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iv    I    Dr. H. Musawar, M.Ag

KATA SAMBUTAN 
alah satu fungsi strategis perguruan tinggi adalah ikut serta 
dalam pembangunan nasional untuk dapat berkontribusi 
mencerdaskan kehidupan berbangsa melalui tiga hal 

penting yang disebut Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pengajaran, 
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Terkait dengan hal 
itu Dosen sebagai tenaga pendidik di perguruan tinggi dituntut untuk 
melaksanakan kewajiban tridharma perguruan tinggi tersebut dengan 
sebaik-baiknya dengan proporsi yang seimbang.  

Fenomena di lapangan menunjukkan, seringkali dosen lebih 
banyak melaksanakan kewajiban dalam bidang pendidikan dan 
pengabdian kepada masyarakat dan agak kurang dalam 
melaksanakan kewajiban penelitian. Padahal penelitian merupakan 
pilar penting dalam proses kegiatan akademik perguruan tinggi. 
Selain untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian juga 
berperan sebagai media memberikan informasi ilmiah dalam rangka 
mengedukasi dan mencerdaskan masyarakat. Penelitian yang 
dipublikasikan dalam bentuk karya tulis berupa buku referensi 
maupun buku bahan ajar adalah upaya untuk terus meningkatkan 
eksistensi budaya akademik dalam bidang penelitian.  

Publikasi ilmiah yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah 
penelitian bertujuan untuk menyebarkan hasil yang diperoleh dalam 
sebuah aktifitas ilmiah berupa penelitian. Dengan publikasi hasil 
tersebut, para pembaca diberikan kesempatan untuk mengambil dan 
mendapatkan informasi ilmiah sesuai dengan standar setiap metode 
penelitian yang digunakan. Dengan begitu, akan terus beerkembang 
semangat untuk mengolah pikir dalam pengembangan nilai-nilai 
akademis yang pada gilirannya dapat membangun dan menciptakan 
peradaban yang kuat dan kokoh berdasarkan pada nilai-nilai etika 
ilmu pengetahuan. 

Buku yang berada di tangan pembaca ini, adalah buku yang 
ditulis oleh salah seorang dosen Fakultas Syariah UIN Mataram yang 
berisi tentang Belajar  Mudah Ilmu Sharaf  MATAN  AL-BINA’ 
WA AL-ASAS. Buku ini adalah buku reference (rujukan) yang akan 
sangat bermanfaat secara khusus bagi insan akademik serta 
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masyarakat luas secara umum sebagai bahan bacaan yang 
mencerdaskan, menambah wawasan, dan lain sebagainya. 

Di samping itu upaya untuk menulis dan mempublikasikan 
buah pikiran dalam bentuk buku adalah tradisi generasi intelektual 
dalam upaya mengabadikan buah pikiran tersebut sehingga bisa 
dibaca dan pelajari oleh generasi berikutnya. Transmisi keilmuan 
dengan menuliskannya menjadi buku yang dapat dibaca oleh 
generasi berikutnya merupakan tradisi yang dilakukan oleh para 
ulama Islam sehingga karya-karya mereka bisa menjadi rujukan 
masyarakat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, beragama, 
berbangsa, dan bernegara. Tradisi ini juga merupakan upaya untuk 
melestarikan kebarokahan ilmu sehingga bermanfaat bagi penulisnya 
setelah ia tiada, sesuai dengan Sabda rasulullah SAW: 

إذا مات ابن أدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
 يدعو له

“Apabila meninggal seorang anak adam maka terputuslah amal 
kebaikan baginya kecuali dari tiga hal: Shadaqah Jariyah (yang 
mengalir pahalanya), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak sholeh 
yang senantiasa berdoa untuknya.” 

 
Langkah penulisan buku-buku merupakan langkah positif 

yang harus terus diberikan support. Oleh karena itu, saya sebagai 
Dekan Fakultas Syariah UIN Mataram atas nama lembaga 
memberikan apresiasi yang tinggi kepada para penulis yang telah 
meluangkan waktu untuk terus menggerakkan pena dan menuangkan 
pikiran dalam bentuk karya tulis.     

Harapan kami semoga akan terus lahir karya-karya akademis 
serupa di masa-masa mendatang dalam rangka pengembangan 
Fakultas Syariah UIN Mataram khususnya dan masyarakat luas pada 
umumnya.  

Mataram, 10 Desember 2019 
Dekan Fakultas Syariah, 
 
 
Dr. H. Musawar, M.Ag. 
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Kata Pengatar 
 
 

 جلنة ثم غة أهل ااذلي  أنزل القرآن با�لغة العر�ية و جعلها ل احلمد هللا 
لني  نور األنوار و رس أرشف األن�ياء و املرس ا�صالة و ا�سالم ىلع

و  األرسار و تر�اق األغيار و مفتاح باب ال�سار سيدنا حممد املختار
 ىلع آهل األطهار و أصحابه األخيار عدد نعم اهللا و�فضاهل آمني.

 
 

da dua ilmu yang sangat mendasar untuk dipelajari dalam  
tata bahasa Arab, sehingga seorang akan memperoleh 4 
kepandaian; yaitu   َِمَهاَرةُ الَكالَم  (pandai berbicara),  َُمَهاَرة
 dan ,(pandai menulis) َمَهاَرةُ الِكتَابَةِ  ,(pandai membaca) القَِراَءةِ 

 Kedua ilmu yang dimaksud .(pandai mendengar) َمَهاَرةُ االِستَِماعِ   
adalah Ilmu Nahu dan ilmu Sharaf, karena masing-masing ilmu ini 
memiliki fungsi yang berbeda, Ilmu Nahu berfungsi untuk 
memelihara dari kesalahan dalam penyusunan kalimat yang 
seharusnya berposisi pada awal, tengah dan akhir kalimat. Sedangkan 
ilmu Sharaf berfungsi untuk menghindari kesalahan dalam bentukan 
kata yang disebut dengan perubahan kata atau al-Sharf, sesuai 
dengan keinginan pembicara atau penulis sesuai dengan penjelasan 
definisi sebagai berikut:   

. ْو لَْفِظيِّ
َ
ِْف ُهَو قََواِعُد ُ�ْعَرُف بَِها َ�ْغِيرْيُ ِصيَْغِة اللَْكَِمِة ِلَغْرٍض َمْعنَِويٍّ أ  ِعلُْم ا�رصَّ

“Ilmu Sharaf adalah qaidah untuk mengetahui perubahan 
bentuk kata baik dalam  makna (arti) atau ucapan”.   

 
Tegasnya fungsi ilmu sharaf adalah untuk mengetahui bentukan kata 
dari satu kata menjadi banyak makna dalam susunan kalimat  
misalnya dari kata “memukul” dapat dirubah menjadi beberapa 
maksud dengan kata  dan makna yang berbeda dalam pengungapan,  
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sebagaimana dapat diperhatikan dari kata yang bergaris dalam 
ungkapan berikut: 
1. “Saya sudah memukul pencuri”, 
2. “Pukullah pencuri itu” 
3. “Saya sedang memukul pencuri”  
4. “Jangan pukul pencuri”, 
5. “Saya sering memukul pencuri”,  
6. “Saya saling pukul dengan pencuri”,  
7. “Saya memukulkan pencuri itu”, 
8.  “Saya memukul dengan pemukul”,  
9.  “Setelah saya pukul pencuri, terpukulah pencuri itu, 
10.  “Pencuri itu dipukul” 
11.  “Pukulan pertama mengena wajah pencuri” 
12.  “Pencuri itu menangis di tempat pemukulan”  
13.  “Orang itu bergabung memukul dalam pencurian”  
Pengungkapan kata seperti di atas diketahui melalui ilmu Sharaf 
sesuai dengan fungsinya. Oleh karena itu ilmu ini tidak bisa 
dipisahkan dari ilmu Nahu yang berfungsi sebagai pengatur susunan 
kalimat sedangkan ilmu sebagai pengatur bentukan kata, sehingga 
kedua ilmu ini  sering disebut Raja dan Ratu. 

Ilmu Sharaf inilah akan dipelajari dalam buku “مــــ�ـتن الـــب�ـناء” 
ini yang memuat 35 (tiga puluh lima) bab bentuk perubahan. 
Perubahan  kata itu diberikan nama khusus, seperti kata kerja yang 
terdiri dari tiga huruf disebut dengan istilah "fi'il tsulβtsi", kata kerja 
yang terdiri atas empat huruf disebut "fi'il rubβ'iy", kata kerja yang 
terdiri atas lima huruf disebut "fi'il khumasiy", dan kata kerja yang 
terdiri atas enam huruf disebut "fi'il sudasiy" dan pemaknaannya 
dengan penjelasan sederhana misalnya dari bentuk fi’il madhi, 
mudhari’ dan amar, isim fa’il, isim maf’ul, mashdar, dan lainnya  
sesuai dengan kebutuhan, dengan tujuan agar pemula (seperti saya) 
dapat mengenal dan memahami teks bahasa Arab.  

Akhirnya, penulis memohon kepada Allah untuk memberikan 
manfaat sebagai amal jariyah, dalam bentuk “Ilmun yuntafa’u bih”, 
(ilmu yang bermafaat). Disamping itu juga membuat karya tulis 
adalah mencontohi kebaikan para pendahului yang merupakan suatu 
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ungkapan berikut: 
1. “Saya sudah memukul pencuri”, 
2. “Pukullah pencuri itu” 
3. “Saya sedang memukul pencuri”  
4. “Jangan pukul pencuri”, 
5. “Saya sering memukul pencuri”,  
6. “Saya saling pukul dengan pencuri”,  
7. “Saya memukulkan pencuri itu”, 
8.  “Saya memukul dengan pemukul”,  
9.  “Setelah saya pukul pencuri, terpukulah pencuri itu, 
10.  “Pencuri itu dipukul” 
11.  “Pukulan pertama mengena wajah pencuri” 
12.  “Pencuri itu menangis di tempat pemukulan”  
13.  “Orang itu bergabung memukul dalam pencurian”  
Pengungkapan kata seperti di atas diketahui melalui ilmu Sharaf 
sesuai dengan fungsinya. Oleh karena itu ilmu ini tidak bisa 
dipisahkan dari ilmu Nahu yang berfungsi sebagai pengatur susunan 
kalimat sedangkan ilmu sebagai pengatur bentukan kata, sehingga 
kedua ilmu ini  sering disebut Raja dan Ratu. 

Ilmu Sharaf inilah akan dipelajari dalam buku “مــــ�ـتن الـــب�ـناء” 
ini yang memuat 35 (tiga puluh lima) bab bentuk perubahan. 
Perubahan  kata itu diberikan nama khusus, seperti kata kerja yang 
terdiri dari tiga huruf disebut dengan istilah "fi'il tsulβtsi", kata kerja 
yang terdiri atas empat huruf disebut "fi'il rubβ'iy", kata kerja yang 
terdiri atas lima huruf disebut "fi'il khumasiy", dan kata kerja yang 
terdiri atas enam huruf disebut "fi'il sudasiy" dan pemaknaannya 
dengan penjelasan sederhana misalnya dari bentuk fi’il madhi, 
mudhari’ dan amar, isim fa’il, isim maf’ul, mashdar, dan lainnya  
sesuai dengan kebutuhan, dengan tujuan agar pemula (seperti saya) 
dapat mengenal dan memahami teks bahasa Arab.  

Akhirnya, penulis memohon kepada Allah untuk memberikan 
manfaat sebagai amal jariyah, dalam bentuk “Ilmun yuntafa’u bih”, 
(ilmu yang bermafaat). Disamping itu juga membuat karya tulis 
adalah mencontohi kebaikan para pendahului yang merupakan suatu 

keberuntungan sebagaimana yang diungkapkan ulama’ sebagai 
berikut: 

 إِنَّ ال�ََّشبَُّه بِا�رَِّجاِل َفَالحٌ  –فَ�ََشبَُّهْوا إِْن �َْم تَُ�ْن ِمثْلَُهْم 
“Serupakanlah diri kalian (dengan orang baik) sekalipun 
kamu tidak seperti mereka. Karena menyerupai laki-laki 
baik adalah suatu keberuntungan. 

  
 

Penulis,  
 
 

Dr. H. Musawar, M.Ag 
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Muqaddimah 
 

alam pendahuluan ini, penulis kitab Matan Al-Bina Wa al-
Asas menjelaskan secara singkat  tentang hal-hal yang 
akan dibahas. Pengarang memulai dengan ucapan 

basmalah, untuk mengambil tabarruk pada sabda Nabi tentang 
pentingnya membaca basmalah pada setiap pekerjaan yang bernilai 
baik dengan ucapan: 

  اِهللا ا�رَّمْحَِن ا�رَِّحيْمِ �
Dengan Nama Allah yang Maha 
 Pengasih dan Maha Penyayang 

 

Ucapan basmalah yang diucapkan sebagai permulaan merupakan 
keikhlasan pengarang untuk menyusun karyanya, karena keinginanan 
untuk menyusun adalah rahmat Allah yang meliputi seluruh apa yang 
ada. Menurut ulama’ kandungan al-Qur’an terdapat dalam surat al-
Fatihah, isi surat al-Fatihah dikandung oleh kalimat al-Basamalah 
dan isi al-Basmalah dikandung oleh symbol titik huruf ba’ yang 
bermakna: 

نُ وْ �ُ ا يَ مَ  نُ وْ �ُ يَ  يِبْ  وَ  نَ ا اكَ مَ  نَ اكَ  يِبْ   
(Dengan sebab Aku adanya sesuatu yang 

sudah ada dan sebab Aku aka nada sesuatu yang aka ada). 
 

Hal ini sesuai dengan ungakapan sebagai berikut: 1 

وَعٌة يِف الَْفاحِتَِة ، َوَمَعايِن َوَمَعايِن لُكِّ الُْكتُِب جَمُْموَعٌة يِف الُْقْرآِن ، َوَمَعايِن الُْقْرآِن جَمْمُ 
الَْفاحِتَِة جَمُْموَعٌة يِف الْ�َْسَملَِة ، َوَمَعايِن الْ�َْسَملَِة جَمُْموَعٌة يِف بَائَِها ، َوَمْعَناَها : يِب اَكَن 

 َما اَكَن َوِ� يَُ�وُن َما يَُ�وُن ، َزاَد َ�ْعُضُهْم : َوَمَعايِن ابْلَاِء يِف ُ�ْقَطِتَها .
   

 

                                                 
Bujairimiy,-lihat dalam kitab Hasyiah al1 
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وَعٌة يِف الَْفاحِتَِة ، َوَمَعايِن َوَمَعايِن لُكِّ الُْكتُِب جَمُْموَعٌة يِف الُْقْرآِن ، َوَمَعايِن الُْقْرآِن جَمْمُ 
الَْفاحِتَِة جَمُْموَعٌة يِف الْ�َْسَملَِة ، َوَمَعايِن الْ�َْسَملَِة جَمُْموَعٌة يِف بَائَِها ، َوَمْعَناَها : يِب اَكَن 

 َما اَكَن َوِ� يَُ�وُن َما يَُ�وُن ، َزاَد َ�ْعُضُهْم : َوَمَعايِن ابْلَاِء يِف ُ�ْقَطِتَها .
   

 

                                                 
Bujairimiy,-lihat dalam kitab Hasyiah al1 

 

elajutnya pengarang mulai menjelaskan hal-hal yang akan 
dibahas pada bahasan selanjutnya dengan ungkapan: 
 

بَْواَب اتلَّ 
َ
نَّ أ

َ
�ِْف مَخَْسٌة َوثََالثُْونَ ِاْعلَْم أ  بَابًا. رْصِ

 َاليِثُّ ا�ُْمـــَجرَّدُ ِستٌَّة ِمنَْها اثَلُّ  
“Ketahuilah, bahwa bab perubahan (kata 
kerja dari segi makna dan bunyi) berjumlah 
35 (tiga puluh lima) bab. Enam bab dari 35 
(tiga lima) bab tersebut disebut bab "Tsulatsi 
Mujarrad" (kata kerja yang memilili tiga 
huruf asli)” 

 
Oleh pengarang dijelaskan bahwa dalam kitab ini ada hal-hal yang 
akan dipaparkan nanti secara umum, yaitu  tentang perubahan bentuk 
kata,  fungsi, dan pemaknaan. Perubahan ini disebut dengan 
-yang memiliki 35 (tiga puluh lima) bab bahasan. Masing ”التَّْص�ِرْيفِ “
masing bab ini memiliki karakter tersediri dan nama tersendiri yang 
akan dibahas secara berurutan dengan tujuan untuk mendapat 
pemahaman yang baik, sebagai berikut:  
1. Bab kata kerja kerja yang disebut  ثالث�ي مج�رد  (fi’il tiga huruf asli) 

yang terdiri atas 6  bahasan, 
2. Bab kata kerja  kata kerja fi’il tiga huruf yang)   ثالث��ي مزي��د

ditambahkan)  terdiri atas 12 bahasan, 
3. Bab kata kerja رب�اعي مج��رد (kata kerja empat huruf asli) yang 

terdiri atas 1 bahasan, 
4. Bab kata kerja ملح�ق ل�دحرج (kata kerja yang disamakan dengan 

kata dahraj) yang diri atas 6 bahasa, 
5. Bab kata kerja رب�اعي مزي�د (kata empat huruf yang ditambahkan), 

terdiri atas 3 bahasan, 
6. Bab kata kerja ملح�ق لت�دحرج  (kata kerja yang disemakan dengan 

kata tadaḥraja) yang terdiri atas 5 bahasan, 
7. Bab kata kerja الحرنجم ملحق  (kata kerja yang disamakan dengan  

kata iḥranjama) yang terdiri 2 bahasan.  
Jadi, total jumlah perubahan kata kerja ada 35 (tiga puluh lima) 
perubahan yang  akan  dijelaskan pada penjelasan berikut.  
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Selebihnya ada beberapa bahasan yang akan dibahas juga, yaitu 
bahasan tentang fi’il yang memiliki salah satu dari huruf illat 
(penyakit), yaitu “ا”  atau “ي” atau “و”. Bentuk kata kerja yang tidak 
memailiki salah satu satunya huruf illat di atas disebut fi’il salim 
(kata kerja yang selamat).  Sementara kata kerja yang memiliki salah 
satu huruf tersebut disebut dengan fi’il mu’tal  (kata kerja yang 
berpenyakit) dan seterusnya seperti kata kerja yang disebut dengan 
istilah  fi’il misatl,  mudha’af, lafif, naqish, mahmuz, dan ajwaf yang 
kesemuanya terangkum dalam ungkapan berikut. 

 َحْسْت ِمثَا�َْسْت وُ�َضاَ�ْف َصِحيْ 
ْجوَْف لَِفيٌْف وَ   

َ
 نَاِقٌص وَ�ْهُموُز وأ
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Selebihnya ada beberapa bahasan yang akan dibahas juga, yaitu 
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(kata kerja yang selamat).  Sementara kata kerja yang memiliki salah 
satu huruf tersebut disebut dengan fi’il mu’tal  (kata kerja yang 
berpenyakit) dan seterusnya seperti kata kerja yang disebut dengan 
istilah  fi’il misatl,  mudha’af, lafif, naqish, mahmuz, dan ajwaf yang 
kesemuanya terangkum dalam ungkapan berikut. 

 َحْسْت ِمثَا�َْسْت وُ�َضاَ�ْف َصِحيْ 
ْجوَْف لَِفيٌْف وَ   

َ
 نَاِقٌص وَ�ْهُموُز وأ

  

BAB I 
TSULATSI MUJARRAD 
(Bab fi’il (kata kerja) tiga huruf asli) 
(ada 6 bab) 

 

 
ab pertama tsulasi mujarrad ini adalah bagian dari 
35 (tiga puluh lima) bab perubahan yang 
membahas tentang kata kerja tiga huruf sebagai 

huruf aslinya, karena dalam bahasa Arab bahwa jumlah 
minimal huruf dalam satu kata adalah 3 huruf. Bab pertama 
ini terdiri atas 6 (enam) bab yang akan dijelaskan secara 
berurutan dalam bahasan berikut. 
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ُل اْ  ابَْلَاُب  وَّ
َ
أل  

ْن يَُ�ْوَن َ�نْيُ فِْعِلِه  -َ�ْفُعُل" َ�ْوُزْونُُه "نرََصَ  -"َ�َعَل 
َ
". وََعالََمتُُه أ َ�نرُْصُ

َوقَْد  َو�ِنَاُؤُه �ِلتَّْعِديَِّة اَغبِلًا ىِف ا�ْمَضاِرِع. َمْفتُوًْحا يِف ا�َماىِض َوَ�ْضُموًما
َز�ٌْد َ�ْمًرا". َو ِمثَاُل  ى حَنُْو: "نرََصَ َالِزًما. ِمَثاُل ا�ُمتََعدِّ -بِنَاُؤهُ –يَُ�ْوُن 
ِزِم  ى ُهَو َما َ�تََجاَوُز فِْعَل الَْفاِعل إِىَل ا�الَّ حَنُْو: "َخَرَج َزْ�ٌد". َو ا�ُْمَتَعدِّ

ِزُم ُهَوَماا�َْمْفُعْوِل بِهِ  �َْم َ�تََجاَوْز ِفْعَل الَْفاِعِل إِىَل ا�َْمْفُعْوِل بِِه بَْل  .  َوا�الَّ
 ىِفْ َ�ْفِسهِ  َوَ�عَ 

 

"Bab pertama adalah kata kerja” يَْفُع�لُ  -فََعلَ   " yang bertimbangan dengan 
kata  َيَْنُص�رُ  -نََص�ر" ". Tanda kata kerja dalam bab ini adalah huruf ain 
( )  dan huruf ain (فََع�لَ )  berharkat fathah pada fi'il madhi  ـَع�(  pada ـُع�( 
fi'il mudhari' berharkat kasrah (يَْفُع��ل). Biasanya, ketetapan makna 
bentuk kata kerja seperti ini adalah al-Ta'diyah dan terkadang 
berbentuk lazim. Contoh yang bermakna al-Ta'diyah adalah: " ََزْيدٌ  نََصر 
"َعْم�ًرا  (Zaid telah menolong Amar). Contoh yang bermkna lazim 

adalah: " ََزْيدٌ  َخَرج"  (Zaid telah keluar). Yang dimaksud fi'il muta'addiy 
(al-Ta'diyah) adalah kata kerja (fi'il) yang fa'ilnya membutuhkan 
maf'ul bih (intransitive). Sedangkan fi'il lazim adalah kata kerja yang 
tidak melampui fi’il fa’il-nya kepada (tidak membutuhkan) kepada 
maf’ul bih, tetapi perbuatan itu terjadi pada diri sendiri (transitive)" 

 
 

A. Pengertian fi’il tsulasi mujarrad  
Fi’il tsulatsi mujarrad ( ُد  adalah fi’il (kata kerja) yang (الَثٌّالَثِيُّ اْلُمــ�ـَجرَّ
terdiri atas  tiga huruf saja, tanpa ada tambahan atau pengurangan, 
seperti kata “ َفََع�ل” yang terdiri atas huruf “ َف” yang disebut dengan 
istilah fa’ fi’il, huruf “ع” yang disebut ain fi’il, dan terakhir huruf 
  .yang disebut lam fi’il ”ل“
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B. Tanda fi’il Tsulasi Mujarrad  
Bab pertama ini menjelaskan bahwa kata kerja fi'il tsulatsi 
mujarrad adalah bertimbangan  َيَْفُع��لُ  -فََع��ل , yang ditandai dengan 
huruf a’in fi’il ( ـَع� )-nya pada kata  َفََع�ل (fi'il madhi) berharkat fatḥah 
dan berharkat dhummah ( ـُع�� ) pada fi’il mudhari’  ُيَْفُع��ل, (fi'il 
mudhari'). Oleh karena itu tanda fi’il tsulasi mujarrad bab 
pertama ini adalah “فتح ضم”.  
 

 

C. Fungsi Kata Kerja 
Kata yang bertimbangan dengan  َيَْفُع��لُ  -فََع��ل  ini pada umumnya 
dipergunakan untuk fungsi sebagai berikut: 
1. Kata kerja transistif 

Kata kerja transistif adalah kata kerja yang membutuhkan 
maf'ul bih (objek) yang disebut dengan istilah “fi'il 
muta'addiy” yang didefinisikannnya dengan pengertian 
berikut: 

ى ُهَو َما َ�َتَجاَوُز فِْعَل الَْفاِعل إِىَل ا�َْمْفُعْوِل بِهِ الْـُمــَو  تََعدِّ  

“Fi'il muta'addiy (transitif) adalah kata kerja (fi'il) 
yang menjangkaukan perbutan pelaku (membutuhkan) 
kepada maf'ul bih. 

 

Tegasnya, fi'il muta'addiy adalah kata kerja yang menunjukkan 
pada pekerjaan yang terjadi yang melibatkan pelengkap. 
Seperti kata “ َنََص��ر” (telah menolong) yang menjelaskan ada 
yang menolong dan ada yang ditolong sebagaimana kata kerja 
 dalam susunan kalimat (menulis) ”يَْكتُ�بُ “ dan (makan)  ”يَأُْك�لُ “
berikut berikut: 

َخاهُ  نَْوفٌَل  نرََصَ 
َ
  2أ

Naufal menolong saudaranya 
 

 

                                                 
I’rabnya: 2 

نصر: فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره: نوفل: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في  
 األلف نيابة عن الفتحة ألنه من األسماءالخمسةآخره. أخاه: أخا: مفعول به, منصوب وعالمة نصبه 
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ْ
هِ  اَ�ْوزً   فِرٌ اظَ َو   نَْوفٌَل  ُ�ُل يَأ ِّ�

ُ
َماَم أ

َ
 3َماأ

Naufal dan Zhafir  sedang makan 
 pisang di depan ibu mereka 

ةً  رَِسالَةً  افََرتَم يَْ�تُُب   ىِف الُْغْرفَةِ   َصِغرْيَ
Pratama sedang menulis surat kecil di kamar itu 

 
Kata kerja  َنََص�ر (menolong) menunjukkan  pada adanya orang 
yang menolong (pelaku) dan orang yang ditolong (object atau 
maf’ul bil). Demikian juga kata “ ُيَأُْك��ل” (makan) dan “ ُيَْكتُ��ب” 
(menulis), karena kedua kata ini butuh kepada objek atau 
maf’ul bih. Bila tidak disebutkan objeknya, maka tidak 
diketahui siapa yang ditolong, apa yang dimakan apa yang 
ditulis? Namun, ketika disebutkan maf’ul-nya maka  jelaslah 
pengertian dari ungkapan itu. Oleh karena itu, bentuk fi’il ini 
benrfungsi untuk menyatakan sesuatu perbuatan yang 
membutuhkan maf’ul yang disebut fi’il muta’addiy. 

 
2. Kata kerja intransitive 

Kata kerja intransitive adalah kata kerja yang tidak 
membutuhkan ب�ه مفع�ول  (objek) yang desebut fi'il lazim yang 
diberikan definisi sebagai berikut: 

ِزُم ُهَوَما �َْم َ�تََجاَوْز ِفْعَل   الَْفاِعِل إِىَل ا�َْمْفُعْوِل بِِه بَْل َوَ�َع ىِفْ َ�ْفِسهِ  َوا�الَّ
“Fi'il lβzim adalah kata kerja yang tidak melawatkan 
perbuatan pelaku (subject) kepada maf’ϋlbih (object), tetapi 
perbuatan itu terjadi pada diri pelakunya (transitive) 

 

                                                 
I’rabnya:3 

يَأُْكُل:فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب و الجازم وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره,  نَْوفَل: فاعل  
مرفوع مرفوع وعالمة مرفعه ضمة ظاهرة في آخره. َو َظافٌِر: الواو حرف عطف, ظافر: معطوف على 

على مرفوع وعالمة مرفعه ضمة ظاهرة في آخره. موزا:   مفعول به و هو  منصوب نوفل و هو معطوف 
وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. أمام أمهما:  أمام :ظرف المكان  وهو  منصوب وعالمة نصبه فتحة 
ظاهرة في آخره, أمام  أمهما: أمام: مضاف, أم: مضاف إليه مجرور بالمضاف وعالمة جره كسرة ظاهرة 

 خره. هما: مضاف إليه. في آ
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I’rabnya:3 

يَأُْكُل:فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب و الجازم وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره,  نَْوفَل: فاعل  
مرفوع مرفوع وعالمة مرفعه ضمة ظاهرة في آخره. َو َظافٌِر: الواو حرف عطف, ظافر: معطوف على 

على مرفوع وعالمة مرفعه ضمة ظاهرة في آخره. موزا:   مفعول به و هو  منصوب نوفل و هو معطوف 
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 خره. هما: مضاف إليه. في آ

Tegasnya adalah kata kerja yang menunjukkan pada pekerjaan 
itu terjadi pada diri pelaku dengan tidak melibatkan orang lain, 
seperti kata kerja “ ُخَ َرَج – يَْسُكت dan  ُيَأَْمل” yang bertimbangan  - َفََعل
 .dalam susunan kalimat berikut يَْفُعلُ 

ِخيِْه   َظافِرٌ  َخَرجَ 
َ
ْ  ِمنَ َمَع  أ   ْسِجدِ مَ ا�

Zhafir  keluar bersama saudaranya dari masjid itu 
 

ِدلَِّة ِمَن ا�ُْمَدرِِّس َ�ْعَد  نَْوفٌَل  �َْسُكُت 
َ
   َسْمِع  اْأل

Naufal diam (tidak bicara) setelah 
mendengar argumentasi dari gurunya 

 فَا 
َ
ُ�لُْونَ   ذُ َساتِ ْأل

ْ
  اَكَن �َُهْم تَالَِميُْذ بَاُرْونَ  ِانْ  يَأ

Para ustazd berangan-angan kalau mereka  
mempunyai siswa/siswi yang baik-baik 

 
Kata kerja  pada tiga contoh di atas tidak  َملُ يَأْ  dan يَْسُكتُ   َخَرجَ , 
membutuhkan objek, karena perbutan itu terjadi pada pelaku, 
yaitu orang yang keluar adalah Zhafir, Naufal yang diam, dan 
para ustazd yang berangan-angan sebagai pelaku berbeda 
dengan keta kerja intransitive. Kata kerja seperti ini disebut 
dengan istilah fi’il lazhim (perbuatan yang pasti).  
 

 
D. Bentuk Perubahan Kata 

Bentuk perubahan kata (التص��ريف) pada bab ini dapat menjadi 
beberapa bentuk perubahan seperti berikut: 
1. Bentuk فعل ماض bertimbangan dengan kata:  

 َ�َعَل 
Tandanya adalah ain fi’il-nya ( ُع) berharkat fathah dan 
bertimbangan dengan kata “ َنََص�ر” (menolong), “ ََس�َجد”) besujud) 
dan lainnya. Contoh kalimat sebagai berikut: 

ابِلُوَن  وْ الطَّ  4َ�ْعَضُهمْ  انرََصُ
                                                 

I’rabnya:4 
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Siswa-siswa itu menolong sebagian mereka 

ـَمنْيَ  رَبِّ  هللاِ  الْـُمَصلُّونَ  َسَجدَ   الَْعال
Orang shalat itu bersujud kepada Allah, 

 Tuhan sekalian alam 
 

Kata “فعل” disebut fi’il shahih, yaitu fi’il yang tidak ada huruf 
alif (ا), huruf ya’ (ي), wawu (و) dan tidak ganda. Selain fi’il 
shahih ada fi’il yang disebut dengan istilah berikut ini: 1). Fi’il 
mudha’af (مضاعف) artinya berganda huruf, seperti kata “ ََّمد” 
yang berasal “ َ2  .”َمَدد). Fi’il ajwaf wawu (اجوف واوى), yaitu fi’il 
yang huruf tengahnya (ain fi’il) berasal dari huruf wawu (و), 
seperti kata “صان” (memilihara) berasal dari kata “3 .”صون). 
Fi’il naqish  wawu ( واوىناقص  ), yaitu fi’il huruf akhirnya (lam 
fi’il) berasal huruf wawu (و), seperti kata “غزا” (perang) yang 
berasal dari kata “4 .”غزو). Fi’il mahmuz fa’ (مهموز فاء) yaitu 
fi’il yang berawal dengan huruf fa’, seperti kata “أمل” 
(berangan-angan).5 

 
2. Bentuk فعل مضارع bertimbangan dengan kata 

 َ�ْفُعُل 
Tandannya adalah huruf ain fi’il-nya ( ُع) berharkat dhummah, 
bertimbangan “ ْش���ُكرُ يَ  ” (bersyukur),   ُيَ���ْدُخل   (masuk) يَْنُص���ر  
(menolong), sebagaimana dapat dilihat dalam contoh kalimat 
berikut: 

 َ  6ْوَن ىلَعَ نَِعِم اهللاِ ْشُكرُ اَلْـُمْؤِمنُْوَن �

                                                                                                                 
الطَّالِبُوَن: مبتدأ مرفوع باالبتداء وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة ألنه جمع المذكر السالم و النون عن  

التنوين في االسم المفرد. نََصُرْوا: فعل ماض مبنى على فتح مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل 
او اليناسبها إال ضم ما قبلها، و[الواو] ضمير متصل في محل رفع فاعل واأللف بحركة المناسبة ألن الو

فارقة حرف مبني على السكون المحل له من اإلعراب. الجملة من الفعل و الفاعل خبر مبتداء. بعضهم: 
بعض مفعول به منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. بعض مضاف, هم: الهاء ضمير بارز متصل 

 ى الضم في محل جر مضاف إليه. الميم عالمة الجمع.مبني عل
5Bahasan tentang hal ini akan dibahas pada akhir kitab ini.  
6 I’rabnya: 
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6 I’rabnya: 

Orang-orang itu bersyukur atas berbagai nikmat Allah 
 

 الْـُمِديُْر الَْعاُم  الَْقاَعَة  يَْدُخُل 
Pimpinan umum sedang masuk ke Auditorium  

ابِِر�ْنَ  َ�نرُْصُ   اُهللا ا�صَّ
orang yang bersabar-orang menolongah All 

 

3. Bentuk فعل أمر bertimbangan dengan kata: 

 اُْ�ُعْل 
Huruf Alif ( ُا) berharkat dhummah dan huruf ain fi’il ( ُع) 
berharkat dhummah ( ُع) juga. Huruf alif ( ُا) berharkat dhummah 
karena mengikuti harkat ain fi’il ( ُع) pada fi’il mudhari’-nya 
yang berharkat dhummah, yaitu:  Contoh kata adalah kata . يَْفُع�لُ 
-fi’il amar ”يَ�ْدُخل“ dan kata ”اُْخ�ُرجْ “ fi’il amar-nya adalah ”يَْخ�ُرجُ “
nya adalah “ ْاُْدُخ��ل” dan “ يَنُص��ر  ” fi’il amar adalah “انص��ر” 
sebagaimana dalam susuna kalimat berikut: 

 ِمَن َذ�َِك ابْلَيِْت  اُْخُرجْ 
Keluarlah (kamu) dari rumah itu 

ْ  اُْدُخْل   7َخاِضًعا َمْسِجدَ اَ�
 Masuklah ke masjid dengan tunduk 

 
Contoh lain dapat dilihat dalam hadis Nabi sebagai berikut: 

                                                                                                                 
اَْلـُمْؤِمنُْوَن: مبتدأ مرفوع باإلبتداء وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة ألنه  جمع المذكر السالم. يَْشُكُرْوَن: 

وعالمة رفعه  ثبوة النون  نيابة عن الضمة ألن من ن الناصب و الجازم  فعل مضارع مرفوع لتجرد ع
َعلَى نَِعِم هللاِ: على: حرف جر: نعم: مجرور بعلى و عالمة جره كسرة ظاهر في آخره, نعم األفعال الخمسة. 

 مضاف, هللا: مضاف إليه, مجرور بالمضاف, وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره.
7 I’rabnya: 

فعل امر مبني على السكون وعالمة جزمه سكوم ظاهر في آخره,  و فاعله ضمير مستتير تقديره  اُْدُخْل:
أنت,  اَْلَمْسِجَد: مفعول به و هو منصوب و عالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره, َخاِضًعا: حال من فاعل و 
 هو منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.
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َخاَك َظا(صىل اهللا عليه وسلم): اُ هللا قَاَل رَُسوُل ا
َ
ْو َمْظلُوًما ، َ�َقاَل نرُْصْ أ

َ
�ًِما أ

يَْت إَِذا اَكَن َظا�ًِما ، َكيَْف اهللا رَُجٌل : يَا رَُسوَل 
َ
فََرأ

َ
ُه إَِذا اَكَن َمْظلُوًما ، أ نرُْصُ

َ
أ

ُه )  لِْم ، فَإِنَّ َذ�َِك نرَْصُ ْو َ�ْمنَُعُه ِمَن الظُّ
َ
ُه ؟ قَاَل : حَتُْجُزُه ، أ نرُْصُ

َ
 أ

Rasulullah saw. bersabda: “Tolonglah saudaramu dalam 
keadaan berbuat aniaya atau dianiaya”, lantas seseorang 
bertanya: “Wahai Rasulullah, memang saya akan 
menolongnya ketika ia dizalimi, tapi apa pendpatmu apabila ia 
berbuat zhalim, bagaimana saya dapat menolongnya?” 
Rasulullah menjawab: “Kamu menghalanginya atau 
mencegahnya dari berbuat kezaliman, itulah sebuah 
pertolongan”.8  

 
4. Bentuk mashdar ( رٌ دَ صْ مَ  ), yaitu nama dari perbuatan yang 

huruf-hurunya terdiri atas huruf fi’il-nya itu sendiri.9 Misalnya 
kata mengetahui “علم” nama bendanya atau nama perbuatan itu 
adalah (علما) “pengetahuan”, “menulis” (كتب) nama bendanya 
adalah “tulisan” (كتابا) dan sebagainya. Berbeda dengan istilah 
 yaitu nama benda dari perbuatan, tetapi hurufnya  ,اسم مصدر
kurang dari huruf fi’il-nya, seperti kata “ضأ  (’berwudhu)  ”توَّ
mashdar-nya adalah “ ًؤا  ”وضوء“ isim mashdar-nya ”توضُّ
(berwudhu’) dan “ َتكلَّم” mashdar-nya adalah “ ًتَكلُّما” dan isim 
mashdar-nya adalah “كالما” (berbicara).10 Karena itu perlu 
diperhatikan, sebab tidak bisa dibuat-buat.  

Selanjutnya pada bab “ يَْفُعلُ  -فََعلَ  ” ini mashdar-nya tidak 
menetap akan tetapi memiliki timbangan yang berbeda (Lihat 
dalam kamus), seperti berikut ini 1). “فُُعول” seperti kata, 
“ dari kata (diam) ”ُسُكوتاً “ يَْسُكتُ  -َسَكتَ   dari kata ”ُخُروجا“ ,”
(keluar) “َخَرَج يَُخُرج” dan lainnya. 2).”فَْعل” seperti kata “ ًقَْتال” 
(membunuh) dari kata “ يَْقتُلً  -قَتَل “ dari kata ”َدقّاً “ ,” َدقّ ي - َدقَّ   “ 

                                                 
8Abu al-Hasan ‘Ali bin Khalaf bin ‘Abd al-Malik bin Bathal al-Bakriy al-
Qurthubiy, Syarh Shahih al-Bukhariy li Bin Bathal, (Riyadh: Makatabah al-Rusyd, 
2003),  Volume IIV, h. 305 

, jilid I, hl. 29Durus-Jami’ alGhailaniy, -‘Allamah Mushthafa al-Al9 
Ibid, jilid 5 hl. 2910 
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َخاَك َظا(صىل اهللا عليه وسلم): اُ هللا قَاَل رَُسوُل ا
َ
ْو َمْظلُوًما ، َ�َقاَل نرُْصْ أ

َ
�ًِما أ

يَْت إَِذا اَكَن َظا�ًِما ، َكيَْف اهللا رَُجٌل : يَا رَُسوَل 
َ
فََرأ

َ
ُه إَِذا اَكَن َمْظلُوًما ، أ نرُْصُ

َ
أ

ُه )  لِْم ، فَإِنَّ َذ�َِك نرَْصُ ْو َ�ْمنَُعُه ِمَن الظُّ
َ
ُه ؟ قَاَل : حَتُْجُزُه ، أ نرُْصُ

َ
 أ

Rasulullah saw. bersabda: “Tolonglah saudaramu dalam 
keadaan berbuat aniaya atau dianiaya”, lantas seseorang 
bertanya: “Wahai Rasulullah, memang saya akan 
menolongnya ketika ia dizalimi, tapi apa pendpatmu apabila ia 
berbuat zhalim, bagaimana saya dapat menolongnya?” 
Rasulullah menjawab: “Kamu menghalanginya atau 
mencegahnya dari berbuat kezaliman, itulah sebuah 
pertolongan”.8  

 
4. Bentuk mashdar ( رٌ دَ صْ مَ  ), yaitu nama dari perbuatan yang 

huruf-hurunya terdiri atas huruf fi’il-nya itu sendiri.9 Misalnya 
kata mengetahui “علم” nama bendanya atau nama perbuatan itu 
adalah (علما) “pengetahuan”, “menulis” (كتب) nama bendanya 
adalah “tulisan” (كتابا) dan sebagainya. Berbeda dengan istilah 
 yaitu nama benda dari perbuatan, tetapi hurufnya  ,اسم مصدر
kurang dari huruf fi’il-nya, seperti kata “ضأ  (’berwudhu)  ”توَّ
mashdar-nya adalah “ ًؤا  ”وضوء“ isim mashdar-nya ”توضُّ
(berwudhu’) dan “ َتكلَّم” mashdar-nya adalah “ ًتَكلُّما” dan isim 
mashdar-nya adalah “كالما” (berbicara).10 Karena itu perlu 
diperhatikan, sebab tidak bisa dibuat-buat.  

Selanjutnya pada bab “ يَْفُعلُ  -فََعلَ  ” ini mashdar-nya tidak 
menetap akan tetapi memiliki timbangan yang berbeda (Lihat 
dalam kamus), seperti berikut ini 1). “فُُعول” seperti kata, 
“ dari kata (diam) ”ُسُكوتاً “ يَْسُكتُ  -َسَكتَ   dari kata ”ُخُروجا“ ,”
(keluar) “َخَرَج يَُخُرج” dan lainnya. 2).”فَْعل” seperti kata “ ًقَْتال” 
(membunuh) dari kata “ يَْقتُلً  -قَتَل “ dari kata ”َدقّاً “ ,” َدقّ ي - َدقَّ   “ 

                                                 
8Abu al-Hasan ‘Ali bin Khalaf bin ‘Abd al-Malik bin Bathal al-Bakriy al-
Qurthubiy, Syarh Shahih al-Bukhariy li Bin Bathal, (Riyadh: Makatabah al-Rusyd, 
2003),  Volume IIV, h. 305 

, jilid I, hl. 29Durus-Jami’ alGhailaniy, -‘Allamah Mushthafa al-Al9 
Ibid, jilid 5 hl. 2910 

(menjadikan tempung) dan lainnya. 3) “فََعل” seperti kata “ ًَحلَبا” 
dari kata “ َُحلَب يَْحلُب” (memeras air susu), “ ًطََردا” dari kata “  -طََرَد 
“ dari kata ”َسلَبا“ ,(mengusir) ”يُْطُردُ  يَْسلُب -سلب ” (membuat 
negative), “َحَزنا” dari kata “ يْحُزنُ  -َزنحَ  ” (susah), “ ًطَلَبا” dari kata 
“ يَْطلُبُ  -طلِبَ  ”(mencari),  “ ًَجلَبا” dari kata  ًَجلَبَه َجلَبا (menarik), dan 
lainnya. 4).  فَِعل seperti kata “ ًَخنِقا”  dari kata “ َخنِقُ ي - َخنَقَ  ” 
(mencekik), “ِذْكرا”  dari kata “ يَْذُكرُ  -َذَكر  ” (mengingat), dan 
lainnya. 5). فُْعالن, seperti kata َشَكَر ُشْكَرانا (berterima kasih), 
“ dari kata ”ُكْفَراناً “ يكفرَ  -َكفَر ” (mengingkari) dan lain-lain. 6), فَُعال 
seperti kata “نُعاسا” dari kata “ ُنََعَس يَْنُعس” (mengantuk), “ُصَراخا” 
dari kata “ ◌ً  َصَرَخ يَْصُرخُ  ” (berteriak), dan lainnya. 7). فََعالن, 
seperti kata “نََزَوان” dari kata “نََزا يَْنُزو” (bersetubuh), “طََوفَانا” 
dari kata طاف يَطُوف" (berkeliling), dan lain-lain.8) فَِعْيل, seperti 
kata “ ًَخبِيبا” dari kata “ َُّخبَّ يَُخب” (menipu/menaik), 8). الَةفِع  
seperti kata “ ًِزياَرة” dari kata  “ َُزاَر يَُزور” (berkunjung),  “ِسيَاَسة” 
 َعبََد - يَْعبدُ    dari kata ”ِعبَاَدةً “ ,(berpolitik) َساَس يَُسوُس 
(beribadah), 9). فَِعال seperti kata  َِصياَماً  َصام  (berpuasa),  ًَكتََب ِكتَابا 
(menulis), باً َحَجبَه ِحَجا  (menutup). 10). فََعال seperti kata “ ًَزَواال” 
dari kata اَل يَُزول ز  (hilang), dan “ ًثَبَاتاً وثُبُوتا” dari kata  ثَبََت يَْثبُُت 
(tetap). 11 

Contoh mashdar adalah kata “نَْص�ًرا” yang bertimbangan 
dengan kata “ ًفَْع��ال”, kata  “ ٍخ��ـُُرْوج”  dan  “ ُِجلُ��وس” yang 
bertimbangan  dengan kata “ ًفُُع�ْوال” sebagaimana dapat dilihat 
dalam susunan kalimat berikut 

اَصاِحبَُه نَْوفٌَل نرََصَ    12َعِز�ًْزا نرَْصً
Naufal menolong kawannya dengan pertolongan yang agung. 

الَُّب   ًماُمَنظَّ  اُروْجً خُ َخَرَج  الطُّ

                                                 
11Abu Muhammad Abdillah bin Muslin bin Qutaibah al-Dainauriy,  Adab al-
Kuttab, h. 133  

I’rabnya:12 
نصر: فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره: نوفل: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في 
آخره. صاحبه: صاحب: مفعول به, منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. صاحب: مضاف. الهاء 

على السكون مضاف إليهُ. نَْصًرا: مصدر وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ضمير مبني 
 َعِزْيًزا: صفة لنصرا وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.
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Siswa-siswi keluar dengan keluar yang teratur 

بُْو َز�ٍْد كَ 
َ
ةِ  ُجلُوِس َجلََس  أ

َ
 ا�َْمْرأ

perempuan nyadudukseperti  Bapaknya Zaid duduk 
 

 

5. Bentuk mashdar mimi ( ميمي مصدر ) adalah bentuk lain dari 
mashdar asli, yang dibuat dengan cara menambahkan huruf 
mimi pada mashdar aslinya, karena sama maknanya sama, 
hanya saja buni ucapan yang berbeda, sebagaimana yang 
dijelaskan berikut: 

 َ  دَ ْص مْ ا�
َ
ا أ َ مَ  وَ هُ  وَ يِمٍّ يْ مِ  رَ ـيْ َن �َ وْ �ُ يَ  نْ ُر إمَّ هِلِ  يِفْ  نْ �ُ يَ  مْ ا � ٍة اءَ رَ قِ ـٌة كَ دَ ائِ ٌم زَ يْ مِ  أوَّ

 مَّ �ِ ٍر. وَ وْ َمدٍّ وُ�رُ اٍد وَ هَ تِ اجْ وَ 
َ
 َمنرَْصٍ كَ  ةٌ دَ ائِ ٌم زَ يْ مِ  هلِ أوَّ  يِفْ  نَ ا اكَ مَ  وَ هُ يًّا. وَ مِ يْ مِ  نَ وْ �ُ يَ  نْ ا أ

 ب.الَ قِ نْ اْإل وَ  قِ الَ طِ نْ اْإلِ وَ  مِ لْ عِ الْ وَ   انلَّرْصِ ىَن عْ مَ بِ  يِهَ لٍَق وُمنَْقلٍَب. وَ َط وَمْعلٍَم وُمنْ 
ُ اِء قَ مَ لَ عُ الْ  نَ مِ  نَ وْ ّققُ املحَ وَ  ْ وْ ا� ْ دَ ْص مَ ا إنَّ ا� ْ  ىنَ عْ مَ اَء بِ ٌم جَ سْ يمَّ اِ يْ مِ ّر ا�  ٌر.دَ ْص �َ  الَ  رِ دَ ْص مَ ا�

“Mashadar ada dua bentuk, pertama mashdar ghair mimi 
(mashdar asli), yaitu mashdar yang tidak diawali dengan 
huruf mim tambahan, seperti kata  ٍقراءة (membaca),  ٍاجتهاد 
(sungguh-sungguh),  ٍّمَد (panjang),  ٍُمرور (melawati) dan kedua 
mashdar mimi, yaitu masdhar yang diawali dengan huruf mim 
tambahan, seperti kata  ٍَمْنصر (pertolongan) yang sama 
maknanya dengan kata النَّصر, kata  ٍَمْعَلم semakna dengan kata 
 ,(pergi) اإلنطالق semakna dengan kata ُمنطَلقٍ  ,(pengetahuan) العلم
dan kata  ٍُمْنَقَلب yang semakna dengan اإلنقالب (berbalik). Namun 
menurut ulama’ muhaqqi, bahwa mashdar mimi adalah isim 
yang datang dengan makna mashdar, bukan mashdar.13 
 
Bentukan mashdar mimi ini bertimbangan dengan kata: 

 َمْفَعالً 
Jadi, tegasnya mashdar mimi adalah bentuk lain dari mashdar 
ashli (مصدر أصلي) yang dibuat dengan penambahan huruf mim 
pada awal kata dengan timbangan “ ًَمْفَعال” dan sama maknanya. 

                                                 
13 Lihat dalam karya al-Syaikh al-‘Allamah Mushthafa al-Ghalilaniy, Jami’ al-
Durus al-‘Arabiyah, (Baerut:  al-Maktabah al-‘Ashriyah, 1993), jilid II, h. 173 
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Siswa-siswi keluar dengan keluar yang teratur 

بُْو َز�ٍْد كَ 
َ
ةِ  ُجلُوِس َجلََس  أ

َ
 ا�َْمْرأ

perempuan nyadudukseperti  Bapaknya Zaid duduk 
 

 

5. Bentuk mashdar mimi ( ميمي مصدر ) adalah bentuk lain dari 
mashdar asli, yang dibuat dengan cara menambahkan huruf 
mimi pada mashdar aslinya, karena sama maknanya sama, 
hanya saja buni ucapan yang berbeda, sebagaimana yang 
dijelaskan berikut: 

 َ  دَ ْص مْ ا�
َ
ا أ َ مَ  وَ هُ  وَ يِمٍّ يْ مِ  رَ ـيْ َن �َ وْ �ُ يَ  نْ ُر إمَّ هِلِ  يِفْ  نْ �ُ يَ  مْ ا � ٍة اءَ رَ قِ ـٌة كَ دَ ائِ ٌم زَ يْ مِ  أوَّ

 مَّ �ِ ٍر. وَ وْ َمدٍّ وُ�رُ اٍد وَ هَ تِ اجْ وَ 
َ
 َمنرَْصٍ كَ  ةٌ دَ ائِ ٌم زَ يْ مِ  هلِ أوَّ  يِفْ  نَ ا اكَ مَ  وَ هُ يًّا. وَ مِ يْ مِ  نَ وْ �ُ يَ  نْ ا أ

 ب.الَ قِ نْ اْإل وَ  قِ الَ طِ نْ اْإلِ وَ  مِ لْ عِ الْ وَ   انلَّرْصِ ىَن عْ مَ بِ  يِهَ لٍَق وُمنَْقلٍَب. وَ َط وَمْعلٍَم وُمنْ 
ُ اِء قَ مَ لَ عُ الْ  نَ مِ  نَ وْ ّققُ املحَ وَ  ْ وْ ا� ْ دَ ْص مَ ا إنَّ ا� ْ  ىنَ عْ مَ اَء بِ ٌم جَ سْ يمَّ اِ يْ مِ ّر ا�  ٌر.دَ ْص �َ  الَ  رِ دَ ْص مَ ا�

“Mashadar ada dua bentuk, pertama mashdar ghair mimi 
(mashdar asli), yaitu mashdar yang tidak diawali dengan 
huruf mim tambahan, seperti kata  ٍقراءة (membaca),  ٍاجتهاد 
(sungguh-sungguh),  ٍّمَد (panjang),  ٍُمرور (melawati) dan kedua 
mashdar mimi, yaitu masdhar yang diawali dengan huruf mim 
tambahan, seperti kata  ٍَمْنصر (pertolongan) yang sama 
maknanya dengan kata النَّصر, kata  ٍَمْعَلم semakna dengan kata 
 ,(pergi) اإلنطالق semakna dengan kata ُمنطَلقٍ  ,(pengetahuan) العلم
dan kata  ٍُمْنَقَلب yang semakna dengan اإلنقالب (berbalik). Namun 
menurut ulama’ muhaqqi, bahwa mashdar mimi adalah isim 
yang datang dengan makna mashdar, bukan mashdar.13 
 
Bentukan mashdar mimi ini bertimbangan dengan kata: 

 َمْفَعالً 
Jadi, tegasnya mashdar mimi adalah bentuk lain dari mashdar 
ashli (مصدر أصلي) yang dibuat dengan penambahan huruf mim 
pada awal kata dengan timbangan “ ًَمْفَعال” dan sama maknanya. 

                                                 
13 Lihat dalam karya al-Syaikh al-‘Allamah Mushthafa al-Ghalilaniy, Jami’ al-
Durus al-‘Arabiyah, (Baerut:  al-Maktabah al-‘Ashriyah, 1993), jilid II, h. 173 

Contohnya seperti “نَْصًرا” (pertolongan) dibuat menjadi 
“ ْنَصًرامَ  ” (pertolongan) dan kata “ ْلُجلُْوسُ اَ  ” (duduk) semakna 
dengan kata “ ُالَمْجلَس” (duduk), kata “ ُاَْلَوْعد” semakna dengan 
kata “ ُاَْلَمْوعـَـــد”, dan “ ِْكض  ”الـْـَمْرَكضِ “ semakna dengan  kata ”اَلــرُّ
sebagaimana dalama susunan kalimat berikut. 

) ِمَن اِهللا َقِر�ٌْب �ِلْ  رَصُ �َْمنْ اَ   14ُمْؤِمِننْيَ (انَلَّرْصُ
Pertolongan dari Allah itu dekat bagi orang mukmin 

ـْـمَ اوَ       حٌ �ْ رِ �ُ  )ِض كْ رُّ ــلاَ ( َمْرَكِض ـْـال دَ عْ �َ  )ُس وْ لُ جْلُ اَ ( ْجلَُس ل
 Duduk-duduk setelah tidur menyenangkan 

ـَ  ْ  ــدُ ـاَ�َْموْع  وََجَب َعلَيِْه ا�َْوفَاءُ  ْعُد) َدْ�نٌ وَ (اَ�
Janji itu adalah hutang yang wajib dipenuhi 

 
6. Bentuk isim fa’il (اسم الفاعل), yaitu kata yang menunjukkan 

orang berbuat (pelaku) dengan timbangan: 

 فَاِعٌل 
Misalnya dari kata “ َنََص�ر” (menolong) dibuat menjadi orang 
yang menolong dibuat menjadi  “ ٌنَاِص���ر” (orang yang 
menolong), kata ص�ام (puasa), menjadi “َص�ائم”  (orang puasa), 
kata “ َنََص����ب”  (baris atas) menjadi  ٌنَاِص����ب (yang 
membarisataskan), dan kata “َج�َزم” (baris mati)  menjadi “ َُج�اِزم” 
(yang membarismatikan) sebagaimana dapat dilihat dalam 
susunan kalimat berikut: 

  نْ مِ  الَْكِر�ْمُ  انلَّارِصُ َجاَء  
َ
 ِديْنةِ لْـمَ  اقْىَص أ

Penolong yang mulia itu datang dari kota yang jauh 
ائِمُ َ�َطَر ا�   15ْوَن َ�ْعَد الُغُروِْب صَّ

                                                 
14 I'rabnya: 
اَْلَمْنَصُر (اَلنَّْصُر): مبتدأ مرفوع باالبتداء و عالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ِمَن هللاِ: من حرف جر , هللا: 
 مجرور بمن وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. الجار و المجرور حال من المنصر. قَِرْيٌب: خبر مبتدأ

مرفوع بالمبتدأ  و عالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. لِْلُمْؤِمنِْيَن: الالم حرف جر. مؤمنين: مجرور بالالم 
 وعالمة جره جره كسرة ظاهرة في آخره. الجار و المجرور متعلقة بقريب.

I’rabnya:15 
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Orang yang puasa itu berbuka setelah tenggelam matahari 

ْو َجاِزمُ  
َ
بًَدا َحىتَّ يَْدُخَل َعلَيِْه نَاِصٌب  أ

َ
  اَ�ُْمَضاِرُع َ�ْرفْوٌع أ

Fi’il mudhari’ itu selalu dibariskandepan, sampai masuk 
 kata yang membarisataskan dan yang membarismatikan 

 
7. Bentuk isim maf’ul (اسم المفعول), yaitu kata yang menunjukkan 

orang dijadikan objek dengan timbangan: 

 َمْفُعْوٌل 
Bentuk kata ini berfungsi untuk menyatakan  makna “orang 
yang di/ter” pada bab tsulasi mujarrad, seperti kata “ ََكــتَب” 
(menulis) akan menjadi makna yang ditulis/dicatat/tertulis/) 
bila dibuat menjadi “ ٌَمْكتُْوبَةٌ  ,”َمكْ تُْوب,  dan demikian juga kata  
 sebagaimana dalam contoh berikut  َمْنُصْوبٌ   dan َمْرفُْوعٌ 

 16ِكَهةِ اِمَن الَْفوَ  َمْكتُوٌْب اَلْــَمْوُز 
Pisang tercatat bagian dari buah-buahan 

ـبُّْوَرُة   ْصَفرِ  َمْكتُْوَ�ةٌ اَ�صَّ
َ
بَارِشِ اْأل  بِالطَّ

Papan tulis ditulis dengan kapur tulis warna kuning 

 اَلْــُمبْتََداُء َ�ْرفُْوعٌ  َوالْـَمْفُعْوُل َمنُْصوٌْب  
Mubtada’ di-rafafa’-kan, maf’ul di-nashab-kan  

 

 
8. Bentuk isim makan (اسم المكان) yang memiliki dua bentuk: 1). 

Kata yang berwazan “ ٌمفَعــل”, dengan huruf mim berharkat 
fathah dan ‘ain berharkat fathah juga. Ini berlaku pada fi’il 
mudhari’ yang ain fi’il-nya berharkat  dhummah atau fathah, 
seperti kata  “ يدُخل  -دخل ” (masuk) isim makan-nya adalah 

                                                                                                                 
ائُِمْوَن: فاعل مرفوع  وعال مة رفعه الواو نيابة عن فَطََر: فعل ماضى مبني على فتحة ظاهرة في آخره. الصَّ

الضمة ألنه جمع المذكر السالم. بَْعَد: ظرف الزمان و هو منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  
 بعد مضاف. الغُُرْوِب: مضاف إليه و عالمة جره كسرة ظاهرة في آخره الظرف متعلق بفطر. 

I‘rabnya:16 
ضمة ظاهرة في آ خره.  َمْكتُْوٌب: خبرمبتداء و عالمة رفعه  اَْلــَمْوُز: مبتدأ مرفع باالبتداء وعالمة رفعه 

ضمة ظاهرة في آ خره. ِمْن: حرف جر.  اْلفََواِكَهِة: مجرور بمن وعالمةجره كسرة ظاهرة في آخره. الجار 
 و المجرور متعلق بمرفوع.
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Orang yang puasa itu berbuka setelah tenggelam matahari 

ْو َجاِزمُ  
َ
بًَدا َحىتَّ يَْدُخَل َعلَيِْه نَاِصٌب  أ

َ
  اَ�ُْمَضاِرُع َ�ْرفْوٌع أ

Fi’il mudhari’ itu selalu dibariskandepan, sampai masuk 
 kata yang membarisataskan dan yang membarismatikan 

 
7. Bentuk isim maf’ul (اسم المفعول), yaitu kata yang menunjukkan 

orang dijadikan objek dengan timbangan: 

 َمْفُعْوٌل 
Bentuk kata ini berfungsi untuk menyatakan  makna “orang 
yang di/ter” pada bab tsulasi mujarrad, seperti kata “ ََكــتَب” 
(menulis) akan menjadi makna yang ditulis/dicatat/tertulis/) 
bila dibuat menjadi “ ٌَمْكتُْوبَةٌ  ,”َمكْ تُْوب,  dan demikian juga kata  
 sebagaimana dalam contoh berikut  َمْنُصْوبٌ   dan َمْرفُْوعٌ 

 16ِكَهةِ اِمَن الَْفوَ  َمْكتُوٌْب اَلْــَمْوُز 
Pisang tercatat bagian dari buah-buahan 

ـبُّْوَرُة   ْصَفرِ  َمْكتُْوَ�ةٌ اَ�صَّ
َ
بَارِشِ اْأل  بِالطَّ

Papan tulis ditulis dengan kapur tulis warna kuning 

 اَلْــُمبْتََداُء َ�ْرفُْوعٌ  َوالْـَمْفُعْوُل َمنُْصوٌْب  
Mubtada’ di-rafafa’-kan, maf’ul di-nashab-kan  

 

 
8. Bentuk isim makan (اسم المكان) yang memiliki dua bentuk: 1). 
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seperti kata  “ يدُخل  -دخل ” (masuk) isim makan-nya adalah 
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I‘rabnya:16 
ضمة ظاهرة في آ خره.  َمْكتُْوٌب: خبرمبتداء و عالمة رفعه  اَْلــَمْوُز: مبتدأ مرفع باالبتداء وعالمة رفعه 
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“ Demikian juga kata .”َمْدَخل“ يَْصنَعُ  -صنع  ” (membuat), isim 
makan-nya adalah “ ٌَمصنَع”. Lihat dalam buku-buku bahasa 
Arab. 2. Kata yang berwazan “ ٌمفِعـل” dengan huruf mim 
berharkat fathah dan ain berharkat kasrah, seperti kata “  -َجلس 
 Jadi isim makan .”مجــلِسٌ “ isim makan-nya ,(duduk) ”يْجلِس
adalah kata yang menunjukkan tempat terjadinya suatu 
perbuatan, seperti kata yang bertimbangan: 

 َمْفَعٌل 
Misalnya, kata “َكتب” (menulis) untuk menjadi isim makan 
(nama tempat) dibuat dengan timbangan “ ٌَمْفَعل”, sehingga 
menjadi “ ٌَمْكتب” (tempat menulis), kata “ َقََعد” (duduk) menjadi 
 ”َمْدَخل“ menjadi (masuk) ”َدَخلَ “ kata ,(tempat duduk) ”َمْقَعدٌ “
(jalan masuk/pintu gerbang) dan kata “ َنَظَر” (melihat) menjadi 
 seperti dalam susunan kalimat berikut ,(tempat melihat) ”َمْنظَرٌ “
berikut: 

 17الَْقِديْمِ  ْقَعدِ ا�ْمَ ِمَن  َخرْيٌ  اجْلَِديْدُ  ْكـتَُب اَلْـــمَ 
Tempat menulis (meja) yang baru 

 lebih baik dari tempat duduk (bangku) lama 

يُْت 
َ
 اِمَعةِ اجلَ  َمْدَخلِ اجْلَِميَْل ىِف  ا�َْمنَْظرَ َرأ

Aku melihat pemandangan  yang indah  
di pintu gerbang kampus 

 
9. Bentuk isim alat ( ةاسم اآلل ), yaitu kata yang menunjukkan alat 

yang digunakan melakukan sesuatu, yang dibentuk dari fi’il 
tsulasiy al-muta’addiy yang bertimbangan dengan tiga 
timbangan sebagaimana yang didengar (wazan sima’iyah), yaitu: 
“ :seperti kata ,(mif’alun) ِمْفَعالٌ  .(1 تَاحٌ ِمفْ  ” (kunci), “ ٌِمْنَشار” 

                                                 
17 I‘rabnya: 

خره. اْلَجِدْيُد: صفة و هو تابع للمرفوع   : مبتدأ مرفع باالبتداء وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آ اَْلـــَمْكـتَبُ 
وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آ خره َخْيٌر : خبر للمبتداء  وهو مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آ 

: مجرور بمن وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. الجار و المجرور اْلَمْقَعدِ خره ِمَن: ِمْن: حرف جر. 
 ابع للمجرور  وعالمة  جره كسرة  ظاهرة في آ خره .متعلق بخير. القديم صفة و هو ت
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(gergaji), “ ُِمْسَمار” (paku), “ ٌمْحَراث” (alat bajak), “ ٌِمْرآة” (kaca), 
 seperti ,(mif’alun) ِمْفَعلٌ  .(dan lain-lain. 2 (alat timbangan)”ِمْيَزانُ “
kata: “ ٌِمْبَرد” (alat peruncing),  ٌمْغَزل” (pengayak), “ ُالِمْنَجل” (golok), 
 ”ِمْثقَبٌ “ ,(alat pengusir) ”ِمْهَجرٌ “ ,(gunting) ”ِمقَصٌّ “ ,(pacul)  ”الِمْعَولُ “
(pelubang) dan lainnya. 3).  ٌِمْفَعل (mif’alun), seperti: “ ٌِمْكنََسة” (alat 
sapu), “ ٌمْطَرقَة” (palu), “ ٌِمْلَعقَة” (sendok), “ِمْصفَاة” (alat pembersih), 
 dan lainnya. 18  Salah satu timbangan isim alat (seterika) ”الِمْكَواة“
adalah kata yang bertimbangan: 

 ِمْفَعٌل 
Misalnya adalah kata “ ُبََرد - يَْبُرد” (meraut/menajamkan) untuk 
menjadikan  alat meruncing adalah  “ ٌِمْبَرد” (alat meraut) seperti 
dalam kalimat: 

 اجْلَِديْدِ  ــِمرْبَدِ قَلََم ا�رََّصاِص بِالْ ٌر َظافِ  َ�رْبُدُ 
Zhafir meraut pensil dengan perucing 

 yang baru (pencil-sharpener) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
Ilmiy, -Maktab al-,  (Mesir: alArabiyah-Qawa’id al-Mulkhash alFu’ad Nikmah, 18

tt), jilid II.  h. 65 
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Ilmiy, -Maktab al-,  (Mesir: alArabiyah-Qawa’id al-Mulkhash alFu’ad Nikmah, 18

tt), jilid II.  h. 65 

Catatan: 
Sangat perlu diperhatikan dalam perubahan kata-kata untuk 

diketahui perbedaannya dalam susunan kalimat, sehingga dapat 
diterjemahkan dengan baik sebagiamana dapat dilihat dalam bagan 
berikut.  

 
4 3 2 1 

 فعل ماض فعل مضارع مصدر مصدر ميمي
 َ�َعَل  َ�ْفُعُل  َ�ْعالً  َمْفَعالً 
8 7 6 5 

و الزمان اسم المكان اسم اآللة  اسم الفاعل اسم المفعول  
 فَاِعٌل  َمْفُعْوٌل  َمْفَعٌل  ِمْفَعٌل 

 10 9  
عل انليهف   فعل أ�ر 

 اُْ�ُعل َال َ�ْفُعْل 
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اىِن اثلَّ  ابَْلَاُب   

ْن يَُ�ـْوَن َ�ـنْيُ  -َ�ْفِعُل" َ�ْوُزْونُُه "َضـَرَب  -"َ�َعَل 
َ
يَْضـرُِب". وََعالََمتُـُه أ

ِة اَغبِلًـَوَمْكُسْورً  فِْعِلِه َمْفتُوًْحا يِف ا�َماىِض   اا ىِف ا�ْمَضاِرِع. َو�ِنَاُؤُه �ِلتَّْعِديَـّ
ى حَنُْو: "َضـَرَب َز�ٌْد َ�ْمًرا". َو  -بِنَاُؤهُ –َوقَْد يَُ�ْوُن  َالِزًما. ِمثَاُل ا�ُمتََعدِّ

ِزِم حَنُْو: "َجلََس َز�ٌْد"    .ِمثَاُل ا�الَّ
"Bab kedua adalah kata kerja    َيَْفِع�لُ  -فََع�ل  yang berwazan  َيَْض�ـِربُ  -َض�ـَرب . 
Tanda kata kerja dalam bab ini adalah huruf ain (  berharkat ـَع��(  
fathah pada fi'il madhi  ( َفََع�ل) dan huruf ain fi'il pada fi'il mudhari' 
berharkat kasrah ( ُيَْفِع�ل). Biasanya, ketetapan makna bentuk kata kerja 
seperti ini adalah al-Ta'diyah dan terkadang berbentuk lazim. Contoh 
kalimat yang bermakna al-Ta'diyah adalah:  ًَض�ـَرَب َزْي�ٌد َعْم�ر (Zaid telah 
memukul Amar). Contoh yang bermkna lazim adalah:  َزْي�دٌ َجلَ�َس  (Zaid 
telah duduk) 
 
 
A. Pengertian Fi’il Tsulasi Mujarrad  

Fi'il tsulβtsi mujarrad pada bab ini bertimbangan   َلُ يَْفِع� -فََع�ل , yang 
ditandai dengan huruf a’in ( ـَع� )-nya pada kata  َفََع�ل (fi'il mβdhi) 
berharkat fatḥah dan berharkat kasrah ( ـِع� ) pada kata  ُيَْفِع�ل, (fi'il 
mudhari'). Oleh karena itu tanda fi’il tsulβsi mujarrad bab kedua 
ini adalah “ كسرفتح  ”.  
 

B. Fungsi Kata Kerja  Bab Kedua 
Kata kerja yang bertimbangan  َيَْفِعلُ  -فََعل  biasanya berfungsi pada 2 
(dua) hal: 
1. Kata kerja transistif 

Kata kerja transistif adalah kata kerja yang membutuhkan 
maf'ϋl bih (objek) yang disebut dengan fi’il muta’addiy,19 
seperti kata kerja  ََضـَرب membutuhkan maf’ul (objek), yaitu 

                                                 
19 Lihat penjelasan pada bab sebelumnya. 
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ini adalah “ كسرفتح  ”.  
 

B. Fungsi Kata Kerja  Bab Kedua 
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19 Lihat penjelasan pada bab sebelumnya. 

kata “َعْمًرا” untuk menyampurnakan makna, dan  demikian 
juga kata  ُيَْغفِر  susunan berikut: 

  20َعَصابِالْـ َ�ْمًرا َز�ْدٌ  َضـَرَب 
Zaid memukul Amar dengan tongkat  

 

 21 ُمْؤِمِننْيَ ـالْ  ِعَباِدهِ  َ�ْغِفُر اُهللا ُذنوَْب 
Allah mengampuni dosa-dosa  

hamba-Nya yang beriman 
 

2. Kata kerja intransitive 
Kata kerja intransitive adalah kata kerja yang tidak 
membutuhkan مفعول به (object) yang disebut fi’il lazim,22 
seperti kata “ ُيَْجلِس” (duduk) dan  “ ََغطَس” (tenggelam) dalam 
contoh berikut: 

 اجْلَِديْدِ  الْـَمْقَعدِ  ىلَعَ   َودَلٌ جَيِْلُس 
Seorang  anak  duduk di atas bangku baru  

فيْنةُ اَ  ْت َ�َطسَ      ىِف ابَلْحرِ   �سَّ
Perahu itu tenggelam di laut 

 
 
 
 

                                                 
20 I’rabnya: 

منصوب, بِاْلـَعَصا: الباء حرف جر. العصا: َضـَرَب: فعل ماض. َزْيٌد: فاعل مرفوع. َعْمًرا: مفعول به 
مجرور بالباء وعالمة جره كسرة مقدرة على االلف منع من ظهورها التعذر ألن األلف التقبل الحركة 

  لذاتها. الجار و المجرور متعلق بضرب.
21 I’rabnya: 

في آخره.  هللاُ: فاعل يَْغفُِر: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب و الجازم و عالمة رفعه ضمة ظاهرة  
مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.   ُذنْوَب: مفعول به منصوب, و عالمة نصبه فتحة ظاهرة فى 
آخره. ذنوب مضاف, ِعبَاِد: مضاف إليه مجرورو بالمضاف وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره.  ه: الهاء 

وهو تابع للمجرور   ُمْؤِمنِْيَن: صفة للعبادـلْ ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. ا
وعالمة جره الياء المفتوح قبلها و المكسور بعدها نيابة عن الكسرة ألنه جمع المذكرالسالم و النون عن 

 التنوين في االسم المفرد.
 

Lihat penjelasan lebih jelas pada bab sebelumnya.22 
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C. Perubahan Kata  
Perubahan kata  atau al-tashrif (perubahan) pada bab kedua ini 
adalah sebagai berikut: 
1.  Bentuk fi’il madhi bertimbangan: 

 َ�َعَل 
Tanda fi’il madhi adalah huruf ain fi’il (َعـ) berharkat fathah, 
seperti kata “ ََضَرب” dan “ ََوَضع” dalam susunan kalimat sebagai 
berikut. 

ا�ابْلُْولِ  رَضََب  ّياَرةَ  ُس �ِصًّ َق ا�سَّ   23رَسَ
Polisi itu memukul pencuri yang mencuri mobil 

ْرِج  وََضعَ  ْوالَُد لُْعبًَة ىِف ادلُّ
َ
 األ

Anak-anak itu menaruh mainan di laci 
 

2. Bentuk fi’il mudhari’ bertimbangan: 

 َ�ْفِعُل 
Tanda fi’il mudhari’ ditandai dengan huruf ain fi’il-nya (ِعـ) 
berharkat kasrah, seperti kata “ ْسِرقُ يَ  ” (mencuri) dan “ ُيَْرِجع” 
(kembali) dalam contoh susunan kalimat berikut: 

الِ 24 اِرُق بََضائَِع الُْعمَّ ُق  ا�سَّ  �رَْسِ
Pencuri itu mencuri barang para pekerja  

 اتلَّالَِميُْذ َ�ْعَد الَْعرْصِ   يَرِْجعُ 
setelah Ashar pulangsiswi -Siswa 

                                                 
I’rabnya:23 

ا: مفعول به منصوب. َسَرَق: فعل ماض. الفاعل َضــَرَب: فعل ماض. اْلبُوْ  لِيُس: فاعل مرفوع بالضمة. لِّصً
: مفعول به  و هو منصوب  يّاَرةَ ضمير مستتير تقديره هو الجملة من الفعل و الفاعل صفة لسارق. السَّ

  وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.
I’rabnya:24 

اِرُق: : فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب و يَْسِرقُ  الجازم و عالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. السَّ
فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. بََضائَِع: مفعول به منصوب, و عالمة نصبه فتحة ظاهرة 

اِل مضاف إليه مجرورو بالمضاف وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره  فى آخره. بََضائَِع مضاف. اْلُعمَّ
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C. Perubahan Kata  
Perubahan kata  atau al-tashrif (perubahan) pada bab kedua ini 
adalah sebagai berikut: 
1.  Bentuk fi’il madhi bertimbangan: 

 َ�َعَل 
Tanda fi’il madhi adalah huruf ain fi’il (َعـ) berharkat fathah, 
seperti kata “ ََضَرب” dan “ ََوَضع” dalam susunan kalimat sebagai 
berikut. 

ا�ابْلُْولِ  رَضََب  ّياَرةَ  ُس �ِصًّ َق ا�سَّ   23رَسَ
Polisi itu memukul pencuri yang mencuri mobil 

ْرِج  وََضعَ  ْوالَُد لُْعبًَة ىِف ادلُّ
َ
 األ

Anak-anak itu menaruh mainan di laci 
 

2. Bentuk fi’il mudhari’ bertimbangan: 

 َ�ْفِعُل 
Tanda fi’il mudhari’ ditandai dengan huruf ain fi’il-nya (ِعـ) 
berharkat kasrah, seperti kata “ ْسِرقُ يَ  ” (mencuri) dan “ ُيَْرِجع” 
(kembali) dalam contoh susunan kalimat berikut: 

الِ 24 اِرُق بََضائَِع الُْعمَّ ُق  ا�سَّ  �رَْسِ
Pencuri itu mencuri barang para pekerja  

 اتلَّالَِميُْذ َ�ْعَد الَْعرْصِ   يَرِْجعُ 
setelah Ashar pulangsiswi -Siswa 

                                                 
I’rabnya:23 

ا: مفعول به منصوب. َسَرَق: فعل ماض. الفاعل َضــَرَب: فعل ماض. اْلبُوْ  لِيُس: فاعل مرفوع بالضمة. لِّصً
: مفعول به  و هو منصوب  يّاَرةَ ضمير مستتير تقديره هو الجملة من الفعل و الفاعل صفة لسارق. السَّ

  وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.
I’rabnya:24 

اِرُق: : فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب و يَْسِرقُ  الجازم و عالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. السَّ
فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. بََضائَِع: مفعول به منصوب, و عالمة نصبه فتحة ظاهرة 

اِل مضاف إليه مجرورو بالمضاف وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره  فى آخره. بََضائَِع مضاف. اْلُعمَّ
 
 

3. Bentuk fi’il amar bertimbangan: 
 

 ِافِْعْل 
Tanda fi’il amar adalah huruf hamzah mengikuti huruf ain 
fi’il-nya (ِعـ) pada fi’il mudhari’ “ ُيَْفِعل”, seperti kata “ ْب ِ  ”اِرضْ

dari fi’il mudhari’ “ ُب ِ  sebagaimana dapat dilihat dalam ,”يَرضْ

susunan contoh kalimat berikut. 
 

َق ِمنُْ�ْم  بِالَْعَصا ْب ِارْضِ   25َمْن رَسَ
diorang yang mencuri  Pukullah 

 antara kalian dengan tongkat itu. 
 

 

4. Bentuk mashdar ashli (مصدر أصلي) dari bab “ يَْفِعلُ  -فََعلَ  ” ini tidak 
menetap, namun perlu dilihat dalam kamus, karena mashdar 
ahsli-nya memiliki timbangan yang berbeda-beda, seperti 
timbangan berikut: 1.فَْعل, seperti kata “ ًَضْربا” dari kata  
 “ يَْضِربً  َضَرب ” (memukul), “َحْطما” dari kata “ يَْحِطمُ  َحطَمَ  ” 
(menghancurkan), 2.  ٍفَِعل, seperti kata “ ًَحِرما” sebagai mashdar 
dari kata “ ميَْحرِ   - َحَرم ” (haram), dan kata “ ًَسِرقا” sebagai 
masdhar dari kata “َسَرَق يَْسِرق” (mencuri). 3. فَِعال, seperti kata 
“ dari kata ”نَِكاحاً “ يَْنِكحُ  -نََكحَ  ” (menikah), kata “ ًِسبَاقا” sebagai 
mashdar dari kata “ ُِسبَقً - يَْسبِق” (mendahului), 4.  فِْعالن seperti 
kata “ ًِوْجدانا” dari kata   “ يَِجدُ  َوَجدَ  ” (mendapat), “ِحْرمانا” dari kata 
“ sebagai mashdar dari kata ”إتياناً “ ,(haram) ”َحَرَم يَْحِرمُ “  يأتي -أتى 
” (datang). 5.  ٍفَِعالة, seperti kata “ِحَماية” dari kata “ يَْحِميى َحم ” 
(memilhara), kata “نِكاية” dari kata “ يَْنكي -ىنك ” (mengganggu), 
“  dari kata ”ِحْميَة“ seperti kata ,فِْعلة .6 يحمي –ى َحمَ  ” (diet), 7.  ٍفََعل, 
seperti kata “ ًَغلَبا” dari kata “ ََغلَب- يَْغلِب  ” (mengalahkan), 8. فََعالن, 

                                                 
I’rabnya:25 

: فعل أمر مجزوم, و فاعله أنت, بِاْلَعَصا: الباء حرف جر,  العصا مجرور بالباء وعالمة جره كسرة  بْ اِْضرِ  
مقدرة على األلف منع من ظهوره التعذر ألن األلف ال تقبل الحركة لذاتها الجار و المجرور متعلق  باضرب 

اض مبني عاي فتحة ظاهرة .من : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به,  سرق  فعل م
في آخره الجملة من الفعل و الفاعل صلة من. من: حرف جر. كم: الكاف: ضمير بارز مبني على الفتحة في 

 محل جر مجرور بمن الميم عالمة الجمع. الجار و المجرورمتعلق بسرق
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seperti kata “ ًَعَسالنا”  dari kata “َعَسل يَْعِسل” (madu) dan “ ًَميَالنا”  
dari kata “ يميل - مال ” (condrong), 9. فُُعول, seperti kata “ ًُوثُوبا” 
dari kata “ ثُبً يُ  وثَبَ  ”  (loncat), 10. فَِعيل, seperti kata  “ ًَصِهيال” dari 
kata   “ يصهل-صَهل ” (suara kuda), 11. فََعال, seperti kata “ ًقََضاء” 
dari kata  “ يَْقِضي - قََضى ” (mengqada’) dan kata “ ًنََماء” dari kata   
“ ينمى – نَمى ” (berkembang),  dan kata “ ًَمَضاء” dari kata  “  -َمَضى
 26 .(menyinari) ”يمضي
 
Contoh mashdar dalam susuna kalimat adalah seperti kata  
“  ً ـاَضْربــ ” (pukulan)  dari kata “ يَْضِربُ  -بَ رَ ضَ  ” dan kata “ اًحانِكَ  ” dari 
kata  “ يَْنِكحُ  - نََكحَ  ”, (menikah) dalam  dua susunan kalimat  
berikut: 

�ً َساِرقًا  ا�رُّجُل  َب رَضَ     27اَشِديْدً  ارَضْ
Laki-laki itu memukul pencuri  

yang keras pukulandengan  

  نََ�حَ 
ُ
 يْالً مَجِ  نَِ�اًحاْستَاُذ  اَع�َِشَة األ

Guru itu menikahi Aisyah dengan 
 pernikahan yang indah   

 

5. Bentuk mashdar mimi ( ميمي مصدر ), bertimbangan: 

 َمْفَعالً 
Bentuk mashdar mimi adalah bentuk lain dari mashdar ashli 
( أصلي رمصد ), seperti kata “ ًفِْعال” yang ditambahkan huruf mim 
pada awal kata, sehingga menjadi “ َعالً َمفْ  ” dan maknanya adalah 
sama. Misalnya kata “ضربا” yang bermakna pukulan, 
kemudian ditambahkan huruf mim pada awal kata, sehingga 
menjadi  “ ابً رضْ مَ  ” yang bermakna pukulan juga, sebagaimana 
dapat dilihat dalam susunan kalimat berikut. 

                                                 
26 Abu Muhammad Abdillah bin Muslin bin Qutaibah al-Dainauriy,  Adab al-
Kuttab, h. 133 

I’rabnya:27 
:  مصدر منصوب َضْربًاَضــَرَب: فعل ماض. الّرُجُل: فاعل مرفوع بالضمة. َساِرقًا: مفعول به منصوب.  

وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. شديدا: صفة و هو تابع للمنصوب و عالمة نصبه فتحة ظاهرة في 
  آخره.
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seperti kata “ ًَعَسالنا”  dari kata “َعَسل يَْعِسل” (madu) dan “ ًَميَالنا”  
dari kata “ يميل - مال ” (condrong), 9. فُُعول, seperti kata “ ًُوثُوبا” 
dari kata “ ثُبً يُ  وثَبَ  ”  (loncat), 10. فَِعيل, seperti kata  “ ًَصِهيال” dari 
kata   “ يصهل-صَهل ” (suara kuda), 11. فََعال, seperti kata “ ًقََضاء” 
dari kata  “ يَْقِضي - قََضى ” (mengqada’) dan kata “ ًنََماء” dari kata   
“ ينمى – نَمى ” (berkembang),  dan kata “ ًَمَضاء” dari kata  “  -َمَضى
 26 .(menyinari) ”يمضي
 
Contoh mashdar dalam susuna kalimat adalah seperti kata  
“  ً ـاَضْربــ ” (pukulan)  dari kata “ يَْضِربُ  -بَ رَ ضَ  ” dan kata “ اًحانِكَ  ” dari 
kata  “ يَْنِكحُ  - نََكحَ  ”, (menikah) dalam  dua susunan kalimat  
berikut: 

�ً َساِرقًا  ا�رُّجُل  َب رَضَ     27اَشِديْدً  ارَضْ
Laki-laki itu memukul pencuri  

yang keras pukulandengan  

  نََ�حَ 
ُ
 يْالً مَجِ  نَِ�اًحاْستَاُذ  اَع�َِشَة األ

Guru itu menikahi Aisyah dengan 
 pernikahan yang indah   

 

5. Bentuk mashdar mimi ( ميمي مصدر ), bertimbangan: 

 َمْفَعالً 
Bentuk mashdar mimi adalah bentuk lain dari mashdar ashli 
( أصلي رمصد ), seperti kata “ ًفِْعال” yang ditambahkan huruf mim 
pada awal kata, sehingga menjadi “ َعالً َمفْ  ” dan maknanya adalah 
sama. Misalnya kata “ضربا” yang bermakna pukulan, 
kemudian ditambahkan huruf mim pada awal kata, sehingga 
menjadi  “ ابً رضْ مَ  ” yang bermakna pukulan juga, sebagaimana 
dapat dilihat dalam susunan kalimat berikut. 

                                                 
26 Abu Muhammad Abdillah bin Muslin bin Qutaibah al-Dainauriy,  Adab al-
Kuttab, h. 133 

I’rabnya:27 
:  مصدر منصوب َضْربًاَضــَرَب: فعل ماض. الّرُجُل: فاعل مرفوع بالضمة. َساِرقًا: مفعول به منصوب.  

وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. شديدا: صفة و هو تابع للمنصوب و عالمة نصبه فتحة ظاهرة في 
  آخره.

ـْـمَ      ْ ( رْضَُب َوال  َشِديْدٌ   )رَضُْب اَ�
Pukulan itu sangat keras 

 
6. Bentuk isim fa’il (اسم الفاعل), yaitu kata yang menunjukkan 

orang berbuat (pelaku) dengan timbangan: 

 فَاِعٌل 
Misalnya dari kata “ ََضـ�ـَرب” (memukul) dibuat menjadi orang 
yang memukul dibuat menjadi  “ بٌ َض�ارِ  ” (orang yang memukul) 
seperti dalam contoh susunan kalimat berikut: 

  بِا�ِْمْطَراقِ  َقِويُّ الْ  رُِب اضَّ ا�َجاَء  
Tukang pukul yang kuat itu datang membawa palu 

 
7. Bentuk isim maf’ul (اسم المفعول), yaitu kata yang menunjukkan 

orang dijadikan objek dengan timbangan: 

 َمْفُعْوٌل 
Untuk menyatakan “orang yang di/ter” seperti makna “orang 
dipukul” pada bab 2 ini (tsulasi mujarrad) bertimbangan 
 menjadi yang (memukul) ”َضَرب“ seperti kata ,”َمْفُعْولٌ “
dipukul/terpukul) maka dibuat menjadi “ ٌَمَضُرْوب”, seperi dalam 
contoh berikut 

وٌْب 28  ُهَو َ�رْضُ
Dia dipukul 

 
8. Bentuk isim makan (اسم المكان) yaitu isim yang menunjukkan 

tempat terjadinya suatu perbuatan dan isim zaman ( انزماسم ال ), 
yaitu isim yang menunjukkan waktu terjadinya perbuatan, 

                                                 
I’rabnya:28 

فع مبتدأ. َمْضُرْوٌب: خبر مبتدأ مرفوع باالبتداء و عالمة رفعه هَُو: ضمير مبني على الفتحة في محل ر
 ضمة  ظاهرة في آخره.
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bagi fi’il yang bertimbangan dengan “ لُ يَْفعِ  -فََعلَ  ” (ain fi’il 
mudhari’-nya berharkat kasrah) bertimbangan: 

 ٌل َمْفعِ 
Misalnya, kata “ َيَْجلِسُ  - َجلَس” (duduk) yang dibuat menjadi isim 
makan (nama tempat) dengan bertimbangan dengan “ لٌ َمْفعِ  ” 
menjadi “ ْجلِسمَ  ” dan kata  عُ يَرجِ  –َرَجَع  untuk isim makan dan 
zaman-nya  “ ُاَْلَمْرِجع” sebagaimana dalam susunan  kalimat 
berikut. 

  ِلُس جْ اَ�ْمَ 
َ
ُل اْأل  اثلَّايِنِّ َخرْيٌ ِمَن  وَّ

Tempat duduk pertama adalah  
lebih bagus dari yang kedua  

  اَ�َْمرِْجعُ 
َ
 اِلُقّ ُهَو اخلَ  ِخرْيُ اْأل

Tempat kembali yang terakhir  
adalah Dia Maha Pencipta 

 

 
9. Bentuk isim alat (اسم اآللة), yaitu sesuatu nama yang 

menunjukkan alat untuk melakukan  pekerjaan untuk kata 
bertimbangan “ يَْفُعلُ  -فََعلَ  ” adalah: 

 ِمْفَعٌل 
Contohnya adalah kata “ ُبََرد - يَْبُرد” (meraut/menajamkan) untuk 
isim alat-nya adalah “ ٌِمْبَرد” dalam susunan  dalam kalimat: 

 اجْلَِديْدِ  ــِمرْبَدِ َظافٌِر قَلََم ا�رََّصاِص بِالْ  َ�رْبُدُ 
Zhafir meraut pensil dengan perucing 

 yang baru (pencil-sharpener) 
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bagi fi’il yang bertimbangan dengan “ لُ يَْفعِ  -فََعلَ  ” (ain fi’il 
mudhari’-nya berharkat kasrah) bertimbangan: 

 ٌل َمْفعِ 
Misalnya, kata “ َيَْجلِسُ  - َجلَس” (duduk) yang dibuat menjadi isim 
makan (nama tempat) dengan bertimbangan dengan “ لٌ َمْفعِ  ” 
menjadi “ ْجلِسمَ  ” dan kata  عُ يَرجِ  –َرَجَع  untuk isim makan dan 
zaman-nya  “ ُاَْلَمْرِجع” sebagaimana dalam susunan  kalimat 
berikut. 

  ِلُس جْ اَ�ْمَ 
َ
ُل اْأل  اثلَّايِنِّ َخرْيٌ ِمَن  وَّ

Tempat duduk pertama adalah  
lebih bagus dari yang kedua  

  اَ�َْمرِْجعُ 
َ
 اِلُقّ ُهَو اخلَ  ِخرْيُ اْأل

Tempat kembali yang terakhir  
adalah Dia Maha Pencipta 

 

 
9. Bentuk isim alat (اسم اآللة), yaitu sesuatu nama yang 

menunjukkan alat untuk melakukan  pekerjaan untuk kata 
bertimbangan “ يَْفُعلُ  -فََعلَ  ” adalah: 

 ِمْفَعٌل 
Contohnya adalah kata “ ُبََرد - يَْبُرد” (meraut/menajamkan) untuk 
isim alat-nya adalah “ ٌِمْبَرد” dalam susunan  dalam kalimat: 

 اجْلَِديْدِ  ــِمرْبَدِ َظافٌِر قَلََم ا�رََّصاِص بِالْ  َ�رْبُدُ 
Zhafir meraut pensil dengan perucing 

 yang baru (pencil-sharpener) 
  

Catatan: 
1. Bentuk perubahan kata ada 10 (sepeluh) yang diringkas dalam 

bagan berikut 
2. Perubahan ini perlu dihafal.  

 
4 3 2 1 

 فعل ماض فعل مضارع مصدر مصدر ميمي

 َ�َعَل  َ�ْفِعُل  َ�ْعالً  َمْفَعالً 

8 7 6 5 
 اسم الفاعل اسم المفعول  اسم المكان و الزمان اسم اآللة

 فَاِعٌل  َمْفُعْوٌل  َمْفِعٌل  ِمْفَعٌل 

 10 9  
 فعل أ�ر فعل انليه 

ْل اُفْعِ  َال َ�ْفِعْل   
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اِلُث ابَْلَاُب  اثلَّ   
 

ْن يَُ�ـْوَن "َ�ـنْيُ تَحُ فْ �َ  -فَـتَحَ َ�ْفَعُل" َ�ْوُزْونُُه " -َ�َعَل  
َ
". وََعالََمتُُه أ

ْن يَُ�ْوَن َ�نْيُ فِْعِلـِه  فِْعِلِه" َمْفتُوًْحا يِف ا�َماىِض َو ا�ْمَضاِرِع 
َ
�رَِشِْط أ

ْوالَ 
َ
َويِهَ ِستٌَّة: احَْلَـاُء َو اخْلَـاُء َو الَْعنْيُ  ِمِه َواِحًدا ِمْن ُحُروِْف احْلَلْقأ

يًْضا  َو�ِنَاُؤُه  َو الَْغنْيُ َوا�َْهاُء َو ا�َْهْمَزُة.
َ
–َوقَْد يَُ�ـْوُن  �ِلتَّْعِديَِّة اَغبِلًاأ

ى حَنُْو: -بِنَاُؤهُ  ِزِم ابَْلَاَب  َز�ْدٌ  فَـتَحَ َالِزًما. ِمثَاُل ا�ُمتََعدِّ . َو ِمثَـاُل ا�ـالَّ
 َز�ٌْد. َذَهَب حَنُْو:

"Bab ketiga adalah kata kerja    َيَْفَع�لُ  -فََع�ل  yang berwazan kata   َفَ�ـتَح  -  
) Tanda kata kerja dalam bab ini adalah huruf ai’n .يَْف��تَحُ   fi’il ع(  
berharkat fathah pada fi'il madhi  ( َفََعل) dan fi'il mudhari' ( ُيَْفَع�ل) dengan 
syarat huruf ain dan lam fi’il-nya berbentuk huruf khalqi, yaitu huruf: 

ح -خ   Biasanya, ketetapan makna bentuk kata .  ء dan -ع  -غ-ه��ـ  -  
kerja seperti ini adalah al-Ta'diyah dan terkadang berbentuk lazim. 
Contoh  al-Ta'diyah adalah:  َفَ�ـتََح َزْي�ٌد اَْلبَ�اب (Zaid telah membuka pintu). 
Contoh untuk fi’il lazim adalah:  ٌَذَهَب َزْيد (Zaid telah pergi) 
 
A. Pengertian fi’il tsulasi mujarrad  

Pada bab ketiga ini dijelaskan fi’il sulatsi mujarrad bertimbangan 
يَْفَع�لُ  -فََع�لَ  , dengan tanda ai’n fi’il, baik fi’il madhi dan mudhari’ 

berharkat fathah dan dengan syarat huruf ai’n atau lam fi’il harus 
berbentuk huruf khalaq (huruf izhar halqi), yaitu huruf  ح -خ ه�ـ  -  

  .ء dan -ع  -غ-
B. Fungsi Kata Kerja  

Kata kerja yang bertimbangan  َيَْفِعلُ  -لَ فَع  biasanya berfungsi pada 2 
(dua) fungsi, yaitu: 
a. Kata kerja transistif 

Kata kerja transistif adalah kata kerja yang membutuhkan 
maf’ul, yang disebut dengan fi’il muta’addiy, seperti contoh 
kalimat: 
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  29اَب ابَْلَ   َزْ�دٌ   َ�تَحَ 
Zaid  membuka pintu  

 
ُ
يِف بِ�ِْتهِ  اَلُْقْرآنَ  نَْوفٌَل َ�ْقَرأ  

Naufal membaca al-Qur’an  di rumahnya 
 

Dalam contoh di atas, kata kerja  َفَ��تَح, huruf lam fi’il-nya 
berbentuk huruf ha’ (huruf khalaq) yang membutuhkan 
maf’ul (objek), yaitu kata “ َاَلبَ�اب”. Demikian juga kata    ُيَْق�َرأ  
berakhir dengan huruf hamzah (huruf khalaq) membutuhkan 
maf’ul bih, yaitu sesuatu yang dibaca, yaitu al-Qur’an 

 

b. Kata kerja transistif 
Kata kerja intransitive, yaitu kata kerja yang tidak 
membutuhkan maf’ul, karena sudah sempurna maknanya, 
seperti kata “ َـب هَ  dalam susunan (berkilat) ”يَْلَم�عُ “ dan (pergi) ”ذَ

kalimat berikut: 

�ِيْهِ   َظافِرٌ  َذَهَب 
َ
   30 َمَع أ

Zhafir pergi bersama bapaknya 

يُْف   يَلَْمعُ   أَماَم الَعُدوِّ  ا�سَّ
Pedang itu berkilat di depan musuh 

 
 
 

C. Perubahan Kata 
Perubahan kata atau al-tashrif (perubahan) pada bab ini adalah 
sebagai berikut: 

                                                 
29 I’rabnya: 

. َزْيٌد: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره .   فَتََح:فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره
 منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره اَْلبَاَب: مفعول به

a:I’rabny30 
َذَهَب: فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره. َظافٌِر: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في  

وعالمة جره الياء نيابة عن  َمَع: ظرف مكان  و هومضاف. أَبِْيِه: أبي مضاف إليه وهو مجرور  آخره.
 الكسرة ألنه من األسماء الخمسة.الهاء مضاف إليه.
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1. Bentuk fi’il madhi bertimbangan: 

 َ�َعَل 
Tanda fi’il madhi bab ketiga ini adalah huruf ain fi’il (َعـ) dan 
lam fi’il ( ـل ) sama-sama berharkat fathah dan salah satunya 
berupa huruf khalaq, seperti kata “ ََذَهب” (pergi)  dan  ََذبَح 
(menyembelih), dan “ ََسأَل” dalam susunan kalimat berikut. 

ْ ىلَ إ َذَهبُْت   َمْدرََسةِ  ا�
Aku pergi ke sekolah 

يَْك  َذحَبُْت    ادلِّ
 Aku menyembelih seekor ayam  

َل 
َ
َساتَِذُهْم َعِن الُْعْطلَةِ  َسأ

َ
 اتلَّالَِميُْذ أ

guru-kepada guru bertanyaPara murid  
 mereka tentang liburan 

  
2. Bentuk fi’il mudhari’ bertimbangan: 

 ُل َ�ْفعَ 
Fi’il mudhari’ bab ini ditandai dengan huruf ain fi’il-nya ( ـعَ  ) 
berharkat fathah  seperti kata “ ُيَْنَصح”  (menasehati), kata 
 seperti dalam (bermafaat) ”يَْنفَعُ “ dan ,(pergi/hilang) ”يَْذَهبُ “
susunan kalimat berikut: 

  َ�نَْصحُ  نَْوفَُل اتلَّالَِميْذَ 
Naufal menasehati murid-murid itu 

ِْب   يَْذَهُب  الَْعَطُس َ�ْعَد ا�رشُّ
Haus menghilang setelah menum 

  ُهمْ َ�نَْفعُ َما  نلَّاَس اَ  َعلِّمْ 
orang-bagi orang ermanfaatbsesuatu yang  lahAjarkan  

 
3. Bentuk fi’il amar bertimbangan: 

 



     Belajar Mudah Ilmu Sharaf dengan Matan Al-Bina’ wa Al-Asas    I    31

1. Bentuk fi’il madhi bertimbangan: 

 َ�َعَل 
Tanda fi’il madhi bab ketiga ini adalah huruf ain fi’il (َعـ) dan 
lam fi’il ( ـل ) sama-sama berharkat fathah dan salah satunya 
berupa huruf khalaq, seperti kata “ ََذَهب” (pergi)  dan  ََذبَح 
(menyembelih), dan “ ََسأَل” dalam susunan kalimat berikut. 

ْ ىلَ إ َذَهبُْت   َمْدرََسةِ  ا�
Aku pergi ke sekolah 

يَْك  َذحَبُْت    ادلِّ
 Aku menyembelih seekor ayam  

َل 
َ
َساتَِذُهْم َعِن الُْعْطلَةِ  َسأ

َ
 اتلَّالَِميُْذ أ

guru-kepada guru bertanyaPara murid  
 mereka tentang liburan 

  
2. Bentuk fi’il mudhari’ bertimbangan: 

 ُل َ�ْفعَ 
Fi’il mudhari’ bab ini ditandai dengan huruf ain fi’il-nya ( ـعَ  ) 
berharkat fathah  seperti kata “ ُيَْنَصح”  (menasehati), kata 
 seperti dalam (bermafaat) ”يَْنفَعُ “ dan ,(pergi/hilang) ”يَْذَهبُ “
susunan kalimat berikut: 

  َ�نَْصحُ  نَْوفَُل اتلَّالَِميْذَ 
Naufal menasehati murid-murid itu 

ِْب   يَْذَهُب  الَْعَطُس َ�ْعَد ا�رشُّ
Haus menghilang setelah menum 

  ُهمْ َ�نَْفعُ َما  نلَّاَس اَ  َعلِّمْ 
orang-bagi orang ermanfaatbsesuatu yang  lahAjarkan  

 
3. Bentuk fi’il amar bertimbangan: 

 

 ِافِْعْل 
Tanda fi’il amar adalah huruf hamzah berharkat kasrah, 
karena a’ain fi’il-nya (ِعـ) pada fi’il mudhari’ “ لُ يَْفعَ  ” berharkat 
fathah, seperti kata “ بْ اِ  هَ ذْ ” dari fi’il mudhari’ “ بُ يَ  هَ ذْ ”, 

sebagaimana dalam contoh kalimat: 
 

نَْت ُ�ْورِسٌ  ْذَهْب اِ 
َ
َة َو أ  إىَل �كَّ

kamu mampu Makkah selagike  Pergilah 
 

 

4. Bentuk mashdar ashli ( أصلي رمصد ) dari bab “ لُ يَْفعَ  -فََعلَ  ” ini 
tidak menetap. Namun perlu dilihat dalam kamus, karena 
mashdar ahsli memiliki timbangan yang berbeda seperti 
berikut: 1. فُُعول, seperti kata “ُجُحودا” (menentang) dari kata  
“ يَْجَحدُ  -َجَحدَ  - يَْسأَلُ “ dari kata ”ُسَؤاالً “ seperti kata ,فَُعال .2 .” َسأَلَ    
(minta/bertanya/soal), “ ًُمزاحا” dari kata “ َُمَزَح يَْمَزح” (melucu). 
“ (berkilat) ”لََمعاناً “ seperti kata ,فََعالن .3 يَْلَمعُ  - لََمعَ  ”, dan  “ ًَدأَالنا” 
dari kata “ َُدأََل يَْدأَل” (menipu). 4 فَْعل, seperti kata “ ًنَْفعا” dari kata  
“ يَْنفَعُ  -نَفََع  ” (bermanfaat/berguna), “َذْبحا” dari kata “ يَْذبَحُ  -َذبََح  ” 
(menyembelih). 5. فَعال   seperti kata “َذهابا” dari kata “ َُذَهَب يَْذَهب” 
(pergi). 6. فَِعالة seperti kata “ ًقَِراءة” dari kata “ يقرأ -قََرأَ  ” 
(membaca) 7. فََعالة  , seperti kata “ ًنََصاَحة” sebagai mashdar 
dari kata “ َيَْنَصحُ -نََصح” (menasehati). 7. فَِعال, seperti kata “ ًِطَماحا” 
dari kata “ ِطَمحً ي طََمحَ  ” (mengantisipasi), dan “ِضَراحا” dari kata 
 31.(mengubur) ”َضَرحَ  - يَْضِرخُ “
 
Contoh mashdar adalah “ راءةق ” (bacaan) yang bertimbangan 
dengan kata “ ًفَِعالَة” dari kata “ يقرأ -قَرأ  ”, dan demikian juga 
kata  “ َؤاالً سُ  ” (pertanyaan) yang bertimbangan dengan kata 
- يَْسأَلُ “ yang berasal dari kata ”فَُعال“ َسأَلَ    (minta/bertanya/soal) 
sebagaimana dapat dilihat dalam susunan kalimat berikut. 

 فََر�َ  
َ
 فَِصيَْحةً  قَِراَءةً لُقْرآَن َما اَ قََرأ

                                                 
31 Abu Muhammad Abdillah bin Muslin bin Qutaibah al-Dainauriy,  Adab al-
Kuttab, h. 133  
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 Pratama membaca al-Qur’an dengan 
yang fashih bacaan  

  َؤاُل سُّ �اَ 
َ
ُل اْأل ْصَعُب وَّ

َ
 ايِن ِمَن اثلَّ  أ

 

Pertanyaan lebih sulid dari yang kedua 
 

5. Bentuk mashdar mimi ( ميمي مصدر ), bertimbangan: 

 َمْفَعالً 
Bentuk mashdar mimi adalah bentuk lain dari mashdar ashli 
( أصلي رمصد ), seperti kata “ ًفِْعال”, yang ditambahkan huruf mim 
pada awal kata, sehingga menjadi “ ًَمْفَعال” dan keduanya 
memiliki makna yang sama, seperti kata “الـمنصح” (nasehat) 
semakna dengan kata “النصاحة” (nasehat), sebagaimana yang 
dapat dilihat dalam susunan kalimat berikut: 

 ) نَافِعٌ َصاَحةُ انَلَّ ( الْـَمنَْصحُ  وَ     
Nasehat itu bermanfat 

 
10. Bentuk isim fa’il (اسم الفاعل), yaitu kata yang menunjukkan 

orang berbuat (pelaku) dengan timbangan: 

 فَاِعٌل 
Misalnya dari kata “ ََذَه�ب” (pergi) dibuat menjadi orang yang 
pergi dibuat menjadi “ ٌذاَِه�ب” (orang yang pergi/hilang) seperti 
dalam contoh berikut: 

   ْرَ�ةِ قَ الْ ِمَن  اِهُب اذلَ   رََجعَ 
Orang yang pergi/hilang telah kembali dari desa itu 

 
11. Bentuk isim maf’ul (اسم المفعول), yaitu kata yang menunjukkan 

orang dijadikan objek dengan timbangan: 

 َمْفُعْوٌل 
Untuk menyatakan “orang yang di/ter”pada bab ini (tsulasi 
mujarrad) bertimbangan “ ٌَمْفُعْول”, seperti kata “قََرأ“ (membaca) 
bila dirubah menjadi makana “sesuatu yang dibaca/terbaca”, 
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11. Bentuk isim maf’ul (اسم المفعول), yaitu kata yang menunjukkan 

orang dijadikan objek dengan timbangan: 

 َمْفُعْوٌل 
Untuk menyatakan “orang yang di/ter”pada bab ini (tsulasi 
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maka dapat dibuat menjadi “ ْقُرْوءٌ مَ  ” dengan cara menambahkan 
huruf mim di depat kata yang bertimbangan dengan kata 
 .seperti dapat dilihat dalam susunan kalimat berikut ,”َمْفُعْولٌ “

 َ�َهاًرا َو يَلْلًَة  ءٌ ُروْ قْ مَ   , اَلُْقْرآُن ِكتَاُب لْ اَ 
Kitab itu, al-Qur’an dibaca siang dan malam 

 
12. Bentuk isim makan (اسم المكان) yaitu isim yang menunjukkan 

tempat terjadinya suatu perbuatan dan isim zaman ( انزماسم ال ), 
yaitu isim yang menunjukkan waktu terjadinya perbuatan, 
bagi fi’il yang bertimbangan dengan “ لُ ــيَْفعَ  -فََعلَ  ” (ain fi’il 
mudhari’-nya berharkat fathah) bertimbangan: 

 ٌل َمْفعَ 
Misalnya, kata “ يذَهبُ  - َذَهبَ  ” (pergi) yang dibuat menjadi isim 
makan (nama tempat) dengan bertimbangan dengan “ لٌ ــَمْفعَ  ” 
menjadi “ َُمْذَهب”, seperti dalam contoh kalimat berikut. 

  ْذَهُب اَ�ْمَ 
َ
ُل اْأل  اثلَّايِنِّ َخرْيٌ ِمَن  وَّ

Tempat pergi (mengambil pendapat)  
yang pertama lebih baik dari yang kedua  

 
 

13. Bentuk isim alat (اسم اآللة), yaitu sesuatu nama yang 
menunjukkan alat untuk melakukan  pekerjaan dapat  
bertimbangan: 

ٌل اِمْفعَ   
Contohnya adalah kata “ يَفتَحُ  -فَتََح  ” (membuka) untuk isim 
alat-nya adalah “ ْفتَاحٌ مِ  ” dan kata “ يَْنِشرُ  -نََشر ” (menyebar) untuk 
menjadi alat penyebar menjadi “ ٌِمْنَشار”  (gergaji) seperti 
dalam kalimat: 

 بِِمْفتَاٍح اجْلَِديَْد  َب انَْوفٌَل  ابَْلَ  َغلََق 
Naufal menutup pintu baru dengan sebuah kunci 

 بِا�ِم�َْشارِ َ�َطَع ا�رَُّجُل َشَجَرا 
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Laki-laki itu memotong kayu dengan gergaji 
 

Catatan: 
1. Bentuk perubahan kata ada 10 (sepeluh) yang diringkas dalam 
bagan berikut 
2. Perubahan ini perlu dihafal.  
 

 
4 3 2 1 

 فعل ماض فعل مضارع مصدر مصدر ميمي

الً َمْفعَ  ةً فَِعالَ    َ�َعَل  ُل َ�ْفعَ  

8 7 6 5 

 اسم الفاعل اسم المفعول  اسم المكان و الزمان اسم اآللة

ٌل اِمْفعَ   فَاِعٌل  َمْفُعْوٌل  ٌل َمْفعَ  

 10 9  
 فعل أ�ر فعل انليه 

 ِافِْعْل  َال َ�ْفِعْل 
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 10 9  
 فعل أ�ر فعل انليه 

 ِافِْعْل  َال َ�ْفِعْل 

ابِعُ اَ  بْلَاُب ا�رَّ  

ْن يَُ�ْوَن "َ�نْيُ ِفْعِلِه" �َ  -َ�ْفَعُل" َ�ْوُزْونُُه "َعِلمَ  -"فَِعَل  
َ
ْعلَُم". وََعالََمتُُه أ

يًْضا �ِلتَّْعِديَِّة, َوَقْد 
َ
َمْكُسْوَرا يِف ا�َماىِض, َو َمْفتُوًْحا ىِف ا�ْمَضاِرِع. َو�ِنَاُؤُه  أ

تَ -نَاُؤهُ بِ –يَُ�ْوُن  ـُ لََة". َو مِ َالِزًما. ِمثَاُل امل
َ
ى حَنُْو: "َعِلَم  َزْ�ٌد اَ�َْمْسأ ثَاُل َعدِّ

ِزِم حَنُْو: "وَِجَل َز�ٌْد".   ا�الَّ
 

"Bab keempat adalah kata kerja يَْفَع�لُ  -فع�ل  yang berwazan kata  ََعلِ�م- 
) Tanda kata kerja dalam bab ini adalah huruf ain .يَْعلَ�مُ  (ع    berharkat 
kasrah pada fi'il madhi  ( َفَِع�ل) dan huruf ain fi'il pada fi'il mudhari' 
berharkat fathah ( ُيَْفِع�ل). Ketetapan makna bentuk kata kerja seperti 
ini adalah al-Ta'diyah dan terkadang berbentuk lazim. Contoh 
kalimat yang bermakna al-Ta'diyah adalah:  ََعلَِم َزْيٌد اَْلَمْس�أَلَة (Zaid telah 
mengetahui masalah itu). Contoh yang bermkna lazim adalah:  َوِج�َل
 ”(Zaid telah takut)  َزْيدٌ 

 
 
A. Pengertian  

Pengertian fi’il tsulasi mujarrad dalam bentuk ke empat adalah 
kata kerja yang bertimbangan " َيَْفَعلُ  -فَِعل  yang a’in fi’il madhi-nya 
berharkat kasrah dan berharkat fathah pada fi’il mudhari’ 
  

B. Fungsi kata kerja  
a. Kata kerja transistif 

Kata kerja transistif adalah kata kerja yang membutuhkan 
maf’ul, yang disebut dengan fi’il muta’addiy,32 seperi kata 
kerja  ََعلِ�م membutuhkan maf’ul (objek) yaitu kata  َاَْلَمْس�أَلَة  dan 
kata  َعُ يَْس����م  yang membutuhkan maf’ul  ََص����ْوت untuk 
menyempurnkan maknanya seperti dalam susunan kalimat 
berikut: 

                                                 
32 Lihat keterangan lebih lanjut pada bab pertama 
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لَةَ لْـمَ اَ  َز�ْدٌ  َعِلمَ 
َ
  33الـَمْطُروَْحةَ  ْسأ

Zaid mengetahui masalah yang dilontarkan 

ائِِر  َصوَْت  َظافِرٌ  �َْسَمعُ   الطَّ
Zhafir mendengar suara burung 

 
 

b. Kata kerja intransitive 
Kata kerja intransitive adalah kata kerja yang tidak 
membutuhkan maf’ul yang disebut dengan fi’il lazim34 seperti   
 tidak (bingung)   يَ���ْدَجرُ  dan (senang) فَ���ِرحَ  ,(takut) يَْوَج���لُ 
membutuhkan maf’ul (objek) sekalipun bertimbangan  َفَِع��ل- 
 :sebagaimana dalam susunan kalimat  berikut يَْفَعلُ 

  ِاْن �َْم يَرِْجعْ  اَل�َِّشيُْط   َزْ�دٌ  ُل يَوْجَ 
Zaid yang rajin itu  takut jika ia tidak pulang 

ـُْمْؤِمنُْونَ  فَِرحَ   فَرًْحا ال
Orang-orang mukmin itu benar-benar senang 

 َكْسَالنُ الْ  ا�رَُّجُل  يَْدَجرُ 
Laki pemalas itu bingung 

 
 

C. Perubahan Kata 
Perubahan kata atau al-tashrif (perubahan) pada bab ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Bentuk fi’il madhi bertimbangan: 

 َل عِ فَ 

                                                 
33 I’rabnya: 

َعلَِم: فعل ماضى مبني على فتحة ظاهرة في آخره. َزْيٌد: فاعل مرفوع  وعالمة رفي آخره. المسألة:  
ره.  المطروحة: صفة و هو تابع للمنصوب وعالمة نصبه مفعول به وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخ

 فتحة ظاهر في آخره.
34 Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada bab pertama 
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Tanda fi’il madhi bab ketiga ini adalah huruf ain fi’il ( ـعِ  ) 
berharkat kasrah, seperti kata “ َفَِرح” (senang), seperti contoh 
kalimat berikut. 

ةَ  فَرِْحُت  يّن قَْد وََصلُْت بَِمكَّ
َ
 ىلَعَ أ

Aku senang karena aku sampai di Makkah 
 

2. Bentuk fi’il mudhari’ bertimbangan: 

 ُل َ�ْفعَ 
Fi’il mudhari’ bab ini ditandai dengan huruf ain fi’il-nya (َعـ) 
berharkat fathah  seperti kata “ سَمعُ يَ  ”  (mendengar) dan  “ ُيَْفَرح” 
(senang) sebagaimana dalam susunan kalimat berikut: 

ْستَاُذ قَِراَءَة الّطابِلِنْيَ 
ُ
  �َسْ َمعُ  األ

Guru itu tengah mendengarkan bancaan para siswa 

 انَ بُِدُخْوِل َرَ�َض  ا�ُْمْؤِمنُْونَ  َ�ْفَرحُ 
Orang-orang mukmin senang dengan  

masuknya bulan Ramadhan 
 

3. Bentuk fi’il amar bertimbangan: 
 

 ْل ِاْ�عَ 
Bentuk fi’il amar adalah bertimbangan   ْاِْفِعل  dengan huruf 
hamzah berharkat kasrah, karena a’ain fi’il-nya (ِعـ) pada fi’il 
mudhari’ “ لُ يَْفعَ  ” berharkat fathah, seperti kata “ ْلَم  dari fi’il ”اِعْ

mudhari’ “ لَمُ يَ  عْ ”, sebagaimana dapat dilihat dalam contoh 

susunan kalimat berikut: 
 

نَّ اْإلِْسَالَم  ْعلَْم�ْاِ 
َ
 أ

َ
 الَْكِر�َْمةَ  ْخَالَق ُ�َعلُِّم اْأل

bahwa Islam  Ketahuilah 
mengajarkan moral yang mulia 

 
 

4. Bentuk mashdar ashli ( أصلي رمصد ) dari bab “ لُ يَْفعَ  -فََعلَ  ” ini 
tidak menetap. Karenanya perlu dilihat dalam kamus, karena 
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bentuk mashdar ahsli memiliki timbangan yang berbeda, 
seperti berikut: 1).  ٍفََعل, seperti kata  “ ًتََعبا” dari kata “ بُ عَ يَتْ   تَِعبَ  ” 
(capek), “ ًَسَخطا”  dari kata “ يَْسَخطُ  - َسِخطَ  ” (murka). 2). فَْعل, 
seperti kata “ ًبَْلعا”dari kata  “ يَْبلَعُ  -بَلِعَ  ” (menelan),  “ ًلَْحسا” dari 
kata “ يَْلَحسُ  - لَِحسَ  ” (menjilat). 3).  فُُعول, seperti kata “ ًلُُزوما” dari 
kata “ يَْلَزمُ  -لَِزمَ  ” (harus). 4. فُْعل, seperti kata “ ًُشْربا” dari kata 
“ يَْشَربُ -َشِربَ  ” (minuman), “ ًُوّدا”  (cinta) dari kata “ يََودُّ -َودَّ  ” . 5). 
 seperti ,فِْعالن .(6 .(bersetubuh) ”َسفَِد يَْسفَُد ِسفَاداً “ seperti kata ,فَِعال
kata “ ًِغْشيَانا” dari kata “ َغَشيَ -يْغَشى ” (menutup) dan “ ًِحُسبَانا” dari 
kata  “ يَْحَسبُ  -َحِسَب  ” (mengitung). 7). فََعال, seperti kata “ ًَسَماعا” 
dari kata “ يَْسَمع - َسِمعَ  ” (mendengar). 8). فَْعلَة, seperti kata 
“ dari kata  ( kasih sayin)  ”َرْحَمةً “ يَْرَحمُ  -َرِحَم   seperti ,فََعالن .(9 .”
kata  “ ًَشنآنا” dari kata “ يَْشنَئُ -َشنِئَ  ” (benci). 10).  ٍفَِعل,  seperti 
kata “ ًَضِحكا”dari kata   “ كُ يَْضحَ  -َضِحكَ  ” (tertawa) dan “ ًلَِعبا” dari 
kata “ يَْلَعبُ  -لَِعَب  ” (bermain). 11). فََعالة, seperti kata “َزَهاَدة” dari 
kata “ َُزِهدَ - يَْزَهد” (zuhud) dan lainnya.35  
Sementara contoh mashdar yang bertimbangan 

الً عَ �َ   
adalah kata “ ًتََعبا” (capek) dari fi’il fi’il madhi dan mudhari’, 
yaitu  “ يَْتَعبُ  - تَِعبَ  ” sebagaimana dapat diperhatikan dalam 
susunan kalimat berikut. 

َفاِت الْ ا� ِمنَ  تلََّعُب اَ  �َّةِ صِّ  36�رََشِ
satu adalah salah  anapeKec  

dari sifat-sifat kemanusiaan 
 

 

5. Bentuk mashdar mimi ( ميمي مصدر ), bertimbangan: 

 َمْفَعالً 
                                                 

-Adab alDainauriy,  -Abu Muhammad Abdillah bin Muslin bin Qutaibah al35

Kuttab, h. 133  
I’rabnya:36  

فَاِت: من حرف جر, الصفات   اَلتََّعُب: مبتدأ مرفوع باإلبتداء و عالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ِمَن الصِّ
مجرور بمن وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. الجار و المجرور متعلق بمحذوف  تقديره  كائن خبر 

 مبتدأ .اْلبََشِريَِّة: صفة للصفات, وهو تابع للمجرور  وهو مجرور وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره.
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Bentuk mashdar mimi adalah bentuk lain dari mashdar ashli 
( أصلي رمصد ), seperti kata “ ًفِْعال”, yang ditambahkan huruf mim 
pada awal kata, sehingga menjadi “ ًَمْفَعال” dan sama maknanya, 
seperti kata “ عُ مَ سْ الـمَ  ” (pendengaran) semakna dengan kata 
“ ـــمَ ال عُ اسَّ ” (pendengran), seperti dalam susunan kalimat 
berikut: 

َمااَ�( ْسَمعُ ا�ْمَ  وَ       ِمَن نِْعَمِة اهللاِ  )عُ سِّ
Pendengaran itu sebagian dari nikmat Allah 

 
6. Bentuk isim fa’il (اسم الفاعل), yaitu kata yang menunjukkan 

orang berbuat (pelaku) dengan timbangan: 

 فَاِعٌل 
Misalnya dari kata “ ََعلِ�م” (mengetahui) dibuat menjadi orang 
yang mengetahui dibuat menjadi “ لِمٌ اَع��� ” (orang yang 
mengetahui) seperti dalam contoh kalimat berikut: 

 
َ
   ُكتُبًا اَلَْعـا�ِمُ قََرأ

Orang yang alim itu membaca beberapa buku 
 
7. Bentuk isim maf’ul (اسم المفعول), yaitu kata yang menunjukkan 

orang dijadikan objek dengan timbangan: 

 َمْفُعْوٌل 
Untuk menyatakan yang “di/ter”pada bab ini (tsulasi 
mujarrad) bertimbangan “ ٌَمْفُعْول”, seperti kata “ ََعلِم“ 
(mengetahui) menjadi kata yang “diketahui”, maka dirubah 
menjadi bentuk kata “ ْعلُْومٌ مَ  ”, dengan timbangan kata “ ٌَمْفُعْول” 
seperti dalam contoh susunan kalimat berikut 

ْراَكُن 
َ
  َمْعلُْوَمةٌ إلِْسَالِم اأ

Rukun Islam itu sudah diketahui  
 

8. Bentuk isim makan (اسم المكان) yaitu isim yang menunjukkan 
tempat terjadinya suatu perbuatan dan isim zaman ( انزماسم ال ), 
yaitu isim yang menunjukkan waktu terjadinya perbuatan, 
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bagi fi’il yang bertimbangan dengan “ لُ يَْفَعــ -فََعلَ  ” (ain fi’il 
mudhari’-nya berharkat fathah) bertimbangan: 

 ٌل َمْفعَ 
Misalnya, kata “ يَْلَعبُ  - لَِعبَ  ” (bermain) yang dibuat menjadi isim 
makan (nama tempat) dengan bertimbangan dengan “ لٌ َمْفَعــ ” 
menjadi “ لَعبمَ  ”, seperti dalam contoh kalimat berikut. 

ْوالَُد ىِف 
َ
 ا�َْمـْعلَِب يَلَْعُب األ

Anak-anak itu bermain di tempat bermain  
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bagi fi’il yang bertimbangan dengan “ لُ يَْفَعــ -فََعلَ  ” (ain fi’il 
mudhari’-nya berharkat fathah) bertimbangan: 

 ٌل َمْفعَ 
Misalnya, kata “ يَْلَعبُ  - لَِعبَ  ” (bermain) yang dibuat menjadi isim 
makan (nama tempat) dengan bertimbangan dengan “ لٌ َمْفَعــ ” 
menjadi “ لَعبمَ  ”, seperti dalam contoh kalimat berikut. 

ْوالَُد ىِف 
َ
 ا�َْمـْعلَِب يَلَْعُب األ

Anak-anak itu bermain di tempat bermain  

Catatan: 
1.  Bentuk perubahan kata ada 9 (sepeluh) yang diringkas dalam 

bagan berikut 
2.    Perubahan ini perlu dihafal.  
 

 
4 3 2 1 

 فعل ماض فعل مضارع مصدر مصدر ميمي

الً عْ �َ  َمْفَعالً   َ�َعَل  ُل َ�ْفعَ  

8 7 6 5 

 اسم الفاعل اسم المفعول  اسم المكان و الزمان اسم اآللة

 فَاِعٌل  َمْفُعْوٌل  ٌل َمْفعَ  -

 10 9  
 فعل أ�ر فعل انليه 

ْل َال َ�ْفعَ  ْل ِاْ�عَ    
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َ بْلَ اَ   اِ�ُس اُب اخْل
ْن يَُ�ـوَن َ�ـنْيُ فِْعِلـهِ َ�ُعَل �َ 

َ
 ْفُعُل، َ�ْوُزونُُه َحُسـَن حَيُْسـُن. وََعالََمتُـُه أ

ـَايِض َوالـمُ  َالِزًما حَنُْو: َحُسَن  َضاِرِع، َو�ِنَاُؤُه َال يَُ�وُن إِالّ َ�ْضُموًما يِف امل
 َز�ٌْد.

 

Bab kelima adalah kata kerja    ُفَُع�َل يَْفُع�ل  yang bertimbangan dengan 
) Tanda kata kerja dalam bab ini adalah huruf ain  يَْحُس�نُ - َحُس�نَ  (ع   
berharkat dhummah pada fi'il madhi  ( َفَُع�ل) dan huruf ain fi'il pada 
fi'il mudhari' berharkat dhummah ( ُيَْفُع�ل). Ketetapan makna bentuk 
kata kerja selalu berbentul fi’il lazim, seperti kalimat berikut:  َحُس�َن
 (Zaid telah berlaku baik) َزْيٌد 

 
A. Pengertian  

Fi’il tsulasi mujarrad dalam bentuk ke lima adalah kata kerja  
 dengan tanda fi’il madhi dan mudhari’-nya berharkat  فَُعَل يَْفُعلُ 
dhumah. 
 

B. Fungsi Kata kerja 
Fungsi dari kata kerja ini hanya berlaku pada kata intransistive 
(fi’il lazim) saja,  yaitu fi’il yang tidak membutuhkan maf’ul bih, 
seperti kata “ ُيَْحُسن” (baik), “ ََصُعب” (sulit), “ ُيَْسُهل” (mudah) “ ُيَْقبُح”  
(jelek) dan sebagainya sebagaimana dapat dilihat dalam 
beberapa contoh berikut:  

  َز�ْدٌ  حَيُْسنُ 
 baikberlaku Zaid  

ْ�رُ   ُعَب َص 
َ
ْسَتاِذ  األ

ُ
 ىلَعَ األ

Perkara itu sulit bagi guru itu 

ْسئِلَِة 
َ
 �َْسُهُل َجَواُب اْأل

Jawaban beberapa pertanyaan itu mudah  



     Belajar Mudah Ilmu Sharaf dengan Matan Al-Bina’ wa Al-Asas    I    43

َ بْلَ اَ   اِ�ُس اُب اخْل
ْن يَُ�ـوَن َ�ـنْيُ فِْعِلـهِ َ�ُعَل �َ 

َ
 ْفُعُل، َ�ْوُزونُُه َحُسـَن حَيُْسـُن. وََعالََمتُـُه أ

ـَايِض َوالـمُ  َالِزًما حَنُْو: َحُسَن  َضاِرِع، َو�ِنَاُؤُه َال يَُ�وُن إِالّ َ�ْضُموًما يِف امل
 َز�ٌْد.

 

Bab kelima adalah kata kerja    ُفَُع�َل يَْفُع�ل  yang bertimbangan dengan 
) Tanda kata kerja dalam bab ini adalah huruf ain  يَْحُس�نُ - َحُس�نَ  (ع   
berharkat dhummah pada fi'il madhi  ( َفَُع�ل) dan huruf ain fi'il pada 
fi'il mudhari' berharkat dhummah ( ُيَْفُع�ل). Ketetapan makna bentuk 
kata kerja selalu berbentul fi’il lazim, seperti kalimat berikut:  َحُس�َن
 (Zaid telah berlaku baik) َزْيٌد 

 
A. Pengertian  

Fi’il tsulasi mujarrad dalam bentuk ke lima adalah kata kerja  
 dengan tanda fi’il madhi dan mudhari’-nya berharkat  فَُعَل يَْفُعلُ 
dhumah. 
 

B. Fungsi Kata kerja 
Fungsi dari kata kerja ini hanya berlaku pada kata intransistive 
(fi’il lazim) saja,  yaitu fi’il yang tidak membutuhkan maf’ul bih, 
seperti kata “ ُيَْحُسن” (baik), “ ََصُعب” (sulit), “ ُيَْسُهل” (mudah) “ ُيَْقبُح”  
(jelek) dan sebagainya sebagaimana dapat dilihat dalam 
beberapa contoh berikut:  

  َز�ْدٌ  حَيُْسنُ 
 baikberlaku Zaid  

ْ�رُ   ُعَب َص 
َ
ْسَتاِذ  األ

ُ
 ىلَعَ األ

Perkara itu sulit bagi guru itu 

ْسئِلَِة 
َ
 �َْسُهُل َجَواُب اْأل

Jawaban beberapa pertanyaan itu mudah  

ْ�ُر َهَذا 
َ
 َكماَ َ�ُظنُّ   َ�ْقُبحُ َال اْأل

 seperti yang kamu kira jelektidak erkara ini P 
  

C. Perubahan Kata 
Perubahan kata atau al-tashrif  pada bab ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Bentuk fi’il madhi bertimbangan: 

 َل عُ �َ 
Tanda fi’il madhi pada bab ketiga ini adalah huruf ain fi’il 
( ـعُ  ) berharkat dhummah, seperti kata “ ََحُسن” (baik), 
sebagaimana dapat diperhatikan dalam contoh susunan 
kalimat berikut. 

 الَْعَمُل  َحُسنَ 
Perbuatan telah baik 

 

 ا�رَُّجُل   َجنَُب 
(berhadas besar) junublaki itu -Laki 

 

2. Bentuk fi’il mudhari’ bertimbangan: 

 ُل َ�ْفعُ 
Fi’il mudhari’ bab ini ditandai dengan huruf ain fi’il-nya (َعـ) 
berharkat dhummah  seperti kata “ ُيَْصُعب”  (sulit) dalam contoh 
kalimat: 

 ّ
 ْستَاذِ  قَِراَءةُ  ا�لُكِ

ُ
  يَْصُعُب  ىلَعَ  اْأل

Sulit bagi guru itu membacakan seluruhnya 

ُكوُْت ىلَعَ اتلَّلَكُّمِ   حَيُْسنُ  ا�سُّ
Bagus diam dari pada berbicara 
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3. Bentuk fi’il amar bertimbangan: 
 

 ْل ْ�عُ اُ 
Bentuk fi’il amar adalah bertimbangan   ُلْ اُْفع  dengan huruf 
hamzah berharkat dhummah, karena a’ain fi’il-nya ( ـعُ  ) pada 
fi’il mudhari’ “ لُ ـيَْفعُ  ” berharkat dhummah, seperti kata “ ْن سُ  ”اُحْ

dari fi’il mudhari’ “ ُن ْسُ  :sebagaimana dalam contoh kalimat ,”حيَ
 

 ىِف ا�ُْمْجتََمِع تَُ�ْن آِمنًا اُْحُسنْ 
di tengah  lahbaik Berlaku 

masyarakat maka kamu aman 
 

 

4. Bentuk mashdar ashli (مصدر أصلي) dari bab “ يَْفَعلُ  -فََعلَ  ” ini 
tidak menetap, namun perlu dilihat dalam kamus, karena 
memiliki timbangan yang berbeda, seperti berikut:1. فََعالة, 
seperti kata   ًَمالحة dari kata “ يَْملُح -َملُحَ  ” (asin),    ًنَبَالة dari kata 

“ dari kata َضَخاَمةُ  ,(mulia)  "يَْنبُلُ  -نَبُلَ " يَْضُخمُ  -َضُخَم  ” (gemuk), 
يَْجنُبُ  -َجنُبَ   dari kata َجنَابةَ   (berjunub), َشَجاَعةً    dari kata “ -َشُجعَ 
“ dari kata َجبَانَةُ  ,(berani) ”يَْشُجعُ  يَْجبُنُ -َجبُنَ  ” (takut),   ٌَوَجاَهة dari 
kata “ يَوُجهُ  -َوُجهَ  ” (agung/mulia) 2. فُُعولة, seperti kata  ًقُبُوحة 
(kejelekan) dari kata “ بَاحةً قَبَُح يَْقبُُح قَ  ” (jelek) dan “ُسُهولة” dari 
kata “ يَْسُهلُ  -َسُهلَ  ” (mudah). 3.  ْالً فُع , seperti kata “ُحْسنًا”  dari kata  
“ يَْحُسنُ  -َحُسنَ  ” (bagus/baik), “ اْمنً يُ  ” dari kata “ يَْيُمنُ -يَُمنَ  ” 
(bahagia), “ ْبحاً قُ  ”  dari kata “ يَْقبُُح ً -قَبُحَ  ” (jelek). 4.  َالً فِع , seperti 
kata “ ًِصَغرا” dari kata “ يَْصُغرُ -َصُغرَ  ” (kecil), “ ًِعظَما” dari kata 
“ يَْعظُمُ  -َعظُمَ  ” (agung/besar/mulia), ِسَرعا  “ dari kata َسِرعاً /  -َسُرَع 
.5 ,(cepat) ”يَْسُرُع  ْعالً فُ   seperti kata “ اظَْرف ” dari kata  “  -ظَُرَف 
.5 .(pekerjaan/waktu) ”يَْظُرفُ  الفـَعَ   seperti kata “ ًَشَرفا” dari kata 
“ يَْشُرفُ  -َشُرفَ  ” (mulia), “ ًَكَرما” dari kata “ ْيْكُرمُ  -َكُرمَ  ” (mulia), 6. 
“ seperti kata ,فِْعلٍَة وفَْعلةٍ  ِوَضَعةً  ِضَعةً  ” dari kata “ يَْوُضعُ  - َوُضعَ  ” 
(merugi/hina), “ ًقَِحةً وقََحة”  dari kata  “ يَْوقُحُ  -َح َوقُ  ” (keras, 
seperti keras kepala).37  Contoh mashdar  yang bertimbangan 

                                                 
-Adab alDainauriy,  -Muhammad Abdillah bin Muslin bin Qutaibah al Abu37

Kuttab, h. 134  
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3. Bentuk fi’il amar bertimbangan: 
 

 ْل ْ�عُ اُ 
Bentuk fi’il amar adalah bertimbangan   ُلْ اُْفع  dengan huruf 
hamzah berharkat dhummah, karena a’ain fi’il-nya ( ـعُ  ) pada 
fi’il mudhari’ “ لُ ـيَْفعُ  ” berharkat dhummah, seperti kata “ ْن سُ  ”اُحْ

dari fi’il mudhari’ “ ُن ْسُ  :sebagaimana dalam contoh kalimat ,”حيَ
 

 ىِف ا�ُْمْجتََمِع تَُ�ْن آِمنًا اُْحُسنْ 
di tengah  lahbaik Berlaku 

masyarakat maka kamu aman 
 

 

4. Bentuk mashdar ashli (مصدر أصلي) dari bab “ يَْفَعلُ  -فََعلَ  ” ini 
tidak menetap, namun perlu dilihat dalam kamus, karena 
memiliki timbangan yang berbeda, seperti berikut:1. فََعالة, 
seperti kata   ًَمالحة dari kata “ يَْملُح -َملُحَ  ” (asin),    ًنَبَالة dari kata 

“ dari kata َضَخاَمةُ  ,(mulia)  "يَْنبُلُ  -نَبُلَ " يَْضُخمُ  -َضُخَم  ” (gemuk), 
يَْجنُبُ  -َجنُبَ   dari kata َجنَابةَ   (berjunub), َشَجاَعةً    dari kata “ -َشُجعَ 
“ dari kata َجبَانَةُ  ,(berani) ”يَْشُجعُ  يَْجبُنُ -َجبُنَ  ” (takut),   ٌَوَجاَهة dari 
kata “ يَوُجهُ  -َوُجهَ  ” (agung/mulia) 2. فُُعولة, seperti kata  ًقُبُوحة 
(kejelekan) dari kata “ بَاحةً قَبَُح يَْقبُُح قَ  ” (jelek) dan “ُسُهولة” dari 
kata “ يَْسُهلُ  -َسُهلَ  ” (mudah). 3.  ْالً فُع , seperti kata “ُحْسنًا”  dari kata  
“ يَْحُسنُ  -َحُسنَ  ” (bagus/baik), “ اْمنً يُ  ” dari kata “ يَْيُمنُ -يَُمنَ  ” 
(bahagia), “ ْبحاً قُ  ”  dari kata “ يَْقبُُح ً -قَبُحَ  ” (jelek). 4.  َالً فِع , seperti 
kata “ ًِصَغرا” dari kata “ يَْصُغرُ -َصُغرَ  ” (kecil), “ ًِعظَما” dari kata 
“ يَْعظُمُ  -َعظُمَ  ” (agung/besar/mulia), ِسَرعا  “ dari kata َسِرعاً /  -َسُرَع 
.5 ,(cepat) ”يَْسُرُع  ْعالً فُ   seperti kata “ اظَْرف ” dari kata  “  -ظَُرَف 
.5 .(pekerjaan/waktu) ”يَْظُرفُ  الفـَعَ   seperti kata “ ًَشَرفا” dari kata 
“ يَْشُرفُ  -َشُرفَ  ” (mulia), “ ًَكَرما” dari kata “ ْيْكُرمُ  -َكُرمَ  ” (mulia), 6. 
“ seperti kata ,فِْعلٍَة وفَْعلةٍ  ِوَضَعةً  ِضَعةً  ” dari kata “ يَْوُضعُ  - َوُضعَ  ” 
(merugi/hina), “ ًقَِحةً وقََحة”  dari kata  “ يَْوقُحُ  -َح َوقُ  ” (keras, 
seperti keras kepala).37  Contoh mashdar  yang bertimbangan 

                                                 
-Adab alDainauriy,  -Muhammad Abdillah bin Muslin bin Qutaibah al Abu37

Kuttab, h. 134  
  

 ُ�ْعالً 
adalah kata “ُحْسنًا” (baik) dari fi’il madhi dan mudhari’-nya, 
“ يَْحُسنُ  -َحُسنَ  ”, sebagaimana dalam kalimat berikut: 

َالِة لْ قَِراَءُة اَ   ُحْسنٌ ُقْرآِن َ�ْعَد ا�صَّ
kebaikan Qur’an setelah shalat adalah-Membaca al 

 
 

 

5. Bentuk mashdar mimi (مصدر ميمي), bertimbangan: 

 َمْفَعالً 
Mashdar mimi adalah bentuk lain dari mashdar ashli (  رمصد
“ seperti kata ,(أصلي الً ـعْ فُ  ” ditambahkan huruf mim pada 
awalnya menjadi “ ًَمْفَعال” dan maknanya adalah sama, seperti 
kata “ نُ ْحسَ مَ ال ” (kebaikan) sama dengan “ نُ سْ حُ لْ اَ  ” (kebaikan), 
seperti kalimat berikut: 

ِّ  ) ُحْسنُ ـاَلْ ( ْحَسنُ �ْمَ اَ       ِضدُّ ا�رشَّ
Kebaikan adalah lawan dari kejelekan 

 

6. Bentuk isim fa’il (اسم الفاعل), yaitu kata yang menunjukkan 
orang berbuat (pelaku) dengan timbangan: 

 ٌل عَ �َ 
Bentuk lain dari isim fai’il adalah seperti kata bertimbangan 
dengan kata-kata berikut: 1).   ٌَض�ْخم (orang besar badannya) dari 
fi’il madhiy” " ََض�ُخم “ (besar), 2).  ٌُجنُ�ب (orang yang junub) dari 
fi’il madhiy “ ََجنُ�ب” (berjunub), 3).  ٌُش�َجاَعة (pemberani) dari kata 
  ,(takut) ”َج�بُنَ “ dari kata (penakut) ”َجبَّ�انٌ “ .(4 ,(berani) ”َش�ُجعَ “
 ”يَُم�نَ “ dari kata ”َمْيُم�ونٌ “ .(5 ,(agung) ”َوُج�هَ “ dari kata ”َوِجْي�هٌ “
(beruntug), 6). “طَوْيل” dari kata “ َطَ�ال” (panjang), 7). “ َّس�ِري” dari 
kata “ ََس��ُرو” (berjalan). Sementara contoh isim fa’il dalam 
susunan kalimat dapat dilihat dalam susunan kalimat berikut. 

 ا�ْوَِساَدةِ ىلَعَ  ائً ُمتَّكِ  احْلََسنُ َجلََس 
Orang baik itu duduk sambil bersandar atas bantal 
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َدار  بََ�َى اجْلنََبُ  َوَراَء اجْلِ
Penakut itu menangis di belakang tembok 

َالةِ  اجلُنُِب جِيُب ىلَعَ    الُْغْسُل َ�بَْل ا�صَّ
Mandi atas orang junub sebelum shalat adalah wajib 

 َو اَع�ٌِم  َماِهرٌ  اَ�ْوِجيْهُ 
Orang agung itu pandai dan berilmu 

 
7. Bentuk isim makan dan zaman (اسم الزمان/اسم المكان), yaitu 

isim yang menunjukkan tempat atau waktu terjadinya suatu 
perbuatan bertimbangan dengan: 

 ٌل َمْفعَ 
Misalnya, kata “ ََحُسن” (berlaku baik) bila dibuat menjadi isim 
makan (nama tempat), maka ia bertimbangan dengan “ لٌ ــَمْفعَ  ” 
menjadi “ ْحَسنٌ مَ  ” (tempat/waktu belaku baik), seperti dalam 
contoh kalimat berikut. 

 َ�  
ُ
 ْقَرأ

َ
ُروَْس  ْوالَُد اْأل  ْحَسِن ا�َْمـىِف ادَلُّ

Anak-anak itu membaca pelajaran 
 di waktu/tempat berbuat baik  
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Mandi atas orang junub sebelum shalat adalah wajib 
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Anak-anak itu membaca pelajaran 
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Catatan: 
1.  Bentuk perubahan kata ada 9 (sepeluh) yang diringkas dalam 

bagan berikut 
2.    Perubahan ini perlu dihafal.  
 

 
4 3 2 1 

 فعل ماض فعل مضارع مصدر مصدر ميمي

 َل َ�عُ  ُل َ�ْفعُ  ُ�ْعالً  َمْفَعالً 

8 7 6 5 

 اسم الفاعل اسم المفعول  اسم المكان و الزمان اسم اآللة

 َ�َعٌل  - ٌل َمْفعَ  -

 10 9  
عل انليهف   فعل أ�ر 

ْل َال َ�ْفعُ  ْل ْ�عُ اُ    
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اِدُس   ابَلاُب ا�سَّ
ْن يَُ�ـوَن َ�ـنْيُ  

َ
فَِعَل َ�ْفِعُل، َ�ْوُزونُُه َحِسَب حَيِْسُب. وََعالََمتُُه أ

يًْضا �ِلتَّْعِديَِة اَغبِلًا 
َ
فِْعِلِه َمْكُسوًرا يِف ا�َمايِض َوا�ُمَضاِرِع، َو�ِنَاُؤُه أ

ي حَنْـُو: َحِسـَب َز�ْـٌد َ�ْمـًرا َوقَْد يَُ�وُن َالزِ  ًما. ِمثَـاُل ا�ُمتََعـدِّ
 فَاِضًال. َوِمثَاُل الَّالِزِم حَنُْو: َورَِث َز�ٌْد. 

"Bab keenam  adalah kata kerja  َيَْفِع�لُ  فَِع�ل  yang berwazan kata   ََحِس�ب - 
) Tanda kata kerja dalam bab ini adalah huruf ain .يَْحِس��بُ  (ع   
berharkat kasrah pada fi'il madhi  ( َفَِع�ل) dan huruf ain fi'il pada fi'il 
mudhari' berharkat kasrah ( ُيَْفِع��ل). Ketetapan makna bentuk kata 
kerja seperti ini biasanya adalah al-Ta'diyah dan terkadang 
berbentuk lazim. Contoh fi’il muta’diy seperti:  �ٌد َعْم�ًرا فَاِض�الً َحِس�َب َزْي  
(Zaid telah mengira Amr itu orang utama”. Contoh yang bermkna 
lazim adalah:  ٌَوِرَث َزْيد (Zaid telah  mewarisi) 

 
A. Pengertian  

Fi’il tsulasi mujarrad dalam bentuk ke enam ini adalah " َفَِعل- 
 yang huruf a’in fi’il madhi-nya berharkat kasrah dan يَْفَعلُ 
berharkat fathah pada fi’il mudhari’ (kasru kasrin). 
 

B. Fungsi Kata kerja 
Fungsi dari kata kerja tsulasi mujarrad dalam bab ke enam ini 
dan yang bertimbangan dengan kata " َيَْفَعلُ  -فَِعل  ini adalah untuk 
fi’il muta’addiy (untuk menyatakan kata kerja yang 
membutuhkan objek) dan fi’il lazim (kata kerja yang tidak 
membutuhkan objek), seperti dalam susuna kalimat berikut  

 َحِسَب  َز�ٌْد َ�ْمًرا فَاِضالً 
Zaid telah mengira Amr itu orang memilik kelebihan 
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A. Pengertian  

Fi’il tsulasi mujarrad dalam bentuk ke enam ini adalah " َفَِعل- 
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B. Fungsi Kata kerja 
Fungsi dari kata kerja tsulasi mujarrad dalam bab ke enam ini 
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fi’il muta’addiy (untuk menyatakan kata kerja yang 
membutuhkan objek) dan fi’il lazim (kata kerja yang tidak 
membutuhkan objek), seperti dalam susuna kalimat berikut  

 َحِسَب  َز�ٌْد َ�ْمًرا فَاِضالً 
Zaid telah mengira Amr itu orang memilik kelebihan 

 

 َورَِث  َز�ْدٌ 
Zaid mewarisi 

 
C.  Perubahan Kata  

Perubahan kata  (al-tashrif)  pada bab ini adalah sebagai berikut: 
1. Bentuk fi’il madhi bertimbangan: 

 َل عِ فَ 
Tanda fi’il madhi bab ketiga ini adalah huruf ain fi’il ( ـعِ  ) 
berharkat kasrah, seperti kata “ ََحَسب” (menyangka/mengira), 
seperti contoh kalimat berikut. 

مْحَُد  َحِسَب 
َ
 َحاِمًدا َطابِلًاأ

Ahmad mengira Hamid adalah seorang murid 
 

2. Bentuk fi’il mudhari’ bertimbangan: 

 ُل َ�ْفعِ 
Fi’il mudhari’ bab ini ditandai dengan huruf ain fi’il-nya ( ـعِ  ) 
berharkat kasrah  seperti kata “ ْحِسبُ يَ  ”  (mengira/ menghitung/ 
menyangka) sebagaimana dapat diperhatikan dalam contoh 
susunan kalimat berikut: 

ةً اَ�مَ  نَْوفَُل   ُب سِ حَيْ     ْدرََسَة َصِغرْيَ
Naufal mengira tempat belajar  (sekolahan) itu kecil 

 
 

3. Bentuk fi’il amar bertimbangan 
 

 ْل فْعِ اِ 
Bentuk fi’il amar bertimbangan  ِلْ ـْفعِ ا  dengan huruf hamzah 
berharkat kasrah, karena mengikuti harkat kasrah a’ain fi’il 
“ ’fi’il mudhari (ُعـ) ـلُ يَْفعِ  ”, seperti kata “ ْحِسبْ اِ  ” dari fi’il 
mudhari’ “ ُيَْحِسب”, seperti dalam kalimat: 
 

 

نَّ  ْحِسْب اِ 
َ
 جِلََسِدَك َحًقا أ
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bagi ragamu ada haknyabahwa  Perhitungkanlah 
 

 
 
 

4. Bentuk mashdar mashdar ashli (مصدر أصلي) dari bab “  -فَِعـلَ 
لُ يَْفِعـ ” bertimbangan  

 نًاُ�ْعالَ 
Contoh kata “ نًابَاُحسْ  ” (perkiraan/sangkaan/hitungan) adalah 
seperti contoh kalimat: 

يَْئ َ�وُْجوًْدا َحِسبُْت   38َصِحيًْحا اُحْسبَانً ا�شَّ
Aku mengira sesuatu itu ada  

yang benar  perkiraandengan  
 

 

5. Bentuk mashdar mimi (مصدر ميمي), bertimbangan: 

 َمْفَعالً 
Mashdar mimi  dalam bab ini bertimbangan “ ًَمْفَعال” yang 
semakna dengan mashdar ashliy, seperti kata “ بًاْحسَ مَ  ” 
(perkiraan) sama maknanya dengan “ُحْسبَانًا” 
(perkiraan),seperti kalimat berikut: 

نُّ )  نُ بااَلْـُحسْ ( َسُب اَ�َْمحْ        ُهَو الظَّ
Perkiraan adalah persangkaan 

 

6. Bentuk isim fa’il (اسم الفاعل), yaitu kata yang menunjukkan 
orang berbuat (pelaku) dengan timbangan: 

 ٌل عِ افَ 
Misalnya dari kata “ اِس���بٌ حَ  ” (orang mengira/menghitung) 
sebagaimana dapat dilihat dalam susunan kalimat berikut: 

ْ مُجََل ا  اِسُب احْلَ   حَيِْسُب   دِ َمْقعَ �
Tukang hitung itu sedang menghitung jumlah bangku 

 
                                                 

I’rabnya:38 
ْيَئ: مفعول أول منصوب بالفتحة الظاهرة. َمْوُجْوًدا: مفعول ثاني منصوب   َحِسْبُت: فعل و فاعل. الشَّ

ْيًحا: صفة لحسبانا و هو منصوب َصحِ  بالفتحة الظاهرة.ُحْسبَانًا: مصدر وهو منصوب بالفتحة الظاهرة.
 بالفتحة الظاهرة.
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I’rabnya:38 
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7. Bentuk isim maf’ul (اسم المفعول), yaitu kata yang menunjukkan 
orang/benda dijadikan objek dan diterjemhkan dengan makna 
“orang/benda di) dengan timbangan: 

 َمْفُعْوٌل 
Contoh  kata “حسب” menjadi “ ٌَمْحُسْوب” (dihitug) dalam 
susunan kalimat berikut: 

نَاِ�ِل 
َ
ْعَضاُء ا�لَّْجنَِة حَمُْسوٌْب  بِاأل

َ
 أ

Anggota panita itu dihitung dengan jari tangan 

 
8. Bentuk isim maf’ul  yaitu isim yang menunjukkan tempat 

terjadinya suatu perbuatan dan isim zaman ( انزماسم ال ), yaitu 
isim yang menunjukkan waktu terjadinya perbuatan, bagi fi’il 
yang bertimbangan dengan “ لُ ــيَْفعَ  -فََعلَ  ” (ain fi’il mudhari’-nya 
berharkat fathah) bertimbangan: 

 ٌل َمْفعَ 
Misalnya, kata “ يَْلَعبُ  - لَِعبَ  ” (bermain) untuk dibuat menjadi 
isim makan (nama tempat) dapat dilakukan dengan 
bertimbangan kata “ لٌ َمْفَعــ ”, sehingga  menjadi “َملَعب” (tempat 
bermain), seperti dalam contoh kalimat berikut. 

ْوالَُد ىِف 
َ
 ا�َْمـْعلَِب يَلَْعُب األ

Anak-anak itu bermain di tempat bermain  
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Catatan: 
1. Bentuk perubahan kata ada 9 (sepeluh) yang diringkas dalam 

bagan berikut 
2.  Perubahan ini perlu dihafal.  
 

 
4 3 2 1 

 فعل ماض فعل مضارع مصدر مصدر ميمي

 َل فَعِ  ُل َ�ْفعِ  ُ�ْعَالنًا َمْفَعالً 

8 7 6 5 

 اسم الفاعل اسم المفعول  اسم المكان و الزمان اسم اآللة

 َمْفُعْوٌل  ٌل َمْفعَ  -
 

 َ�َعٌل 

 10 9  
 فعل أ�ر فعل انليه 

ْل َال َ�ْفعِ  ْل فْعِ اِ    
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 َ�َعٌل 

 10 9  
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ْل َال َ�ْفعِ  ْل فْعِ اِ    
 

BAB II 
FI’IL MAZID  
FI’IL YANG DITAMBAHKAN HURUF 
 

ada bab  yang sudah dipelajari  tentang fi’il yang 
tiga huruf tampa ada tambahan yang kemudian 
disebut tsulasi mujarrad. Selanjutnya akan 

dipelajari fi’il (kata kerja) yang terdiri tiga huruf sebagai 
huruf asli yang kemudian ditambah hurufnya yang disebut 
tsulasi mazid. Jumlah bab tsulasi mazid ini ada 12 (dua 
belas) bahasan sebagaimana dijelaskan pengarang dengan 
ungkapan sebagai berikut. 

نَْواٍع:
َ
 َواْ�نَا َعرَشَ بَابًا ِمنَْها �َِما َزاَد ىلَعَ اثلَُّاليِثِّ َوُهَو ثََالثَُة أ

“Dua  belas  bab dari 35 (tiga puluh lima) adalah fi’il tsulasi 
mazid, yaitu ada tiga macam (bahasan)”  
 

Dijelaskan bahwa dari 35 (tiga puluh lima) ada bab yang 
disebut fi’il mazid (kata kerja yang ditambahkan hurufnya). 
Penambahan huruf ini ada tiga bentuk, yatiu, pertama kata  
kerja yang ditambahkan 1 satu huruf, kata kerja yang 
ditambahkan 2 (dua) huruf, dan ketiga kata kerja yang 
ditambhkan 3 huruf. Bentuk-bentuk penambahan ini akan 
dibahas secara berutan dengan judul “Nau’ Awal”, “Nau’ 
Tsnai, dan “Nau’ Tsalis” sebagai berikut:  
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BAHASAN PERTAMA 
Tentang Penambahan Satu Huruf 
(Ada  3 (Tiga) Bab) 
 

ُل اَ  وَّ
َ
نلَّْوُع األ  

بَْواٍب:َد ِ�يْ وَُهَو َما ِز�ْ  
َ
 ِه َحْرٌف َواِحٌد ىلَعَ اثلَُّاليِثِّ وَُهَو ثََالثَُة أ

“Macam yang pertama adalah kata kerja yang ditambahkan satu 
huruf atas tiga huruf yang terdiri atas tiga bab” 
 

ada penjelasan ini akan dijelaskan ada 12 bab 
yang disebut  tsulasi mazid  (fi’il tiga huruf yang 
ditambah), yang merupakan bagian dari 35 bab 

sebagaimana yang dijelaskan pada muqaddimah yang lalu. 
Selanjutnya dalam 12 bab ini ada 3  nau’ (macam), yaitu 
fi’il (kata kerja) yang tiga huruf ditambahkan 1 (satu) huruf 
yang terdiri dari  tiga (3) bab, yaitu:  
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BAHASAN PERTAMA 
Tentang Penambahan Satu Huruf 
(Ada  3 (Tiga) Bab) 
 

ُل اَ  وَّ
َ
نلَّْوُع األ  

بَْواٍب:َد ِ�يْ وَُهَو َما ِز�ْ  
َ
 ِه َحْرٌف َواِحٌد ىلَعَ اثلَُّاليِثِّ وَُهَو ثََالثَُة أ

“Macam yang pertama adalah kata kerja yang ditambahkan satu 
huruf atas tiga huruf yang terdiri atas tiga bab” 
 

ada penjelasan ini akan dijelaskan ada 12 bab 
yang disebut  tsulasi mazid  (fi’il tiga huruf yang 
ditambah), yang merupakan bagian dari 35 bab 

sebagaimana yang dijelaskan pada muqaddimah yang lalu. 
Selanjutnya dalam 12 bab ini ada 3  nau’ (macam), yaitu 
fi’il (kata kerja) yang tiga huruf ditambahkan 1 (satu) huruf 
yang terdiri dari  tiga (3) bab, yaitu:  

 بْلَ اَ 
َ
ُل اُب اْأل وَّ  

ْن  
َ
ْ�َرَم يُْ�ِرُم إِْكَراًما. وََعالََمتُُه أ

َ
ْ�َعَل ُ�ْفِعُل إِْ�َعاًال، َ�ْوُزونُُه أ

َ
أ

هِلِ. َو�ِنَاؤُهُ  وَّ
َ
ْحُرٍف، بِِزَ�اَدِة ا�َهْمَزِة يِف أ

َ
ْر�ََعِة أ

َ
يَُ�وَن َماِضيِه ىلَعَ أ

ْ�َرَم َز�ٌْد  �ِلتَّْعِديَِة اَغبِلًا، َوقَْد يَُ�وُن َالِزًما.
َ
ي حَنُْو: أ ِمثَاُل ا�ُمتََعدِّ

ْصبََح ا�رَُّجُل 
َ
 َ�ْمًرا. َوِمثَاُل الَّالِزِم حَنُْو: أ

 

Bab pertama adalah kata “ ْفَع�َل يُْفِع�ُل إِْفَع�االً أ ”, bertimbangan dengan “ أْك�َرَم
إِْكَراًم�ا يُْك�ِرمُ  ”. Tanda bab pertama ini adalah fi’il madhi-nya terdiri dari 

empat huruf (yang semula terdiri dari tiga huruf), karena ada 
penambahan huruf hamzah pada awal kata. Ketetapan fi’il ini untuk 
fi’il muta’addiy dan lazim. Misal muta’addiy adalah: “ ْك�َرَم َزْي�ٌد َعْم�ًراأ ” 
(Zaid me-mulia-kan Amar).  Misal fi’il lazim adalah: “ ُُج�ل  ”أَْص�بََح الرَّ
(laki itu datang waktu pagi). 

 
A. Pengertian 

Fi’il tsulasi mazid pada bab ini adalah fi’il  yang terdiri atas 4 
(empat) huruf yang berasal dari  3 (tiga) huruf karena ditambah 
satu huruf pada awal  kata. Misalnya kata “فع�ل” ditambah 1 (satu) 
huruf pada awal kata, sehingga menjadi 4 (empat) huruf dengan 
timbangan kata: 

ْ�َعَل ُ�ْفِعُل إِْ�َعاالً 
َ
 أ

Kata  “ َأَْفَع�ل”, berasal dari kata “ َفََع�ل” yang ditambahkan satu huruf, 
yaitu huruf hamazah pada awal kata. Fi’il   mudhari’-nya 
bertimbangan “ ُيُْفِع�ل” dengan diberikan harkat dhummah pada awal 
kata. Sementara bentuk masdhar-nya selalu bertimbangan kata 
 yang ditambah huruf ”َك��ُرمَ “ Sebagai contoh adalah kata .إِْفَع��االً “
hamzah pada awal kata sehingga bertimbangan “ ُم إِْكَراًماْكَرَم يُْكرِ أ ”.  
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B. Fungsi penambahan 
Fungsi penambahan satu huruf sebagaimana yang sudah 
dijelaskan di atas adalah untuk menyatakan berbagai maksud yang 
digunakan oleh orang dalam penyusunan kalimat. Beberapa 
maksud itu antara lain adalah sebagai berikut. 39 
1. Untuk membentuk fi’il muta’addiy  (للتعدي�ة) (kata kerja yang 

membutuhkan maf’ul bih), seperti kata“ َأَْك��َرم” (memuliakan) 
pada contoh berikut. 

ْ�َرمَ 
َ
   40ابَْ�رً َز�ٌْد  أ

Zaid memuliakan Bakar 
 

Kata “ َأَْكَرم” berasal dari “ ًَكُرم” (mulia) diterjemahkan “me-
mulia-kan”, dengan awalan “ME” dan akhiran “KAN”, yaitu 
Zaid memuliakan Bakar,  karena kata “ َأَْكَرم” membutuhkan 
objek.  Contoh lain adalah kata “ ََدَخل” (masuk)  menjadi  “ َأْدَخل” 
(memasukkan)  setelah ditambahkan huruf hamzah  qatha’ (أ) 
pada awal kata, seperti contoh berikut: 

 
َ
 41اِلُب حَمَْفَظتَهُ الًطّ   ْدَخَل أ

tasnya memasukkanSiswa itu  
 

Jadi, penambahan huruf hamzah pada awal kata dapat 
dimaknakan dengan makna awalan “me” dan akiran “kan“, 
seperti kata menuliskan, memukulkan, membukakan, 
menutupkan, dan sebagainya. 

 

                                                 
Tashrifiyah, (Jakarta: -Amsilah al-Syekh Muhammad Ma’shum bin Ali, al39

Maktabah Syekh Salim bin Nabhan, tt), h.18 
I’rabnya:40 

هرة في آخره. فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره. َزْيٌد: فاعل مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظا:أَْكَرمَ  
   بَْكًرا: مفعول به وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره

41 I'rabnya: 
: فاعل مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة في الًطّالِبُ فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره. :أَْدَخلَ 
َمْحفَظََت: مضاف  آخره. مفعول به وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في َمْحفَظَتَ :  َمْحفَظَتَهآخره. 

 الُهاء: ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه.
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B. Fungsi penambahan 
Fungsi penambahan satu huruf sebagaimana yang sudah 
dijelaskan di atas adalah untuk menyatakan berbagai maksud yang 
digunakan oleh orang dalam penyusunan kalimat. Beberapa 
maksud itu antara lain adalah sebagai berikut. 39 
1. Untuk membentuk fi’il muta’addiy  (للتعدي�ة) (kata kerja yang 

membutuhkan maf’ul bih), seperti kata“ َأَْك��َرم” (memuliakan) 
pada contoh berikut. 

ْ�َرمَ 
َ
   40ابَْ�رً َز�ٌْد  أ

Zaid memuliakan Bakar 
 

Kata “ َأَْكَرم” berasal dari “ ًَكُرم” (mulia) diterjemahkan “me-
mulia-kan”, dengan awalan “ME” dan akhiran “KAN”, yaitu 
Zaid memuliakan Bakar,  karena kata “ َأَْكَرم” membutuhkan 
objek.  Contoh lain adalah kata “ ََدَخل” (masuk)  menjadi  “ َأْدَخل” 
(memasukkan)  setelah ditambahkan huruf hamzah  qatha’ (أ) 
pada awal kata, seperti contoh berikut: 

 
َ
 41اِلُب حَمَْفَظتَهُ الًطّ   ْدَخَل أ

tasnya memasukkanSiswa itu  
 

Jadi, penambahan huruf hamzah pada awal kata dapat 
dimaknakan dengan makna awalan “me” dan akiran “kan“, 
seperti kata menuliskan, memukulkan, membukakan, 
menutupkan, dan sebagainya. 

 

                                                 
Tashrifiyah, (Jakarta: -Amsilah al-Syekh Muhammad Ma’shum bin Ali, al39

Maktabah Syekh Salim bin Nabhan, tt), h.18 
I’rabnya:40 

هرة في آخره. فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره. َزْيٌد: فاعل مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظا:أَْكَرمَ  
   بَْكًرا: مفعول به وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره

41 I'rabnya: 
: فاعل مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة في الًطّالِبُ فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره. :أَْدَخلَ 
َمْحفَظََت: مضاف  آخره. مفعول به وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في َمْحفَظَتَ :  َمْحفَظَتَهآخره. 

 الُهاء: ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه.

2. Menyatakan masuk ke dalam sesuatu” (ل�دخول ف�ي الش�يء), sepeti 
masuk ke waktu pagi, masuk ke waktu sore sebagaimana 
kalimat berikut. 

ْصبَحَ  ا�رَُّجُل الَْكِر�ُْم 
َ
 أ

Laki yang mulia berpagi-pagi (datang pada waktu pagi) 

ْ�ىَس  الْـُمَسافُِر يَْوَم اجْلُ ُمَعِة 
َ
 أ

Orang musafir itu bersore-sore  pada hari Jum’at. 
 
Kata “ َأَْصبَح” diambil dari kata “ ُبَاح  dan kata (waktu pagi)”الصَّ
    .(waktu sore) ”الَمَساء“ diambil dari   ”أَْمَسى“
 

3. Menyatakan ke suatu tempat (لقص�د المك�ان), seperti kata “ َج�زَ أحْ  ” 
(menuju daerah Hijaz) dan “ َأَْعَرق”(menuju daerah  Iraq) seperti 
dalam contoh berikut: 

الَُّب اجلَُددُ   أْحَجزَ  الطُّ
Mahasiswa baru menuju daerah Hijaz 

َساتُِذ الُْكَرَماءُ 42
َ
ْعَرَق  األ

َ
 أ

Guru-guru yang mulia menuju daerah Iraq 
. 

Kata “ َأْحَجز” diambil dari kata  “حجاز”, yaitu nama daerah 
Hijaz dan kata “ َأَْعَرق” diambil dari   “عراق” yaitu nama daerah 
Iraq.  
 

4. Menyatakan  sesuatu yang terjadi pada pelaku yang disebut 
dengan istilah “ ِلُِوُج��وِد َم��ا اُْش��تُقَّ ِمْن��هُ اْلفِْع��ُل فِ��ى اْلفَاِع��ل”, seperti kata 
 untuk (daun)  ”َوَرقَ “ yang dibuat dari kata (berdaun) ”أَْوَرقَ “
menyatakan pohon yang berdaun. Demikian juga kata “ َأْثَم�ر” 
(berbuah) yang diambil dari kata “ ٌثََم���ر”(buah) untuk 

                                                 
I’rabnya:42 

فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره. األََساتُِذ: فاعل مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة في :أَْعَرقَ 
 .آخره. اْلُكَرَماُء: صفة مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره
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menyatakan pohon yang berbuah, sebagaimana dapat 
diperhatika dalam contoh susunan kalimat berikut. 

ْوَرَق  َشَجُر َظافِرٍ 
َ
 أ

Pohon Zhafir sudah berdaun 

ْ�َمرَ  الّطلُْح نِلَْوفَلٍ 
َ
 أ

Pohon pisang Naufal berbuah 
 
Kata “ َأَْوَرق” berasal dari kata “ ٌَوَرق” yang berarti daun, 
kemudian dijadikan utuk menyatakan pohon berdaun 
sebagai pelaku maka dibuat menjadi fi’il yang sama dengan 
kata “ َأَْثَمر” berasal dari kata “ ٌثََمر” yang berarti buah.  
 

5. Menyatakan “sangat pada sesuatu” (لِْلُمبَالََغة) seperti kata “أْش�َغل”  
(menyibukkan) dan  “اَْلَه��ا” (menyibukkan) dalam susunan 
kalimat berikut:  

ْشَغلُْت  بَْ�رً ا43
َ
 أ

Aku membuat Bakar sangat sibuk 

 اَ�َْهاُ�مُ  اتلَّاَكثُرُ 44
Kalian sudah disibukkan oleh memperbanyak 

 
6.  Menyatakan perasaan dalam bentuk sifat, ( ِْيِئ فِْي ِص�فَة  (لِِوْجَداِن الشَّ

seperti kata “ َأَْعظَ�م” (membesarkan) sebagai penghormatan  dan 
 sebagai pernyataan pujian, seperti dalam (memuji)  ”أَْحَم��دَ “
contoh berikut:  

ْ�َظمَ 
َ
بَاهُ  أ

َ
بُْوُه  ا�َودَلُ أ

َ
 بِإْ�َطاِء َمايُِر�ُْد أ

Anak itu membersarkan ayahnya  
dengan memberi apa yang diinginkan ayahnya itu 

                                                 
bnya:I’ra43 .أَْشَغْلُت: فعل و فاعل, بَْكًرا: مفعول به وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره 

I’rabnya:44 
 اَْلَها: فعل ماض مبني على فتحة مقدرة. ُكُم: الكاف ضمير بارز متصل مبني على فتحة في محل نصب

 44فعه ضمة ظاهرة في آخره.مفعول مقدم. الميم عالمة الجمع. التََّكاثُُر: فاعل مرفوع و عالمة ر
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menyatakan pohon yang berbuah, sebagaimana dapat 
diperhatika dalam contoh susunan kalimat berikut. 

ْوَرَق  َشَجُر َظافِرٍ 
َ
 أ

Pohon Zhafir sudah berdaun 

ْ�َمرَ  الّطلُْح نِلَْوفَلٍ 
َ
 أ

Pohon pisang Naufal berbuah 
 
Kata “ َأَْوَرق” berasal dari kata “ ٌَوَرق” yang berarti daun, 
kemudian dijadikan utuk menyatakan pohon berdaun 
sebagai pelaku maka dibuat menjadi fi’il yang sama dengan 
kata “ َأَْثَمر” berasal dari kata “ ٌثََمر” yang berarti buah.  
 

5. Menyatakan “sangat pada sesuatu” (لِْلُمبَالََغة) seperti kata “أْش�َغل”  
(menyibukkan) dan  “اَْلَه��ا” (menyibukkan) dalam susunan 
kalimat berikut:  

ْشَغلُْت  بَْ�رً ا43
َ
 أ

Aku membuat Bakar sangat sibuk 

 اَ�َْهاُ�مُ  اتلَّاَكثُرُ 44
Kalian sudah disibukkan oleh memperbanyak 

 
6.  Menyatakan perasaan dalam bentuk sifat, ( ِْيِئ فِْي ِص�فَة  (لِِوْجَداِن الشَّ

seperti kata “ َأَْعظَ�م” (membesarkan) sebagai penghormatan  dan 
 sebagai pernyataan pujian, seperti dalam (memuji)  ”أَْحَم��دَ “
contoh berikut:  

ْ�َظمَ 
َ
بَاهُ  أ

َ
بُْوُه  ا�َودَلُ أ

َ
 بِإْ�َطاِء َمايُِر�ُْد أ

Anak itu membersarkan ayahnya  
dengan memberi apa yang diinginkan ayahnya itu 

                                                 
bnya:I’ra43 .أَْشَغْلُت: فعل و فاعل, بَْكًرا: مفعول به وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره 

I’rabnya:44 
 اَْلَها: فعل ماض مبني على فتحة مقدرة. ُكُم: الكاف ضمير بارز متصل مبني على فتحة في محل نصب

 44فعه ضمة ظاهرة في آخره.مفعول مقدم. الميم عالمة الجمع. التََّكاثُُر: فاعل مرفوع و عالمة ر
  

مْحَدَ  اتلِّلِْميُْذ ُمَدرِّسَ هُ 
َ
 أ

Murid itu memuji guru 
 

7. Menyatakan bentuk kejadian ( ِْيُرْوَرة�� “ seperti kata ,(لِلصَّ رَ فَ��أقْ  ” 
(menjadi sepi) yang berasal dari kata “ َقَـفَـ��ـر” (sepi), dalam 
susunan kalimat berikut:  

ْهلِ 
َ
قَفرَ  ابْلَدَلُ َ�ْعَد َ�وِْت اْأل

َ
 أ

Negeri itu  menjadi sepi setelah  penduduknya tewas 
 

8. Menyodorkan  atau menawarkan ( ِرْيضِ لِلتَّْع� ), seperti kata “ َأبَ�اع” 
(menjual) dalam contoh berikut: 

مْحَرَ 
َ
بَاعَ  ابْلَائُِع اثلَّوَْب اْأل

َ
 أ

Pedagang itu menawarkan pakain yang merah 
 

9. Menyatakan hilang ( ِْلب�� “ seperti kata ,(لِلسَّ ىفَ ْش��أَ  ” (sembuh) 
dalam contoh kalimat berikut: 

ْشىَف 
َ
  َ�ْعَد رُشِْب َزْ�َزمَ  َمِر�ُْض ـالْ  أ

Orang sakit itu sembuh (hilang penyakitnya)  
setelah minum ari Zam-zam 

 
10. Menyatakan tiba ( ِلِْلَحْينُْونَ��ة), seperti kata “ َأَْحَص��د” (mengetam) 

dalam contoh kalimat berikut:  

ْرعُ  ْحَصدَ  ا�زَّ
َ
 أ

Sudah tiba waktu mengetam tanaman 
 

C. Bentuk perubahan 
a.  Bentuk fi’il madhi  selalalu bertimbangan dengan: 

ْ�َعَل 
َ
 أ

Kata  “  kemudian ditambahkan huruf ”فَــَعـــلَ “ berasal dari ” أَْفَعلَ 
hamzah “ َأ” pada awal kata, sebagaimana dapat dilihat dalam 
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beberapa yang sudah dijelaskan dan contoh lain, yaitu kata 
 .dalam susunan kalimat berikut ”أَْعطَى“

ْ�َطى اُهللا  ِعبَاَدهُ 
َ
ًما َكِثرْيةً نِعَ  أ  

Allah memberikan kepada  
hamba-Nya nikmat yang banyak 

 
b. Bentuk فعل مضارع   (fi’il mudhari’) 

Bentuk fi’il mudhari’ dari fi’il stulasi mazid pada bab pertama 
ini selalu bertimbangan dengan kata:  

 ُ�ْفِعُل 

Bentuk ini sudah baku, yaitu huruf pertamanya di-dhummah-
kan dan huruf sebelum akhirnya di-kasrahh-kan seperti “ ُيُْنِظر” 
fi’il mudhari’ yang bertimbangan dengan kata “ ُيُْفِعل” yang 
berasal dari fi’il madhi “ َنَظَر” (melihat), kemudian 
ditambahkan satu huruf hamzah di awal kata, sehingga 
menjadi “ يُْنِظرُ  - أْنظَر ” (memperlihatkan) dengan awalan “me” 
dan akhiran “kan”. Demikian juga kata “ ُيُْدِخل” yang 
diterjemahkan dengan makna “memasukkan” sebagaimana 
dalam susunan kalimat berikut 

ْوَرَة اجْلَِميْلََة  ُ�نِْظرُ   نَْوفٌَل ا�َصُّ
gambar yang indah  memperlihatkanNaufal  

 45نَّةَ اُهللا ا�ُْمْؤِمنِنْيَ اجْلَ  يُْدِخُل 
Allah memasukkan orang mukmin ke dalam syurga 

لَماِت إِىَل انلُّْورِ خُيْرِجُ ُهللا اَ      ُ�م ِمَن الظُّ
Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan ke cahaya 

 
a. Bentuk فعل أمر  (fi’il amar (kata kerja perintah) 

                                                 
45 I’rabnya 

يُْدِخُل: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب و الجازم وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. هللاُ: فاعل 
مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. اْلُمْؤِمنِْيَن: مفعول أول منصوب وعالمة نصبه الياء المكسور 

: مفعول ثاني. ما قبلها و المفتوح ما بعدها   نيابة عن الفتحة  ألنه جمع المذكر السالم . اْلَجنَّةَ
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beberapa yang sudah dijelaskan dan contoh lain, yaitu kata 
 .dalam susunan kalimat berikut ”أَْعطَى“

ْ�َطى اُهللا  ِعبَاَدهُ 
َ
ًما َكِثرْيةً نِعَ  أ  

Allah memberikan kepada  
hamba-Nya nikmat yang banyak 

 
b. Bentuk فعل مضارع   (fi’il mudhari’) 

Bentuk fi’il mudhari’ dari fi’il stulasi mazid pada bab pertama 
ini selalu bertimbangan dengan kata:  

 ُ�ْفِعُل 

Bentuk ini sudah baku, yaitu huruf pertamanya di-dhummah-
kan dan huruf sebelum akhirnya di-kasrahh-kan seperti “ ُيُْنِظر” 
fi’il mudhari’ yang bertimbangan dengan kata “ ُيُْفِعل” yang 
berasal dari fi’il madhi “ َنَظَر” (melihat), kemudian 
ditambahkan satu huruf hamzah di awal kata, sehingga 
menjadi “ يُْنِظرُ  - أْنظَر ” (memperlihatkan) dengan awalan “me” 
dan akhiran “kan”. Demikian juga kata “ ُيُْدِخل” yang 
diterjemahkan dengan makna “memasukkan” sebagaimana 
dalam susunan kalimat berikut 

ْوَرَة اجْلَِميْلََة  ُ�نِْظرُ   نَْوفٌَل ا�َصُّ
gambar yang indah  memperlihatkanNaufal  

 45نَّةَ اُهللا ا�ُْمْؤِمنِنْيَ اجْلَ  يُْدِخُل 
Allah memasukkan orang mukmin ke dalam syurga 

لَماِت إِىَل انلُّْورِ خُيْرِجُ ُهللا اَ      ُ�م ِمَن الظُّ
Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan ke cahaya 

 
a. Bentuk فعل أمر  (fi’il amar (kata kerja perintah) 

                                                 
45 I’rabnya 

يُْدِخُل: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب و الجازم وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. هللاُ: فاعل 
مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. اْلُمْؤِمنِْيَن: مفعول أول منصوب وعالمة نصبه الياء المكسور 

: مفعول ثاني. ما قبلها و المفتوح ما بعدها   نيابة عن الفتحة  ألنه جمع المذكر السالم . اْلَجنَّةَ

Bentuk fi’il amar dari bab ini bertimbangan  

 اَفِْعْل 
Bentuk fi’il amar bab ini bertimbangan kata “ ْاَْفِعل” dengan 
diberi harkat fathah pada awal kata dan kasrah pada huruf 
sebelum akhir. Contoh kata adalah seperti kata “ ْاَْدِخل” 
(masukkanlah) yang berasalah dari kata “ إدخاال – يدخل – أدخل ” 
dalam contoh kalimat berikut 

 46ابْلَيِْت  اَلُْكتَُب إِىَل  اَْدِخْل 
buku itu ke dalam rumah-buku Masukkanlah 

 
 Contoh lain adalah kata “ ْاَْشِرب” dari kata “  -يُْشِرُب  –اَْشَرَب 
“ dari ”اَْسلِمْ “ dan kata ”إِْشَرابًا إْسالًَما –يُْسلُِم  –اَْسلََم  ” seperti pada 
susunan kalimat berikut. 

رْيَ  قَلِ  ارَْشِْب   يًال ِمَن ا�َْماءِ اَلطَّ
(berikan) burung itu sedikit air Minumkanlah 

ْ�ُفَسُ�م  اَْسِلُمْوا
َ
 ِهللا اإِىَل أ

diri kalian kepada Allah Serahkan 
 

b. Bentuk  مصدر (mashdar (kata dasar)  
Bentuk mashdar dari bab pertama ini bertimbangan dengan 
kata  

 إِْ�َعاالً 
Contoh mashdar adalah kata “ ٌإْكراَم” (me-mulia-kan) yang 
bertimbangan dengan “ ًإِْفَعاال” yang berasal dari kata “ أَْكَرَم يُْكِرُم
اإِْكَرامً  ” seperti dalam susunan kalimat berikut 

ْ َواِجبَاِت 47  إِْكراَمُ  ا�ْوادَِلَ يِْن ِمَن ا�

                                                 
46 I’rabnya:  

ادخل: فعل أمر مجزوم, و فاعله أنت, الكتب مفعول به و عالمة نصبه فتحة ظاهرة, إلى: حرف جر, البيت 
 مجرور بإلى وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره, الجار و المجرور متعلة بادخل.

I’rabnya:47 
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Memuliakan kedua orang tua sebagian dari kewajiban 
 

Contoh lain adalah kata “ ُإِْدَخال” yang berasal dari kata “  -أَْدَخلَ 
إِْدَخاالَ  -يُْدِخلُ  ” diterjemahkan dengan makna “memasukkan”, 

seperti dalam susunan kalimat berikut 

 ا�لَّيِْل يِف انلََّهارِ  إِْدَخالِ ىلَعَ  قَاِدرٌ إِنَّ اَهللا 
Allah yang mampu memasukkan malam dalam siang 

 

c. Bentuk  اسم الفاعل (isim fa’il (pelaku) 
Bentuk isim fa’il dalam dari bab ini bertimbangan: 

 ُمْفِعٌل 
Pembentukan isim fa’il dibentuk dengan penambahan huruf 
mim berharkat dhummah pada awal kata dan diterjemahkan 
dengan makna “orang yang” atau pelaku. Misalnya kata “  –اَْسلََم 

إْسالًَما –يُْسلُِم  ”, isim fa’il-nya adalah “ ُُمْسلِم” (orang yang 
menyerahkan diri) bertimbangan dengan kata “ ٌُمْفِعل”, seperti 
dalam  contoh kalimat berikut: 

 الَْعا�َِمنْي  �َِربِّ  ا�ُمْسِلُمْونإِ�ََّما حَنُْن  
Sesungguhnya kami berserah  
kepada Tuhan sekalian alam 

 

Dapat juga dibuat contoh lain, seperti kata  ُخِرجٌ م  
(mengeluarkan) sebagai isim fa’il dari kata kerja “ يُخرج   –خرج ا
 sebagai isim fa’il dari kata (memasukkan) ُمْدِخلُ  dan ”إخراجا
“ الً اَ إْدخ -يُْدِخلُ  -لأدخَ  ” sebagaimana dapat dilihat dalam susunan 
contoh kalimat berikut 

لَُماِت َو رِجُ َواُهللا خُمْ   ُ�ْم إِىَل انلُّْورِ ُمْدِخلُ ُ�ْم ِمَن الظُّ
Allah yang mengeluarkan kalian dari   kegelapan dan 

memasukkan kalian kedalam cahaya 

                                                                                                                 
إِْكراَُم:مبتدأ مرفوع باالبتداء وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. إكرام مضاف,  اْلواَلَِدْيِن:مضاف إليه  

مجرور بالمضاف  وعالمة جر الياء المفتوح ما قبلها و المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة ألنه المثنى و 
اِجبَاِت: مجرور بمن وعالمة جره كسرة النون عوض عن التنوين فى االسم المفرد. ِمَن : حرف جر, اْلوَ 

 ظاهرة في آخره الجار و المجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر مبتدأ.
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Memuliakan kedua orang tua sebagian dari kewajiban 
 

Contoh lain adalah kata “ ُإِْدَخال” yang berasal dari kata “  -أَْدَخلَ 
إِْدَخاالَ  -يُْدِخلُ  ” diterjemahkan dengan makna “memasukkan”, 

seperti dalam susunan kalimat berikut 

 ا�لَّيِْل يِف انلََّهارِ  إِْدَخالِ ىلَعَ  قَاِدرٌ إِنَّ اَهللا 
Allah yang mampu memasukkan malam dalam siang 

 

c. Bentuk  اسم الفاعل (isim fa’il (pelaku) 
Bentuk isim fa’il dalam dari bab ini bertimbangan: 

 ُمْفِعٌل 
Pembentukan isim fa’il dibentuk dengan penambahan huruf 
mim berharkat dhummah pada awal kata dan diterjemahkan 
dengan makna “orang yang” atau pelaku. Misalnya kata “  –اَْسلََم 

إْسالًَما –يُْسلُِم  ”, isim fa’il-nya adalah “ ُُمْسلِم” (orang yang 
menyerahkan diri) bertimbangan dengan kata “ ٌُمْفِعل”, seperti 
dalam  contoh kalimat berikut: 

 الَْعا�َِمنْي  �َِربِّ  ا�ُمْسِلُمْونإِ�ََّما حَنُْن  
Sesungguhnya kami berserah  
kepada Tuhan sekalian alam 

 

Dapat juga dibuat contoh lain, seperti kata  ُخِرجٌ م  
(mengeluarkan) sebagai isim fa’il dari kata kerja “ يُخرج   –خرج ا
 sebagai isim fa’il dari kata (memasukkan) ُمْدِخلُ  dan ”إخراجا
“ الً اَ إْدخ -يُْدِخلُ  -لأدخَ  ” sebagaimana dapat dilihat dalam susunan 
contoh kalimat berikut 

لَُماِت َو رِجُ َواُهللا خُمْ   ُ�ْم إِىَل انلُّْورِ ُمْدِخلُ ُ�ْم ِمَن الظُّ
Allah yang mengeluarkan kalian dari   kegelapan dan 

memasukkan kalian kedalam cahaya 

                                                                                                                 
إِْكراَُم:مبتدأ مرفوع باالبتداء وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. إكرام مضاف,  اْلواَلَِدْيِن:مضاف إليه  

مجرور بالمضاف  وعالمة جر الياء المفتوح ما قبلها و المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة ألنه المثنى و 
اِجبَاِت: مجرور بمن وعالمة جره كسرة النون عوض عن التنوين فى االسم المفرد. ِمَن : حرف جر, اْلوَ 

 ظاهرة في آخره الجار و المجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر مبتدأ.

 
d. Bentuk  المفعول اسم  (isim al- maf’ul (objek) 

Bentuk isim al- maf’ul dalam dari bab ini bertimbangan: 

ٌل ُمْفعَ   
Pembentukan isim al- maf’ul dibentuk dengan penambahan 
huruf mim berharkat dhummah pada awal kata dan diberi 
harkat huruf sebelum akhir serta diterjemahkan dengan makna 
“orang yang” atau orang yang dikenakan suatu perkejaan yang 
diarti dengan awal “di”. Misalnya kata “ إْسالًَما –يُْسلُِم  –اَْسلََم  ”, 
isim maf’ul-nya adalah “ مُ ُمْسلَ  ” (orang yang diserahkan) 
bertimbangan dengan kata “ لٌ ُمْفعَ  ”, seperti dalam  susunan 
contoh kalimat berikut: 

ْ�تُْم  
َ
 هَلِذهِ ا�لَّْجَنةِ  ُمْونُ�ْسلَ أ

Kalian diserahkan untuk kepanitiaan ini  
 

Dapat juga dibuat contoh lain, seperti kata   ُجٌ خرَ م  (dikeluarkan) 
sebagai isim maf’ul dari kata “ إخراجا -يُخرج  –اخرج  ” dan  َلُ ُمْدخ  
(dimasukkan) sebagai isim maf’ul dari kata “ الً اَ إْدخ -يُْدِخلُ  -أدَخل ” 
dalam susunan kalimat berikut 

�ُْر ْجَرِة ِمَن احلُ  خُمَْرجٌ اَلُْكريِْسُّ  ِ
 إيَِلَْها ُمْدَخٌل َو ا�رسَّ

Kursi itu dikeluarkan dari  
kamardan dipan dimasukkan kedalamnya 
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ثلَّايِن اُب ابْلَ اَ   
ْن يَُ�ـوَن  

َ
ُح َ�ْفٍرحيًـا. وََعالََمتُـُه أ َح ُ�َفـرِّ ُل َ�ْفِعيًْال، َ�ْوُزونُُه فَرَّ َل ُ�َفعِّ َ�عَّ

ْحُرٍف بِِزَ�اَدِة َحـْرٍف َواِحـٍد َ�ـنْيَ الَفـاِء َوالَعـنْيِ ِمـْن 
َ
ْرَ�َعِة أ

َ
َماِضيِه ىلَعَ أ

بِلًا، وَُهَو قَْد يَُ�وُن يِف الِفْعـِل حَنْـُو: ِج�ِْس َ�نْيِ فِْعِلِه، َو�ِنَاُؤُه �ِلتَّْكِثرِي اَغ 
َوقَـْد  ,َطوََّف َز�ٌْد ا�َكْعبََة. َوقَـْد يَُ�ـوُن يِف الَفاِعـِل حَنْـُو: َ�ـوََّت اِإلبْـُل 

 يَُ�وُن يِف ا�َمْفُعوِل حَنُْو: َغلََّق َز�ٌْد األبَْواَب.

 
Bab kedua adalah kata “ ًفَعَّ�َل يُفَعِّ�ُل تَْفِع�ْيال” yang bertimbagan dengan 
ُح تَْفٍريًح��ا“ َح يُفَ��رِّ  Tanda bab kedua ini adalah fi’il madhi-nya .”فَ��رَّ
terdiri atas  empat huruf  karena ada penambahan satu huruf antara 
huruf fa’fi’il dan ain fi’il dari jenis ain fi’il-nya. Ketetapan fi’il ini 
pada kebiasaanya untuk makna banyak/sering, yang dapat terjadi 
pada makna fi’il-nya, seperti kalimat: “ ََف َزْي��ٌد الَكْعبَ��ة  Zaid) ”طَ��وَّ
banyak mengelilingi Ka’bah). Dapat juga terjadi pada makna fa’il-
nya, seperti kalimat: “ َُت اِإلْب��ل  dan ,(banyak mati onta itu) ”َم��وَّ
terkadang terjadi pada  makna maf’ul bih, seperti kalimat: “ ٌَغلََّق َزْيد
 .(Banyak pintu yang ditutup oleh Zaid) ”األْبَوابَ 

 
A. Pengertian 

Bab kedua ini dari fi’il tsulβsi mazξd adalah fi’il yang semula 
terdiri atas tiga huruf, kemudian ditambah satu huruf pada awal 
kata sehingga menjadi empat huruf, yaitu kata yang 
bertimbangan dengan kata “ تَْفِع�ْيالً  يُفَعِّ�لُ  فَعَّ�لَ  ”, seperti contoh kata 
“ حَ  حُ  فَ�رَّ تَْفٍريًح�ا يُفَ�رِّ ”. Kata ini berasal dari tiga kata, yaitu “ َفـَــ�ـِرح”, 
kemudian ditambahkan satu huruf yang sama dengan huruf 
tengahnya sehingga menjadi seperti contoh di atas. 
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ثلَّايِن اُب ابْلَ اَ   
ْن يَُ�ـوَن  

َ
ُح َ�ْفٍرحيًـا. وََعالََمتُـُه أ َح ُ�َفـرِّ ُل َ�ْفِعيًْال، َ�ْوُزونُُه فَرَّ َل ُ�َفعِّ َ�عَّ

ْحُرٍف بِِزَ�اَدِة َحـْرٍف َواِحـٍد َ�ـنْيَ الَفـاِء َوالَعـنْيِ ِمـْن 
َ
ْرَ�َعِة أ

َ
َماِضيِه ىلَعَ أ

بِلًا، وَُهَو قَْد يَُ�وُن يِف الِفْعـِل حَنْـُو: ِج�ِْس َ�نْيِ فِْعِلِه، َو�ِنَاُؤُه �ِلتَّْكِثرِي اَغ 
َوقَـْد  ,َطوََّف َز�ٌْد ا�َكْعبََة. َوقَـْد يَُ�ـوُن يِف الَفاِعـِل حَنْـُو: َ�ـوََّت اِإلبْـُل 

 يَُ�وُن يِف ا�َمْفُعوِل حَنُْو: َغلََّق َز�ٌْد األبَْواَب.

 
Bab kedua adalah kata “ ًفَعَّ�َل يُفَعِّ�ُل تَْفِع�ْيال” yang bertimbagan dengan 
ُح تَْفٍريًح��ا“ َح يُفَ��رِّ  Tanda bab kedua ini adalah fi’il madhi-nya .”فَ��رَّ
terdiri atas  empat huruf  karena ada penambahan satu huruf antara 
huruf fa’fi’il dan ain fi’il dari jenis ain fi’il-nya. Ketetapan fi’il ini 
pada kebiasaanya untuk makna banyak/sering, yang dapat terjadi 
pada makna fi’il-nya, seperti kalimat: “ ََف َزْي��ٌد الَكْعبَ��ة  Zaid) ”طَ��وَّ
banyak mengelilingi Ka’bah). Dapat juga terjadi pada makna fa’il-
nya, seperti kalimat: “ َُت اِإلْب��ل  dan ,(banyak mati onta itu) ”َم��وَّ
terkadang terjadi pada  makna maf’ul bih, seperti kalimat: “ ٌَغلََّق َزْيد
 .(Banyak pintu yang ditutup oleh Zaid) ”األْبَوابَ 

 
A. Pengertian 

Bab kedua ini dari fi’il tsulβsi mazξd adalah fi’il yang semula 
terdiri atas tiga huruf, kemudian ditambah satu huruf pada awal 
kata sehingga menjadi empat huruf, yaitu kata yang 
bertimbangan dengan kata “ تَْفِع�ْيالً  يُفَعِّ�لُ  فَعَّ�لَ  ”, seperti contoh kata 
“ حَ  حُ  فَ�رَّ تَْفٍريًح�ا يُفَ�رِّ ”. Kata ini berasal dari tiga kata, yaitu “ َفـَــ�ـِرح”, 
kemudian ditambahkan satu huruf yang sama dengan huruf 
tengahnya sehingga menjadi seperti contoh di atas. 
 
 
 

 
B. Fungsi 

Fungsi penambahan 1 (satu)  huruf di tengah kata, sebagaimana 
dimaksud pada bab ini bertujuan untuk beberapa maksud, yang 
antara lain adalah:48 
1. Untuk menyatakan “ ُاَلتَّْعِديَّ��ة”, yaitu menjadikan fi’il lazim 

(kata kerja yang tidak membutuhkan object) menjadi kata 
kerja yang membutuhkan objek (transitif), seperti kata 
حَ “ menjadi (senang/gembira) ”فَــ�ـِرحَ “  (menyenangkan) ”فَـــ�ـرَّ
dengan makna awalan  “Me” dan akhiran “Kan”, 
sebagaimana dalam contoh susunan kalimat berikut: 

يِبْ بِِتالََوِة الُْقْرآنِ  فَرَّْحُت 
َ
 أ

Qur’an-ayahku dengan bacaan al menyenangkanAku  
 

2. Untuk menyatakan  “ ُالتَّْكثِْي���ر” (banyak/sering/berkali-kali), 
yaitu untuk menyatakan “banyak perbuatan”  yang dapat 
terjadi pada: 
a. Makna banyak pada perbuatan (فــ�ـعل), seperti kata “ َطَ�وَّف” 

(banyak berkeliling) bukan pelakunya sebagaimana  
dalam contoh berikut: 

  َز�ٌْد ا�َكْعبَةَ  َطوََّف 
Zaid banyak mengelilingi Ka’bah 

 
a. Makna banyak pada pelaku perbuatan (الفــ�ـاعل), seperti 

kata “ ََم�ـوَّت” (banyak mati) bukan perbuatan yang banyak, 
tetapi pelakunya yang  banyak mati, sebagaimana  dalam 
contoh berikut: 

 يِفْ  تِلَْك الَْقْرَ�ةِ  اِإلبُْل  َ�وََّت 
di desa itu mationta  Banyak 

 

                                                 
48 Dr. Ammad Ali Jum’ah, Qawaid al-Lughah al-Arabiyah, (Maktabah Malik 
Fahd, 2006), h.82 
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b. Makna banyak yang terjadi  pada objek (مفع�ول ب�ه) seperti 
kata “ ََغلَّ�ق” (banyak menutup), seperti banyak menutup 
pintu dan kata “ َقَطَّ�ع” (banyak memotong), seperti banyak 
memotong tali/memotong-motong, sehingga terjadi 
banyak potongan, sebagimana dalam susunan kalimat 
berikut: 

 َ�َساَء الْـُجَمَعةِ  َز�ٌْد األبَْواَب  َغلََّق 
Pada sore hari Jum’at Zaid  

banyak menutup pintu 

 اتلِّلِْميُْذ احَْلَبَْل   َ�ّطعَ 
tali itu motong-memotongSeorang siswa itu  

 

3. Menyatakan hubungan objek kepada perbuatan “ نِْس�بَةُ المفُع�وِل
 seperti menyatakan “seorang itu kafir” dengan ,”إل�ى أَْص�ِل الفِع�لِ 
kata “ ََكفَّ�ر”  (mengkafirkan/menjadikan sebagai orang kafir), 
yang berasal dari kata “ ََكفَ��ر” (kafir) sebagaimana dalam 
susunan kalimat berikut: 

رَ   ا�رَُّجَل فَاِسَقا  َ�فَّ
Laki-laki itu mengkafirkan  

 (menggangap kafir) orang fasik     
 

4. Menyatakan makn menghilangkan “ ُاإلَزالَ��ة”, seperti kata 
���رَ “  yang (menguliti/menghilangkan kulit/mengupas) ”قَشَّ
diambil dari kata “ ُقَْش�ر” (kulit) seperti dalam susunan kalimat 
berikut: 

ُْت  انَ  قَرشَّ مَّ  ا�رُّ
Aku mengupas buah deliman itu 

 
5. Menjadikan suatu perbuatan dari benda  “ ِِالتَِّخ�اِذ اْلفع�ِل ِم�َن اإلْس�م”, 

seperti kata “ يّمخ� ” (berkemah) yang diambil dari kata benda 
 :seperti dalam susunan kalimat berikut (kemah)  ”اَْلِخياَمُ “
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رَ   ا�رَُّجَل فَاِسَقا  َ�فَّ
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 نَِب ا�َْمْدرََسةِ يُْذ َجااتلَّالَمِ  َخيَّمَ 
mping sekolahdi sa berkemahsiswi -Siswa 

 
6. Menyatakan  arah “ ِهُ إِلَى الشَّْيئ  ,(mengarah ke suatu) ”اَلتََّوجُّ

seperti kata “ َق  yang berasal dari (mengarah ke ketimur) ”رَشَّ

kata “ ََشِرق”  (timur), seperti  susunan kalimat berikut: 

قُْت   يَلًْال َمَع الَْقْوِم  رَشَّ
Saya menuju ke Timur pada satu malam 

 
7. Menyatakan makna menerima sesuatu “ �ْيئِ  قَبُ�ْولُ  الشَّ ”, seperti 

kata “ ََش�فَّع” (menerima syafa’at/bantuan), yang diambil dari 
kata “ ََش��فَع”  (membantu) seperti dalam susunan  kalimat 
berikut: 

عَ  َخاهُ  َشفَّ
َ
 ا�رَُّجُل أ

Laki-laki itu menerima syafa’at saudaranya 
 

8. Menyatakan singkatan “ الشَّْيئِ  ِحَكايَةِ  اِْختَِصارُ  ” (menyingkat suatu 
ungkapan), seperti kata “ َّهلَّل”  (bertahlil) yang merupakan 
singkatan dari kalimat tauhid  “ ُالَإِلَهَ إِ الَّ هللا” sebagaiman dapat 
diperhatikan dalam susunan kalimat berikut: 

 َ�ْعَد  ا�ََمْغِرِب  َهلَّلْنَا
Kami tahlilan (berzikir) setelah maghrib 

 

C. Perubahan kata 
Pada bab ini ada beberapa perubahan bentuk kata sebagai 
berikut: 
a. Bentuk fi’il madhi dari bab ini bertimbangan  

َل   َ�عَّ
Timbangan kata kerja ini merupakan contoh untuk membuat 
kata kerja yang lain.  Misalnya kata “ ََضَرب” (memukul), bila 
dibuat menjadi  “ ََضرَّب” dengan timbangan “ َفَعَّل” maka akan 
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bermakna (banyak/sering memukul), sebagaimana  contoh 
kalimat berikut: 

�ُْت َساِرقَا49   رَضَّ
Aku memukuli (menghajar) pencuri  

 

b. Bentuk fi’il mudhari’ dari bab ini bertimbangan  

ُل   ُ�َفعِّ
Timbangan kata kerja ini adalah contoh baku untuk 
membuat kata kerja yang lain.  Misalnya kata “ ُيَْقطَع” 
(memotong) akan menjadi “ ُيُقَطِّع” yang betimbangan “ ُيُفَعِّل” 
dan bermakna (banyak/memotong), sebagaimana dilihat 
susunan kalimat berikut: 

عُ  َجَرةِ  الَْعاِ�ُل احْلَبَْل  ُ�َقطِّ   ا�ََمْرُ�وَط ىِف ا�شَّ
Tukang itu memotong-motong  

tali yang terikat di pohon 
 

c. Bentuk fi’il amar (perintah) bertimbangan  

ْل   َ�عِّ
Timbangan ini sudah baku contoh untuk membuat kalimat 
lain, misalnya kata “ ََكتَب” (menulis) menjadi “ بَ َكتِّ  ” (banyak 
menulis) seperti dalam susunan kalimat berikut: 

 50اَس طَ رْ قِ لْ اَ  ْب تِّ كَ 
Tulislah banyak-banyak kertas itu 

 
a. Bentuk isim fa’il (pelaku) bertimbangan 

ٌل   ُمَفعِّ

                                                 
49I’rabnya:ْبُت: فعل و فاعل,  َساِرقَا: مفعول به و هو منصوب و عالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره   َضرَّ
50 I’rabnya: 

َكتَِّب: فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره, و فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. اَْلقِْرَطاَس: 
 مفعول به منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.
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Timbangan ini merupakan kata baku untuk membuat  اسم 
 Misalnya kata .(orang yang melakukan perbuatan) الفاعل
 ,bila dibuat menjadi  isim fa’il ,(menjelaskan) ”فَسَّرَ “
maka akan bertimbangan  kata “ ٌُمفَعِّل” sehingga menjadi 
  seperti ,(orang yang banyak menjelaskan/penasir) ”ُمفَسِّرُ “
susunan kalimat berikut: 

يُْويِطُّ  ا اَكَن ا�سُّ ً  51ُمَفرسِّ
Adalah al-Suyuthiy seorang penafsir  

 
a. Bentuk isim maf’ul (objek) bertimbangan 

ٌل   ُمَفعَّ
Timbangan ini merupakan kata baku untuk membuat اسم 

 ”فَسَّرَ “ Misalnya kata .(objek pelaku)    المفعول
(menjelaskan), bila dibuat menjadi  isim maf’ul, maka  
bertimbangan dengan kata “ُمفَعَّل” sehingga menjadi 
 seperti  susunan kalimat ,(yang ditafsirkan) ”ُمفَسَّرٌ “
berikut: 

ةٌ َهِذهِ اآليَُة  َ  52بِاآليَةِ  ُمَفرسَّ
Ayat ini ditafsirkan dengan ayat 

                                                 
I’rabnya51  

يُوْ  : اسمها مرفوع بها وعالمة رفعه ضمة َكاَن: فعل ماض ناقص ترفع االسم و تنصب الخبر. السُّ ِطيُّ
ًرا: خبرها منصوب بها و عالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  ظاهرة في آخره. ُمفَسِّ

I’rabnya52  
َهِذِه: اسم اإلشارة مبني على الكسرة في محل رفع مبتدأ. اآليَةُ: صفة  لهذه وهو مرفو ع وعالمة رفعه 

بر: وهو مرفو ع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.   بِاآليَِة: الباء ضمة ظاهرة في آخره. ُمفَسََّرةٌ: خ
 حرف جر, اآلية مجرور بالباء وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. الجار و المجرور متعلق بمفسرة.
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 ابَلاُب اثلَّاِلُث 

فَاَعَل ُ�َفاِعُل ُمَفاَعلًَة َوفَِعاًال َوِ�يَعاًال، َ�ْوُزونُُه قَاتََل ُ�َقاتُِل ُمَقاتَلًَة َوقِتَاًال 
ِلـِف 

َ
ْحـُرٍف بِِزَ�ـاَدِة األ

َ
ْرَ�َعـِة أ

َ
ْن يَُ�وَن َماِضيِه ىلَعَ أ

َ
َوِ�يتَاًال. وََعالََمتُُه أ

. َو�ِنَاُؤُه �ِلُْمَشـاَرَ�ِة َ�ـنْيَ اِالثْ�َـنِي اَغبِلًـا، َوقَـْد يَُ�ـوُن َ�نْيَ الفَ  اِء َوالَعنْيِ
�ِلَواِحِد. ِمثَاُل ا�ُمَشاَرَ�ِة َ�نْيَ اِالثْ�نَْيِ حَنُْو: قَاتََل َز�ٌْد َ�ْمًرا. َوِمثَاُل ا�َْواِحِد 

 حَنُْو: قَاتَلَُهُم اهللاُ 
Bab ketiga adalah kata “ اِع���ُل ُمفَاَعلَ���ةً َوفَِع���االً َوفِيَع���االً فَاَع���َل يُفَ  ” yang 
bertimbagan dengan  kata “ ًقَاتََل يُقَاتُِل ُمقَاتَلَةً َوقِتَاالً َوقِيتَ�اال”. Tanda bab ktiga 
ini adalah fi’il madhi-nya terdiri atas  empat huruf  karena ada 
penambahan satu huruf antara huruf fa’ fi’il dan ain fi’il. Ketetapan 
makna fi’il ini menurut kebiasaanya adalah makna bergabung 
(saling) dan juga bermakna sendiri (tidak bergabung). Contoh makna 
bergabung antara dua orang (yang melakukan perbuatan) adalah 
kalimat; “قَاتَ��َل َزْي�ٌد َعْم��ًرا” (Zaid saling bunuh dengan Amar. Contoh 
makna sendiri adalah  “ ُقَاتَلَُهُم هللا” (Allah memerangi mereka) 

 
A. Pengertian 

Bab ketiga dari fi’il tsulβsi mazξd ini adalah fi’il yang semula 
terdiri atas tiga huruf, kemudian ditambah satu huruf pada awal 
kata sehingga menjadi empat huruf, yaitu kata yang 
bertimbangan dengan kata “ َوفِيَع�االً  َوفَِع�االً  ُمفَاَعلَ�ةً  يُفَاِع�لُ  فَاَع�لَ  ”, seperti 
contoh kata “ ًقَاتََل يُقَاتُِل ُمقَاتَلَ�ةً َوقِتَ�االً َوقِيتَ�اال”. Kata ini berasal dari tiga 
kata, yaitu “ َقَتَ�ل” (membunuh), kemudian ditambahkan satu huruf 
alif sehingga menjadi “ َقَاتَل” (saling bunuh). 
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kata, yaitu “ َقَتَ�ل” (membunuh), kemudian ditambahkan satu huruf 
alif sehingga menjadi “ َقَاتَل” (saling bunuh). 
 
 
 
 
 
 

B. Fungsi 
Fungsi penambahan 1 (satu) huruf sebagaimana yang dimaksud 
pada bab ini bertujuan untuk beberapa makna antara lain 
adalah:53 

1. Menyatakan makna “saling antara dua orang” (  بَ�ْينَ  ْلُمَش�اَرَكةاَ 
 ”قَتَ���لَ “ untuk melakukan sesuatu, seperti kata (اإلْثنَ���ْينِ 
(membunuh)  menjadi “ َقَاتَ��ل” (saling membunuh), seperti 
ungkapan berikut: 

 قَاتََل  َزْ�ٌد َ�ْمًرا54
(Zaid saling bunuh dengan Amar) 

 
2. Menyatakan makna sering/banyak “ رُ اَلتَّْكثِيْ  ”, seperti kata 

 seperti dalam susunan kalimat (menggandakan) ”َضاَعفَ “
berikut: 

  55ثََوابََك  اهللاُ  َضاَ�َف 
pahalamu dakannmenggaSemoga Allah  

 
3. Semakna dengan makna kata “ َأَْفَعل” untuk  menjadi fi’il 

muta’addi, seperti kata “ ََعاف”  seperti  dalam susunan kalimat 
berikut: 

 اُهللا  َك اَعفَ 
Semoga Allah memberikan keapiatan 

 

                                                 
53 Dr. Ammad Ali Jum’ah, Qawaid al-Lughah al-Arabiyah, (Maktabah Malik 
Fahd, 2006), h.82 
54 I’rabnya: 

فعل ماض, مبني على فتحة ظاهرة في آخره. َزْيٌد: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. :اتَلَ قَ 
  َعْمًرا: مفعول به منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره

55 I’rabnya: 
فعل ماض, مبني على فتحة ظاهرة في آخره. هللاُ: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في ::َضاَعفَ 

, ثََواَب: مضاف, الكاف: ضمير بارز  . ثََواَب: مفعول به منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخرهآخره
 متصل مبني على الفتحة في محل جر مضاف إليه
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4. Semakna dengan makna kata “ َفََعل” untuk  menjadi fi’il 
muta’addi, seperti kata “ ََسافَر” (berpegian),  “ َبَاَرك” 
(memberkati), dan “ َقَاتَل” (membunuh) seperti dalam susunan 
kalimat berikut: 
 

الَُّب إىَل َجاَكْرتَا  َسافَرَ   الطُّ
Siswa-siswi berpergian ke Jakarta 

 اُهللا ِ�يَْك  بَارَكَ 
SemogAllah memberikan banyak kebaikan 

 ُهُم اهللاُ قَاتَلَ 
mereka membunuhAllah  

 
C.  Bentuk Perubahan  

Ada beberapa bentuk perubahan kata yang harus diperhatikan, 
yaitu: 
a. Bentuk fi’il madhi bertimbangan 

 فَاَعَل 
Kata ini merupakan timbangan baku yang berasal dari tiga 
huruf, yaitu  فــعــل,  kemudian ditambahkan satu huruf, 
yaitu huruf alif  sehingga menjadi  َفَاَعل. Misalnya kata 
 ’ditambahkan satu huruf sesudah fa (memukul) ”َضَربَ “
fi’il, sehingga menjadi “ ََضاَرب” (saling memukul), seperti  
dalam susunan kalimat: 

 ا�رَُّجُل  َساِرقًا َضارََب 
Laki-laki itu saling pukul dengan pencuri 

 
b. Bentuk fi’il mudhari’ bertimbangan 

 ُ�َفاِعُل 
Kata ini adalah kata baku untuk membentuk fi’il 
mudhari’, seperti kata “ َقَاتَل”, fi’il mudhari’-nya adalah 
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 ُ�َفاِعُل 
Kata ini adalah kata baku untuk membentuk fi’il 
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 yang berarti saling bunuh, sebagaimana dalam ”يُقَاتِلُ “
susunan kalimat berikut: 

يَن  إِنَّ اهللاَ ...  ِ
 ...اآليةيِف َسِ�يِلهِ  ُ�َقاتِلُونَ حُيِبُّ اذلَّ

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang saling bunuh (perang) di jalan-Nya 

 
c.  Bentuk mashdar ada tiga timbangan: 

1. Bertimbangan 

 ُمَفاَعلَةً 

seperti kata “عاشر” memiliki nashdar, yaitu kata 
 yang berarti saling mempergauli (pergaulan) ”اَلُمَعاَشَرةِ “
sebagimana dalam susunan kalimat berikut. 

نِْتَظاِم  ةِ إِنَّ الَْقانُْوَن الَْعاَم ِالِ  اْ�ُمَعارَشَ
Sesungguhnya hukum yang umum untuk mengantur 
pergaulan 

 
2. Bertimbangan  

 فَِعاالً 
Misalnya kata “ َقَاتَل” mashdar-nya adalah “قتاال” 
(perang) sebagaimana dapat dilihat dalam ungkapan 
berikut:  

  ةِ يَ ْآل  اِ� وَ 
َ
 ىلَعَ  ٌل يِلْ ضاً دَ يْ أ

َ
ْ  نَّ  أ  ىلَعَ  الِ تَ قِ الْ   يِف يلِّ َص يُ  ايِشَّ مَ ا�

 , ألنه تعاىل قال: فإْن ِخْفتُْم فَرِجاًال أْو ُرْكباناً.اهِلِ حَ  ِب سْ حَ 
“Dalam ayat ini juga ada dalil, bahwa orang berjalan 
boleh shalat dalam peperangan sesuai dengan 
keadaanya, karena Allah berfirman: “Jika kamu 
dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil 
berjalan atau berkendaraan”56 

                                                 
56 -Qur’an Li Kaya al-Thabariy,  Ahkam al-Din bin Muhammad al-‘Imad al

Harasiy,  jilid I, hlm. 161. 
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3. Bertimbangan 

 ِ�يَْعاٌل 
Bentuk mashdar yang ketiga adalah jarang terjadi 
 dalam susunan kalimat, sekalipun ada kata yang (نادراً )
sama dalam timbangannya seperti  kata  “ ًقيتاال”. 
Karena jarang dipakai maka bentuk mashdar ini tidak 
dipakai untuk menjadi contoh dalam penyusunan 
kalimat, sebagaimana dipahami dalam ungkapan 
berikut: 

س وقد جاء �صدرُه ىلع (فيعاٍل) نادراً، حنو "قاتَل قيتاًال"، فال يقا
 عليه.

 

“Ada datang mashdar yang jarang terjadi dengan 
timbangan “ ٍفيعال”, seperti kata “ ًقاتَل قيتاال”, sehingga 
tidak bisa dikiaskan dengannya57 

 
Jaranganya untuk diungkapkan ulama’ sebagai 
berikut: 

ْ  وَ  اُل عَ فِ الْ  َل اعَ فَ لِ   هَلْ  اُل تَ يْ قِ ا الْ ذَ كَ  اءُ رَّ �َ  ذَّ شَ  وَ  --- هْ لَ اعَ فَ مُ ا�
Untuk fi’il yang bertimbangan “ َفَاَعل” mashdar-nya  
adalah bertimbangan  “ ُفَِعال” dan “ ُْمفَاَعلَه”. Keliru 
timbangan seperti kata  “ ُاء  58 ”قِْيتَالُ “ dan kata ”َمرَّ

 
d. Bentuk isim fa’il yang bertimbangan  

 ُمَفاِعٌل 
Cara pembuatan isim fa’il-nya adalah dengan cara 
penambahan huruf mim pada awal kata yang berharkat 
dhummah. Misalnya kata “ َنَاظَر” (berdebat/menganalisa), 
isim fa’ilnya adalah “ ٌُمنَاِظر” sebagaimana dapat dilihat 
dalam contoh kalimat berikut: 

                                                 
, jilid I, hl. 29Durus-Jami’ alGhailaniy, -‘Allamah Mushthafa al-Al57  

,  Sharf-Syafiyah fi Ilm al-alDawiniy, -Jamaluddin Abi Umar Ustman bin Amar al58

(Makkah al-Mukarramah, al-Maktabah al-Makkiyah, 1995), h.29 
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ْ اَ  ْ ا ُهوَ  رُ اظِ نَ مُ � ْ اَ  ُل ادِ جَ مُ � ْ  وَ  اجُ حَ مُ �  ُل ثِّ مُ ا�
Al-Munazhir adalah pendebat yang berargumentasi dan 
mengilustrasikan59 
 

e. Bentuk Isim maf’ul adalah bertimbangan  

 ُمَفاَعٌل 
Cara membuat isim maf’ul adalah dengan penambahan 
huruf mim berharkat dhummah pada awal kata dan 
memberikan harkat fathah huruf sebelu akhir kata. 
Pemaknaan kata isim maf’ul ini dimaknakan dengan awal 
“di”, misalnya “yang dibicarakan”, “yang diperdebatkan”, 
dan sebagainya. Misalnya kata “ ََشاَرك” (berkerjasama) 
isim maf’ul-nya adalah “ كٌ ُمَشارَ  ” sesuatu yang 
dikerjasamakan, seperti dalam susunan kalimat berikut:  

  60�ِِر�ٍْح  ا�ُْمَشارَكِ �َماِل َساَ�َق انّلاُس ىِف اْ 
Orang berlomba pada harta yang dikerjasamakan demi 
keuntungan 

 

 
 

                                                 
-lQadir, dan Muhammad a-Zaiyyat, Hamid Abd al-Ibrahim Mushthafa, Ahmad al59

Najjar,  al-Mu’jam al-Ausath, (ttp: Dar al-Da’wah,  
60 I’rabnya: 

فعل ماض, مبني على فتحة ظاهرة في آخره. النّاُس: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في ::َسابَقَ 
فِى ْالَماِل : في حرف جر. المال: مجرور بفي و عالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. الجار و المجرور  آخره.

: الالم م تعلق بسابق. اْلُمَشاَرِك: صفة للمال التابعة للمجرور وعالمة جره كسرة  ظاهرة في آخره, لِِرْبحٍ
 حرف جر. ربح: مجرور بالالم وعالمة جره كسرة  ظاهرة في آخره. الجار و المجرور متعلق بالمشارك
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BAHASAN KEDUA 
Penambahan Dua Huruf 
(ada 5 (lima) bab) 

 
 انلَّْوُع اثلَّايِن 

بَْواٍب 
َ
:وَُهَو َما ِز�َد ِ�يِه َحْرفَاِن ىلَعَ اثلُّاليِثِّ ا�ُمَجرَِّد وَُهَو مَخَْسُة أ  

Macam ke dua adalah fi’il yang ditambah 2 (dua) huruf yang 
semula terdiri atas 3 (tiga) huruf. Penambahan 2 (dua) huruf 
ini ada 5 (lima) bab)” 

 
ada bab lalu sudah dibicarakan tertang fi’il (kata kerja) 
yang terdiri atas tiga huruf sebagai dasar kata  (stulasi 
mujarrad) kemudian ditambahkan 1 (satu) huruf, sehingga 

menjadi fi’il yang memiliki  4 (empat) huruf (stulasi mazid). 
Selanjutnya bab ini berbicara tentang fi’il yang terdiri atas 3 (tiga) 
huruf (stulasi mujarrad) yang kemudian ditambahkan  2 (huruf) 
sehingga menjadi 5 (lima). Bentuk penambahan 2 dua huruf ada lima 
bab sebagaimana yang dijelaskan pada bab-bab sebagai berikut. 
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 بْلَ اَ 
َ
ُل اُب اْأل وَّ  

ْن ْ�َفَعَل َ�نَْفِعُل انِْفَعاًال َ�ْوُزونُُه اِ اِ  
َ
نَْ�رَسَ َ�نَْكرِسُ انِْ�َساًرا. وََعالََمتُـُه أ

. َو�ِنَـاُؤُه  هِلِ وَّ
َ
ْحُرٍف بِِزَ�اَدِة ا�َهْمـَزِة َوانلُّـوِن يِف أ

َ
يَُ�وَن َماِضيِه ىلَعَ مَخَْسِة أ

ِق الِفْعـِل َوَمْعىن ا�ُمَطا .�ِلُمَطاوََعةِ  ـِء َ�ـْن َ�َعلُـّ ثَـِر ا�يَشْ
َ
وََعِة: ُحُصـوُل أ

ي بَِمْفُعوهِلِ حَنُْو: َكسَ  فِـإِنَّ  .ْرُت ا�زَُّجاَج فَانَْ�رَسَ َذ�ِـَك ا�زَُّجـاجُ ـا�ُمتََعدِّ
ِق ا�َكسـ ثَـٌر َحَصـَل َ�ـْن َ�َعلُـّ

َ
ي ُهـَو الِفْعـُل  رـْ انِْ�َساَر ا�زَُّجـاِج أ ِ

اذلَّ
ي.  ا�ُمتََعدِّ

"Bab pertama adalah kata kerja ” اْنفَِع����االً  يَْنفَِع����لُ  اِْنفََع����لَ   " yang 
bertimbangan dengan kata  َاْنِكَس�اًرا يَْنَكِس�رُ  اِْنَكَس�ر " ". Tanda kata kerja 
dalam bab ini adalah bahwa fi’il masdhinya terdiri atas lima huruf 
karena ada penambahan huruf hamzah dan nun pada awal kata. 
Ketetapan makna bentuk kata seperti ini adalah al-Muthawa’ah yang 
bermakna mendapatkan bekas sesuatu dari hubungan al-fi’l al-
muta’ddiy kepada maf’ul bih. Seperti kalimat: “ ََجاَج فَاْنَكَسَر َذلِك َكَسـْرُت الزُّ
َج��اجُ   Aku pecahkan kaca itu, maka kaca itu menjadi pecah) ”الزُّ
(terpecah). Sesungguhnya pecahan kaca itu adalah bekas (pengaruh) 
yang dihasilkan dari hubungan pecahan yang merupakan pebuatan 
(al-fi’lu al-mutaddiy) 

 
 

A. Pengertian fi’il mazid   
Fi’il mazid adalah fi’il yang terdiri atas 3 (tiga) huruf kemudian 
ditambah 1 huruf atau dua huruf. Dalam bab ini adalah fi’il yang 
ditambah dua huruf,  seperti kata “ َفََع�ل” yang ditambah 2 (dua) 
huruf; huruf alif dan nun,  menjadi “ َاِْنفََع�ل” yang terdiri atas lima 
huruf.  
 

B. Fungsi  fi’il mazid  2 huruf   
Fungsi penambahan huruf alif dan nun pada fi’il adalah untuk 
makna al-Muthawa’ah (المطاوع���ة), yaitu kata kerja yang 
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menerangkan akibat dari perbuatan yang terjadi, seperti kalimat 
berikut: 

 َذ�َِك ا�زَُّجاجُ  فَانَْ�رَسَ َكَسـْرُت ا�زَُّجاَج 

Aku pecahkan kaca itu,  
maka kaca itu menjadi pecah (terpecah). 

 

Dalam contoh di atas ada dua kata kerja, yaitu  “ َْكَسـر” (pecah) 
dan kedua “ َاْنَكَسر” (terpecah). Munculnya kata “ َاْنَكَسر” sebagai 
keterangan adanya perbuatan sebelumnya, yaitu “ َُكَسـْرت” (aku 
pecahkan). Tidak mungkin terjadi “terpecahnya” kaca tampa 
perbuatan “aku pecahkan”. Pemaknaan seperti ini disebut “al-
Muthawa’ah”. Contoh lain adalah kata “اْنشَوى” (terpanggang) 
sebagai keterangan  kata “شَوى”  (memanggang), sebagaimana 
dalam  susunan kalimat berikut: 

 َشو�ُْت ا�لَّْحَم فَا�َْشَوى

Aku memanggang daging, 
 kemudian terpangganglah daging itu 

  
Contoh lain adalah kata “انفََجر” sebagai keterangan dari kata 
 dalam dafsiran firman Allah dalam al-Qur’an:61 ”َضَربَ “

 أي: رَضََب فانَفَجرْت )َ�ُقلنَا ارِضْب بَِعَصاَك احلََجَر فَانَفَجرت(
"Pukullah batu itu dengan tongkatmu". lalu memancarlah,  
yaitu (Musa memukul batu), maka memancarlah/ 
terpancarlah air.62 
 

C. Perubahan Kata 
Bentuk perubahan kata dari bab ini adalah: 
1. Fi’il madhi 

Bentuk fi’il madhi adalah  
 

                                                 
61 Baqarah, ayat 60. -Qur’an surat al-Al 

62 -Fakhr al-Tafsir  alSyafi’i, -Raziy al-Husain al-Muhammad bin Umar bin al
Raziy, (ttp: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabiy, tt), jilid I, hlm.405 
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menerangkan akibat dari perbuatan yang terjadi, seperti kalimat 
berikut: 
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Muthawa’ah”. Contoh lain adalah kata “اْنشَوى” (terpanggang) 
sebagai keterangan  kata “شَوى”  (memanggang), sebagaimana 
dalam  susunan kalimat berikut: 

 َشو�ُْت ا�لَّْحَم فَا�َْشَوى

Aku memanggang daging, 
 kemudian terpangganglah daging itu 

  
Contoh lain adalah kata “انفََجر” sebagai keterangan dari kata 
 dalam dafsiran firman Allah dalam al-Qur’an:61 ”َضَربَ “

 أي: رَضََب فانَفَجرْت )َ�ُقلنَا ارِضْب بَِعَصاَك احلََجَر فَانَفَجرت(
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C. Perubahan Kata 
Bentuk perubahan kata dari bab ini adalah: 
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61 Baqarah, ayat 60. -Qur’an surat al-Al 

62 -Fakhr al-Tafsir  alSyafi’i, -Raziy al-Husain al-Muhammad bin Umar bin al
Raziy, (ttp: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabiy, tt), jilid I, hlm.405 

 اِْنفََعلَ 
Kata ini awalnya terdiri atas 3 huruf, yaitu “ َفََعل” kemudian 
ditambah 2 huruf, yaitu alif dan nun, seperti kata “  َاِْنَصَرف”  
dari kata “ ََصَرف” dalam contoh kalimat berikut: 

 
ُ
فُ فَ ِميَْذُه ْستَاُذ تَالَ  رَصََف اْأل  63ْواانرَْصَ

Guru itu memalingkan murid-muridnya,  
maka mereka berpaling 

 

Contoh lainnya adalah kata “قطع” (memotong) menjadi 
 sebagaimana dalam susunan kalimat (terpotong) ”اِْنقَطَعَ “
berikut: 
 

 عَ طَ قَ ا�ْ فَ احْلَبَْل  ُت عْ َ�طَ 
Aku memotong tali itu, maka tali itu terpotong 

 

2. Fi’il mudhari’ 
Bentuk fi’il mudhari’ dalam bab ini adalah bertimbangan  

 َ�نَْفِعُل 
Kata ini adalah fi’il mudhari’ yang diawali dengan huruf ya’ 
pada awal kata yang menunjukkan arti  sedang atau akan 
terjadi, seperti kata “ ُيَْنقَِسم” (terbagi) dan “ ُيَْنفَِرد” (menyendiri) 
dalam susunan kalimat berikut: 

قَْسامٍ  َ�نَْقِسمُ َوا�َْمْفُعْوُل 
َ
 ىلَعَ مَخَْسِة أ

atas lima bagian terbagiMaf’’ul  

رِْض  نَْفرِدُ �َ  
َ
َماَواِت َواأل  اُهللا بِِمرْيَاِث ا�سَّ

dalam memiliki langit dan bumi  menyendiriAllah   
 

 

                                                 
63 I'rabnya: 

ْستَاُذ : فاعل  مرفوع وعالمة رفعه ضمة  َصَرَف: فعل ماض فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخر. اْألُ 
ِمْيَذ: مفعول به و هو منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره: تِْلِمْيَذ: ظاهرة في آخره. تِْلِمْيَذهُ: تِلْ 

مضاف. الهاء  ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه .  فَاْنَصَرَف: الفاء حرف 
 عطف, و انصرف فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخر. و فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو.
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3. Mashdar 
Bentuk mashdar  dari bab ini adalah  bertimbangan 

 ِانِْفَعاالً 
Bentuk mashdar ini adalah baku, misalnya kata “اِْنِطالَقًا” 
sebagai mashdar dari kata  “ َاِْنطَلَق” dalam susunan kalimat 
berikut: 

 ْ �َْزلَةِ الَْقِدْ�َمِة �َ  َمِدْ�نَةِ ِاْ�َطلَْقُت ِمَن ا�  64ِانِْطالًَقا ْعَد ا�زِّ
 Aku benar benar beralih dari  

 kota tua ke yang baru sesudah gempa 
 

4. Bentuk isim fa’il 
Bentuk isim fa’il bertimbangan dengan kata 

 ُمنَْفِعٌل 
Bentuk isim fa’il ini baku dan dibentuk dengan cara 
menempatkan huruf mim pada awal dan memberikan harkat 
kasrah pada huruf sebelum akhir. Misalnya kata “ َاِْنقَطَع” 
(terpotong) isim fa’il-nya adalah  ٌُمْنقَِطع seperti dalam susunan 
kalimat berikut: 

 اءِ جَ ا�رَّ  ُمنَْقِطعُ ُهَو 
Dia orang yang putus harapan 

 
 

5. Bentuk isim maf’ul 
Bentuk isim maf’ul bertimbangan dengan kata 

                                                 
bnya:I'ra64 

اِْنطَلَْقُت: فعل و فاعل. ِمَن: حرف جر. اْلَمِدْينَِة: مجرور بفي و عالمة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار و 
المجرو متعلق بانطلقت. اْلقَِدْيَمِة: صفة و هو تابع للمجرور وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. بَْعَد: 

ْلَزلَِة: مضاف إليه ظرف الزمان و هو منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في  آخره.  بعد مضاف الزِّ
مجرور بالمضاف وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره.  اِْنِطالَقًا: مصدر و هو منصوب وعالمة نصبه فتحة 

 ظاهرة في آخره.
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5. Bentuk isim maf’ul 
Bentuk isim maf’ul bertimbangan dengan kata 

                                                 
bnya:I'ra64 

اِْنطَلَْقُت: فعل و فاعل. ِمَن: حرف جر. اْلَمِدْينَِة: مجرور بفي و عالمة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار و 
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 ظاهرة في آخره.
 

 ُمنَْفَعٌل 
Bentuk isim fa’il ini baku dan dibentuk dengan cara 
menempatkan huruf mim pada awal dan memberikan harkat 
fathah pada huruf sebelum akhir. Misalnya kata “ َكَسرَ اِن ” 
(terpecah) isim maf’ul-nya adalah َكَسرَ نم  seperti dalam susunan 
kalimat berikut: 

ةٌ ا�زَُّجاَجُة   ُمنَْكرَسَ
terpecahKaca itu  
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 اُب اثلَّايِن بْلَ اَ 

ْن وََعالَ َمـَع جَيْتَِمـُع اْجِتَمـااًع. َ�ْوُزونُـُه اْجتَ  .ْ�تََعَل َ�ْفتَِعُل افِْتَعـاالً اِ 
َ
َمتُـُه أ

هِلِ  وَّ
َ
ْحُرٍف بِِزَ�اَدِة ا�َهْمَزِة يِف أ

َ
َواتَلاِء َ�نْيَ الَفـاِء  .يَُ�وَن َماِضيِه ىلَعَ مَخَْسِة أ

يًْضا حَنُْو: مَجَْعُت اِإلبَْل فَاْجتََمَع َذ�َِك اِإلبُِل.
َ
. َو�ِنَاُؤُه �ِلَمَطاوََعِة أ   َوالَعنْيِ

"Bab kedua adalah kata “ اْفتَِع�االً  يَْفتَِعلُ  اِْفتََعلَ  ” yang bertimbangan “ اْجتََم�َع
 Tanda bab ini adalah fi’il madhi-nya terdiri atas lima .”يَْجتَِم�ُع اْجتَِماًع�ا
huruf karena ada penambahan huruf hamzah dan ta’ antara fa’ fi’il 
dan ain fi’il. Ketetapan makna bentuk kata seperti ini adalah al-
Muthawa’ah juga, seperti “ َُجَمْع��ُت اِإلْب��َل فَ��اْجتََمَع َذلِ��َك اِإلبِ��ل”(Aku himpun 
onta itu, maka berkumpullah onta itu. 

 
 

A. Pengertian fi’il mazid   
Fi’il mazid adalah fi’il yang terdiri atas 3 (tiga) huruf kemudian 
ditambah 1 huruf atau dua huruf. Dalam bab ini adalah fi’il yang 
ditambah dua huruf,  seperti kata “ َفََع�ل” yang ditambah 2 (dua) 
huruf; huruf alif dan ta’ antara ain fi’il dan fa’ fi’il menjadi “ َعلَ تاِفَ  ” 
yang terdiri atas lima huruf.  
 

B. Fungsi  fi’il mazid  2 huruf   
Fungsi penambahan 2 huruf dari tiga huruf pada bab ini bertujuan 
untuk makna sebagai berikut: 
1. Untuk menyatkan makna “الَمطَاَوَعة”  yaitu kata kerja  “ ََجَمع”  

(menghimpun) dan “ َاِْجتََمع” (terhimpun/berhimpun) yang 
menjadi keterangan adanya  perbuatan pertama, yaitu 
menghimpunkan, seperti dalam susunan kalimat berikut: 

 65َذ�َِك اِإلبُِل  فَاْجتََمعَ مَجَْعُت اِإلبَْل 
Aku himpun onta itu, maka terkumpullah onta itu 

                                                 
65 I’rabnya: 

لفاء حرف َجَمْعُت: فعل و فاعل. اِإلْبَل: مفعول به منصوب و عالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. فَاْجتََمَع: ا
عطف. اجتمع: فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في  آخره. َذلَِك: اسم اإلشارة مبني على الفتحة في محل 

 رفع فاعل,  اِإلبُِل: صفة وهو مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
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Fungsi penambahan 2 huruf dari tiga huruf pada bab ini bertujuan 
untuk makna sebagai berikut: 
1. Untuk menyatkan makna “الَمطَاَوَعة”  yaitu kata kerja  “ ََجَمع”  

(menghimpun) dan “ َاِْجتََمع” (terhimpun/berhimpun) yang 
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65 I’rabnya: 

لفاء حرف َجَمْعُت: فعل و فاعل. اِإلْبَل: مفعول به منصوب و عالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. فَاْجتََمَع: ا
عطف. اجتمع: فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في  آخره. َذلَِك: اسم اإلشارة مبني على الفتحة في محل 

 رفع فاعل,  اِإلبُِل: صفة وهو مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.

 

Dalam contoh diatas ada dua fi’il, yaitu kata “ ََجَمع”  
(menghimpun) dan “ ْجتََمعَ اِ  ” (terhimpun/berhimpun) yang 
menjadi keterangan adanya  perbuatan pertama, yaitu 
menghimpunkan.   
 

2. Untuk makna    menjadikan “ ُاَالتَِّخاذ” seperti  kata “ ََخبَز” (roti) 
menjadi “ َاِْختَبَز” (membuat roti) dalam susunan kalimat 
berikut: 

 66�رَُّجُل يَْوًماا ِاْختَزَبَ 
Laki-laki itu membuat roti pada satu hari 

 
3. Untuk menyatakan  kesungguhan yang lebih “لِِزيَاَدة اْلُمبَالََغة”, 

seperti kata “ ََكِسب”  (berkerja) yang dibuat menjadi “ َاِْكتََسب” 
(berkerja sungguh-sungguh) seperti dalam kalimat berikut: 

َراَعةِ  ْك�ََسَب اِ   67الَْفالَُّحْوَن يِف ا�ِزّ
Para petani berkerja sungguh 

-sungguh dalam pertanian 
 

4. Untuk makna “ َعَل�َ” seperti kata “ ََجَذب”  (menarik) yang dibuat 

menjadi “ َاِْجتََذب”   (menarik) sebagaimana dalam susunan 
kalimat berikut: 

ْ  ا�رَُّسْولِ  ُق ُخلُ  ِاْجتََذَب   ُمْؤِمننْيَ ا�
Akhlaq Rasulullah menarik orang-orang mukmin 

 

                                                 
66 I’rabnya 

ُجُل: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في  اِْختَبََز فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره. الرَّ
 آخره . يَْوًما: ظرف زمان و هو منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره

67 I’rabnya: 
اِْكتََسَب: فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره. اْلفَالَُّحْوَن: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو نيابة عن 

َراَعِة: في حرف جر.  الضمة ألنه جمع المذكر السالم و النون عوض عن التنوين في االسم المفرد.  فِي الزِّ
 الزراعة مجرور بفي و عالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. الجار و المجرور متعلق باكتسب
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Demikian juga kata “ ْفتَقَرَ اِ  ”  (butuh), “ َاِْقتَلَع”  (mencabut), “ َّاِْشتَد” 
(keras) dan “ َاْقتََرأ”  (membaca) seperti dalam susunan kalimat 
berikut: 

 رَتَ �ْ اِ 
ْ
َالةِ َ�عْ   اباً تَ كِ  ُت أ  َد ا�صَّ

Aku membaca buku setelah shalat 
 

5. Untuk makna “ َتَفَاَعل” (saling), seperti kata “ َاِْختََصم” yang 
berarti saling bantah, sebagaimana yang digunakan oleh Ibnu 
Abbas ketika menjelaskan makna “fathir” dalam susunan 
kalimat berikut: 

  
َ
ُموَ  فَاُطرُ ”ا مَ  ْدِريما ُكنُْت أ رِْض اِت وَ ا�سَّ

َ
ْختََصَم َحىتَّ اِ “ األ

تُها
ْ
نَا َ�َطْرتُها : أي : اْ�تََدأ

َ
َحُدُهما : أ

َ
 أْعَرا�ِيَّاِن يف برِْئٍ  َ�َقاَل أ

Aku tidak tahu apa “Pencipta langit dan bumi” sehingga 
ada dua orang Arab berbantahan dalam hal sumur, salah 
seorang mengatakan: “Saya membuatnya”, yaitu 
mengadakannya.68  
 

6. Untuk menyatakan tuntutan “لِلطَّلَب”, seperti kata  “ ََّكد” (usaha 
dengan keras) yang dibuat menjadi “ َّاِْكتَد”  seperti dalam 
susunan kalimat berikut: 

اُل �ِرْ�ٍح اَغلٍ  ِاْكتَدَّ   69الُْعمَّ
Para pekerja sungguh-sungguh bekerja 

 karena harga yang tinggi  
 
 
 

                                                 
68 Abdussalam, Tafsir al-Aziz,  (Baerut: Ibnu Hazam, 1996),  jilid I, h.292 
69 I’rabnya: 

اُل: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخر :اِْكتَدَّ  ه. اْلُعمَّ
آخره. لِرْبحٍ َغاٍل: لربح:  الالم حرف جر.  ربح: مجرور بالالم و عالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. الجار 

 و المجرور متعلق باكتد. َغاٍل: صفة. وهو مجرور وعالمة جر جره كسرة ظاهرة في آخره
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Demikian juga kata “ ْفتَقَرَ اِ  ”  (butuh), “ َاِْقتَلَع”  (mencabut), “ َّاِْشتَد” 
(keras) dan “ َاْقتََرأ”  (membaca) seperti dalam susunan kalimat 
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 رَتَ �ْ اِ 
ْ
َالةِ َ�عْ   اباً تَ كِ  ُت أ  َد ا�صَّ

Aku membaca buku setelah shalat 
 

5. Untuk makna “ َتَفَاَعل” (saling), seperti kata “ َاِْختََصم” yang 
berarti saling bantah, sebagaimana yang digunakan oleh Ibnu 
Abbas ketika menjelaskan makna “fathir” dalam susunan 
kalimat berikut: 

  
َ
ُموَ  فَاُطرُ ”ا مَ  ْدِريما ُكنُْت أ رِْض اِت وَ ا�سَّ

َ
ْختََصَم َحىتَّ اِ “ األ

تُها
ْ
نَا َ�َطْرتُها : أي : اْ�تََدأ

َ
َحُدُهما : أ

َ
 أْعَرا�ِيَّاِن يف برِْئٍ  َ�َقاَل أ

Aku tidak tahu apa “Pencipta langit dan bumi” sehingga 
ada dua orang Arab berbantahan dalam hal sumur, salah 
seorang mengatakan: “Saya membuatnya”, yaitu 
mengadakannya.68  
 

6. Untuk menyatakan tuntutan “لِلطَّلَب”, seperti kata  “ ََّكد” (usaha 
dengan keras) yang dibuat menjadi “ َّاِْكتَد”  seperti dalam 
susunan kalimat berikut: 

اُل �ِرْ�ٍح اَغلٍ  ِاْكتَدَّ   69الُْعمَّ
Para pekerja sungguh-sungguh bekerja 

 karena harga yang tinggi  
 
 
 

                                                 
68 Abdussalam, Tafsir al-Aziz,  (Baerut: Ibnu Hazam, 1996),  jilid I, h.292 
69 I’rabnya: 

اُل: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخر :اِْكتَدَّ  ه. اْلُعمَّ
آخره. لِرْبحٍ َغاٍل: لربح:  الالم حرف جر.  ربح: مجرور بالالم و عالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. الجار 

 و المجرور متعلق باكتد. َغاٍل: صفة. وهو مجرور وعالمة جر جره كسرة ظاهرة في آخره
 

C. Perubahan 
Bentuk perubahan dari bab ini antara lain adalah 
1. Fi’il madhi  bertimbangan 

 ِاْ�تََعَل 
Bentuk fi’il madhi  ini adalah bentuk baku yang dibuat dari 
fi’il tiga huruf, kemudian ditambahkan 2 huruf, yaitu alif pada 
awal kata dan ta’ sebelum a’in fi’il, seperti kata “ ََكتَب” 
(menulis) dibuat menjadi “ َاِْكتَتَب” (menulis untuk sendiri). 
Contoh kalimat   

 ا�رَُّجُل  ِاْكتَتََب 
sendiri menulislaki itu -Laki 

 
2. Fi’il mudhari’ bertimbangan 

 ِعُل َ�ْفتَ 
Bentuk fi’il mudhari’ ini adalah bentuk baku yang dibuat dari 
fi’il tiga huruf, kemudian ditambahkan 2 huruf, yaitu alif pada 
awal kata dan ta’ sebelum a’in fi’il yang kemudian 
ditambahkan huruf mudhara’ah (alif, nun, ya’ atau ta’), 
seperti kata “ رَ َحقَ  ” (menghina) dibuat menjadi “ ُيَْحتَقِر” 
(menghina) seperti dalam kalimat berikut:   

  انلَّاُس َ�ْعَضُهمْ  حَيْتَِقرُ 
sebagian yang lain menghinakanorang -Orang 

3. Mashdar bertimbangan 

 ِافِْتَعاالً 
Contoh kata adalah “ ََخلَف” yang dibuat menjadi mashdar 
menjadi “اِْختِالَفَا” yang berasal dari kata “   ” اِْختِالفَا - يَْختَلِفُ  -اِْختَلَفَ 
(berbeda-berbeda), seperti ungkapan: 

 رمَْحَةٌ  ءِ آلَمَ الْعُ  ِاْخِتَالُف 
ulama’ adalah rahmat )pendapat( Perbedaan 
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4. Isim fa’il bertimbangan 

 ُمْفتَِعٌل 
Contoh kata isim fi’il adalah kata “ُمْختَلِف” (bermacam-
macam/berbeda-berbeda)  dalam firman Allah sebagai berikut: 

ُ�ُطونَِها  خَيُرُج ِمنْ  ثلََّمَرِٰت َفسليُِك ُسبَُل َر�ِِّك ُذ�ُالً ٱُ�مَّ يلُكِ ِمن لُكِّ 
اٌب  تَِلٌف  رَشَ �َوٰنُهُ  خمُّ

َ
ِ  ۥأ يَةٍ ِ�يِه ِشَفآء لِّلنَّاِس إِنَّ يِف َذٰ�

ٓ
ُروَن   مٍ لَِّقوْ  َك َأل  َ�تََفكَّ

“Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan 
dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan 
(bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang 
bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang 
menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) 
bagi orang-orang yang memikirkan.70 
 

5. Isim maf’ul bertimbangan   

 ُمْفتََعٌل 
Contoh isim mafu’il adalah kata “ ٌُمْكتََسب” (yang diusahakan 
dengan keras) seperti kata “ ُاَْلُمْكتََسبَة” yang diberikan huruf ta’ 
marbuthah karena jadikan sebagai sifat bagi kata “ ِاْألَْحَكام” 
sebagaimana dalam definisi ilm fiqh sebagai berikut: 

 بِ  مُ لْ عِ الْ  وَ هُ  هُ قْ فِ لْ اَ 
َ
ْ  مِ اَك حْ اْأل ْ اَ  ةِ يَّ لِ مَ عَ الْ  ةِ يَّ �ِ ا�رشَّ   نْ مِ  ةُ بَ سَ �َ كْ مُ �

َ
ِ دِ أ

 .ةِ ِليَّ يْ ِص فْ تلَّ ا اَ هَ تلَّ
Fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum syari’ah yang 
bersifat praktik dan diusahakan (diambil) dari dalil-dali yang 
terperinci.71 

                                                 
70 (16), ayat 69.Nahl -Qur’an surat al-Al 

(ttp: tnp,  Fiqhiyah,-Qawaid al-Minhaj fi Ilm al-alKhalifiy, -Riyadh bin Mansur al71

tt), hlm.1 
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4. Isim fa’il bertimbangan 

 ُمْفتَِعٌل 
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َ
ِ  ۥأ يَةٍ ِ�يِه ِشَفآء لِّلنَّاِس إِنَّ يِف َذٰ�

ٓ
ُروَن   مٍ لَِّقوْ  َك َأل  َ�تََفكَّ

“Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan 
dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan 
(bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang 
bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang 
menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) 
bagi orang-orang yang memikirkan.70 
 

5. Isim maf’ul bertimbangan   

 ُمْفتََعٌل 
Contoh isim mafu’il adalah kata “ ٌُمْكتََسب” (yang diusahakan 
dengan keras) seperti kata “ ُاَْلُمْكتََسبَة” yang diberikan huruf ta’ 
marbuthah karena jadikan sebagai sifat bagi kata “ ِاْألَْحَكام” 
sebagaimana dalam definisi ilm fiqh sebagai berikut: 

 بِ  مُ لْ عِ الْ  وَ هُ  هُ قْ فِ لْ اَ 
َ
ْ  مِ اَك حْ اْأل ْ اَ  ةِ يَّ لِ مَ عَ الْ  ةِ يَّ �ِ ا�رشَّ   نْ مِ  ةُ بَ سَ �َ كْ مُ �

َ
ِ دِ أ

 .ةِ ِليَّ يْ ِص فْ تلَّ ا اَ هَ تلَّ
Fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum syari’ah yang 
bersifat praktik dan diusahakan (diambil) dari dalil-dali yang 
terperinci.71 

                                                 
70 (16), ayat 69.Nahl -Qur’an surat al-Al 

(ttp: tnp,  Fiqhiyah,-Qawaid al-Minhaj fi Ilm al-alKhalifiy, -Riyadh bin Mansur al71

tt), hlm.1 

اُب اثلَّاِلُث بْلَ اَ   

ْن يَُ�ـوَن  َ�ْوُزونُُه امْحَرَّ  .اْ�َعلَّ َ�ْفَعلُّ افِْعَالالً 
َ
ـَراًرا. وََعالََمتُـُه أ حَيَْمرُّ امْحِ

هِلِ وََحْرٍف آَخـَر ِمـْن ِجـ�ِْس  وَّ
َ
ْحُرٍف بِِزَ�اَدِة ا�َهْمَزِة يِف أ

َ
َماِضيِه ىلَعَ مَخَْسِة أ

�َْواِن َوالُعيُوِب. ِمثَـاُل 
َ
 َالِم فِْعِلِه يِف آِخِرهِ. َو�ِنَاُؤُه �ُِمبَالََغة الَّالِزِم. َوِ�يَْل: �ِأل

�َْواِن حَنُْو: اِ 
َ
 ْعَورَّ َز�ٌْد.مْحَرَّ َز�ٌْد. َوِمثَاُل الُعيُوِب حَنُْو: اِ األ

"Bab ketiga adalah kata “ ًاْفَع�لَّ يَْفَع�لُّ اْفِع�َالال” yang bertimbangan “ َّاْحَم�ر
ايَْحَم�رُّ اْحِم�َرارً  ”. Tanda bab ini adalah fi’il madhi-nya terdiri atas lima 
huruf karena ada penambahan huruf hamzah pada awal kata dan 
penambahan huruf lain yang sejenis lam fi’il pada akhirnya. 
Ketetapan makna bentuk kata seperti ini adalah al-Mubalaghal 
(sangat) bagi fi’il lazim. Kata oran untuk makna warna dan celaan. 
Missal untuk makna warna  “ ٌاْحَم��رَّ َزْي��د” (Zaid sangat merah). 
Sementara missal untuk makna celaan adalah “ ٌاْع�َورَّ َزْي�د” (Zaid buta 
sebelah). 

 
 

A. Pengertian fi’il mazid   
Fi’il mazid adalah fi’il yang terdiri atas 3 (tiga) huruf kemudian 
ditambah 1 huruf atau dua huruf. Dalam bab ini adalah fi’il yang 
ditambah dua huruf,  seperti kata “ َفََع�ل” yang ditambah 2 (dua) 
huruf; huruf alif dan lam pada akhir kata, sehingga menjadi  
 .”اْفَعلَّ “
 

B. Fungsi  fi’il mazid  (penambahan)  2 huruf   
Fungsi penambahan 2 huruf dari tiga huruf pada bab ini bertujuan 
untuk makna sebagai berikut: 
1. Untuk menyatakan makna al-mubalaghah (sangat) dalam 

sifat warna, misalnya sangat kuning, sangat putih, sangat 
hitam, dan lainnya, seperti kata sifat “ ََحَمر” (merah) bila 
dibuat menjadi makna sangat merah, maka akan menjadi 
 sebagaimana dapat dilihat dalam (sangat merah)  ”اِْحَمرَّ “
contoh kalimat berikut:  
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َى ِكتَابَُه ا�َْمْطُرْوحَ  ِامْحَرَّ 
َ
 َز�ٌْد ِعنَْد َما َرأ

Zaid sangat merah wajahnya ketika  
melihat bukunya dibuang 

 
Contoh lain adalah kata “ ََس�َود” (hitam) bila dibuat menjadi 
makna sangat hitam, maka akan menjadi “ َّاِْس��َود” (sangat 
hitam/gelap), seperti dalam contoh kalimat berikut: 

 ا�لَّيُْل  ِاْسوَدَّ 
Malam itu sangat gelap72 

 
2. Untuk menyatakan “masuk ke dalam sifat”, misalnya masuk 

dalam sifat warna merah, sehingga bermakna kemerah-
merahan dengan kata “ َّاِْحَم�ر”, seperti contoh ungkapan orang 
Arab dalam mensifati warna kurma yang akan mulai merah 
dengan ungkapan: 

 الْ�رََسُ  ِامْحَرَّ 
Kurma itu telah kemerah-merahan73 

 
3. Untuk menyatakan celaan,  seperti kata “ َّاِْع�َور” (buta sebelah) 

dalam ungkapan sebagai berikut: 

 ا�رَُّجُل  ِاْعَورَّ 
Laki-laki buta sebelah 

 
 

B.  Perubahan kata 
Bentuk perubahan kata dalam bab ini adalah sebagai berikut. 
a. Fi’il madhi bertimbangan 

                                                 
72 I'rabnya: 

 فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره. اللَّْيُل: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة :اِْسَودَّ 
73 I'rabnya: 

 في آخره. اْلبََسُر: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة :اِْحَمرَّ 
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َى ِكتَابَُه ا�َْمْطُرْوحَ  ِامْحَرَّ 
َ
 َز�ٌْد ِعنَْد َما َرأ

Zaid sangat merah wajahnya ketika  
melihat bukunya dibuang 

 
Contoh lain adalah kata “ ََس�َود” (hitam) bila dibuat menjadi 
makna sangat hitam, maka akan menjadi “ َّاِْس��َود” (sangat 
hitam/gelap), seperti dalam contoh kalimat berikut: 

 ا�لَّيُْل  ِاْسوَدَّ 
Malam itu sangat gelap72 

 
2. Untuk menyatakan “masuk ke dalam sifat”, misalnya masuk 

dalam sifat warna merah, sehingga bermakna kemerah-
merahan dengan kata “ َّاِْحَم�ر”, seperti contoh ungkapan orang 
Arab dalam mensifati warna kurma yang akan mulai merah 
dengan ungkapan: 

 الْ�رََسُ  ِامْحَرَّ 
Kurma itu telah kemerah-merahan73 

 
3. Untuk menyatakan celaan,  seperti kata “ َّاِْع�َور” (buta sebelah) 

dalam ungkapan sebagai berikut: 

 ا�رَُّجُل  ِاْعَورَّ 
Laki-laki buta sebelah 

 
 

B.  Perubahan kata 
Bentuk perubahan kata dalam bab ini adalah sebagai berikut. 
a. Fi’il madhi bertimbangan 

                                                 
72 I'rabnya: 

 فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره. اللَّْيُل: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة :اِْسَودَّ 
73 I'rabnya: 

 في آخره. اْلبََسُر: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة :اِْحَمرَّ 

 ِاْ�َعلَّ 
Fi’il madhi berbentuk lima huruf, yang berasal dari tiga huruf 
sebagai huruf asilnya dan dua huruf sebagai huruf tambahan,  
seperti kata “ َبـَـَيض” (putih) sebagai huruf sebagai huruf asal, 

kemudian ditambahkan dua huruf, yaitu huruf alif (hamzah 
al-washal) dan huruf yang sama dengan huruf yang terakhir, 
sehingga menjadi “ َِّابـَْيض” seperti contoh kalimat berikut: 

 اثلَّوُْب  ِاْ�يَضَّ 
Pakaian itu sangat putih74 

 
b. Fi’il mudhari’ bertimbangan 

 َ�ْفَعلُّ 

Fi’il mudhari’ berbentuk lima huruf, yang berasal dari tiga 
huruf sebagai huruf asilnya dan dua huruf sebagai huruf 
tambahan, seperti kata “ َبَ�يَض” (putih) sebagai huruf sebagai 
huruf asal, kemudian ditambahkan dua huruf, yaitu huruf alif 
(hamzah al-washal) dan huruf yang sama dengan huruf yang 
terakhir sehingga menjadi “ َّاِْبيَض” kemudian ditambakan huruf 
mudhara’ah, dengan menghilangkan huruf hamzah al-
washal, sehinga “ ْبيَضَّ ي ” seperti contoh kalimat berikut: 

ُس رَ  يَ�ْيَضُّ 
ْ
 ةِ ِفْكرِ بَِ�ثرْيِ الْ  ا�رَُّجلِ  أ

Kepala laki-laki itu sangat putih 
 karena banyak pikiran 

 
 
 
 
 
 

                                                 
74 I'rabnya: 

 فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره. الْثوب: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة :اِْبيَضّ 
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c. Fi’il amar bertimbangan 

 لِّ ِاْ�عَ 
Contoh kata adalah kata “ َّاِْحَمر” (buatlah jadi merah), seperti 
dalam susunan kalimat berikut. 

َدار ِامْحَرِّ  نَْوفَُل يَا    75!ِ�َْوَن اجْلِ
Hai Naufal, merahkanlah warna tembok itu ! 

 
d. Mashdar bertimbangan 

 ِافِْعَالالً 
Kata ini sudah baku yang menjadi pedoman untuk membuat mashdar 
dari bab ini, seperti kata “اِْحِمَراًرا” yang menjadi mashdar dari kata “ َّاِْحَمر” 
dalam contoh susunan kalimat berikut: 

َراًرا ِامْحََررُْت   اثلَّوَْب الَقِدْ�َم  ِامْحِ
Aku memerahkan pakaian lama 
itu dengan warna sangat merah76 

 
e. Isim fa’il dan isim maf’ul bertimbangan 

 ُمْفَعلٌّ 
Bentuk isim fa’il dan isim maf’ul nampaknya sama, akan 
tetapi berbeda, karena sebenarnya isim fa’il  bertimbangan 
“ لٌ ُمْفَعلِ  ” yang mana huruf lam pertama yang berhakat kasrah 
digandengkan dengan huruf lam kedua, sehingga menjadi  
 Sedangkan isim maf’ul bertimbangan dengan kata .”ُمْفَعلٌّ “
 yang berharkat fathah huruf lam pertama yang ”ُمْفَعلَلٌ “

                                                 
75 I’rabnya:  

اِْحَمرِّ : فعل أمر   يَا: حرف النداء. نَْوفَُل  : منادى مبني على الضم في محل نصب منصوب بياء النداء.
ي على السكون المدغوم بما قبله و فاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت.  لَْوَن: مفعول به مبن

منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. لون مضاف. اْلِجَداِر: مضاف إليه مجرور  بالمضاف و 
 عالمة جره كسر ظاهرة في آخره.

I’rabnya:76 
ول به وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. القَِدْيَم: صفة فعل و فاعل. الثَّْوَب: مفع  :اِْحَمَرْرتُ 

وهو تابع للمنصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  اِْحِمَراًرا: مصدر و هو منصوب وعالمة نصبه 
   فتحة ظاهرة في آخره
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selanjutnya digandengkan dengan huru lam terakhir, sehingga 
menjadi “ ٌُّمْفَعل”. Contoh kalimat adalah kata “ ُُّمْسَود”. Kata ini 
dapat diterjemahkan dengan dua makana, yaitu sebagai isim 
fa’il atau isim maf’ul, tergantung pada maksud dari orang 
yang mengucapkannnya, seperti kata berikut. 

 ا�ْوْجهِ  ُ�ْسوَدُّ  ُهوَ 
Dia orang yang sangat hitam mukanya atau 
Orang yang sangat dihitamkan wajahnya. 
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ابِعُ بْلَ اَ   اُب ا�رَّ

ْن يَُ�وَن 
َ
ًال، َ�ْوُزونُُه تََ�لََّم َ�تَلَكَُّم تََ�لًُّما. وََعالََمتُُه أ ُل َ�َفعُّ َل َ�تََفعَّ َ�َفعَّ

هِلِ وََحْرٍف آَخَر ِمْن ِج�ِْس  وَّ
َ
ْحُرٍف بِِزَ�اَدِة اتلَّاِء يِف أ

َ
َماِضيِه ىلَعَ مَخَْسِة أ

. َو�ِنَاُؤُه �ِلتَّلَكُّ �َ  ُل ِصيْ ِف، َوَمْعىن اتلَّلَكُِّف: حَتْ نْيِ فِْعِلِه َ�نْيَ الَفاِء َوالَعنْيِ
 ْ لٍَة.ا�

َ
لًَة َ�ْعَد َ�ْسأ

َ
 َمْطلُوِب َش�ْئًا َ�ْعَد يَشٍء. حَنُْو: َ�َعلَّْمُت الِعلَْم َ�ْسأ

“Bab keempat  adalah kata “ ًتَفَعََّل يَتَفَعَُّل تَفَعُّال” yang bertimbangan “ تََكلََّم
 Tanda bab ini adalah fi’il madhi-nya terdiri atas lima huruf .”يَتََكلَُّم تََكلًُّما
karena ada penambahan huruf ta’ awal kata dan satu huruf lain yang 
sejenis a’in fi’il antara fa’ dan a’in. Ketetapan makna bentuk kata 
seperti ini adalah al-Takalluf. Makna al-Takalluf adalah  memperoleh 
seseuatu yang dicari sedikit demi sedikit (bertahap). Seperti kalimat: 
 Aku mempelajari ilmu itu dari satu) ”تََعلَّْمُت الِعْلَم َمْسأَلَةً بَْعَد َمْسأَلَةٍ “
masalah ke masalah” 

 
 

A. Pengertian fi’il mazid   
Fi’il mazid adalah fi’il yang terdiri atas 3 (tiga) huruf kemudian 
ditambah 1 huruf atau dua huruf. Dalam bab ini adalah fi’il yang 
ditambah dua huruf, seperti kata “ َفََع�ل” yang ditambah 2 (dua) 
huruf; huruf ta’ pada awal kata dan a’in sebelum huruf terakhir, 
sehingga menjadi “ َتَفَعَّل”. 

 
B. Fungsi  fi’il mazid  (penambahan)  2 huruf   

Fungsi penambahan 2 huruf dari tiga huruf pada bab ini bertujuan 
untuk makna sebagai berikut. 
1. Untuk menyatakan makna al-Muthawa’ah (المطاوعة)  yaitu 

kata kerja yang menerangkan akibat dari perbuatan yang telah 
terjadi,  seperti kata “ َتََكسَّر” (terpatahlah) sebagai akibat dari 
kata “َكسَّر” (memecahkan) dalam susunan kalimat berikut: 
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Fungsi penambahan 2 huruf dari tiga huruf pada bab ini bertujuan 
untuk makna sebagai berikut. 
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kata kerja yang menerangkan akibat dari perbuatan yang telah 
terjadi,  seperti kata “ َتََكسَّر” (terpatahlah) sebagai akibat dari 
kata “َكسَّر” (memecahkan) dalam susunan kalimat berikut: 

َ كَ  َ  ا�رَُّجُل اَلَْقلََم رسَّ  77َ�تََكرسَّ
Laki-laki itu mematahkan pena itu, 

pena itu.terpatah maka  
 

2. Untuk menyatakan makna “ ُاَلتَّكلُّف”, yaitu penekanan untuk 
mengerjakan secara tahap demi setahap, seperti kata “ َتََعلَّم” 
(belajar setahap demi setahap) dan “تََكلَّم” (berbicara sedikit 
demi sedikii) sebagaimana dalam susunan kalimat  berikut. 

لَةٍ  َ�َعلَّْمُت 
َ
لًَة َ�ْعَد َ�ْسأ

َ
 الِعلَْم َ�ْسأ

“Aku mempelajari ilmu itu dari satu 
 masalah ke masalah lainnya” 

َراَسةِ  تََ�لَّمَ  ْستَاذُ  َعِن ادلِّ
ُ
 أ

Seorang guru telah berbicara tentang pelajaran  
 

3. Untuk menyatakan  “membuat suatu”, seperti kata  “ ذٌ يْ مِ لْ تِ  ” 
(murid) yang dibuat menjadi kata kerja “ َذ  sehingga ”تَلَمَّ
bermakna  “menjadikan murid”  sebagaimana dalam contoh 
berikut. 

ذَ  اَكئِه تَلَمَّ   78نَْوفٌَل َظافِراً ذِلَ
Naufal menjadikan Zhafir sebagai  

murid karena kepintarannya 
 

4. Untuk menyatakan “menghindari perbuatan”, seperti kata “ ٌَّذم” 
 (cela) yang dibuat menjadi  kata kerja “ َم  menghindari)  ”تََذمَّ

                                                 
77 I’rabnya: 

ُجُل: فاعل مرفوع  وعالمة رفعه ضمة ظاهر في َكَسَر: فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره. الرَّ
َر: الفاء حرف عطف تكسر: فعل  آخره.  اَْلقَلََم: مفعول به منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرفي آخره. فَتََكسَّ

 ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره و فاعله ضمير مستتيرفيه جوازا تقديره هو. 
78 I’rabnya: 

َذ: فعل ماض مبني على فتحة ظاخرة. نَْوفَ  : تَلَمَّ ٌل: فاعل مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. َظافِراً
مفعول به منصوبة وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. لَِذَكائِه: الالم حرف جر. صديق مجرور وعالمة 
جره كسرة ظاهرة في آخره. صديق: مضاف الهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر مضاف 

 إليه. 
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celaan) dengan timbangan “ َتَفَعَّل” seperti dalam contoh kalimat 
berikut. 

مَ   ا�َْودَلُ خِبُلٍُق َحَسٍن  تََذمَّ
 celaan menghindariAnak itu  

dengan akhlak yang mulia 
 

5. Untuk menyatakan “berubah menjadi” seperti kata “ ٌأَيِّم” 
(janda), dibuat menjadi kata kerja “ َتَأَيَّم” (menjanda/menjadi 
janda)  dengan timbangan “ َتَفَعَّل”, seperti dalam susunan 
kalimat berikut. 

ةُ 
َ
َمْت  �َ ْعَد الطَّ َالِق اَ�َْمْرأ َّ�

َ
 تَ�

Perempuan itu menjanda setelah cerai  
 

6. Untuk menyatakan “الطلب” (tuntutan), seperti kata “ ةٌ لَ جَ عَ  ” 
(segera) dibuat menjadi kata kerja “ َل  dan (minta segera) ”تََعجَّ
demikian juga kata “ َبَيَان” (keterangan) dibuat menjadi “ َتَبَيَّن” 
(minta keterangan/periksalah) sebagaimana dapat dilihat 
dalam contoh kalimat berikut. 

لُّْوا �ِْالْمِتَحانِ  اتَلَّالَِميْذُ     َ�َعجَّ
Para siswa minta segera untuk ujian 

يَن آَمنُواْ إِن َجآَءُ�ْم فَاِسٌق بِ�َبَإٍ يَ  ِ
َها اذلَّ ُّ�

َ
ن تُِصيبُ  َ�تَ�َيَّنُواْ ا�

َ
واْ قَْوًما جِبََهالٍَة أ

 َ�تُْصِبُحواْ ىلَعَ َما َ�َعلْتُْم نَاِدِمنيَ 
 “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang 
fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti 
agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu 
kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan 
kamu menyesal atas perbuatanmu itu.79 

 
C. Perubahan kata 

Bentuk perubahan kata dalam bab ini adalah sebagai berikut. 
a. Fi’il madhi bertimbangan 

                                                 
79 Al-Qur’an surat al-Hujurat ayat 6. 
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79 Al-Qur’an surat al-Hujurat ayat 6. 

َل   َ�َفعَّ
Bentuk fi’il madhi ini berasal dari tiga huruf, yaitu “ َفََعل” 
kemudian ditambahkan dua huruf, yaitu huruf “ت” dan huruf 
 ditambahkan (pertolongan) ”نَْصًرا“ contoh kalimat adalah ,”ع“
dua huruf ta’ dan nun, sehingga menjadi “ َر  berusaha)  ”تَنَصَّ
menolong) seperti susunan kalimat berikut. 

َ َ�نَ   80�َِصِديِْقهِ ا�رَُّجُل  رصَّ
Laki-laki itu berusaha menolong temannya 

 
b.  Fi’il mudhari’ bertimbangan 

ُل   َ�تََفعَّ
Kata ini asalnya adalah tiga huruf, kemudian 
ditambahkan dua huruf sebagai huruf tamabahan dan 
ditambahkan huruf mudhar’ah, sebagai contoh 
adalah kata “ ٌَرُجل” (laki-laki)  dibuat menjadi “ ُل  ”يَتَرجُّ
dalam bentuk fi’il mudhari’, seperti contoh kalimat 
berikut. 

ُل  ُة  َ�رَتجُّ
َ
ِ�رْيِ ا�َْمْرأ

ْ
 81الَْغْر�ِيَّةِ  اثلََّقاَفةِ تِلَأ

Pengaruh budaya Barat perempuan itu 
laki-berubah menjadi laki  

 
c. Fi’il amar bertimbangan 

 ْل َ�َفعَّ 

                                                 
I’rabnya:80 

ُجُل: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في   َر: فعل مضارع مبني على فتحة ظاهرة في آخره. الرَّ تَنَصَّ
آخره.  لَِصِدْيقِِه: الالم حرف جر. صديق مجرور وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. صديق: مضاف الهاء 

 محل جر مضاف إليه. ضمير بارز متصل مبني على الضم في
I’rabnya:81 

ُل: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  اْلَمْرأَةُ: فاعل    تَتَرجُّ
مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. لِتَأْثِْيِر: الالم حرف جر. تأثير  مجرور وعالمة جره كسرة 

فَِة:  مضاف إليه مجرور بالمضاف وعالمة جره كسرة ظاهرة في ظاهرة في آخره. تأثير مضاف. الثَّقَا
 آخره. اْلَغْربِيَِّة: صفة و هو تابع للمجرور وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره.
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Bentuk fi’il amar sama dengan bentuk fi’il madhi, hanya saja 
fi’il amar-nya diberi hukum jazam, contoh kata “ ْتََكلَّم” 
sebagaiamana dapat dilihat dalam susunan kalimat berikut. 

َماَم اتلَّالَِميِْذ  تََ�لَُّمْوا
َ
 ىلَعَ قَْدِر ُ�ُقْو�ِِهمْ أ

!sesuai kadar akal mereka di depan siswa Bicaralah 
 

d. Masdhar bertimbangan  

الً   َ�َفعُّ
Bentuk masdhar dari bab ini sudah baku dalam bentuk 
seperti itu. Contoh kalimat adalah kata “ بُ التَّقَرُّ  ” 
(mendekatkan diri) sebagaimana dapat dilihat dalam 
susunan kalimat berikut. 

ِ  اتلََّقرُُّب  اتلََّطوُّعُ   إىَل اهللا
Al-tathawwu’ itu adalah  

pendekatan kepada Allah. 
 

e. Bentuk isim fa’il bertimbangan 

 ٌل َفعِّ ُمتَ 
Bentuk isim fa’il bertimbang seperti contoh di atas. 
Sementara contoh kata adalah kata “ ٌُمتََكلِّم” (yang berbicara) 
sebagaimana dapat dilihat dalam susunan kalimat berikut. 

ابَِقِة  َويِلَِّة ا�سَّ  ُمتَلَكًِّماُكنُْت يِف انلَّْدَوِة ادلُّ
 pembicaraaku menjadi  luDu 

82yang lalu dalam seminar internasional  
 

f. Bentuk isim maf’ul bertimbangan 

ٌل َفعَّ ُمتَ   

                                                 
82 I'rabnya: 

َولِيَِّة: صفة أولى.  ُكْنُت: فعل ماض ناقص و اسمها. فِي النَّْدَوِة: في حرف جر, الندوة مجرور بفي.  الدُّ
ابِقَ   ِة: صفة ثانية. ُمتََكلًِّما: خبرها منصوب بها وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.السَّ
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Bentuk isim maf’ulnya berbeda dengan isim fa’iln-nya, 
karena  isim maf’ul huruf ain berharkat fathah dan 
diterjemahkan dengan makna “di atau ter”, seperti kata 
لٌ “  seperti dalam contoh (kata-kata yang dibuat-buat) ”ُمتَقَوَّ
kalimat sebagai berikut. 

 ٌل ُمتََقوَّ َما قَاهَلُ َشْخٌص بَِغرْيِ َديِلٍْل إ�َّ 
SesungguhnyaApa yang dikatakan seseorang  
tampa bukti adalah kata yang dibuat-buat.83 

                                                 
83 I'rabnya: 

إنََّما: إن حرف توكيد. َما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم إن. قَالَهُ: قال: فعل ماض 
نصب مفعول  مقدم. مبني على فتحة ظاهرة في آخره. الهاء: ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل 

َشْخٌص: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. بَِغْيِر: الباء حرف جر. غير مجرور بالباء 
وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. الجار و المجرور متعلق بقال. غير مضاف.  َدلِْيٍل: مضاف إليه 

ٌل:  خبر إن مرفوع بها وعالمة رفعه ضمة مجرور بالمضاف وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. ُمتَقَوَّ
 ظاهرة في آخره.
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َ بْلَ اَ       اِ�ُس اُب اخْل  

ْن 
َ
َ�َفاَعَل َ�تََفاَعُل َ�َفاُعًال، َ�ْوُزونُُه َ�بَاَعَد يَ�َبَاَعُد َ�َباُعًدا. وََعالََمتُُه أ

ْحُرٍف 
َ
ِلِف َ�نْيَ الَفاِء  يَُ�وَن َماِضيِه ىلَعَ مَخَْسِة أ

َ
هِلِ َواأل وَّ

َ
بِِزَ�اَدِة اتلَّاِء يِف أ

. َو�ِنَاُؤُه �ِلُْمَشاَرَ�ِة �ِنْيَ اِالثْ�نَْيِ فََصاِعًدا. ِمثَاُل ا�ُمَشاَرَ�ِة َ�نْيَ  َوالَعنْيِ
 اِالث�نَْيِ حَنُْو: َ�بَاَعَد َز�ٌْد َ�ْن َ�ْمٍرو. َوِمثَاُل ا�ُمَشاَرَ�ِة َ�نْيَ اِالث�نَْيِ 

 فََصاِعًدا حَنُْو: تََصالََح الَْقْوُم.
“Bab kelima adalah kata “ ًتَفَاَعَل يَتَفَاَعُل تَفَاُعال” yang bertimbangan “ تَبَاَعَد
 Tanda bab ini adalah fi’il madhi-nya terdiri atas lima .”يَتَبَاَعُد تَبَاُعًدا
huruf karena ada penambahan huruf ta’ awal kata dan huruf alif 
antara fa’ dan ain. Ketetapan makna bentuk kata seperti ini adalah al-
musyarakah (bergabung). Misal al-musyarakah antara dua orang 
adalah seperti “تَبَاَعَد َزْيٌد و َعْمٍرو” (Zaid dan Amar saling menjauhi) dan 
misal makna al-musyarakah atara dua orang atau lebih adalah seperti 
kalimat: “ ُتََصالََح اْلقَْوم” ( Kaum itu saling damai).  
  
A. Pengertian fi’il mazid 

Fi’il mazid adalah fi’il yang terdiri atas 3 (tiga) huruf kemudian 
ditambah 1 huruf atau dua huruf. Dalam bab ini adalah fi’il 
yang ditambah dua huruf, seperti kata “ َفََع�ل” yang ditambah 2 
(dua) huruf; huruf ta’ pada awal kata dan huruf alif antara fa’ 
fi’il dan ain fi’il, sehingga menjadi “ َتَفَاَعل”. 

 
B. Fungsi  fi’il mazid  (penambahan)  2 huruf 

Fungsi penambahan 2 huruf dari tiga huruf pada bab ini 
bertujuan untuk makna sebagai berikut. 
1. Untuk menyatakan makna al-musyarakah  yaitu bersama-

sama dalam melakukan sesuatu atau makna “saling”, baik 
dilakukan oleh dua orang atau lebih, misalnya kata “ َبَُعد” 
(jauh) dibuat menjadi “ َتَبَاَعد” (saling menjauhi) dan “ ََصلُح” 
(damai) dibuat menjadi “ َتََصالَح”  sebagaimana yang dapat 
dilihat dalam contoh berikut.  
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(damai) dibuat menjadi “ َتََصالَح”  sebagaimana yang dapat 
dilihat dalam contoh berikut.  

 84وَ�ْمرٌ  َز�ٌْد وَ  َ�بَاَعدَ 
Zaid dan Amar saling menjauhi 

 الَْقْومُ  تََصالَحَ 
Kaum itu saling damai85 

 

2. Untuk menyatakan makna “apa yang sebenarnya tidak terjadi 
(pura-pura)”, seperti kata “ ٌَمَرض” (sakit), dibuat menjadi 
  sebagaimana dapat dilihat dalam ,(pura-pura sakit) ”تََماَرضَ “
susunan kalimat berikut. 

رِْس  َ�ُرْونَ ؤْ يُ اتلَّالَِميُْذ ِعنَْدَما  َ�َمارََض   86�دِلَّ
Ketika diperintahkan untuk belajar 

beberapa siswa pura-pura sakit  
 

3. Untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan secara  
bertahap, seperti kata “ ََوَرد” (datang) dibuat menjadi “ َتََواَرد” 
(datang secara bertahap), seperti dalam contoh berikut. 

ُخْوِل  الَِميْذُ تلَّ ا تََوارَدَ   الَْفْصِل دِلُ
Untuk masuk kelas siswa-siswi  

berdatangan secara bertahap  
 

                                                 
I’rabnya:84 

تباعد: فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره. زيد: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في   
 آخره.  الواو: حرف عطف. عمر : معطوف على زيد و هو مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. 

85 I'rabnya: 
عل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  اْلقَْوُم: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في تََصالََح: ف

 آخره.
86 I’rabnya: 

تََماَرَض: فعل ماض مبني على فتحة في آخره. التَّالَِمْيُذ: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. 
في آخره. ما: مصدرية ال محل لها من ِعْنَدَما: عند: ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة 

االعراب.  يُْؤَمُرْوَن:  فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع لتجرد عن الناص و الجازم و عالمة رفعه ثبوت 
النون نيابة الضمة ألنه من األفعال الخمسة. الواو: ضمير بارز متصل مبني على السكون  في محل رفع 

جر. الدرس. مجرور بالالم. الجار و المجرور متعلق يؤمرون.  ما  نائب الفاعل. لِلدَّْرِس: الالم حرف
 المصدرية و ما بعدها في محل جر مضاف إليه.
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4. Untuk menyatakan makna “menyampaikan  makna semata-
mata”, seperti kata “ ََعال” (tinggi) dan “َسًما”  (tinggi/bangga) 
dibuat menjadi “تََعالَى”  (tinggi) dan “تََساَمى” (bangga) 
sebagaimana dapat dilihat dalam contoh berikut. 

 اُهللا ِمْن لُكِّ َ�ْقٍص  َ�َعاىَل 
Allah Maha Tinggi dari segala sifat kurang 

َ  رٍ وَ ُص  نْ مِ   رْ قُ الْ  رَبُ خَ  اىَم سَ �
َ
  اةِ رَ وْ  اتلَّ ىلَعَ  نِ أ

 َف سَ وْ يُ  اهللاِ  ىِبِّ نَ  ةِ صَّ  قِ ىِف  "جلوفاءُ اَ "
 Sebagian ilustrasi yang meninggikan/membangga  
cerita al-Qur’an terhadap Taurat adalah al-Jaufa’ 

 (timba besar) dalam kisah Nabi Yusuf 
 

5. Untuk menyatakan makna al-Muthawwah (المطاوعة), yaitu 
kata kerja yang menerangkan akibat dari perbuatan yang 
terjadi, seperti kata “ َبَُعد” yang dibuat menjadi “ َبَاَعد”  yang 

diikuti oleh kata “ َبَاَعد�َ”, seperti contoh dalam susunan 

kalimat berikut. 

 َ�تَبَاَعدَ بَاَعَد ا�رَُّجُل َساِرًقا 
Laki-laki itu menjauhi pencuri  

maka dia berjauhan 
 

C. Perubahan kata 
Bentuk perubahan kata dalam bab ini adalah sebagai berikut. 
1. Fi’il madhi bertimbangan 

 َل اعَ َ�فَ 
Bentuk fi’il madhi ini berasal dari tiga huruf, yaitu “ َفََعل” 
kemudian ditambahkan dua huruf, yaitu huruf  ta’ dan alif, 
contoh kalimat adalah “نَْصًرا” (pertolongan) ditambahkan dua 
huruf ta’ dan alif, sehingga menjadi “ َتَنَاَصر”  (saling 
menolong) seperti susunan kalimat berikut. 
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Allah Maha Tinggi dari segala sifat kurang 

َ  رٍ وَ ُص  نْ مِ   رْ قُ الْ  رَبُ خَ  اىَم سَ �
َ
  اةِ رَ وْ  اتلَّ ىلَعَ  نِ أ

 َف سَ وْ يُ  اهللاِ  ىِبِّ نَ  ةِ صَّ  قِ ىِف  "جلوفاءُ اَ "
 Sebagian ilustrasi yang meninggikan/membangga  
cerita al-Qur’an terhadap Taurat adalah al-Jaufa’ 

 (timba besar) dalam kisah Nabi Yusuf 
 

5. Untuk menyatakan makna al-Muthawwah (المطاوعة), yaitu 
kata kerja yang menerangkan akibat dari perbuatan yang 
terjadi, seperti kata “ َبَُعد” yang dibuat menjadi “ َبَاَعد”  yang 

diikuti oleh kata “ َبَاَعد�َ”, seperti contoh dalam susunan 

kalimat berikut. 

 َ�تَبَاَعدَ بَاَعَد ا�رَُّجُل َساِرًقا 
Laki-laki itu menjauhi pencuri  

maka dia berjauhan 
 

C. Perubahan kata 
Bentuk perubahan kata dalam bab ini adalah sebagai berikut. 
1. Fi’il madhi bertimbangan 

 َل اعَ َ�فَ 
Bentuk fi’il madhi ini berasal dari tiga huruf, yaitu “ َفََعل” 
kemudian ditambahkan dua huruf, yaitu huruf  ta’ dan alif, 
contoh kalimat adalah “نَْصًرا” (pertolongan) ditambahkan dua 
huruf ta’ dan alif, sehingga menjadi “ َتَنَاَصر”  (saling 
menolong) seperti susunan kalimat berikut. 

ُخْوهُ ا�رَُّجُل  ارَصَ َ�نَ 
َ
 87َو أ

Laki-laki itu saling tolong-menolong  
 

2.  Fi’il mudhari’ bertimbangan 

 ُل اعَ َ�تَفَ 
Kata ini asalnya adalah tiga huruf, kemudian 
ditambahkan dua huruf sebagai huruf tambahan dan 
ditambahkan huruf mudhara’ah, sebagai contoh 
adalah kata “ ُيَتَقَاَرب” (saling berdekatan) seperti 
susunan kalimat berikut. 

 88 َمْعىَن ا�لَّْفِظ َو الَْقْولِ  َ�تََقارَُب 
Makna al-lafazh dan al-qaul saling berdekatan 

 
3. Fi’il amar bertimbangan 

 ْل اعَ َ�فَ 
Bentuk fi’il amar sama dengan bentuk fi’il madhi, hanya saja 
fi’il amar-nya diberi hukum jazam, contoh kata “ ْتََعاَون” 
sebagaimana dapat dilihat dalam susunan kalimat berikut. 

 ىلَعَ الرِْبِّ َو اتلَّْقَوى َ�َعاَونُْوا
alam kebaikan dan ketaqwaand Saling bantulah 

 

4. Masdhar bertimbangan  

 الً اعُ َ�فَ 

                                                 
I’rabnya:87 

ُجُل: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة   َر: فعل مضارع مبني على فتحة ظاهرة في آخره. الرَّ تَنَاصَّ
لرفع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  في آخره.  وأخوه:  الواو حرف عطف أخو: معطوف على ا

 أخو: مضاف. مضاف الهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه.
I’rabnya:88 

و الجازم وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  معنى:   يَتَقَاَرُب: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب
خر منع من ظهورها التعذر ألن األلف ال تقبل الحركة فاعل   مرفوع وعالمة رفعه ضمة  مقدرة على اآل

لذاتها. معنى مضاف. اللفظ:  مضاف إليه مجرور بالمضاف وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. و القول: 
 الواو حرف عطف. القول: معطوف على اللفظ و هو تابع للمجرور وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره.
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Bentuk masdhar dari bab ini sudah baku dalam bentuk 
seperti itu. Contoh kalimat adalah kata “ نَاُصرُ التّ  ” (saling 
menolong) sebagaimana dapat dilihat dalam susunan 
kalimat berikut. 

احِلَاِت  نَارُصُ اتلَّ  ْ�َماِل ا�صَّ
َ
 ِمَن ا�َْمْحُموَْدةِ  ىلَعَ األ

Saling tolong menolong dalam amal 
 shalih adalah sifat terpuji 

 
5. Bentuk isim fa’il bertimbangan 

 ٌل اعِ فَ ُمتَ 
Bentuk isim fa’il bertimbang seperti contoh di atas. 
Sementara contoh kata adalah kata “ غاضبٌ ُمتَ  ” (yang saling 
benci) sebagaimana dapat dilihat dalam susunan kalimat 
berikut. 

قَةِ  ا�ُْمَتَغاِضبُْونَ َجلََس   ىِف الُْغْرفَِة ا�ُمَتَفرِّ
Orang yang saling benci itu duduk  

di ruang yang berlainan89  
 

6. Bentuk isim maf’ul bertimbangan 

ٌل اعَ فَ ُمتَ   
Bentuk isim maf’ul berbeda dengan isim fa’il, karena  isim 
maf’ul huruf ain berharkat fathah dan diterjemahkan dengan 
makna “di atau ter”, seperti kata “ ُاَْلُمتَنَاظَر” (yang 
diperdebatkan) seperti dalam contoh kalimat sebagai berikut. 
 
 

                                                 
89 I'rabnya: 

: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو نيابة  اْلُمتََغاِضبُْونَ ع مبني على فتحة ظاهرة في آخره. َجلََس: فعل مضار
عن الضمة ألنه جمع المذكر السالم و النون عن التنوين في االسم المفرد فِى اْلغُْرفَِة : في حرف جر 

قَِة: صفه الغرفة: مجرور بفي وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره.  الجار والمجرور متعلق بجل س. الُمتَفَرِّ
 وهو تابع للمجرور  وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره.
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Bentuk masdhar dari bab ini sudah baku dalam bentuk 
seperti itu. Contoh kalimat adalah kata “ نَاُصرُ التّ  ” (saling 
menolong) sebagaimana dapat dilihat dalam susunan 
kalimat berikut. 

احِلَاِت  نَارُصُ اتلَّ  ْ�َماِل ا�صَّ
َ
 ِمَن ا�َْمْحُموَْدةِ  ىلَعَ األ

Saling tolong menolong dalam amal 
 shalih adalah sifat terpuji 

 
5. Bentuk isim fa’il bertimbangan 

 ٌل اعِ فَ ُمتَ 
Bentuk isim fa’il bertimbang seperti contoh di atas. 
Sementara contoh kata adalah kata “ غاضبٌ ُمتَ  ” (yang saling 
benci) sebagaimana dapat dilihat dalam susunan kalimat 
berikut. 

قَةِ  ا�ُْمَتَغاِضبُْونَ َجلََس   ىِف الُْغْرفَِة ا�ُمَتَفرِّ
Orang yang saling benci itu duduk  

di ruang yang berlainan89  
 

6. Bentuk isim maf’ul bertimbangan 

ٌل اعَ فَ ُمتَ   
Bentuk isim maf’ul berbeda dengan isim fa’il, karena  isim 
maf’ul huruf ain berharkat fathah dan diterjemahkan dengan 
makna “di atau ter”, seperti kata “ ُاَْلُمتَنَاظَر” (yang 
diperdebatkan) seperti dalam contoh kalimat sebagai berikut. 
 
 

                                                 
89 I'rabnya: 

: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو نيابة  اْلُمتََغاِضبُْونَ ع مبني على فتحة ظاهرة في آخره. َجلََس: فعل مضار
عن الضمة ألنه جمع المذكر السالم و النون عن التنوين في االسم المفرد فِى اْلغُْرفَِة : في حرف جر 

قَِة: صفه الغرفة: مجرور بفي وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره.  الجار والمجرور متعلق بجل س. الُمتَفَرِّ
 وهو تابع للمجرور  وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره.

 املْتَنَاَظرِ ِمَن  َديِلٍْل َما قَاهَلُ َشْخٌص بَِغرْيِ إ�َّ 
Sesungguhnya apa yang dikatakan seseorang  

tampa bukti adalah sesuatu yang diperdebatkan.90 

                                                 
90 I'rabnya: 

إنََّما: إن حرف توكيد. َما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم إن. قَالَهُ: قال: فعل ماض 
مفعول  مقدم. مبني على فتحة ظاهرة في آخره. الهاء: ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل نصب 

َشْخٌص: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. الجملة من الفعل و الفاعل صلة ما. بَِغْيِر: الباء 
حرف جر. غير مجرور بالباء وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. الجار و المجرور متعلق بقال. غير 

ظاهرة في آخره. من المتناظر: من حرف  مضاف.  َدلِْيٍل: مضاف إليه مجرور بالمضاف وعالمة جره كسرة
جر المتناظر مجرور بمن وعالمة جره  كسرة ظاهرة في آخره. الجار و المجرور متعلق بمحذوف تقدير 
 كائن خبر إن.
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BAHASAN KETIGA 
Tambahan Tiga Huruf 
(ada 4 bab) 
 

 انلَّْوُع اثلَّاِلُث 

ْحُرٍف ىلَعَ اثلَُّاليِثِّ وَ 
َ
بَْواٍب:وَُهَو َما ِز�َد ِ�يِه ثََالثَُة أ

َ
ْرَ�َعُة أ

َ
 ُهَو أ

Macam ketiga adalah fi’il yang semula terdiri 
atas tiga huruf ditambahkan tiga huruf lagi, fi’il 
seperti ada ada empat bab. 
 

 
ada bab-bab berikut ini akan dijelaskan kata kerja 
(fi’il) yang semula terdiri atas tiga huruf akan 
ditambahkan tiga huruf lagi, sehingga berjumlah  

enam huruf. Bahasan tentang fi’il seperti ini ada 4 (empat) 
bab sebagaimana yang dijelaskan berikut. 
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BAHASAN KETIGA 
Tambahan Tiga Huruf 
(ada 4 bab) 
 

 انلَّْوُع اثلَّاِلُث 

ْحُرٍف ىلَعَ اثلَُّاليِثِّ وَ 
َ
بَْواٍب:وَُهَو َما ِز�َد ِ�يِه ثََالثَُة أ

َ
ْرَ�َعُة أ

َ
 ُهَو أ

Macam ketiga adalah fi’il yang semula terdiri 
atas tiga huruf ditambahkan tiga huruf lagi, fi’il 
seperti ada ada empat bab. 
 

 
ada bab-bab berikut ini akan dijelaskan kata kerja 
(fi’il) yang semula terdiri atas tiga huruf akan 
ditambahkan tiga huruf lagi, sehingga berjumlah  

enam huruf. Bahasan tentang fi’il seperti ini ada 4 (empat) 
bab sebagaimana yang dijelaskan berikut. 

ُل  وَّ
َ
 ابَلاُب األ

اًجا. ْستَْفَعَل �َْستَْفِعُل اْسـِتْفَعاًال، َ�ْوُزونُـُه اْسـتَْخَرَج �َْسـتَْخِرُج اْسـِتْخرَ اِ 
نْيِ َواتلَّاِء  ْحُرٍف بِِزَ�اَدِة ا�َهْمَزِة َوا�سِّ

َ
ْن يَُ�وَن َماِضيِه ىلَعَ ِستَِّة أ

َ
وََعالََمتُُه أ

ي حَنْـُو:  . َو�ِنَاُؤُه �ِلتَّْعِديَِة اَغبِلًا، َوقَْد يَُ�وُن َالِزًما. ِمثَـاُل ا�ُمتََعـدِّ هِلِ وَّ
َ
يِف أ

. َوِ�يَل: ِلَطلَـِب اْستَْخَرَج َز�ٌْد ا�َماَل. َوِمثَاُل ا نْيُ لَّالِزِم حَنُْو: اْستَْحَجَر الطِّ
ْطلُُب ا�َمْغِفَرَة ِمَن اِهللا َ�َعاىَل.

َ
ْي أ

َ
ْستَْغِفُر اَهللا أ

َ
 الِفْعِل. حَنُْو: أ

"Bab pertama adalah kata kerja” اْس���تِْفَعاالً  يَْس���تَْفِعلُ  اِْس���تَْفَعلَ   " yang 
bertimbangan dengan kata  َاْس�تِْخَراًجا يَْستَْخِرجُ  جَ اْستَْخر" ". Tanda kata kerja 
dalam bab ini adalah fi’il madhi-nya terdiri atas enam huruf dengan 
adanya penambahan hamzah, sin, dan ta’ pada awalnya. Biasanya, 
ketetapan maknanya adalah al-ta'diyah dan terkadang berbentuk 
lazim. Contoh al-ta'diyah adalah " َالَم����الَ  َزْي����دٌ  اْس����تَْخَرج"  (Zaid 
mengeluarkan uang). Contoh lazim adalah " َالطِّ�ْينُ  اْس�تَْحَجر"  (Tanah itu 
membatu). Dikatakan juga untuk makna tuntutan, seperti “ هللاَ  أَْس�تَْغفِرُ  ” 
(Aku mohon ampun kepada Allah), yaitu Aku mencari ampunan dari 
Allah Yang Maha Tinggi. 

 
 

A. Pengertian fi’il mazid  
Fi’il mazid adalah fi’il fi’il yang semula tiga huruf ditambahkan 
satu, dua atau tiga huruf. Dalam bab ini akan dibahas fi’il yang 
ditambahkan tiga huruf sehingga menjadi enam huruf.  
 

B. Tanda fi’il mazid tiga huruf 
Tanda bentuk kata kerja dari bab ini adalah fi’il madhi-nya terdiri 
atas tiga huruf sebagai huruf asli kemudian ditambahkan tiga 
huruf lagi, yaitu huruf alif, sin, dan ta’pertama, seperti kata “فع�ل” 
ditambahkan di awal kata huruf alif, sin, dan ta’ menjadi “ َاِْستَْفَعل” . 
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C. Fungsi penambahan tiga huruf 
Fungsi penambahan tiga huruf untuk bab ini adalah sebagai 
berikut. 
1. Menyatakan tuntutan melakukan perbuatan (لطلب الفعل), seperti 

kata “ ََغفَ��ر” (mengampuni) dibuat menjadi “ َاِْس��تَْغفَر” (minta 
mengampuni), seperti dalam susunan kalimat berikut. 

ًة ِلَقْوهِل:ىلَّ انلَّيِبُّ َص  ِاْستَْغَفرَ    اُهللا َعلَيِْه َو َسلََّم َسبِْعنْيَ َ�رَّ

ًة «  ْستَْغِفُر اَهللا يِف ايْلَْوِم َسبِْعنْيَ َ�رَّ
َ
ْ أ  »إِينِّ

Nabi saw memohon ampun kepada 70 x dalam satu 
hari sebagaimana  sabda beliau: “Sesungguhnya 
aku mohon ampun kepada Allah dalam satu hari 
70 x”91 

 
2. Menyatakan perasaan dalam bentuk sifat, ( ِْيِئ فِْي ِصفَة  (لِِوْجَداِن الشَّ

seperti kata “ مَ َعظُ  ” (agung/besar) sebagai penghormatan dibuat 
menjadi “ َاِْس�تَْعظَم”  dan “َحَس�ن”  (baik) dibuat menjadi “ َاِْستَْحَس�ن” 
(menganggap baik) seperti dalam contoh berikut:  

ْ�رَ  ْعَظمَ ِاْستَ 
َ
ْستَاُذ اْأل

ُ
ْي   اْأل ِ

 ُه�ُ اْستَْحَسنَ وَ   ِعنَْدهُ اذَلَّ
Guru itu menganggap besar  

dan mengangap baik perkara disisinya 
  

 

3. Menyatakan perubahan (التحوي��ل), seperti kata “ ٌَحَج��ر” (batu) 
dibuat menjadi “ َاْس�����تَْحَجر” (menjadi batu/membatu) 
sebagaimana dapat dilihat dalam susunan kalimat berikut. 

ْن َ�رَّ َعلَيِْه انلَّ اَس 
َ
نْيُ َ�َعَد أ  اْستَْحَجرَ  الطِّ

Tanah itu membatu setelah orang-orang melewatinya 
 

                                                 
91 Mhammad bin Shalih bin Muhammad al-‘Uthaimin, Syarh Riyadh al-Shalihin,  
hlm 2349 
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C. Fungsi penambahan tiga huruf 
Fungsi penambahan tiga huruf untuk bab ini adalah sebagai 
berikut. 
1. Menyatakan tuntutan melakukan perbuatan (لطلب الفعل), seperti 

kata “ ََغفَ��ر” (mengampuni) dibuat menjadi “ َاِْس��تَْغفَر” (minta 
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Nabi saw memohon ampun kepada 70 x dalam satu 
hari sebagaimana  sabda beliau: “Sesungguhnya 
aku mohon ampun kepada Allah dalam satu hari 
70 x”91 

 
2. Menyatakan perasaan dalam bentuk sifat, ( ِْيِئ فِْي ِصفَة  (لِِوْجَداِن الشَّ

seperti kata “ مَ َعظُ  ” (agung/besar) sebagai penghormatan dibuat 
menjadi “ َاِْس�تَْعظَم”  dan “َحَس�ن”  (baik) dibuat menjadi “ َاِْستَْحَس�ن” 
(menganggap baik) seperti dalam contoh berikut:  

ْ�رَ  ْعَظمَ ِاْستَ 
َ
ْستَاُذ اْأل

ُ
ْي   اْأل ِ

 ُه�ُ اْستَْحَسنَ وَ   ِعنَْدهُ اذَلَّ
Guru itu menganggap besar  

dan mengangap baik perkara disisinya 
  

 

3. Menyatakan perubahan (التحوي��ل), seperti kata “ ٌَحَج��ر” (batu) 
dibuat menjadi “ َاْس�����تَْحَجر” (menjadi batu/membatu) 
sebagaimana dapat dilihat dalam susunan kalimat berikut. 

ْن َ�رَّ َعلَيِْه انلَّ اَس 
َ
نْيُ َ�َعَد أ  اْستَْحَجرَ  الطِّ

Tanah itu membatu setelah orang-orang melewatinya 
 

                                                 
91 Mhammad bin Shalih bin Muhammad al-‘Uthaimin, Syarh Riyadh al-Shalihin,  
hlm 2349 

4. Menyatakan maju atau berani atas sesuatu seperti kata “ ُُج�ْرأ” 
dibuat menjadi “ َاِْس�تَْجَرأ” (berani) seperti bentuk fi’il mudhari’ 
dalam  susunan kalimat berikut. 

نَّ ِمثْلََك 
َ
ُظنُّ أ

َ
  ِمثْىِل ىلَعَ  تَْجرِئُ �َسْ ماُكنُْت أ

Aku tidak menyangkan bahwa ada 
 seperti kamu berani seperti aku 

 
5. Menyatakan sebagai fi’il mujarrad (semata-semata kata kerja) 

seperti kata “ َقََرر” (menetap) dibuat menjadi “ َّاْستَقَر” (menetap) 
sebagaimana dapat dilihat dalam susunan kalimat sebagai 
berikut. 

ُي نَْوفٍَل  ِاْستََقرَّ 
ْ
   هَلُ  ْت رَِض َو �َْو عُ  هِ يِفْ َماَكنِ َرأ

َ
�ُ ِدلَُّة أ

ُ
 ْخَرىأ

Pendapat Naufal sudah menetap di tempatnya,  
sekalipun didatangkan argumentasi yang lain 

 
6. Menyatakan makna al-muthawa’ah (المطاوع�ة), yaitu kata kerja 

yang menerangkan akibat dari perbuatan yang terjadi, seperti 
kata “ َاْس��تَرح” (beristirahat) sebagai akibat dari kata “ َأََراح” 
(mengistirahatkan) sebagaimana dapat dilihat dalam  susunan 
kalimat berikut. 

َراَح 
َ
بَاُه �َِسَفٍر َطِو�ٍْل  أ

َ
ىْلَ  اْسرَتحَ فَ َظافٌِر أ

ُ
 يف الُْغْرفَِة األ

Karena perjalanan yang panjang Zhafir 
 mengistirahatkan bapaknya, maka bapaknya  

pun beristirahat di ruang pertama 
 

D. Perubahan Kata 
Bentuk perubahan kata dalam bab ini adalah sebagai berikut. 
1. Fi’il madhi bertimbangan 

ْفَعَل ْستَ اِ   
Bentuk fi’il madhi ini berasal dari tiga huruf, yaitu “ َفََعل” 
kemudian ditambahkan dua huruf, yaitu huruf  ta’ dan alif, 
contoh kalimat adalah “ رً نَصَ  ” (menolong) ditambahkan dua 
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huruf alif sin dan alif dan ta’, sehingga menjadi “ َاِْستَْنَصر”  
(minta tolong) seperti susunan kalimat berikut. 

ُخْوهُ  ِاْس�َنرَْصَ 
َ
بَاهُ  ا�رَُّجُل َو أ

َ
 أ

Laki-laki itu dan saudaranya  
minta tolong kepada ayahnya92   

 
2.  Fi’il mudhari’ bertimbangan 

 َ  ْستَْفِعُل �
Bentuk fi’il mudhari’ adalah tiga huruf, kemudian 
ditambahkan tiga huruf sebagai huruf tambahan 
dan ditambahkan huruf mudhara’ah, Contoh kata 
adalah kata “ تَقََربُ سْ يَ  ” (dekat) seperti susunan 
kalimat berikut. 

  الَْقْولِ  ِمنَ َمْعىَن ا�لَّْفِظ  �َْستََقَرُب 
Makna al-lafazh dari al-qaul mendekati93 

 
Contoh lain adalah kalimat berikut 

نِْب يِفْ لُكِّ يَْوٍم   …  َ�بَاَعْدُت بِاذلَّ
 �َْستَْقِرُب ِمَن اِهللا َوا�َْموُْت   

Aku semakin menjauh kepada Allah setiap hari  
mendekatidengan dosa sementara kematian  

3. Fi’il amar bertimbangan 
                                                 

I’rabnya:92 
ُجُل: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة  اِْستَْنَصَر: فعل مضارع مبني على فتحة ظاهرة في آخره. الرَّ

في آخره.  وأخوه:  الواو حرف عطف أخو: معطوف على الرفع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  
أخو: مضاف. مضاف الهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. أَبَاهُ: أَبَا مفعول 

نصوب وعالمة نصبه األلف نيابة عن الفتحة ألنه من األسماء الخمسة. أبا: مضاف, الهاء ضمير بارز به م
 متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه.

I’rabnya:93 
و الجازم وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  معنى:   : فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصبيَْستَقََربُ 

رفعه ضمة  مقدرة على اآلخر منع من ظهورها التعذر ألن األلف ال تقبل الحركة فاعل   مرفوع وعالمة 
لذاتها. معنى مضاف. اللفظ:  مضاف إليه مجرور بالمضاف وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. و القول: 

 من حرف جر. القول: مجرور بمن وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار و المجرور متعلق بيستقرب.
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huruf alif sin dan alif dan ta’, sehingga menjadi “ َاِْستَْنَصر”  
(minta tolong) seperti susunan kalimat berikut. 

ُخْوهُ  ِاْس�َنرَْصَ 
َ
بَاهُ  ا�رَُّجُل َو أ

َ
 أ

Laki-laki itu dan saudaranya  
minta tolong kepada ayahnya92   

 
2.  Fi’il mudhari’ bertimbangan 

 َ  ْستَْفِعُل �
Bentuk fi’il mudhari’ adalah tiga huruf, kemudian 
ditambahkan tiga huruf sebagai huruf tambahan 
dan ditambahkan huruf mudhara’ah, Contoh kata 
adalah kata “ تَقََربُ سْ يَ  ” (dekat) seperti susunan 
kalimat berikut. 

  الَْقْولِ  ِمنَ َمْعىَن ا�لَّْفِظ  �َْستََقَرُب 
Makna al-lafazh dari al-qaul mendekati93 

 
Contoh lain adalah kalimat berikut 

نِْب يِفْ لُكِّ يَْوٍم   …  َ�بَاَعْدُت بِاذلَّ
 �َْستَْقِرُب ِمَن اِهللا َوا�َْموُْت   

Aku semakin menjauh kepada Allah setiap hari  
mendekatidengan dosa sementara kematian  

3. Fi’il amar bertimbangan 
                                                 

I’rabnya:92 
ُجُل: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة  اِْستَْنَصَر: فعل مضارع مبني على فتحة ظاهرة في آخره. الرَّ

في آخره.  وأخوه:  الواو حرف عطف أخو: معطوف على الرفع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  
أخو: مضاف. مضاف الهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. أَبَاهُ: أَبَا مفعول 

نصوب وعالمة نصبه األلف نيابة عن الفتحة ألنه من األسماء الخمسة. أبا: مضاف, الهاء ضمير بارز به م
 متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه.

I’rabnya:93 
و الجازم وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  معنى:   : فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصبيَْستَقََربُ 

رفعه ضمة  مقدرة على اآلخر منع من ظهورها التعذر ألن األلف ال تقبل الحركة فاعل   مرفوع وعالمة 
لذاتها. معنى مضاف. اللفظ:  مضاف إليه مجرور بالمضاف وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. و القول: 

 من حرف جر. القول: مجرور بمن وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار و المجرور متعلق بيستقرب.

 ِاْستَْفِعْل 
Bentuk fi’il amar sama dengan bentuk fi’il madhi, hanya 
saja fi’il amar-nya diberi hukum jazam, contoh kata 
 sebagaimana dapat dilihat ”اْستَْغفُِرواْ “ seperti kata ”اِْستَْفِعلْ “
dalam susunan kalimat berikut. 

ِن 
َ
ْ َوأ تَااًع حَ  اْستَْغِفُروا  إِيَلِْه ُ�َمتِّْعُ�م مَّ

َسىمًّ َر�َُّ�ْم ُ�مَّ تُوُ�واْ َجٍل مُّ
َ
َسنًا ِإىَل أ

َخاُف َعلَيُْ�ْم َعَذاَب يَْوٍم َكِبريٍ 
َ
َ أ  َوُ�ؤِْت لُكَّ ِذي َفْضٍل َفْضلَُه َو�ِن تََولَّْواْ فَإِينِّ

Artinya: Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada 
Tuhanmu dan bertaubat kepada-Nya. (jika kamu 
mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan 
memberi kenikmatan yang baik (terus menerus) 
kepadamu sampai kepada waktu yang telah 
ditentukan dan Dia akan memberikan kepada tiap-
tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) 
keutamaannya. jika kamu berpaling, maka 
Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa 
hari kiamat.94 

 

 

7. Masdhar bertimbangan  

 الً ِاْسِتْفَعا
Bentuk masdhar dari bab ini sudah baku dalam bentuk 
seperti di atas. Contoh kalimat adalah kata “ ْستِْغفَاًرااِ  ” 
(permintaan ampunan) sebagaimana dapat dilihat dalam 
susunan kalimat berikut. 

 َخرْيُ الِْعبَاَدةِ   ْالِْسِتْغَفارُ اَ 
Permohononan ampunan adalah sebaik-baik ibadah 

8. Bentuk isim fa’il bertimbangan 

 ٌل عِ ْستَفْ �ُ 
Bentuk isim fa’il bertimbang seperti contoh di atas. 
Sementara contoh kata adalah kata “ فِرٌ غتَ سْ مُ  ” (yang memohon 

                                                 
94 Al-Qur’an surat Hud ayat 3 
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ampun) sebagaimana dapat dilihat dalam susunan kalimat 
berikut. 

قَةِ  ْستَْغِفُرْونَ ا�ْمُ َجلََس   ىِف الُْغْرفَِة ا�ُمَتَفرِّ
Orang yang memohon ampunan 
 duduk di ruang yang berlainan95  

 
9. Bentuk isim maf’ul bertimbangan 

ْستَْفَعٌل �ُ   
Bentuk isim maf’ul berbeda dengan isim fa’il, karena  isim 
maf’ul huruf ain berharkat fathah dan diterjemahkan dengan 
makna “di atau ter”, seperti kata “ مستكتبُ اَلْ  ” (yang diminta 

untuk dicatat) seperti dalam contoh kalimat sebagai berikut. 

 ْستَْكتَِب ا�ْمُ ِمَن يِلٍْل َما قَاهَلُ َشْخٌص بِدَ إ�َّ 
Sesungguhnya apa yang dikatakan seseorang  

tampa bukti adalah sesuatu yang diminta untuk dicatat.96 

 
 
 
 

                                                 
95 I'rabnya: 

: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو نيابة  اْلُمتَغفرْونَ َجلََس: فعل مضارع مبني على فتحة ظاهرة في آخره. 
عن الضمة ألنه جمع المذكر السالم و النون عن التنوين في االسم المفرد فِى اْلغُْرفَِة : في حرف جر 

قَِة: صفه الغرفة: مجرور بفي وعالمة  جره كسرة ظاهرة في آخره.  الجار والمجرور متعلق بجلس. الُمتَفَرِّ
 وهو تابع للمجرور  وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره.

96 I'rabnya: 
إنََّما: إن حرف توكيد. َما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم إن. قَالَهُ: قال: فعل ماض 

. الهاء: ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول  مقدم. مبني على فتحة ظاهرة في آخره
َشْخٌص: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. الجملة من الفعل و الفاعل صلة ما. بَِغْيِر: الباء 
حرف جر. غير مجرور بالباء وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. الجار و المجرور متعلق بقال. غير 

َدلِْيٍل: مضاف إليه مجرور بالمضاف وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. من المستكتب. من مضاف.  
حرف جر المستكتب مجرور بمن وعالمة جره  كسرة ظاهرة في آخره. الجار و المجرور متعلق بمحذوف 

 تقدير كائن خبر إن.
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ampun) sebagaimana dapat dilihat dalam susunan kalimat 
berikut. 

قَةِ  ْستَْغِفُرْونَ ا�ْمُ َجلََس   ىِف الُْغْرفَِة ا�ُمَتَفرِّ
Orang yang memohon ampunan 
 duduk di ruang yang berlainan95  

 
9. Bentuk isim maf’ul bertimbangan 

ْستَْفَعٌل �ُ   
Bentuk isim maf’ul berbeda dengan isim fa’il, karena  isim 
maf’ul huruf ain berharkat fathah dan diterjemahkan dengan 
makna “di atau ter”, seperti kata “ مستكتبُ اَلْ  ” (yang diminta 

untuk dicatat) seperti dalam contoh kalimat sebagai berikut. 

 ْستَْكتَِب ا�ْمُ ِمَن يِلٍْل َما قَاهَلُ َشْخٌص بِدَ إ�َّ 
Sesungguhnya apa yang dikatakan seseorang  

tampa bukti adalah sesuatu yang diminta untuk dicatat.96 

 
 
 
 

                                                 
95 I'rabnya: 

: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو نيابة  اْلُمتَغفرْونَ َجلََس: فعل مضارع مبني على فتحة ظاهرة في آخره. 
عن الضمة ألنه جمع المذكر السالم و النون عن التنوين في االسم المفرد فِى اْلغُْرفَِة : في حرف جر 

قَِة: صفه الغرفة: مجرور بفي وعالمة  جره كسرة ظاهرة في آخره.  الجار والمجرور متعلق بجلس. الُمتَفَرِّ
 وهو تابع للمجرور  وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره.

96 I'rabnya: 
إنََّما: إن حرف توكيد. َما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم إن. قَالَهُ: قال: فعل ماض 

. الهاء: ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول  مقدم. مبني على فتحة ظاهرة في آخره
َشْخٌص: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. الجملة من الفعل و الفاعل صلة ما. بَِغْيِر: الباء 
حرف جر. غير مجرور بالباء وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. الجار و المجرور متعلق بقال. غير 

َدلِْيٍل: مضاف إليه مجرور بالمضاف وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. من المستكتب. من مضاف.  
حرف جر المستكتب مجرور بمن وعالمة جره  كسرة ظاهرة في آخره. الجار و المجرور متعلق بمحذوف 

 تقدير كائن خبر إن.

 اُب اثلَّايِن بْلَ اَ 

ِش�َْشـابًا. ُه اْعَشوَْشـَب َ�ْعَشوِشـُب اعْ ْ�َعوَْعَل َ�ْفَعوِْعُل افِْعيَْعاًال، َ�ْوُزونُـاِ 
ْن يَُ�ــونَ 

َ
هِلِ  وََعالََمتُــُه أ وَّ

َ
ْحــُرٍف بِِزَ�ــاَدِة ا�َهْمــَزِة يِف أ

َ
َماِضــيِه ىلَعَ ِســتَِّة أ

الِم. َو�ِنَـاُؤُه وََحْرٍف آَخَر ِمْن ِج�ِْس َ�نْيِ فِْعِلـِه وَ  ا�ـَواِو َ�ـنْيَ الَعـنْيِ َوالَـّ
رِْض يِف 

َ
رُْض إَِذا َ�بَـَت ىلَعَ وَْجـِه األ

َ
نَُّه ُ�َقاُل َعَشـَب األ

َ
 �ُمبَالَغِة الَّالِزِم أل

رِْض.
َ
رُْض إَِذا َكرُثَ َ�بَاُت وَْجِه األ

َ
 اجلُْملَِة، َوُ�َقاُل اْعَشوَْشَب األ

"Bab kedua adalah kata kerja “ اْفِعْيَع���االً  يَْفَعْوِع���لُ  اْفَعْوَع���لَ  ” yang 
bertimbangan dengan kata “اْعَشْوَش��َب يَْعَشوِش��ُب اَعِشْيَش��ابًا”. Tanda kata 
kerja dalam bab ini adalah fi’il madhi-nya terdiri atas enam huruf 
dengan adanya penambahan hamzah, wawu, dan a’in di antara a’in 
fi’il dan lam fi’il. Biasanya, ketetapan maknanya adalah al-
Mubalagah bagi fi’il lazim, karena dikatakan: “ َُعَش�َب األَْرض” (tanah 
berumput), yaitu apabila di tanah tumbuh sejumlah rumput (tidak 
banyak), tapi bila dikatakan: “ ُاْعَشْوَش��َب األَْرض”, maka bermakna 
apabila sangat banyak tumbuh remputan di permukaan tanah. 

 
A. Pengertian fi’il mazid   

Fi’il mazid adalah fi’il yang terdiri atas 3 (tiga) huruf kemudian 
ditambah 1 huruf atau dua huruf. Dalam bab ini adalah fi’il yang 
ditambah tiga huruf, seperti kata “ َفََع�ل” yang ditambah 3 (tiga) 
huruf; huruf alif, wawu dan ai’n yang sama dengan ain fi’il, 
sehingga menjadi “ َاْفَعْوَعل”. 

 
B. Fungsi  fi’il mazid  (penambahan)  3 huruf   

Fungsi penambahan tiga huruf dari tiga huruf pada bab ini 
bertujuan untuk makna sebagai berikut. 
1. Untuk menyatakan makna al-mubalghah (المبالغة)  yaitu kata 

yang menerangkan makna sangat atau banyak,  seperti kata 
 banyak tumbuh) ”اِْعَشْوَشبَ “ dibuat menjadi (berumput) ”َعَشبَ “
rumput)  dan kata “ ََحَدب”  (bungkuk) yang diubah menjadi 
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kata “ َاِْحَدْوَدب” (sangat bungkuk) sebagaimana dapat dilihat 
dalam dua susunan kalimat berikut. 

رُْض  ِاْعَشوَْشَب 
َ
َ َ�تَ  َ�ْعَد ا�َْمَطِر الَْغِر�ْزِ  األ  َحرضَّ

Setelah turun hujan lebat bumi  
sangat berumput maka bumi menghijau97 

 ا�رَُّجُل َماِشًيا ِاْحَدوَْدَب 
Laki itu sangat bungkuk ketika berjalan98 

 

2. Untuk menyatakan semata-mata perbuatan ( ِِد الفِْعل  ,(لُِمَجرَّ
seperti kata “ ََحال” (manis) yang diubah menjadi “اِْحلَْولَى” 
(manis) dengan ditambahkan tiga huruf sebagaimana dapat 
dilihat dalam susunan kalimat berikut. 

اُح إِذَ ا نَِضَج يِفْ  َحَصاِدهِ   ِاْحلَْوَ�  اتلُّفَّ
Apel itu manis apabila sudah  

matang pada saat penen99 
 

C.  Bentuk perubahan kata 
Kata kerja dalam bab ini dapat berubah menjadi beberapa 
bentukan kata, sebagaimana dijelaskan pada penjelasan berikut: 

                                                 
97 I’rabnya: 

فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهر  : فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره. األرض:اِْعَشْوَشبَ 
في آخره.  بَْعَد:  ظرف الزمان منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرفي آخره. بعد: مضاف المطر مضاف إليه 
مجرور وعالمة جره كسرة ظاهرة.  الظرف متعلق  باعشوشب.  المطر: صفة و هو مجرور وعالمة جره 

: الفاء حرف عطف  تكسر: فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره و كسرة ظاهرة في آخره. فَتَحضر َ
 فاعله ضمير مستتيرفيه جوازا تقديره هو. 

98I’rabnya: 
ُجُل: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهر في  :اِْحَدْوَدبَ   فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.الرَّ

 آخره. َماِشيًا: حال منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.
ya: I’rabn99 

فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على األخر منع من ظهورها التعذر ألن األلف ل تقبل الحركة   اِْحلَْولَى: 
لذاتها في محل جواب إذا الشرطية. التُّفَّاُح: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  إَِذا: ظرف 

رة في آخره . و فاعله ضمير مستتير فيه لما يستقبل من الزمن. نَِضَج: فعل ماض مبني على فتحة ظاه
جوازا تقديره هو. فِْي : حرف جر. َحَصاِدِه: مجرور بفي و عالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. الجار و 
المجرور متعلق بنضج. حصاد: مضاف, الهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر مضاف 

 إليه.
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kata “ َاِْحَدْوَدب” (sangat bungkuk) sebagaimana dapat dilihat 
dalam dua susunan kalimat berikut. 

رُْض  ِاْعَشوَْشَب 
َ
َ َ�تَ  َ�ْعَد ا�َْمَطِر الَْغِر�ْزِ  األ  َحرضَّ

Setelah turun hujan lebat bumi  
sangat berumput maka bumi menghijau97 

 ا�رَُّجُل َماِشًيا ِاْحَدوَْدَب 
Laki itu sangat bungkuk ketika berjalan98 

 

2. Untuk menyatakan semata-mata perbuatan ( ِِد الفِْعل  ,(لُِمَجرَّ
seperti kata “ ََحال” (manis) yang diubah menjadi “اِْحلَْولَى” 
(manis) dengan ditambahkan tiga huruf sebagaimana dapat 
dilihat dalam susunan kalimat berikut. 

اُح إِذَ ا نَِضَج يِفْ  َحَصاِدهِ   ِاْحلَْوَ�  اتلُّفَّ
Apel itu manis apabila sudah  

matang pada saat penen99 
 

C.  Bentuk perubahan kata 
Kata kerja dalam bab ini dapat berubah menjadi beberapa 
bentukan kata, sebagaimana dijelaskan pada penjelasan berikut: 

                                                 
97 I’rabnya: 

فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهر  : فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره. األرض:اِْعَشْوَشبَ 
في آخره.  بَْعَد:  ظرف الزمان منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرفي آخره. بعد: مضاف المطر مضاف إليه 
مجرور وعالمة جره كسرة ظاهرة.  الظرف متعلق  باعشوشب.  المطر: صفة و هو مجرور وعالمة جره 

: الفاء حرف عطف  تكسر: فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره و كسرة ظاهرة في آخره. فَتَحضر َ
 فاعله ضمير مستتيرفيه جوازا تقديره هو. 

98I’rabnya: 
ُجُل: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهر في  :اِْحَدْوَدبَ   فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.الرَّ

 آخره. َماِشيًا: حال منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.
ya: I’rabn99 

فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على األخر منع من ظهورها التعذر ألن األلف ل تقبل الحركة   اِْحلَْولَى: 
لذاتها في محل جواب إذا الشرطية. التُّفَّاُح: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  إَِذا: ظرف 

رة في آخره . و فاعله ضمير مستتير فيه لما يستقبل من الزمن. نَِضَج: فعل ماض مبني على فتحة ظاه
جوازا تقديره هو. فِْي : حرف جر. َحَصاِدِه: مجرور بفي و عالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. الجار و 
المجرور متعلق بنضج. حصاد: مضاف, الهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر مضاف 

 إليه.

a. Bentuk fi’il madhi (kata kerja lampau) bertimbangan dengan 
kata: 

 ْ�َعوَْعَل ا�ِ
Kata yang bertimbangan dengan kata ini tidak ditemukan 
dalam al-Qur’an, kecuali satu kata menurut Ibnu ‘Abbas pada 
saat membaca kata “تَْثنُونِي” (berpaling) dalam firman Allah 
berikut:100 

َال ِحنَي �َْستَْغُشوَن 
َ
َال إِ�َُّهْم يَ�ْنُوَن ُصُدورَُهْم ِل�َْستَْخُفوا ِمنُْه أ

َ
أ

وَن َوَما ُ�ْعلِ  ُدورِ ِ�يَاَ�ُهْم َ�ْعلَُم َما �رُِسُّ  نُوَن إِنَُّه َعِليٌم بَِذاِت ا�صُّ
“Ingatlah, Sesungguhnya (orang munafik itu) memalingkan 
ada mereka untuk Menyembunyikan diri daripadanya 
(Muhammad) Ingatlah, di waktu mereka menyelimuti dirinya 
dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka 
sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan, Sesungguhnya 
Allah Maha mengetahui segala isi hati.  
 

Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Mas’ud dengan 
ungkapan sebagai berikut: 

قال ول�س يف القرآن لفظ ىلع افعوعل إال يف قراءة ابن 
ال إِ�َُّهْم تَ�ْنُوِ� ُصُدورُ  :”عباس

َ
 “ ُهمْ أ

Ibnu Mas’ud berkata: “Tidak ada dalam al-Qur’an kata yang 
bertimbangan “افعوعل” kecuali dalam bacaan Ibnu Abbas: 
 101”أَال إِنَُّهْم تَْثنُونِي ُصُدوُرُهمْ “
 

 Contoh lain adalah kata “ ََعُذب” (tawar) yang dirubah menjadi 
 sebagaimana yang dapat (enak/sedap/sangat tawar) ”اِْعَذوذبَ “
dihilat dalam ungkapan berikut:102 

                                                 
Qur’an,  Hud (11),  ayat 4.-al100 

, Qur’an-Itqan fi Ulum al-alSuyuthiy, -Kamal  Jalaluddin al-rahman bin alAbdur101

(ttp:, tnp, tt), jilid II, hlm. 433 
102 Ibrahim Musthafa, al-Mu’jam al-Wasith, (ttp: Dar al-Da’wah, tt), 67 
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 �َْماءُ اَ   ذَب ِاْعَذوْ 
Air itu sangat enak103 

 

b. Fi’il mudhari’ (kata kerja sekarang atau akan) bertimbangan 
dengan kata: 

 َ�ْفَعوِْعُل 
Contoh kata yang bertimbangan dengan kata ini dapat 
ditemukan dalam ungkapan, seperti kata “ ُيَْخَضْوِضر” yang 
berarti sangat hijau, sebagai berikut: 

ْوَراقِ 
َ
 خَيَْضْورِضُ �َْوُن اْأل

sangat hijaudaun itu -Warna daun 

يْئُ  َ�ْغَدوِْدنُ   ا�شَّ
Sesuatu itu sangat memanjang104 

 
c. Bentuk mashdar bertimbangan dengan kata 

 َعاالً ِافِْعيْ 
Bentuk mashdar ini adalah baku, sementara contoh kata yang 
bertimbangan dengan adalah “اْعِشْيَشابًا” (sangat beruput) 
sebagaimana dapat dilihat dalam susunan kalimat berikut: 

رِْض  ْعِش�َْشاُب اِ جَيِْلُب 
َ
 الَْكِثرْيَ  الَْغنَمَ  اْأل

Sangat berumputnya tanah 
 itu  menarik banyak kambing 

  

                                                 
103 I’rabnya: 

مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في  فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة فى آخره. اَْلَماُء: فاعل :اِْعَذْوذبَ 
 آخره

hlm. 646 ,…Wasith-Mu’jam al-alIbrahim Musthafa, 104 
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 �َْماءُ اَ   ذَب ِاْعَذوْ 
Air itu sangat enak103 

 

b. Fi’il mudhari’ (kata kerja sekarang atau akan) bertimbangan 
dengan kata: 

 َ�ْفَعوِْعُل 
Contoh kata yang bertimbangan dengan kata ini dapat 
ditemukan dalam ungkapan, seperti kata “ ُيَْخَضْوِضر” yang 
berarti sangat hijau, sebagai berikut: 

ْوَراقِ 
َ
 خَيَْضْورِضُ �َْوُن اْأل

sangat hijaudaun itu -Warna daun 

يْئُ  َ�ْغَدوِْدنُ   ا�شَّ
Sesuatu itu sangat memanjang104 

 
c. Bentuk mashdar bertimbangan dengan kata 

 َعاالً ِافِْعيْ 
Bentuk mashdar ini adalah baku, sementara contoh kata yang 
bertimbangan dengan adalah “اْعِشْيَشابًا” (sangat beruput) 
sebagaimana dapat dilihat dalam susunan kalimat berikut: 

رِْض  ْعِش�َْشاُب اِ جَيِْلُب 
َ
 الَْكِثرْيَ  الَْغنَمَ  اْأل

Sangat berumputnya tanah 
 itu  menarik banyak kambing 

  

                                                 
103 I’rabnya: 

مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في  فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة فى آخره. اَْلَماُء: فاعل :اِْعَذْوذبَ 
 آخره

hlm. 646 ,…Wasith-Mu’jam al-alIbrahim Musthafa, 104 

 ابَْلَاُب اثلَّاِلُث 

ْن 
َ
اًذا. وََعالََمتُـُه أ اًال، َ�ْوُزونُـُه اْجلَـوََّذ جَيْلَـوُِّذ اْجِلـوَّ ُل افِْعـوَّ َل َ�ْفَعـوِّ اْ�َعوَّ

ْحـُرٍف بِِزَ�ـاَدةِ 
َ
هِلِ َو  يَُ�وَن َماِضيِه ىلَعَ ِستَِّة أ وَّ

َ
َ�ـنْيَ  ا�ـِواَو�ِْن ا�َهْمـَزِة يِف أ

نَُّه ُ�َقاُل: َجذَلَ اِإلبُِل إَِذا َسـاَر 
َ
يًْضا �ُِمبَالََغِة الَّالِزِم ِأل

َ
الَعنْيِ َوالَّالِم. َو�ِنَاُؤُه أ

ا بِِزَ�اَدِة رُسَْعٍة. ا �رُِسَْعٍة. َوُ�َقاُل: اْجلَوََّذ اِإلبُِل إَذا َساَر َسرْيً  َسرْيً
"Bab ketiga adalah kata kerja “ َل يَ  االً اْفَعوَّ ُل اْفِعوَّ ْفَعوِّ ” yang bertimbangan 
dengan kata “اًذا ُذ اْجلِوَّ َذ يَْجلَوِّ  Tanda kata kerja dalam bab ini .”اْجلَوَّ
adalah fi’il madhi-nya terdiri atas enam huruf dengan adanya 
penambahan hamzah  pada awalnya dan dua huruf  wawu, antara ‘ain 
fi’il dan lam fi’il. Ketetapan maknanya adalah mubalagah  al-lazim, 
karena dikatakan: “ ٍَجلََذ اِإلبُِل إَِذا َساَر َسْيًرا بُِسْرَعة” (Onta itu berjalan, 
apabila cepat jalan,  bila dikatakan: “ ٍَذ اِإلبُِل إَذا َساَر َسْيًرا بِِزيَاَدِة ُسْرَعة  ”اْجلَوَّ
(Onta itu cepat sekali berjalan, yaitu apabila onta itu bertambah cepat 
jalannya). 

 
A. Pengertian fi’il mazid  

Fi’il mazid adalah fi’il fi’il yang semula tiga huruf ditambahkan 
satu, dua atau tiga huruf. Dalam bab ini akan dibahas fi’il yang 
ditambahkan tiga huruf sehingga menjadi enam huruf.  
 

B. Tanda fi’il mazid tiga huruf 
Tanda bentuk kata kerja dari bab ini adalah fi’il madhi-nya terdiri 
atas tiga huruf sebagai huruf asli kemudian ditambahkan tiga 
huruf lagi, yaitu huruf alif, dan dua huruf wawu antara ‘ain fi’il 
dan lam fi’il, seperti kata “فع�ل” yang ditambahkan huruf-huruf 
tersebut sehingga menjadi “ َل  . ”اْفَعوَّ
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C. Fungsi penambahan tiga huruf 
Fungsi penambahan tiga huruf untuk bab ini adalah untuk 
menyatakan makna al-Mubalagah (sangat), seperti kata “ َذ  ”اْجلَ��وَّ
(bertambah cepat jalan), dan “ َط  (sangat panjang) ”اخ����روَّ
sebagaimana yang dapat diperhatikan dalam dalam susunan 
kalimat berikut: 

 بُِل ْجلَوََّذ اْإلِ اِ 
Onta itu berjalan sangat cepat 

َفرُ رَ خْ اِ   وََّط ا�سَّ
105Pelancongan itu sangat panjang 

 ُجُل فَُالنًاا�رَّ  ِاْعلَوََّط 
 Laki-laki itu mengambil dan  
menahannya/menetapi si dia 

 
 

D. Perubahan bentuk 
Perubahan bentuk kata dalam bab ini dapat berbentuk sebagai 
berikut: 
a.  Bentuk fi’il madhi bertimbangan dengan kata 

 

َل اِ  ْ�َعوَّ  
Bentuk timbangan ini sudah tetap (baku). Sementara contoh 
kalimat dapat diperhatikan dalam tiga contoh di atas. Menurut 
ulama’ tidak banyak kata yang bertimbangan seperti itu, kata-
kata yang termasuk dalam timbangan itu antara lain adalah 
ذَ “ طَ “ ,”اِْجلَوَّ طَ “ dan ”اِْخَروَّ  .”اِْعلَوَّ

b. Bentuk fi’il mudhari’ bertimbangan dengan kata 

ُل   َ�ْفَعوِّ
Contoh  kata yang bertimbangan dengan kata di atas adalah 
ذُ “  sebagaimana dapat dilihat dapat contoh kalimat ”يَْجلَوِّ
berikut: 

                                                 
105 Abu Bakar bin Muhammad bin Sahal bin al-Siraj al-Nahwi al-Baghdadiy, al-
Ushul fi al-Nahwiy,  (Baerut: Muassah al-Risalah, 1988), jilid II, hlm,238 
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C. Fungsi penambahan tiga huruf 
Fungsi penambahan tiga huruf untuk bab ini adalah untuk 
menyatakan makna al-Mubalagah (sangat), seperti kata “ َذ  ”اْجلَ��وَّ
(bertambah cepat jalan), dan “ َط  (sangat panjang) ”اخ����روَّ
sebagaimana yang dapat diperhatikan dalam dalam susunan 
kalimat berikut: 

 بُِل ْجلَوََّذ اْإلِ اِ 
Onta itu berjalan sangat cepat 

َفرُ رَ خْ اِ   وََّط ا�سَّ
105Pelancongan itu sangat panjang 

 ُجُل فَُالنًاا�رَّ  ِاْعلَوََّط 
 Laki-laki itu mengambil dan  
menahannya/menetapi si dia 

 
 

D. Perubahan bentuk 
Perubahan bentuk kata dalam bab ini dapat berbentuk sebagai 
berikut: 
a.  Bentuk fi’il madhi bertimbangan dengan kata 

 

َل اِ  ْ�َعوَّ  
Bentuk timbangan ini sudah tetap (baku). Sementara contoh 
kalimat dapat diperhatikan dalam tiga contoh di atas. Menurut 
ulama’ tidak banyak kata yang bertimbangan seperti itu, kata-
kata yang termasuk dalam timbangan itu antara lain adalah 
ذَ “ طَ “ ,”اِْجلَوَّ طَ “ dan ”اِْخَروَّ  .”اِْعلَوَّ

b. Bentuk fi’il mudhari’ bertimbangan dengan kata 

ُل   َ�ْفَعوِّ
Contoh  kata yang bertimbangan dengan kata di atas adalah 
ذُ “  sebagaimana dapat dilihat dapat contoh kalimat ”يَْجلَوِّ
berikut: 

                                                 
105 Abu Bakar bin Muhammad bin Sahal bin al-Siraj al-Nahwi al-Baghdadiy, al-
Ushul fi al-Nahwiy,  (Baerut: Muassah al-Risalah, 1988), jilid II, hlm,238 

 الِْفيُْل  جَيْلَوِّذُ 
106Gajah itu lari sangat cepat 

 
c.  Bentuk mashdar  bertimbangan dengan kata 

  فِْعوَّاالً اِ 
Contoh mashdar dalam susunan kalimat adalah “ ًاطا  ”اِْخِروَّ
(sangat panjang), sebagaimana dapat dilihat dalam susunan 
kalimat berikut. 

ِر�ِْق  اُط الطَّ  نَاِدرٌ   ِاْخِروَّ
Jalan yang sangat panjang adalah jarang ada107 

                                                 
106I’rabnya: 

ُذ: فعل مضارع مرفوع لتجره عن الناصب و الجازم وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. اْلفِْيُل: يَْجلَوِّ  
 مرفوع لتجره عن الناصب و الجازم وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.

107 I’rabnya: 
اطُ: الطَِّريْ  اطُ: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. الطَِّرْيِق:  اِْخِروَّ ِق مضاف إليه اِْخِروَّ

مجرور بالمضاف وعالمة جره كسرة ظاهرة فى آخره. نَاِدٌر: خبر مبتدأ وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في 
 آخره
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ابِعُ  ابَلاُب   ا�رَّ

ْن 
َ
ـرَياًرا. وََعالََمتُـُه أ اْ�َعالَّ َ�ْفَعـالُّ افِْعيَْعـاًال، َ�ْوُزونُـُه امْحَـارَّ حَيَْمـارُّ امْحِ

ِلِف َ�نْيَ الَعنْيِ 
َ
هِلِ َواأل وَّ

َ
ْحُرٍف بِِزَ�اَدِة ا�َهْمَزِة يِف أ

َ
يَُ�وَن َماِضيِه ىلَعَ ِستَِّة أ

الِزِم؛  َوالَّالِم وََحْرٍف آَخَر ِمْن ِج�ِْس  َالِم فِْعِلِه يِف آِخِرهِ، ِو�ِنَاُؤُه �ُمبَالََغِة الَـّ
َر َز�ْـٌد إَِذا اَكَن هَلُ  نَُّه ُ�َقاُل: مَحِ

َ
بْلَُغ ِمْن بَاِب اِالفِْعَالِل ِأل

َ
لَِ�ْن َهَذا ابَلاُب أ

ًة. َوُ�َقاُل: امْحَـارَّ َوُ�َقاُل: امْحَرَّ َز�ٌْد إَِذا اَكَن هَلُ مُحَْرٌة ُمبَالغَ مُحَْرٌة يِف اجلُْملَِة. 
   َز�ٌْد إَِذا اَكَن هَلُ مُحَْرٌة ِزَ�اَدَة ُمبَالََغٍة.

"Bab keempat ini adalah kata kerja “ اْفِعْيَعاالً  يَْفَعالُّ  اْفَعالَّ  ” yang 
bertimbangan dengan kata “ اْحِميَراًرا يَْحَمارُّ  اْحَمارَّ  ”. Tanda kata kerja 
dalam bab ini adalah fi’il madhi-nya terdiri atas enam huruf dengan 
adanya penambahan hamzah  pada awalnya dan huruf alif antara a’in 
dan lam fi’il serta satu huruf lain yang sejenis dengan  lam fi’il. 
Ketetapan maknanya adalah mubalagah  al-lazim. Akan tetapi bab 
ini lebih berarti sangat dari bab “ ِاِالْفِعالَل” karena (bila) dikatakan: “  َحِمرَ 
 maka ,(wajah Zaid merah seadaanya) ”َزْيٌد إَِذا َكاَن لَهُ ُحْمَرةٌ فِي الُجْملَةِ 
(berbeda dengan ungkapan): “ ًاْحَمرَّ َزْيٌد إَِذا َكاَن لَهُ ُحْمَرةٌ ُمبَالَغة” (Zaid 
sangat merah mukanya, jika muka Zaid sangat merah), dan lebih dari 
itu bila dikatakan): “ اْحَمارَّ َزْيٌد إَِذا َكاَن لَهُ ُحْمَرةٌ ِزيَاَدةَ ُمبَالََغةٍ   ” (Zaid 
sangat-sangat merah mukanya, apabila wajah Zaid sangat-sangat 
merah) 
 
A. Pengertian fi’il mazid  

Fi’il mazid adalah fi’il yang semula tiga huruf ditambahkan 
satu, dua atau tiga huruf. Dalam bab ini akan dibahas fi’il yang 
ditambahkan tiga huruf sehingga menjadi enam huruf.  
 

B. Tanda fi’il mazid tiga huruf 
Tanda bentuk kata kerja dari bab ini adalah fi’il madhi-nya 

terdiri atas tiga huruf sebagai huruf asli kemudian ditambahkan 
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َ
بْلَُغ ِمْن بَاِب اِالفِْعَالِل ِأل

َ
لَِ�ْن َهَذا ابَلاُب أ
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   َز�ٌْد إَِذا اَكَن هَلُ مُحَْرٌة ِزَ�اَدَة ُمبَالََغٍة.

"Bab keempat ini adalah kata kerja “ اْفِعْيَعاالً  يَْفَعالُّ  اْفَعالَّ  ” yang 
bertimbangan dengan kata “ اْحِميَراًرا يَْحَمارُّ  اْحَمارَّ  ”. Tanda kata kerja 
dalam bab ini adalah fi’il madhi-nya terdiri atas enam huruf dengan 
adanya penambahan hamzah  pada awalnya dan huruf alif antara a’in 
dan lam fi’il serta satu huruf lain yang sejenis dengan  lam fi’il. 
Ketetapan maknanya adalah mubalagah  al-lazim. Akan tetapi bab 
ini lebih berarti sangat dari bab “ ِاِالْفِعالَل” karena (bila) dikatakan: “  َحِمرَ 
 maka ,(wajah Zaid merah seadaanya) ”َزْيٌد إَِذا َكاَن لَهُ ُحْمَرةٌ فِي الُجْملَةِ 
(berbeda dengan ungkapan): “ ًاْحَمرَّ َزْيٌد إَِذا َكاَن لَهُ ُحْمَرةٌ ُمبَالَغة” (Zaid 
sangat merah mukanya, jika muka Zaid sangat merah), dan lebih dari 
itu bila dikatakan): “ اْحَمارَّ َزْيٌد إَِذا َكاَن لَهُ ُحْمَرةٌ ِزيَاَدةَ ُمبَالََغةٍ   ” (Zaid 
sangat-sangat merah mukanya, apabila wajah Zaid sangat-sangat 
merah) 
 
A. Pengertian fi’il mazid  

Fi’il mazid adalah fi’il yang semula tiga huruf ditambahkan 
satu, dua atau tiga huruf. Dalam bab ini akan dibahas fi’il yang 
ditambahkan tiga huruf sehingga menjadi enam huruf.  
 

B. Tanda fi’il mazid tiga huruf 
Tanda bentuk kata kerja dari bab ini adalah fi’il madhi-nya 

terdiri atas tiga huruf sebagai huruf asli kemudian ditambahkan 

tiga huruf lagi, yaitu penambahan hamzah  pada awalnya dan 
huruf alif antara a’in dan lam fi’il serta satu huruf lain yang 
sejenis dengan  lam fi’il yaitu huruf alif, seperti kata “فع�ل” yang 
ditambahkan huruf-huruf tersebut sehingga menjadi “ َّاْفَعال” . 

 

C. Fungsi penambahan tiga huruf 
Fungsi penambahan tiga huruf untuk bab ini adalah untuk 

menyatakan makna ziyadah al-ubalagah (sangat-sangat), seperti 
kata “ َّاْحَم��ار” (sangat-sangat merah) sebagaimana yang dapat 
diperhatikan dalam dalam susunan kalimat berikut: 

يَْك  ِامْحَارَّ َز�ْدٌ  َق ادلِّ ى َساِرقًا رَسَ
َ
ْن َرأ

َ
 َ�ْعَد أ

setelah sangat merah-sangatWajah Zaid  
 melihat pencuri ayam jago 

 

Kata “ َّاِْحَم�ار” adalah fi’il madhi yang menunjukkan pada warna 
yang sangat-sangat atau berlebihan warna merah, sehingga 
berbeda dengan kata “ َّاْحَم�ر” (sangat merah) saja sebagaimana yang 
sudah dijelaskan pada bab yang lalu. Untuk mengingat kembali  
dapatdiperhatikan susunan kalimat berikut: 

مْحَرَّ َز�ْدٌ اِ   
Zaid sangat merah mukanya  

 

Karena itu, untuk menyatakan makna “sangat-sangat” dalam hal 
warna misalnya, dapat digunakan kata-kata yang bertimbangan 
dengan kata itu, seperti kata “ َّاِْصفَار” (sangat-sangat kuning), dan 
 sebagaimana dapat dilihat dalam (sangat-sangat putih) ”اِْبيَاضَّ “
susunan kalimat berikut. 

 ا�َْمْوزُ   ِاْصَفارَّ 
Pisang itu sangat-sangat kuning108 

 
 

                                                 
108 I’rabnya: 

فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة فى آخره. اْلَمْوُز: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في  :اِْصفَارَّ 
 آخره
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 ِاْ�يَاضَّ ِجَداُر ابْلَيِْت 
Tembok rumah itu sangat-sangat putih109 

 
D. Perubahan kata 

Perubahan kata dalam bab ini dapat berubah menjadi  
beberapa perubahan sebagai berikut: 
a. Bentuk fi’il madhi dengan timbangan 

ْ�َعالَّ اِ   
Contoh kalimat seperti kata “ َاِْحَمار”sebagaimana dapat 
dilihat dalam susunan kalimat berikut. 

  يِسِّ �ْ نِ نُْدوْ ِاْ�يَاضَّ �َِواُء اْالِ  َو  ِامْحَارَّ 
Warna bendera Indonesia  

sangat-sangat merah dan putih110 
 

b. Bentuk fi’il mudhari’ bertimbangan dengan kata 
 َ�ْفَعالُّ 

Contoh kata yang bertimbangan dengan kata “ ُّيَْفَعال” adalah 
kata “ ُّيَْحَضار” (sangat-sangat hijau) seperti yang tersusun dalam 
susunan kalimat berikut: 

وْ  حَيَْضارُّ 
َ
َجَرةِ أ  111َراُق َهِذهِ ا�شَّ

                                                 
109 I’rabnya: 

على فتحة ظاهرة فى آخره. ِجَداُر: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في  فعل ماض مبني :اِْبيَاضَّ 
 آخره. ِجَدار: مضاف. البيت: مضاف إليه مجروربالمضاف وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره.

110 I’rabnya: 
: فعل ماض مبني على فت : فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة فى آخره َو: حرف عطف.  اِْبيَاضَّ حة اِْحَمارَّ

. لَِواُء: مضاف. ْنُدْونِْيِسيِّ  ظاهرة فى آخره. لَِواُء: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره اْالِ
: مضاف إليه مجروربالمضاف وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. ْنُدْونِْيِسيِّ  اْالِ

111I’rabnya: 
: فعل مضارع مرفوع لتجره عن الناصب و الجازم وعالمة رفع  ه ضمة ظاهرة في آخره. أَْوَراُق: يَْحَضارُّ

فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره . أَْوَراُق: مضاف. هذا: اسم إشارة مبني على الكسر في 
َجَرِة: صفة لهذه و هي صفة التابع للمجرور  مجرور وعالمة جره كسرة ظاهرة  محل جر مضاف إليه. الشَّ

 في آخرة. 
  



     Belajar Mudah Ilmu Sharaf dengan Matan Al-Bina’ wa Al-Asas    I    121

 ِاْ�يَاضَّ ِجَداُر ابْلَيِْت 
Tembok rumah itu sangat-sangat putih109 

 
D. Perubahan kata 

Perubahan kata dalam bab ini dapat berubah menjadi  
beberapa perubahan sebagai berikut: 
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b. Bentuk fi’il mudhari’ bertimbangan dengan kata 
 َ�ْفَعالُّ 

Contoh kata yang bertimbangan dengan kata “ ُّيَْفَعال” adalah 
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َ
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على فتحة ظاهرة فى آخره. ِجَداُر: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في  فعل ماض مبني :اِْبيَاضَّ 
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111I’rabnya: 
: فعل مضارع مرفوع لتجره عن الناصب و الجازم وعالمة رفع  ه ضمة ظاهرة في آخره. أَْوَراُق: يَْحَضارُّ

فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره . أَْوَراُق: مضاف. هذا: اسم إشارة مبني على الكسر في 
َجَرِة: صفة لهذه و هي صفة التابع للمجرور  مجرور وعالمة جره كسرة ظاهرة  محل جر مضاف إليه. الشَّ

 في آخرة. 
  

Daun-daun pohon ini sangat-sangat hijau 
 

c. Bentuk mashdar bertimbangan  

  فِْعيَْعاالً اِ 
Contoh kata yang berbentuk mashdar adalah kata “اْحِميَراًرا” 
dengan timbangan “ ًاِْفِعْيَعاال” sebagaimana dapat dilihat 
dalam susunan kalimat berikut. 

رْيَ اِ  َداِر مْحِ ِم ُ�ْغىِش �َْوَن اجْلِ   اُر ادلَّ
Sangat-sangat merahnya warna darah 

 menutup warna tembok  
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BAB  III 
RUBA’I MUJARRAD 

 
 

ab ini adalah bagian dari 35 (tiga puluh lima) bab yang 
sudah disebutkan pada awal kitab, dan selanjutnya bahwa 
yang dimaksud dengan ruba’i mujarrad adalah fi’il (kata 

kerja) yang memiliki 4 huruf  sebagai huruf aslinya, sehingga 
dimaknai semata-mata kata kerja yang terdiri atas empat huruf saja. 
Selanjutnya pada bab III ini akan dibahas sebagai berikut dengan 
ungkapan sebagai berikut. 

َ�ايِعِّ ا�ُمَجرَِّد. َوُهَو بَاٌب َواِحٌد، َوْزنُُه َ�ْعلََل  ُ�َفْعِلُل َ�ْعلَلًَة َوفِْعَالًال،  َوَواِحٌد ِمنَْها �ِلرُّ
ْرَ�َعـةِ 

َ
ْن يَُ�وَن َماِضيِه ىلَعَ أ

َ
 َ�ْوُزونُُه َدْحَرَج يَُدْحِرُج َدْحرََجًة وَِدْحَراًجا. وََعالََمتُُه أ

ْصِليًَّة. َو�ِنَاُؤُه �ِلتَّْعِديَِة اَغبِلًا، َوقَْد يَُ�وُن َالِزًمـا. 
َ
يُع ُحُروفِِه أ ْن يَُ�وَن مَجِ

َ
ْحُرٍف بِأ

َ
أ

ي حَنُْو: َدْحَرَج َز�ٌْد احلََجَر. َوِمثَاُل الَّالِزِم حَنُْو: َدْرَ�َخ َز�ٌْد.  ِمثَاُل ا�ُمتََعدِّ
“Satu dari tiga puluh lima bab adalah ruba’i mujarrad, yaitu satu bab 
saja, yang bertimbangan “ َوفِْع��الَالً  فَْعلَلَ�ةً  يُفَْعلِ�لُ  فَْعلَ�لَ  ” yang bertimbangan 
dengan kata “َدْح�َرَج يُ�َدْحِرُج َدْحَرَج�ةً َوِدْحَراًج�ا”. Tandanya adalah  huruf fi’il 
madhinya terdiri atas empat huruf sebagai huruf asli. Ketetapannya 
adalah untuk fi’il muta’addi menurut kebiasaannya dan terkadang 
untuk fi’il lazim. Contoh muta’addiy adalah “ ََدْح�َرَج َزْي�ٌد الَحَج�ر” (Zaid 
menggelindingkan batu itu). Sementara contoh makna lazim adalah 
 .(Zaid menunduk) ”َدْربََخ َزْيدٌ “
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BAB  III 
RUBA’I MUJARRAD 

 
 

ab ini adalah bagian dari 35 (tiga puluh lima) bab yang 
sudah disebutkan pada awal kitab, dan selanjutnya bahwa 
yang dimaksud dengan ruba’i mujarrad adalah fi’il (kata 

kerja) yang memiliki 4 huruf  sebagai huruf aslinya, sehingga 
dimaknai semata-mata kata kerja yang terdiri atas empat huruf saja. 
Selanjutnya pada bab III ini akan dibahas sebagai berikut dengan 
ungkapan sebagai berikut. 

َ�ايِعِّ ا�ُمَجرَِّد. َوُهَو بَاٌب َواِحٌد، َوْزنُُه َ�ْعلََل  ُ�َفْعِلُل َ�ْعلَلًَة َوفِْعَالًال،  َوَواِحٌد ِمنَْها �ِلرُّ
ْرَ�َعـةِ 

َ
ْن يَُ�وَن َماِضيِه ىلَعَ أ

َ
 َ�ْوُزونُُه َدْحَرَج يَُدْحِرُج َدْحرََجًة وَِدْحَراًجا. وََعالََمتُُه أ

ْصِليًَّة. َو�ِنَاُؤُه �ِلتَّْعِديَِة اَغبِلًا، َوقَْد يَُ�وُن َالِزًمـا. 
َ
يُع ُحُروفِِه أ ْن يَُ�وَن مَجِ

َ
ْحُرٍف بِأ

َ
أ

ي حَنُْو: َدْحَرَج َز�ٌْد احلََجَر. َوِمثَاُل الَّالِزِم حَنُْو: َدْرَ�َخ َز�ٌْد.  ِمثَاُل ا�ُمتََعدِّ
“Satu dari tiga puluh lima bab adalah ruba’i mujarrad, yaitu satu bab 
saja, yang bertimbangan “ َوفِْع��الَالً  فَْعلَلَ�ةً  يُفَْعلِ�لُ  فَْعلَ�لَ  ” yang bertimbangan 
dengan kata “َدْح�َرَج يُ�َدْحِرُج َدْحَرَج�ةً َوِدْحَراًج�ا”. Tandanya adalah  huruf fi’il 
madhinya terdiri atas empat huruf sebagai huruf asli. Ketetapannya 
adalah untuk fi’il muta’addi menurut kebiasaannya dan terkadang 
untuk fi’il lazim. Contoh muta’addiy adalah “ ََدْح�َرَج َزْي�ٌد الَحَج�ر” (Zaid 
menggelindingkan batu itu). Sementara contoh makna lazim adalah 
 .(Zaid menunduk) ”َدْربََخ َزْيدٌ “
 
 
 
 
 
 
 
 

ijelaskan bahwa ada fi’il yang huruf aslinya terdiri atas 
empat huruf, yang kemudian disebut dengan istilah ruba’i 
mujarrad, yaitu kata kerja yang semata-semat terdiri atas 

empat huruf saja. Bab ruba’i ini memili satu bab saja yaitu kata yang 
bertimbangan dengan kata “ يُفَْعلُِل فَْعلَلَةً َوفِْعالَالً  فَْعلَلَ  ”  yang bertimbangan 
dengan kata “َدْحَرَج يَُدْحِرُج َدْحَرَجةً َوِدْحَراًجا”.  Tanda dari bab ini adalah 
fi’il madhi-nya terdiri atas empat huruf aslinya dan berfungsi dapat 
bermakna 2 makn, yaitu: 
1. Untuk makna ta’diyah (kata kerja yang membutuhkan maf’ul) 

seperti susunan kalimat berikut:   

 َدْحَرَج َزْ�ٌد احلََجرَ 
Zaid menggelindingkan batu 

Kata “ ََدْحَرج” adalah  fi’il madhi asli yang terbentuk dari empat 
huruf yang bermakna menggenlindingkan dan tentu ada orang 
yang menggelindingkan (Zaid) dan sesuatu yang   sesuatu yang 
digelindinkan (batu). 
 

2. Untuk makna lazim (kata kerja yang tidak membutuhkan 
maf’ul) seperti susunan kalimat berikut:   

 َدْرَ�َخ َزْ�دٌ 
Zaid menunduk  

 
Kata “ ََدْربَخ” adalah  fi’il madhi asli yang terbentuk dari empat 
huruf yang bermakna merunduk yang tidak membutuhkan 
maf’ul. 
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BAB IV  
MULHAQ TADAHRAJA 
  
 

ab empat ini merupakan bab pengembangan dari bab ruba’i 
mujarrad yang kemudian disebut mulhaq yang berarti 
dihubungkan. Bab ini berjumlah 6 (enam) bab sebagaimana 

yang dijelaskan dengan penjelasan berikut: 

.( َ�ايِعِّ تِّ ا�ُملَْحُق بِا�رُّ  )1(وَِستٌَّة ِمنَْها �ُملَْحِق َدْحَرَج، (َوُ�َقاُل �َِهِذهِ ا�سِّ

“Enam dari 35 (tiga puluh lima bab itu) disebut “ جَ ُمْلَح�ِق َدْح�رَ  ” (Kata 
yang dihubungkan kepad “dahraja” yang kemudian disebut “enam 
mulhaq (dihubungkan) kepada ruba’iy).” 

Enam bab ini  secara berututan dijelaskam  pada bahasan 
berkut: 

 
ُل  وَّ

َ
 ابَلاُب األ

َل حُيَْوقِـُل َحْوقَلَـًة وَِحيَْقـاًال. فَوَْعَل ُ�َفوِْعـُل فَوَْعلَـًة َوِ�يَْعـاًال، َ�ْوُزونُـُه َحْوقَـ
 . ْحُرٍف بِِزَ�اَدِة ا�َواِو َ�نْيَ الَفاِء َوالَعـنْيِ

َ
ْرَ�َعِة أ

َ
ْن يَُ�وَن َماِضيِه ىلَعَ أ

َ
وََعالََمتُُه أ

ِزِم َ�َقْط، حَنُْو: َحْوقََل َز�ْدٌ   .َو�ِنَاُؤُه �ِالَّ
 Bab pertama adalah kata “ لَةً َوفِْيَع�االً فَْوَعَل يُفَْوِعُل فَْوعَ  ” yang bertimbangan 
 Tanda bab ini adalah fi’il madhi-nya terdiri .”َحْوقَ�َل يَُحْوقِ�ُل َحْوقَلَ�ةً َوِحْيقَ�االً “
atas empat huruf dengan penambahan huruf wawu antara fa’ dan a’in 
fi’il. Sementara ketetapannya hanya untuk fi’il lazim saja, seperti 
kata “ ٌَحْوقََل َزْيد” (Zaid ber-hauqalah (membaca hauqalah). 
 
A. Pengertian fi’il ruba’i mujarrad  

Fi’il ruba’i mujarrad adalah fi’il yang semula terdiri atas 
empat huruf aslinya kemudian dihubungkan dengan kata dahraja. 
Sebagaimana dipahami dari kata ruba’i yang berarti empat karena 

                                                 
 نه سينص عليها في آخر تعداده.هكذا واألولى إسقاطها أل -1
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َ
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 . ْحُرٍف بِِزَ�اَدِة ا�َواِو َ�نْيَ الَفاِء َوالَعـنْيِ

َ
ْرَ�َعِة أ

َ
ْن يَُ�وَن َماِضيِه ىلَعَ أ

َ
وََعالََمتُُه أ

ِزِم َ�َقْط، حَنُْو: َحْوقََل َز�ْدٌ   .َو�ِنَاُؤُه �ِالَّ
 Bab pertama adalah kata “ لَةً َوفِْيَع�االً فَْوَعَل يُفَْوِعُل فَْوعَ  ” yang bertimbangan 
 Tanda bab ini adalah fi’il madhi-nya terdiri .”َحْوقَ�َل يَُحْوقِ�ُل َحْوقَلَ�ةً َوِحْيقَ�االً “
atas empat huruf dengan penambahan huruf wawu antara fa’ dan a’in 
fi’il. Sementara ketetapannya hanya untuk fi’il lazim saja, seperti 
kata “ ٌَحْوقََل َزْيد” (Zaid ber-hauqalah (membaca hauqalah). 
 
A. Pengertian fi’il ruba’i mujarrad  

Fi’il ruba’i mujarrad adalah fi’il yang semula terdiri atas 
empat huruf aslinya kemudian dihubungkan dengan kata dahraja. 
Sebagaimana dipahami dari kata ruba’i yang berarti empat karena 
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diambil dari arba’ (empat), dan kata mujarrad yang berarti semat-
semata.  
 

B. Tanda fi’il ruba’i mujarrad 
Tanda bentuk kata kerja dari fi’il ruba’i mujarrad pada bab 

ini adalah fi’il madhi-nya terdiri atas empat huruf sebagai huruf 
asli seperti kata “ ََحْوقَل” yang dibentuk dari “ َّةَ إِالَّ بِاهلل  112.”الَ َحْول َوالَ قُوَّ

 

C. Fungsi kata kerja 
Fungsi kata kerja ini adalah untuk membetuk kata kerja yang tidak 
membutuhkan objek yang disebut fi’il lazim, seperti kata “ ََحْوقَ�ل”  
dalam contoh kalimat berikut.  

 اتلَّالَِميُْذ  يِفْ الَْفْصِل  َحْوقََل 
Di dalam kelas siswa-siswi ber-hauqalah  

 (membaca “La Haula Wa La Quata Illa bi Allah”)  
 

Jadi kata “ ََحْوقَ�ل” adalah kata kerja yang terdiri dari empat huruf 
yang berfungsi untuk menyatakan kata kerja lazim, karenanya 
diterjemahkan dengan awalan  “ber. Contoh lainnya adalah kata 
 ”الَ إِلَ�هَ إِالَّ هللاُ “ yang disingkat dari kalimat tauhid (bertahlil) ”َهلَّ�لَ “
sebagaimana dapat dilihat dari contoh kalimat berikut:113 

 
َ
  اهللاُ الَّ إِ  هَلَ إِ  الَ  :اَل قَ  يْ َهلََّل ا�رَُّجُل، أ

Laki-laki itu bertahlil, yaitu mengucapkan “ ُالَ إِلَهَ إِالَّ هللا” 
 

Contoh lainnya adalah kata “ َبَْس�َمل”  (mengucapkan kata “ َّباس�م هللا), 
kata “ ََحْس���بَل” (mengucapkan kata “ َّحس���بي هللا”), kata “ ََس���ْبَحل” 
(mengucapkan kata “ َّس�بحان هللا” ) kata “ ََمْش�أَل”  (mengucapkan kata 
 114.”السالم عليكم“  mengucapkan kata) ”َسْمَعلَ “ dan kata ,(”ما شاء هللاَّ “

D. Bentuk perubahan kata 

                                                 
112Abd al-Wahhab al-Musayyariy, Mausu’ah al-Yahudiyah wa al-Sahuyiyah, 
(ttp:tnp, tt), jilid II, hlm. 44 lihat juga pada Wazair al-Auqaf wa al-Syu’un al-
Islamiyah, al-Mausu’ah al-Kuaitiyah, (Kuait: Dar al-Salasil, 1427), jilid XII, hlm. 
348. 
113 Al-Jauhariy, al-Shihah fi al-Lughah, (ttp, tnp, tt), jilid II, hlm, 255 
114  Ibrahim Musthafa, al-Mu’jam al-Wasith, ….jilid II, hlm, 993 
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a. Bentuk fi’il madhi bertimbangan dengan kata 

 فَوَْعَل 
Contoh kata yang bertimbangan dengan “ َفَْوَعل” adalah “ َبَْسَمل” 
yang berarti memabaca bismillah, sebagaimana dapat dilihat 
dalam contoh kalimat berikut 

ْ�لِ 
َ
 �َْسَمَل نَْوفٌَل َ�بَْل اْأل

Naufal membaca bismillah sebelum makan 
 

b. Bentuk fi’il mudhari’ bertimbangan dengan kata 

 ُ�َفوِْعُل 
Contoh kata adalah “ ُيُبَْسِمل” yang bertimbangan dengan kata 
 sebagaimana yang dapat dilihat dalam susunan ”يُفَْوِعلُ “
kalimat berikut. 

ْوالَُد َ�بَْل ادلَّ 
َ
 رِْس يُ�َْسِمُل األ

Anak-anak akan membaca bismillah sebelum  belajar 
 

c. Bentuk mashdar bertimbangan dengan kata 

 ِ�يَْعاالً   dan ةً فَوَْعلَ 
 Contoh kata yang bertimbangan dengan bentuk mashdar 
seperti di atas adalah kata “ َبَْسَملَة”  dan “ ًِحْيقَاال” sebagaimana 
dapat diperhatikan dalam contoh kalimat berikut: 

 اَلْ�َْسَملَُة ِمْن ُسْوَرِة الَْفاحِتَةِ 
Bismillah adalah bagian dari surat al-Fatihah 

بُوَرةِ   َكتََب نَْوفٌَل احَْلِيَْقاَل ىلَعَ ا�سَّ
Naufal menulis al-Hiqala  

(la haula wa la quwwata illa billah al-‘Aliyiazhim)  
di atas papan tulis
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b. Bentuk fi’il mudhari’ bertimbangan dengan kata 
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 رِْس يُ�َْسِمُل األ
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c. Bentuk mashdar bertimbangan dengan kata 

 ِ�يَْعاالً   dan ةً فَوَْعلَ 
 Contoh kata yang bertimbangan dengan bentuk mashdar 
seperti di atas adalah kata “ َبَْسَملَة”  dan “ ًِحْيقَاال” sebagaimana 
dapat diperhatikan dalam contoh kalimat berikut: 

 اَلْ�َْسَملَُة ِمْن ُسْوَرِة الَْفاحِتَةِ 
Bismillah adalah bagian dari surat al-Fatihah 

بُوَرةِ   َكتََب نَْوفٌَل احَْلِيَْقاَل ىلَعَ ا�سَّ
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اُب اثلَّايِن بْلَ اَ   

َر يُ�َيِْطـُر َ�يَْطـَرًة َو�ِيَْطـاًرا. َ�يَْعَل ُ�َفيِْعُل َ�يَْعلَـًة َوِ�يَْعـاًال، َ�ْوُزونُـُه َ�يَْطـ
ْحُرٍف بِِزَ�ـاَدِة ايلَـاِء َ�ـنْيَ الَفـاِء 

َ
ْرَ�َعِة أ

َ
ْن يَُ�وَن َماِضيِه ىلَعَ أ

َ
وََعالََمتُُه أ

ُه. ْي َشقَّ
َ
. َو�ِنَاُؤُه �ِلتَّْعِديَِة َ�َقْط، حَنُْو: َ�يَْطَر َز�ٌْد الَقلََم أ  َوالَعنْيِ

Bab kedua adalah kata “ َعَل يُفَْيِعُل فَْيَعلَةً َوفِْيَعاالً فَيْ  ” yang bertimbangan “  بَْيطَرَ 
 Tanda bab ini adalah fi’il madhi-nya terdiri atas .”يُبَْيِط�ُر بَْيطَ�َرةً َوبِْيطَ�اًرا
empat huruf dengan penambahan huruf ya’ diantara  fa’ dan a’in fi’il. 
Ketetapannya untuk fi’il muta’ddiy,  seperti “بَْيطَ��َر َزْي��ٌد القَلَ��َم أَْي َش��قَّه” 
(Zaid memecahkan fena, yaitu membelahnya). 
 
A. Pengertian fi’il ruba’i mujarrad  

Fi’il ruba’i mujarrad adalah fi’il yang semula terdiri atas empat 
huruf aslinya. Sebagaimana dipahami dari kata ruba’i yang 
berarti empat karena diambil dari arba’ (empat), dan kata 
mujarrad yang berarti semat-semata.  
 

B. Tanda fi’il ruba’i mujarrad 
Tanda bentuk kata kerja dari fi’il ruba’i mujarrad pada bab ini 
adalah fi’il madhi-nya terdiri atas empat huruf sebagai huruf asli 
seperti kata “ َبَْيطَر”. 

 

C. Fungsi kata kerja 
Fungsi kata kerja ini adalah untuk membetuk kata kerja yang 
membutuhkan objek yang disebut fi’il muta’addiy, seperti kata 
 sebagaimana yang dapat diperhatikan dalam (memcahkan) ”بَْيطَرَ “
susunan kalimat berikut.  

قَْالَ�ُهمْ اتلَّالَِميُْذ  َ�يَْطرَ 
َ
 يِفْ الَْفْصِل  أ

Di dalam kelas siswa-siswi  
memcahkan pena-pena mereka   

 
Jadi kata “ َبَْيطَ�ر” adalah kata kerja yang terdiri dari empat huruf 
yang berfungsi untuk menyatakan kata kerja yang membutuhkan 
objek karenanya diterjemahkan dengan awalan “me”. Contoh 
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lainnya adalah kata “ َ115”َس��ْيطَر (menguasai) seperti susunan 
kalimat berikut:alimat berikut: 

 ا�رَُّجُل ىلَعَ قَْوِمهِ   َسيَْطرَ 
Laki-laki itu mengusai kaumnya 

 

E. Bentuk perubahan kata 
a. Bentuk fi’il madhi bertimbangan dengan kata 

 َ�يَْعَل 
Kata di atas adalah fi’il madhi ruba’i mujarrad yang terdiri 
empat huruf aslinya. Contoh fi’il madhi adalah kata “ ََزْلَزل” 
(bergoncang) sebagaimana dapat dilihat dalam susunan kalimat 
berikut berikut: 

َ َز�َْزلَْت  رُْض يَْوَم اخْل
َ
 ِم�ِْس اَْأل

Bumi bergoncang pada hari Kamis 
 

Dalam bentuk fi’il madhi majhul,  yaitu kata kerja pasif yang 
diartikan dengan awalan “di” ditemukan, seperti kata  “ ُِزۡلِزلَت” 
(digoncangkan) yang  terdapat dalam firman Allah pada surat 
al-Zalzalah sebagai berikut: 

 إَِذا ُزۡلِزلَِت ٱۡألَۡرُض ِزۡلَزالََها
Apabila bumi digoncangkan dengan  

goncangan (yang dahsyat). 
 

b. Bentuk fi’il mdhari’ bertimbangan dengan kata 

 ُ�َفيِْعُل 
Contoh kata adalah “ رُ طِ يْ يُبَ  ” (memecahkan), sebagaiamana dapat 
diperhatikan dalam susunan kalimat berikut.116  

                                                 
115Baha’uddin ‘Abdillah bin ‘Aqil al-Aqliy al-Mishri al-Hamzaniy, Syarh Ibn 
‘Aqil, (Dimasyq: Dar al-Fikr, 1985), jilid IV, hlm. 361 
116 I'rabnya: 

ُجلُ : فعل مضارع مرفوع لتجره عن الناصب و الجازم وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. يُبَْيِطرُ  : الرَّ
وعالمة رفعه ضمة اْلقَِويُّ : صفة للرجل و هو مرفوع  فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.

 نصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.َحَجًرا: مفعول به م ظاهرة في آخره.



     Belajar Mudah Ilmu Sharaf dengan Matan Al-Bina’ wa Al-Asas    I    129

lainnya adalah kata “ َ115”َس��ْيطَر (menguasai) seperti susunan 
kalimat berikut:alimat berikut: 

 ا�رَُّجُل ىلَعَ قَْوِمهِ   َسيَْطرَ 
Laki-laki itu mengusai kaumnya 

 

E. Bentuk perubahan kata 
a. Bentuk fi’il madhi bertimbangan dengan kata 

 َ�يَْعَل 
Kata di atas adalah fi’il madhi ruba’i mujarrad yang terdiri 
empat huruf aslinya. Contoh fi’il madhi adalah kata “ ََزْلَزل” 
(bergoncang) sebagaimana dapat dilihat dalam susunan kalimat 
berikut berikut: 

َ َز�َْزلَْت  رُْض يَْوَم اخْل
َ
 ِم�ِْس اَْأل

Bumi bergoncang pada hari Kamis 
 

Dalam bentuk fi’il madhi majhul,  yaitu kata kerja pasif yang 
diartikan dengan awalan “di” ditemukan, seperti kata  “ ُِزۡلِزلَت” 
(digoncangkan) yang  terdapat dalam firman Allah pada surat 
al-Zalzalah sebagai berikut: 

 إَِذا ُزۡلِزلَِت ٱۡألَۡرُض ِزۡلَزالََها
Apabila bumi digoncangkan dengan  

goncangan (yang dahsyat). 
 

b. Bentuk fi’il mdhari’ bertimbangan dengan kata 

 ُ�َفيِْعُل 
Contoh kata adalah “ رُ طِ يْ يُبَ  ” (memecahkan), sebagaiamana dapat 
diperhatikan dalam susunan kalimat berikut.116  

                                                 
115Baha’uddin ‘Abdillah bin ‘Aqil al-Aqliy al-Mishri al-Hamzaniy, Syarh Ibn 
‘Aqil, (Dimasyq: Dar al-Fikr, 1985), jilid IV, hlm. 361 
116 I'rabnya: 

ُجلُ : فعل مضارع مرفوع لتجره عن الناصب و الجازم وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. يُبَْيِطرُ  : الرَّ
وعالمة رفعه ضمة اْلقَِويُّ : صفة للرجل و هو مرفوع  فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.

 نصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.َحَجًرا: مفعول به م ظاهرة في آخره.

 يُ�َيِْطُر ا�رَُّجُل الَْقِويُّ َحَجًرا
Laki-laki yang kuat itu memecahkan batu 

 
c. Bentuk fi’il mashdar  bertimbangan dengan kata 

 ِ�يَْعاالً   dan  َ�يَْعلًَة 
Ada dua bentuk mashdar dari bab ini, pertama kata yang 
bertimbangan dengan kata “ ًفَْيَعلَة” seperti kata  “ ُ117”َهْينََمة 
(menyembunyikan) dan kedua kata yang bertimbangan dengan 
kata “ ًفِْيَعاال” seperti contoh “بِْيطَاًرا” (memecahkan). Sementara 
contoh masing dapat dilihat dalam susunan kalimat berikut. 

 إِْن �َْم يَُ�ْن ِ�يِْه َخرْيٌ  َذَهٌب   َهيْنََمُة الالَْكَمِ 
Menyembunyikan perkataan adalah emas  

bila tidak ada kebaikan dalamnya 

يِْئ ُ�ْصِعُب  �ِيَْطارُ  الِ  ا�شَّ  الُْعمَّ
Pecahnya sesuatu menyulitkan para pekerja 

 

                                                 
117Muhammad bin Muhammad bin Abd al-Razzaq al-Husain, Taj al-‘Arus min 
Jawahir al-Qamus, (ttp: al-Hidayah, tt), jilid xxxv, hlm. 29 
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 اُب اثلَّاِلُث بْلَ اَ 

ُزونُُه َجْهَوَر جُيَْهِوُر َجْهَوَرًة وَِجْهَواًرا. َ�ْعَوَل ُ�َفْعِوُل َ�ْعَولًَة َوفِْعَواًال، َ�وْ 
ْحُرٍف بِِزَ�اَدِة ا�َواِو َ�نْيَ الَعنْيِ 

َ
ْرَ�َعِة أ

َ
ْن يَُ�وَن َماِضيِه ىلَعَ أ

َ
وََعالََمتُُه أ

يًْضا �ِلتَّْعِديَِة حَنُْو: َجْهَوَر َز�ٌْد الُْقْرآَن.
َ
 َوالَّالِم، َو�ِنَاُؤُه أ

Bab ketiga adalah kata “ َوفِْع�َواالً  فَْعَولَ�ةً  يُفَْع�ِولُ  فَْع�َولَ  ” yang bertimbangan 
 Tanda bab ini adalah fi’il madhi-nya .”َجْه��َوَر يَُجْه��ِوُر َجْه��َوَرةً َوِجْه��َواًرا“
terdiri atas empat huruf dengan penambahan huruf ya’ diantara  fa’ 
dan a’in fi’il. Ketetapannya untuk fi’il muta’ddiy,  seperti dalam 
contoh “ ََجْهَوَر َزْيٌد اْلقُْرآن” (Zaid menyaringkan (bacaan) al-Qur’an). 
 
A. Pengertian fi’il ruba’i mujarrad  

Fi’il ruba’i mujarrad adalah fi’il yang semula terdiri atas empat 
huruf aslinya. Sebagaimana dipahami dari kata ruba’i yang 
berarti empat karena diambil dari arba’ (empat), dan kata 
mujarrad yang berarti semat-semata.  
 

B. Tanda fi’il ruba’i mujarrad 
Tanda bentuk kata kerja dari fi’il ruba’i mujarrad pada bab ini 
adalah fi’il madhi-nya terdiri atas empat huruf sebagai huruf asli 
seperti kata “ ََجْهَور”. 

 

C. Fungsi kata kerja 
Fungsi kata kerja ini adalah untuk membetuk kata kerja yang 
membutuhkan objek yang disebut fi’il muta’addiy, seperti kata 
 sebagaimana yang dapat (menyaringkan/menampakkan) ”َجْه�َورَ “
diperhatikan dalam susunan kalimat berikut.  

 118َجْهَوَر َز�ٌْد الُْقْرآنَ 
Zaid menyaringkan (bacaan) al-Qur’an). 

                                                 
118 I'rabnya: 

ضمة ظاهرة في آخره َجْهَوَر: فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة فى آخره َزْيٌد: فاعل مرفوع وعالمة رفعه 
 اْلقُْرآَن: مفعول به منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة  في آخره.
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 اُب اثلَّاِلُث بْلَ اَ 

ُزونُُه َجْهَوَر جُيَْهِوُر َجْهَوَرًة وَِجْهَواًرا. َ�ْعَوَل ُ�َفْعِوُل َ�ْعَولًَة َوفِْعَواًال، َ�وْ 
ْحُرٍف بِِزَ�اَدِة ا�َواِو َ�نْيَ الَعنْيِ 

َ
ْرَ�َعِة أ

َ
ْن يَُ�وَن َماِضيِه ىلَعَ أ

َ
وََعالََمتُُه أ

يًْضا �ِلتَّْعِديَِة حَنُْو: َجْهَوَر َز�ٌْد الُْقْرآَن.
َ
 َوالَّالِم، َو�ِنَاُؤُه أ

Bab ketiga adalah kata “ َوفِْع�َواالً  فَْعَولَ�ةً  يُفَْع�ِولُ  فَْع�َولَ  ” yang bertimbangan 
 Tanda bab ini adalah fi’il madhi-nya .”َجْه��َوَر يَُجْه��ِوُر َجْه��َوَرةً َوِجْه��َواًرا“
terdiri atas empat huruf dengan penambahan huruf ya’ diantara  fa’ 
dan a’in fi’il. Ketetapannya untuk fi’il muta’ddiy,  seperti dalam 
contoh “ ََجْهَوَر َزْيٌد اْلقُْرآن” (Zaid menyaringkan (bacaan) al-Qur’an). 
 
A. Pengertian fi’il ruba’i mujarrad  

Fi’il ruba’i mujarrad adalah fi’il yang semula terdiri atas empat 
huruf aslinya. Sebagaimana dipahami dari kata ruba’i yang 
berarti empat karena diambil dari arba’ (empat), dan kata 
mujarrad yang berarti semat-semata.  
 

B. Tanda fi’il ruba’i mujarrad 
Tanda bentuk kata kerja dari fi’il ruba’i mujarrad pada bab ini 
adalah fi’il madhi-nya terdiri atas empat huruf sebagai huruf asli 
seperti kata “ ََجْهَور”. 

 

C. Fungsi kata kerja 
Fungsi kata kerja ini adalah untuk membetuk kata kerja yang 
membutuhkan objek yang disebut fi’il muta’addiy, seperti kata 
 sebagaimana yang dapat (menyaringkan/menampakkan) ”َجْه�َورَ “
diperhatikan dalam susunan kalimat berikut.  

 118َجْهَوَر َز�ٌْد الُْقْرآنَ 
Zaid menyaringkan (bacaan) al-Qur’an). 

                                                 
118 I'rabnya: 

ضمة ظاهرة في آخره َجْهَوَر: فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة فى آخره َزْيٌد: فاعل مرفوع وعالمة رفعه 
 اْلقُْرآَن: مفعول به منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة  في آخره.

D. Bentuk perubahan kata 
a. Bentuk fi’il madhi bertimbangan dengan kata 

  َ�ْعَوَل 
Kata di atas adalah fi’il madhi ruba’i mujarrad yang terdiri 
empat huruf aslinya yang dihubungkan (samakna) dengan kata 
 (menyaringkan) ”َجْهَورَ “ Contoh fi’il madhi adalah kata .”َدْحَرجَ “
sebagaimana dapat dilihat dalam susunan kalimat berikut 
berikut: 

 اْإلَِماُم  اَلَْفاحِتََة ىِف ا�َْمْغرِِب  َجْهَورَ 
Imam menyaringkan (bacaan) 
al-Fatihah pada shalat Maghrib 

 
b. Bentuk fi’il mdhari’ bertimbangan dengan kata 

 ُ�َفْعِوُل 

Contoh kata adalah “ ُيَُجْهِور” (menyaringkan), sebagaiamana 
dapat diperhatikan dalam susunan kalimat berikut.119  

 جُيَْهِوُر اْإلَِماُم  قَِراَ�تَُه 
Imam  itu menyaringkan bacaannya  

 

c. Bentuk fi’il mashdar  bertimbangan dengan kata 

 فِْعَواالً      danَ�يَْعلَةً 
Contoh kalimat terkait dengan mashdar adalah susunan kalimat 
sebagai berikut 

وْ  َجْهَوَرةً َجْهَوَر َظافٌِر الَكََمُه 
َ
 ِجْهَواًرا أ

Zhafir menyaringkan (menyatakan) 
 perkataannya dengan benar nyata 

                                                 
119 I'rabnya: 

َماُم : فعل مضارع مرفوع لتجره عن الناصب و الجازم وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. يَُجْهِورُ  : اْإلِ
نصوب وعالمة نصبه فتحة قِرائته: قِرائة: مفعول به م فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.

 ظاهرة في آخره. الهاء ضمير بارز متصل مبني على فتحة ظاهرة في آخره.
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ابِعُ بْلَ اَ   اُب ا�رَّ

ًة وَِعثْيَـاًرا.  َ�ْعيََل ُ�َفْعِيـَل َ�ْعيَلَـًة َوفِْعيَـاًال، َ�ْوُزونُـُه َ�ثْـرَيَ ُ�َعثْـرِيُ َ�ثْـرَيَ
ْحُرٍف بِِزَ�ـاَدِة ايلَـاِء َ�ـنْيَ الَعـنْيِ 

َ
ْرَ�َعِة أ

َ
ْن يَُ�وَن َماِضيِه ىلَعَ أ

َ
وََعالََمتُُه أ
ْي َطلََع.َوالَّالِم. وَ 

َ
ِزِم، حَنُْو: َ�ثرَْيَ َز�ٌْد أ  �ِنَاُؤُه �ِالَّ

Bab keempat adalah kata “ ًفَْعيَ�َل يُفَْعيِ�َل فَْعيَلَ�ةً َوفِْعيَ�اال” yang bertimbangan 
 Tanda bab ini adalah fi’il madhi-nya terdiri .”َعْثيَ�َر يَُعْثيِ�ُر َعْثيَ�َرةً َوِعْثيَ�اًرا“
atas empat huruf dengan penambahan huruf ya’ diantara  a’in fi’il 
dan lam fi’il. Ketetapannya untuk fi’il lazim,  seperti “ ََعْثيَ�َر َزْي�ٌد أَْي طَلَ�ع” 
(Zaid muncul, yaitu nyata). 
 
A. Pengertian fi’il ruba’i mujarrad  

Fi’il ruba’i mujarrad adalah fi’il yang semula terdiri atas empat 
huruf aslinya. Sebagaimana dipahami dari kata ruba’i yang 
berarti empat karena diambil dari arba’ (empat), dan kata 
mujarrad yang berarti semat-semata.  
 

B. Tanda fi’il ruba’i mujarrad 
Tanda bentuk kata kerja dari fi’il ruba’i mujarrad pada bab ini 
adalah fi’il madhi-nya terdiri atas empat huruf sebagai huruf asli 
seperti kata “ ََعْثيَر”. 

 

C. Fungsi kata kerja 
Fungsi kata kerja ini adalah untuk membetuk kata kerja yang 
tidak membutuhkan objek yang disebut fi’il lazim, seperti kata 
 sebagaimana yang dapat diperhatikan dalam (muncul) ”َعْثيَ��رَ “
susunan kalimat berikut.  

ْمِس َ�ْعَد ُظُهْوِر   َ�ثرَْيَ َز�ْدٌ   120 ا�شَّ

                                                 
120 I'rabnya: 

َعْثيََر: فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة فى آخره َزْيٌد: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره 
ة  في آخره.بعد: مضاف ظُهُْوِر: بَْعَد: منصوب على ظرف الزمان و هو منصوب وعالمة نصبه  فتحة ظاهر

مضاف إليه، مجروربالمضاف وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. الشَّْمس. ظُهُْوِر: مضاف الشمس: 
 مضاف إليه، مجروربالمضاف وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. الظرف متعلق بَعْثيََر.
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ابِعُ بْلَ اَ   اُب ا�رَّ

ًة وَِعثْيَـاًرا.  َ�ْعيََل ُ�َفْعِيـَل َ�ْعيَلَـًة َوفِْعيَـاًال، َ�ْوُزونُـُه َ�ثْـرَيَ ُ�َعثْـرِيُ َ�ثْـرَيَ
ْحُرٍف بِِزَ�ـاَدِة ايلَـاِء َ�ـنْيَ الَعـنْيِ 

َ
ْرَ�َعِة أ

َ
ْن يَُ�وَن َماِضيِه ىلَعَ أ

َ
وََعالََمتُُه أ
ْي َطلََع.َوالَّالِم. وَ 

َ
ِزِم، حَنُْو: َ�ثرَْيَ َز�ٌْد أ  �ِنَاُؤُه �ِالَّ

Bab keempat adalah kata “ ًفَْعيَ�َل يُفَْعيِ�َل فَْعيَلَ�ةً َوفِْعيَ�اال” yang bertimbangan 
 Tanda bab ini adalah fi’il madhi-nya terdiri .”َعْثيَ�َر يَُعْثيِ�ُر َعْثيَ�َرةً َوِعْثيَ�اًرا“
atas empat huruf dengan penambahan huruf ya’ diantara  a’in fi’il 
dan lam fi’il. Ketetapannya untuk fi’il lazim,  seperti “ ََعْثيَ�َر َزْي�ٌد أَْي طَلَ�ع” 
(Zaid muncul, yaitu nyata). 
 
A. Pengertian fi’il ruba’i mujarrad  

Fi’il ruba’i mujarrad adalah fi’il yang semula terdiri atas empat 
huruf aslinya. Sebagaimana dipahami dari kata ruba’i yang 
berarti empat karena diambil dari arba’ (empat), dan kata 
mujarrad yang berarti semat-semata.  
 

B. Tanda fi’il ruba’i mujarrad 
Tanda bentuk kata kerja dari fi’il ruba’i mujarrad pada bab ini 
adalah fi’il madhi-nya terdiri atas empat huruf sebagai huruf asli 
seperti kata “ ََعْثيَر”. 

 

C. Fungsi kata kerja 
Fungsi kata kerja ini adalah untuk membetuk kata kerja yang 
tidak membutuhkan objek yang disebut fi’il lazim, seperti kata 
 sebagaimana yang dapat diperhatikan dalam (muncul) ”َعْثيَ��رَ “
susunan kalimat berikut.  

ْمِس َ�ْعَد ُظُهْوِر   َ�ثرَْيَ َز�ْدٌ   120 ا�شَّ

                                                 
120 I'rabnya: 

َعْثيََر: فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة فى آخره َزْيٌد: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره 
ة  في آخره.بعد: مضاف ظُهُْوِر: بَْعَد: منصوب على ظرف الزمان و هو منصوب وعالمة نصبه  فتحة ظاهر

مضاف إليه، مجروربالمضاف وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. الشَّْمس. ظُهُْوِر: مضاف الشمس: 
 مضاف إليه، مجروربالمضاف وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. الظرف متعلق بَعْثيََر.

Zaid muncul setelah Nampak matahari. 
 

D. Bentuk perubahan kata 
a. Bentuk fi’il madhi bertimbangan dengan kata 

 َ�ْعيََل 
Kata di atas adalah fi’il madhi ruba’i mujarrad yang terdiri 
empat huruf aslinya yang dihubungkan (samakna) dengan 
kata “ ََدْح�َرج”. Contoh fi’il madhi adalah kata “ ََعْثيَ�ر” (muncul) 
sebagaimana dapat dilihat dalam susunan kalimat berikut 
berikut: 

 بَْ�رٌ  َ�ثْرَيَ 
Bakrun tampak 

 
b. Bentuk fi’il mdhari’ bertimbangan dengan kata 

 ُ�َفْعِوُل 

Contoh kata adalah “ ُيَُعْثيِ��ر” (muncul), sebagaimana dapat 
diperhatikan dalam susunan kalimat berikut.121  

 اْإلَِماُم   ُ�َعثرِْيُ 
Imam itu muncul 

c. Bentuk fi’il mashdar  bertimbangan dengan kata 

 فِْعيَاالً      danَ�يَْعلَةً 
Contoh kalimat terkait dengan mashdar adalah susunan 
kalimat sebagai berikut 

 

ًة نَْوفٌَل  َ�ثْرَيَ  ْو َ�ثرَْيَ
َ
 ِعثْيَاًراأ

Naufal benar-benar muncul  

                                                 
121 I'rabnya: 

َماُم جازم وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. يَُعْثيُِر: فعل مضارع مرفوع لتجره عن الناصب و ال : فاعل اْإلِ
قِرائته: قِرائة: مفعول به منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة  مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.

 في آخره. الهاء ضمير بارز متصل مبني على فتحة ظاهرة في آخره.
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َ بْلَ اَ   اِ�ُس اُب اخْل

ِبـُب َجلْبَبَـًة وَِجلْبَابًـا. َ�ْعلََل ُ�َفْعِلُل َ�ْعلَلًَة َوفِْعَالًال، َ�ْوُزونُُه َجلْبََب جُيَلْ 
ْحُرٍف بِِزَ�اَدِة َحـْرٍف َواِحـٍد ِمـْن 

َ
ْرَ�َعِة أ

َ
ْن يَُ�وَن َماِضيِه ىلَعَ أ

َ
وََعالََمتُُه أ

ِج�ِْس َالِم فِْعِلِه يِف آِخِرهِ. ِو�ِنَاُؤُه �ِلتَّْعِديَـِة َ�َقـْط، حَنْـُو: َجلْبَـَب َز�ْـٌد إَِذا 
 لَِ�َس اجِللْبَاَب.

Bab kelima adalah kata “ ًفَْعلَ��َل يُفَْعلِ��ُل فَْعلَلَ�ةً َوفِْع��الَال” yang bertimbangan 
 Tanda bab ini adalah fi’il madhi-nya terdiri .”َجْلبَ�َب يَُجْلبِ�ُب َجْلبَبَ�ةً َوِجْلبَابً�ا“
atas empat huruf dengan penambahan huruf satu huruf dari jenis lam 
fi’il-nya pada akhir kata. Ketetapannya untuk makna muta’addi saja,  
seperti “ ٌَجْلبََب َزْيد” (Zaid berjilbab) yaitu apabila ia memakai jilbab. 
 
A. Pengertian fi’il ruba’i mujarrad  

Fi’il ruba’i mujarrad adalah fi’il yang semula terdiri atas empat 
huruf aslinya, sebagaimana dipahami dari kata ruba’i yang 
berarti empat karena diambil dari arba’ (empat), dan kata 
mujarrad yang berarti semat-semata.  
 

B. Tanda fi’il ruba’i mujarrad 
Tanda bentuk kata kerja dari fi’il ruba’i mujarrad pada bab ini 
adalah fi’il madhi-nya terdiri atas empat huruf sebagai huruf asli 
seperti kata “ ََجْلبَب”. 

 

C. Fungsi kata kerja 
Fungsi kata kerja ini adalah untuk membetuk kata kerja yang 
disebut fi’il mutaddiy, yaitu kata kerja yang membutuhkan 
maf’ul bih, seperti kata “ ََجْلبَ��ب” (berjilbab) sebagaimana yang 
dapat diperhatikan dalam susunan kalimat berikut.  
 

 122 الَعَملِ  َ�ْعدَ   َجْلَبَب زَْيدٌ 

                                                 
122 I'rabnya: 
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َ بْلَ اَ   اِ�ُس اُب اخْل

ِبـُب َجلْبَبَـًة وَِجلْبَابًـا. َ�ْعلََل ُ�َفْعِلُل َ�ْعلَلًَة َوفِْعَالًال، َ�ْوُزونُُه َجلْبََب جُيَلْ 
ْحُرٍف بِِزَ�اَدِة َحـْرٍف َواِحـٍد ِمـْن 

َ
ْرَ�َعِة أ

َ
ْن يَُ�وَن َماِضيِه ىلَعَ أ

َ
وََعالََمتُُه أ

ِج�ِْس َالِم فِْعِلِه يِف آِخِرهِ. ِو�ِنَاُؤُه �ِلتَّْعِديَـِة َ�َقـْط، حَنْـُو: َجلْبَـَب َز�ْـٌد إَِذا 
 لَِ�َس اجِللْبَاَب.

Bab kelima adalah kata “ ًفَْعلَ��َل يُفَْعلِ��ُل فَْعلَلَ�ةً َوفِْع��الَال” yang bertimbangan 
 Tanda bab ini adalah fi’il madhi-nya terdiri .”َجْلبَ�َب يَُجْلبِ�ُب َجْلبَبَ�ةً َوِجْلبَابً�ا“
atas empat huruf dengan penambahan huruf satu huruf dari jenis lam 
fi’il-nya pada akhir kata. Ketetapannya untuk makna muta’addi saja,  
seperti “ ٌَجْلبََب َزْيد” (Zaid berjilbab) yaitu apabila ia memakai jilbab. 
 
A. Pengertian fi’il ruba’i mujarrad  

Fi’il ruba’i mujarrad adalah fi’il yang semula terdiri atas empat 
huruf aslinya, sebagaimana dipahami dari kata ruba’i yang 
berarti empat karena diambil dari arba’ (empat), dan kata 
mujarrad yang berarti semat-semata.  
 

B. Tanda fi’il ruba’i mujarrad 
Tanda bentuk kata kerja dari fi’il ruba’i mujarrad pada bab ini 
adalah fi’il madhi-nya terdiri atas empat huruf sebagai huruf asli 
seperti kata “ ََجْلبَب”. 

 

C. Fungsi kata kerja 
Fungsi kata kerja ini adalah untuk membetuk kata kerja yang 
disebut fi’il mutaddiy, yaitu kata kerja yang membutuhkan 
maf’ul bih, seperti kata “ ََجْلبَ��ب” (berjilbab) sebagaimana yang 
dapat diperhatikan dalam susunan kalimat berikut.  
 

 122 الَعَملِ  َ�ْعدَ   َجْلَبَب زَْيدٌ 

                                                 
122 I'rabnya: 

Zaid berjilbab setelah berkerja. 
 

D. Bentuk perubahan kata 
Bentuk fi’il madhi bertimbangan dengan kata 

 َ�ْعلََل 
Kata di atas adalah fi’il madhi ruba’i mujarrad yang terdiri 
empat huruf aslinya yang dihubungkan (samakna) dengan kata 
 (mempercepat) ”َش�ْملَلَ “ Contoh fi’il madhi adalah kata .”َدْح�َرجَ “
sebagaimana dapat dilihat dalam susunan kalimat berikut 
berikut: 

 بَْ�رٌ  َل لَ مْ شَ 
Bakrun mempercepat 

 

Bentuk fi’il mdhari’ bertimbangan dengan kata 

ُل لِ ُ�َفعْ   

Contoh kata adalah “ َجْلبِبُ يُ  ”  ” (sedang berjilbab), sebagaimana 
dapat dilihat pada  susunan kalimat berikut.123  

َماَم ا�َْمْدرََسةِ  لِْبُب جُيَ 
َ
  ا�رَُّجُل أ

Laki-laki itu sedang memakai 
 jilbab di depan sekolah 

 
Bentuk fi’il mashdar  bertimbangan dengan kata 

 َ�ْعلَلَةً    dan  فِْعَالالً   

Contoh kalimat terkait dengan mashdar adalah kata “ ُاَْلِجْلبَاب” 
dalam susunan kalimat sebagai berikut: 

                                                                                                                 
ى آخره َزْيٌد: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره َجْلبََب: فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة ف

بَْعَد: منصوب على ظرف الزمان و هو منصوب وعالمة نصبه  فتحة ظاهرة  في آخره.بعد: مضاف العمل: 
 مضاف إليه، مجروربالمضاف وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخر الظرف متعلق َجْلبََب.

123 I'rabnya: 
َماُم رفوع لتجره عن الناصب و الجازم وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. يَُعْثيُِر: فعل مضارع م : فاعل اْإلِ

قِرائته: قِرائة: مفعول به منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة  مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
 في آخره. الهاء ضمير بارز متصل مبني على فتحة ظاهرة في آخره.



136    I    Dr. H. Musawar, M.Ag

َسَها َوَظْهَرَها وََصْدرَ 
ْ
ُة َرأ

َ
لْبَاُب ُهَو اَك�ُْمْقنََعِة ُ�ْغِطي بِِه ا�َْمْرأ  َهااجَْلِ

“Jilbab adalah pakaian seperti mukna yang dipakai 
perempuan untuk menutup kepala, punggung dan dada.124 
 

اِدُس بْلَ اَ   اُب ا�سَّ

َ�ْعىَل ُ�َفْعـيِل َ�ْعلَيَـًة َوفِْعـالًَء، َ�ْوُزونُـُه َسـلىَْق �َُسـليِْق َسـلَْقيًَة وَِسـلَْقاًء. 
ْن يَُ�وَن َماِضـ

َ
ْحـُرٍف بِِزَ�ـاَدِة ايلَـاِء يِف آِخـِرهِ. وََعالََمتُُه أ

َ
ْرَ�َعـِة أ

َ
يِه ىلَعَ أ

ــتَِّة ا�ُملَْحـُق  َو�ِنَاُؤُه �ِلتَّْعِديَـِة حَنْـُو: َسـلَْقيُْت رَُجـًال. َوُ�َقـاُل �َِهـِذهِ ا�سِّ
ْي ا�ُملَْحِق َوا�ُملَْحِق بِهِ 

َ
َاُد ا�َمْصَدَر�ِْن أ ، َوَمْعىن اِإلحلَاِق احتِّ �َايِعِّ  .  بِا�رُّ

Bab keenam adalah kata “ ًَفْعَل�ى يَُفْعلِ�ي َفْعَليَ�ًة َوفِْع�َالء” yang bertimbangan 
 Tanda bab ini adalah fi’il madhi-nya .”َس��ْلَقى يَُس��ْلقِي َس��ْلَقيًَة َوِس��ْلَقاءً “
terdiri atas empat huruf dengan penambahan huruf ya’ pada 
akhirnya. Ketetapannya untuk makna muta’addi,  seperti “ َس��ْلَقيُْت
 Aku mentelentangkan seorang lakk enam ini dengan nama) ”َرُج�الً 
“mulhaq dengan al-Ruba’iy”. Makna mulhaq adalah menyatukan 
dua mashdar, yaitu kata yang dihubungkan  dan kata sebagai tempat 
penghubungan. 
 
A. Pengertian fi’il ruba’i mujarrad  

Fi’il ruba’i mujarrad adalah fi’il yang semula terdiri atas empat 
huruf aslinya, sebagaimana dipahami dari kata ruba’i yang 
berarti empat karena diambil dari arba’ (empat), dan kata 
mujarrad yang berarti semat-semata.  
 
 

B. Tanda fi’il ruba’i mujarrad 

                                                 
124Abu al-Hasan ‘Ubaidillah bin Muhammad ‘Abdissalam bin Khan Muhammad 
bin Amanillah bin Hisam al-Din al-Rahmaniy al-Mubakafuriy, (Hindia: Idarah al-
Buhust al-Ilmiyah wa al-Da’wah wa al-Ifta’, 1984),jilid IX, hlm. 378 



     Belajar Mudah Ilmu Sharaf dengan Matan Al-Bina’ wa Al-Asas    I    137

َسَها َوَظْهَرَها وََصْدرَ 
ْ
ُة َرأ

َ
لْبَاُب ُهَو اَك�ُْمْقنََعِة ُ�ْغِطي بِِه ا�َْمْرأ  َهااجَْلِ

“Jilbab adalah pakaian seperti mukna yang dipakai 
perempuan untuk menutup kepala, punggung dan dada.124 
 

اِدُس بْلَ اَ   اُب ا�سَّ

َ�ْعىَل ُ�َفْعـيِل َ�ْعلَيَـًة َوفِْعـالًَء، َ�ْوُزونُـُه َسـلىَْق �َُسـليِْق َسـلَْقيًَة وَِسـلَْقاًء. 
ْن يَُ�وَن َماِضـ

َ
ْحـُرٍف بِِزَ�ـاَدِة ايلَـاِء يِف آِخـِرهِ. وََعالََمتُُه أ

َ
ْرَ�َعـِة أ

َ
يِه ىلَعَ أ

ــتَِّة ا�ُملَْحـُق  َو�ِنَاُؤُه �ِلتَّْعِديَـِة حَنْـُو: َسـلَْقيُْت رَُجـًال. َوُ�َقـاُل �َِهـِذهِ ا�سِّ
ْي ا�ُملَْحِق َوا�ُملَْحِق بِهِ 

َ
َاُد ا�َمْصَدَر�ِْن أ ، َوَمْعىن اِإلحلَاِق احتِّ �َايِعِّ  .  بِا�رُّ

Bab keenam adalah kata “ ًَفْعَل�ى يَُفْعلِ�ي َفْعَليَ�ًة َوفِْع�َالء” yang bertimbangan 
 Tanda bab ini adalah fi’il madhi-nya .”َس��ْلَقى يَُس��ْلقِي َس��ْلَقيًَة َوِس��ْلَقاءً “
terdiri atas empat huruf dengan penambahan huruf ya’ pada 
akhirnya. Ketetapannya untuk makna muta’addi,  seperti “ َس��ْلَقيُْت
 Aku mentelentangkan seorang lakk enam ini dengan nama) ”َرُج�الً 
“mulhaq dengan al-Ruba’iy”. Makna mulhaq adalah menyatukan 
dua mashdar, yaitu kata yang dihubungkan  dan kata sebagai tempat 
penghubungan. 
 
A. Pengertian fi’il ruba’i mujarrad  

Fi’il ruba’i mujarrad adalah fi’il yang semula terdiri atas empat 
huruf aslinya, sebagaimana dipahami dari kata ruba’i yang 
berarti empat karena diambil dari arba’ (empat), dan kata 
mujarrad yang berarti semat-semata.  
 
 

B. Tanda fi’il ruba’i mujarrad 

                                                 
124Abu al-Hasan ‘Ubaidillah bin Muhammad ‘Abdissalam bin Khan Muhammad 
bin Amanillah bin Hisam al-Din al-Rahmaniy al-Mubakafuriy, (Hindia: Idarah al-
Buhust al-Ilmiyah wa al-Da’wah wa al-Ifta’, 1984),jilid IX, hlm. 378 

Tanda bentuk kata kerja dari fi’il ruba’i mujarrad pada bab ini 
adalah fi’il madhi-nya terdiri atas empat huruf sebagai huruf asli 
seperti kata “فَْعلَى”. 
 

 

C. Fungsi kata kerja 
Fungsi kata kerja ini adalah untuk membetuk kata kerja yang 
disebut fi’il mutaddiy, yaitu kata kerja yang membutuhkan 
maf’ul bih, seperti kata “َس�ْلقَى” (mentelentangkan) sebagaimana 
yang dapat diperhatikan dalam susunan kalimat berikut.  

 125 ِاْ�نَُه    َز�ْدٌ َسلىَْق 
Zaid mentelentangkan anaknya. 

 
D. Bentuk perubahan kata 

a. Bentuk fi’il madhi bertimbangan dengan kata 

 َ�ْعىَل 
Kata di atas adalah fi’il madhi ruba’i mujarrad yang terdiri 
empat huruf aslinya yang dihubungkan (samakna) dengan 
kata “ ََدْح���َرج”. Contoh fi’il madhi adalah kata “َس���ْلقَى” 
(mentelentangkant) sebagaimana dapat dilihat dalam 
susunan kalimat berikut berikut: 

َصِبَعهُ  َسلىَْق 
َ
مِ  ا�رَُّجُل أ َماَم احْلاُكَّ

َ
 أ

Laki-laki itu mentelentangkan 
 jemari-jemarinya di para hakim 

 
b. Bentuk fi’il mdhari’ bertimbangan dengan kata 

 ُ�َفْعيِل 

Contoh kata adalah “يَُسْلقِي” (sedang mentelentangkan), 
sebagaimana dapat dilihat pada  susunan kalimat berikut.126  

                                                 
125 I'rabnya: 

فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره َسْلقَى: فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على آخره َزْيٌد: 
ابنه: ابن: مفعول به منصوب عالمة نصبه  فتحة ظاهرة.  ابن  مضاف. الهاء: ضمير بارز متصل مبي على 

 الكسر في محل مضاف إليه.
126 I'rabnya: 
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ُب ِاْ�نَُه ىلَعَ ا�َْمْكتَِب  �َُسليِْق 
َ
 األ

Bapak itu sedang mentelentangkan  anaknya di atas meja 
 
 

c. Bentuk fi’il mashdar  bertimbangan dengan kata 

 فِْعالَءً  dan  َ�ْعلَيًَة 
Contoh kalimat terkait dengan bentuk mashdar adalah kata 
 sebagaimana dapat dilihat dalam susunan ”ِسْلقَاءً “ dan ”َسْلقَيَةً “
kalimat sebagai berikut: 

َسَها َوَظْهَرَها وََصْدرََها
ْ
ُة َرأ

َ
لْبَاُب ُهَو اَك�ُْمْقنََعِة ُ�ْغِطي بِِه ا�َْمْرأ  اجَْلِ

“Jilbab adalah pakaian seperti mukna yang dipakai 
perempuan untuk menutup kepala, punggung dan dada.127 

 

                                                                                                                 
من يَُسْلقِي: فعل مضارع مرفوع لتجره عن الناصب و الجازم وعالمة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع 

: ابن: مفعول به منصوب : فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. اِْبنَهُ  ظهورها الثقال. األَبُ 
وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ابن: مضاف. الهاء ضمير بارز متصل مبني الكسر في محل جر 

 مضاف إليه.
127Abu al-Hasan ‘Ubaidillah bin Muhammad ‘Abdissalam bin Khan Muhammad 
bin Amanillah bin Hisam al-Din al-Rahmaniy al-Mubakafuriy, Mir’atul al-Mafatih 
Syarh Misykat al-Mashabih, (Hindia: Idarah al-Buhust al-Ilmiyah wa al-Da’wah 
wa al-Ifta’, 1984),jilid IX, hlm. 378 
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ُب ِاْ�نَُه ىلَعَ ا�َْمْكتَِب  �َُسليِْق 
َ
 األ

Bapak itu sedang mentelentangkan  anaknya di atas meja 
 
 

c. Bentuk fi’il mashdar  bertimbangan dengan kata 

 فِْعالَءً  dan  َ�ْعلَيًَة 
Contoh kalimat terkait dengan bentuk mashdar adalah kata 
 sebagaimana dapat dilihat dalam susunan ”ِسْلقَاءً “ dan ”َسْلقَيَةً “
kalimat sebagai berikut: 

َسَها َوَظْهَرَها وََصْدرََها
ْ
ُة َرأ

َ
لْبَاُب ُهَو اَك�ُْمْقنََعِة ُ�ْغِطي بِِه ا�َْمْرأ  اجَْلِ

“Jilbab adalah pakaian seperti mukna yang dipakai 
perempuan untuk menutup kepala, punggung dan dada.127 

 

                                                                                                                 
من يَُسْلقِي: فعل مضارع مرفوع لتجره عن الناصب و الجازم وعالمة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع 

: ابن: مفعول به منصوب : فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. اِْبنَهُ  ظهورها الثقال. األَبُ 
وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ابن: مضاف. الهاء ضمير بارز متصل مبني الكسر في محل جر 

 مضاف إليه.
127Abu al-Hasan ‘Ubaidillah bin Muhammad ‘Abdissalam bin Khan Muhammad 
bin Amanillah bin Hisam al-Din al-Rahmaniy al-Mubakafuriy, Mir’atul al-Mafatih 
Syarh Misykat al-Mashabih, (Hindia: Idarah al-Buhust al-Ilmiyah wa al-Da’wah 
wa al-Ifta’, 1984),jilid IX, hlm. 378 
 

BAB V 
RUBA’I MAZID 

 

َها ِلَما زَاَد َعَلى الرُّبِ  ُهَو َعَلى نـَْوَعْنيِ:جرَِّد وَ اِعيِّ اْلمُ َوَثالَثٌَة ِمنـْ  
“Tiga (bab) dari fi’il yang ditambahkan huruf dari fi’il yang 
semula empat huruf, yaitu terdiri atas dua macam”. 

 
ada penjelasan selanjutnya ini akan dijelaskan kata kerja 
yang semula terdiri atas 4 (empat) huruf ditambahkan lagi 
satu huruf atau dua huruf, sehingga menjadi lima huruf 
yang merupakan bagian dari 35 (tiga puluh lima) bab. 

Bentuk penambahan ini ada dua macam, yaitu:  
 Pertama adalah kata yang ditambahkan 1 huruf. 
 Kedua kata yang ditambahkan dua huruf.  
Kedua macam di atas akan dibahas secara berutan dalam bahasan 
seabagai berikut: 
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 نلَّوْ اَ 
َ
ُل:ُع اْأل  وَّ

Macam pertama 

َ�ايِعِّ ا�ُمَجرَِّد، وَُهَو بَاٌب َواِحٌد, َوْزنُُه   وَُهَو َما ِز�َد ِ�يِه َحْرٌف َواِحٌد ىلَعَ ا�رُّ
ْن 

َ
َ�َفْعلََل َ�تََفْعلَُل َ�َفْعلًُال، َ�ْوُزونُُه تََدْحَرَج َ�تََدْحَرُج تََدْحرًُجا. وََعالََمتُُه أ

هِلِ، َو�ِنَاُؤُه �ِلُْمَطاوََعـِة يَُ�وَن َماِضيِه ىلَعَ مَخْ  وَّ
َ
ْحُرٍف بِِزَ�اَدِة اتلَّاِء يِف أ

َ
َسِة أ

 حَنُْو: َدْحرَْجُت احلََجَر َ�تََدْحَرَج َذ�َِك احلََجُر.
“Macam pertama ini adalah kata kerja yang  ditambahkan satu huruf 
atas empat huruf aslinya, yaitu hanya satu bab saja dengan timbangan 
 Tanda .”تََدْحَرَج يَتََدْحَرُج تََدْحُرًجا“ yang bertimbangan ”تَفَْعلََل يَتَفَْعلَُل تَفَْعلُالً “
dari bab ini adalah fi’il madhinya terdiri atas lima huruf dengan 
penambahan huruf ta’ pada awal kata. Ketetapan (maknanya) adalah 
muthawaah seperti kalimat berikut: “ َُدْحَرْجُت الَحَجَر فَتََدْحَرَج َذلَِك الَحَجر” 
 
A. Pengertian fi’il ruba’i mazid  

Fi’il ruba’i ruba’i mazid adalah fi’il yang semula terdiri atas 
empat huruf aslinya kemudian ditambahkan satu huruf sehingga 
menjadi lima huruf.  
 

B. Tanda fi’il ruba’i mujarrad 
Tanda bentuk kata kerja dari fi’il ruba’i mazid pada bab ini 
adalah fi’il madhi-nya terdiri atas empat huruf yang ditambahkan 
satu huruf seperti kata “ َتَفَْعلَل”. 
 

 

C. Fungsi kata kerja 
Fungsi kata kerja ini adalah untuk membetuk kata kerja yang 
disebut muthawa’ah, yaitu kata kerja yang menjelaskan adanya 
perbuatan sebelumnya terjadi, seperti kata “ َتَ�����َدْحَرج” 
(menggelindingkan) sebagaimana yang dapat diperhatikan dalam 
susunan kalimat berikut.  
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 نلَّوْ اَ 
َ
ُل:ُع اْأل  وَّ

Macam pertama 

َ�ايِعِّ ا�ُمَجرَِّد، وَُهَو بَاٌب َواِحٌد, َوْزنُُه   وَُهَو َما ِز�َد ِ�يِه َحْرٌف َواِحٌد ىلَعَ ا�رُّ
ْن 

َ
َ�َفْعلََل َ�تََفْعلَُل َ�َفْعلًُال، َ�ْوُزونُُه تََدْحَرَج َ�تََدْحَرُج تََدْحرًُجا. وََعالََمتُُه أ

هِلِ، َو�ِنَاُؤُه �ِلُْمَطاوََعـِة يَُ�وَن َماِضيِه ىلَعَ مَخْ  وَّ
َ
ْحُرٍف بِِزَ�اَدِة اتلَّاِء يِف أ

َ
َسِة أ

 حَنُْو: َدْحرَْجُت احلََجَر َ�تََدْحَرَج َذ�َِك احلََجُر.
“Macam pertama ini adalah kata kerja yang  ditambahkan satu huruf 
atas empat huruf aslinya, yaitu hanya satu bab saja dengan timbangan 
 Tanda .”تََدْحَرَج يَتََدْحَرُج تََدْحُرًجا“ yang bertimbangan ”تَفَْعلََل يَتَفَْعلَُل تَفَْعلُالً “
dari bab ini adalah fi’il madhinya terdiri atas lima huruf dengan 
penambahan huruf ta’ pada awal kata. Ketetapan (maknanya) adalah 
muthawaah seperti kalimat berikut: “ َُدْحَرْجُت الَحَجَر فَتََدْحَرَج َذلَِك الَحَجر” 
 
A. Pengertian fi’il ruba’i mazid  

Fi’il ruba’i ruba’i mazid adalah fi’il yang semula terdiri atas 
empat huruf aslinya kemudian ditambahkan satu huruf sehingga 
menjadi lima huruf.  
 

B. Tanda fi’il ruba’i mujarrad 
Tanda bentuk kata kerja dari fi’il ruba’i mazid pada bab ini 
adalah fi’il madhi-nya terdiri atas empat huruf yang ditambahkan 
satu huruf seperti kata “ َتَفَْعلَل”. 
 

 

C. Fungsi kata kerja 
Fungsi kata kerja ini adalah untuk membetuk kata kerja yang 
disebut muthawa’ah, yaitu kata kerja yang menjelaskan adanya 
perbuatan sebelumnya terjadi, seperti kata “ َتَ�����َدْحَرج” 
(menggelindingkan) sebagaimana yang dapat diperhatikan dalam 
susunan kalimat berikut.  
 

 128َذ�َِك احلََجر َجَر َ�َتَدْحَرجَ َدْحرَْجُت احْلَ 
Aku menggelindingkan batu,  
maka tergelindinglah batu itu. 

   
D. Bentuk perubahan kata 

a. Bentuk fi’il madhi bertimbangan dengan kata 
 َ�َفْعلََل 

Kata di atas adalah fi’il madhi ruba’i mazid yang terdiri 
empat huruf aslinya yang ditambahkan huruf ta’ pada awal 
kata, sebab asalnya adalah  َفَْعلَ�ل yang bertimbangan  dengan 
kata “ ََدْح��َرج” sehingga menjadi kata  Contoh fi’il madhi 
adalah kata “ َتَقَ��ْرطَس” (rusak)129 yang berasal dari kata 
 berprilkau) ”تََش��ْيطَنَ “ Begitu juga kata .(kertas) ”قرط��اس“
seperti syetan) sebagaimana dapat dilihat dalam susunan 
kalimat berikut berikut: 

 130 �ََشيَْطَن ا�رَُّجُل 
Laki-laki itu menyerupai syetahn 

 
b. Bentuk fi’il mdhari’ bertimbangan dengan kata 

 َ�تََفْعلَُل 
Contoh kata adalah “ ُيَتََشْيطَن” (sedang berprilaku seperti 
setan), sebagaimana dapat dilihat pada  susunan kalimat 
berikut.131  

                                                 
128 I'rabnya: 

به منصوب و عالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. فَتََدْحَرَج:  الفاء مفعول  :اْلَحَجرَ  فعل و فاعل. :َدْحَرْجتُ 
حرف عطف,  تََدْحَرَج: فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة فى آخره. ذلك: اسم اإلشارة مبني على السكون 
في محل رفع فاعل. الكاف خرف خطاب. اْلَحَجر: صفه أو عطف بيان أو بدل و هو مرفوع وعالمة رفعه 

 آخره ضمة ظاهرة في
129Al-Shaghaniy, al-Ubab al-Zakhir, (ttp, tnp, tt),  hlm, 166 
130I'rabnya: 

ُجُل: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في  :تََشْيطَنَ  فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره. الرَّ
 آخره 
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َماَم الَْعُدوِّ 
َ
 يَ�ََشيَْطُن ا�رَُّجُل أ

Laki-laki itu seperti gaya setan di depan musuh 
 

1. Bentuk fi’il mashdar  bertimbangan dengan kata 

 َ�َفْعلُالً 
Contoh kalimat terkait dengan bentuk mashdar adalah kata 
 sebagaimana dapat dilihat pada (berlagak kayak setan) ”تََشْيطُنًا“
kata “ ِالتََّشْيطُن” dalam susunan kalimat sebagai berikut: 

يَْطاُن ىلَعَ َمْن ُ�نَاِسبُُه يِف ال�ََّشيُْطِن  ُل ا�شَّ  َ�زْنِ
ِ�يُْم اَ 

َ
ِ�يُْم َو اْأل

َ
 لَْفاِجرُ َو ُهَو الاَْكِذُب اَأل

“Setan akan turun kepada orang dihubungkannya 
pada (sifat) prilaku setan, yaitu pembohong yang 
berdosa, dan berdosa adalah orang yang jahat”. 

 
  

                                                                                                                 
131 I'rabnya: 

ُجلُ عه ضمة ظاهرة في آخره. فعل مضارع مرفوع لتجره عن الناصب و الجازم وعالمة رف :يَتََشْيطَنُ  : الرَّ
أََماَم: ظرف مكان و هو منصوب وعالمة نصبه فتحة  فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.

: مضاف إليه مجرور بالمضاف و عالمة جره كسرة ظاهرة في آخره.  ظاهرة في آخره. أََماَم: مضاف. اْلَعُدوِّ
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َماَم الَْعُدوِّ 
َ
 يَ�ََشيَْطُن ا�رَُّجُل أ

Laki-laki itu seperti gaya setan di depan musuh 
 

1. Bentuk fi’il mashdar  bertimbangan dengan kata 

 َ�َفْعلُالً 
Contoh kalimat terkait dengan bentuk mashdar adalah kata 
 sebagaimana dapat dilihat pada (berlagak kayak setan) ”تََشْيطُنًا“
kata “ ِالتََّشْيطُن” dalam susunan kalimat sebagai berikut: 

يَْطاُن ىلَعَ َمْن ُ�نَاِسبُُه يِف ال�ََّشيُْطِن  ُل ا�شَّ  َ�زْنِ
ِ�يُْم اَ 

َ
ِ�يُْم َو اْأل

َ
 لَْفاِجرُ َو ُهَو الاَْكِذُب اَأل

“Setan akan turun kepada orang dihubungkannya 
pada (sifat) prilaku setan, yaitu pembohong yang 
berdosa, dan berdosa adalah orang yang jahat”. 

 
  

                                                                                                                 
131 I'rabnya: 

ُجلُ عه ضمة ظاهرة في آخره. فعل مضارع مرفوع لتجره عن الناصب و الجازم وعالمة رف :يَتََشْيطَنُ  : الرَّ
أََماَم: ظرف مكان و هو منصوب وعالمة نصبه فتحة  فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.

: مضاف إليه مجرور بالمضاف و عالمة جره كسرة ظاهرة في آخره.  ظاهرة في آخره. أََماَم: مضاف. اْلَعُدوِّ

 :نلَّوُع اثلَّايِن اَ 
Macam kedua 

ْ َد ِ�يْ وَُهَو َما ِز�ْ  َ�ايِعِّ ا�  وَُهَو بَابَاِن:ُمَجرَِّد ِه َحْرفَاِن ىلَعَ ا�رُّ
“Macam kedua itu adalah kata kerja yang 
ditambahkan dua atas kata kerja empat huruf, yaitu 
dua bab”: 
 

alam penjelasan berikut akan dijelaskan tentang kata kerja 
yang terdiri atas empat huruf kemudian ditambahkan dua 
huruf sehingga menjadi enam huruf, sebagaimana dapat 

dilihat dalam penjelasan berikut. 
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ُل بْلَ اَ  وَّ
َ
 اُب األ

ُم اْحِرجْنَاًمـا. وََعالََمتُـُه ْ�َعنْلََل َ�ْفَعنِْلُل افِْعنَْالًال، َ�ْوُزونُُه اِ اِ  ْحَرجْنََم حَيَْرجْنِ
ْحُرٍف بِِزَ�ادَ 

َ
ْن يََ�وَن َماِضيِه ىلَعَ ِسـتَِّة أ

َ
ِلـِه وَ ِة أ وَّ

َ
انلُّـوِن َ�ـنْيَ ا�َهْمِزِة يِف أ

يًْضـا، حَنْـُو: َحرمَْجْـُت اِإلبِـَل الَعـنْيِ وَ 
َ
وَ�، َو�ِنَـاُؤُه �ِلُْمَطاوََعـِة أ

ُ
الِم األ الَـّ

 )1(فَاْحَرجْنََم َذ�َِك اِإلبُِل.
“Bab pertama adalah kata “ ًاِْفَعْنلَ�َل يَْفَعْنلِ�ُل اْفِع�ْنالَال” yang bertimbangan 
dengan kata “اِْح��َرْنَجَم يَْح��َرْنِجُم اِْحِرْنَجاًم��ا”. Tanda bab ini adalah fi’il 
madhi-nya terdiri atas enam huruf dengan penambahan huruf 
hamzah  pada awalnya dan huruf nun antara a’in fi’il dan lam fi’il 
pertama. Ketetapannya untuk makna muthawa’ah juga seperti kata:  

 َحْرَمجُْت اِإلِبَل فَاْحَرْجنََم َذِلَك اِإلِبلُ 

(Aku mengumpulkan onta itu, lalu terkumpullah onta itu). 
 
A. Pengertian fi’il ruba’i mujarrad  

Fi’il ruba’i mujarrad adalah fi’il yang semula terdiri atas empat 
huruf aslinya, sebagaimana dipahami dari kata ruba’i yang 
berarti empat karena diambil dari arba’ (empat), dan kata 
mujarrad yang berarti semat-semata.  
 

B. Tanda fi’il ruba’i mujarrad 
Tanda bentuk kata kerja dari fi’il ruba’i mujarrad pada bab ini 
adalah fi’il madhi-nya terdiri atas empat huruf sebagai huruf asli 
seperti kata “ َاِْفَعْنلَ��ل” yang ditambahkan dua huruf, sehingga 
menjadi enam huruf. 
 

 

C. Fungsi kata kerja 
Fungsi kata kerja dalam bab ini adalah untuk membetuk kata 
kerja yang disebut fi’il muthawa’ah, yaitu kata kerja yang 
berfungsi sebagai penjelas tentang terjadi sebuah perbuatan 

                                                 
 بُِل)صوابه (فَاْحَرْنَجَمْت تِْلَك اإلِ  -1



     Belajar Mudah Ilmu Sharaf dengan Matan Al-Bina’ wa Al-Asas    I    145

ُل بْلَ اَ  وَّ
َ
 اُب األ

ُم اْحِرجْنَاًمـا. وََعالََمتُـُه ْ�َعنْلََل َ�ْفَعنِْلُل افِْعنَْالًال، َ�ْوُزونُُه اِ اِ  ْحَرجْنََم حَيَْرجْنِ
ْحُرٍف بِِزَ�ادَ 

َ
ْن يََ�وَن َماِضيِه ىلَعَ ِسـتَِّة أ

َ
ِلـِه وَ ِة أ وَّ

َ
انلُّـوِن َ�ـنْيَ ا�َهْمِزِة يِف أ

يًْضـا، حَنْـُو: َحرمَْجْـُت اِإلبِـَل الَعـنْيِ وَ 
َ
وَ�، َو�ِنَـاُؤُه �ِلُْمَطاوََعـِة أ

ُ
الِم األ الَـّ

 )1(فَاْحَرجْنََم َذ�َِك اِإلبُِل.
“Bab pertama adalah kata “ ًاِْفَعْنلَ�َل يَْفَعْنلِ�ُل اْفِع�ْنالَال” yang bertimbangan 
dengan kata “اِْح��َرْنَجَم يَْح��َرْنِجُم اِْحِرْنَجاًم��ا”. Tanda bab ini adalah fi’il 
madhi-nya terdiri atas enam huruf dengan penambahan huruf 
hamzah  pada awalnya dan huruf nun antara a’in fi’il dan lam fi’il 
pertama. Ketetapannya untuk makna muthawa’ah juga seperti kata:  

 َحْرَمجُْت اِإلِبَل فَاْحَرْجنََم َذِلَك اِإلِبلُ 

(Aku mengumpulkan onta itu, lalu terkumpullah onta itu). 
 
A. Pengertian fi’il ruba’i mujarrad  

Fi’il ruba’i mujarrad adalah fi’il yang semula terdiri atas empat 
huruf aslinya, sebagaimana dipahami dari kata ruba’i yang 
berarti empat karena diambil dari arba’ (empat), dan kata 
mujarrad yang berarti semat-semata.  
 

B. Tanda fi’il ruba’i mujarrad 
Tanda bentuk kata kerja dari fi’il ruba’i mujarrad pada bab ini 
adalah fi’il madhi-nya terdiri atas empat huruf sebagai huruf asli 
seperti kata “ َاِْفَعْنلَ��ل” yang ditambahkan dua huruf, sehingga 
menjadi enam huruf. 
 

 

C. Fungsi kata kerja 
Fungsi kata kerja dalam bab ini adalah untuk membetuk kata 
kerja yang disebut fi’il muthawa’ah, yaitu kata kerja yang 
berfungsi sebagai penjelas tentang terjadi sebuah perbuatan 

                                                 
 بُِل)صوابه (فَاْحَرْنَجَمْت تِْلَك اإلِ  -1

sebelumnya. seperti kata “ َاِْح�َرْنَجم” (terkumpullah) sebagaimana 
yang dapat diperhatikan dalam susunan kalimat berikut.  

بُِل 132  َحرمَْجُْت اِْإلبَِل فَاْحَرجْنََمْت تِ لْ َك اْإلِ

Aku kumpulkan onta itu, lalu terkumpullah onta-onta itu. 
 

D. Bentuk perubahan kata 
Bentuk fi’il madhi bertimbangan dengan kata 

َللَ اِ  فْـَعنـْ  

Kata di atas adalah fi’il madhi ruba’i mujarrad yang terdiri 
empat huruf aslinya yang ditambahkan dua huruf sehingga 
menjadi enam huruf. Contoh fi’il madhi adalah kata “ َاقْـَعْنَسـس” 

(terbungkuk) sebagaimana dapat dilihat dalam susunan kalimat 
berikut berikut: 

 ِاْ�َع�َْسَس ا�رَُّجُل 
Bentuk fi’il mdhari’ bertimbangan dengan kata 

 يـَْفَعْنِللُ 
Contoh kata adalah “ ُيَْقَعْنِسس” (sedang terbungkuk), sebagaimana 
dapat dilihat pada  susunan kalimat berikut.  

 ا�رَُّجُل َ�ْعَد اخْلُُرْوِج  َ�ْقَع�ِْسُس 
 Laki-laki itu sedang membungkuk setelah keluar 

 
Bentuk fi’il mashdar  bertimbangan dengan kata 

ْفِعْنَالالً اِ   

                                                 
132 I'rabnya: 

َحْرَجْمُت: فعل و فاعل. ْاِإلبَِل: مفعول به منصوب عالمة نصبه  فتحة ظاهرة في آخره. فَاْحَرْنَجَمْت: الفاء: 
حرف عطف, اْحَرْنَجَمْت: فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره. تِْلَك: اسم إشارة: مبني على الفتحة 

بُِل: صفة أو ع  طف بيان أو بدل و هو مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.في محل رفع فاعل. اْإلِ
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Contoh kalimat terkait dengan bentuk mashdar adalah kata 
 sebagaimana dapat dilihat dalam susunan kalimat ”اِْحِرْنَجاًما“
sebagai berikut: 

بِِل يِف ايْلَْومِ   ِاْحِرجْنَاُم اْإلِ
133onta itu dalam satu hari-Terkumpulnya onta 

 

                                                 
133I’rabnya 

بِِل:  اِْحِرْنَجاُم: مبتدأ مرفوع باالبتدأ و عالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. احرنجام مضاف  اْإلِ
االبل: مضاف إليه مجرور بالمضاف و عالمة جره كسرة ظاهرة في آخره.  فِي اْليَْوِم: في حرف 

مجرور بفي وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار و المجرور متعلق بمحذوف جر: اليوم 
 تقديره كائن خبر مبتدأ.
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Contoh kalimat terkait dengan bentuk mashdar adalah kata 
 sebagaimana dapat dilihat dalam susunan kalimat ”اِْحِرْنَجاًما“
sebagai berikut: 

بِِل يِف ايْلَْومِ   ِاْحِرجْنَاُم اْإلِ
133onta itu dalam satu hari-Terkumpulnya onta 

 

                                                 
133I’rabnya 

بِِل:  اِْحِرْنَجاُم: مبتدأ مرفوع باالبتدأ و عالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. احرنجام مضاف  اْإلِ
االبل: مضاف إليه مجرور بالمضاف و عالمة جره كسرة ظاهرة في آخره.  فِي اْليَْوِم: في حرف 

مجرور بفي وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار و المجرور متعلق بمحذوف جر: اليوم 
 تقديره كائن خبر مبتدأ.

 اُب اثلَّايِن بْلَ اَ 

ُن  ْ�َعلَلَّ َ�ْفَعِللُّ افِْعالًَّال، َ�ْوُزونُُه اقَْشَعرَّ اِ 
َ
َ�ْقَشـِعرُّ اقِْشـْعَراًرا. وََعالََمتُـُه أ

هِلِ وََحـْرٍف آَخـَر ِمـْن  وَّ
َ
ْحُرٍف بِِزَ�اَدِة ا�َهْمَزِة يِف أ

َ
يَُ�وَن َماِضيِه ىلَعَ ِستِِّة أ

ُه ُ�َقـاُل: قَْشـَعَر  نَـّ
َ
الِزِم ِأل ِج�ِْس َالِمِه اثلَّاِ�يَِة يِف آِخِرهِ، َو�ِنَاُؤُه �ُِمبَالََغِة الَـّ

هِ يِف اجلُْملَِة. َوُ�َقاُل: اقَْشَعرَّ ِجـدْلُ ا�رَُّجـِل ِجدْلُ   ا�رَُّجِل إَِذا انْ�رََشَ َشَعُر ِجدْلِ
هِ ُمِبالََغًة.   إَِذا انْ�رََشَ َشَعُر ِجدْلِ

“Bab kedua adalah kata “ ◌ً اْفَعلَ��لَّ يَْفَعلِ��لُّ اْفِع��الَّال ” yang bertimbangan 
dengan kata “ ارُّ اْقِش�ْعَرارً اْقَش�َعرَّ يَْقَش�عِ  ”. Tanda bab ini adalah fi’il madhi-
nya terdiri atas enam huruf dengan penambahan huruf hamzah  
pada awalnya dan huruf lainnta dari lam fi’il yang kedua. 
Ketetapannya untuk makna mubalaghah (sangat) untuk fi’il lzim, 
karena bila dikatakan:  ُِج�ل  ,(kulit laki-laki itu merinding) قَْش�َعَر ِجْل�ُد الرَّ
apabila menyebar  bulu kulitnya dalam jumlah tertentu, namun bila 
dikatakan: “ ُِج���ل  sangat merinding kulit laki-laki) ”اْقَش���َعرَّ ِجْل���ُد الرَّ
itu),yaitu apabila menyebar bulu kulitnya dengan sangat banyak. 
 
A. Pengertian fi’il ruba’i mujarrad  

Fi’il ruba’i mujarrad adalah fi’il yang semula terdiri atas empat 
huruf aslinya, sebagaimana dipahami dari kata ruba’i yang 
berarti empat karena diambil dari arba’ (empat), dan kata 
mujarrad yang berarti semat-semata.  
 

B. Tanda fi’il ruba’i mujarrad 
Tanda bentuk kata kerja dari fi’il ruba’i mujarrad pada bab ini 
adalah fi’il madhi-nya terdiri atas empat huruf sebagai huruf asli 
seperti kata “ َّاْفَعلَ��ل” yang ditambahkan dua huruf, sehingga 
menjadi enam huruf. 

 

C. Fungsi kata kerja 
Fungsi kata kerja dalam bab ke dua ini adalah untuk membetuk 
kata kerja yang disebut mubalaghah, yaitu kata kerja yang 
berfungsi untuk menjelaskan makna sangat, seperti sangat 
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merah, takut, dan sebagainya. Contoh kata adalah kata “ َّاْقَش�َعر” 
(sangat merinding) sebagaimana yang dapat diperhatikan dalam 
susunan kalimat berikut.  

 ِاقَْشَعرَّ ِجدْلُ ا�رَُّجلِ  134
Kulit laki-laki itu sangat merinding 

 
D. Bentuk perubahan kata 

Bentuk fi’il madhi bertimbangan dengan kata 

ْ�َعلَلَّ اِ   
Kata di atas adalah fi’il madhi ruba’i mujarrad yang terdiri 
empat huruf aslinya yang ditambahkan dua huruf sehingga 
menjadi enam huruf. Contoh  kata dalam bentuk  fi’il madhi 
adalah kata “ َّاِْطَم�أَن” (sangat tenang) sebagaimana dapat dilihat 
dalam susunan kalimat berikut: 

نَّ اِ 
َ
 قَليِْبْ بِِذْكِر اهللاِ  ْطَمأ

Hatiku  sangat tenang dengan mengingat Allah 
 
Bentuk fi’il mdhari’ bertimbangan dengan kata 

 َ�ْفَعِللُّ 

Contoh kata adalah “ ُّيَْقَشِعر” (sedang sangat menrinding), 
sebagaimana dapat dilihat pada  susunan kalimat berikut.  

 ا�رَُّجُل َ�ْعَد اخْلُُرْوِج َ�ْقَشِعرُّ 
 Laki-laki itu sedang sangat merinding setelah keluar 

 
Bentuk fi’il mashdar  bertimbangan dengan kata 

فِْعالَّالً اِ   

                                                 
134 I'rabnya: 

: فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره ِجْلُد: فاعل مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة في  اِْقَشَعرَّ
ُجِل: مضاف إليه مجرور بالمضاف وعالمة جره كسرة ظ  اهرة في آخره.آخره. الرَّ
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merah, takut, dan sebagainya. Contoh kata adalah kata “ َّاْقَش�َعر” 
(sangat merinding) sebagaimana yang dapat diperhatikan dalam 
susunan kalimat berikut.  

 ِاقَْشَعرَّ ِجدْلُ ا�رَُّجلِ  134
Kulit laki-laki itu sangat merinding 

 
D. Bentuk perubahan kata 

Bentuk fi’il madhi bertimbangan dengan kata 

ْ�َعلَلَّ اِ   
Kata di atas adalah fi’il madhi ruba’i mujarrad yang terdiri 
empat huruf aslinya yang ditambahkan dua huruf sehingga 
menjadi enam huruf. Contoh  kata dalam bentuk  fi’il madhi 
adalah kata “ َّاِْطَم�أَن” (sangat tenang) sebagaimana dapat dilihat 
dalam susunan kalimat berikut: 

نَّ اِ 
َ
 قَليِْبْ بِِذْكِر اهللاِ  ْطَمأ

Hatiku  sangat tenang dengan mengingat Allah 
 
Bentuk fi’il mdhari’ bertimbangan dengan kata 

 َ�ْفَعِللُّ 

Contoh kata adalah “ ُّيَْقَشِعر” (sedang sangat menrinding), 
sebagaimana dapat dilihat pada  susunan kalimat berikut.  

 ا�رَُّجُل َ�ْعَد اخْلُُرْوِج َ�ْقَشِعرُّ 
 Laki-laki itu sedang sangat merinding setelah keluar 

 
Bentuk fi’il mashdar  bertimbangan dengan kata 

فِْعالَّالً اِ   

                                                 
134 I'rabnya: 

: فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره ِجْلُد: فاعل مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة في  اِْقَشَعرَّ
ُجِل: مضاف إليه مجرور بالمضاف وعالمة جره كسرة ظ  اهرة في آخره.آخره. الرَّ

Contoh kalimat terkait dengan bentuk mashdar adalah kata 
 sebagaimana dapat dilihat (sangat merindingnya) ”اِْقِشْعَراًرا“
dalam susunan kalimat sebagai berikut: 

اجْلدْلِ خُمِيٌْف  قِْشْعَرارُ اِ   
Sangat merindingnya kulit menakutkan135 

 
    

                                                 
135I’rabnya 

اِْقِشْعَراُر: مبتدأ مرفوع باالبتدأ و عالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. اِْقِشْعَراُر مضاف  اْلجْلِد: مضاف إليه 
مجرور بالمضاف و عالمة جره كسرة ظاهرة في آخره.  مخيف: خبرمبتدأ و هو مرفوع وعالمة رفعه 

 ضمة ظاهرة في آخره
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BAB VI 
MULHAK TADAHRAJA 

 
 ومََخَْسٌة ِمنَْها �ُِملَْحِق تََدْحَرَج:

“Lima dari 35 (bab) itu adalah kata yang 
dihubungkan (pembutannya) kepada kata “ ََتَدْحَرج”  

 
ebagaimana yang sudah dijelaskan dalam  
pembukaan (muqaddimah) pada awal kitab ini, 
bahwa bab perubahan itu  berjumlah 35 (tiga 

puluh lima) dengan berbabagai macam pembagian, maka 
selanjutnya bab ini adalah bagian dari 35 bab itu, yang 
disebut dengan bab “mulhaq tadahraja” (bentuk kata yang 
disamakan bunyi dengan kata tadahraja) yang berjumlah 5 
(lima) bab sebagaimana yang akan dijelaskan  pada 
bahasan berikut. 
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BAB VI 
MULHAK TADAHRAJA 

 
 ومََخَْسٌة ِمنَْها �ُِملَْحِق تََدْحَرَج:

“Lima dari 35 (bab) itu adalah kata yang 
dihubungkan (pembutannya) kepada kata “ ََتَدْحَرج”  

 
ebagaimana yang sudah dijelaskan dalam  
pembukaan (muqaddimah) pada awal kitab ini, 
bahwa bab perubahan itu  berjumlah 35 (tiga 

puluh lima) dengan berbabagai macam pembagian, maka 
selanjutnya bab ini adalah bagian dari 35 bab itu, yang 
disebut dengan bab “mulhaq tadahraja” (bentuk kata yang 
disamakan bunyi dengan kata tadahraja) yang berjumlah 5 
(lima) bab sebagaimana yang akan dijelaskan  pada 
bahasan berikut. 

ُل بْلَ اَ  وَّ
َ
اُب األ  

ْن َ�َفْعلََل َ�تََفْعلَُل َ�َفعْ 
َ
لًُال، َ�ْوُزونُُه جَتَلْبََب َ�تََجلْبَـُب جَتَلْبُبًـا. وََعالََمتُـُه أ

هِلِ وََحـْرٍف آَخـَر ِمـْن  وَّ
َ
ْحُرٍف بِِزَ�اَدِة اتلَّاِء يِف أ

َ
يَُ�وَن َماِضيِه ىلَعَ مَخَْسِة أ

 .ِج�ِْس َالِم فِْعِلِه يِف آِخِرهِ. َو�ِنَاُؤُه �ِالَِّزِم، حَنُْو: جَتَلْبََب َز�ْدٌ 
“Bab pertama adalah kata “ ًتَفَْعلَ�َل يَتَفَْعلَ��ُل تَفَْعلُ�ال” yang bertimbangan 
dengan kata “تََجْلبَ�َب يَتََجْلبَ�ُب تََجْلبُبً�ا”. Tanda bab ini adalah fi’il madhi-
nya terdiri atas lima huruf dengan penambahan huruf ta’  pada 
awalnya dan huruf lain dari jenih lam fi’il pada akhirnya. 
Ketetapannya untuk maknan fi’il lazim, seperti kalimat: “ ٌتََجْلبَ�َب َزْي�د” 
(Zaid berjilbab). 
 
A. Pengertian fi’il mulhaq tadahraja 

Fi’il mulhaq tadahraja adalah kata yang disamakan dengan 
bentukan kata “ َتَ��َدْحَرج” (tadahraja), dilihat dari segi bacaan, 
jumlah huruf, dan susunan huruf.  
 

B. Tanda fi’il mulhaq tadahraja 
Tanda bentuk fi’il mulhaq tadahraja ini ini adalah fi’il madhi-
nya terdiri atas lima huruf aslinya yang sama bunyinya dengan 
huruf asli, seperti kata “ َتَفَْعلَ��ل” yang ditambahkan dua huruf, 
sehingga menjadi enam huruf. 

 

C. Fungsi kata kerja 
Fungsi kata kerja dalam bab pertama ini adalah untuk membetuk 
kata kerja yang disebut fi’il lazim, yaitu kata yang tidak 
membutuhkan maf’ul. Contoh kata adalah kata “ َتََجْلبَ���ب” 
(berjilbab) yang sama bentuk kata dengan kata “ َتَ���َدْحَرج”  
sebagaimana yang dapat diperhatikan dalam susunan kalimat 
berikut.  

 136جَتَلْبََب َز�ْدٌ 

                                                 
136 I'rabnya: 
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Zaid berjilbab 
 

D. Bentuk perubahan kata 
a. Bentuk fi’il madhi bertimbangan dengan kata 

 َ�َفْعلََل 

Kata di atas adalah fi’il madhi yang disamakan bunyi 
dengan kata “ َتَ�َدْحَرج” yang terdiri lima aslinya. Contoh  kata 
dalam bentuk  fi’il madhi adalah kata “ َتََجْلبَ��ب” (berjilbab) 
sebagaimana dapat dilihat dalam susunan kalimat berikut: 

 الَْعُدوِّ ِمَن تَِقيًَّة  رَُّجُل ا� جَتَلْبََب 
Laki-laki itu berjilbab sembunyi dari musuh  

 
b. Bentuk fi’il mdhari’ bertimbangan dengan kata 

 َ�تََفْعلَُل 

Contoh kata adalah “ ُيَتََجْلبَب” (sedang berjilbab) sebagaimana 
dapat dilihat pada  susunan kalimat berikut.  

ْن 
َ
ِ�َر اتلَّالَِميُْذ ِأل

ُ
  َ�ْعَد اخْلُُرْوِج َ�تََجلْبَبُْوا أ

 Siswa-siswi diperintah berjibbab setelah keluar 
 

c. Bentuk fi’il mashdar  bertimbangan dengan kata 

 َ�َفْعلُالً 

Contoh kalimat terkait dengan bentuk mashdar adalah kata 
 sebagaimana dapat dilihat dalam susunan (berjilbab) ”تََجْلبُبًا“
kalimat sebagai berikut: 

 ْ َواِجبَاِت اتَلََّجلْبُُب ِمَن ا�  
Berjilbab itu sebagian dari kewajiban 

                                                                                                                 
ل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره زيد: فاعل مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة في تجلبب: فع

 آخره.ِ 
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Zaid berjilbab 
 

D. Bentuk perubahan kata 
a. Bentuk fi’il madhi bertimbangan dengan kata 

 َ�َفْعلََل 

Kata di atas adalah fi’il madhi yang disamakan bunyi 
dengan kata “ َتَ�َدْحَرج” yang terdiri lima aslinya. Contoh  kata 
dalam bentuk  fi’il madhi adalah kata “ َتََجْلبَ��ب” (berjilbab) 
sebagaimana dapat dilihat dalam susunan kalimat berikut: 

 الَْعُدوِّ ِمَن تَِقيًَّة  رَُّجُل ا� جَتَلْبََب 
Laki-laki itu berjilbab sembunyi dari musuh  

 
b. Bentuk fi’il mdhari’ bertimbangan dengan kata 

 َ�تََفْعلَُل 

Contoh kata adalah “ ُيَتََجْلبَب” (sedang berjilbab) sebagaimana 
dapat dilihat pada  susunan kalimat berikut.  

ْن 
َ
ِ�َر اتلَّالَِميُْذ ِأل

ُ
  َ�ْعَد اخْلُُرْوِج َ�تََجلْبَبُْوا أ

 Siswa-siswi diperintah berjibbab setelah keluar 
 

c. Bentuk fi’il mashdar  bertimbangan dengan kata 

 َ�َفْعلُالً 

Contoh kalimat terkait dengan bentuk mashdar adalah kata 
 sebagaimana dapat dilihat dalam susunan (berjilbab) ”تََجْلبُبًا“
kalimat sebagai berikut: 

 ْ َواِجبَاِت اتَلََّجلْبُُب ِمَن ا�  
Berjilbab itu sebagian dari kewajiban 

                                                                                                                 
ل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره زيد: فاعل مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة في تجلبب: فع

 آخره.ِ 

 اُب اثلَّايِن بْلَ اَ 

ْن 
َ
َ�َفوَْعَل َ�تََفوَْعُل َ�َفوُْعًال، َ�ْوُزونُُه جَتَْورََب َ�تََجْورَُب جَتَْوُرً�ا. وََعالَمتُـه أ

هِلِ َوا�ـَواِو َ�ـنْي الَفـاِء يَُ�وَن َماِضيِه ىلَعَ  وَّ
َ
ْحُرٍف بِِزَ�اَدِة اتلَّاِء يِف أ

َ
مَخَْسِة أ

ِزِم حَنُْو: جَتَْورََب َز�ٌْد. . َو�ِنَاُؤُه �ِالَّ  َوالَعنْيِ
“Bab kedua adalah kata “ ًتَفَْوَع�َل يَتَفَْوَع�ُل تَفَ�ْوُعال” yang bertimbangan 
dengan kata “ َجْوُربً�اتََجْوَرَب يَتََجْوَرُب تَ  ”. Tanda bab ini adalah fi’il madhi-
nya terdiri atas lima huruf dengan penambahan huruf ta’ pada 
awalnya dan huruf wawu antara fa’ fi’il dan ‘ain fi’il  Ketetapannya 
untuk makna fi’il lazim, seperti kalimat: “ ٌتََج�ْوَرَب َزْي�د” (Zaid berkaos 
kaki). 
 
A. Pengertian fi’il mulhaq tadahraja 

Fi’il mulhaq tadahraja adalah kata yang disamakan dengan 
bentukan kata “ َتَ��َدْحَرج” (tadahraja), dilihat dari segi bacaan, 
jumlah huruf, dan susunan huruf.  
 

B. Tanda fi’il mulhaq tadahraja 
Tanda bentuk fi’il mulhaq tadahraja ini ini adalah fi’il madhi-
nya terdiri atas lima huruf aslinya yang sama bunyinya dengan 
huruf asli seperti kata “ َتَفَْوَع��ل” yang ditambahkan dua huruf, 
sehingga menjadi enam huruf. 

 

C. Fungsi kata kerja 
Fungsi kata kerja dalam bab pertama ini adalah untuk membetuk 
kata kerja yang disebut fi’il lazim, yaitu kata yang tidak 
membutuhkan maf’ul. Contoh kata adalah kata “ َتََج�ْوَرب” (berkaos 
kaki) yang sama bentuk kata dengan kata “ َتَ�َدْحَرج” sebagaimana 
yang dapat diperhatikan dalam susunan kalimat berikut.  

 137َز�ْدٌ  جَتَْورََب 

                                                 
137 I'rabnya: 

تََجْوَرَب: فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره زيد: فاعل مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة في 
 آخره.ِ 
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Zaid berkaos kaki 
 

D. Bentuk perubahan kata 
a. Bentuk fi’il madhi bertimbangan dengan kata 

 تـََفْوَعلَ 
Kata di atas adalah fi’il madhi yang disamakan bunyinya 
dengan kata “ َتَ�َدْحَرج” yang terdiri atas lima huruf aslinya. 
Contoh  kata dalam bentuk  fi’il madhi adalah kata “ َتََج�ْوَرب” 
dan “ َتََك��ْوثَر” (banyak) sebagaimana dilihat dalam susunan 
kalimat berikut: 

ِة الرَْبْدِ �ِش ا�رَُّجُل جَتَْورََب   دَّ
Laki-laki itu berkaos kaki karena sangat dingin  

ْ  تََ�ْوثََر الُْغبَّارُ    نَةِ  َطرِ مَ ِلَعَدِم ا�  ُطْوَل ا�سَّ
Debu menjadi banyak karena 
 tidak hujan sepanjang tahun 

 

d. Bentuk fi’il mdhari’ bertimbangan dengan kata 

 َ�تََفوَْعُل 
Contoh kata adalah kata “ ُيَتََجْوَرب” (sedang berkaos kaki) 
sebagaimana dapat dilihat pada  susunan kalimat berikut.  

 ِ�
ُ
 ْوَرُ�ْواَتجَ يلَ َر اتلَّالَِميُْذ أ

 Siswa-siswi diperintah untuk berkaoskaki 
 

e. Bentuk fi’il mashdar  bertimbangan dengan kata 

 َ�َفوُْعالً 
Contoh kalimat terkait dengan bentuk mashdar adalah kata 
 sebagaimana dapat dilihat dalam (berkaoskaki) ”تََجْوُربًا“
susunan kalimat sebagai berikut: 

ْمِن اتَلََّجْورَُب حَمْثُوٌْث 
َ
 ِمَن اجْلُُرْوِح  �ِْأل

Berkaos kaki dianjurkan untuk keamanan dari luka 
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Zaid berkaos kaki 
 

D. Bentuk perubahan kata 
a. Bentuk fi’il madhi bertimbangan dengan kata 

 تـََفْوَعلَ 
Kata di atas adalah fi’il madhi yang disamakan bunyinya 
dengan kata “ َتَ�َدْحَرج” yang terdiri atas lima huruf aslinya. 
Contoh  kata dalam bentuk  fi’il madhi adalah kata “ َتََج�ْوَرب” 
dan “ َتََك��ْوثَر” (banyak) sebagaimana dilihat dalam susunan 
kalimat berikut: 

ِة الرَْبْدِ �ِش ا�رَُّجُل جَتَْورََب   دَّ
Laki-laki itu berkaos kaki karena sangat dingin  

ْ  تََ�ْوثََر الُْغبَّارُ    نَةِ  َطرِ مَ ِلَعَدِم ا�  ُطْوَل ا�سَّ
Debu menjadi banyak karena 
 tidak hujan sepanjang tahun 

 

d. Bentuk fi’il mdhari’ bertimbangan dengan kata 

 َ�تََفوَْعُل 
Contoh kata adalah kata “ ُيَتََجْوَرب” (sedang berkaos kaki) 
sebagaimana dapat dilihat pada  susunan kalimat berikut.  

 ِ�
ُ
 ْوَرُ�ْواَتجَ يلَ َر اتلَّالَِميُْذ أ

 Siswa-siswi diperintah untuk berkaoskaki 
 

e. Bentuk fi’il mashdar  bertimbangan dengan kata 

 َ�َفوُْعالً 
Contoh kalimat terkait dengan bentuk mashdar adalah kata 
 sebagaimana dapat dilihat dalam (berkaoskaki) ”تََجْوُربًا“
susunan kalimat sebagai berikut: 

ْمِن اتَلََّجْورَُب حَمْثُوٌْث 
َ
 ِمَن اجْلُُرْوِح  �ِْأل

Berkaos kaki dianjurkan untuk keamanan dari luka 

اُب اثلَّاِلُث بْلَ اَ   

 
َ
ْن َ�َفيَْعَل َ�تََفيَْعُل َ�َفيُْعًال، َ�ْوُزونُُه �ََشيَْطَن يَ�ََشيَْطُن �ََشـيُْطنًا. وََعالََمتُـُه أ

هِلِ َوايلَـاِء َ�ـنْيَ الَفـاِء  وَّ
َ
ْحُرٍف بِِزَ�اَدِة اتلَّاِء يِف أ

َ
يَُ�وَن َماِضيِه ىلَعَ مَخَْسِة أ

ِزمِ  . َو�ِنَاُؤُه �ِالَّ  حَنُْو: �ََشيَْطَن َز�ٌْد. )1(َوالَعنْيِ
“Bab ketiga adalah kata “ تَفَ��ْيُعالً  يَتَفَْيَع��لُ  تَفَْيَع��لَ  ” yang bertimbangan 
dengan kata “ تََش�ْيطُنًا يَتََش�ْيطَنُ  تََشْيطَنَ  ”. Tanda bab ini adalah fi’il madhi-
nya terdiri atas lima huruf dengan penambahan huruf ta’ pada 
awalnya dan huruf ya’ antara fa’ fi’il dan ‘ain fi’il  Ketetapannya 
untuk makna untuk maknan fi’il lazim, seperti kalimat: “ ٌتََش�ْيطََن َزْي�د” 
(Zaid berkaos kaki). 
 
A. Pengertian fi’il mulhaq tadahraja 

Fi’il mulhaq tadahraja adalah kata yang disamakan dengan 
bentukan kata “ َتَ��َدْحَرج” (tadahraja), dilihat dari segi bacaan, 
jumlah huruf, dan susunan huruf.  
 

B. Tanda fi’il mulhaq tadahraja 
Tanda bentuk fi’il mulhaq tadahraja ini ini adalah fi’il madhi-
nya terdiri atas lima huruf aslinya yang sama bunyinya dengan 
huruf asli, seperti kata “ َتَفَْيَع��ل” yang ditambahkan dua huruf, 
sehingga menjadi enam huruf. 

 

C. Fungsi kata kerja 
Fungsi kata kerja dalam bab pertama ini adalah untuk membetuk 
kata kerja yang disebut fi’il lazim, yaitu kata yang tidak 
membutuhkan maf’ul. Contoh kata adalah kata “ َتََش���ْيطَن” 
(berprilaku seperti setan) yang sama bentuk kata dengan kata 
 sebagaimana yang dapat diperhatikan dalam susunan ”تَ�َدْحَرجَ “
kalimat berikut.  

 138َز�ْدٌ �ََشيَْطَن 

                                                 
 في نسخة (للمطاوعة). -1

138 I'rabnya: 
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Zaid berprilaku seperti setan 
 

D. Bentuk perubahan kata 
a. Bentuk fi’il madhi bertimbangan dengan kata 

َعلَ   تـََفيـْ
Kata di atas adalah fi’il madhi yang disamakan bunyinya 
dengan kata “ َتَ�َدْحَرج” yang terdiri atas lima huruf aslinya. 
Contoh  kata dalam bentuk  fi’il madhi adalah kata “ َتََش�ْيطَن” 
sebagaimana dilihat dalam susunan kalimat berikut: 

 اَ�رَِّجاُل �ََشيَطنُْوا  �رُِشِْب اخْلَْمرِ 
Laki-laki itu berprilaku setan sebab minum keras 
 

b. Bentuk fi’il mdhari’ bertimbangan dengan kata 

 َ�تََفيَْعُل 
Contoh kata adalah kata “ ُيَتََشْيطَن” (sedang berprilaku seperti 
setan) sebagaimana dapat dilihat pada susunan kalimat 
berikut.  

ْوقِ   اَ�ُْمْجِرُ�ْوَن يَ�ََشيَْطنُْوَن يِفْ ا�سُّ
Para penjahat itu sedang berprilaku setan dalam pasar 

 

c. Bentuk fi’il mashdar  bertimbangan dengan kata 

 َ�َفيُْعالً 
Contoh kalimat terkait dengan bentuk mashdar adalah kata 
 sebagaimana dapat dilihat (berprilaku seperti setan) ”تََشْيطُنًا“
dalam susunan kalimat sebagai berikut: 

ُ ِمَن ال�ََّشيُْطِن   اتَلََّكربُّ
Sombong adalah sebagian dari prilaku setan 

                                                                                                                 
فتحة ظاهرة في آخره زيد: فاعل مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة في تََشْيطََن: فعل ماض مبني على 

 آخره.ِ 



     Belajar Mudah Ilmu Sharaf dengan Matan Al-Bina’ wa Al-Asas    I    157

Zaid berprilaku seperti setan 
 

D. Bentuk perubahan kata 
a. Bentuk fi’il madhi bertimbangan dengan kata 

َعلَ   تـََفيـْ
Kata di atas adalah fi’il madhi yang disamakan bunyinya 
dengan kata “ َتَ�َدْحَرج” yang terdiri atas lima huruf aslinya. 
Contoh  kata dalam bentuk  fi’il madhi adalah kata “ َتََش�ْيطَن” 
sebagaimana dilihat dalam susunan kalimat berikut: 

 اَ�رَِّجاُل �ََشيَطنُْوا  �رُِشِْب اخْلَْمرِ 
Laki-laki itu berprilaku setan sebab minum keras 
 

b. Bentuk fi’il mdhari’ bertimbangan dengan kata 

 َ�تََفيَْعُل 
Contoh kata adalah kata “ ُيَتََشْيطَن” (sedang berprilaku seperti 
setan) sebagaimana dapat dilihat pada susunan kalimat 
berikut.  

ْوقِ   اَ�ُْمْجِرُ�ْوَن يَ�ََشيَْطنُْوَن يِفْ ا�سُّ
Para penjahat itu sedang berprilaku setan dalam pasar 

 

c. Bentuk fi’il mashdar  bertimbangan dengan kata 

 َ�َفيُْعالً 
Contoh kalimat terkait dengan bentuk mashdar adalah kata 
 sebagaimana dapat dilihat (berprilaku seperti setan) ”تََشْيطُنًا“
dalam susunan kalimat sebagai berikut: 

ُ ِمَن ال�ََّشيُْطِن   اتَلََّكربُّ
Sombong adalah sebagian dari prilaku setan 

                                                                                                                 
فتحة ظاهرة في آخره زيد: فاعل مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة في تََشْيطََن: فعل ماض مبني على 

 آخره.ِ 

ابِعُ بْلَ اَ   اُب ا�رَّ

ْن 
َ
َ�َفْعَوَل َ�تََفْعَوُل َ�َفْعُوًال، َ�ْوُزونُُه تََرْهـَوَك َ�رَتَْهـَوُك تََرْهـُواًك. وََعالََمتُـُه أ

ْحُرٍف بِزِ 
َ
هِلِ وَ �َ يَُ�وَن َماِضيِه ىلَعَ مَخَْسِة أ وَّ

َ
ْ اَدِة اتلَّاِء يِف أ َواِو َ�ـنْيَ الَعـنْيِ ا�

ِزمِ   حَنُْو: تََرْهَوَك َز�ٌْد. )2(َوالَّالِم، َو�ِنَاُؤُه �ِالَّ
“Bab keempat adalah kata “ ًتَفَْع�َوَل يَتَفَْع�َوُل تَفَْع�ُوال” yang bertimbangan 
dengan kata “تََرْه�َوَك يَتََرْه�َوُك تََرْهُوًك�ا”. Tanda bab ini adalah fi’il madhi-
nya terdiri atas lima huruf dengan penambahan huruf ta’ pada 
awalnya dan huruf wawu antara a’in fi’il dam lam fi’il   
Ketetapannya untuk makna fi’il lazim, seperti kalimat: “ ٌتََرْه�َوَك َزْي�د” 
(Zaid berjalan cera menderu-deru). 
 
A. Pengertian fi’il mulhaq tadahraja 

Fi’il mulhaq tadahraja adalah kata yang disamakan dengan 
bentukan kata “ َتَ��َدْحَرج” (tadahraja), dilihat dari segi bacaan, 
jumlah huruf, dan susunan huruf.  
 

B. Tanda fi’il mulhaq tadahraja 
Tanda bentuk fi’il mulhaq tadahraja ini ini adalah fi’il madhi-
nya terdiri atas lima huruf aslinya yang sama bunyinya dengan 
huruf asli, seperti kata “ َتَفَْع��َول” yang ditambahkan dua huruf, 
sehingga menjadi enam huruf. 

 

C. Fungsi kata kerja 
Fungsi kata kerja dalam bab pertama ini adalah untuk membetuk 
kata kerja yang disebut fi’il lazim, yaitu kata yang tidak 
membutuhkan maf’ul. Contoh kata adalah kata “ َتََرْه�َوك” (berjalan 
secara menderu-deru) yang sama bentuk kata dengan kata 
 sebagaimana yang dapat diperhatikan dalam susunan ”تَ�َدْحَرجَ “
kalimat berikut.  

 139َز�ْدٌ تََرْهَوَك 

                                                 
 في نسخة (للمطاوعة).  -2

139 I'rabnya: 
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Zaid berjalan dengan cara menderu-deru 
 

D. Bentuk perubahan kata 
a. Bentuk fi’il madhi bertimbangan dengan kata 

 َ�َفْعَوَل 

Kata di atas adalah fi’il madhi yang disamakan bunyinya 
dengan kata “ َتَ�َدْحَرج” yang terdiri atas lima huruf aslinya. 
Contoh  kata dalam bentuk  fi’il madhi adalah kata “ َتََرْه�َوك” 
sebagaimana dilihat dalam susunan kalimat berikut. 

ِر�ِْق  تََرْهَوَك ا�َْودَلُ   يِفْ الطَّ
Anak itu berjalan menderu-deru di jalan 

 
b. Bentuk fi’il mdhari’ bertimbangan dengan kata 

 َ�تََفْعَوُل 

Contoh kata adalah kata “ ُيَتََرْهَوك” (sedang berprilaku seperti 
setan) sebagaimana dapat dilihat pada susunan kalimat 
berikut.  

ْهَوَ�ِن َ�رَتَ بَاِن ااَ�شَّ   
Dua pemuda itu berjalan menderu-deru 

 

c. Bentuk fi’il mashdar  bertimbangan dengan kata 

 َ�َفْعُوالً 

Contoh kalimat terkait dengan bentuk mashdar adalah kata 
 sebagaimana dapat dilihat (berjalan menderu-deru) ”تََرْهُوًكا“
dalam susunan kalimat sebagai berikut: 

نَُّه َ�ُمْوُج يِفْ َ�ْش�َِتهِ 
َ
ْي َك� ِ

َْهُوُك اذلَّ  اَلرتَّ
“Tarahwaku” adtialah cara yang  

seperti berombak-ombak dalam berjalan 

                                                                                                                 
تََرْهَوَك: فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره زيد: فاعل مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة في 

 آخره.
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Zaid berjalan dengan cara menderu-deru 
 

D. Bentuk perubahan kata 
a. Bentuk fi’il madhi bertimbangan dengan kata 

 َ�َفْعَوَل 

Kata di atas adalah fi’il madhi yang disamakan bunyinya 
dengan kata “ َتَ�َدْحَرج” yang terdiri atas lima huruf aslinya. 
Contoh  kata dalam bentuk  fi’il madhi adalah kata “ َتََرْه�َوك” 
sebagaimana dilihat dalam susunan kalimat berikut. 

ِر�ِْق  تََرْهَوَك ا�َْودَلُ   يِفْ الطَّ
Anak itu berjalan menderu-deru di jalan 

 
b. Bentuk fi’il mdhari’ bertimbangan dengan kata 

 َ�تََفْعَوُل 

Contoh kata adalah kata “ ُيَتََرْهَوك” (sedang berprilaku seperti 
setan) sebagaimana dapat dilihat pada susunan kalimat 
berikut.  

ْهَوَ�ِن َ�رَتَ بَاِن ااَ�شَّ   
Dua pemuda itu berjalan menderu-deru 

 

c. Bentuk fi’il mashdar  bertimbangan dengan kata 

 َ�َفْعُوالً 

Contoh kalimat terkait dengan bentuk mashdar adalah kata 
 sebagaimana dapat dilihat (berjalan menderu-deru) ”تََرْهُوًكا“
dalam susunan kalimat sebagai berikut: 

نَُّه َ�ُمْوُج يِفْ َ�ْش�َِتهِ 
َ
ْي َك� ِ

َْهُوُك اذلَّ  اَلرتَّ
“Tarahwaku” adtialah cara yang  

seperti berombak-ombak dalam berjalan 

                                                                                                                 
تََرْهَوَك: فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره زيد: فاعل مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة في 

 آخره.

َ بْلَ اَ   اِ�ُس اُب اخْل

ْن  
َ
َ�َفْعىَل َ�تََفْعىَل َ�َفْعِليًا، َ�ْوُزونُـُه �ََسـلىَْق يَ�ََسـلىَْق �ََسـلِْقيًا. وََعالََمتُـُه أ

هِلِ َوايلَـ وَّ
َ
ْحُرٍف بِِزَ�ـاَدِة اتلَّـاِء يِف أ

َ
اِء يِف آِخـِرهِ. يَُ�وَن َماِضيِه ىلَعَ مَخَْسِة أ

ْي نَاَم ىلَعَ َ�َفاُه.  )3(َو�ِنَاُؤُه �ِالَِّزِم،
َ
 حَنُْو: �ََسلىَْق َز�ٌْد أ

“Bab kelima adalah kata “ تَفَْعلِيً��ا يَتَفَْعلَ��ى تَفَْعلَ��ى ” yang bertimbangan 
dengan kata “ تََس�ْلقِيًا يَتََس�ْلقَى تََس�ْلقَى ”. Tanda bab ini adalah fi’il madhi-
nya terdiri atas lima huruf dengan penambahan huruf ta’ pada 
awalnya dan huruf ya’ pada akhirnya   Ketetapannya untuk makna 
fi’il lazim, seperti kalimat: “ َزْي���دٌ  تََس���ْلقَى ” (Zaid tidur di atas 
tengkuknya), yaitu tidur atas tekunkya. 
 
A. Pengertian fi’il mulhaq tadahraja 

Fi’il mulhaq tadahraja adalah kata yang disamakan dengan 
bentukan kata “ َتَ��َدْحَرج” (tadahraja), dilihat dari segi bacaan, 
jumlah huruf, dan susunan huruf.  
 

B. Tanda fi’il mulhaq tadahraja 
Tanda bentuk fi’il mulhaq tadahraja ini ini adalah fi’il madhi-
nya terdiri atas lima huruf aslinya yang sama bunyinya dengan 
huruf asli, seperti kata “تَفَْعلَ��ى” yang ditambahkan dua huruf, 
sehingga menjadi enam huruf. 

 

C. Fungsi kata kerja 
Fungsi kata kerja dalam bab pertama ini adalah untuk membetuk 
kata kerja yang disebut fi’il lazim, yaitu kata yang tidak 
membutuhkan maf’ul. Contoh kata adalah kata “تََس�ْلقَى” (tidur 
diatas tengkuk) yang sama bentuk kata dengan kata “ َتَ��َدْحَرج” 
sebagaimana yang dapat diperhatikan dalam susunan kalimat 
berikut.  

 140دٌ َز�ْ �ََسلىَْق 

                                                 
 في نسخة (للمطاوعة). -3

140 I'rabnya: 
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Zaid tidur diatas tengkuknya 
 

D. Bentuk perubahan kata 
a. Bentuk fi’il madhi bertimbangan dengan kata 

 َ�َفْعىَل 

Kata di atas adalah fi’il madhi yang disamakan bunyinya 
dengan kata “ َتَ�َدْحَرج” yang terdiri atas lima huruf aslinya. 
Contoh  kata dalam bentuk  fi’il madhi adalah kata “تََس�ْلقَى” 
sebagaimana dilihat dalam susunan kalimat berikut. 

�ْرِ  ا�َْودَلُ �ََسلىَْق  ِ
 ىلَعَ ا�رسَّ

Anak itu tidur dengan bertelengkuk di atas dipan 
 

b. Bentuk fi’il mdhari’ bertimbangan dengan kata 

 َ�تََفْعىَل 

Contoh kata adalah kata “يَتََسْلقَى” (sedang tidur bertelengkuk) 
sebagaimana dapat dilihat pada susunan kalimat berikut.  

رِْس  الَُّب َ�ْعَد ادلَّ  يَ�ََسلىَْق الطُّ

Mahasiswa tidur bertelengkuk setelah pelajaran 
 

c. Bentuk fi’il mashdar  bertimbangan dengan kata 

 َ�َفْعِليًا

Tidur bertelengkuk salah satu cara tidur 
Contoh kalimat terkait dengan bentuk mashdar adalah kata 
 sebagaimana dapat dilihat dalam (tidur bertelengkuk) ”تََسْلقِيًا“
susunan kalimat sebagai berikut: 

 اَل�ََّسليِْق ِمْن َكيِْفيَِّة انلَّْوِم 
 Tidur bertelengkuk salah satu cara tidur 

    Catatan akhir 

                                                                                                                 
ني على فتحة  مقدرة على فتحة مقدرة  على آخره منع من ظهورها التعذر ألن األلف تََسْلقَى: فعل ماض مب

 ال تقبل الحركة لذاتها. زيد: فاعل مرفوع  وعالمة رفعه ضمة ظاهرة  في آخره.ِ
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Zaid tidur diatas tengkuknya 
 

D. Bentuk perubahan kata 
a. Bentuk fi’il madhi bertimbangan dengan kata 

 َ�َفْعىَل 

Kata di atas adalah fi’il madhi yang disamakan bunyinya 
dengan kata “ َتَ�َدْحَرج” yang terdiri atas lima huruf aslinya. 
Contoh  kata dalam bentuk  fi’il madhi adalah kata “تََس�ْلقَى” 
sebagaimana dilihat dalam susunan kalimat berikut. 

�ْرِ  ا�َْودَلُ �ََسلىَْق  ِ
 ىلَعَ ا�رسَّ

Anak itu tidur dengan bertelengkuk di atas dipan 
 

b. Bentuk fi’il mdhari’ bertimbangan dengan kata 

 َ�تََفْعىَل 

Contoh kata adalah kata “يَتََسْلقَى” (sedang tidur bertelengkuk) 
sebagaimana dapat dilihat pada susunan kalimat berikut.  

رِْس  الَُّب َ�ْعَد ادلَّ  يَ�ََسلىَْق الطُّ

Mahasiswa tidur bertelengkuk setelah pelajaran 
 

c. Bentuk fi’il mashdar  bertimbangan dengan kata 

 َ�َفْعِليًا

Tidur bertelengkuk salah satu cara tidur 
Contoh kalimat terkait dengan bentuk mashdar adalah kata 
 sebagaimana dapat dilihat dalam (tidur bertelengkuk) ”تََسْلقِيًا“
susunan kalimat sebagai berikut: 

 اَل�ََّسليِْق ِمْن َكيِْفيَِّة انلَّْوِم 
 Tidur bertelengkuk salah satu cara tidur 

    Catatan akhir 

                                                                                                                 
ني على فتحة  مقدرة على فتحة مقدرة  على آخره منع من ظهورها التعذر ألن األلف تََسْلقَى: فعل ماض مب

 ال تقبل الحركة لذاتها. زيد: فاعل مرفوع  وعالمة رفعه ضمة ظاهرة  في آخره.ِ

نَّ َحِقيَْقَة اِإلحلَـاِق يِف َهـِذهِ ا�ُملَْحَقـاِت إِ�ََّمـا تَُ�ـوُن 
َ
ِاْعلَْم أ

بَِزَ�اَدِة َ�رْيِ اتلَّاِء، َمثًَال اِإلحْلَاُق يِف جَتَلْبَـَب إِ�ََّمـا ُهـَو بِتَْكـَراِر 
ُمَطاوََعـِة َكَمـا اَكنَـْت يِف ابَلاِء، َواتلَّاُء إِ�ََّمـا َدَخلَـْت �َِمْعـىَن ا�

نَّ اْإلِ 
َ
ِل ا�لَكََمِة بَ حلَاَق ال يَ تََدْحَرَج؛ أل وَّ

َ
ْل يِف وََسـِطَها ُ�وُن يِف أ

ِل.  ِح ا�ُمَفصَّ َح بِِه يِف رَشْ  َوآِخرَِها ىلَعَ َما رَصَّ
“Ketahuilah bahwa hakikat ilhaq (penghubungan) dalam 
lampiran ini adalah penambahan selain huruf ta’, seperti 
penghubungan pada kata “ َتََجْلبَب” yaitu pengulangan huruf 
ba’, sementara huruf ta’ hanya masuk untuk makna 
muthawa’ah sebagaimana yang ada pada kata “ َتََدْحَرج” 
karena penghubungan itu tidak ada pada awal kalimat, 
tetapi ada pada tengah kata dan akhirnya sebagaimana 
yang dijelaskan dalam penjelasan pasal”. 
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BAB VII 
ILHAK IHRANJAMA 

 
 َحَرجْنََم:َواْ�نَاِن �ُِملَْحِق اِ 

“Dua bab adalah bagi Mulhak Ihranjama” 

 
ada bab yang pertama sudah dijelaskan bahwa bab 
perubahan bentuk dalam buku ini ada 35 (tiga 
puluh lima) bab. Bab ini adalah bab terakir dari 

tiga puluh lima terebut, yaitu bab kata yang disamakan 
dengan kata “ihranjama”.  Bab ini terdiri dari 2 bab 
sebagaimana yang akan dijelaskan pada bahasan berikut. 
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BAB VII 
ILHAK IHRANJAMA 

 
 َحَرجْنََم:َواْ�نَاِن �ُِملَْحِق اِ 

“Dua bab adalah bagi Mulhak Ihranjama” 

 
ada bab yang pertama sudah dijelaskan bahwa bab 
perubahan bentuk dalam buku ini ada 35 (tiga 
puluh lima) bab. Bab ini adalah bab terakir dari 

tiga puluh lima terebut, yaitu bab kata yang disamakan 
dengan kata “ihranjama”.  Bab ini terdiri dari 2 bab 
sebagaimana yang akan dijelaskan pada bahasan berikut. 
  

ُل اُب اْ بْلَ اَ  وَّ
َ
أل  

ْ�َعنْلََل َ�ْفَعنِْلـُل افِْعـنَْالًال، َ�ْوُزونُـُه اْ�َع�َْسـَس َ�ْقَع�ِْسـُس اقِْع�َْساًسـا. اِ 
ْحُرٍف بِِزَ�ا

َ
ْن يَُ�وَن َماِضيِه ىلَعَ ِستَِّة أ

َ
هِلِ وَ وََعالََمتُُه أ وَّ

َ
انلُّوِن َدِة ا�َهْمَزِة يِف أ

َالِم فِْعِلـِه يِف آِخـِرهِ. َو�ِنَـاُؤُه َ�نْيَ الَعنْيِ ِوالَّالِم وََحْرٍف آَخـَر ِمـْن ِجـ�ِْس 
نَُّه ُ�َقاُل: َ�َعَس ا�رَُّجـُل إَِذا َخـَرَج َصـْدرُُه يِف اجلُْملَـِة. 

َ
�ُِمِبالََغِة الَّالِزِم؛ ِأل

 َوُ�َقاُل: اْ�َع�َْسَس ا�رَُّجُل إَِذا َخَرَج َصْدرُُه وََدَخَل َظْهُرُه ُمبَالََغًة.
“Bab pertama adalah kata “ ْنلَ�َل يَْفَعْنلِ�ُل اْفِع�ْنالَالً اْفعَ  ” yang bertimbangan 
dengan kata “اْقَعْنَس�َس يَْقَعْنِس�ُس اْقِعْنَساًس�ا”. Tanda bab ini adalah fi’il 
madhi-nya terdiri atas enam huruf dengan penambahan huruf 
hamzah pada awalnya dan huruf nun antara ‘ain dan lam fi’il dan 
huruf lain yang sejenis lam fi’il pada akhirnya.  Ketetapannya untuk 
makna  lazim mubalaghah, (bila) dikatakan “ ُج��لُ  قََع��سَ  الرَّ ”(maka 
maknanya) apabila keluar dadanya, tapi bila dikatakan “  اِْقَعْنَس��سَ 
ُجلُ   ”.apabila keluar dadanya dan punggungnya sangat masuk  ”الرَّ
 
A. Pengertian fi’il mulhaq ihranjama  

Fi’il mulhaq ihranjama adalah kata yang disamakan dengan 
bentukan kata “ َاَِح��َرْنَجم” (ihranjama), dilihat dari segi bacaan, 
jumlah huruf, dan susunan huruf.  
 

B. Tanda fi’il mulhaq ihranjama 
Tanda bentuk fi’il mulhaq ihranjama ini ini adalah fi’il madhi-
nya terdiri atas enam huruf aslinya yang sama bunyinya dengan 
huruf asli, seperti kata “ َاْفَعْنلَ��ل” yang ditambahkan dua huruf, 
sehingga menjadi enam huruf. 

 

C. Fungsi kata kerja 
Fungsi kata kerja dalam bab pertama ini adalah untuk membetuk 
kata kerja yang disebut fi’il lazim mubalaghah, yaitu kata yang 
tidak membutuhkan maf’ul dan berarti sangat. Contoh kata 
adalah kata “ َاْقَعْنَس�س” (sangat membusung dadanya) yang sama 
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timbangan kata dengan kata “ َاَِح�َرْنَجم” sebagaimana yang dapat 
diperhatikan dalam susunan kalimat berikut.  

 141َز�ْدٌ  ْ�َع�َْسَس اِ 
Zaid sangat busung dadanya 

 

D. Bentuk perubahan kata 
a. Bentuk fi’il madhi bertimbangan dengan kata 

ْ�َعنْلََل اِ   

Kata di atas adalah fi’il madhi yang disamakan bunyinya 
dengan kata “ َاَِح�َرْنَجم” yang terdiri atas enam huruf aslinya. 
Contoh  kata dalam bentuk  fi’il madhi adalah kata “ َاِْقَعْنَس�س” 
sebagaimana dilihat dalam susunan kalimat berikut. 

 ِاْ�َع�َْسَس ا�رًُّجُل 
Laki-laki itu sangat busung dadanya 

 
b. Bentuk fi’il mdhari’ bertimbangan dengan kata 

 َ�ْفَعنِْلُل 

Contoh kata adalah kata “ ُيَْقَعْنِسس” (sedang sangat 
membusung dadanya) sebagaimana dapat dilihat pada 
susunan kalimat berikut.  

الَُّب  َ�ْقَع�ِْسُس   الطُّ

Mahasiswa sangata membusung dadanya 
 

c. Bentuk fi’il mashdar  bertimbangan dengan kata 

 افِْعنَْالالً 

                                                 
141 I'rabnya: 

اِْقَعْنَسَس: فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره زيد: فاعل مرفوع  وعالمة رفعه ضمة ظاهرة  في 
 ه.ِ آخر
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timbangan kata dengan kata “ َاَِح�َرْنَجم” sebagaimana yang dapat 
diperhatikan dalam susunan kalimat berikut.  

 141َز�ْدٌ  ْ�َع�َْسَس اِ 
Zaid sangat busung dadanya 

 

D. Bentuk perubahan kata 
a. Bentuk fi’il madhi bertimbangan dengan kata 

ْ�َعنْلََل اِ   

Kata di atas adalah fi’il madhi yang disamakan bunyinya 
dengan kata “ َاَِح�َرْنَجم” yang terdiri atas enam huruf aslinya. 
Contoh  kata dalam bentuk  fi’il madhi adalah kata “ َاِْقَعْنَس�س” 
sebagaimana dilihat dalam susunan kalimat berikut. 

 ِاْ�َع�َْسَس ا�رًُّجُل 
Laki-laki itu sangat busung dadanya 

 
b. Bentuk fi’il mdhari’ bertimbangan dengan kata 

 َ�ْفَعنِْلُل 

Contoh kata adalah kata “ ُيَْقَعْنِسس” (sedang sangat 
membusung dadanya) sebagaimana dapat dilihat pada 
susunan kalimat berikut.  

الَُّب  َ�ْقَع�ِْسُس   الطُّ

Mahasiswa sangata membusung dadanya 
 

c. Bentuk fi’il mashdar  bertimbangan dengan kata 

 افِْعنَْالالً 

                                                 
141 I'rabnya: 

اِْقَعْنَسَس: فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره زيد: فاعل مرفوع  وعالمة رفعه ضمة ظاهرة  في 
 ه.ِ آخر

Contoh kalimat terkait dengan bentuk mashdar adalah kata 
 sebagaimana dapat dilihat (dada sangat busung) ”اقِْع�َْساًسا“

dalam susunan kalimat sebagai berikut: 

 ا�رُُّجِل ُ�ْعِجُب انلَّاَس  قِْع�َْساُس اِ 
Laki yang sangat membusung 

dadanya mengherankan orang-orang 
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اُب اثلَّاينبْلَ اَ   

ْن ْ�َعنىَْل َ�ْفَعنيِْل افَِعنْالًء، َ�ْوُزونُُه اِ اِ 
َ
ْسلَنىَْق �َْسـلَنيِْق اْسـِلنَْقاًء. وََعالََمتُـُه أ

هِلِ َوانلُّونِ  وَّ
َ
ْحُرٍف بِِزَ�اَدِة ا�َهْمَزِة يِف أ

َ
َ�ـنْيَ الَعـنْيِ  يَُ�وَن َماِضيِه ىلَعَ ِستَِّة أ

 ْسلَنىَْق َز�ٌْد. َوالَّالِم َوايلَاِء يِف آِخِرهِ. َو�ِنَاُؤُه �ِالَِّزِم حَنُْو اِ 
“Bab kedua adalah kata “ ًاِْفَعْنلَ��ى يَْفَعْنلِ��ي افَِع��ْنالء” yang bertimbangan 
dengan kata “ ًاِْس�لَْنقَى يَْس�لَْنقِي اْس�لِْنقَاء”. Tanda bab ini adalah fi’il madhi-
nya terdiri atas enam huruf dengan penambahan huruf hamzah pada 
awalnya dan huruf nun antara ‘ain dan lam fi’il dan huruf ya’ pada  
akhirnya.  Ketetapannya untuk makna  lazim seperti “ ٌاِْس�لَْنقَى َزْي�د” 
(Zaid tidur di atas tengkuk)  
 
A. Pengertian fi’il mulhaq ihranjama  

Fi’il mulhaq ihranjama adalah kata yang disamakan dengan 
bentukan kata “ َاَِح��َرْنَجم” (ihranjama), dilihat dari segi bacaan, 
jumlah huruf, dan susunan huruf.  
 

B. Tanda fi’il mulhaq ihranjama 
Tanda bentuk fi’il mulhaq ihranjama ini ini adalah fi’il madhi-
nya terdiri atas enam huruf aslinya yang sama bunyinya dengan 
huruf asli, seperti kata “اِْفَعْنلَ��ى” yang ditambahkan dua huruf, 
sehingga menjadi enam huruf. 

 

C. Fungsi kata kerja 
Fungsi kata kerja dalam bab pertama ini adalah untuk membetuk 
kata kerja yang disebut fi’il lazim, yaitu kata kerja yang tidak 
membutuhkan, seperti kata “اِْس�لَْنقَى” (tidur atas tengkuk) yang 
sama timbangan kata dengan kata “ َاَِح�َرْنَجم” sebagaimana yang 
dapat diperhatikan dalam susunan kalimat berikut.  

 142َز�ْدٌ نىَْق ْسلَ اِ 

                                                 
142 I'rabnya: 

فعل ماض مبني على فتحة  مقدرة على فتحة مقدرة  على آخره منع من ظهورها التعذر ألن  اِْقَعْنَسَس:
 األلف ال تقبل الحركة لذاتها زيد: فاعل مرفوع  وعالمة رفعه ضمة ظاهرة  في آخره.ِ 
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اُب اثلَّاينبْلَ اَ   

ْن ْ�َعنىَْل َ�ْفَعنيِْل افَِعنْالًء، َ�ْوُزونُُه اِ اِ 
َ
ْسلَنىَْق �َْسـلَنيِْق اْسـِلنَْقاًء. وََعالََمتُـُه أ

هِلِ َوانلُّونِ  وَّ
َ
ْحُرٍف بِِزَ�اَدِة ا�َهْمَزِة يِف أ

َ
َ�ـنْيَ الَعـنْيِ  يَُ�وَن َماِضيِه ىلَعَ ِستَِّة أ

 ْسلَنىَْق َز�ٌْد. َوالَّالِم َوايلَاِء يِف آِخِرهِ. َو�ِنَاُؤُه �ِالَِّزِم حَنُْو اِ 
“Bab kedua adalah kata “ ًاِْفَعْنلَ��ى يَْفَعْنلِ��ي افَِع��ْنالء” yang bertimbangan 
dengan kata “ ًاِْس�لَْنقَى يَْس�لَْنقِي اْس�لِْنقَاء”. Tanda bab ini adalah fi’il madhi-
nya terdiri atas enam huruf dengan penambahan huruf hamzah pada 
awalnya dan huruf nun antara ‘ain dan lam fi’il dan huruf ya’ pada  
akhirnya.  Ketetapannya untuk makna  lazim seperti “ ٌاِْس�لَْنقَى َزْي�د” 
(Zaid tidur di atas tengkuk)  
 
A. Pengertian fi’il mulhaq ihranjama  

Fi’il mulhaq ihranjama adalah kata yang disamakan dengan 
bentukan kata “ َاَِح��َرْنَجم” (ihranjama), dilihat dari segi bacaan, 
jumlah huruf, dan susunan huruf.  
 

B. Tanda fi’il mulhaq ihranjama 
Tanda bentuk fi’il mulhaq ihranjama ini ini adalah fi’il madhi-
nya terdiri atas enam huruf aslinya yang sama bunyinya dengan 
huruf asli, seperti kata “اِْفَعْنلَ��ى” yang ditambahkan dua huruf, 
sehingga menjadi enam huruf. 

 

C. Fungsi kata kerja 
Fungsi kata kerja dalam bab pertama ini adalah untuk membetuk 
kata kerja yang disebut fi’il lazim, yaitu kata kerja yang tidak 
membutuhkan, seperti kata “اِْس�لَْنقَى” (tidur atas tengkuk) yang 
sama timbangan kata dengan kata “ َاَِح�َرْنَجم” sebagaimana yang 
dapat diperhatikan dalam susunan kalimat berikut.  

 142َز�ْدٌ نىَْق ْسلَ اِ 

                                                 
142 I'rabnya: 

فعل ماض مبني على فتحة  مقدرة على فتحة مقدرة  على آخره منع من ظهورها التعذر ألن  اِْقَعْنَسَس:
 األلف ال تقبل الحركة لذاتها زيد: فاعل مرفوع  وعالمة رفعه ضمة ظاهرة  في آخره.ِ 

Zaid tidur di atas tengkuk 
 

D. Bentuk perubahan kata 
a. Bentuk fi’il madhi bertimbangan dengan kata 

ْ�َعنْىَل اِ   

Kata di atas adalah fi’il madhi yang disamakan bunyinya 
dengan kata “ َاَِح�َرْنَجم” yang terdiri atas enam huruf aslinya. 
Contoh  kata dalam bentuk  fi’il madhi adalah kata “ ِاْسـلَنىَْق” 

sebagaimana dilihat dalam susunan kalimat berikut. 

 ا�رًُّجُل ْسلَنىَْق اِ 
Laki-laki itu tidur di atas tengkuknya 

 
b. Bentuk fi’il mdhari’ bertimbangan dengan kata 

 َ�ْفَعنْيِل 

Contoh kata adalah kata “ ييَْسلَْنقِ  ” (akan tidur di atas 
tengkuk) sebagaimana dapat dilihat pada susunan kalimat 
berikut.  

  �َْسلَنيِْق ا�ُمَسافُِرْونَ 

Mahasiswa sangata membusung dadanya 
 

c. Bentuk fi’il mashdar  bertimbangan dengan kata 

ِعنْالءً ِافْ   

Contoh kalimat terkait dengan bentuk mashdar adalah kata 
 sebagaimana dapat dilihat (dada sangat busung) ”اْسلِْنقَاءً “
dalam susunan kalimat sebagai berikut: 

 ِمْن َطِبيَْعِة اْإلِ �َْسانِ  ْسِلنَْقاءُ اَْالِ 

Tidur bertelengkuk sebagai cara manusia 
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BAB VIII 
FI’IL SALIM DAN GHAIR SALIM 
(kata kerja selamat dan tidak selamat) 
 

ab  terakhir ini adalah penjelasan bentukan kata 
perkata sebagai susunan kata, bukan kalimat. 
Oleh karena itu, perlu diperkenalkan kata yang 

selamat dan yang tidak selamat. Kata kerja yang selamat 
adalah kata yang mudah dibaca atau yang tidak 
menggandung huruf illat (huruf penyakit), yaitu: alif (ا), 
ya’ (ي) atau wawu (و) dan sejenisnya, seperti yang disebut 
Fi’il tsmaniyah (kata kerja delapan Fi’il tsmaniyah (kata 
kerja delapan) dan sebagainya sebagaimana yang akan 
dibahas pada berikut ini. 
 
A. Bahasan Fi’il Tsamaniyah (kata kerja bentuk delapan) 

 

ا ثَُاليِثٌّ جُمَرٌَّد َسـا�ٌِم    بَْواِب إِمَّ
َ
نَّ الِفْعَل ا�ُمنَْحرِصَ يِف َهِذهِ األ

َ
ُ�مَّ اْعلَْم أ

ـ ا ثَُاليِثٌّ جُمَرٌَّد َ�رْيُ َسا�ٍِم�ٍ حَنُْو: وََعَد. َو�ِمَّ ا ُرَ�ـايِعٌّ جُمَـرٌَّد حَنُْو: َكُرَم. َو�ِمَّ
ا ُرَ�ايِعٌّ جُمَرٌَّد َ�رْيُ َسـا�ٍِم حَنْـُو: وَْسـوََس  ـا  ,َسا�ٌِم حَنُْو: َدْحَرَج. َو�ِمَّ َو�ِمَّ

ا ثَُاليِثٌّ َ�ِز�ـٌد ِ�يـِه َ�ـرْيُ َسـا�ٍِم  ْ�َرَم. َو�ِمَّ
َ
ثَُاليِثٌّ َ�ِز�ٌد ِ�يِه َسا�ٌِم حَنُْو: أ

ا َرَ�ايِعٌّ  وَْعَد. َو�ِمَّ
َ
ـا ُرَ�ـايِعٌّ  حَنُْو: أ َ�ِز�ٌد ِ�يِه َسا�ٌِم حَنُْو: تَـَدْحَرَج. َو�ِمَّ

قَْسـاُم 
َ
قَْسـاِم: األ

َ
َ�ِز�ٌد ِ�يِه َ�رْيُ َسا�ٍِم حَنُْو: تَوَْسوََس. َوُ�َقـاُل �َِهـِذهِ األ

 اثلََّماِ�يَُة. 
 

“Kemudian ketahuilah bahwa fi’il yang terhimpun dalam bab ini 
ada beberapa bentuk; 1). Adakalanya dalam bentuk Stulasi 
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BAB VIII 
FI’IL SALIM DAN GHAIR SALIM 
(kata kerja selamat dan tidak selamat) 
 

ab  terakhir ini adalah penjelasan bentukan kata 
perkata sebagai susunan kata, bukan kalimat. 
Oleh karena itu, perlu diperkenalkan kata yang 

selamat dan yang tidak selamat. Kata kerja yang selamat 
adalah kata yang mudah dibaca atau yang tidak 
menggandung huruf illat (huruf penyakit), yaitu: alif (ا), 
ya’ (ي) atau wawu (و) dan sejenisnya, seperti yang disebut 
Fi’il tsmaniyah (kata kerja delapan Fi’il tsmaniyah (kata 
kerja delapan) dan sebagainya sebagaimana yang akan 
dibahas pada berikut ini. 
 
A. Bahasan Fi’il Tsamaniyah (kata kerja bentuk delapan) 

 

ا ثَُاليِثٌّ جُمَرٌَّد َسـا�ٌِم    بَْواِب إِمَّ
َ
نَّ الِفْعَل ا�ُمنَْحرِصَ يِف َهِذهِ األ

َ
ُ�مَّ اْعلَْم أ

ـ ا ثَُاليِثٌّ جُمَرٌَّد َ�رْيُ َسا�ٍِم�ٍ حَنُْو: وََعَد. َو�ِمَّ ا ُرَ�ـايِعٌّ جُمَـرٌَّد حَنُْو: َكُرَم. َو�ِمَّ
ا ُرَ�ايِعٌّ جُمَرٌَّد َ�رْيُ َسـا�ٍِم حَنْـُو: وَْسـوََس  ـا  ,َسا�ٌِم حَنُْو: َدْحَرَج. َو�ِمَّ َو�ِمَّ

ا ثَُاليِثٌّ َ�ِز�ـٌد ِ�يـِه َ�ـرْيُ َسـا�ٍِم  ْ�َرَم. َو�ِمَّ
َ
ثَُاليِثٌّ َ�ِز�ٌد ِ�يِه َسا�ٌِم حَنُْو: أ

ا َرَ�ايِعٌّ  وَْعَد. َو�ِمَّ
َ
ـا ُرَ�ـايِعٌّ  حَنُْو: أ َ�ِز�ٌد ِ�يِه َسا�ٌِم حَنُْو: تَـَدْحَرَج. َو�ِمَّ

قَْسـاُم 
َ
قَْسـاِم: األ

َ
َ�ِز�ٌد ِ�يِه َ�رْيُ َسا�ٍِم حَنُْو: تَوَْسوََس. َوُ�َقـاُل �َِهـِذهِ األ

 اثلََّماِ�يَُة. 
 

“Kemudian ketahuilah bahwa fi’il yang terhimpun dalam bab ini 
ada beberapa bentuk; 1). Adakalanya dalam bentuk Stulasi 

Mujarrad Salim,143 seperti kata “ ََك��ُرم” (mulia), 2) adakalanya 
Mujarrad Ghair Salim,144 seperti kata “ َ3 ,”َوَع��د). Adakalanya 
Ruba’I Mujarrad Salim,145 seperti kata “ َ4 ,”َدْح�َرج), Adakalanya 
Ruba’i Mujarrad Ghair Salim,146  seperti kata “ ََوْس���َوس” 
(waswas). 5). Adakalanya Stulasi Mazid fih salim,147 seperti kata 
 6). Adakalanya Stulasi Mazid Fih Ghair ,(memulikan) ”أَْك��َرمَ “
Salim, seperti kata “ َأَْوَع�د” (menjanjikan), 7). Adakalanya Ruba’i 
Mazid Fih Salim,148 seperti kata “ َ8 ,”تَ�دَ ْحَرج), Adakalanya Ruba’i 
Mazid Fih Ghair Salim 149 seperti kata “ َتََوْس�َوس”, Dikatakan 
(disebut) untuk pembagian ini (dengan sebutan) Delapan 
Pembagian 
 

enjelasan di atas dapat menegaskan bahwa ada delapan 
bentuk kata yang disebut fi’il salim (kata kerja 
selamat) dangan ghair salim (kata kerja tidak selamat) 

yang tersimpul dalam table berikut: 
No: Nama Contoh Keterangan 
01) Stulasi 

Mujarrad Salim 
(Semata tiga 

َكـــُرمَ   (mulia),  رَضََب 

(memukul),  َــــتَح �َ 
Karena tidak 
ada huruf illat ( و

ا ي  ) 

                                                 
143Yang dimaksud dengan istilah stulasi mujarrad salim adalah fi’il yang 
berbentuk tiga huruf dan tidak ada salah satu hurufnya dari huruf alif, wawu atau 
ya’ sebagai bentuk huruf penyakit.  
144Yang dimaksud Stulasi Mujarrad Ghair Salim  adalah fi’il yang terdiri atas tiga 
kata, namun ada salah satu dari huruf itu ada huruf wawu atau ya’ atau alif. 
145Yang dimaksud dengan Ruba’i Mujarrad Salim adalah fi’il yang terdiri dari 
empat huruf aslinya yang bukan salah satu huruf wawu, alif, atau ya’. 
146Yang dimaksud  Ruba’i Mujarrad Ghair Salim adalah fi’il yang hanya terdiri 
atas empat huruf aslinya, namun salah satu hurufnya ada huruf illat, baik itu wawu, 
alif atau ya’. 
147 Yang dimaksudkan dengan Stulasi Mazid fih salim adalah fi’il yang semula fi’il 
yang terdiri atas tiga huruf namun ditambahkan satu huruf yang bukan huruf illat. 
148 Yang dimaksudkan dengan Ruba’i Mazid Fih Salim adalah fi’il yang terdiri atas 
empat huruf aslinya kemudian ditambahkan huruf lain dari bukan huruf illat. 
149 Yang dimaksud dengan Ruba’i Mazid Fih adalah fi’il yang hanya terdiri atas 
empat huruf yang kemudian ditambahkan hurufnya sehingga menjadi lebih, namun 
ada didalamnya huruf illat 
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huruf yang 
selamat)  

(membuka) dll. 

02) Mujarrad Ghair 
Salim (Semata 
tiga huruf yang 
tidak  selamat) 

 َوَج��دَ  ,(berjanji) َوَع��دَ 
(mendapatkan),  َأََم��ل 
(bercita-cita) 

Karena ada 
salah satu 
hurufnya dari 
huruf illat 

03. Ruba’i 
Mujarrad Salim 
(Empat huruf 
semata dan 
selamat 

 Karena tidak (bergelinding) َدْحَرجَ 
ada huruf illat ( و

ا ي  ) sebagai 

huruf aslinya 

04 Ruba’i 
Mujarrad Ghair 
Salim (Empat 
huruf semata 
dan tidak 
selamat 

 Karena ada (waswas) َوْسَوسَ 
salah satu 
hurufnya dari 
huruf illat 

05 Stulasi Mazid 
fih salim (fi’il 
yang tiga huruf 
ditambahkan 
lainnnya) 

 Karena tidak (memulikan) أَْكَرمَ 
ada huruf illat ( و

ا ي  ) sebagai 

huruf 
tambahannya 

06 Stulasi Mazid 
Fih Ghair Salim 
(fi’il yang 
empat  huruf 
ditambahkan 
huruf illat) 

 Karena ada (menjanjikan) أَْوَعدَ 
salah satu huruf 
illat (و  ا ي) 
sebagai huruf 
tambahannya 

07 Ruba’i Mazid 
Fih Salim (fi’il 
yang empat  
huruf 
ditambahkan 
huruf bukan 
huruf illat) 

 Karena tidak (tergelinding) تََدْحَرجَ 
ada huruf illat ( و

ا ي  ) sebagai 

huruf 
tambahannya 

08 Ruba’i Mazid  َتََوْسَوس (terwaswas) Karena ada 
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huruf yang 
selamat)  

(membuka) dll. 

02) Mujarrad Ghair 
Salim (Semata 
tiga huruf yang 
tidak  selamat) 

 َوَج��دَ  ,(berjanji) َوَع��دَ 
(mendapatkan),  َأََم��ل 
(bercita-cita) 

Karena ada 
salah satu 
hurufnya dari 
huruf illat 

03. Ruba’i 
Mujarrad Salim 
(Empat huruf 
semata dan 
selamat 

 Karena tidak (bergelinding) َدْحَرجَ 
ada huruf illat ( و

ا ي  ) sebagai 

huruf aslinya 

04 Ruba’i 
Mujarrad Ghair 
Salim (Empat 
huruf semata 
dan tidak 
selamat 

 Karena ada (waswas) َوْسَوسَ 
salah satu 
hurufnya dari 
huruf illat 

05 Stulasi Mazid 
fih salim (fi’il 
yang tiga huruf 
ditambahkan 
lainnnya) 

 Karena tidak (memulikan) أَْكَرمَ 
ada huruf illat ( و

ا ي  ) sebagai 

huruf 
tambahannya 

06 Stulasi Mazid 
Fih Ghair Salim 
(fi’il yang 
empat  huruf 
ditambahkan 
huruf illat) 

 Karena ada (menjanjikan) أَْوَعدَ 
salah satu huruf 
illat (و  ا ي) 
sebagai huruf 
tambahannya 

07 Ruba’i Mazid 
Fih Salim (fi’il 
yang empat  
huruf 
ditambahkan 
huruf bukan 
huruf illat) 

 Karena tidak (tergelinding) تََدْحَرجَ 
ada huruf illat ( و

ا ي  ) sebagai 

huruf 
tambahannya 

08 Ruba’i Mazid  َتََوْسَوس (terwaswas) Karena ada 

Fih Ghair Salim 
 (fi’il yang 
empat  huruf 
ditambahkan 
huruf dengan 
huruf illat 

salah satu huruf 
illat (و  ا ي) 
sebagai huruf 
tambahannya 

 
Contoh kalimat dapat diperhatikan dalam contoh berikut: 

ي يُوَْسوُِس يِف ُصُدوِر انلَّا ِ
ساذلَّ  

“Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, 
 
 

B. Fi’il Shahih  

ي لَـ�َْس يِف ُمَقابَلَـِة فَائِـِه،  ِ
ا َصـِحيٌْح، وَُهـَو اذلَّ نَّ لُكَّ فِْعٍل إِمَّ

َ
َواْعلَْم أ

لِ 
َ
: ا�َواُو، َوايلَاُء، َواأل ُف، َوَ�يِْنِه، َوالِمِه َحْرٌف ِمْن ُحُروِْف الِعلَِّة َويِهَ

 .  َوا�َهْمَزُة، َواتلَّْضَعيُف. حَنُْو: نرََصَ
“Ketahuilah bahwa setiap fi’il adakalanya bentuk shahih, yaitu 
fi’il yang tidak ada dalam fa’ fi’il, ‘ain fi’il dan lam fi’il dari 
salah satu huruf  illat (penyakit), yaitu huruf wawu (و), ya’ (ي), 
alif (ا), hamzah (ء) dan tad’if (ganda), seperti kata “ َنََص��ر” 
(menolong). 
 
Dijelaskan bahwa bentuk kata dilihat dari segi pengucapan ada 
dua bentuk, yaitu kata yang tidak ada salah dari huruf illat (huruf 
penyakit, yaitu huruf alif, wawu atau ya’) seperti beberapa kata 
berikut: َصرَ نَ    (menolog),  َعلَِم (mengetahui),   َفَ�تَح  (membuka),  ََض�َرب 
(memukul),  َنَظَ�ر (melihat),  ََجلَ�س (duduk) dll.  Contoh kalimat 
dapat dilihat dalam susunan kalimat berikut: 
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ْخرِبُ 
ُ
َال أ

َ
رْيِ َما يَْ�زِنُُه ا�َْمْرُء قَاَل هَلُ انلَّيِبُّ َصىلَّ اهللا َعلَيه وَسلَّم : أ

َك خِبَ
احِلَُة ، إَِذا  ُة ا�صَّ

َ
َطاَ�تُْه ، َو�َِذا  َ�َظرَ ؟ ا�َْمْرأ

َ
َ�َرَها أ

َ
تُْه ، َو�َِذا أ إيَِلَْها رَسَّ

 اَغَب َ�نَْها َحِفَظتُْه.
Nabi bersabda: “Maukah kalian aku beritahu sebaik-baik 
simpanan bagi seorang adalah perempuan yang shalih, dimana 
apabila suaminya melihat istrinya, istrinya menyenangkannya, 
apabila suaminya menyuruhnya, isrtinya mentaatinya, dan 
apabila suaminya tidak ada di rumah ia dia memeliharanya 
(nama suami)  
 

C. Fi’il Mu’tal 

 ِ ا ُمْعتٌَل وَُهَو اذلَّ ي يَُ�وُن يِف ُمَقابَلَـِة فَائِـِه َحـْرٌف ِمـْن ُحـُروِف َو�ِمَّ
 الِعلَِّة, حَنُْو: وََعَد، َو�رََس. 

Dan adakalanya mu’tal (berpenyakit) yaitu kata kerja yang ada 
dalam fa’ fi’il-nya salah satu dari huruf illat, seperti kata “ ََوَع�د” 
(berjanji) dan “يََسر” (mudah). 
 
Yang dimaknsud dengan fi’il mu’tal adalah kata yang pada huruf  
fa’  fi’il ada huruf illat. Seperti  kata- kata berikut ini َيَِم�قُ   -َوِم�ق  
(senang),   َيَوِع��دُ -َوَع��د  (berjanji),   يَفِ��قُ  –َوفِ��َق  (setuju),  يَ��ِرمُ  –َوِرَم  
(menonjol),  َيَ�ِرُع  -َوِرع  (sholeh),  يَ�ِرثُ  –َوِرَث  (mewarisi). Sementara 
contoh kata adalah kata   ََوَع�د dalam firman Allah dalam surat al-
Nisa’a ayat 95 sebagai berikut: 

ِهُدوَن  َرِر َوٱۡلُمَجٰ ِعُدوَن ِمَن ٱۡلُمۡؤِمنِيَن َغۡيُر أُْولِي ٱلضَّ الَّ يَۡستَِوي ٱۡلقَٰ
ِ بِ  لِِهۡم فِي َسبِيِل ٱهللَّ ِهِديَن بِأَۡمَوٰ ُ ٱۡلُمَجٰ َل ٱهللَّ لِِهۡم َوأَنفُِسِهۡمۚ فَضَّ أَۡمَوٰ

ِعِديَن َدَرَجٗةۚ َوُكّالٗ  ُ  َوَعدَ َوأَنفُِسِهۡم َعلَى ٱۡلقَٰ َل ٱهللَّ ُ ٱۡلُحۡسنَٰىۚ َوفَضَّ ٱهللَّ
ِعِديَن أَۡجًرا َعِظيٗما   ِهِديَن َعلَى ٱۡلقَٰ  ٱۡلُمَجٰ

“Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut 
berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang 
yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. 
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ْخرِبُ 
ُ
َال أ

َ
رْيِ َما يَْ�زِنُُه ا�َْمْرُء قَاَل هَلُ انلَّيِبُّ َصىلَّ اهللا َعلَيه وَسلَّم : أ

َك خِبَ
احِلَُة ، إَِذا  ُة ا�صَّ

َ
َطاَ�تُْه ، َو�َِذا  َ�َظرَ ؟ ا�َْمْرأ

َ
َ�َرَها أ

َ
تُْه ، َو�َِذا أ إيَِلَْها رَسَّ

 اَغَب َ�نَْها َحِفَظتُْه.
Nabi bersabda: “Maukah kalian aku beritahu sebaik-baik 
simpanan bagi seorang adalah perempuan yang shalih, dimana 
apabila suaminya melihat istrinya, istrinya menyenangkannya, 
apabila suaminya menyuruhnya, isrtinya mentaatinya, dan 
apabila suaminya tidak ada di rumah ia dia memeliharanya 
(nama suami)  
 

C. Fi’il Mu’tal 

 ِ ا ُمْعتٌَل وَُهَو اذلَّ ي يَُ�وُن يِف ُمَقابَلَـِة فَائِـِه َحـْرٌف ِمـْن ُحـُروِف َو�ِمَّ
 الِعلَِّة, حَنُْو: وََعَد، َو�رََس. 

Dan adakalanya mu’tal (berpenyakit) yaitu kata kerja yang ada 
dalam fa’ fi’il-nya salah satu dari huruf illat, seperti kata “ ََوَع�د” 
(berjanji) dan “يََسر” (mudah). 
 
Yang dimaknsud dengan fi’il mu’tal adalah kata yang pada huruf  
fa’  fi’il ada huruf illat. Seperti  kata- kata berikut ini َيَِم�قُ   -َوِم�ق  
(senang),   َيَوِع��دُ -َوَع��د  (berjanji),   يَفِ��قُ  –َوفِ��َق  (setuju),  يَ��ِرمُ  –َوِرَم  
(menonjol),  َيَ�ِرُع  -َوِرع  (sholeh),  يَ�ِرثُ  –َوِرَث  (mewarisi). Sementara 
contoh kata adalah kata   ََوَع�د dalam firman Allah dalam surat al-
Nisa’a ayat 95 sebagai berikut: 

ِهُدوَن  َرِر َوٱۡلُمَجٰ ِعُدوَن ِمَن ٱۡلُمۡؤِمنِيَن َغۡيُر أُْولِي ٱلضَّ الَّ يَۡستَِوي ٱۡلقَٰ
ِ بِ  لِِهۡم فِي َسبِيِل ٱهللَّ ِهِديَن بِأَۡمَوٰ ُ ٱۡلُمَجٰ َل ٱهللَّ لِِهۡم َوأَنفُِسِهۡمۚ فَضَّ أَۡمَوٰ

ِعِديَن َدَرَجٗةۚ َوُكّالٗ  ُ  َوَعدَ َوأَنفُِسِهۡم َعلَى ٱۡلقَٰ َل ٱهللَّ ُ ٱۡلُحۡسنَٰىۚ َوفَضَّ ٱهللَّ
ِعِديَن أَۡجًرا َعِظيٗما   ِهِديَن َعلَى ٱۡلقَٰ  ٱۡلُمَجٰ

“Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut 
berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang 
yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. 

Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan 
jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada 
masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik 
(surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas 
orang yang duduk dengan pahala yang besar, 
 

D. Fi’il Ajwaf  

ي يَُ�وُن يِف ُمَقابَلَِة َ�يِْنِه َحـرْ  ِ
ْجوَُف وَُهَو اذلَّ

َ
ا أ ٌف ِمـْن ُحـُروِف َو�ِمَّ

 الِعلَِّة, حَنُْو: قَاَل، َوَ�َل.
“Adakalanya fi’il itu ajwaf, yaitu kata yang ditempati ain fi’il-
nya oleh salah satu huruf illat, seperti kata “ َقَ�ال” (berkata) dan 
 .(menimbang) ”َكالَ “
 

da sebagian bentuk fi’il itu yang disebut dengan istilah 
fi’il ajwaf,  yaitu fi’il yang mana bentuk susunan kata 
adalah huruf illat yang menempati a’in fi’il-nya, seperti 

kata “ َقَ��ال” dan “ ََك��ال” dimana masing-masing kata ini huruf 
tengahnya adalah huruf illat, yaitu alif. Contoh kalimat dapat 
dilihat dalam susunan kalimat berikut: 

اِلُب  اَكَل  زَّ  الطَّ  اَ�رُّ
Siswa itu telah menimbang beras 

 ابْلَائُِع ا�ِْملَْح �ِلُمْشرَتِى يَِ�يُْل 
Penjual itu menimbang garam untuk pembeli 

ْ�َماُل ”انلَّيِبُّ َصىلَّ اُهللا َعلَيِْه َو َسلََّم: قَاَل 
َ
  “بِانلِّيَاِت إِ�ََّما األ

Nabi bersabda: “Sahnya sebuah 
 perbuatan adalah dengan niat” 

 
ِ َوبِٱۡليَۡوِم ٱۡألِٓخِر َوَما هُم بُِمۡؤِمنِينَ  يَقُولُ َوِمَن ٱلنَّاِس َمن   َءاَمنَّا بِٱهللَّ

"Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman 
kepada Allah dan Hari kemudian," pada hal mereka itu 
sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman" 

A 
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E. Fi’il Naqish 

ي يَُ�وُن يِف ُمَقابَلَِة الَِمِه َحـْرٌف ِمـْن ُحـُروِف   ِ
ا نَاقٌِص وَُهَو اذلَّ َو�ِمَّ

 الِعلَِّة, حَنُْو: َغَزا, َوَرىَم.
Adakalanya fi’il itu naqish, yaitu kata yang ditempati tempat lam 
fi’ilnya oleh satu huruf illat, seperti kata “َغ��َزا” (perang) dan 
 .(melempar) ”َرَمى“
 
 

ebagian dari bentuk kata fi’il adalah fi’il naqish, yaitu 
kata yang huruf lam fi’il-nya berupa huruf illat, seperti 
kata “َغ��َزا” yang mana huruf akhirnya berupa huruf 

illat, yaitu alif dan begitu juga kata “َرَم���ى” (melempar). 
Sementara contoh kalimat dapat dilihat berikut ini. 

نَّ انلَّيِبَّ صىل اهللا عليه وسلم ، قَاَل : إَذا 
َ
اجْلَْمـَرَة  َرىَم َوَ�ْن َ�َطاٍء ؛ أ

ٍء إِالَّ ال�َِّساء وََذبََح وََحلََق ، َ�َقَد َحلَّ هَلُ لُكُّ   يَشْ
Dari ‘Atha’ bahwa Nabi saw,  bersabda: “Apabila seorang telah 
melempar jamrah, menyembelih dan bercukur, maka segala 
sesuatu baginya boleh dilakukan, kecuali perempuan 
(menyetubuhinya). 150 
 
 

F. Fi’il Lafif 
 

  ِ ا لَِفيٌف وَُهَو اذلَّ ِة وَُهـَو َو�ِمَّ ي يَُ�وُن ِ�يِه َحْرفَاِن ِمْن ُحـُروِْف الِعلَـّ
ُل: ا�لَِّفيُف ا�ْمَ ىلَعَ قِْسمَ  وَّ

َ
: األ ي يَُ�ـوُن يِف ُمَقابَلَـِة ْقُروْ نْيِ ِ

ُن وَُهَو اذلَّ
َ�يِْنِه َوالَِمِه َحْرفَاِن ِمْن ُحُروِف الِعلَِّة، حِنُْو: َطَوى. َواثلَّايِن: ا�لَِّفيـُف 

                                                 
150Ahmad bin Abi Bakar bin Isma’il al-Busyairy, Itihaf al-Khairyal-Maharrah, 
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نَّ انلَّيِبَّ صىل اهللا عليه وسلم ، قَاَل : إَذا 
َ
اجْلَْمـَرَة  َرىَم َوَ�ْن َ�َطاٍء ؛ أ

ٍء إِالَّ ال�َِّساء وََذبََح وََحلََق ، َ�َقَد َحلَّ هَلُ لُكُّ   يَشْ
Dari ‘Atha’ bahwa Nabi saw,  bersabda: “Apabila seorang telah 
melempar jamrah, menyembelih dan bercukur, maka segala 
sesuatu baginya boleh dilakukan, kecuali perempuan 
(menyetubuhinya). 150 
 
 

F. Fi’il Lafif 
 

  ِ ا لَِفيٌف وَُهَو اذلَّ ِة وَُهـَو َو�ِمَّ ي يَُ�وُن ِ�يِه َحْرفَاِن ِمْن ُحـُروِْف الِعلَـّ
ُل: ا�لَِّفيُف ا�ْمَ ىلَعَ قِْسمَ  وَّ

َ
: األ ي يَُ�ـوُن يِف ُمَقابَلَـِة ْقُروْ نْيِ ِ

ُن وَُهَو اذلَّ
َ�يِْنِه َوالَِمِه َحْرفَاِن ِمْن ُحُروِف الِعلَِّة، حِنُْو: َطَوى. َواثلَّايِن: ا�لَِّفيـُف 

                                                 
150Ahmad bin Abi Bakar bin Isma’il al-Busyairy, Itihaf al-Khairyal-Maharrah, 

ي يَُ�ـوُن يِف ُمَقابَلَـِة فَائِـِه َوالَِمـِه َحْرفَـاِن ِمـْن  ا�َمْفُروُق  ِ
وَُهـَو اذلَّ

 ُحُروِف الِعلَِّة, حَنُْو: َوَ�.
Adakalanya fi’il lafif, yaitu fi’il yang ada dalamnya dua huruf 
illat. Bentuk fi’il ini terdiri atas dua bagian: pertama lafif 
maqrun, yaitu kata yang a’in fi’il dan lam fi’il-nya berupa huruf 
illat, seperti kata “طَ�َوى”. Kedua adalah  fi’il yang disebut lafif 
mafruq, yaitu fi’il yang fa’ dan lam fi’il-nya adalah huruf illah, 
seperti kata “َوقَى” 
 

elanjutnya dijelaskan bahwa ada sebagian dari bentuk 
fi’il yang disebut dengan istilah fi’il lafif. Bentuk fi’il 
ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu: 

1. Lafif Maqrun 
Fi’il lafif maqrun adalah fi’il yang berkhir dengan dua huruf 
illat atau dengan lain kata fi’il yang a’in dan lam fi’il-nya 
berupa huruf illah, seperti kata “طَ�َوى” (lapar) yang mana 
huruf tengahnya  (ain fi’il) dan akhirnya (lam fi’il) adalah 
huruf illat, yaitu wawu dan ya’ dan demikian juga kata 
 sebagaimana dapat dilihat dalam ,(memanggang) ”َش��َوى“
contoh berikut: 

 َطَوى ا�رَُّجُل 
Laki-laki itu lapar 

اُب حَلَْم الَْغنَمِ   َشَوى ا�شَّ
Pemuda itu memanggang daging kambing 

2. Lafif Maqrun 
Lafif maqrun adalah fi’il yang huruf fa’ fi’il dan lam fi’il-nya 
huruf illah, seperti kata  ِوقَاًء ، - يَقِي   -َوقَى  (memelihara) dan  

ِوالء -يَلِ�ي   -َول�يَ   (mengangkat/mendukung/setia). Kedua kata 
ini huruf tengahnya bukan huruf illat, namun yang berillat 
adalah huruf awal dan akhir, seolah-olah dua huruf illah itu 
dipisah oleh bukan huruf illah. Contoh kata  َوقَ��ي dalam 
kalimat adalah 
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نَّ انلَّيِبَّ َوَ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ اُهللا �َ 
َ
 -َصىلَّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  -نَْها أ
َظافَِرُه يَْوَم اجْلُمُ 

َ
 ا"هَ لِ ثْ مِ  ىلَ إِ  ءِ وْ ا�سُّ  نَ  مِ َ� وَ  ةِ عَ قَاَل :"َمْن قَلََّم أ

 

“Dari ‘Aisyah RA, bahwa Nabi bersabda: “Barang siapa 
memotong kukunya pada hari Jum’at, maka ia terpelihara 
dari kejahatan sampai sepertinya (hari jumat berikutnya). 
  
Contoh lainnya adalah kata  “ ََولِ�ي”    yang fi’il mudhari’-nya 
 :adalah sebagai berikut يلي 

 �ُِمَساَ�َقِة الَْفَرِس  ا�َْوادُل ِاْ�نَهُ َوِ�َ 
Orang tua itu mendukung anaknya untuk lomba kuda 

 
G. Fi’il Mudha’af 

ي يَُ�وُن َعينُُه َوالَُمُه ِمـْن ِجـ�ٍْس َواِحـٍد,   ِ
ا ُ�َضاَ�ٌف وَُهَو اذلَّ َو�ِمَّ

اِل  ْدِغَمْت يِف ادلَّ
ُ
وَ� ُ�مَّ أ

ُ
اِل األ ْصلُُه َمَدَد ُحِذفَْت َحَرَ�ُة ادلَّ

َ
، أ حَنُْو: َمدَّ

َحِد ا�ُمتََجا�َِسنْيِ يِف 
َ
 اآلَخِر. وَُهَو ىلَعَ ثََالثَـِة اثلَّاِ�يَِة. َواإلِْداَغُم إِْدَخاُل أ

نَْواٍع: 
َ
 أ

Adakalanya fi’il mudha’af, yaitu kata yang ain dan lam fi’il-nya 
dari satu jenis huruf, seperti kata “ ََّم�د” yang asalnya adalah “ ََم�َدد” 
lalu dibuang harkat huruf yang pertama dan digabungkan pada 
huruf dal kedua. Idgham adalah memasukkan satu dari dua jenis 
kepada yang lain.  Idgham ini terbagi menjadi tiga bagian. 
 

ebagian bentuk kata kerja dalam bahasa Arab disebut 
dengan istilah mudha’af (yang digandakan). 
Penggandaan yang dimaksud adalah penggandaan dua 

huruf dijadikan satu dalam bacaan dengan cara di-idgham-kan, 
seperti kata “ ََم�َدد”  dimana dua huruf dal dibaca menjadi satu 
dengan diberikan tasydid, sehingga dibaca menjadi “ ََّم���د” 
(memanjangkan).  Contoh kalimat dapat dilihat sebagai berikut 
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lalu dibuang harkat huruf yang pertama dan digabungkan pada 
huruf dal kedua. Idgham adalah memasukkan satu dari dua jenis 
kepada yang lain.  Idgham ini terbagi menjadi tiga bagian. 
 

ebagian bentuk kata kerja dalam bahasa Arab disebut 
dengan istilah mudha’af (yang digandakan). 
Penggandaan yang dimaksud adalah penggandaan dua 

huruf dijadikan satu dalam bacaan dengan cara di-idgham-kan, 
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ٗرۖا َوِمن ُكلِّ َوهَُو ٱلَّ  ِسَي َوأَۡنَهٰ ِذي َمدَّ ٱۡألَۡرَض َوَجَعَل فِيَها َرَوٰ
لَِك  ِت َجَعَل فِيَها َزۡوَجۡيِن ٱۡثنَۡيِنۖ يُۡغِشي ٱلَّۡيَل ٱلنََّهاَرۚ إِنَّ فِي َذٰ ٱلثََّمَرٰ

ٖت لِّقَۡوٖم يَتَفَكَُّروَن    َألٓيَٰ
“Dan Dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan 
gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan 
padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah 
menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum 
yang memikirkan”151 

 
entuk idgham ada tiga macam sebagaimana makna 
idgham di atas akan dijelaskan dalam penjelasan 
sebagai berikut: 

ــ ــاِن انَلَّ ــاِن ا�ُمتََجا�َِس ــوَن احلَْرفَ ْن يَُ�
َ
ــَو أ ــٌب: وَُه ُل: َواِج وَّ

َ
ْوُع األ

ُل َساِكنًا َواحلَْرُف ا وَّ
َ
ْو يَُ�وَن احلَْرُف األ

َ
َكنْيِ أ اًك، ُمتََحرِّ ايِن ُمتََحـرِّ ثلَـّ

ا.    حَنُْو: َمدَّ َ�ُمدُّ مدًّ
“Macam pertama ada (hukumnya) wajib, yaitu dua huruf yang 
sejenis dan berharkat atau huruf pertamnya mati dan kedua 
berharkat, seperti kata “ َُّمدُّ “ ,”َمد�َ” dan “ا  .”مدًّ

 
Hukum yang pertama dalam idgham adalah wajib, artinya dalam 
mengucapkan kata yang di-idgham-kan itu adalah hukumnya 
wajib, yaitu kata yang berakhir dengan dua kata yang sama atau 
sejenis, seperti beberapa berikut: 
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No صدر فعل �ضارع فعل ماض� Tarjamah 

 َمدَّ  1

Asalnya  
 َمَددَ 

 َ�ُمدُّ 
Asalnya 
 َ�ْمُددُ 
 

ا  مدًّ
Asalnya 
 َمْدَدا

Membentang 

 قَلَّ  2
Asalnya  
 قَلََل 

 يَِقلُّ 
Asalnya 
 َ�ْقِلُل 
 

 Sedikit قِلَّةً 

 ذلَّ  .3
Asalnya 
 َذ�ََل 

 يَِذلُّ 
Asalnya 
 يَْذ�ُِل 
 

 Hina ِذلَّةٌ 

 

ــ      ُل ِم وَّ
َ
ــْرُف األ ــوَن احلَ ْن يَُ�

َ
ــَو أ ــائٌِز: وَُه ــاين: َج ــوُع اثلَّ َن انلَّ

اًك، َواحلَْرُف اثلَّايِن َساِكنًا �ُِسُكوٍن اَعرٍِض، حَنُْو: �َْم  ا�ُمتََجا�َِسنْيِ ُمتََحرِّ
وَ� إِىَل ا�ِمـيِم ُ�ـمَّ 

ُ
اِل األ ْصلُُه �َـْم َ�ْمـُدْد َ�نُِقلَـْت َحَرَ�ـُة الــدَّ

َ
َ�ُمدَّ أ

 
َ
ــمِّ أ ْو بِا�ضَّ

َ
ـــا بِـالَفتِْح أ اُل اثلَّاِ�يَــُة إِمَّ َكـِت ادلَّ ــ ِلَكــوِن ُحرِّ ْو بِا�َكرْسِ

وَ� ِ�يَهـا، فََصـاَر �َـْم َ�ُمـدَّ 
ُ
اُل األ ْدِغَمـْت ادلَّ

ُ
ُسُكونَِها اَعرًِضـا، ُ�ـمَّ أ

.  بِاإلِْداَغِم، َوجَيُوُز �َْم َ�ْمُدْد بِالَفكِّ
“Macam kedua adalah hukumnya boleh, yaitu kata yang huruf 
pertamanya sejenis dan berharkat sedangkan huruf kedua mati 
karena baru datang, seperti kata “ َّلَ�ْم يَُم�د” yang asalnya “ ْلَ�ْم يَْم�ُدد”, 
selanjutnya harkat huruf dal pertama dipindah ke huruf mim, 
kemudian huruf dal kedua diberikan harkat, baik harkat fathah, 
dhummah, ataupun  kasrah karena  harkat sukun itu baru datang, 
kemudian huruf dal yang pertama di-idgham-kan, sehingga 
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َ
َ�ُمدَّ أ

 
َ
ــمِّ أ ْو بِا�ضَّ

َ
ـــا بِـالَفتِْح أ اُل اثلَّاِ�يَــُة إِمَّ َكـِت ادلَّ ــ ِلَكــوِن ُحرِّ ْو بِا�َكرْسِ

وَ� ِ�يَهـا، فََصـاَر �َـْم َ�ُمـدَّ 
ُ
اُل األ ْدِغَمـْت ادلَّ

ُ
ُسُكونَِها اَعرًِضـا، ُ�ـمَّ أ

.  بِاإلِْداَغِم، َوجَيُوُز �َْم َ�ْمُدْد بِالَفكِّ
“Macam kedua adalah hukumnya boleh, yaitu kata yang huruf 
pertamanya sejenis dan berharkat sedangkan huruf kedua mati 
karena baru datang, seperti kata “ َّلَ�ْم يَُم�د” yang asalnya “ ْلَ�ْم يَْم�ُدد”, 
selanjutnya harkat huruf dal pertama dipindah ke huruf mim, 
kemudian huruf dal kedua diberikan harkat, baik harkat fathah, 
dhummah, ataupun  kasrah karena  harkat sukun itu baru datang, 
kemudian huruf dal yang pertama di-idgham-kan, sehingga 

menjadi “ َّلَ�ْم يَُم�د” dengan cara meng-idgham-kan dan boleh dibaca 
 ”.dengan tidak meng-idgham-kan ”لَْم يَْمُددْ “
 

ang kedua bentuk hukum idgham adalah boleh, artinya 
kata itu boleh di-idgham-kan dan boleh juga tidak di-
idgham-kan. Misalnya adalah kata seperti  kata berikut. 

Contoh Asal kata 

 �َْم َ�ْمُددْ  �َْم َ�ُمدَّ 
Cara membacanya dengan dua cara, yaitu: 
1. Harkat dhummah huruf dal pertama dipindah ke 

huruf mim, sehingga menjadi  َْـْم َ�ُمـدد� kemudian 

huruf dal kedua di-idgham-kan sehingga 
menjadi “ َّْم َ�ُمـد�”  dengan diberikan harkat fathah 

sehingga menjadi “ ََّْم َ�ُمـد�”, atau harkat dhummah 

sehingga menjadi “ ُّـَـْم َ�ُمــد�” atau harkat kasrah 

sehingga menjadi “ َ�ُمـدِّ �َـْم  ”  dal terakhir adalah 

harkat sukun huruf dal itu adalah baru datang. 
2. Boleh tidak meng-idgham-kan, sehingga 

menjadi “ َْْم َ�ْمُدد�” 

 
 

Macam yang ketiga dari hukum idgham adalah tidak boleh atau 
dilarang untuk dilakukan peng-idgham-an sebagaimana yang akan 
dijelaskan dengan penjelasan sebagai berikut: 

اًك، نلَّوْ اَ  ُل ِمَن ا�ُمتََجا�َِسـنْيِ ُمتََحـرِّ وَّ
َ
ْن يَُ�وَن األ

َ
ُع اثلَّاِلُث: ُ�ْمتَِنٌع: وَُهَو أ

، حَنُْو: َمَدْدُت إِىَل َمَدْدَن.  ْصيِلٍّ
َ
 َواثلَّايِن َساِكنًا �ُِسُكوٍن أ

“macam yang ketiga dari hukum idgham adalah dilarang, yaitu huruf 
yang pertam dari satu jenis dan berharkat, sementara huruf kedua 
mati dengan sukun yang asli, seperti kata “ َُمَدْدت” sampai kata “ ََمَدْدن”. 
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ukum yang ketikan ketikan meng-isgham-kan satu kata 
dalam pembagian yang terakhir adalah dilarang . Hal ini 
dilarang pada saat kata itu telah memiliki syarat sebagai 

berikut: 1). Huruf yang pertama pada saat di-idgham-kan adalah 
huruf sejenis dengan huruf kedua yang berharkat. 2. Huruf kedua 
adalah huruf mati.  Contoh kalimat dalam hal ini adalah 
 
No: Contoh  Hukum  Alasan 
 Semua ini tidak َمَدْدُت  1

boleh di-idgham-
kan  menjadi  
ــــــــْدَت “  dan ”َم

seterusnya. 

Karena masuk dhamir 
mutaharrik “ ُت” 

 Karena masuk dhamir َمَدْدنَا 
mutaharrik “نَا” 

 Karena masuk dhamir َمَدْدَت  2
mutaharrik “ َت” 

 Karena masuk dhamir َمَدْدِت  3
mutaharrik “ ِت” 

 Karena masuk dhamir َمَدْدُ�َما 
mutaharrik “ ِت” 

 Karena masuk dhamir َمَدْدُ�مْ  
mutaharrik “ ِت” 

 Karena masuk dhamir َمَدْدنَ  
mutaharrik “ ِت” 

 
Contoh kata dalam susunan kalimat dapat dilihat dalam susunan 
kalimat sebagai berikut: 
 

َماَم اْالُْستَاذِ 
َ
 َمدَّ َظافٌِر َحبًْال َو َمَدْدُت احْلَبَْل أ

Zhafir memanjangkan sebuah tali dan 
 aku juga memanjangkan tali itu di depan guru. 
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َماَم اْالُْستَاذِ 
َ
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H. Fi’il Mahmuz 
 

حَ 
َ
ي يَُ�وُن أ ِ

ا َ�ْهُموٌز وَُهَو اذلَّ ْصـِليَِّة َهْمـَزًة، حَنْـُو: َو�ِمَّ
َ
ُد ُحُروفِـِه األ

. فَإِْن اَكنَِت ا�َهْمَزُة يِف ُمَقابَلَِة فَائِـِه �َُسـىمَّ َ�ْهُمـْوَز 
َ
َل، َوقََرأ

َ
َخَذ، وََسأ

َ
أ

. َو�ِْن اَكنَـْت يِف  الَفاِء َو�ِْن اَكنَْت يِف ُمَقابَلَِة َ�يِْنِه �َُسىمَّ َ�ْهُمْوَز الَعـنْيِ
 ِه �َُسىمَّ َ�ْهُمْوَز الَّالِم.ُمَقابَلَِة الَمِ 

“Adakalanya bentuk fi’il itu mahmuz (kata yang berhamzah), 
yaitu kata yang salah satu huruf aslinya adalah hamzah, seperti 
kata “ َأََخذ” (mengambil), “ ََسأَل” (bertanya), dan “ َقََرأ”. Jika hamzah 
menempati fa’ fi’il maka disebut mahmuz fa’, jika ia  menempati 
‘ain fi’il, maka disebut mahmuz ‘ain dan jika ia menempati lam 
fi’il-nya maka ia disebut mahmuz lam. 
 

ijelaskan  bahwa sebagian bentuk kata dalam bahasa 
Arab disebut mahmuz. Kata mahmuz ini disebut isim 
maf’ul, yaitu kata kata diberisikan huruf hamzah 

sebagai bagian dari kata. Oleh karena itu, kata kerja di-mahmuz-
kan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian: 
1. Mahmuz fa’, yaitu kata yang ada huruf hamzah pada 

awalnya, seperti kata “ َأََخذ” (mengambil), “ َأَِمل” (bercita-cita), 
 dalam ”أََخذَ “ dan sebagainya. Contoh kata ,(menyuruh)  ”أََمرَ “
susunan kalimat dapat dilihat dalam firman Allah sebagai 
berkut: 

يَّتَهُۡم َوأَۡشَهَدهُۡم  َوإِۡذ أََخَذ َربَُّك ِمۢن بَنِٓي َءاَدَم ِمن ظُهُوِرِهۡم ُذرِّ
ۡمۖ قَالُوْا بَلَٰى َشِهۡدنَآۚ أَن تَقُولُوْا يَۡوَم َعلَٰىٓ أَنفُِسِهۡم أَلَۡسُت بَِربِّكُ 

فِلِيَن   َذا َغٰ َمِة إِنَّا ُكنَّا َعۡن َهٰ  ٱۡلقِيَٰ
“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan 
anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil 
kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): 
"Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul 
(Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan 
yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak 
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mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah 
orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)", 
 

2. Mahfuz a’in, yaitu kata yang ada huruf hamzah pada tengah 
kata, seperti kata “ ََسأَل” (bertanya), “ثَأَر” (menuntut balas),  
dan lainnya. Sedangkan contoh kalimat dapat dilihat dalam 
susunan kalimat berikut: 

نَّ رَُجالً 
َ
يُّ  َرَوى اْ�ُن ُ�َمَر أ

َ
َالُم: أ َالُة َوا�سَّ َل انلَّيِبِّ َعلَيِْه ا�صَّ

َ
َسأ

ْحَسنُُهْم ُخلًُقا.
َ
فَْضُل؟ َ�َقاَل أ

َ
 ا�ُْمْؤِمِننْيَ أ

“Ibnu Umar meriwayatkan bahwa seorang laki bertanya 
kepada Nabi saw, “orang mukmin yang mana paling utama? 
Nabi menjawab: “Orang mukmin yang paling utama adalah 
yang paling bagi moralnya” 

 
3. Mahmuz lam, yaitu kata yang ada huruf hamzah pada tengah 

akhir kata, seperti kata “ َقََرأ” (membaca), “ أَ تَ خَ  ”  (menahan)  
“ َ  dan lainnya. Sedangkan contoh kalimat (bersembunyi) ”َجبَأ
dapat dilihat dalam susunan kalimat berikut: 

  اهللاُ ىلَّ َص  اهللاِ  ُل وْ سُ رَ  نَ : اكَ اَل قَ  يِظِّ رْ قُ الْ  ِب عْ كَ  ِن بْ  دِ مَّ حُمَ  نْ �َ 
 رَ َق ا ذَ إِ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ 

َ
  ةِ الَ  ا�صَّ يِف  أ

َ
 � :اَل ا قَ ذَ إِ , فَ هُ اءَ رَ وَ  نْ مَ  هُ ابَ جَ أ

ُ , قَ مِ يْ حِ ا�رَّ  ِن مْحَ ا�رَّ  اهللاِ   ةَ احِتَ فَ  يِضَ قْ  �َ ىتَّ , حَ ُل وْ قُ ا �َ مَ  َل ثْ ا مِ وْ ا�
  اهللاُ  اءَ ا شَ مَ  َث بِ لَ , فَ ةِ رَ وْ ا�سُّ وَ  اِب تَ كِ الْ 

َ
 هُلُ وْ قَ  َل زَنَ , �َ َث بِ لْ يَ  نْ أ

نِْصتُوا لََعلُّ�م :{وَ اىَل عَ �َ 
َ
�َذا قُِرىَء الُقرآُن فاستَِمُعوا هَلُ َوأ

 تُرمَْحُوَن}
“Dari Muhammad bin Ka’ab al-Quhubiy beliau berkata: 
“Adalah Rasulullah apabila membaca (ayat), maka dijawab 
dibelakang beliau, Kemudian apabila beliau membaca “ بسم
 mereka juga ikut membacanya  sampai ,”هللا الرحمن الرحيم
akhir surat al-Fatihah dan satu surat. Allah membiarkan dan 
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“Ibnu Umar meriwayatkan bahwa seorang laki bertanya 
kepada Nabi saw, “orang mukmin yang mana paling utama? 
Nabi menjawab: “Orang mukmin yang paling utama adalah 
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3. Mahmuz lam, yaitu kata yang ada huruf hamzah pada tengah 

akhir kata, seperti kata “ َقََرأ” (membaca), “ أَ تَ خَ  ”  (menahan)  
“ َ  dan lainnya. Sedangkan contoh kalimat (bersembunyi) ”َجبَأ
dapat dilihat dalam susunan kalimat berikut: 

  اهللاُ ىلَّ َص  اهللاِ  ُل وْ سُ رَ  نَ : اكَ اَل قَ  يِظِّ رْ قُ الْ  ِب عْ كَ  ِن بْ  دِ مَّ حُمَ  نْ �َ 
 رَ َق ا ذَ إِ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ 

َ
  ةِ الَ  ا�صَّ يِف  أ

َ
 � :اَل ا قَ ذَ إِ , فَ هُ اءَ رَ وَ  نْ مَ  هُ ابَ جَ أ

ُ , قَ مِ يْ حِ ا�رَّ  ِن مْحَ ا�رَّ  اهللاِ   ةَ احِتَ فَ  يِضَ قْ  �َ ىتَّ , حَ ُل وْ قُ ا �َ مَ  َل ثْ ا مِ وْ ا�
  اهللاُ  اءَ ا شَ مَ  َث بِ لَ , فَ ةِ رَ وْ ا�سُّ وَ  اِب تَ كِ الْ 

َ
 هُلُ وْ قَ  َل زَنَ , �َ َث بِ لْ يَ  نْ أ

نِْصتُوا لََعلُّ�م :{وَ اىَل عَ �َ 
َ
�َذا قُِرىَء الُقرآُن فاستَِمُعوا هَلُ َوأ

 تُرمَْحُوَن}
“Dari Muhammad bin Ka’ab al-Quhubiy beliau berkata: 
“Adalah Rasulullah apabila membaca (ayat), maka dijawab 
dibelakang beliau, Kemudian apabila beliau membaca “ بسم
 mereka juga ikut membacanya  sampai ,”هللا الرحمن الرحيم
akhir surat al-Fatihah dan satu surat. Allah membiarkan dan 

menurunkan  firman-Nya: “ قُِرىَء القُرآُن فاستَِمُعوا لَهُ َوأَْنِصتُوا وإَذا 
 apabila dibacakan al-Qur’an, maka) ”لََعلُّكم تُْرَحُمونَ 
dengarkanlah dan perhatikan agar kalian mendapat rahmat” 

 
Akir kitab ini diakhiri dengan ungkapan sebagai berikut: 

َعُة َجيَْمُعَها َهَذا البَـْيُت:َويـَُقاُل ِهلِذِه األَْقَساِم: األَقْ   َساُم الَسبـْ
“dikatakan bagi yang tujuh bentuk ini dengan sebutan “bagian tujuh” 
yang diuhimpun dalam bait ini” 
 
Pengarang kitab Matan al-Bina’ wa al-Asas” menjelaskan tujuh 
bentuk kata dengan dengan istilah masing sesuai dengan kreterianya 
sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian untuk 
memudahkan ingatan maka disimpulkan dalam nazham (susunan 
kalimat bernada) sebagai berikut: 

 َصِحيَحْسْت ِمثَا�َْسْت وُ�َضاَ�ْف 

ْجوَْف   
َ
 لَِفيٌْف ونَاِقٌص وَ�ْهُموُز وأ

“Shahihat”  (fi’il shahih), misalah (fi’il mu’tal), mudha’af (fi’il 
mudha’af), Lafif (fi’il lafif maqrun dan mafruq), naqhish (fi’il 
naqish, Mahmuz (fi’il mahmuz) dan Ajwaf (fi’il ajwaf). 

 

ْت مَّ �َ   
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