفْظُت اْلُقْرَآَن ِنْصَفُه Aku menghafal setengah al-Qur’an

اْاِْشِتَماِل .3  yaitu pergantian makna ,(Badal al-Isytimal) َبَدُل 
kalimat yang disebabkan adanya makna kandungan atau 
memiliki hubungan dengan kata yang diganti. Contoh 
kalimat: 

135 I’rabnya:

َأكْلُت: فعل وفاعل. الَرِغْيَف: مفعول به منصوب وعامة نصبه فتحة ظاهرة فى 
ُثَلثَُه: ثلث: بدل من الرغيف وهو منصوب وعامة نصبه فتحة ظاهرة  آخره. 
فى آخره. ثلث مضاف, اهاء ضمر بارز متصل مبي على الضم  فى حل جر 

مضاف إليه
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نََفَعِنى َزْيٌد ِعْلُمُه136
Ilmu Zaid bermanfaat bagiku

Kata ِعْلُم merupakan sesuatu yang dikandung (dimiliki) 
oleh Zaid, sehingga bukan merupakan bagian dari Zaid, 
melainkan suatu yang dimiliki olehnya. Contoh lain:

َنَظْرُت ِإَلى اْلَقَمِر َفَلِكِه Aku memperhatikan porosnya bulan

اْلَغَلِط .4  yaitu pergantian kata dalam ,(Badal al-Ghalath) َبَدُل 
pengucapan yang terbagi menjadi 3 (tiga) macam:

a. Pergantian kata dikarenakan adanya kesalahan maksud 
di awal kalimat, karena ada yang cocok untuk diucapkan, 
seperti: 

ٌس 137 َهِذِه اْجَاِرَيُة َبْدٌر، َشْ
Yang berjalan ini adalah bulan, matahari

Kata ٌس  yang terjadi َبْدٌر menjadi badal dari kata َشْ
dikarenakan pada awal pengucapan ternyata yang tepat 
untuk dikatakan adalah “matahari” (ٌس  .(َشْ

b. Pergantian kata dikarenakan kelupaan, seperti kalimat: 

َرأَْيُت ِإْنساَنًا، َفَرسًا Aku melihat orang, kuda

Kata ًَفَرسا sebagai pengganti kata ًِإْنساَنا. Pergantian ini terjadi, 
disebabkan salah penyebutan karena kelupaan, karena 

136 I’rabnya:

بارز متصل مبي على  الياء ضمر  للوقاية  نون  النون  نفع فعل ماض.  نََفَعِي: 
السكون   فى حل نصب مفعول مقدم. َزْيٌد: فاعل مرفوع وعامة رفعه ضمة 
ظاهرة فى آخره. ِعْلُمُه: علم: بدل من زيد و هو التابع للمرفوع مرفوع وعامة 
رفعه ضمة ظاهرة فى آخره. علم مضاف, اهاء ضمر بارز متصل مبي على 

الضم  فى حل جر مضاف إليه
137  I’rabnya:

هذه: اهاء هاء التنبيه.َذا: إشارة مبي على السكون فى حل رفع مبتداء اجارية 
صفة أو بدل من هذه. بدر خر مبتداء وهو مرفوع. شش: بدل من بدر بدل 

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:

َرأَْيُت َزْيًدا، اَْلَفَرَس  Aku melihat Zaid, kuda

Kata اَْلَفَرَس menjadi badal dari kata َزْيًدا, karena salah dalam 
penyebutan dari yang seharusnya disebutkan. Ketika 
disadari ternyata salah pengucapan maka diganti dengan 
kata اَْلَفَرَس.
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manshûbât al-asmâ

[isim-isim manshub]

Pada bab ini akan dijelaskan isim-isim yang dihukumi 
nashab. Artinya, kalimat yang harus dibaca dengan tanda-

tanda nashab, seperti fathah, ya’-nun dan lain-lain.

اَْمَْنُصْوبَاُت َخَْسَة َعَشَر؛ َوِهَي: اَْمَْفُعْوُل ِبِه، َوامَْْصَدُر، 
َوالَتْمِيْيُز،  َواْلَاُل،  اْمََكاِن،  َوَظْرُف  الَزَماِن،  َوَظْرُف 
َأْجِلِه،  ِمْن  َواْمَْفُعْوُل  َواْمُنَاَدى،  َا،  َواْسُم  َوامُْْستَْثَنى، 
َواْمَْفُعْوُل َمَعُه، َوَخَرُ َكاَن َوَأَخَواتِهاَ، َواْسُم ِإَن َوَأَخَواتهَِا، 
َوالَتاِبُع ِلْلَمْنُصْوِب، َوُهَو أَْربََعُة َأْشيَاَء: اَلَنْعُت، َواْلَعْطُف، 

َوالَتْوِكْيُد، َواْلَبَدُل.

اِء َباُب َمْنُصْوَباِت ْاَأْسَ
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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 َكاَن dan kawan-kawannya, 13. Isim 
 dan kawan-kawannya, 14. Kata yang mengikuti hukum إَن
nashab 15. Kata yang mengikuti hukum nashab adalah: al-
Na’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 به (objek), seperti:

َقَرْأُت اْلِكتَاَب Aku membaca sebuah buku

Kata اْلِكتَاَب menjadi maf’ul bih atau objek yang dibaca 
dengan hukum nashab 

2. Kalimat yang menjadi مصدر, yaitu nama perkerjaan, 
seperti 

َنَصَر َزْيٌد َنْصًرا Zaid menolong dengan suatu pertolongan

Kata  َنْصًرا adalah mashdar dari kata َنَصَر yang dibaca dengan 
hukum nashab dan ketegasan adanya pertolongan yang 
dilakukan oleh Zaid.

3. Kalimat yang menjadi الزمان  ,(keterangan waktu) ظرف 
seperti:

ُصْمُت َيْوَم اْخَِمْيِس138

138 I'ranya:

الزمانية وهو  اْخَِمْيِس: يوم منصوب على الظرفية  ُصْمُت: فعل و فاعل. َيْوَم 
يوم  بصمت.  متعلق  الظرف  آخره  فى  ظاهرة  فتحة  نصبه  وعامة  منصوب 
بامضاف وعامة جره كسرة ظاهرة فى  إليه جرور  مضاف. اخميس: مضاف 

آخره.
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Aku puasa pada hari Kamis

Kata َيْوَم merupakan zharaf Zaman (keterangan waktu) yang 
dibaca dengan hukum nashab

4. Kalimat yang menjadi امكان  ,(keterangan tempat) ظرف 
seperti:

Aku duduk di depan rumah َجَلْسُت أََماَم اْلبَْيِت

Kata َأََمام merupakan zharaf makan (kata keterangan tempat) 
yang dibaca dengan hukum nashab.

5. Kalimat yang menjadi حال (Keterangan keadaan), seperti:

 َجاَء امَُدِرسُُ َماِشًيا139

Guru itu datang denga berjalan kaki

Kata َماِشًيا adalah hal (kata keterangan keadaan), yaitu 
keterangan keadaan cara kedatangan guru itu.

6. Kalimat yang menjadi مييز (pembeda), seperti: 
ِاْشَتَْيُت ِعْشِرْيَن ِكتَاًبا 140

Aku membeli 20 (dua puluh) buku   
Kata ِكتَاًبا menjadi tamyiz (pembeda) untuk kata ِعْشِرْيَن, 
karena tidak jelas 20 (dua puluh) apa yang dibeli. Untuk 
menghilangkan ketidakjelasan itu perlu tamyiz yang dibaca 
dengan hukum nashab.

 7. Kalimat yang menjadi مستثنى (yang dikecualikan), seperti: 

139  I’rabnya:

: فاعل مرفوع. َماِشًيا: حال من امدرس وهو منصوب  َجاَء: فعل ماض. امَُدِرسُُ
وعامة نصبه فتحة ظاهرة فى آخره

140  I’rabnya: 

نيابة عن  الياء  ِعْشِرْيَن : مفعول به   و عامة نصبه  ِاْشَتَْيُت:فعل و فاعل.    
الفتحة أنه ملحق جمع امذكر السام. ِكتَاًب: مييز و هو منصوب و عامة نصبه 

فتحة ظاهرة ف آخره.
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َخَرَج الُطَاُب ِإَا َبْكًرا141
Beberapa siswa keluar kecuali Bakar 

Kata َبْكًرا menjadi mustasna (yang dikecualikan) dari siswa 
yang keluar dengan menngunakan huruf ِإَا (kecuali) dan 
hukumnya nashab.

8. Kalimat yang menjadi ا  ,(peniadaan sama sekali) اسم 
seperti:

َا َرُجَل ِفى الَداِر142
Tidak ada seorang lelaki pun di dalam rumah

Kata َرُجَل dibaca dengan hukum nashab, karena yang 
ditiadakan oleh huruf َا yang disebut اجنس لنفى   dan الام 
berfungsi sama dengan huruf إَن dalam menashabkan isim 
dan me-rafa’-kan khabar.

9. Kalimat yang menjadi منادى (panggilan), seperti:

يَا َعْبَد اِه 143
Hai Abdullah 

Kata َعْبَد sebagai munada (yang dipanggil) di-harakat-kan 
oleh huruf يَا yang disebut  sebagai huruf nida’.

10. Kalimat yang menjadi اجله  alasan dilakukan) مفعول 
sesuatu),  seperti: 

141  I'rabnya:

خرج: فعل ماض. الطاب: فاعل مرفوع )مستثنى( ِإَا: أََداُة اِإْسِتْثنَاِء. بكًرا: 
مستثنى منصوب وعامة نصبه فتحة ظاهرة ف آخره

142  I’rabnya:

َا : حرف لنفي اجنس تعمل عمل إن تنصب ااسم وترفع اخر, َرُجَل: مبي 
على الفتح ف َحَّل َنْصب اسم ا. ِف الَداِر: فى حرف جر الدار: جرور بفى 
وعامة جره كسرة ظاهرة فى آخره اجارواجرور متعلق محذوف بكائن خر 

ا
143 I’rabnya:

يَا: حرف النداء:  َعْبَد: منادى منصوب بياء النداء منصوب وعامة نصبه فتحة 
إليه جرور بامضاف وعامة  ظاهرة فى آخره. عبد أمام مضاف. اِه: مضاف 

جره كسرة ظاهرة فى آخره.
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َقاَم َزْيٌد ِإْجَاًا ِلَعْمٍرو144
Abdullah berdiri untuk menghormati Amar  

Kata ِإْجَاًا menjadi maf’ul li ajlih yang menunjukkan alasan 
berdirinya Zaid dan di-nashab-kan oleh kata َقاَم.

11.  Kalimat yang menjadi معه  (penyertaan perbuatan) مفعول 
seperti:

َجاَء ْاَأِمْرُ َو اْجَْيَش 145
Pemerintah datang beserta tentaranya

Kata َاْجَْيَش sebagai maf’ul ma’ah yang  diikuti oleh huruf 
wawu   yang disebut dengan istilah wawu ma’iyah yang 
berarti “beserta” dan dibaca dengan hukum nashab.

12. Kalimat yang menjadi khabar َكان  dan kawan-kawannya, 
seperti: 

َكاَن ُحََمٌد ُمَدِرًسا 146
Muhammad adalah seorang guru 

Kata ُمَدِرًسا adalah khabar َكاَن yang manshub dengan tanda 

fathah. 

13. Kalimat yang menjadi isim ِإَن    dan kawan-kawannya, 
seperti:

 

144  I’rabnya:

َقاَم:فعل ماض زيد: فاعل مرفوع. ِإْجَاًا:  مفعول من أجله منصوب وعامة 
نصبه فتحة ظاهرة ف آخره ِلَعْمٍرو: الام حرف جر عمرو جرور بام وعامة 

جره كسرة ظاهرة ف آخره  اجار و اجرور منتعلق بقام
145 I’rabnya:

َو  َاَأِمْرُ: فاعل مرفوع.   َجاَء: فعل ماض مبي على فتحة ظااهرة ف آخره.  
فتحة  نصبه  و عامة  منصوب  معه  مفعول  اجيس:  معية,  واو  الواو  اْجَْيَش: 

ظاهرة ف آخره
146 I’rabnya:

َكان: فعل ماض ناقص ترفع ااسم و تنصب اخر. ُحََمٌد: امها مرفوع بها 
وعامة رفعه ضمة ظاهرة فى آخره. ُمَدِرًسا: خرها منصوب بها وعامة نصبه 

فتحة ظاهرة فى آخره.
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ِإَن َعِلًيا ُمَدِرس 147
Sesungguhnya Ali adalah seorang guru 

Kata َعِلًيا adalah isim ِإَن yang 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:

َرأَْيُت َزْيدًا اَْلَعاقَل148
Aku melihat Zaid yang berakal  

Kata اَْلَعاِقَل   menjadi kata sifat untuk kata  ًَزْيدا,  karena sama-
sama berbentuk isim marifat.

b. al-Athaf (huruf athaf), seperti kalimat: 

َرأَْيَت َزْيدًا َو َبْكًرا Aku melihat Zaid dan Bakar

Kata َبْكًرا berharakat fathah sebab ada huruf َو  yang 
mengikutkan kepada َزْيدًا yang disebut ma’thuf alaih. 

c. al-Taukid (penegasan), seperti kalimat:

َرأَْيُت اْلَقْوَم ُكَلُهْم149

147 I’rabnya:

إن: حرف توكيد ونصب تنصب ااسم وترفع اخر  عليا: امها منصوب بها 
عامة نصبه فتحة ظاهرة فى آخره. مدرس: خرها مرفوع  بها وعامة رفعه 

ضمة ظاهرة فى آخره.
148  I’rabnya:

َرأَْيُت : فعل وفاعل.  َزْيدًا: مفعول به منصوب وعامة نصبه فتحة ظاهرة فى 
آخره. اَْلَعاِقَل: صفة وهو صفة التابع للمنصوب منصوب وعامة نصبه فتحة 

ظاهرة فى آخره
149  I’rabnya:

و هو  لقوم  توكيد  ُكَلُهْم: كل:  به.  مفعول  اْلَقْوَم:  فاعل.  و  فعل  َرأَْيُت: 
اهاء  .هم:  آخره.  كل مضاف  فى  فتحة ظاهرة  نصبه  منصوب وعامة 
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: 

َأكْلُت الَرِغْيَف ُثَلثَُه 150
Aku makan sepertiga roti

Makna kata ُثُلَث (sepertiga) adalah sebagian kata الَرِغْيَف (satu 
potong roti) yang dimakan, sehingga maknanya roti yang 
dimakan bukan seluruhnya, tetapi sepertiga dari roti itu. 
Hukum kata ُثَلَث hukum kata الَرِغْيَف yang menjadi maf’ul 
bih.

150  I’rabnya:

َأكْلُت: فعل وفاعل. الَرِغْيَف: مفعول به منصوب وعامة نصبه فتحة ظاهرة فى 
ُثَلثَُه: ثلث: بدل من الرغيف وهو منصوب وعامة نصبه فتحة ظاهرة  آخره. 
فى آخره. ثلث مضاف, اهاء ضمر بارز متصل مبي على الضم  فى حل جر 

مضاف إليه
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al-maf’ul bih

[ObyeK PenDerita]

A. Pengertian Maf’ul Bih

َنُْو  اْلِفْعُل  َعَلْيِه  يََقُع  اَلِذْي  اْمَْنُصْوُب  ْاِاْسُم  َوُهَو: 
َقْوِلَك: َضَرْبُت َزْيدًا، َوَرِكْبُت اْلَفَرَس.

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 (فعل) dari segi jenisnya ada dua: 
Pertama, ازم  yaitu kata kerja yang tidak ,(intransitif) ,فعل 
membutuhkan obyek, seperti kalimat: َزْيٌد  Zaid telah) َجاَء 
datang), َحاِمٌد َفِرْيٌد  ,(Hamid berdiri) َقاَم   ,(Farid duduk) َجَلَس 
dan sebagainya. Kedua, فعل متعدي (transitif), 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 

َباُب الَْْفُعْوِل بِِه
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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:

َضَرْبُت َزْيًدا151
Aku memukul Zaid

Kata َزْيدا menjadi ma’ful bih atau pelengkap kata َضَرْبُت (aku 
memukul), kalau tidak disebutkan kata َزْيدا, maka orang 
akan bertanya, apa yang dipukul? Agar tidak menimbulkan 
pertanyaan maka disebutkan kata َزْيدا sebagai pelengkap 
kalimat. Posisi kata َزْيدا  sebagai maf’ul bih berupa isim, 
memiliki hukum nashab dan mengikuti fi’il yang  disebut 
fi’il muta’addi. Contoh lainnya:

َرِكْبُت اْلَفَرس
Aku mengendari kuda

أَْقَرأُ اْلُقْرَآَن
Aku sedang membaca al-Qur’an

َصَلى امُْْسِلُمْوَن اْمَْغِرَب
Orang-orang muslim shalat magrib

َتْفَتُح الَطاِلبَاُت بَاَبي152
Para siswi membuka dua pintu

151 I'rabnya:

ضربت: فعل و فاعل. زيدا: مفعول به منصوب وعامة نصبه فتحة ظاهرة فى 
آخره. 

152  I’rabnya:

ضمة  رفعه  وعامة  واجازم  الناصب  عن  لتجره  مرفوع  مضارع  فعل  َتْفَتُح: 
به منصوب وعامة  بَاَبْيِ: مفعول  فاعل مرفوع.  الَطاِلبَاُت:  آخره.  ظاهرة فى 
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

َوُهَو ِقْسَماِن: َظاهٌر َوُمْضَمٌر؛ َفالَظاِهُر َما َتَقَدَم ِذْكُرُه، 
ِاْثنَا  َفاْمَُتِصُل  َوُمْنَفِصٌل.  ُمَتِصٌل،  ِقْسَماِن:  َوامُْْضَمُر 
َعَشَر؛ َوِهَي: َضَرَبِيْ، َوَضَربَنَا، َوَضَرَبَك، َوَضَرَبِك، 
َوَضَرَبُكَما، َوَضَرَبُكْم، َوَضَرَبُكّن، َوَضَربَُه، َوَضَربََها، 
َوَضَربَُهَما، َوَضَربَُهْم، َوَضَربَُهّن. َواْمُْنَفِصُل اْثنَا َعَشَر؛ 
َوِهَي: ِإَياَي، َوِإَيانَا، َوِإَياَك، َوِإَياُكَما، َوِإَياُكْم، َوِإَياُكَن، 

َوِإَياُه، َوِإَياَها، َوِإَياُهَما، َوِإَياُهْم، َوِإَياُهَن.
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 
muttashil ada 12 (dua belas) seperti: ، (Dia memukulku), 
  َ َضَرَبِك,(Dia memukulmu (lk)) َضَرَبَك ,(Dia memukul kami) َضَربَنَا
(Dia memukulmu (pr)) َضَرَبُكَما (Dia memukul kamu berdua), 
 Dia memukul kalian) َضَرَبُكّن ,(Dia memukul kalian lk) َضَرَبُكْم
pr), َضَربَُه (Dia memukulnya lk),  َضَربََها (Dia memukulnya pr), 
 Dia memukul) َضَربَُهْم ,(Dia memukul mereka berdua) َضَربَُهَما
mereka lk) dan َضَربَُهّن (Dia memukul mereka pr). Maf’ul 
dalam bentuk dhamir munfashil ada 12 kata, yaitu: ،ِإَياَي 
(saya), ِإَيانَا (kami), ِإَياَك (kamu lk),ِإَياِك (kamu pr),  ِإَياُكَما (kamu 
berdua), ِإَياُكْم (kalian lk), ِإَياُكَن (kalian pr), إِيَاُه (dia), ِإَياَها َ (dia 
perempuan),  ،ِإَياُهَما َو (mer(jeka berdua), ِإَياُهْم (mereka lk) dan 

.(mereka laki) ِإَياُهَن

Kata yang menjadi Maf’ul bih terbagi menjadi dua, yaitu: 

Pertama, maf’ul bih yang berbentuk isim zhahir. Contoh:
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َفَتْحُت ْاَأْبَواَب Aku membuka beberapa pintu

َقرأَ َأُخْوَك ِكتَاًبا Saudaramu membaca bukuku

Kata ِكتَاًبا dan ْاَأْبَواَب  adalah 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
فعل + مفعول 

به+ فاعل
َضِمْرٌ 
ُمَتِصٌل فعــل

Bakar memukulku َضـَربَِنْى َبْكٌر ِنــ - ْى َضـَرَب
Ali memukul kami َضـَربَنا َعِلٌي نَا َضـَرَب
Soleh memukulmu (lk) َضـَرَبَك َصاِلٌ َك َضـَرَب
Ali memukulmu (pr) َضـَرَبِك َعِلٌي ِك َضـَرَب
Ahmad memukul kalian 

berdua َضـَرَبُكَما َأْحَُد ُكَما َضـَرَب
Ali memukul kalian (lk) َضـَرَبُكْم َعِلٌي ُكْم َضـَرَب
Farid memukul kalian (pr) َضـَرَبُكَن َفِرْيٌد ُكَن َضـَرَب
Zhafir memukulnya (lk) َضـَربَُه َظاِفٌر ُه َضـَرَب
Ali memukulnya (pr) َضـَربََها َعِلٌي َها َضـَرَب
Farid memukul mereka 

berdua َضـَربَُهَما َفِرْيٌد ُهَما َضـَرَب
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Ahmad memukul mereka 

(lk) َضـَربَُهْم َأْحَُد ُهْم َضـَرَب
Zaid memukul mereka 

(pr) َضـَربَُهَن َزْيٌد ُهَن َضـَرَب
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 

ada akhir, seperti kata ٌَضـَربَــــُه َظاِفر dan lainnya. Untuk lebih 
jelasnya bandingkan dengan beberapa kalimat berikut:

َنَصَر ِنَي امُْْسِلُمْوَن 153
Orang-orang muslim monolongku

اَْمَُدِرَساُت  الُطَاُب
Guru perempuan dihormati siswa

اهُُ َيْعُلُمنَا
Allah mengetahui kita

Sementara  Dhamir munfashil yang menjadi maf’ul bih 
memiliki beberapa syarat berikut: Pertama, fi’il-nya 
didahului huruf nafi  (َما  atau ا) dan diikuti oleh huruf إَا, 
contoh dapat dilihat dalam tebel berikut:

Terjemah فعل+فاعل+مفعول به َضِمْرٌ 
ُمْنَفِصٌل فعــل

Bakar tidak 
memukul kecuali 
kepadaku

َماَضَرَب َبْكٌر ِإَا ِإّيَاَي ِإّيَاَي َماَضَرَب

Ali tidak memukul 
kecuali kepada 
kami

َماَضَرَب َعِلٌي ِإَا ِإَيانَا ِإَيانَا َماَضَرَب

153  I’rabnya:

نصرني: نصر: فعل ماض. النون نون للوقاية, الياء ضمر بارز متصل 
مؤخر  فاعل  امُْْسِلُمْوَن:  مقدم  مفعول  السكون ف حل نصب  مبي على 
امذكرالسام  جع  أنه  الضمة  عن  نيابة  الواو  رفعه  وعامة  مرفوع  وهو 

والنون عوض عن التنوين فى ااسم امفرد
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Soleh tidak 
memukul kecuali 
kepadamu (lk)

َماَضَرَب َصاِلٌ ِإَا ِإَياَك ِإَياَك َماَضَرَب

Ali tidak  memukul  
kecuali kepadamu 
(pr)

َماَضَرَب َعِلٌي ِإَا ِإَياِك ِإَياِك َماَضَرَب

Ahmad tidak 
memukul kecuali 
kepada kalian 
berdua

َماَضَرَب َأْحَُد ِإَاِ َياُكَما ِإَياُكَما  َماَضَرَب

Ali tidak memukul 
kecuali  kepada 
kalian

َماَضَرَب َعِلٌي ِإَا ِإَياُكْم ِإَياُكْم َماَضَرَب
Farid tidak 
memukul  kecuali  
kepada kalian

َماَضَرَب َفِرْيٌد ِإَا ِإَياُكنَْ ِإَياُكنَْ َماَضَرَب

Zhafir tidak 
memukul kecuali 
kepadanya (lk)

َماَضَرَب َظاِفٌر ِإَا ِإَياُه ِإَياُه َماَضَرَب

Ali tidak memukul 
kecuali kepadanya 
(pr)

َماَضَرَب َعِلٌي ِإَا ِإَياَها ِإَياَها َماَضَرَب

Farid tidak 
memukul kecuali 
kepada mereka

َماَضَرَب َفِرْيٌد ِإَاِ َياُهَما ِإَياُهَما َماَضَرَب

Ahmad tidak 
memukul kecuali 
kepada mereka 
(lk)

َماَضَرَب َأْحَُد ِإَاِ َياُهْم ِإَياُهْم َماَضَرَب

Zaid tidak 
memukul kecuali 
kepada mereka 
(pr)

َماَضَرَب َزْيٌد ِإَاِ َياُهَن ِإَياُهَن َماَضَرَب

Dari beberapa contoh di atas dapat ditegaskan bahwa isim 

dhair munfashil  yang menjadi maf’ul bih didahului oleh 
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huruf nafyi (َما) kemudian diikuti oleh fi’il ( seperti: َضَرَب dan 

fa’il-nya) dan diikuti oleh huruf pengecualial (seperti: ِإَا ), 
selanjutnya diikuti maf’ul bih, berupa isim dhamir munfashil. 

Untuk lebih jelasnya bandingkan dengan contoh berkut: 

َما َأْكَرْمَتِ ِإَا ِإَياَي154َ
Hanya aku yang kamu hormati

َما َنَصْرُت ِإَا ِإَياُكْم
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 مقدم(  contoh:

إَياَي أطاَع الَتَاِمْيُذ
Siswa-siswi hanya patuh kepadaku

 175ِإَياَك نَْعُبُد
Hanya kepada-Mu kami menyembah

ِإَياُكْم َنْستَْأِذُن
Hanya kepada kalianlah Kami minta izin

Kata ِإَياك ِ إَياُكْم dan إَياي،  sebagai 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:

ما: نافية أكرمت فعل وفاعل.  إا: أداة ااستثاء ملغاة اعمل ها. إياي: ضمر 
على  دال  والياء حرف  به  مفعول  نصب  فى حل  السكون  على  مبي  منفصل 

امتكلم. 
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al-mashDar

[Kata Kerja yang DibenDaKan]

Pembendaan kata kerja dalam bahasa Arab  disebut dengan 
mashdar. seperti menulis (tulisan), menangis (tangisan), 

membaca (bacaan), berkata (perkataan), dan sebagainya.

A. Pengertian Mashdar

اَمَْْصَدُر ُهَو اْسُم اْلـَحَدِث الَصاِدِر ِمَن اْلَفاِعِل
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:

َباُب الَْْصَدِر
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َتْصِرْيِف  ِفْ  ثَاِلًثا  َيِْيُئ  اَلِذى  ْاِاْسُم  ُهَو  اَْلـَمْصَدُر 
اْلِفْعِل، َنُْو: َضَرَب - َيْضِرُب - َضْرًبا 

Mashdar adalah isim yang datang dalam bentuk ketiga dari 
perubahan fi’il seperti kata (َضَرَب – َيْضِرُب - َضْرًبا). 

Jadi tegasnya, mashdar adalah kata dasar (kata kerja yang 
dijadikan kata benda) yang dirubah dari  perubahan fi’il 
(kata kerja), seperti perubahan kata kerja  َضَرَب (telah 
memukul) berubah menjadi: َيْضِرُب (sedang memukul) dan 
menjadi mashdar   َضْرًبا (pukulan). Kata َضْرًبا 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
َضْرًبا رُب َيضِْ َضَرَب
َنْصًرا يَْنُصُر َنَصَر

ُجلْوًسا َيِْلُس َجَلَس
ُقُعْوًدا يَْقُعُد َقَعَد
ِذَهابًَا َيْذَهُب َذَهَب
ُدَعاًء َيْدُعْو َدَعا
ِقيَاًما يَُقْوُم َقاَم
َجِْيًئا َيِْيُئ َجاَء
ِكتَابًَة َيْكُتُب َكَتَب
ِقَراَءًة يَْقَرُأ َقَرَأ
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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:

َذَهَب َعِلٌي ِذَهاًبا155
Ali benar-benar pergi ke Makkah

َيْدُعْو َصاِلٌ ُدَعاًء
Shalih memohon satu permohonan

َضَرْبُت اَلَساِرَق َضْرًبا
Aku memukul pencuri dengan satu pukulan

Kata  ِذَهاًبا bentuk mashdar dari fi’il madhi َذَهَب. Kata 

 adalah َضْرًبا dan  َدَعا adalah mashdar dari fi’il madhi ُدَعاًء

mashdar dari َدَعا fi’il madhi َضَرَب. Katiga mashdar di atas 
memiliki hukum nashab (berbaris atas) sehingga selalu 
dibaca dengan harkat fathah.

B. Pembagian Mashdar

Istilah lain dari mashdar adalah َمْفُعْوٌل ُمْطَلٌق. Bentuk mashdar ini 
terbagi menjadi  2 (dua), sebagaimana penjelasan berikut:

َلْفَظ  َواَفَق  َفِإْن  َمْعَنِوٌي:  َلْفِظٌي َو  ِقْسَماِن:  َو َهَو 
ِفْعِلِه َفُهَو َلْفِظّي َنُْو: َقتَْلُتُه َقْتًا َوِإْن َواَفَق َمعَنى 
ُقُعْوًدا  َجَلْسُت  َنُْو  َمْعَنِوٌي  َفُهَو  َلْفِظِه  ُدْوَن  ِفْعِلِه 

َوُقْمُت ُوُقْوًفا َو َما َأْشبََه َذِلَك 

155 I’rabnya:

َذَهَب:فعل ماض َعِلٌي: فاعل مرفوع ذَهاًبا: مصدر وهو منصوب وعامة نصبه 
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: 

َقْتًا  Jika bunyi mashdarnya berbeda, tetapi maknanya َقتَْلُتُه 
sama, maka mashdar itu disebut mashdar maknawi, 
seperti: َجَلْسُت ُقُعْوًدا (aku benar-benar duduk) dan ُقْمُت ُوُقْوًفا 

(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:

اَْلَكْلُب َقتَْلُتُه َقْتًا Aku benar-benar membunuh anjing itu

Kata َقْتًا  (pembunuhan) dalah mashdar dari kata  َقَتْل  
(membunuh) sebagai fi’il madhi pada َقتَْلُتُه karena sama 
bunyi huruf dalam pengucapan dan maknanya. Karena 
kesamaan bunyi dan makna itu maka ia disebut mashdar 
lafzhi. Contoh lainnya:

177 َشَكَر َعِلٌي ُشْكًرا َجِزْيًا

Ali banyak berterima kasih

َجَلَس َبْكٌر ُجُلْوَس الّطْفِل
Bakar duduk seperti anak kecil

Kata ُشْكًرا adalah mashdar lafzhi karena sama bentuk 
huruf  dan maknanya dengan fi’il madhi َشَكَر (berterima kasih). 
Demikian juga kata ُجُلْوَس  adalah mashdar lafzhi bagi kata  
yang sama  makna dan bunyi huruf.156َجَلَس

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:

َشَكَر:فعل ماض  َعِلٌي: فاعل مرفوع. شكرا: مصدر وهو منصوب وعامة 
نصبه فتحة ظاهرة ف آخره.َجِزْيًا: صفة لشكرا وهو منصب وعامة نصبه 

فتحة ظاهرة ف آخره.
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َجَلْسُت ُقُعْوًدا Aku benar-benar duduk

Aku benar-benar berdiri ُقْمُت ُوُقْوًفا

Kata ُقُعْوًدا semakna dengan kata َجَلْست yaitu sama-sama 
bermakna duduk, tetapi berbeda dalam ucapan. Demikian juga 
kata ُوُقْوًفا  adalah semaknya dengan kata ُقْمت yaitu sama-sama 
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 َنْصًرا  menjadi penguat bagi kata َنْصُرك  sebagai amil-
nya pada contoh  susunan kalimat berikut:  َأْعَجبَِنْى َنْصُرك لِلَناِس َنْصًرا 
(Pertolonganmu terhadap orang–orang dengan sebenar-benar  
pertolongan  mengherankanku). Kedua, menjelaskan jenis 
amil-nya,  seperti  kata ضرب اامر yang menjelaskan jenis amil-
nya, yaitu kata ضربت  pada contoh berikut: ِْاَأِمْر َضْرَب  َزْيًدا    َضَرْبُت 
(Aku memukul Zaid seperti pukulan seorang Amir). Ketiga, 
menjelaskan jumlah seperti kata َِضْربََتْي yang menjelaskan 
jumlah pukulan dari amil-nya ضربت dalam contoh berikut: َضَرْبُت 
.(Aku memukul Zaid dua kali pukulan) َزْيًدا َضْربََتْيِ 
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Zharf aZ-Zaman wa al-maKan

[Keterangan waKtu Dan temPat]

Bila 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

َظْرُف الَزَماِن ُهَو اْسُم الَزَماِن َاْمَْنُصْوُب ِبتَْقِدْيِر “ِفْ” 
َنُْو اَلَلْيَلَة

Zharaf zaman adalah isim zaman (nama waktu) yang 
manshub oleh huruf jar فى yang tidak disebutkan, seperti 

kata اَلَلْيَلَة pada malam ini.

Dijelaskan bahwa َظْرُف الَزَماِن atau َمْفُعْوٌل ِفْيِه, yaitu isim yang 
dihukumi nashab, karena adanya huruf jar  yang tidak 

َباُب َظْرِف الَزَماِن َو َظْرِف الََْكاِن
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dibaca dan berarti pada, dalam atau didibaca,  seperti kata 
:dalam susunan kalimat berikut لَْيََلَة

َقَرْأُت ِكتَاًبا لَْيَلَة اْجُُمَعِة157
Aku membaca buku pada malam Jum’at

Kata لَْيَلَة disebut َظْرُف الَزَماِن atau َمْفُعْوٌل ِفْيِه yang menrangkan 
waktu “aku membaca” dan ia dihukumi nashab karena 
seolah-olah ada makna huruf jar  (di/pada) yang tidak 
dibaca. Akan tetapi, apabila  huruf jar itu dibaca, maka kata 
 :dihukumi Majrur, seperti لَْيَلَة

َقَرْأُت ِكتَاًبا فى لَْيَلِة اْجُُمَعِة158
Aku membaca buku pada malam Jum’at

Demikian pula hal hukum beberapa kata yang dikatagorikan 
sebagai َظْرُف الَزَماِن berikut ini.

B. Zharaf Zaman

Kata yang termasuk dalam zharaf zaman adalah:

:seperti dalam kalimat (hari ini/itu) اَْلَيْوَم .1

ُصْمُت اْلَيْوم Aku berpuasa hari ini

ُصْمُت َيْوًما Aku berpuasa satu hari

ُصْمُت َيْوَم اْخَِمْيِس Aku berpuasa pada hari Kamis

:yang menunjukkan waktu malam, seperti لَْيَلةًَ .2

157  I’rabnya:

قرأُت: فعل وفاعل. كتاًبا: مفعول به. ليلة: ظرف الزمان وهو منصوب وعامة 
نصبه فتحة ظاهرة ف آخره. ليلة مضاف, اجمعة: مضاف إليه جرور بامضاف 

وعامة جره كسرة ظاهرة ف آخره,
158 I'rabnya:

قرأُت: فعل وفاعل. كتاًبا: مفعول به.ف: حرف جر ليلة: جرور بفي ورة عامة 
جره كسرة ظاهرة ف آخره اجار و اجرور متعلق بقرأت. ليلة مضاف, اجمعة: 

مضاف إليه جرور بامضاف وعامة جره كسرة ظاهرة ف آخره,
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ِاْستَْيَقْظُت اَلَلْيَلَة Aku bangun pada malam itu

ِاْستَْيَقْظُت لَْيَلًة Aku berjaga pada suatu malam

ِاْستَْيَقْظُت لَْيَلَة الَسْبِت Aku berjaga pada malam Sabtu

 ,yang menujukkan waktu subuh sampai pagi hari ُغْدَوًة  .3
seperti:

َأُزْوُرَك ُغْدَوًة Aku akan berkunjung waktu pagi

َأُزْوُرَك ُغْدَوَة َيْوِم اَأَحِد Aku akan berkunjung pagi Ahad

:diatas,  seperti ُغْدَوًة yang semakna dengan kata ُبْكَرًة .4

َأِجْيُئَك ُبْكَرًة Aku akan mendatangimu pagi-pagi

َِجْيُئَك ُبْكَرَة الَنَهاِر Aku akan mendangimu menjelang siang

 yang menunjukkan waktu sepertiga malam (jam 9-12 َعَتَمًة .5
malam). Contoh kalimat: 

آِتْيَك َعَتَمًة Aku mendatangimu  malam hari

آِتْيَك َعَتَمَة لَْيَلِة اْجَُمَعِة Aku mendatangimu malam Jum'at

 yang menunjukkan waktu pagi dari terbit matahari َصباًحا .6
sampai waktu siang. Contoh kalimat:

ِاْنَتِظْرِنى َصباًحا Tunggulah aku pagi hari!

ِاْنَتِظْرِنى َصبَاَح َيْوِم اإْثَنْيِ Tunggulah aku pagi hari Senin

 yang menunjukkan waktu dari waktu Zuhur sampai ke َمَساًء  .7
pertengahan malam. Contoh kalimat:

َأِجْيُئَك َمَساًء Aku akan mendatangimu sore hari 

َأِجْيُئَك َمَساَء َيْوِم اإْثَنْيِ Aku mendatangimu sore hari Senin
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 yang menunjukkan waktu akan datang yang tidak  أََبًدا  .8
terhingga (selamanya), seperti:

َا َأْشَرُب اْخَْمَر أََبًدا
Aku tidak akan minum khamar selamanya

 ,yang menunjukkan waktu akan datang dan lama أََمًدا .9
seperti:

َا ُأَكّلُم أََمًدا Aku tidak akan berbicara sepanjang waktu

َا ُأَكّلُم أََمَد الَدْهِر Aku tidak akan berbicara sepanjang tahun

 ,yang menunjukkan waktu; sesaat, sehari, satu tahun ِحْيَ .10
40 tahun, selama-lamanya dan sebagainya, seperti:

َقَرْأُت اْلُقْرآَن ِحْيًنا
Aku membaca al-Qur>an sesaat

َقَرْأُت ِكتَاًباَ ِحْيَ ِاْذ َجاَء َعِليٌٌ
Aku membaca buku saat Ali datang

C.  Zharaf Makan

Zharaf Makan (  - keterangan tempat)  diberikan 
definisi dengan ungkapan sebagai berikut:

َو َظْرُف اْمََكاِن ُهَو اْسُم اْمََكاِن اْمَْنُصْوُب ِبتَْقِدْيِر “ِفْ” َنُْو أََمام
Zharaf makan (keterangan tempat) adalah isim yang 

dihukumi nashab karena tidak disebutkan huruf jarْف 
seperti kata أََماَم

Zharaf Makan اْمََكاِن  adalah isim (kata tertentu) yang َظْرُف 
diberi hukum nashab (al-Manshub) karena tidak disebutkan 
huruf jar berupa huruf ” ف ”. Kata-kata yang masuk ke dalam 
kelompok  Zharaf Makan adalah:

:yang bermakna di depan (arah depan), seperti أََمام .1

اَْلَسَياَرُة أََماَم اْمَْسِجِد Mobil itu ada di depan masjid
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:yang bermakna di belakang, seperti َخْلَف .2

َتِْلُس اْمَْرأَُة َخْلَف الَرُجِل Perempuan duduk di belakang laki

:seperti ,أََمام yang semakna dengan kata ُقَداَم ,3

َُقْوُم ْاَأُب ُقَداَم ْاَأْوَاِد
Bapak itu berdiri di depan anak-anak

 ,(di belakang) .َخْلَف yang semakna dengan kata َوَراءَ  .4
seperti:

َرأَْيُت َعِلًيا َوَراَء اْلبَْيِت Aku melihat Ali di belakang rumah

:yang bermakna (arah) atas, seperti َفْوَق  .5

نَاَم َأْحَُد َفْوَق الَسْطِح Ahmad tidur di atas loteng

:yang bermakna dibawah, seperti َتَْت  .6

يَْلَعُب َتَْت الَشَجَرة Dia  bermain di bawah pohon

 yang َلَدى yang bermakna ”disisi” dan sama dengan ِعْنَد .7
menunjukkan tempat yang dekat, seperti:

أَُقْوُم ِعْنَد ْاُأْستَاذِِ Aku berdiri disisi (dekat) ustaz

:yang bermakna berserta atau bersama, seperti َمَع  .8

َقَرْأُت اْلِكتَاَب َمَع َظاِفرٍٍ Aku membaca buku bersama Zhafir

:yang bermakna berhadapan/didepan/dimuka, seperti ِإَزاَء .9

َقاَم َبْكٌر ِإَزاَء أَِبْيِه Bakar berdiri didepan bapaknya

:yang  bermakna  dekat, seperti ِحَذاَء .10

يَْلَعُب ْاَأْوَاُد ِحَذاَء الَنْهِر Anak-anak bermain dekat sungai
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:yang bermakna berhadapan/dihadapan, seperti ِتٌلَقاَء .11

تَنَاُم اُأُم ِتْلَقاَء َوَلِدَها Ibu berhadapan tidur dengan anaknya

:yang bermakna disini, seperti ُهـنَا .12

ُنَشاِهُد اْمَْنَظَر ُهنَا Kita di sini melihat pemandangan

 ,bermakna disana, yaitu tempat yang  tidak jauh ثَــَم .13
seperti:

َيِْلُس ْاُأْستَاُذ ثَََم Guru itu sedang duduk disana

Selain dari kata-kata itu tidak disebutkan oleh pengarang, 

tapi cukup beliau mengungkapkan:159

159 Kata-kata yang serupa dengan zharaf makan adalah:  ُدْوَن (di bawah), 

 .(samping) َجاِنَب ,(arah) ِجَحايََة ,(sisi) ِنَاحيََة ,(di tengah) َوَسَط ,(selain) ِسَوى

ال ,(disana tempat tidak teralu jauh) ,ُهنَاَك  sebelah) يَِْيَ ,(sebelah kir)  ِشَ

kanan). Selain itu juga disebut Zharafa Makan kata yang menunjukkan 

jarak, seperti meter, kilo, mil dan sebegainya, seperti kalimat: ِسْرُت 
 Zharaf makan dapat berbentuk kata yang .(aku berjalan satu mil) ْمْيًا

diambil mashdar amil-nya –fi’il sebelum masdhar-, seperti wazan َمْفِعــَل 
atau َمْفَعــَل, seperti kata َجِْلَس dalam contoh berikut:   (Aku 

duduk di tempat duduk Zaid)
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al-hâl

[Keterangan KeaDaan]

Untuk menjelaskan keadaan orang yang melakukan 
pekerjaan,  seperti dalam keadaan bagaimana dia berbicara, 

berjalan, ceramah, membaca, duduk, berdiri, dan sebagainya 
dapat digunakan اَلال (keadaan).

A. Pengertian Hal

َاْلَاُل ُهَو اِاْسُم اْمَْنُصْوُب اْمَُفِسُر ِمَا ِاْنَبَهَم ِمَن اْهَْيئَاِت, 
َنُْو َقْوِلَك: َجاَء َزْيٌد َراِكًبا, َو َرِكْبُت اْلَفَرَس ُمْسَرًجا، 

َو َلَقْيُت َعْبَد اِه َراِكًبا َو َما َأْشبََه َذِلَك
Hal adalah isim yang dihukumi nashab dan menjelaskan 
keadaan sesuatu yang bersifat umum, seperti keadaan Zaid 
dalam ungkapan: َراِكًبا َزْيٌد   Zaid datang dengan cara) َجاَء 
menunggang), dan ُمْسَرًجا اْلَفَرَس   Aku menunggang) َرِكْبُت 
kuda keadaan berpelana) dan ungkapan:َراِكًبا اِه  َعْبَد    َلَقْيُت 
(Aku bertemu Abdullah dalam keadaan menunggang) dan 

sebagainya.

َباُب اْلَاِل
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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:

َجاَء َزْيٌد َراِكًبا160
Zaid datang dengan kendaraan

Kata َراِكًبا diberi hukum nashab karena menjadi َحال yang 
berfungsi sebagai keterangan cara kadatangan Zaid yang 
menjadi “fa’il”. Contoh lainnya:

َرِكْبُت اْلَفَرَس ُمْسَرًجا161
Aku menunggang kuda yang memiliki tempat tunggangan

Kata ُمْسَرًجا diberikan hukum sebagai َحال, karena ia  sebagai 
penjelas tentang  keadaan kuda yang ditunggang dalam 
keadaan punya tempat tunggangan. contoh lainnya:

َلَقْيُت َعْبَد اِه َراِكًبا
Aku bertemu Abdullah dalam keadaan menunggang

Kata َراِكًبا dapat berfungsi menjadi َحال, untuk (فاعل), yaitu 
َلَقْيُت pada kata ت  sehingga diterjemahkan “Aku bertemu 
Abdullah dalam keadaan aku  menunggang”. Dapat pula 
menjadi َحال bagi kata اِه  sehingga dapat (objek) َعْبَد 
diterjemahkan menjadi ”Aku bertemu dengan Abdullah 
dalam keadaan ia menunggang”. 

B. Contoh-contoh Hal

Dapat dibandingkan 3 (tiga) di atas dengan beberapa 
contoh berikut:

َصَلى الَرُجُل ُمْضَطِجًعا
160 I’rabnya:

َجاَء: فعل ماض. َزْيٌد: فاعل: َراِكًبا: حال من زيد وهو منصوب وعامة نصبه 
فتحة ظاهرة ف آخره

161 I’rabnya:

وهو  زيد  من  حال  ُمْسَرًجا:  به,  مفعول  اْلَفَرَس:  فاعل  و  فعل  َرِكْبُت: 
منصوب وعامة نصبه فتحة ظاهرة ف آخره 
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Laki itu shalat dalam keadaan terlentang

يَْأُكُل َزْيٌد ُمْنَفِرًدا
Zaid makan dengan sendirian

َقَرَأِت اْمَرأَُة َجاِلَسًة
Peremuan itu membaca dengan cara duduk

Kata بَاِكًيا, menjadi hal untuk kata الَرُجُل, kata ُمْنَفِرًدا  menjad 
hal untuk kata َزْيٌد dan َجاِلَسًة menjadi juga bagi kata اَْمَْرأَة. 
Kata yang menjadi hal diberi hukum nashab dan kata yang 
diterangkan disebut َصاِحُب ْاَلاِل.

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:

َو اَََ َيُكْوُن اْلَاُل ِإَا َنِكَرًة
(Kalimat atau kata) yang menjadi hal harus dalam bentuk 

isim nakirah”

Contoh kalimat sebagai berikut:

َصَلى الَرُجُل بَاِكًيا
Laki itu shalat dalam keadaan menangis

يَْأُكُل َزْيٌد ُمْنَفِرًدا
Zaid makan dengan sendirian

َقَرَأِت اْمَرأَُة َجاِلَسًة
Peremuan itu membaca dengan cara duduk

Kata بَاِكًيا ,ُمْنَفِرًدا dan َجاِلَسًة pada tiga contoh di atas adalah 
berbentuk isim nakirah dan isim fa’il.  Contoh lainnya 

adalah kata َقاِئًما pada ungkapan berikut:

َرأَْيُت الَرُجَل َقاِئًمًا Aku 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 )النكـرة( dan kata 
yang diberikan keterangan atau shahibul hal berbetuk isim 
ma’rifat )امعـرفة(. Karena itu dibuat kaidah umum untuk 
menetapkan sebuah kata menjadi حال dalam kalimat, 
yaitui:

اَلَنِكَرُة بَْعَد اْلــَمْعِرَفِة َحاٌل
Apabila isim nakirah ada setelah ma’rifat isim nakirah men-

jadi hal

2. Adanya  setelah susunan kalimat sempurna, sesuai حال 
dengan ungkapan:

َو َا َيُكْوَن إَا بَْعَد َمَاِم اْلَكَاِم
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:

َيُْطُب ْاِإَماُم َقاِئًما
Imam berkhotbah dengan cara berdiri

يَْنَتِظُر الَتَاِمْيُذ َجاِلِسْي162َ
Para sisiwa menunggu sambil duduk

Kata  َقاِئًما  dan  ََجاِلِسْي  keduanya ada setelah sampurna 
susunan kalimat sehingga dapat dipahami. demikian juga 
contoh-contoh sebelumnya.

162  I’rabnya:

الضمة  رفعه  وعامة  واجازم  الناصب  لتجردعن  مرفوع  مضارع  فعل  يَْنَتِظُر: 
الظاهرة.الَتَاِمْيُذ: فاعل مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة  جالسي: حال من 
التامذ وهو منصوب وعامة نصبه اليا امكسورما قبلها وامفتوح مابعدها نيابة 

عن الفتحة أنه جع امذكرالسام
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3. Kata yang diterangkan atau ْاَلاِل  harus berbentuk َصاِحُب 
isim ma’rifat, sesuai ungkapan berikut: 

َو َا َيُكْوُن َصاِحُبَها إَا َمْعِرَفةًً 
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:

يَْأُكُل  الَرُجُل َقاِعًدا
Laki itu makan sambil dengan cara duduk

َيْدُعْو اْلَفَتى  َقاِئًما
Laki itu memanggil dalam keada berdiri

َقَرأُ ُحََمٌد بَاِكًيا
Muhammad membaca sambil menangis

Kata الَرُجُل  adalah isim ma’rifat sebagai shahibul hal yang 

diikuti oleh isim nakirah, yaitu kata َقاِعًدا. Kata  اْلَفَتى adalah 
isim ma’rifat dengan alif-lam yang diikuti oleh isim nakirah, 

yaitu kata َقاِئًما dan  ُحََمٌد  adalah isim ma’rifat yang menjadi 
 .yang menjadi hal  بَاِكًيا yang diikuti oleh  kata َصاِحُب اْلَاِل

Catatan: Qaidah lain yang dapat dijadikan sandaran untuk 

menentukan kalimat sebagai حال adalah: 
(jumlah setelah isim ma’rifat di-’irab menjadi hal). Pertama, 

إمية  واو yang disebut (و) yang disertai dengan huruf جلة 
 yang merujuk kepada kalimat yang ada  اسم الضمر dan للحال

pada kalimat pertama, contoh:َقاِعُدْوَن ُهْم  َو  َتَاِمْيَذُه  ْاأُْسَتاُذ    َلِقَي 
(Guru itu menemui murid-muridnya sedang berdiri) Huruf 

wawu pada kata َو ُهْم َقاِعُدْون disebut واو للحال yang mengikat 

kalimat pertama, yaitu َلِقَي ْاُأْستَاُذ dengan kalimat kedua ُهْم 

 yaitu ,َتَاِمْيَذه merujuk kepada ُهم sementara dhamir ,َقاِعُدْوَن

shahibul hal. Kedua,  جلة فعليةyang ada setelah isim ma’rifat, 

seperti: تعاى اُه  (Allah Yang Maha Agung berfirman) َقاَل 

Lafazh اُه adalah isim ma’rifat yang diikuti jumlah fi’liyah, 
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yaitu fi’il madhi, kata  beserta fa’il-nya ُهَو menjadi َحال 

bagi lafazh Allah. Ketiga,ظرف, Zharaf yang mengikuti isim 

ma’rifat, seperti: رَأَْيُت الرَُجَل َبْيَ ْاأََْوَاِد (Aku melihat seorang 

laki-laki diantara anak-anak itu). Pada contoh itu Zharaf-

nya ber-muta’allaq kepada lafazh استقر atau مستقر yang 

tersembuyi secara wajib yang berposisi  sebagai hal bagi 

kata الَرُجَل. Keempat, جرور و  ) جار  Jar dan majrur) seperti: 

 (Siswa itu menuntut ilmu pengetahuan 

dengan senang hati). Susunan jar majrur pada lafaz 

menjadi hal dari kata الَطاِلُب   yang posisinya sebagai fa’il 

karena jar majrur-nya  ber-muta’allaq kepada lafazh استقر 
atau مستقر yang tersembuyi secara wajib.  
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at-tamyîZ

[Keterangan PembeDa]

Untuk menjelaskan suatu yang masih bersifat umum 
mengenai benda atau hubungan sesuatu, maka dapat 

digunakan kalimat yang disebut الَتمِيْيِز (pembeda), misalnya  
ungkapan: “Saya membeli sepuluh”, sepuluh apa yang dibeli? 
belum jelas. Untuk menjelaskannya perlu kalimat yang disebut 
Tamyiz.

A. Definisi Tamyiz.

ِمَن  ِاْنَبَهَم  ِمَا  اْمَُفِسُر  اْمَْنُصْوُب  ْاِاْسُم  ُهَو  اَلَتْمِيْيُز 
الَذَواتِ. َنُْو َقْوِلَك:  َتَصَبَب َزْيٌد ُعُرًقا )َو( َتَفَقأَ َبْكٌر 
َشْحًما )َو( َطاَب ُحََمٌد نَْفًسا )َو( ِاشَتَْيُت ِعْشِرْيَن 
ُغَاًما )َو( َمَلْكُت ِتْسِعْيَ نَْعَجًة )َو( َزْيٌد َأْكَرُم ِمْنَك 

أًَبا َو َأْجَُل ِمْنَك َوْجًها

َباُب الَتْميِْيِز
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Tamyiz adalah isim yang manshub dan berfungsi untuk 

menjelaskan benda yang bersifat umum, seperti: َتَصَبَب   

ُعُرًقا َشْحًما .(Zaid bercucuran keringatnya) َزْيٌد  َبْكٌر   َتَفَقأَ 
(Bakar menjadi gemuk), َطاَب ُحََمٌد نَْفًسا (Zaid telah menjadi 

baik), ِاشَتَْيُت ِعْشِرْيَن   ُغَاًما (Aku telah membeli 20 anak),    
نَْعَجًة ِتْسِعْيَ  َأكَرُم ,(Aku memiliki  90 kambing) َمَلْكُت   َزْيٌد 
 Zaid lebih mulia dan tampan dari) ِمْنَك أًَبا َو أْجُل ِمْنَك َوْجًها

bapakmu)

Jadi, tamyiz adalah penjelas sesuatu yang masih bersifat 
umum, misalnya:

َمَلْكُت ِتْسِعْيَ نَْعَجًة
Aku punya 90 (sembilan puluh) kambing

Kata نَْعَجًة  (kambing) disebut tamyiz, karena menjadi 
penjelas kata َِتسِعْي (sembilan 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 النسبة )hubungan(. Hubungan sesuatu 

dengan hal lain yang membutuhkan penjelasan, seperti:

َتَصَبَب َزْيٌد َعَرًقا163
Zaid bercucuran keringat

Kata َعَرًقا sebagai tamyiz yang menjelaskan adanya 
hubungan keringat Zaid yang bercucuran, bukan Zaid 

163  I’rabnya:

َتَصَبَب:فعل ماض زيد: فاعل. عرقا: مييز منصوب وعامة نصبه فتحة ظاهرة 
فى آخره.
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sendiri yang bercucuran. Oleh karena itu kalimat itu dapat 
dirubah menjadi:

َتَصَبَب ُعُرُق َزْيٍد164
Keringat Zaid bercucuran

2. Menjelaskan jumlah zat yang bersifat umum,165 seperti 

menjelaskan bilangan (العدد) yang banyak atau sedikit. 
Contoh kalimat:

ِاْشَتَْيُت ِعْشِرْيَن ُغَاًما Aku membeli 20 budak (anak)

Kata  166 ُغَاًما adalah tamyiz yang berfungsi sebagai penjelas 
jumlah benda dalam kata 20, sebab kata 20 masih umum, 
yaitu 20 apa? Contoh yang lain sebagai berikut:

َمَلْكُت ِتْسِعْيَ نَْعَجًة Aku membeli 90 kambing

Kata نَْعَجة adalah tamyiz sebagai penjelas jumlah atau 
bilangan (90) yang dimiliki. Contoh yang sama  adalah:167

164 I’rabnya:

إليه جرور بامضاف  َزْيٍد: مضاف  َتَصَبَب:فعل ماض ُعُرُق: فاعل و مضاف.  
وعامة حره كسرة ظاهرة ف آخره

165 Zat yang bersifat umum itu ada empat: a. Jumlah bilangan, seperti: 
 ,b. Sesuatu yang dapat diukur, seperti kiloan, meteran .ِاْشَتَْيُت ِعْشِرْيَن ُغَاًما

jengkalan, literan, dan sebagainya, contoh: ِاْشَتَْيُت ِشْرًا َأْرًضا (aku membeli 

satu jengkal tanah). c. Sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang dapat 

dihitung, seperti: ِمْثَقاَل َذَرة َخْرا. Kata Khairan adalah tamyiz dari mitsqala 

zarratin, karena mirip dengan sesuatu yang dapat diukur. d. Sesuatu 

yang merupakan cabang dari tamyiz, seperti: َساًجا بَاٌب   ini adalah) َهَذ 

pintu dari kayu jati). Kata َساًجا adalah tamyiz.
166  I’rabnya:

نيابة عن  الياء  نصبه  به   و عامة  مفعول   : ِعْشِرْيَن  فاعل.   و  ِاْشَتَْيُت:فعل 
الفتحة أنه ملحق جمع امذكر السام. ُغَاًما: مييز و هو منصوب و عامة نصبه 

فتحة ظاهرة ف آخره.
167  I’rabnya:

فى امسجد ثاثون طالبا: فى حرف جر امسجد جرور بفى اجار واجرور متعلق 
محذوف كائن خر مقدم. ثاثون مبتدأ مؤخر وهو مرفوع وعامة رفعه الواو 
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َقَرأَ ُحَّمْد َنوَفْل َخِْسْيَ ِكتَاًبا
M. Naufal membaca 50 buku

ِفى اْمَْسِجِد َثَاُثوَن َطاِلًبا
Dalam masjid ada 30 siswa

 َضَرَب الَرُجُل ِعشِرْيَن َساِرًقا
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

َزْيٌد َأكَرُم ِمْنَك أًَبا
Zaid lebih mulia bapaknya dari padamu

Kata أًَبا  adalah tamyiz yang menjelaskan hubungan 
kemuliaan bapak Zaid dari orang lain. Kata أًَبا dapat diubah 
menjadi mubtada’ seperti:

أَُبْو َزْيٍد َأْكَرُم ِمْنَك Bapaknya Zaid lebih mulia darimu

Jadi, kata أَُبْو sebagai mubtada’, khabarnya kata َأْكَرُم berupa 
isim tafdhil.  Contoh lain:

زْيٌد أْجُل ِمْنَك َوْجًها Wajah Zaid lebih tampan darimu

Kata َوْجًها adalah tamyiz yang menjelaskan  sisi ketampanan 
Zaid daripada orang lain. Kalimat ini dapat disusun 
menjadi:

أنه ملحق جمع امذكر السام. طالبا: مييز و هو منصوب و عامة نصبه فتحة 
ظاهرة ف آخره.

168  I’rabnya:

َزْيٌد: مبتدا مبتدأ مرفوع باابتداء وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره. َأكَرُم: خر 
مبتدا وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره. ِمْنَك: من حرف جر . الكاف: ضمر 
بارز متصل مبي على الفتحة ف حل جر جرور من اجار و اجرور متعلق بأكرم. 

أًَبا: مييز منصوب وعامة نصبه فتحة ظاهرة ف آخره.
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َوْجُه َزْيٍد َأْجَُل ِمْنَك
Wajah Zaid lebih tampan dari padamu

2.  Fa’il menjadi tamyiz, seperti:

َطاَب ُحََمٌد نَْفًسا Zaid telah baik  jiwanya

Kata نَْفًسا menjadi tamyiz yang menjelaskan sisi kebaikan 
Zaid. Susunan kalimatnya dapat disusun:

َطاَب نَْفُس ُحََمٍد Jiwa Zaid menjadi baik

3. Maf’ul bil yang dijadikan tamyiz, seperti:

َفَجَر اُه ْاَأْرَض ُعُيْوًنا
Mata air dipancarkan Allah dari bumi

Kata ُعُيْوًنا menjadi tamyiz yang menjelaskan kata اارض yang 
masih bersifat umum, apa yang dipancarkan dari bumi itu. 
Susunan kalimat di atas dapat disusun menjadi:

َفَجَر اُه ُعُيْوَن ْاَأْرِض
Allah telah memacarkan mata air bumi

C. Syarat Tamyiz

َو َا َيُكْوَن ِإَا َنِكَرًة َو َا َيُكْوَن ِإَا بَْعَد َمَاِم اْلَكَاِم
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.



212    |    Belajar Mudah Tata Bahasa Arab dengan Kitab Al-Jurumiyah

al-istisna’ 
[Kalimat Pengecualian]

Untuk menyatakan pengecualian dalam suatu ungkapan 
dapat dinyatakan dengan beberapa huruf yang disebut 

huruf Istisna’ (huruf pengecualian). Huruf pengecualian ini 
berjumlah 8 huruf, yaitu:

َو  َغْرُ  َو  ِإَا  ِهَي:  َو  َثَاِنيٌَة،  ْاإْسِتْثنَاِء  ُحُرْوُف  َو 
ِسًوى َو ُسًوى َو َسَواٌء َو  َخَا َو َعَدا َو َحاَشا

Huruf Istisna’ ada delapan, yaitu: ِإَا (kecuali), َُغْر (selain), 
 َعَدا ,(selain) َخَا ,(baik itu) َسَواٌء ,(selain) ُسَوى ,(selain) ِسَوى

(selain), dan َحاَشا (selain)

 Huruf istisna’ yang digunakan untuk mengecualikan 
berjumlah 8 (delapan) kata  dan terbagi menjadi 3 (tiga) 
kelompok: Pertama kelompok kata ِإَا. Kedua kelompok 
kata: , , , dan . Ketiga kelompok kata: 
, , dan . Masing-masing kelompok memiliki fungsi 
sendiri. 

 بَاُب الِْْستِْثَناِء
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A. Fungsi Kelompok ِإَا
Kelompok   ِإَا ditentukan masuk dalam susunan kalimat 
yang disebut dengan beberapa istilah khusus kalimat 
sebagai berikut:

1. “Kalam Tam Mujab”169 (Kalimat Positif) )ُمْوَجْب تَاْم   (َكَام 
sebagaimana dijelaskan berikut: 

ُمْوَجًبا،  تَاًما  اْلَكَاُم  َكاَن  ِإَذا  يُْنَصُب  ِبإَا  َفامُْْستَْثَنى 
َنُْو: َقاَم اْلَقْوُم ِإَا َزْيًدا  َو َخَرَج الَناُس ِإَا َعْمًرا

Kata yang dikecualikan dengan huruf ِإَا manshub apabila 
susunan kalimat berupa kalam tam dan mujab, seperti: 
Semua kelompok berdiri kecuali Zaid dan orang-orang 

keluar kecuali Amar.

Fungsi kelompok ِإَا adalah me-nashab-kan kata yang 
dikecualikan  yang disebut  dengan syarat apabila 
susunan kalimat sebagai berikut:

a. Kalimat bersifat َكَاٌم تَاٌم yaitu susunan kalimat yang ada 
didalamnya: 1). امستثنى (kata yang dikecualikan), 2).  
(sumber kata yang dikecualikan)

b.  Kalimat  bersifat َكَاٌم ُمْوَجٌب, yaitu kalimat pengecualian 
yang tidak terdapat didalamya salah satu dari huruf berikut: 
1).Huruf nafi, yaitu huruf yang berarti meniadakan, seperti 
 2). Huruf Nahi, yaitu  huruf yang .(tidak) ا atau (tidak) ما
berarti larangan, seperti ا (jangan). 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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َقاَم اْلَقْوُم ِإَا َزْيًدا170
Kaum itu berdiri kecuali Zaid

َخَرَج الَناُس ِإَا َعْمًرا
Orang-orang keluar kecuali Amar

Kata َزْيًدا pada contoh pertama dan kata َعْمًرا pada contoh 
kedua di-nashab-kan oleh kata إا dan kedua kata ini disebut 

 Karena adanya .امستثنى ِمْنه disebut الَناُس dan القوم  Kata .امستثنى

dua hal: امستثنى dan  ِمْنه  dَan َكاُم تَام  :maka  disebut امستثنى 
 .karena tidak terdapat  huruf nafi dan semisalnya َكَاُم ُمْوَجْب
Contoh lainnya: 

َيْدُخُل الَتَاِمْيُذ ِإَا َبْكًرا171
Para siswa masuk kecuali Bakar

َرأَْيُت الَتَاِمْيَذ إَا َحِْيًدا
Aku melihat para siswa kecuali Hamid

Empat contoh disebut juga ْاِاْسِتْثنَاُء ْاُمَتِصُل,َ (pengecualian yang 
bersambung), karena mustasna dengan mustasna minuh-
nya adalah satu jenis, yaitu sama-sama jenis manusia.

Kalau berbeda antara mustasna dan mustasna minhu, 
misalnya mustasna berbentuk jenis manusia dan mustanya 
berbentuk binatang, maka akan disebut ْامُْنَقِطُع َ ْاِاْسِتْثنَاُء 
(penegecualian yang tidak bersambung), seperti:

َرأَْيُت الَتَاِمْيَذ إَا َغَنًما172
170 I'rabnya:

قام: فعل ماض. القوم: فاعل مرفوع. إا: أداة ااستثناء. زيدا: منصوب على 
ااستثاء و هو منصوب وعامة نصبه فتحة ظاهرة ف آخره.

171 I'rabnya:

يدخل:  فعل مضارع. التامذ: فاعل مرفوع. إا: أداة ااستثناء. بكرا: منصوب 
على ااستثاء و هو منصوب وعامة نصبه فتحة ظاهرة ف آخره.

172  I’rabnya:

َرأَْيُت: فعل وفاعل. الَتَاِمْيَذ: مفعول به منصوب وعامة نصبه فتحة ظاهرة ف 
آخره. إَا : أداة ااستثناء. غنما: مستثنى وهو منصوب و وعامة نصبه فتحة 

ظاهرة ف آخره. 
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Aku melihat para siswa kecuali kambing

Demikian bentuk susunan kalimat yang disebut Kalam Tam 

dan Kalam Mujab yang dimasuki oleh kelompok kata  ِإَا.
2. Susunan kalimat yang  disebut dengan istilah: Kalam Manfi 

Tam (َكَاٌم َمْنِفٌي تَاٌم) sebagaimana dijelaskan berikut: 

َو ِإْن َكاَن اْلَكَاُم  َمْنِفًيا تَاًما َجاَز ِفْيِه اْلَبَدُل َو الَنْصُب 
َعَلى ْاِاْسِتْثنَاِء, َنُْو: َما َقاَم اْلَقْوُم ِإَا َزْيٌد – )َما َقاَم 

اْلَقْوُم ( ِإَا َزْيًدا
“Jika kalam itu berupa “kalam manfi dan tam”, maka kata 
yang dikecualikan )اَمُْْستَْثَنى(  menjadi  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 )تَاٌم َمْنِفٌي   adalah susunan kalimat )َكَاٌم 
yang disebutkan didalamnya: a) امستثنى ,امستثنى ِمْنه, b). huruf 
nafi )ما-ا( atau huruf nahyi )ا(, atau huruf istifham )هل(. 
Kemudian apabila kata ِإَا masuk dalam susunan kalimat 
Kalam Manfi Tam ini, maka yang menjadi mustasna memiliki 
dua hukum: a). hukum badal (pengganti) b). hukum istisna’. 
Contoh:

 َما َقاَم اْلَقْوُم ِإَا َزْيٌد173
Kaum itu tidak berdiri kecuali Zaid

َما َقاَم اْلَقْوُم ِإَا َزْيًدٌا174
Kaum itu tidak berdiri kecuali Zaid

173  I’rabnya:

ما: نافية قام: فعل ماض. القوم:  فاعل مرفوع. إَا : أداة ااستثناء. َزْيٌد: بدل 
من  القوم و هو مرفوع  وعامة رفعه ظاهرة ف آخره.  

174  I’rabnya:

ما: نافية قام: فعل ماض. القوم:  فاعل مرفوع. إَا : أداة ااستثناء. َزْيٌد: بدل 
من  القوم و هو مرفوع  وعامة رفعه ظاهرة ف آخره.  
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Kataَزْيد dalam contoh pertama diberi hukum rafa’ karena 
menjadi badal )بدل( yang mengikuti hukum yang diganti, 
yaitu kata القوُم yang menjadi ِمْنه  dalam َزْيًدا Kata .امستثنى 
contoh kedua diberi hukum nashab )منصوب( karena menjadi 
mustasna yang dihukumi nashab )منصوب(. Contoh lainnya:

َما َيْضرُب الَناُس ِإَا َبْكرٌ /َبْكًرا
َهْل َضَرْبَت الَناَس ِإَابََْكًرا

َهْل َمَرْرَت ِبَأَحٍد ِإَا َبْكٍر/َبْكًرا
Demikian ketentuan hukum bagi mustasna dalam posisi 
kalimat امَُتِصُل  ’yaitu menjadi badal atau istitsna َ,ْاِاْسِتْثنَاُء 
sebagaimana dilihat dalam beberapa contoh di atas. Akan 
tetapi, bila dalam posisi kalimat tertentu ْاِاْسِتْثنَاُء ْامُْنَقِطُع َmaka 
mustasnanya dihukumi nashab (منصوب) saja, seperti kata 
:dalam contoh berikut بََقَرًة dan ,َغَنًما ,َجُوًسا

َما َيْذَهُب الَناُس ِإَا َغَنًما
Orang tidak pergi kecuali kambing

َما َرأَْيُت اْلَقْوَم إَا َجُوًسا
Aku tidak melihat kaum kecuali kerbau

َما َمَرْرُت ِباْلَقْوِم إَا بََقَرًة
Aku tidak melewati kaum kecuali sapi

3. Susunan kalimat yang disebut kalam naqish, )َكَاْم نَاِقْص( yaitu 
susunan kalimat pengecualian yang tidak disebutkan امستثنى 
:saja sebagaimana dijelaskan berikut ِمْنه

َو ِإْن َكاَن اْلَكَاُم نَاِقًصا، َكاَن )امستثنى( َعَلى َحْسِب 
اْلَعَواِمِل، َنُْو: َما َقاَم ِإَا َزْيٌد َو َما َضَرْبُت ِإَا َزْيًدا 

َو َما َمَرْرُت ِإَا ِبَزْيٍد
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Jika susunan kalimat berupaKalam Naqish maka hukum 
al-Mustasna tergantung pada amil-nya, seperti: ِإَا َقاَم   َما 
َزْيًدا ,(Tiada yang berdiri selain Zaid) َزْيٌد ِإَا  َضَرْبُت   Aku) َما 
tidak memukul selain Zaid), dan ِبَزْيٍد  Aku tidak) َما َمَرْرُت ِإَا 

melewati selain dengan Zaid.

Bila kata ِإَا masuk pada susunan kalimat  yang disebut 
“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 َقاَم إَا َزْيٌد ِTidak ada orang berdiri selain Zaid

َما َضَرْبَت إَا َزْيًدا Tidak ada orang yang pukul selai Zaid

َما َمَرْرُت ِإَا ِبَزْيٍد Tidak ada orang yang lewati selain Zaid

Kata َزْيٌد pada contoh pertama hukumnya rafa’ karena 
menjadi   فاعل dari kata َقاَم sebagai amil-nya dan kata ِإَا 
tidak berfungsi atau disebut mulghat. Kata َزْيًدا pada contoh 
kedua menadi maf’ul bih yang dinashabkan oleh kata َضَرْبُت 
sebagai amil-nya dan kata ِإَا tidak berfungsi (mulghat). 
Begitu juga kata ِبَزْيٍد pada contoh ketiga hukumnya khafadh 
karena ada huruf jar sebagai amilnya dan  huruf ِإَا tidak 
berungsi (mulghat). Contoh lainnya adalah:

ما َنَصر ِإَا َصاِلٌ 
Tidak ada  yang menolong kecuali shalih

 ماَ ُحََمٌد ِإَا َ َرُسْوٌل175
Tiadalah Muhammad kecuali Ia rasul

َا َأْضِرُب ِإَا َزْيًدا
Aku tidak memukul kecuali Zaid

175 I’rabnya: 

ماَ: نافية  ُحََمٌد: مبتدأ مرفوع باابتداء وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره  ِإَا: 
أداة ااستثاء ملغاة ا عمل ها. َرُسْوٌل: خر مبتدأ مرفوع بالـمبتدأ وعامة رفعه 

ضمة ظاهرة ف آخره
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Jadi, dalam beberapa contoh di atas huruf َِإا tidak berfungsi 
yang disebut mulghat, karena susunan kalimatnya berupa kalam 
naqhis. Ini diistilahkan dengan Adatul Isna’ mulghat.

B. Kelompok kata َغر  dan Fungsinya

َو امُْْستَْثَنى ِبَغْرِ َو ِسًوى َو ُسًوى َو َسَواءٌ  َجُْروٌر َا َغْرُ
al-Mustasna (kata yang dikecualikan) dengan 

menggunakan huruf ِسًوى ,ُسًوى, َغر, dan َسَواء hukumnya 
majrur tidak ada yang lainnya.

Kata yang dikecualikan oleh huruf غر, ,ِسًوى   dan ُسَوى 
إليه selalu menjadi سواء  Akan tetapi keempat huruf .مضاف 
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)

Keempat huruf istisna’, yaitu: “َُغْر, ,ِسًوى    ,َسَواٌء dan ُسَوى 
bila menjadi ُمْستَْثَنى dihukumi nashab pada susunan kalimat 
yang bersifat, yaitu: تَاْم ُمْوَجْب dan َكَاْم   yang disebut َكَاْم 

امُتِصُل َ ْاِاْسِتْثنَاُء  (pengecualian yang bersambung). Contoh 
kalimat sebagai berikut:

َيْدُخُل الَتَاِمْيُذ َغْرَ َبْكٍر
Siswa-siswi masuk kecuali Bakar

َرأَْيُت الَتَاِمْيَذ َغْرَ حِْيٍد
Aku melihat siswa selain Hamid

Kata ََغر pada dua contoh diberi hukum nashab, karena 
menjadi mustatsna. Kata بكر ,حيد dan صال diberi hukum 

khafadh, karena menjadi mudhafun ilaih. Kata ََغْر dan lainya 
sama hukumnya seperti di atas, bila masuk pada susunan 
kalimat yang bersifat كام تام dan كام موجب yang munqathi’ 
ْاِاْسِتْثنَاُء اَمُْنَقِطُع) َ) (pengecualian yang tidak bersambung dalam 
jenis), seperti dalam susunan kalimat berikut:
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ُيَصِلى الَناُس َغْرَ َغَنٍم176
Orang-orang shalat kecuali kambing

َرأَْيُت اْلَقْوَم َغْرَ َجُْوس
Aku melihat kaum kecuali kerbau

َمَرْرُت ِباْلَقْوِم َغْرَ بََقَرٍة
Aku melewati kaum kecuali sapi betina

2. Menjadi badal

Bila kelompok kata َغر menjadi batal, maka ia harus 
mengikuti hukum kata yang diganti, yang terjadi pada 

Kalam Manfi Tam )َكَاٌم َمْنِفٌي تَاٌم( dan ْاِاْسِتْثنَاُء ْامَُتِصُل,َ seperti:

َمَاَضَرَب الَناُس َغْرُ َبْكر177
Orang tidak memukul kecuali Bakar

َما َضَرْبَت الَناَس َغْرَ َبْكر
Kamu tidak memukul orang selain Bakr

َما َمَرْرَت ِبَأَحٍد َغْرِ َبْكر
Kamu tidak melewati selain Bakr

Kata َغر hukumnya berbeda-beda, karena ia menjadi badal, 
sehingga ia mengikuti hukum kata yang diganti. Sementara 
apabila terjadi pada posisi kalam bersifat Kalam Manfi Tam 
تَاٌم( َمْنِفٌي  ْاُمْنَقِطُع dan )َكَاٌم  ْاِاْسِتْثنَاُء  َ  maka kata َغر dihukumi 
nashab, seperti:

َما َيْذَهُب الَناُس َغْرَ َغَنٍم 
176 I’rabnya:

رفعه ضمة  وعامة  واجازم  الناصب  عن  لتجره  مرفوع  مضارع  فعل  ُيَصِلى: 
مقدرة على األف. الَناُس: فاعل مرفوع, َغْرَ: منصوب على ااستثناء وهو 
منصوب وعامة نصبه فتحة ظاهرة ف آخره. َغَنٍم: غر مضاف, غنم مضاف 

إليه.
177  I’rabnya:

ما: نافية: ضرب: فعل ماض مبي على الفتحة. الناس: فاعل مرفوع وعامة 
رفعه  ضمة ظاهرة ف آخره. غر: بدل من الناس وهو مرفوع  وعامة رفعه  

ضمة ظاهرة ف آخره. غر مضاف, غنم مضاف إليه. 
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Orang tidak pergi selain kambing

َما َرأَْيُت اْلَقْوَم َغْرَ َجُْوٍس
Aku tidak melihat kaum selain kerbau

َما َمَرْرُت ِباْلَقْوِم َغْرَ بََقَرٍة
Aku tidk mewati kaum selain  Bakar

3.  Kata  dan lainnya mengikuti hukum yang dikehendaki 
amilnya.

Kata  dan lainnya pada  hukum rafa’, nashab, atau  jar, 
sesuai dengan amil. Hal ini terjadi pada susunan kalimat 
yang bersifat Kalam Naqhis )َكَامٌ  نَاِقٌص(, seperti:

ما َنَصر َغْرُ َصاِلٍ
Tiada yang menolong kecuali Shalih

ماَ ُحََمٌد ِسَوى َرُسْوٍل
Tiadalah Muhammad selain seorang rasul

َا َأْضِرُب َغْرَ َزْيٍد
Aku tidak memukul kecuali Zaidan

َما َجاَء الَنِبُ بَغْرِاآيَاِت
Tiadalah Nabi datang kecuali membawa ayat

C.  Kelompok َخَا  ,َعَدا, dan َحاَش

َو امُْْستَْثَنى ِبََا َو َعَدا َو َخاَشا َيُْوُز َنْصُبُه َو َجُرُه, 
َنُْو: َقاَم اْلَقْوُم َخَا َزْيًدا َو َزْيٍد َو َعَدا َعْمًرا َو َعْمٍرو 

َو َحاَشا َزْيًدا َو َزْيٍد 
Mustasna dengan kata َخَا ,َعَدا, dan َحاَش boleh dihukumi 
nashab dan jar, seperti:َقاَم اْلَقْوُم  َخَا َزْيًدا َو َزْيٍد َو َعَدا َعْمًرا َو َعْمٍرو 
 ,telah berdiri kaum itu selain Umar, Amar) َو َحاَشا َزْيًدا َو َزْيٍد

dan Zaid)
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Kata yang dikecualikan (al-mustasna) dengan tiga kata َخَا 
 dapat dihukumi nashab dan jar, seperti yang َحاَش dan ,,َعَدا
dicontoh berikut:

َقاَم اْلَقْوُم  َخَا َزْيًدا Telah berdiri kaum itu selain Zaid

َقاَم اْلَقْوُم  َخَا َزْيٍد Telah berdiri kaum itu selain Zaid

Kata َخَا pada contoh pertama dianggap sebagai fi’il madhi 
yang fa’il-nya wajib tersembunyi sehingga kata َزْيًدا maf’ul 
bih. Kata َزْيٍد  pada contoh kedua di-khafadh-kan oleh َخَا 
yang dianggap sebagai huruf jar. Contoh untuk kata َعَدا 

sebagai berikut:

َقاَم اْلَقْوُم  َعَدا َعْمًرا Telah berdiri kaum itu selain Amar

َقاَم اْلَقْوُم  َعَدا َعْمٍرو Telah berdiri kaum itu selain Amar

Kata َعَدا pada contoh pertama dianggap sebagai fi’il madhi 
yang fa’il-nya wajib tersembunyi dan kata َعْمًرا sebagai maf’ul 
bih. Sementara kata َعْمٍرو pada contoh kedua di-khafadh-kan 
oleh kata َعَدا dianggap sebagai huruf jar Contoh untuk kata َحاَشا 
sebagai berikut:

َقاَم اْلَقْوُم  َحاَشا َزْيًدا Telah berdiri kaum itu selain Zaid

َقاَم اْلَقْوُم َحاَشا َزْيٍد Telah berdiri kaum itu selain Zaid

Kata َحاَشا pada pertama dianggap sebagai fi’il madhi yang 
fa’il-nya wajib tersembunyi dan kata َزْيًدا sebagai maf’ul bih. 
Sementara kata َزْيٍد  pada contoh kedua dikhafadhkan oleh kata 
 dianggap sebagai huruf jar yang membaris bawah akhir َحاَشا

kata isim.178

178 Huruf َا kadang tidak bermakna meniadakan secara keseluruhan, seperti 

kalimat: َا َرُجٌل ِف الدَاِر َبْل َرُجَان ِ (tidak adala seorang laki-laki, tapi ada dua 

laki). Huruf  “ا” seperti ini berlaku seperti ليس yang me-rafa’-kan  isim 

dan me-nashab-kan khabar.
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la nafiyatun li al-jins

[PeniaDaan jenis]

Bila seorang ingin menyatakan “tidak ada sama sekali” 
dalam satu ungkapan, maka dapat diungkapkan dengan 

menggunakan huruf َا yang disebut:ا نَاِفية ِلْلِجْنِس, yang berfungsi 
seperti huruf إَن yang menashabkan isim dan merafa’kan khabar 
dengan beberapa syarat.

A. Fungsi Huruf َا

ِاْعَلْم َأَن ) َا (  تَْنِصُب اَلَنِكَراِت ِبَغْرِ تَْنِويٍن ِإَذا بَاَشَرْت 
اَلَنِكَرَة َوَمْ تََتَكَرْر ) َا(  َنَْو َا َرُجَل ِف اَلَداِر

Ketahuilah bahwa huruf ا berfungsi untuk me-nashab-kan 
isim nakirah tampa dibaca dengan harkat tanwin, dengan 
syarat apabila huruf َا bersama isim nakirah dan huruf َا 
tidak dibaca berulang-ulang, seperti: اَلَداِر ِفى  َرُجَل   tidak) َا 

ada seorang lelakipun di dalam rumah)

Huruf َا berfungsi sebagai huruf nafy li jins (menafikan 
secara keseluruhan) yang berlaku seperti huruf ِإَن baik pada 

َباُب َا



H. Musawar M.Ag    |    223

lafazh atau mahal, dengan syarat: 1(. Huruf َا bermakna 
menafikan secara keseluruhan (tidak ada sama sekali). 2). 
Huruf َا bersama isim nakirah yang menjadi isimnya. 3). 

Huruf َا dengan isimnya tidak diselangi oleh kata, seperti 

jar-majrur dan sebagainya. 4). Huruf َا tidak berulang-
ulang. 5). Isim dan khabarnya  berupa isim nakirah. Contoh 
kalimat yang mencukupi persyaratan di atas adalah:

َا َرُجَل ِف الَداِر 179
Tidak ada orang laki di dalam rumah

Kata َرُجَل menjadi isim َا dan jumlah kata  menjadi 
khabarnya.

B. Betuk Isim َا 

Setelah diketahui bahwa “َا“ memiliki isim dan khabar, 

maka ditetapkan bahwa kata yang menjadi isim َا terjadi 
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 َا dimabnikan 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 I’rabnya:

ا: نافية للجنس تعمل عمل إن تنصب ااسم وترفع اخرَ. َرُجَل: مبي على 
بفى  جرور  الدار:  جر.  حرف  فى  اَلَداِر:  ِف  ا.  اسم  نصب  حل  فى  الفتحة 
تقديره  متعلق محذوف  اجرور  اجار و  آخره   وعامة جره كسرة ظاهرة فى 

كائن خر ا
180 Yang dimaksud dengan istilah mufrad sepeti dalam dalam bab munada 

adalah:  بامضاف شبيهًا  وا  مضافًا  ليس   al-Mufrad adalah susunan) ما 

kalimat yang bukan berbentuk mudhaf dan syabih bi al-mudhaf). Artinya 

suatu kalimat yang terdiri dari satu kata baik dilihat dari segi lafazh atau 

makna. Contoh: َا َطاِلَب َحاِضٌر. Kata َطاِلَب berupa satu kata yang tidak 

membutuhkan kata lain.
181 Tarkib idhafi adalah susunan kalimat yang terdiri dari mudhaf dan 

mudhafun ilaih, seperti kalimat: ،علوم القرآن، ، أصول الفقه، علم الكام 
.dan sebagainya علم النحو
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َا َطاِلَب َحاِضٌر
Ttidak ada mahasiswa yang hadir

َا َكَواِكَب َطاِلَعاٌت
Tidak ada bintang muncul

َا ُمتَنَاِفِسْيَ ِف اْخَْرِ نَاِدُمْوَن
Tidak ada orang-orang yang berlomba dalam kebaikan akan 

menyesal

َا ُمَتَرَِجاِت ُحَْتَِماٌت
Tidak ada wanita nakal dihormati

Kata طالب pada contoh pertama berupa isim mufrad yang 
menjadi isim َا dan diberi hukum الضم على   karena مبي 
berbentuk mufrad dan kata حاضر dihukumi 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: ٍسفر علِم dan غام   طالب 
yang merupakan mudhaf-mudhafun ilaih dalam kalimat 
berikut:

َا ُغَاَم َسَفٍر َحاِضٌر182 
Tidak ada orang musafir yang datang

َا َطاِلَب ِعْلٍم َمُْقْوٌت
Tidak ada orang yang menuntut ilmu itu dibenci

3. Susunan kalimat yang serupa dengan mudhaf (الشبيه بامضاف).183 
Hukum isim َا adalah manshub (berharakat  fathah tanwin) 

seperti kalimat:

َا َطاِلًعا َجَبًا َحاِضٌر
182  I’rabnya:

ا  اسم  غام   ، اخر  وترفع  ااسم  تنصب  إن  عمل  تعمل  للجنس  نافية  ا 
منصوب، وعامة نصبه فتحة ظاهرة ف آخره ، غام مضاف، سفر مضاف إليه 

جرور بامضاف، حاضر خر ا مرفوع، وعامة رفعه ضمة ظاهرة ف آخره
183 Definisi al-Syabih bi al-Mudhaf adalah: َمَاِم ِمْن  َشْيٌئ  ِبِه  اَتَصَل  َما    

(Bersambungnya dua kalimat untuk kesempunaan makna)َمْعنَاُه
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Pendaki gunung tidak hadir

َا ُمْستَِقْيمًا َحاُلُه َبْيَ الَناِس
Tidak ada orang yang langgeng keadaannya di tengah 

masyarakat 

َا َخْرًا ِمْن َزْيٍد ِعْنَدنَا
Tidak ada kebaikan Zaid sedikitpun bagi kami

C.  Isim َا yang tidak bersambung dengan َا

»َا«  ِتْكَراُر  َوَوَجَب  اَلَرْفُع  َوَجَب  ُتبَاِشْرَها  َمْ  َفِإْن 
َنُْو: َا ِف اَلَداِر َرُجٌل َوَا ِاْمَرأٌَة

Jika huruf َا tidak bersama isim nakirah, maka wajib 

dihukumi rafa’ dan disebut ulang, seperti: 
(tidak ada laki-laki dan perempuan di dalam rumah)

Apabila huruf َا tidak bersambung dengan isimnya yang 
berupa  nakirah maka terjadi dua keadaan: pertama, isim 
 .’berubah menjadi mubtada mu’akhhar dan dihukumi rafa َا
Kedua, huruf َا wajib diulang-ulang dan tidak berfungsi. 
Contoh kalimat:

َا ِف اَلَداِر َرُجٌل َوَا ِاْمَرأٌَة184
Tidak ada laki-laki dan perempuan di dalam  rumah itu

َا ِف اْمَْدَرسِة َطاِلٌب َوَا َطاِلبٌَة
Tidak ada siswa-siswi di sekolah itu

184 I’rabnya:

فا نافية، وف الدار: جار وجرور، ورجل مبتدأ مرفوع، والواو حرف عطف، 
وا نافية، وامرأة: معطوف على رجل مرفوع
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D. Huruf َا yang berulang-ulang

ِشْئَت  َفِإْن   ، َوِإْلَغاُؤَها  ِإْعَماُهَا  َجاَز  َتَكَرَرْت  َفِإْن 
ُقْلَت: َا َرُجَل ِف الَداِر َوَا ِاْمَرأًَة  ، وإْن شئَت قلَت 

: َا َرُجٌل ِف الَداِر َوا اْمَرأٌَة
Jika huruf َا berulang maka ia berfungsi sebagai: حرف 
 :atau tidak berfungsi, seperti "لنفي اجنس
(tidak ada laki ada perempuan dalam rumah itu) atau  َا  

 (tidak ada laki-laki dan perempuan di 
dalam rumah itu)

Jika huruf َا berulang-ulang dalam susunan kalimat, maka 
huruf َا yang pertama memiliki dua kedudukan: pertama, 
berfungsi  sebagai: حرف لنفي اجنس yang berlaku seperti إَن. 
Kedua,tidak berfungsi sebagai: حرف لنفي اجنس.

a. Huruf َا yang berfungsi sebagai: حرف لنفي اجنس, seperti:

َا َرُجَل ِف الَداِر َوَا اْمَرأًَة
Tidak ada laki dan wanita di rumah

Kata اْمَرأًَة di-athaf-kan kepada mahall (tempat) kata َرُجَل 
yang berfungsi sebagai isim َا. Contoh lainnya adalah: 

َا َرُجَل ِف الَداِر َوَا اْمَرأََة
 َاَحْوَل َوَا ُقَوَة ِإَا ِباِه 185

185 I’rabnya:

ا: نافية للجنس تعمل عمل إن .حول: امها مبي على الفتح ف حل نصب 
واخر حذوف تقديره لنا .وا قوة الواو: حرف عطف ا: نافية للجنس تعمل 
عمل ان قوة: امها مبي على الفتح ف حل نصب واخر حذوف تقديره “لنا” 

إا: أداة ااستثاء اعمل ها. باه: جرور بالباء
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َاحْوَل َوَا ُقَوًة186  
َاَحْوَل َوَا ُقَوٌة187

Kata اْمَرأََة di-athaf-kan kepada رجل Kata َُِقَوة pada contoh 
kedua di-athaf-kan kepada mahall nashab kata حوَل. Kata 
 .حوَل pada  contoh ketiga di-athaf-kan ke mahall kata ُقَوة

Kata ٌُقَوة  pada contoh keempat di-athaf-kan kepada mahalla 

.dan isimnya ا

b. Tidak berfungsi sebagai حرف لنفي اجنس, seperti:

َا َرُجٌل ِف الَداِر َوا اْمَرأٌَة
َا َحْوٌل َوَا ُقَوة188
احوٌل وا قوَة189

Kata َرُجٌل contoh pertama dan َحْوٌل pada contoh kedua di-
rafa’-kan oleh huruf ا yang berfungsi sebagai ا Hijaziyah 
yang beramal seperti ليس. Kata َحْوٌل dirafa’kan oleh ا 

186 I’rabnya:

ا: نافية للجنس تعمل عمل إن .حول: امها مبي على الفتح ف حل نصب. 
وا قوة: الواو: حرف عطف ا: زائدة. قوٌة: مرفوع وهو معطوف على حل ا 

اُأوى مع امها أن حلها الرفع باابتداء 
187 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. قوٌة:  مرفوع وهو معطوف على حل ا 

اُأوى مع امها أن حلها الرفع باابتداء
188  I’rabnya adalah sebagai berikut:

ا: نافية حجازية تعمل عمل ليس يرفع ااسم وينصب اخر  حوٌل: امها 
قوَة.  وا  لنا  تقديره  آخره وخرها  فى  ظاهرة  رفعه ضمة  وعامة  بها  مرفوع 
وترفع  ااسم  تنصب  إن  عمل  تعمل  للجنس  نافية  ا:  عطف.  الواو: حرف 

اخر. وخرها تقديره لنا.
189 I'rabnya:

ا: ا: نافية حجازية تعمل عمل ليس يرفع ااسم وينصب اخر  حوٌل: امها 
قوَة.  وا  لنا  تقديره  آخره وخرها  فى  ظاهرة  رفعه ضمة  وعامة  بها  مرفوع 
وترفع  ااسم  تنصب  إن  عمل  تعمل  للجنس  نافية  ا:  عطف.  الواو: حرف 

اخر. وخرها تقديره لنا.
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Hijaziyah dan قوَة di-rafa’-kan dengan athaf jumlah kepada 

jumlah ا Hijaziyah.

E. Isim َا Berupa Isim Ma’rifat

Bila isim َا berupa isim ma’rifat, maka َا tidak difungsikan 

seperti إَن, contoh:

َا ُحََمٌد َزاَرِني َوَا َبكر
Muhammad dan Bakar tidak mengunjungiku

Huruf ا tidak berfungsi sebagai: لنفي اجنس  حمٌد kata ,حرف 
menjadi mubtada’, khabarnya jumlah fi’il+fa’il dari kata زارني 
dan kata َبكٌر diathafkan kepada kata حمٌد.
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al-munâDa

[Kalimat Panggilan]

Bila 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):

اَْمُنَاَدى ُهَو اََْمَْطُلْوُب ِإْقُباُلُه ِبيَا َأْو ِإْحَدى َأَخَواِتِه
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 meng guna kan huruf يَا dan lainnya dengan tujuan 

menerima panggilan. 

َباُب اْلَُناَدى
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B. Jenis-jenis munada dan hukumnya

اَْمُنَاَدى َخَْسُة أَْنَواٍع: اَْمُْفَرُد اَْلَعَلُم، َوالَنِكَرُة اَْمَْقُصوَدُة، 
َوالَنِكَرُة َغْرُ اَْمَْقُصوَدِة، َوامَُْضاُف، َوالَشِبْيُه ِبامَُْضاِف 
َفَأَما اَْمُْفَرُد اَْلَعَلُم َوالَنِكَرُة اَْمَْقُصوَدُة َفُيْبنَيَاِن َعَلى اَلَضِم 
َوالَثَاَثُة  َرُجُل”  َو”يَا  َزْيُد”  “يَا  َنَْو  تَْنِويٍن،  َغْرِ  ِمْن 

اَْلبَاِقيَُة َمْنُصوبٌَة َا َغْرُ 
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 “َزْيُد َرُجُل“ dan (wahai Zaid) ”يَا   .(wahai laki-laki) ”يَا 
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( اَْلَعَلُم  yaitu ketika munada (orang ;(al-mufrad al-’alam) امُْفَرُد 
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 (الضم على   yaitu selalu dibaca (مبنى 
dhummah tanpa tanwin, ketika tanda rafa’nya adalah 
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dhummah seperti isim mufrad, jama’ taksir, dan jamak 
mu’annats salim: 

يَا َزْيُد190
Hai Zaid!

يَا َفاِطَمُة 
Hai Fatimah!

يَاَعِلْيُم
Hai Zat Yang Maha Mengetahui

يَا َفاِطَماُت
Hai beberapa orang Fatimah!

2. Mabni ‘ala al-alif (مبي على األف) ketika tanda rafa’nya adalah 
alif seperti isim tasniyah: 

يَا ُحََمَداِن191
Hai dua Muhammad!

يَا َفاِطَمتَاِن
Hai dua Fatimah!

3. Mabni ‘ala al-wawu (الواو على   ketika tanda rafa’-nya (مبي 
adalah huruf wawu seperti jamak mudzakkar salim:

يَا ُحََمُدْون Hai beberapa Muhammad!

يَا َزْيُدْوَن Hai 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:

يا حرف نداء، زيُد: منادى مبي على الضم فى حل  نصب منصوب بيا النداء
191 I’rabnya:

يَا: يا حرف نداء، حمدان: منادى مبي على األف فى حل  نصب  منصوب 
بيا النداء 
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 karena tanda ,(tanpa  dibaca dengan tanwin) مبي على الضم .1
rafa’nya dhummah seperti untuk isim mufrad, jama’ taksir, 
dan jama’ mu’anasissalim: 

يَاَوَلُد ِاْقَرْأ ِكتَاَبَك 
Hai anak bacalah bukumu!

يَاُطَاُب ُاْخُرُجْوا192
Hai seluruh mahasiswa keluarlah

يَاُمْؤِمنَاُت ُاْخُرْجَن
Hai orang-orang mukminah keluarlah!

 ,karena tanda rafa’nya alif ,(mabni ala al-Alif) مبي على األف .2
seperti untuk isim tasniyah:

يَا َصاِلَاِن193ُ
Hai dua orang shalih

يَا َفاِطَمتَاِن
Hai dua Fatimah

يَا َطاِلبَاِن ُقْوَما ِباْلَواِجِب
Hai dua siswa kerjakanlah tugasmu

الواو .3 على   karena tanda rafa’-nya ,(mabni ala al-wawu) مبي 
wawu, seperti jama’ mudzakkar salim:

يَاُمْسِلُمْوَن 194
Hai orang-orang muslim

192  I’rabnya:

بيا  الضم فى حل  نصب  منصوب  نداء، طاب: منادى مبي على  يا حرف 
النداء

193 I’rabnya:

يَا: يا حرف نداء، صاِلان: منادى مبي على األف فى حل  نصب  منصوب 
بيا النداء 

194 I’rabnya:

 يَا: يا حرف نداء، ُمْسِلُمْوَن : منادى مبي على الواو فى حل  نصب  منصوب 
بيا النداء 



H. Musawar M.Ag    |    233

2. Munada yang dihukumi nashab (َمْنُصْوٌب). Hukum ini berlaku  
pada 3 (tiga) tempat:

a) اَْمَْقُصوَدة  َغْرُ   yaitu pemanggilan orang yang tidak ,الََنِكَرُة 
tertentu, seperti: 

يَا َغاِفًا تَنََبْه!195
Hai orang yang lalai berhati-hatilah!

يَا َطاِلًبا ِاْجَتِهْد!
Hai siswa bersungguh-sungguhlah!

يَاَأْوَاًدا ِبُرْوا آَبَاَءُكْم َتَرَُكْم أَْبنَاُؤُكْم
Hai anak-anak, hormatilah orang tua kalian, sebab anak-

anak kalian akan menghormatimu

Kata َغاِفًا (orang lalai) bermakna kepada siapapun yang 
lalai, tampa ada batasan. Hukumnya adalah منصوب dengan 
harkat fathah (tanwin). Demikian juga hukumnya sama 
pada kata َطاِلًباdan َأْوَاًدا dalam contoh berikutnya.

b. امَُْضاُف َ (kata berupa susunan إليه  yang  terdiri ,مضاف+مضاف 
dari isim نكرة+معرفة), seperti: 

يَا َرُسْوَل اه196
Hai Rasululllah

يَا َطاِلَب اْلِعْلِم ِاْجَتِهْد
Berjuanglah hai penuntut ilmu

يَا أَِبْى َعِلْمِنى اَلَنْحَو
Hai bapakku ajari aku ilmu Nahwu 

يَا أَخانَا اُْنُظْر َما َقاَل أُبْوَك
Ya saudarakami dengarlah bapakmu

195 I’rabnya:

يَا: يا حرف نداء، غافا: منادى منصوب يياء النداء  وهو منصوب وعامة نصبه 
فتحة ظاهرة فى آخره.

196 I’rabnya: 
النداء  وهو منصوب وعامة  يياء  يَا: يا حرف نداء، رسول: منادى منصوب 

نصبه فتحة ظاهرة فى آخره. َرُسول
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Kِata اه  disebut susunan idhafi yaitu kalimat saling َرُسْوَل 
membutuhkan, karena terdiri dari mudhafi (berupa 
isim nakirah= َرُسْوَل) dan mudhafun ilaih (berupa isim 
ma’rifat= اه). Kata َرُسْوَل disebut mudhaf yang diharakat 
dengan fathah oleh huruf يا. Demikian halnya untuk kata 

.pada contoh berikutnya أَخانَا dan َطاِلَب اْلِعْلم, أَِبْى

c. الَشِبْيُه ِبامَُْضاِف yaitu susunan kalimat yang sama maknanya 
dengan susunan idhafi dalam hal saling membutuhkan. 
Contoh kalimat:

ياَ َحاِفظًا َدْرَسُه197ِ
Hai orang yang menghapal pelajarannya

  يَاَحِْيدًا ِفْعُلُه  
Hai orang yang terpuji perbuatannya

يَا ُحِباًً ِلْلَخْرِ  
Hai orang yang cinta kebaikan

Kata َدْرَس  adalah kata yang sama maknanya َحاِفظًا 

dengan susunan tarkib idhafi, karena saling membutuhkan. 

Kata َحاِفظًا (menghafal) butuh kepada kata َدْرَس (pelajaran), 

sehingga dipahami (orang yang menghafal pelajaran). Kalau 

hanya disebutkan kata َحاِفظًا saja, maka akan ada pertanyaan 

mengahafal apa? Untuk melengkapi itu muncul kata َدْرَس. 
Dengan demikian seolah-seoalah susunan yang sama dengan 

susunan “tarkib idhafi” yang saling membutuhkan.198

197  I’rabnya adalah sebagai berikut:

النداء  وهو منصوب وعامة  يياء  يا حرف نداء، َحاِفظًا: منادى منصوب  ياَ: 
منصوب  وهو  لافظ  به  مفعول  درس:  َدْرَسُه:  آخره.  فى  ظاهرة  فتحة  نصبه 
وعامة نصبه فتحة ظاهرة فى آخره. درس مضاف. اهاء ضمر بارز متصل مبي 

على الضم فى حل جر مضاف إليه 
198  Catatan: Huruf Nida’ dapat berbentuk: 1). أَُيَها seperti kalimat: أَُيَها الَساِئل 

)Hai orang yang bertanya). 2). ياأيها seperti:  يَا أَُيَها الَرجُل (Hai laki-laki) 3). 

 .(Hai orang perempuan) .يَا أََيُتَها اْمَْرأَةُ :seperti kalimat أََيُتَها
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al-maf’ul min ajlih

[Penjelasan sebab]

Untuk 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

ُهَو ْاِاْسُم اْمَْنُصْوُب اَلِذْي ُيْذَكُر بَيَاًنا ِلَسَبِب ُوُقْوِع اْلِفْعِل 
َنُْو: َقاَم َزْيٌد ِإْجَاًا ِلَعْمٍرو َو قَََصدُتَك اِْبِتَغاَء َمْعُرْوِفَك

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:

َقاَم َزْيٌد ِإْجَاًا ِلَعْمٍرو
Zaid berdiri untuk menghormati Amar»

َباُب الَْْفُعْوِل ِمْن َأْجلِِه
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Kata ِإْجَاًا berfungsi sebagai maf’ul min ajlih yang 
menerangkan alasan atau sebab Zaid berdiri. Disini Zaid berdiri 
karena ingin menghormati Amar. Contoh lain:

Aku menuju kepadamu untuk mengenalmu

Kata ِاْبِتَغاَء berfungsi sebagai maf’ul min ajlih yang 
menerangkan  alasan dari kata قَََصدُتَك, yaitu untuk berkenalan. 
Contoh lainnya:

Siswa-siswi berdiri untuk menghormati   guru mererka

Kata احتاًما adalah 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 
beberapa contoh di atas, misalnya kata اجاًا (menghormati) 
adalah  mashdar dari kata اجلل keterangan 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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al-maf’ul ma’ah

[subyeK KeDua]

Bila 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:

َو ُهَو ْاِاْسُم اْمَْنُصْوُب اَلِذى ُيْذَكُر ِلبَيَاِن َمْن ُفِعَل َمَعُه 
ِاْسَتَوى  َو  اْجَْيَش  َو  اْأَِمْرُ  َجاَء  َقْوِلَك:  َنُْو  اْلِفْعُل 

اْمَاُء َو اْخََشبََة.
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.

َباُب اَْلْفُعْوِل َمَعُه
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Jadi, maf’ul ma’ah adalah kata atau kalimat yang ditandai 
dengan huruf penggunaan huruf wawu yang disebut dengan 
امعية  dan berfungsi sebagai keterangan (wawu al-ma’iyah) واو 
adanya makna penyertaan suatu perbuatan dengan perbuatan 
lain. Contoh kalimat:

Pemimpin datang bersama tentaranya

Kata  dibaca dengan harakat karena menjadi maf’ul 

ma’ah yang wajib dibarengi oleh huruf “wawu” yang disebut 

-Karena itu kata  menjadi maf’ul ma’ah yang di .واوامعية

nashab-kan oleh kata َجاَء. Bila kata  dibaca dengan harakat 

dhummah, maka huruf wawu واوامعية diubah menjadi huruf 

athaf (حرف عطف) sehingga kata  di-athafkan kepada kata 

:sebagai fa’il, seperti kalimat ,ْاَأِمْرُ

َجاَء ْاَأِمْرُ َو َجاَء اْجَْيُش
Al-Amir datang dan tentara juga datang

Kata اْجَْيَش secara makna dapat di-athaf-kan kepada kata 

 karena dimungkin untuk diterjemahkan: al-Amir datang ,ْاَأِمْرُ

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 ِاْسَتَوى seperti dalam contoh berikut:

Air naik bersamaan dengan pengukur air

 Dalam contoh ini kata  wajib dihukum nashab, karena 

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 
huruf athaf. Ketiga, kalimat yang menjadi  harus berada 
setelah huruf واوامعية yang 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.

ِسْرُت َو الَطرْيَق Aku berjalan berserta 

jalan واو معية

َجاَء الَرُجُل َو اْلَفَرسَُ Laki-laki itu datang 

bersama kuda
 atau واو معية

واو عطف
قَاَم َبْكٌر َو ُحََمٌد Bakar berdiri dan 

Muhmmad juga berdiri واو عطف
Selanjutnya dijelaskan bahwa isim yang juga dihukumi 

nashab adalah khabar كان dan isim إن dan hal-hal yang 
semacamnya sebagaimana pengarang ungkapkan dalam 
ungkapan berikut:

َو أََما َخَرُ “َكاَن” َو َأَخَواُتَها، َو ِاْسُم “ِإَن” َو َأَخَواُتَها َفَقَدَم 
ِذكُرُهَما ِفى اْمَْرُفْوَعاِت َو َكَذاِلَك الَتَواِبُع َفَقْد َتَقَدَم ُهنَاَك 
Adapun penjelasan khabar كان dan isim إن dan saudara-
saudaranya 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. Kalimat yang menjadi sifat, seperti kata الصاَل yang menjadi 
sifat bagi kata الرجل dalam kalimat:

َنَصَر َفَرَمَا اَلَرُجَل الَصاِلَ
Pratama menolong laki-laki yang baik

b. Kalimat yang mengikuti karena adanya huruf athaf, seperti 
kata ِدْيَثَال yang mengikuti hukum kata ْلُقْرآَن َkarena huruf 
athaf wawu dalam kalimat berikut:

يَْقرأُ َنْوَفْل اَْلُقْرآَن َو ْاَلِدْيَث
Naufal membaca al-Qur’an dan Hadits

c. Kalimat yang menjadi Badal, seperti kata  yang menjadi 
badal untuk kata َأَخاُه dalam contoh:

َرَأى َظاِفرٌٌ َأَخاُه َأْحََد
Zhafir melihat saudaranya, Ahmad

d. Kalimat yang menjadi taukid, seperti kata كَل yang menjadi 
penegas kata الطاب  pada kalimat berikut:

َرَأَى َعِلٌي اََلُطَاَب ُكَلُهم
Ali melihat siswa seluruhnya
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maKhfûDhât al-asmâ’
[isim-isim yang DiKhafaDhKan] 

Isim yang huruf akhirnya di-khafadh-kan dalam bahasa Arab 
disebut َجُْرْور atau َمُْفْوض yang terjadi karena tiga sebab: 

Pertama, didahului oleh huruf jar; kedua, karena idhafah; dan 
ketiga, karena harus mengikuti harakat kata sebelumnya.

َوَمُْفوٌض  ِباْلَْرِف  َمُْفوٌض   : َثاَََثٌة  اَمَْْخُفْوَضاُت 
ِباِإَضاَفِة، َو تَاِبٌع ِللَمْخُفْوِض

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 menye-
babkan isim di-khafadh-kan adalah sebagai berikut:

اءِِ َباُب َمُْفْوَضاِت اأَْْسَ
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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 tanda-
tanda khafadh lainnya. Contoh isim yang di-khafadh-kan 
oleh huruf jar adalah sebagai berikut:

Huruf Jar Contoh kalimat Terjemah

ِمْن ِجئُت ِمَن اْلبَْيِت Aku datang dari rumah 

إِِى اَْرَسْلُت ِإَى َحاِمِد Aku kirim ke Hamid?

َعْن نبََْحُث َعِن ْاَأْجِوبَِة  Kami mencari jawaban

ِفْ اَْمَاُء ِفْى اْلِبْئِر Air ada dalam sumur 

ُرَب ُرَب َطاِلٍب َدءُُْوٌب 
َصاَفْحتَُه

Sedikit siswa rajin 

kusalami 

اْلبَاِء )ب( َكتَْبُت ِبَقَلمٍٍ Aku menulis dengan 

pena

اْلَكاِف )ك( أَْنَت َكاَأَسدِِ Kamu seperti singa 

اّلَاِم )ل( َاْلَْمُدِ ِه  Segala puji milik Allah

َو َو اِه َ َاْذَهُب Demi Allah, aku pergi

ِب ِباِه، ِإّنْي َصاِئٌم Demi Allah, aku puasa.

َت تَاِه، أَنَاَعِلٌي  Demi Allah, Aku Ali. 

ُمْذ َقَرْأُت ُمْذ َمَساٍء Aku membaca sejak 

sore

ُمْنُذ ِاْنَتَظَرُت ُمْنُذ الَصبَاِح Aku tunggu sejak pagi
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B.  Isim yang di-khafadh-kan karena idhafah

َو أََما ُيَْفُض ِباِإَضاَفِة َفَنْحُو َقْوِلَك ُغَاُم َزْيٍد
Adapun isim yang di-khafadh-kan oleh idhafah seperti:

(anak Zaid) ُغَاُم َزْيٍد

Pemberian hukum khafadh yang disebabkan oleh mudhaf 
:seperti kalimat , (اإضافة) disebut dengan idhafah (مضاف)

َجاَء ُغَاُم َزْيٍد Anak Zaid telah datang

Kata ُغَاُم pada contoh di atas adalah مضاف yang berbentuk 
isim nakirah (الَنِكَرُة) dan diikuti kata َزْيٍد   yang menjadi sebagai 
-meng ُغَاُم Kata .(ْامَْعِرَفة) yang berbentuk isim ma’rifat مضاف إليه
khafadh-kan kata َزْيٍد sehingga disebut مضاف إليه untuk 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 
 ,yang berbentuk isim ma’rifat yang dihukumi khafadh مضاف إليه
karena ada mudhaf yang memberikan hukum khafadh.

C. Sebab-sebab Mudhafun Ilaih dihukumi Khafadh

Pada dasarnya, mudhafun ilaih (مضاف إليه) dikhafad karena 
dua hal:

a. Adanya huruf jar ل (milik) yang tidak terbaca, jika antara 

إليه dan مضاف  tidak sejenis, seperti pada contoh مضاف 
berikut:

َهَذا ِكتَاُب اُأْستَاِذ Ini kitab ustadz
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Di depan kata اُأْستَاِذ ada huruf jar (ل) yang  tidak terbaca, 
sehingga kalau disusun ulang akan menjadi: 

َهَذا ِكتَاُب ِلُأْستَاِذ199
Buku ini milik ustaz

b. Adanya huruf jar (من) yang tidak terbaca, karena antara 
mudhaf dan mudhaf ilaih sama jenisnya, sebagaimana 
dicontohkan berikut:

َثْوُب َخٍز َو بَاُب َساٍج َو َخاَتُ َحِدْيٍد َو َما َأْشبََه َذِلَك
(ini) pakaian  sutra, pintu  kayu jati, cincin besi, dan contoh 

yang serupa dengannya”.

Contoh pertama adalah:

َثْوُب َخٍز  Pakaian sutera

Asal mula susunan kalimatnya  adalah َهَذا َثْوٌب ِمْن َخٍز, adanya 
huruf jar ِمْن untuk menjelaskan bahwa َثْوٌب (pakaian) itu 
terbuat dari َخٍز (sutra), sehingga maknanya menjadi “ini 
adalah pakaian yang terbuat dari sutra” 

Contoh kedua adalah:

بَاُب َساٍج Pintu kayu jati

Asal mula susunan kalimatnya adalah ٍَهَذا بَاٌب ِمْن َساٍج, adanya 
huruf jar ِمْن untuk menjelaskan bahwa kondisi بَاٌب (pintu) 
yang terbuat dari َساج (kayu jati), sehingga maknanya 
menjadi “ini adalah pintu yang terbuat dari kayu jati” 

Contoh ketiga adalah:

199 I'rabnya adalah sebagai berikut:

هذا: اهاء حرف تنبيه. ذا: اسم إشارة مبي على السكون ف حل رفع مبتداء. 
كتاب: خر مبتداء مرفوع. كتاب: مضاف. اأستاذ: مضاف إليه, جرور بامضاف 

وعامة جره كسرة ظاهرة ف آخره. 
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َخاَتُ َحِدْيٍد  Cincin besi

Asal mula susunan kalimatnya adalah ٍٍَحِدْيد ِمْن  َحاَتُ   ,َهَذا 
adanya huruf jar ِمْن untuk menjelaskan bahwa َُحاَت (cincin) 
itu terbuat dari َحِدْيٍد (besi), sehingga maknanya menjadi 
“ini adalah cincin yang terbuat dari besi”
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