
mus
Ilmu Nahwu

d
sh# af

hnan Saiful Mu'rninin



Kamus ini menghimpun seluruh istilah yang sudah familiar
dalam kajian ilmu nahwu dal sharaf, serta terangkum pula para
ulama yang concern terhadap kajian bahasa Arab ilan kaiya-liarya
mereki ydng agung. Dihaiap(an kamus ini dapat mtimbantu
para pemba-a yang sedang mendalami dan menekuni bidang
kajian ilmu bah-asa Arab dengan memberikan kemudahan dalam
m6ncari istilah-istilah yang terdapat dalam ilmu nahwu dan
sharaf.

Ihmus Ilmu Nahwu & Sharaf
Nahwu dan sharaf merupakan

bagian dar1' Ulumul' Arabiyyah,
yar.g bertujuan untuk menjaga
dari kesalahan pengucapan
maupun tulisan. Ilmu nahwu
adalah ilmu yang membahas
tentang aturan akhir struktur
kalimah (kata) apakah berbentuk
rafa', nashab, jaru, atau jazm.
Sedangkan ilmu sharaf adalah
ilmu yang membahas tentang
shighah (bentuk) kalimahArab dan
hal ihwalnya dari mulai huruf
asli, tambahan, shahih, sampai
kepada 'illat-nya.

Dari kedua ilmu inilah kita
dapat memahami dan mem-
pelajari teks-teks bahasa Arab
yangtermaktub dalam Alqurary
hadis, syair-syair, serta qaul-qaul
bijak para ulama terdahulu.

Pelajarilalt
bahasg Arab karena

sestmgguhnya
bahastt Arab itu

merupakan suatu
bagian dari

agamakalian.
(Umar bin Al-Khaththab)

Sesunggulmya
balusct Arab dan

naluott adalah suattt
s ar an 6 un tuk men get alui

Alquran dan sunnah
N abiW. Keduanya bukanlah
termasuk dari ilmu-ihntt syar'i

akan tetapi uajib
hukumnya mendalami

kedus ilmu tersebut karena
syari'ah ini datang dengan

bahasa Arab dttn setiap syari'ah
tidnk akan

tampakkecuali dengan
suatu balusa.

(Imam Al-Ghazali dalam
Ihya'Ulumuddin)
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Prakata

Segala puji milik Allah Pencipta semesta alam. Shalawat beserta salam

semoga mengucur deras ke haribaan Nabi Muhammad ffi, keluarganya,

para sahabat, dan umatnYa.

Bahasa Arab merupakan bahasa Alquran dan hadis Nabi. Maka untuk

mengkaji keduanya dibutuhkan seperangkat dlat (sarana) agar tidak salah

dan keliru dalam membaca dan memahami teks Arab yang masih "gundul"

tanpa harakat,terutama hadis Nabi. Sebab salah dan keliru dalam pem-

bacaan teks akan mengakibatkan salah dan keliru pula dalam pemaknaan.

Untuk menghindari hal itu, maka sarana ilmu nahwu dan sharaf menjadi

suatu kebutuhan yang tidakboleh diabaikan.

Dalam mengkaji kedua ilmu tersebut, para pakar bahasa dan sastra

senantiasa mencurahkan segenap pemikirannya, sehingga darinya lahir

sejumlah perbedaan pendapat, karena kenyataan rivalitas yang muncul

antara sejumlah mazhab nahwu, terutama mazhab Bashrah dan Kufah.

Sarana rivalitas melalui perdebatatan ilmiah ini nyata melahirkan sejumlah

pakar bahasa yang maslng-masing memiliki coraknya yang berbeda. Di

antara pakar bahasa tersebut adalah Khalil bin Ahmad, Sibawaih, Al-Kisa'i,

Ibnu Malik, Yunus bin Habib, Syalaubin, dan lainnya.

usaha mereka yang terpuji ini sebenarnya mempunyai satu tujuan:

menggali Alquran dan hadis Nabi dalam perspektif bahasa Arab, terutama

ilmu nahwu, sharaf, dan balaghah (sastra). Ilmu-ilmu tersebut telah menjadi

@
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standar baku yang harus dimiliki oleh para pengkaji Alquran dan hadis
Nabi sebagai sumber ajaran Islam, serta teks-teks Arab, terutama kitab-
kitab Arab Hasik yang mengkaji berbagai disiplin ilmu pengetahuan Islam.

Berangkat dari perlunya kita mengkaji Alquran, hadis Nabi, dan teks-
teks Arab, terutama kitab-kitab Arab Hasik dengan seperangkat alat nahwu
dan sharaf, penulis memberanikan diri untukmenghadirkan kamus praktis
yang mengkaji disiplin ilmu nahwu dan sharaf. Dengan penuh harapan
mudah-mudahan kamus ini dapat membantu para santri, pelajar dan
mahasiswa dalam memahami sintaksis dan morfologi. Dipaparkan dengan
bahasa yang mudah dipahami, dengan menghadirkan sejumlah keterangan
syaudhid (bukti kutipan) dan bait-bait Alfiyah karya Ibnu Malik yang
terkenal itu.

Dalam kamus ini penulis berusaha membentangkan aneka pendapat
pakar nahwu, baik pandangan para pakar nahwu klasik, maupun
kontemporer, dengan harapan para pembaca akan terbuka cakrawala
wawasan keilmuannya, karena dalam berbagai perbedaan itu terdapat
sejumlah hikmah yang berharga, agar kita senantiasa dapat menganalisa
berbagai masalah dengan objektif. Dan juga penulis sengaja menghadirkan
biografi para pakar bahasa, agar para pembaca mengenal dan memperoleh
wawasan darinya.

Di akhir pengantar ini, penulis menghaturkan banyak terima kasih
kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan kamus yang sederhana
ini, terutama kepada guru-guru penulis di pesantren, yang dengan penuh
kasih sayang dan konsisten, telah menggembleng penulis dalam pengajaran
bahasaArab. semoga amal baik mereka senantiasa mengalir sampai akhir
nanti. Penulis menyadari, bahwa penyusunan kamus ini masih belum
sempurna. Ada banyak kekurangan, terutama dalam kajian nahwu yang
membutuhkan berbagai rujukan kitab-kitab klasik yang langka dite-
mukan. untuk itu, penulis dengan lapang hati menerima saran dan kritik
dari para pembaca. semoga kamus ini bermanfaat bagi kita semua, amin.

Iman Saiful Mu'minin



A'ilra Unl)
Di antaraTt'fl yang dapat me-nashob-kan kepada dua mafttl bih,yang
asal keduanya bukan sebagai mubtadd' dan khabar, tetapi salah

satunya sebagai fd'il dalam makna adalah kalimah a'thd, seperti

W'#t&d;l (Aku telah memberikan baju kepada seorang fakir).
Kalimah al-faqir tersebut menjadi maftrl bfh awal sekaligus
kedudukannya sebagai fd'il dalam makna. Sebab makna'pemberian"
menjadi lengkap dan sempurna dengan adanya fakir. Maka pada

asalnya kalimah yang kedudukannya sebagaifill dalam makna itu
harus didahulukan. Untuk itu, mendahulukan kalimah yang
kedudukannya sebagaift'fl dalam rnakna terdapat dalam tiga tempat,
yaitu:

1. Ketika terjadi kesamaran, seperti U11a liij &pl (eku telah
memberikan Salim kepada Zaid).

2. Ketika membatasi maffilbihkedua, seperti U fl $lt ,: +nl E (Aku

tidak memberikan kepada Khalid kecuali sebuah baju).

3. Ketika mafttl brh kedua dengan isim zhdhir, sementara maffil
bihpertamadengandhamirmuttashil,sepertiayat: 1i*1311t.r"1[l
(Kami memberikan telaga Al-Kautsar kepadamu, wahai
Muhammad).

ffi
Alif
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Wajib mengakhirkanfd'il dalam makna pada tiga tempat, yaitu:

1. Ketika membatasi fd'il dalam makna, seperti tiij f1o.$f ,ry,tV
(Aku tidak memberikan baju kecuali kepada Zaid).

2. Ketika/d'il dalam makna dengan isim zhdhir, sementara mafttl
b rh kedua dengan dhamir mutt ashil,s ep erti ..14.;'rtdJ'il F;ilt f em
memberikannya [dirham] kepada Said).

Fd'il dalam makna terkadang berbentuk dhomir yang kembali kepada

maffil bih kedua, seperti li*r.:.1. t,ryl(Aku memberikan hadiah

kepada orang yang berhaf menerimanya).

Aaat (triD

AdAtadalahkalimahyangmengikatantaramusndddanmusnddilaih,

atau antara satlu jumlah denganTum/ch yang lain.

Adatudt (jama' Addt) tersebut terkadang terdiri dari huruf seperti huruf
jarr,'athaf, jawab ata:u tanbih,' atau terkadang pula berupa rsrm atau

;E'il, seperti rsim istiJhdm, atau rsfrtsnd'.

Afal Al-Khamsah (ir.gi 
Jt;3D

Af,dl al-khamsah atatf il-f il lima adalah setiapTttl mudhdri'yang
bertemu dengan alif tatsniych atau udtuujama' atanyd' mulchdthabah

(kata ganti orang kedua). Bentuk u)ozan afdl al-khamsah adalah

sebagai berikut:s)ifi g)Li aj{ 3fu *+.Untuk itu, setiap /itl
mudhdri'yang memenuhi bentuk wazan di atas disebut afdl al-
khamsah.

Afdl al-khamsah tersebut dapat dibaea rafa'dengan tetap membu-

buhkan nun, dan dibaca nashab atatjazm dengan tanda membuang

nun-tya,seperti ayat:\thft :)it!*p ;,5 (oan jika kamu sekalian tidak

dapat melakukannya, dan memang kamu tidak akan bisa melakukan-

nya). Atau seperti, # U?tA1!i ;Iii Vi it #.6i ai* a$f'Jit (para

pelajar putra itu sedang menulis pelajaran di kelas, dan mereka tidak
boleh keluar sebelum selesai dari pekerjaannya).



Adat - afal Asy-Syuro' @

Afel Al-Madhi Wa A&-Dzammi ti,il6giti Jtr'l;

Afdl al-madhi wa adz-dzammf adalah sejumlah kalimohf il tertentu

yang menunjukkdn makna pujian dan celaan. Di antara c/dl al-madhi

ua adz-dzammi adalah tafiizhp dan u,4, seperti {l, &.rl p+ (Sebaik-

baik lelaki itu Khalid); dan seperti ,$ttdi &fi s{ (se5etet-jelek

ucapan itu kesaksian palsu).

Menyimak dua contoh di atas, afdl al-madhi ua adz-dzammi ini terdiri

dari tiga komponen, yaitu:

1. Kalimahf i/ (,.+ dan r.!).
2. Fdtl (subjek), yaitu lafazh ar-rajulu dan al-qaulu.

3. Makhsush bil madhi taa dzammi (pihak yang mendapat

kelirhususan dengan pujian dan celaan), yaitu lafazh khalid dan

syahddatuzzttr.

Ada beberapa syarat ketentuan dalam komponen tersebut di atas, di

antaranya:

1. Lafazh ni'madan bi'sc merupakan f iljdmidyangtidakdapatdi-
tashrif, serta ia menunjukkan makna pujian dan celaan.

2. Fd'il keduanya harus dibarengi oleh ahl dan ldm (Si, idhdfat
kepadanya atau dengan isim maushul mA(p dan man Q;),seperti
'tflt ',5;, E ;;^1. 

(Sejelek-jelek apa yang kamu lakukan adalah men-

curi).

3. Malchstsh bil madhiua dzammiiu.jelas rsrm m a'rif,ahyangmenjadi

sasaran pujian atau celaan. Dan kedudukan i'rdb makhsush bfl

madhi ua dzommi itu dibaca rqfc' selamanya sebagai mubtadd',

sementara kalimahf il danfd'ilyang berada sebelumnya sebagai

khabar-nya.

AfaI Asy-syurff' (7ill$Jt tll

Afa'dl asy-syurtr'adalah sejumlah kalimahf il yang menunjukkan

makna 'memulai' dalam suatu pekerjaan. Afdl asy-syurtt'banyak

jumlahnya, di antaranya 4&J1l t iI) Uil ,6iiafu) *
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,1y,jt,2t: bry" AWW).!&, (,ii:kl UIO 
-tl,

Untuk lebih jelas, lihat masing-masing entrinya.

dan (i,jlii i3.l};at.

AjaI (&.1)

Kalimat a7'cl semakna dengan na'am,yang fungsinya sebagai jawaban

atas suatu pertanyaan. Al-Akhfasy berpendapat, bahwa ajcl lebih

utama digunakan sebagai jawaban membenarkan (tashdiq) dibanding

na'am,sementara nohm lebih utama digunakan dalam suatu jawaban

dat'. istifhdm (meminta kepahaman). Jika Anda ditanya: Anda akan

pergi? Maka jawabannya adalah aJ'al (benar). Dan jika Anda ditanya,

apakah Anda pergi? Maka jawaban Anda: na'Qm (betul).

Jadi kalimat cTol adalah suatu bentuk jawaban membenarkan berita

yang diucapkan penanya. Adapun nq'am merupakan jawaban dari

pertanyaan orang yang meminta kepahaman. Ibnu Hisyam menam-

bahkan satu lagi fungsi bagi jawaban ajal, yaitu sebagai wa'ad

(ancaman). Demikian itu, terjadi bila ada suatu perintah atau ungkapan

yang semakna dengannya, seperti: li6 i.rbl (pukullah Zaid), maka

jawabnya: o7al.

e5waf (-ipJ)

Ajutdf adalah bentuk kalimat f il (kata kerja), di mana 'ainf il-nya

berupa huruf illcf seperti kalimat'18 .

Ajutdf initerbagi kepada dua bagian:

1. Ajudf u:duti, yaitu kalimahf il, di mana'ainf il-nyaberasal dari

huruf u.rdu.tu, seperti Jl3, karena asalnya: lj
2. Ajudf yd'i,yaitukalimahf il, di mana 'ainfi'il-nya berasal dari

huruf yd', seperti: [1!, karena asalnya: 1!.

Akhwit Laisa (j',i;
Maksud akhudt larsc adalah huruf-huruf yang ber-'omcl seperti hal-

nya loisc, yaitu me-rafa'-kan isim dan me-noshab-kankhabar-nya.

Huruf-huruf tersebut ada empat, yaitu &{ ,f .t, durr,r1.
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1. Md menurut mazhab Hijaz dapat beramal seperti halnya larsa,
yang ia berfrrngsi menafikan sesuatu hal secara mutlak, seperti

El6 3ij E (Zaid itu tidakberdiri); atau contoh ayatAlquran fi lii l;
(Orang ini bukan manusia). Sementara menurut mazhab Tamim,

bahwa mditutidakberamal sama sekali, dengan alasan md adalah

huruf yang tidak punya ciri khusus, karena ia terkadang masuk

pada kakmat isim, dan fi'il, seperti "fr "s; [i atau "t;: iill.. Untuk

itu, ia tidak bisa ber:amal seperti halnya larsa.

Ada syarat-syarat tertentu agar md ini dapat beramal, yaitu:

Setelah huruf md tidaktidak dibubuhi huruf in. Bila ia dibubuhi

huruf fn, maka 'amal-nyabatal, seperti "pt6 ir; jt U

a. NcTt tersebut tidak dibatalkan oleh illd, seperti 
FE t 35 lr

b. Kubar md tidak didahulukan atas isfm-nya, yakni khabar-
nya tidak menggunakan zharaf, jarr majrttr

c. Bila khabar-nya didahulukan, maka ia harus dibaca ro.fa',

seperti i5"pt6 U. Sering khabar md itu dibubuhi huruf bd'

zdidah, seperti ayat Alqururrt d,jl6{ G #g euvi (Tuhanmu

tidaHah lalai atas apa-apa yang mereka lakukan).

Ld menurut mazhab Hijaz bisa ber:amal seperti halnya lorso,

dengan harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

a. Isfm dan khabar-nya harus nakirah, seperti: Ar'6,p"t
(tidakada seoranglaki-laki itu lebih utama dibanding kamu).

b. I(habar /d tidakboleh didahulukan atas rsim-nya.

c. Keadaan na;Etersebuttidakboleh dibatalkan hmal-nya oleh

flld, seperti Ar',,,;l;|{t& l.
3. In menurut mazhab ulama Kufah selain Imam Fara adalah dapat

ber-'amal seperti halnya laisa. Sementara menurut mazhab

kebanyakan ulama Bashrah, di antaranya Abu Abbas Al-Mubarad,
Abu Bakarbin Saraj, dan Ibnu Jinni, bahwa huruf in tidak dapat
ber:amal seperti lcrsa. Seperti ungkapan penyair:

2.

3gl6ir.5;1,fa { s ..$ &v# i:l
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Dia tidak dapat menguasai seseorang' kecuoli orang -orang gila

Aang Paling lemoh.

4 . Ldtc merupakan huruf gabungan lA nafi dan tA' tahits yang dibaca

fathah.Mazhab jumhur nahwu mengatakan bahwa ldta dapat ber-

amal sepertilaisa,tetapi dengan syarat rsdm dan khcbcr-nya itu

berasal dari isim-isim yang menunjukrkan makna zaman (waktu),

serta salah satu dari rsfm dan khabar-nyaharus dibuang. Namun,

kebanyakan pendapat Arab (lisiln'Arab)membuang rsim-nya dan

menetapkankhabar-nya. seperti ayatAlquran: 6,V gje &fr. Asal

perkiraannya: 6,V,ir,*J1&'i, (Pada saat itu tidak ada waktu

untuk berlari).

Aku (jx)

Aku merupakan bentuk kalimahf il mudhflri'ndqrs yang dibacajazm

seperti halnya kolimat;,( vanS dimasuki oleh huruf-J'czm. Asalnya:

;,331 
dan ;,;(, kemudian udtttupada kedua kalimat tersebut dibuang,

agar tidak bertemu dua huruf sukfi n (mati). Kemudian setelah itu huruf

nfin dibuang karena terlalu banyak pemakaian serta untuk memudah-

kan pengucapan, seperti ungkapan syair:

3*e frJr^iU U,* t S j31 p ftr e+;1 ii :il i),
Jika alat diberi harta, maka deng an harta itu aku tidak akan sombong .

Seb ab kondisi itu terkadang b erab ah.

Imam Sibawaih dan para pengikutnya berpendapat, bahwa n0n

tersebut tidak boleh dibuang ketika bertemu dengan huruf mati,

seperti ti! Y.t\ e\ ;j, sebagaimana ayatAlqu rur,tiS gitl F p. Namun

Syaikh Yunus membolehkan membuang nfin-nya. Dalam qird'ahyang

syddz(bataD dibaca: tyi{;;$ &- pl.

Ata (f)
AId menurut pakar nahwu terdiri dari beberapa bagian, di antaranya:

1. Tanbih (peringatan). Huruf ald tersebut fungsinya untuk

menyatakan serta mengingatkan pendengar terhadap apa yang
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dibicarakannya. AIA merupakan huruf tidakberamal yang masuk
pada jumlah ismiyyah dan jumlahfi'liyah, seperti ayat Alquran:

* ;*j rt'l -JjJ i,! S (Ingatlah, sesungguhnya kekasih-kekasih

Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka). Dan seperti:

PU;p"4 i.&L iI S (Ingattah, di wakru azab itu datang kepada

mereka tidaklah dapat dipalingkan dari mereka).

2. Taubikh inkd.ri (celaan inkar). Makna ini khusus masuk pada
jumlah fi'liyyah (f il md dh),seperti W a;r, f (ridattah kamu

belajar dengan baik).

3. IstiJhdm nafi, di mana fungsinya mengharapkan sesuatu . Al6.ini
khusus masuk pada jumlah ismiyah dan ber-'amal seperti halnya
nqTt jenis, seperti ucapan :

Wii ,*k ,b.:fi(Tiadakah seseorang yang kami jumpai sehingga

ia dapat membimbing kami?).

4 . Aradh dan tahdidh. 'Aradh artinya meminta sesuatu dengan cara

halus (sindiran), seperri ayat: $ 
^\ 

A:l a;-f (Apakah kamu

sekalian tidak ingin Allah mengampunimu?). Sementara makna
tahdtdh adalah meminta sesuatu dengan anjuran, seperti ayat:

;#,;i l-K, Ci Aj* {f (u en gapakah kamu sekalian ti dak
memerangi orang-orang yang merusak sumpah janji mereka?).

Catatan:

A/d yang berfirngsi sebag ai' ar adhl<husus masuk padajumlah fi'liyy ah,

sementara tahdidh khusus masuk pa dajumlahfi'liyy ah (f il mudhdri).

Al-Battata (i3i)

Al-Battata merupakan bentuk akar kata (mashdar) dari kata kerja
batta yang mengandung makna qatha'a(putus). Kedudukan kalimah
al-battata adalah sebagai maffil muthlaq, danmenurut pendapat yang

masyhur hamzah pad,a kalimoh tersebut adalah hamzah qatha',
seperti: ltfi {ril.J (Atu tidak melakukannya sama sekali).
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Alif LafazhAna (6)

Menurut pendapat sebagian pakar nahwu bahwa alifyang berada pada

kalimah and itu zdidah (tambahan). Untuk itu, ia harus tetap utuh

ketika dibaca uaqf dandigugurkan pada saat washal; atauberada di

tengah-tengah kalam pembicaraan, seperti: Jlii 6, maka ahfnya harus

digugurkan dari sisi pengucapan, tidak dalam tulisan.

Sebagian pakar lain berpendapat, bahwa clftersebut merupakan ahl
ashliyyah(asli), maka ia harus tetap utuh, baik ketika urcshcl ataupun

waqf.Imam Sibawaih menuturkan bahwa sebagian orang Arab

menetapka n alif-nya ketika washal.

Tambahan:

Jikadhamirhuwa(ei)danhiaa(t!)drbacautaqf ,makaAndaucapkan

huu.' (3i) dan hry (4) dimatikan u.rdrou danyd'-nya.; ataubacaan huusah

(6i) dan hiyah (ia), dengan menambahha'sakat padanya. Dalam

Alquran tercantum: tp l;3531U; (Tahukah kamu, apakah neraka

Hauiaahitu?).

Alif Lem 0D
AI atau alif hmterdiri dari tiga bagian, yaitu:

1. Isim maushfil yangsemakna dengan attadzi (6ir) dan akhudt-

nya. Biasanya alif ldm tersebut masuk padaisimfd'il dan isim

maffil,seperti: S +rtlr('Yang'memukul itu Zaid), atau seperti:

$i &. i"tit ('Yang' dipukul itu Ktralid) . Atif ldm maushfilahyang

semaknadenganalladziitushf loh-n)'adalambentuksifatsharlhah'

yaitursimf il,b,immaf frldansifatmusyabahhah,seperticontoh

tersebut di atas. Namun, kadang alif ldm maushttlah ini masuk

padaf itmudhdri',tetapi syddz (cacat). Ia dapat masukpada.f il
mudhdri' dalam kondisi darurat syair. Bahkan Al-Jurjani menya-

takan, bahwa penggunaan tersebut dalam natsar (selain syair)

keliru sekali, menurut kesepakatan pakar nahwu. Artinya, ia tidak

dapat dianalogikan (qryds) dalam natsar, seperti ungkapan

penyair terkenal Farazdaq:

L
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d,etb gbrgi t J:.".li t S uf* eiltilU e,lt t

Kamu bukanlah hakam y ang disetuiui keputusanny a, bukan pula

b ang s aut an, ahli pikir dan ahli debat.

Pengguiraan ini menurut mazhab Bashrah khusus untuk syair.

Namun, Ibnu Malik pada sebagian kitabnya berpendapat, bahwa

alif dan ldm yangmasuk pad af il mudhdri' tersebut tidak khusus

pada syair saja, tetapi ia boleh digunakan dalam syair dan natsar.

Demikian hal itu diungkapkan dalam Alfiy ah-nya:

$ Julli -,frVfi * 5tfu"u-;L;
Shilah alif ldmitu harus berbentukshr/at sharihah, sementara ia

denganf 'fl mu'rab itu langka sekali.

AIif ldm maushttlahjuga kadan g shilah-nyadalam bentakjumlah

isimiyyah ata:u zharaf, tetapi pendapat ini syddz (cacat). Contoh

yang pertama seperti ungkapan penyair:

l; or.i61JJ6 i.t * & )*lt f$,,A
Kami merup akan b ag ian dari kaum itu, g ang Rasulullah s endii
di antara mereka. Bagi mereka itu dekat "pundaknya' dengan

BaniMa'ad.

Contoh yang kedua (zharafl seperti ungkapan penyair:

iu +6 '*y * * dt,ytf.u]ylJ U
Siapa saja yang senantiasa bersyukt r atas kebersamaan, maka

ia b ebas mer deka dalam kehidup an y ang dinaung i kej embaran.

2.Huruf .ta'rif ,yaifi alif ldmyangber{ungsime-mc'ifah-l<ansuatu

kalimat. Alif hm ta'rifini terbagi kepada dua bagian, yaitu pertama

alif ldm'ahdiyyahdankeduaalif ldm jinsiyyah.

Adapun alif hm macam pertama ('ahdiyyah) mempunyai tiga

bagian, yaitu

a. AhdiAdz-Dzikri, yaitu kalimah yang diikuti oleh alfldm itu
telah disebutkan sebelumnya di awal pembicaraan, seperti:
',y.fll3fi:U.: ggt (Aku telah bertemu denlan seseorang,

maka aku muliakan orang itu).
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'AhdiAl-Hudhttri,yaitakalimahyangdiikutiolehc/r/ldmitu

hadir (ada) dalam kenyataan, seperti ayat: 'f:;p'F ;i31-C
(Pada hari ini [hari Arafah] telah Aku sempurnakan bagimu

agamamu).

AhdiAdz-Dzihni, yaitu kalimahyang diikuti oleh alif ldmitu
telah ada dalam benak atau pengetahuan seseorang tanpa

harus diungkapkan, seperti ayat Alquran: ,llli,,i li3l (Ketika

keduanya berada di gua itu). Maksudnya, semua orang paham

dan tahu, bahwa gua yang dimasuki oleh kedua orang itu
(Rasulullah danAbu Bakar) adalah gua Hira.

Adapun alif ldm macam kedua (jinsiyyah) itu terdiri dari dua

bagian, yaitu:

a. Al-Istighrdg. Tanda alif ldm istighrd.qiyyah tersebut layak

didatangkan lafozh kullunffi) pada kalimahyang diikuti ohl
/dm tersebut. Alif ldm istighrdqiAyoh terbagi kepada dua ba-

gian, yaitu pertama, istighrd.q afrdd"f insiy (mencakup individu
jenis), seperti ayat: Y;4b Slri)i 61, (Setiap indiyidu manusia

itu diciptakan dalam keadaan lemah). Kedua, istighrd.q

kha.shdishafrdd(mencakupindividukhusus),seperti'iiCtLil

(Kamu itu seorang pengajar). Yakni setiap sifat atau kepribadi-

an yang ada pada seorang pengajar.

b. Al-Haqiqoh, yaitu alif ldm yang menjelaskan hakikat jenis

dan tabiatnya, seperti : iltt U r9$1 yjt laakikat dan j enis laki-

laki itu lebih kuat dari perempuan). Maksudnya,lebih kuat

dari sisi fisik. Sebab, terkadang perempuan juga unggul dari

sisi selain jenis seperti sifat atau kecerdasan.

B. Alif ldm zA'idah (tambahan), yaitu alif ldm selain mcushfil atau

huruf ta'rtf, tetapi ia merupakan huruf yang kadang masuk pada

isim ma'rifat atau nqkirah. Alif ldm zd'idah ini terbagi dua bagian,

yaitu:

a. Ldzimah, yaitu chl ldm yang mengikuti selamanya pada

taadh'a (asal mula diletakkannya sebuah kalimah), seperti
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Kalimah Al-Jammd u yang dibacafathah dan tasy did mim-nya diambil

dari kalimah al-jumum(banyak), seperti ayat Alquran: [i qa. Semen-

taru kalimah al-g hafiru memiliki makna as- sdtirtn (orang-orang yang

menutupi), karena banyaknya jumlah mereka sehingga menutupi muka

bumi.

Terkadang rangkaian d:ua kalimoh tersebut berbentuk nakirah,
seperti: 6ir.,li lr3T+ (Mereka telah datang dengan rombongan yang

banyak); atau .;ryfli 
,fr,F\,,f* atau kalimah: -!n\i#1, sebagaimana

tercantum dalam kamus Ash -Shihah dan Al-Qdmfts.

Kalimah alldhumma adalah mun6.dd. yang mengandung makna {i1l !
(Ya Allah), mabni. dhammah huruf hd'padanya menurut pendapat

pilihan ulama serta mahcll nashab, sebagai mafttl bih darif il yang

dibuang. Sementara huruf mim b er-tasydid adalah pengganti dari yd'

Al-Jammi'a Al-Ghafiru - Allihumma @

kalimahg{t . gjlr utau o1i.

b. Ghair' ldzimah, yaitt alif hm yang muncul setelah adanya

n rcdhh suatu kalimah,seperti Srbil dan ;lrli.A/r/ldm tersebut

tidak berfungsi me-ma'rifat-kan kedua kalimah tersebut,

karena keduanya sudah ma'rifot. Terkadang alif ldm ghair'
ld.zimah masuk pada suatu kalimah karena kondisi darurat

syair, seperti ungkapan penyair:

;i *,if E .y.xll '2;bt {>:t:* * 6*l clt* i1 t:i ,,ttI
Aku melihatmu ketika kamu mengenal u:ajah-uajah kami.

Kamu berpaling dari'Amr ketika kamu lapang hati, uahai

Qcrs.

Penyair tersebut di atas membubuhkan alif ldm pada kalimah'an-
nafsa', yang kedudukannya sebagai tamyiz (bukan mafttl bih),

sementara tamyiz itu nqkirah menurut pendapat masyhur.

Allffhumm" <6irrl
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nida'. Dalam ayat Alquran tercantum: 4,j$\9FJl ;!E Sl 
"li 

trutu-

kanlah: Ya Allah, 7-atyangmenciptakan langit dan bumi).

Kalimah alldhumma terkadan g di gunakan sebagai :

1. NidA'murni, seperti V.i, P\{tfr Cru Allah ampunilah dosa-dosa

kami).

2. Menguatkan jawaban terhadap pendengar yang bertanya tentang

sesuatu kepada Anda, seperti: A rflldgl (Apakatr zaid. yang

mencuri?), maka jawaban Anda, misalnya: ;* pft f Cra eUah, betul).

3. Menunjukkan atas Iangkanya peristiwa yang terjadi, seperti

ucapan kebanyakan para pengarang, f(Jl1il'ltdUt (Ya Allah,

melainkan diucapkan seperti demikian).

Catatan:

Terkadang kumpul antar a mimber -tasydid pada kalimah alldhumma

sebagai pengganti yd'dengan yd'huruf nfdd', seperti ungkapan penyair

Abu l(hirasy Al-Hudzali:

d, U #' \5F' S til&;; u 6l;l
J ika t erj adi suatu b ahay a m aka aku b er do a : y a Allah, y a All ah.

tun (i1)

Huruf am terbagi kepada dua bagian, yaitu:

1. Muttashilah, yaitu am yang berada setelah hamzah tasuiyah,

yakni hamzahyang beriringan setelah lafazh saud'a (l\7),seperti

ayat Alquran berikut ini:

3*9t i:S pi1 ifir3fi &tV(sama saja bagi mereka, kamu beri

peringatan atau tidak, mereka tidak beriman). Atau om yang

berada setelah hamzah, tetapi maksud dari adanya hamzah dan

om tersebut sebagai tagin (penentuan). Hal demikian berbeda

dengan am yang ada setelah hamzah tanaigah. Perbedaannya

adalah bahwa cm yang dimaksud sebagai tayinmenuntut (minta

berulang-ulang) adanya jawaban, seperti ayat Alquran:

6tr rL.,ilril ttE 131Fll.
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2. Munqathi'ah, yaitl am yang tidak didahului oleh hamzah
taswiyah ataa hamzah yang dimaksud sebagai tayin, tetapi ia
berfungsi sebagai pembatal (idhrdb) seperti halnya lafazh'bal',

seperti dalam ayat: i!!it -rih,t;;rlUii.; :yr$qJt (Tidak ada

keraguan padanya (diturunkan) dari Tuhan semesta alam. Tetapi

mereka berkata: Muhammad membuat-buat).

Abu Zaid berpendapat, bahwa am yang ada dalam ayat:

F 6 i1 
'$A:iil (apakah kamu sekalian tidak melihatnya, aku

lebih baik) adalah am zi'idah, dengan qird'ah sebagai berikut:

i? 6:'i;# >61.

Amina (sirT)

Kalimat dmina adalah bentuk isimfiTl amr yang mengandung makna
"btajib" (kabulkanlah) serta dibaca mabnifathah, seperti ungkapan
penyair Umar bin Abi Rabi'ah:

c,:rT JtE 139'at fj;: S ftl (+ ;iisl .:.; U

Wahai Tuhanku, janganlah Engkau menarik aku menuju cintanya
selamanya. Allah menAaAangi seorang hamba yang berdoa:
kabulkanlah.

Ammff (El)

Amm6. adalah huruf sy arath dan taukid yangpada lazimnya ia menjadi

huruf tafshit (perincian), seperti ayat Alqurur, ,;.i,ii.,i;;[f 6f
(lii l; 'J#b (Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong

kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang

mutasydbihat).

Wajib ada pemisahan antara huruf ammd danfd' dengan salah satu

dari enam perkara sebagai berikut: (r) mubtadd',seperti ayat tersebut

di atas; (z) Hubar,seperti tj rfif r; Ul taaapun orangyang ada di rumah

itu adalah Zaid); (S) jumlah syarath, seperti Lij, Afrti,, d,B'i,l UE

(Adapun jika dia [orang yang mati] termasuk orang yang didekatkan
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kepadaAllah, maka dia memperoleh ketenteraman); (4) Kalimahisim
yang dibaca nashab secara lafazh atau mahqll oleh jaudb, seperti:

th !it-#i UE (Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu

bersikap sewenang-wenang); (S) Kalimah r'sim ma'mtrl dari,flllyang

dibuangyangdijelaskan oleh kalimahsesudahft', seperti: iipU n; Ul

(Adapun Zaid maka pukullah dia); (6) Zharaf ma'mfil-nya qmma,

seperti: q46 ;p'l#t U1 (Adapun pada hari ini, maka aku pergi).

Ana(0T)

Lafazh dna adalah zharaf zaman yang dibaca nashab (fathah),

mengandung makna htnc (ketika). Ia selalu idhdfat pada jumlah

ismiyyah dan jumlah fi'liyyah, seperti: # i;Llt.jT 4i Jl aS' 3j{

(Petani itu kembali ke rumahnya ketika matahari terbenam), dan

seperti: ,ile 'OT ,X1t6T.(Aku akan mencukupi biaya belajarmu).

Anifan (6-f)

Lafazh dnifan mengandung makna ilp ga (sebelumnya/tadi). Ia
mempunyai kedudukan dalamjumlch sebagai:

1. Zharaf yang menunjukkan waktu, dibaca nashab dengan tanda

fathah, seperti ungkapan af.l;f eU$AX (Aku berbicara

dengan kamu'tadi'tentang kondisi ibu kamu).

2. Kalimahrsfm seperti halnya rsim lain sesuai dengan kedudukannya

dalam jumlch, seperti J+it ,Y klfrtt+fl;J0 (remuicaraan

yang telah diungkapkan'tadi' mempunyai pengaruh terhadap masa

depan). Lafazh al-dnifttersebut kedudukannya sebagai sifat dari

al-kaldmi.

Anna (jt)
Lafazh annd. adalah zhar af makd n (tempat) sebagai : ( r) rsrm sy ar ath

yang menyimpan makna al fai mana), seperti ,j"bl "{ijl foi mana

saja kamu duduk maka aku pun ikut duduk); (z) sebagai rsim istiJhdm
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(pertanyaan) mengenai tempat yang menyimpan makna;11, (au.i

mana), seperti ayatAlquran: ti.t .;[ !t?l ! (Wahai Maryam, dari mana

makanan milik kamu ini?); (S) annd yang menyimpan makna;if
(bagaimana), seperti ayat: fil 6 #pgib lUat<a datangilah "ladang"

kamu bagaimana saja kamu inginkan); (4) sebagai zharaf zamdn
(waktu) yang menyimpan makna 

"p 
(kapan) istifhflm, seperti t *. .il

(Kapan kamu datang?).

Ara'aitaka (A{Ll)

Susunan ka limah ara'aitaka mengandung makn a alchbirni (Beritahukan

kepadaku). Kalimah ini merupakan susunan yang terdiri dailafazh
(!,O ,€J), dhamir tA.' d,an kdf mukhdthab, menurut pendapat
Sibawaih. Ara'aitaka bermakna ra'fl.'ilmiyyah, bukan bashariyyah
(melihat), seperti ungkapan penyair:

,4 r84 & ,#1 * ,.*,i:#.,-';.ildElrl
Beritahukan kepadaku, seandainya kamu melarang berbicara
tent ang Yahy a, maka ap akah kamu melar ang aku menang isi yahy a.

Asmff' Al-Khamsah (i;.gjf l6"t)

Asmd' al-khamsahatau rsdm-isfm lima adalah lafazh Q\ ,d ,? . j dan

;3 VanS di-idhdfat-kan kepada lafazh lain. Semua lafazh asmd' al-
khamsah tersebut dibaca rafa'dengan tanda tadutu, seperti :li|rV
(Telah datangbapakkamu); dibaca nashab dengan tanda a/rJ seperti

tb ,r\(Aku telah melihat bapaknya), dan dibacaTarr dengan tanda
yd', seperti +\O:l(Aku telah bersua dengan bapaknya).

Jadi menurut pendapat yang masyhur, bahwa asmd'al-khamsch ini
mu'rab (dibaca i'rdb) dengan huruf. Maka tanda utduu sebagai
pengganti dari dhammch; tanda alif sebagai pengganti daifathah,
dan tanda yd sebagai pengganti dankasrah. Namun, menurut mazhab
yang shahih (valid), bahwa asmA.' al-khamsah itu mu'rab dengan
harakat yang diperkirakan kepada tadtau, alif, dan yd'. Asmd., al-
khamsah ketika i'rdb rafa' maka tanda rafa'-nya dengan dhammah
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yang diperkirakan kepada wdwu; i'rdb nashab dengan tandafathah
yang diperkirakan kepada alif, dan i'rdb jarr dengan tanda kasrah

yang diperkirakan kepada yd', seperti: ehl rE .&1 ej! dan$alq,5;;.

Namun sekalipun demikian, asmd' al-khamsahkhusus lafazh.Sj .U,

dan i;langka menggunakan i'rdb deng an harakat.Demikian ini disebut

lughat naqsh, yaitu membuang ruduu, alif, dan yd', tetapi meng-

gunakan hcrckatyang nyata pada huruf bA',kha',dan mim-nya, seperti:

a. .;5{12&1 t$ Gni bapaknya, saudaranya, dan mertuanya).

b. Ai$dlL& (Aku telah melihat bapaknya, saudaranya, dan

mertuanya).

c. ii t \i il, ay(Aku telah bersua dengan bapaknya, saudaranya,

dan mertuanya).

Atau seperti ungkapan penyair:

is E ti tw. *i S itsl o ii*q#t;t
Kepada bapaknga, Adi mengikuti jejak dalam kemuliaannya. Dan

siapa saja yang menAerupai bapaknya maka ia tidak salah.

Dan ada pula pakar nahwu yang membaca i'rdb pada lafazh abun,

akhun, danhamun tersebut dengan alif secara mutlak, baik ia dalam

keadaan i'rab rafa', nashab, maupunT'arr. Baik ia di-idhdfat-kan
ataupun tidak. Demikian ini disebut lughat qashr, seperti:

a. i!si!lr;(! 1.ii (Ini bapaknya, saudaranya, dan mertuanya).

b. 'f;itditbl &3 (Aku telah melihat bapaknya, saudaranya, dan

mertuanya).

c. iel,',6lret(l .r;; (Aku telah bersua dengan bapaknya, saudaranya,

dan mertuanya).

Atau seperti ungkapan penyair:

6EE ++6ir.i llli ii s b(l(1r 6(1$l

Sesung guhny a bapakny a kekasih dan bapakny a bapak kekasih telah

s amp ai p ada puncak kemulia an.

Para pakar nahwu menentukan empat syarat pada i'rdb asmd'al-
khamsah dengan huruf, di antaranya :



1.

2.

3.

4.
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Di-idhdfat-kan, seperti contoh-contoh tersebut di atas. Apabila

asmd'al-khamsah itu tidak di-idhdfat-kan, maka ia dibaca f'rdb

dengan harakat yang nyata, seperti eJ 11i.

Idhdfat kepada selain ydmutakallfm. Apabila ia di-idhdfat-l<an

kepada yd mutakallim, maka ia dibaca i'rdb denganharakatyang

diperkirakan pada kalimahakhirnya, sepefti A[, Jl.; .j (nupat t o

adalah orang yang saleh).

Mukabbar (tidak di-tashgir), seperti tersebut di muka. Adapun

jika csmd' o l-khamsahitu di-tashgir, maka ia dib aca i'rdb dengan

tanda harakat, seperti ,$,rV(Telah datang saudara kecil kamu).

MuIrdd (finggal), seperti 3;i fii Gni mertua kamu). Apabila osmd'

al -khams ah itu j ama', maka i a dib aca i'rd b de n ga n hai akat y ang

nyata, seperti (Aku telah melihat bapak-bapak mereka). Bila

tatsniyah(dua), maka ia dibaca i'rdb rafa'dengan tandaalif,dan

i'rdb nashab dan.Tarr dengan tanda yd', seperti +lE lr1 Otii .*;J 3i!
dan 4ilr.ig;. Dalam hal ini, penyair mengungkapkan dalam

syairnya:

,u;A$vt * svl{tsr$rt
Sy ar at asmd' al-khams ah adalah harus mufrdd, mukabb ar, idhdfat,

dan idhdfat kep ada selain y d mut akallim.

AwwalaQJ)

Atata ala adaLah kalimah rsim yang mengandung makna "awal sesuatu".

Untuk itu, ia dibaca i'rdb sesuai kedudukan.jumlah-nya, seperti

l:V clti$ trerta*a kali gejala sakit adalah panas demam). Dalam

hal ini, kalimah anaualatermasuk isim mutasharrif.

Kalimah awwalajuga merupakan isim tafdhil yang mengandung

makna asbaqa (lebih dahulu). Maka kalimah ini termasuk isim g hair
munshaif(tidak menenma taruain), dan kedudukannya menjadi sifat,

seperti *H bU #lt, 3;; (Aku bertemu dengan seorang mahasiswa

'yang' lebih dahulu dari teman-temannya).
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Abu Ali Al- Farisi mengun gl<apl<an tafazh,' ;i b t iq Lqt aengan membaca

dhammoh,fathah dan kasrah ldm-nya. Dibaca dhammch karena mabni,

dengan maksud menyim pan mudhdf ilaih secara makna. Dibacafathah

adalah karena mu'rab tanpa ada maksud menyimpan mudhdf ilaih,
baik secara lafazh maupun makna. Sedangkan kedudukan i'rdb-nya

adalah sebagai isim ghair'munsharif, seperti telah dijelaskan di atas.

Adapun dibaca kasrch adalah karena bermaksud menyimpanmudhdf

flaih secara lafazh.

Aimunullah (rirtJ{1)

Rangkaian kalimah aimunulldh merupakan bentuk ungkapan yang

dipakai dalam sumpah, seperti halnya 'billdhi'(demi Allah). Kalimah

cfmun kedudukannya sebagai mubtadd' (mudhdJ),sementara k alimah

NlAh sebagai mudhdf ilafh. Adapun khabar mubtadd'-nya dibuang

dengan memperkir akan lafazh qi.
Hamzah yang berada pada lafazh aimun adalah hamzah uashal
menurutulama Bashrah, sertatidakpernah ada dalam sejumlah rsfm,

di mana hamzah usashal-nya dibacafathah selain kalimah aimun.
Kalimah afm unulldh mempunyai beb erapa lughatbacaan, di antaranya:

,trt'd .rnt i .ril ,i .rit i! .+i't it .d''e .dl iil .irt '61 dan ,it #.

Fa'Al-Ifti'n Ul+$ ali)

Apabilafd'f ilyangterbentuk daitaazanifta'ala (!6D itu terdiri dari

huruf ithbd q (sh6.d, thd', zhd', dan dhdfi, maka huruf ta' pada u)ozan

ifi'dl itn ditukarkan pada huruf thd', karena ia lebih dekat dengan

huruf td'dari segi pengucapan makhraj hurufnya, seperti kalimah:

+'Lb\, yang asalnya: ertl
Apabilafi'f il wazan ffi'dl tersebut terdiri dari dzdl, ddl atau zdy,

maka td'u.tozan iftr?l tersebut harus ditukar dengan ddl, seperti J'sil,
yang diambil dari ungkapan;311esd.,ya: S\t
Dalam hal ini, ada tiga cara pembacaan, yaitu:

JSlt,tanpa idghdm;
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ft, menukarkan ddl dengan dzdl,kemttdian di-fdg hdm-l<an;

f L menuka rkan dz dl den gan dd I, kemudi an di- idg hdm-kan.

Dalam ayat Alquran terdapat bacaan ayat: $l * f;t:.
Dalam hal ini SyaikhAbdurrahman Ibnu Isa menya.takan dalamMatan
Tashrif-nya:

6EJiilEJaEJ S EBetls)I b#,F
,ltL't !$g vAt'a 3p * ,.Etrv 315 3!t3liii

Ketikafd' utazan if,ti'dl itu terdiri dari shdd, thd', zhd' atau dhdd, maka

huruf td' pada w azan ter sebut ditukarkan pada thd'. Bila Anda mem-

buat sighat dari kata ad-dharb (idhtaraba), maka ucapkan idhtharaba.

nar 0)E!)
I'ldl adalah perubahan yang terjadi pada hurup ?laf, baik karena

dibuang, diganti, ataupun dibaca sukun (mati).

Dari keterangan pengertian di atas, fldl terbagi kepada beberapa bagian

sebagai berikut.

1. I'ldl hadzaf, yaitu membuang salah satu huruf illat yangterjadi
pada tiga tempat, yaitu:

a) Padahuruf madd(panjang) yangbertemudenganhurufmati

sesudahnya, seperti lafazh $.l'salnya: i,3i, 
kemudian dibuang

huruf ?lct-nya, yaitu wdwukarena tertolakbertemunya dua

huruf mati.

b) Pada kalim ahf il ma'lfimyang ber-?latfd'f il-nya (mits;dl

toduti) menurut aturan u)ozan J+i., seperti .r4. Asalnya :'rytr,
maka huruf rtdulu tersebut harus dibuang.

c) Padakalimahf il yang ber-'rllat lamfill-nya, maka ia harus

dibuang di dalam fi'il amr yang menunjukkan mufrad
mudzakkar, seperti 

fu,i. 
atau padaf ilmudhilri'yang dibaca

jann,seperti i! p.

2. I'ldl qalab,yaitu mengganti salah satu huruf illat. Apabila huruf
t/lat tersebut berupa w dwu dan y d' berharakat yang berada setelah
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harakat/athch, maka keduanya harus diganti oleh alif, seperti

lafazhJti dan'18. asdnya: lj dan S. Hal ini terjadi karena huruf

tllct tersebut berharakat, sementara huruf sebelumnya berhara-

l<atfathah.

Atau menggantikan udtuukepada yd', jika uduutersebut dibaca

mati setelah harakat kasrah,seperti !ka. Asalnya: 3b; dari lafazh

3i,jl etau huruf tllct berada di ujung kalimah setelah harakat

kasrah,sepertigrJ.Asalnya:-tb)darilaf azh'b\*:)1.

Dalam jenis i'ldl qalab ini, terjadi pula penggantian huruf yd'ke-
padatodtaujika yd'tersebut dibaca mati setelah harakat dhcmmah

padaselain jama',seperti r.rl.Asalnya: '.r$dari kalimahf il fil.
Atau ia menjadi 'ainkalimah rsim yang mengikuti alur taozon Ji,
seperti,gL. esahya: d$.

3. I'ldl sukun, yaitu membuang harakat huruf ?lot karena menghin-

dari terjadinya berat dalam pengucapan, atau mengalihkan

harakatnya kepada huruf mati sebelumnya.

Apabila huruf illattaduuatau yd'berada di ujung kalimahyang

berada setelah huruf berharakat, maka harakat keduanya harus

dibuang jika ia dhammah atau kasrah, seperti $.a dan o$\.
Asalnya : i * dan 6a4. Apabila keduanya berh ar akat fathah, maka

tidak adai'ldl sukfin, seperti *'3 il.
Dan apabila'ainkalimah itu berupa huruf uduu atau gd'yang

berharakat, dan huruf sebelum wdtaudan yd'tersebut berharakat

mati lagi shahih, maka harakat 'ain kalimah tersebut harus

dialihkan kepada huruf mati sebelumnya, karena huruf shahth

itu lebih utama dan lebih kuat membawa harakat dibanding huruf

tllat, seperti i.ifu dan,i{. Asalnya: iii dan.}!$.

I'rAb
Di dalam Nazh am-nya,'Imrithi mengungkapkan:

'h ,yw.tsij lrg * &t tJ # &t*l
I'rdb menurut pakar nahusu adalah mengubah akhir kalimah, baik
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secara perkiraan maupun secara lafazh karena terdapat 'dmil yang

sudah diketahui keber adaannA a.

Maksudnya, i'rAbitu perubahan harakat tiap-tiap a}lhir kalim ah yang

disesuaikan dengan fungsi'dmil yangmemasukinya, baik perubahan

itu nampak jelaslafozh-nya atau hanya diperkirakan saja keberadaan-

nya.

Contoh perubahan secara tqfazh"rb )+Qatdtelah datang); t$ &$ (am

telah melihatZaid), dan .r3;r ,35; (Aku telah bertemu dengan Zaid).

Contoh perubahan secara diperkirakan keberadaannya: ,,dt rt+

(Seorang pemuda itu telah datang); dilt &-! fam telah melihat pemuda

itu), dan AUa:l(Aku telah berjumpa dengan pemuda itu).

Adapun pembagian i'rdb itu ada empat bagian, yaitu i'rdb rafa', i'rdb

nashab, i'rdb khafadh, dan i'rdb jazm. Di antara contoh-contoh dari

i'rdb tersebut adalah:

f . i'rdb rafa',seperti "(SA;(Zaiditu berdiri);

2. i'rdb nashab, seperti tXJ &lj (Aku telah melihat Zaid);

g. i'rdbkhafadh, seperti Xh\r(Aku telah bertemu dengan 7-aid);

4. i'rdb jazm,seperti "$ Qf ptzuiatidak memukul).

Di antara i'rdb empat tersebut yang boleh masuk pada ufm h anya i'rdb

rafa', trib nashab, dan i'rdb khafadh Qarr). Sementara i'rdb jann

tidak boleh masuk padakalimah isim.

Kalimah-kalimahrsim tersebut selamanya tidak meneri ma i'rdb i ann'

yakni tidak bisa dimasuki oleh 'dmfl ya ngmen-jozm-kan, seperti lam,

lamma, dan' dmil lainnya.

Adapun i'rdb empat di atas yang boleh masuk padafil hanya i'rdb

rafa',i?rdbnashab,dani'rdb jozm,sementarai'rdbkhafadhtidakboleh

masukpadaTt'il.

Maksudnya, di antara empat macam i'rdb yang biasa masuk pada

kalimah/i'rl adalah i'rdb rafa', seperti 'A @i" sedang/akan

menolong); i'rdb nashab seperti 'A il(Hendaknya dia menolong),

dani'rdb jannseperti fr {t 
(Dia tidak menolong).'Amil yang biasa

men-khafadh-kan itu selamanya tidak boleh masuk pada kalimahf il.
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rbdar oql
Ibddl adalahmenghilangkan satu huruf dan meleta}J<an huruf lain pada
tempat hurufyang dibuang tersebut .Ibddhnimenyerupai i ldl, karena
keduanya merupakan perubahan pada tempat, tetapi f?d/khusus pada
huruf-huruf ?la[, sementaru ibddl terdapat pada huruf-huruf shahih.

IbdAL menurut Dr.'Amil Badi' Ya'qub dalam kitab -nya Maustt'ah An-
Nahtui mempunyai dua bagian:

1. IbdAI Sharfi, yaitu menempatkan huruf-huruf tertentu pada
tempatnya huruf-huruf lain sebagai bentuk dari mempermudah
pengucapan, seperti menggantika n (ibddt) u dusu padaa/r/dalam
contoh iE yang asalnya adalahir.
Huruf ibddl sharfi ini terdiri dari sembilan huruf, sebagaimana
dikatakan oleh ahli nahwu, yaitu: ha, dAL hamzah, td', mim,
tadtuu, thd.', y6.', d,an alif, yang terhimpun dalam rangkaian:
t$9.L1:-t;.Menurut ulama lain terdapat rz huruf yang terhimpun

dalam rangkaian: tfjji; fU.
2. Ibddl lughawi. Ibddlini lebih luas pembahasannya dibandingibddl

sharfi, yaitu dua kalimah yang sama dalam makna, tetapi ada
perbedaan satu huruf dari sekian huruf-hurufnya, dengan syarat
keduahuruf yangberbeda dari dua kalimah itu masih tetap sama
dalam makhr aj -ny a, seperti i. I liJ t dan +rrUJ I maknanya : sesuatu
yang kering.

Ibnum(p)
Lafazh ibnum merupakan rangkaian kalimat rbnu dan tambahan mf m
yang fungsinya untuk menegaskan, seperti ungkapan penyair Hasan

bin Tsabit: ,E q it6 teit q i/, (Mutiakanlah anak kami dan sungguh

muliakanlah bibi kami).

Ulama mazhab Kufah berpendapat, bahwa lafazh ibnum merupakan
isim mu'rabyang dirangkai dari dua lafazhberbeda. Demikian, karena

harakat nfin mengikuti harakat mim, seperti: fil."Yuii:qte.i! dan
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f\ & &ri;. xuti- at ibnum terkadang dapat di-tctsniyah-kan, seperti

ucapan penyarr:

A-I t gs(at,{)ri i?' S AYi lla.ut\$ Y43

Di antara golongan kami terdapat seorang anak pungut dqn kedua

anaknya dan Hajib yang menAalakan api kemuliaan, bukan seorang

penyelamat.

Ibtida'(rLr*l)
Menurut ulama nahwu Bashrah, ibtidA'adalah 'dmil ma'nattsiyang

me-rafa'-kanmubtadd'. Ia disebut juga kalimat yang berada di awal

pembicaraan. Ibtidd.'terbagi dua bagian, yaittu haqi.qi dan hukmi.

Ibtidd'haqiqi adalah kalimah yang berada di awal pembicaraan yang

tidak didahului oleh kalimah mana pun, seperti jjiPl (Ilmu itu

cahaya). Sementara ibddA' hukmi adalah kalimahyang berada setelah

satu huruf yang tidak merubah kedudukan sebagai permulaan, seperti

ayat"{-s 3* d\ f,}. Huruf permulaan adalah fnna.

rdghflm ("rE3l)

Idghdm menurut bahasa adalah memasukkan sesuatu pada yang lain,

misalnya memasukkan pakaian pada wadah, sementara idghdm

menurut istilah adalah memasukkan huruf mati pada huruf lain yang

sama dan berharakat tanpa terpisah oleh harakat atau tucqfi Keduanya

seperti satu huruf karena sangat erat pertaliannya, seperti kalimah

fiTlh,asalnya: 
-:.ri.

rdhflfat ttfp
Idhdfat adalah pertalian suatu struktur antara duakalimah rsim yang

menyebabkankalimah isfm yang kedua tersebut dibacaT'arr selama-

nya, seperti *J:tt+l{lii. Kalimah yang pertama (kitdb) disebut

mudhdf,sementara /< alimahkedua (at-tilmidz| disebut mudhdf ilaih.

I'rdb mudhdf ilaih itu harus dibacaThrr karena idhdfat. Untuk itu,
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setiapkalimahbimyangakandi-idhd/at-kankepadakalimahlainnya,

makahuruf nttn(tatsniyahata:u jama)atautanttinyangberadadalam
mudhdf tersebut harus dibuang, serta dibaca jarr mudhdf ilaih-nya.
Sebab tanuin dan idhdfat selamanya tidak akan bisa bertemu, seperti
ungkapan penyair:

gK,yt ;;g'jrt * Xl;le*iyf ,f
Aku seolah tantain, sedangkan kamu adalah idhdfat. Di mana saja
kamu bertemu ak:.r, maka kamu tidak boleh menump ang di tempatht.

Idhdfat ada dua macam, di antaranya:

1. Idhdfat lafzhiyah, yaifi idhafa.t sifat yang menyerupai /i'fl
mudhdri', kepada ma'mtrl-nya. Idhdfat ini disebut jrya idhdfat
ghair mahdhah. Mudhdf dalam idhdfat lafzhiyyah ini tidak
berfungsi sebagai ta'rif atau tckhshish, tetapi sebatas takhfif
(meringankan) dalam lafazh dengan membuang tanuinatau nfl n
tatsniyah danjama'.

Keterangan:

Maksud sifat yang menyerupai mudhdri' sebagaimana tersebut
di atas adalah isimfd'il, isim maffiI, shifah mubdlaghah, dan shifah
musyabbahah, seperti:

P 4P &.jll tii (Laki-laki ini adalah seorang pencari ilmu).

,ijt 'n$n \bi &.! (am mrat seorang laki-laki yang sedang dibantu
kebenarannya).

tjXI;t-X W L{\j (Aku lihat Ali seorang yang banyak menolong

orang teraniaya).

'rr.iXl"rt+jf$t+ (Perempuan ini adalah seorang yang tinggi
kedudukannya).

2. I dhdfat mahataiy y ah, y aint idh Afat mudhdfkepada mudhdf ilaih
yang berfungsi sebagai ta'rif atau takhshish. Macam idhdfat ini
disebut jug a idhdfat mahdhah atau haqtqiyyah. Keadaa n mudhd.f
yang berfirngsi sebagai ta'rtlitu bil a mudhdf ilo:dft -nya berupa rsrlm

ma'rifah, seperti: lY +l{13l (Ini kitab Ali). Dan mudhdf yang
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berfungsi seb agai takhshish itu bila m udhdf ilaih-nya rsfm na kirah,

seperti ungkapan: ,b.:+6til (Ini kitab seseorang).

rdhrflb (+tlyD
Idhrdb adalah mencabutkembali hukum atau sifat semula melalui jalan

pembatalan atau pengalihan. Huruf idhrdb adalah bal atau huruf-huruf
yang semakna dengannya, seperti au), amatat'ald.

Idhrdb terbagi kepada dua bagian, yaitu:

1 . Idhrdb ibthdli,yaitu menafikan hukum awal yang berada sebelum

huruf-huruf idhrdb, serta menetapkan hukum yang ada sesudah-

nya, seperti 1}o "lr 
"s;oV (Zaidtelah datang, tetapi Ali).

2. Idhrdb intiqdli, yaitu mengalihkan suatu hukum kepada hukum

baru tanpa membatalkan hukum yang pertama, seperti:

f{E & i; ,5:j(Aku lihat umar, bahkan Ktralid).

Idz (5p

Huruf r:dz menurut Ibnu Hisyam memiliki empat macam, diantaranya:

1. Isim zamdn yang menunjukkan pada masa yang telah lewat

(mddh{), seperti ayat Alquran: tyiig$'Clit 'tilltt7,r;6 (tvtaka

Allah menolongnya ketika dahulu orang-orang kafir mengusirnya).

2. Isim zamdn yang menunjukkan pada masa yang akan datang,

seperti ayat Alquran:

63Y1 Lirlp; (Pada waktu nanti bumi menceritakan beritanya).

3. Untuk ta1il (alasan), seperti ayat:

di;F"u';it,-i tS'i;Jit i1i;itt'&e- g (Pada hari itu persekutuan

kamu sekalian tidak akan memberi gunakepadamu karenakamu

telahberbuat zhalim).

4. Untuk mufdja'ah (hal tiba-tiba) menurut Imam Sibawaih, yaitu

idz yang berada setelah kalimah baina atau bainamd, seperti:

fg Atitl it+31 f{ Etretit uakumenulis, makatiba-tibaZaiddatang

kapadaku).
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Idza(60

Lafazh idz6. mempunyai dua fungsi, yaitu:

1. Zharaf wltkmenunjukkan masa yang akan datang yang menyrm-
pan makna syarat. Untuk itu, idzdinikhusus masuk pada jumlah

fi'liyyah. Kebanyakan kalimahfi? (kata kerja) sesudahnya adalah

memakai bentuk f il mddhi dan mudhdri'. Tetapi terkadang
kumpul keduanya, seperti ungkapan Abu Dzuaib:

g# Jtij\tb s h.*;ril1q}v,-ev
Na/su itu cenderung pada kesenang an bila Anda mengikutiny a.

Dan bila ia dialihkan kepada hal yang sempit, maka ia menolak.

2. Untuk mufdja'ah (hal tiba-tiba). Lafazh idzA. Ersebut khusus
masuk padayu mlah ismiyyoh serta tidak butuh pada jawab, karena

ia tidak menyimpan makna syarat dan tidak pula berada di awal
kalam. Sebab maksud mendatangkan r'dzd ini untuk menunjukkan
bahwa wujudnya kalimah setelah idzd itu,karena wujudnya oleh
kalimahyangdatangsebelumidzddalambentukmufdjahh(tiba-

tiba). Oleh karenanya, makna idzA disini menunjukkan masa yang

sedang berlangsung, bukan istiqbd.l (akan datang), seperti:

"l+l\ 

jnlli Vry 14? (Aku keluar tiba-tiba singa berada di pintu
rumah).

Idzan (;,i|)

Idzan adalah huruf nashab, jawdb, dan istiqbdl. Dikatakan istiqbdl
karena ia khusus masuk pad a f il mudhdri' y angmenunjukkan waktu
akan datang.

Idzan yang me-noshab-kan7t'il mudhdri' tersebut disyaratkan harus
menjadi sho dr jumlah (permulaanTu mlah) y angtidak berkaitan dengan
jumlahsebelumnya secara l'rdb, sekalipun iaberkaitan secara makna.
Idzan dan mudhdrt-nyaharus dipisah oleh 16. nafui dan gosom (sumpah),

seperti perkataan seseorang kepada Anda: ia; -);i lg,jU (Aku akan

berangkat sebentar lagi), maka jawaban Anda, misalnya: a;J {;,i!
(Jadi, aku tidak akan berkunjung kepada Anda).
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Catatan:

1. Apabila idzan didahului olehwdutu atalfd 'athaf, maka ia boleh

ber-'amal atau tidak, seperti ayat Alquran:

A3)l+ E]l,i 6b h, UiF.fl e.:tlt U ixi#l r;SK6gtoansesungguh-

nya benar-benar mereka hampir membuatmu gelisah di negeri
(Mekah) untuk mengusirmu darinya, dan kalau terjadi demikian,

maka sepeninggalmu mereka tidak tinggal, melainkan sebentar

saja).

Fi'il mudhd.ri' 'yalbats0'dibaca nashab, atau dibaca iafa'
(A alb at sttna) sebagaimana dal am qir d' ah s ab' ah.

2. Sebagian pakar nahwu membolehkan pemisahan antara idzan dan

f il mudhdri'-nya dengan huruf nidd', seperti: dy; E 33!, atau

dengan zharaf dan jarr majrur, seperti: 43j1t;:4li; Oil dan

es +!!iit.
B. Kebanyakan pakar nahwu klasik menulis kalimah idzan dengan

mencantumkan huruf 'nfin', sekalipun ia merupakan idzanyang
beramal me-nashab-kan; Mereka juga menambahkan huruf a/f
(U,p jika ia tidak beramal. Adapun penulisan idzan yang ada pada

mushaf Alquran, ia harus ditulis dengan mencantumkan ohJ baik
idzan yang beramal atau tidak.

Ighrfl'(tFD
IghrA' adalah mengingatkan mitra pembicara agar melakukan suatu
perkara terpuji, seperti i$yj -rk-+)lj. Dtakalimah isim tersebut dibaca

nashab oleh fi'il yang dibuang dengan memperkirakan kondisi

peristiwanya, seperti qjLt .,,;itdan;iil(tetaplah, carilah, atau kerjakan-

lah).

Dalam bab ini, bila mughrd'bih (isim yang dijadikan rghrtt) itu diulang-

ulang atau di : athaf-kan, maka wajib dibuang 'dmil-nya, seperti contoh
yang pertama ungkapan penyair:

L\ hraiir j13r5 * { E1 i $ 3lsE1 sE1
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Berbuatlah unfuk saudaramu, A a saudaramu. Sung guh, karena orang

y ang tidak puny a saudar a itu b ag aikan orang g ang b erj alan menuju

medan pertempuran tanpa meng andang senjata.

Contoh yang kedua, seperti $q^$\,'viiJ\ (Tetaplah pada keperwiraan

dan keberanian). Boleh menyebutkan' dmil-nya atau membuangnya
jika mughrd' bih tidak diulang-ulang atau tidak di: athaf-kan, seperti

fjt itri)i at au: v 
-a>i.ltl Jih enda ingin mengatakan'dmil-nya, maka

Anda boleh mengucapkan: tetaplah maju lakukanlah kebaikan atau

hadirilah/dirikanlah shalat.

Bab ighrd'ini seperti halnya bab tahdzir dalam semua lapangan

hukumnya. Melainkan, bahwa ighrd' tidak menggunakan kalimah
iyydka (3Ep, seperti ungkapan Ibnu Malik dalamAlfiych-nya:

Ui;s Y,trA.",\iF * >u+rEl *Fi
Buatlah mughrd' bih-ny a seperti halny a tahdzir tanpa meng gunakan

iygdka dan akhuat-nga dalam semtta keadaan yang telah diperinci.

Ijmfl'("tl;p
Ijmd'adalahkesepakatan ahli nahwu dan sharaf dalam kasus hukum

tertentu pada seputar persoalan nahwu dan sharaf. Maksud ijma'ini
bukanlah kesepakatan seluruh kaum, atau suatu kasus hukum yang

telah disepakati ulama Bashrah dan Kufah, karena keduanya

merupakan ulama pertama yang meletakkan asas-asas ilmu nahwu.

Kesepakatan mereka atas suatu hukum menjadi hujjah (dalil) selama

tidak bertentangan dengan mansfikh dan mdqrs' alaih.

IjdhAd, ijmA', qiAds, dan scmd? merupakan asa-asas yang dibangun

oleh ulama Bashrah dan Kufah terhadap sejumlah hukum. Asas itu
sendiri merupakan prinsip yang menjadi pegangan ulama fikih dalam

berbagai hukum fikih.

Ikhlaulaqa f$#U
Ikhlaulaqa merupakan salah satu kelompokf il rajd', yaitu kalimah

yang menunjukkan makna harapan, seperti: i* &1i:t;(f
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(Semoga orang malas itu menjadi rajin). Kalimahtersebutbet:Amal

seperti halnya kdna QS0,yaitu me-rqfa'-kanmubtadd, sebagai rsim-

nyadanme-nashab-l<anpadakhabar-nya.Namunkhabar*hlaulaqa
harus disertai on, seperti, *i,l1lk:Jt tLlrl (Semoga langit itu

menurunkan air hujan). Dalam hal ini Ibnu Malik mengungkapkan

dalamAlfiyah-nya:

ril;1qr euJ ,;; S €t b 31 $ltru".iir3
Para ulama mengharaskan penetapan an pada khabar-nAa seperti

halny a p ada har d . Sementar a long ka tanp a meng ihnkan an setelah

kalimahausyaka.

Namun kalimah ikhlaulaqa terkadang tidak membutuhkan lchabar-

nya. Hal demikian itu disebut ikhlaulaqa tdmmah,seperti: O! A1 O#t
(Semoga dia datang).

Iklrtishish ("bW\)
Ilchtishdsh adalah struktu r kalimah yang menyerupai nidd' (panggilan),

tetapi ia beda dalam tiga hal, pertama , ikhtishdshtidak menggunakan

huruf nidd'. Kedua, ia harus didahului oleh sesuatu hal, dan ketiga,

ikhtishdsh selalu diikuti ole}ll alif ldm, seperti ungkapan orang Arab:

.,UJl ,?1o.1\ 't(Kami, orang Arab adalah orang paling dermawan).

Yang menjadi contoh pada ungkapan tersebut adalah kalimah AI-

'Araba.

IkhtishAshtersebut dibaca nashab oleh.lt'fl yang disimpan. Menurut

'Amil Badi', ftl tersebut wajib dibuang beserta fd'il-nya dengan

memperkirakan kalimah 
"e1. 

Dalam hadis dinyatakan:
'fu{l E 5J{ "-qY';t" f (kami golongan para nabi tidak bisa

diwarisi. Apa-apa yang kami tinggalkan itu merupakanshadaqah).

ngha'(rliiP

Ilghd' adalah membatalkan'dmalf il qulfib yang lazim me-nashab-

kan mubtadd dan khabar secara lafazhdan makna, tidakkarena ada

sesuatu yang menghalaagi'dmal.Untuk itu, hukum keduanya kembali
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seperti semula seb agai mubtadd' dan khabor yang dib ae;- rafa',seperti
U5 "if lY (Aku menduga Ktralid itu seorang dermawan).

Ketentuan ilgh6.'ini diperbolehkan padaTt'il-fi'il qulftb itu apabila ia
tidak mendahului kedu a maffil-nya. Bila ia berada di antara keduanya,
maka ia boleh ber-'amal ata:u ilghd', seperti: li#.t J"tif; )Ul (Aku
menduga Khalil seorang yang giat); atau seperti ucapan: W ffi W
(Khalil aku duga seorang yang giat).

ItlA an ya'ftna q;lii jl fp
Huruf on pada rangkaian kalimahyang berada dalam surah Al-Baqarah
ayat 297 tersebut di atas merupakan an'dmil nashab mashdariyy ah,
sementara huruf nfln tetap berada bersama cn itu. wdwu di sini
bukanlah wdtau jama', tetapi ldm fi'il kalimah, seperti halnya
rangkaiankalimah ji4ig.Nfl npadakalimahya'ftnabakanntrnrafa',
tetapi ia merupakan isim dhamtr (kata ganti) yang rujukannya kembari
pada j ama' mu'annats (istri-istri Nabi).

Kata kerjaya'fitnaberbentuk mcbni (statis) karena iabertemu dengan
ndn yang menunjukkan jama' nixuah (perempuan). Strukt w kalimah

Ojk mengikuti a}ur wazan kalimah lihseperti halnya Anda mengung-

kapkan untuk-7cmc' nisut ah (intact feminine pluraD, $.&.i$fi t (para
pelajarputri itu sedang menulis).

rmAlah GUr)

Imdlah dalam istilah ilmu sharaf adalah mengucapkan clgfl dengan
cenderung membaca antara alif dan yd'. Atau mengalihkan bacaan

fathah kepada kasrah. Imdlah bukan lughat seluruh negara jazirah
Arab. Ahli Hijaz (kecuali sedikit) tidak mengamalkan imdlah.

Kabilah Arab yang sangat senang menggunakan bacaan imdlah adalah
Bani Tamim, Qais, Asad, dan kabilah yang bertetangga dengannya
seperti penduduk Najed. Huruf fm dlah adatiga, yaitu alif, rd', dan hd,
seperti ungkapan ,;izlg, dibaca imd.lahkurang lebih utaddhuhee'.



IllA an ya'ftrna - Iri- 4@)

rn ($)

Huruf fn menurut Ibnu Hisyam dalam kitab Mughni-nya terbagi

kepada empat bagian, yaitu:

1. Huruf syorcth yang men -j azm-kan dlua kalimahTt'il sebagaimana

lazimnya. Tetapi ia terkadang men-jazm-kan kalimah f il dan

jumlah,dan kadang juga menl'azm-kan satu kalimchTt1, seperti

ayat: iiil ,,{*ritp I f6 Ar; US $(Jikakamusekalianmenje-
laskan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan-

nya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu

tentang perbuatanmu itu).

2. Huruf ndf. Huruf ini masuk padajumlahismiyyah, seperti ayat

Alquran: )ti, A{l aUKr g} (Tiadalah orang-orang kafir itu kecuali

dalam keadaan tertipu). Atau masuk padajumlahfi'liyyah, seperti

ayat Alqurant,juir {1 fiJ 4 trumi tidak mengharapkan selain ke-

baikan).

Huruf mukhaffafah min tsaqtlah yang masuk pada duaTum/ah

(ismiyyah dan fi'liyyah), seperti ayat: $.11il#tLE: l3 itli 
"trib

(Dan semua itu tiada lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia);

dan ayatiil ,3;ri Ajt & {t ,# .!Ko!i (Dan sesungguhnya [pemin-

dahan kiblatl itu terasa berat kecuali bagi orang-orang yang telah

diberi petunjuk oleh Allah).

Hluuntf zd'idah(tambahan). Kebaryakan in zd'idah inrberada setelah

mdndfi apabilaiamasukpada jumlahfi'ligyah,sepertiungkapan

penyair Nabighah Ad-Dubyai, nF *'i4i.1J+1itE (Aku tidak

mendatangkan sesuatu yang kamu membencinya). Atau pada

jumlah ismiyy ah,seperti : (48 e..31 g! E (IGmu tidak pergi).

fsim (",""p

.[sim menurut IbnuAjurum adalah kqlimah (kata) yang menunjukkan

makna mandiri dan tidak disertai dengan pengertian zaman. Dengan

kata lain rsim adalah kata benda, seperti kakmah: p dan &. ( dan

3.

4.
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contoh lainnya.

Kalimahisim mempunyai beberapa tanda, di antaranya:

1. Dapatdimasukihuruf;'crr.

2. Dapatdimasuki alifldm.

3. Dapatmenerima taruuin.

4. Dapat dibacakhafadh (iarr).

Isim secara umum terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Isimmu'rdb, yaitu isim yang terjadi perubahan harakat alhirnya

karena perbedaan 'dmil yang memasukinya, baik secara lafazh

ataupun perkiraan.

Maksudnya, isim mu'rdb it:u kalimah rsim yang terjadi perubahan

harakat tiap-tiap akhir kalim ah yang disesuaikan dengan fungsi

'dmil yang memasukinya, baik perubahan itu tampak jelas lafazh-

nya atau hanya secara diperkirakan saja keberadaannya. Contoh

perubahan secara lafazh: EJ.:i! ,"s1t!, dan s;.!;i. Contoh

perubahan secara diperkirakan keberadaannya: 6Jl\,rib. .;iit -,t+,

aan;lllt,,\i;.

2. Isim mabni, yaitu isfm yang tidak terjadi perubahan harakat

akhirnya. Isim mabni tersebut terdiri dari isim dhamir, iiim
istifhdm, isim syarat, isim isydrat, isim maushttl, isimf il, dan

sebagian zharaf.

Isim Ghairu Munsharif (", t;;i";, "iD

Isimghairumunshaif atatmamntt'minassharfi adalahsetiapkclimah

rsfm yang tidakbertemu dengan tanuin.Atau dalam pengertian lain,

setiap rsim yang tidak menerima tanulin karena ?lat (penyebab) yang

mencegah dari dibaca tanttsin.

Isim ghairu munshan/ terbagi dua bagian: pertama, isim ghair

munsharifdengan dua'illot. Kedua, isim ghair munsharifdengan satu
,illatyangmenduduki tempat dua tllat. untuk lebih jelas, kami akan

paparkan secara terperinci di bawah ini.
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Isim ghair munsharif dengan dua 'illat secara bersamaan dipecah

kepada duabagian, yaitu woshfiyah (sifat) dan'olamiyah.

Washfiyah (sifat) yang menjadi rsfm ghair munsharif selalu

berbarengan dengan tiga'illat,yaitu:

a. Washfiyah dan'adl, seperti,S$ ;9t rb {fuo* itutelah datang

tiga tiga). ,Adl terjadi dalam sejumlah isim'adad (hitungan)

yang dibentuk atas u)ozan Jki atau u)ezan;k&, seperti [i)$
dan 

"S;. 
Jadi kalimah ts0/atsa tersebut merupakan alihan dari

kalimah \g fty. Lihat entri Adl.

b. Washfiyahdanutazanf il, seperti ;i1 (vanS merah).

c. Washfiyah dar ziyddah(tambahan) alif dannfin, seperti ;,53
(yang mabuk).

Alamiyah(nama).'Alamiyahyangmenjadiisimghoirumunshaif
selalubersamaan dengan enam t/lct, yaitu:

a.'Alamiyah danuazanTttl, seperti ;1 dan Jjq.

b.'Alamiy ah dan' adl,seperti ;i d an'$jVansmerupakan alihan

dari kolimah i.V dant-5. oalam hal ini, 'alamiyah serta 'adl

terbentuk dari wazan'Si.

c. Alamiyah dan ziyddah (tambahan) ahldan nfin, seperti.iLie.

d. 'Alamiyah dan 'ajam (bahasa asing), seperti 'P!iJ. Syutut

'alamiyah dan'ajam ini adalah bentuk 'alam (nama) dalam

bahasa asing yang tersusun lebih dari tiga huruf.

e. Alamiyahdan tarldb mazji(bentuk susunan campuran nama),

seperti Clk. Asalnya: & dan f,q.

f. Alamiyah dantchits, baik lafuhiyyah maupun mahauiyyah,

seperti &,ki dan qa6.

Isim ghairu munsharifdengan satu 'illaf yang menduduki tempat

dua 'illot, yaitu:

Shighahmuntahaljumfi', yaitu setiap jama'takslr, di mana setelah

alif taksir-nya terdapat dua huruf; atau tiga huruf yang di tengah-

tengahnya terdapat yd' mati, seperti LJ;.i dan Gl,h,

2.

1.
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2. Alif ta'nits mamdttdah danmaqshilrah, sepertiefi dan ):.L.
'Illat-'illat isim ghait'u munsharif tersebut di atas terhimpun dalam

ungkapan penyair:

f,l s;;iu * i;i $: S {*- f;E 55 fr
Buatlah isim ghairu munsharif dengan'illat shighat muntahal
jumtt', uazanf il,'adl, ta'nits,'alem, tarktb mazii, ziyddah alif
ntrn,'ajam, dan sifot.

Adapun huku m isim ghairu munshariftersebut tidak menerima taruain

dankasrahselama ia ti dakdi-idhdfat-kan atau didahului oleh chldan

lrdm QD. Anabila isfm-rsim tersebut di-idhafat-kan atau didahului oleh

alif dan ldm, maka ia kembali m enj adi munsharif dan batal be F' amal,

seperti f,n*Lt .1;; (Aku telah mefewati masjid-masjid kamu sekalian).

Atau seperti ungkapan XIUA:l(Aku telah bersua dengan Yazid).

Tambahan:

Boleh membaca sharaf (tantuin) pada bim ghaha munsharif dalam

kondisi darurat syair, seperti ungkapan penyair terkenal Imri'il Qais:

,bt dflo*Jl ell ijtt6 S i* y i4r,LJr,ir:
Pada hari aku masuk ke ruangan perempuan, sebagaimana ke

ruangan Anizah, maka berbagai malapetaka berkata kepadamu:

s e sung g uhny a kamu iat mang s aku.

Dengan membaea tanwin lafazh 'anizatin. Membaca tanuin dalam

kondisi darurat syair ini banyak terjadi, dan ia telah disepakati oleh

mazhab Bashrah dan Kufah. Atau seperti ungkapan Fatimah Binti

Rasulullah ffi ketika meratapi bapaknya:

rdlr oujl u-,4t i S *\Zl ( U &fiv
At as or ang y ang dap at mencium pus ar a Ahmad, ap a g er ang an A ang

menj adikan mer eka tidak mencium ta eto ang ian itu s ep anj ang mas a.

Isim Isyflr"h (IjtilCD

Isim isydrah adalah kalimah isim yang menunjukkan hal tertentu,

melalui isyarat nyata dengan tangan ataubendalainnya, jika ia wujud
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di hadapannya, atau melalui isyarat tidak nyata bila tidak tampak di
hadapannya.

Dalam linguistikArab, ada beberap a lafazh yang dijadikan isyarat pada

sesuatu, di antaranya:

1. Lafozhliiryaratuntukbentukkc/fmchtunggal sertamenunjukkan

mudzakkar (laki-laki). Mazhab Bashrah menjadikan clif lafozh dzd

sebagai satu struktur kalimah, sementara mazhab Kufah menya-

takan, bahwa alif lafazh dzd merupal<an alif zA'idah (tambahan).

2. Lafazh;i.#i dan ii merupakan isyarat untuk bentuk kalimah
tunggal serta menunj ukkan mu' annat s (perempuan).

3. Lafazh;r6 dan ;3 isyarat untuk kalimah tatsniyah mudzakkar.

4 . LafazhgE dan gp isyarat untuk kalimah tatsnigah mu'ennats.

S. Lafazh,-{3iaan j;lmerunakan isyarat untuk mutlak-7'omo', baik

menunjulkan untuk yang berakal maupun tidak berakal. Namun,

kebanyakan ia digunakan untuk yang berakal. Adapun membaca

madd.(r{;l) merupakan lughat ahli Hij az dan ia banyak digunakan

dalam Alquran. Contoh maddyangmenunjukkan untuk yang ber-

akal, di antaranya ayat Alquran 6;.$df i Uil t:, u:; &.Ul
(Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka,

dan merekalah orang-orang yang beruntung). Contoh maddyang

menunjukkan untuk yang tidak berakal, di antaranya Surah Al-

IsrA' ayat 36 ,\j* e d{,#j|Fsr$i ;iilti'14.:1j\g| (Sesunssuhnya

pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta

pertanggungan jawab). Sementara membaca qasha" U;t)
merupakan lugat Bani Tamim.

Jadi, menurut kesepakatan mayoritas ahli nahwu, lafazh-lafazh yang

dijadikan isimisyflrah itu terdiri dari tiga tingkatan, yaitu:

1. Qurbt (dekat), yaitu isim isyarat yang tidak menggunakan kdf
khithAb danlflm, seperti lji' atau rii,.

2. Wusthd.(tengah), yaitu isim isyaratyanghanya menggunakan kdl
khithAb, seperti ill-5.



@ 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf

g. Bu'da (auh), yaitu isim isyarat yang menggunakan kAf khithAb

dan ldm, seperti OIi.

Tambahan:

Boleh memisahkan antara hd'tanbih (peringatan) dan isim isydrah

dengan dhamir, seperti 6 6 6 atau 2-$ plti, seperti ayat Alquran

'toy**S ftti ,\1p1 6 (Besinilah kamu, kamu sekalian mennrkai me-

reka, padahal mereka tidak menyukai kamu).

Di antara isim isydrah yang menunjukkan tempat yang dekat adalah

lafazhYi(di sini). Sementara isimisydrah yang menunjukkan tempat

yang jauh adalah 3b.r dan ,nl]d (di sana). Namun, Ibnu Malik dalam

kitab Nuko t'ald Muqoddimah Ibnu Hajib menyatakan bahwa lafazh

hundlikamenunjukkan untuk waktu, seperti dalam Surah Ytnus ayat

30: c^'ir'! V r#,Klt etlir (Oi saat itu, tiap-tiap diri merasakan pem-

balasan dari apa-apa yang telah dikerjakannya).

Isim Jama' (f fl)
Isimjama' adalah kalimahfsfm yang menunjukkan makna lebih dari

dua, tetapi ia tidak memiliki bentuk muftad-nya serta tidak meng-

gunakan aturan shighah khusus seperti halnyaT'ama'taksir, seperti

kalimah: iy du., 
*tli. oua kalimo.h tersebut boleh dibentuk kepada

jama' lagi, menjaai: id dan iJsJi. Atau ia dapat dibentuk kepada

tatsnig ah,seperti OU;i dan,;Eld.

Isim Jeni" (;h'iD
Isim jenis adalah kalimah rsim yang tidak khusus atau tertentu jenis

satuannya, seperti ;16l dan p.
Isim jenis terdiri dari duabagian, yaitu:

1 . Isimjenis ifrddf (tunggal), yaitu risim yang menunjulikan jenis yang

pada lazimnya berfungsi untuk makna sedikit atau banyak,

seperti: rB (air) dan &!/ (tanah).

2. Isimjenisiam'r (plural), yaitu rsim yang menyimpan mahajama'
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(banyak) serta menunjukkan jenis. Isim jenis jam'i ini memiliki
bentuk mufad-nya yang dapat dibedakan oleh td' danyd'nisbah,

seperti: ts (buah kurma) dan itni (buah apel). Bentuk mufrad

(tunggal) dari kedua kalimahtersebut adalah t3 dan LEi. ,ttau
seperti :Jj (bangsa Turki) dan i. ! (bangsa Arab) bentuk mufrad-
nya adalah'$3 daniyp..

Isim KinAyah (iil{fp
Isim kindy ah adalah lafazh-lafazh mubham yang dijadikan ungkapan

kindgah (kiasan/ibarat) mengenai hitungan, pembicaraan yang masih

samar, seperti t lii lei'f {f"runu harga ini?).

Huruf-huruf isimkindyah banyak, di antaranya adalah f . lK, iK,e{,
dancii.

Lafazh{ terbagi kepada dua bagian, yaitu kam istiftdmiyyoh dan

kam khabaiyyah. Adapun kam istiJhdmiyyah adalah kam yang

dijadikan ungkapan pertanyaan mengenai jumlah yang masih

samar yang butuh pada jawaban agar dinyatakan maksudnya,

seperti f j; trie f {nerana ilmu pengetahuan yang telah kamu

ketahui?). Sementara kam khabqriyy ah adalah kam yangdijadi-

kan ungkap an kindy ah yang memberitahukan tentang hitungan

yang banyak, seperti s.&i fi) f {nurryat dirham yang telah aku

belanjakan).

Syarat kam istiJhdmiggah itn mumayyiz-nya (isim yang berada

setelah lafazh kom) harus tunggal serta dibaca nashab, seperti

contoh di atas, sementara pada kam khabaiyyah, mumaygbharus

dalam bentuk.J'amc'(plural) serta dibaca jarr, atalu tunggal serta

dibaca.l'crr, seperti tJ3L q$f (Banyakbudakyang aku miliki).

Lafazh$f adalah ungkapan kindyahyang digunakan untuk me-

nyatakan hitungan yang masih samar, seperti ta;; fKi3G tem
memiliki sekian dirham).

Adapun lafazh UK ,L{ ,dan;;i lihat entri masing-masing.

1.

2.
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Isim Maushfil (,Jp, irl)
Isim maushfl / atau kata sambung adalah kalimah-kalimah isfm yang

butuh kepada sambungan lafazh tertentu melalui perantarayumlch

yang disebutkan sesudahnya. Jumlah ini disebut shilah maushttl.

Isim maush0l terbagi kepada dua bagian: pertama, rsim-isfm khusus,

yaitu sejumlah rsim maushfilyang dibentuk kepada mufrdd, tatsniyah,
j ama', mudzakkar, dan mu'ennats sesuai dergan perribicaraan. Kedua,

rsim-rsfm umum, yaitu sejumlah isimmaush0lyang menggunakan satu

benfiklafazhuntuk seluruhnya. Maka dalam hal ini, ia tedalin dalam

satu bentuk, baik untuk mufrad, tatsniyah, jama', mudzekkar, dan

mu'annats-nya. Untuk lebih jelas, kami akan merincinya di bawah ini.

A. Isim-isim mcushfi I khusus adalah lafazh sebagai berikut.

1 . lnfozh rSnt:untuk menunjukkan m4ftc d mudzakkar (satu laki-laki),

seperti * g$- (Berbahagialah seorang lakilaki yang rajin).

2. Lafazhgdt urtuk menunjukk an tatsniyah mudzakkcr (dua laki-

laki), seperti gl"r,:} gdr d!. tn"rbahagialah dua orang laki-laki yang

rajin).

3. Infazh gituurrtuk menunjukka nj ama' mudzakkarberakal (mereka

laki-laki), seperti 't#';ii\ E (Berbahagialah mereka laki-laki

yang rajin).

4. Lafazh ult untuk menunjukkan mufradah mu'annatsch (satu

perempuan), seperti * 4rS (Berbahagialah seorang perem-

puan yang rajin).,

S. Lafazh gdJt untuk menunjukkan tatsniyah mu'annatsah (dua

perempuan), seperti gtits gl,irfli (Berbahagialah dua orang

perempuan yang rajin).

6. Lafazh gillt untuk menunjukkan jama'mu'annatsoh (mereka

perempuan), seperti';frLrijtJl # (Berbahagialah mereka

perempuan yang rajin).
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7 . Lafazhjj$t rt t,rt menunjukkan jama' mutlak, baik mudzakkar

ataupun mu'annets, berakal maupun tidak berakal, seperti

;t#J;trr& (Berbahagialah mereka laki-laki yang rajin);

&^f i;!t S (Berbahagialah mereka perempuan yang rajin), dan

seperti I i;!i 6, U$t (sacalah dari kitab-kitab yang berman-

faat). Namun, kebanyaka n lafazh al-ula digunakan untukT'omc'

mudz akkar yan g berakal.

Adapun lafazh.gr$l merupakan isim maushfil yang digunakan untuk

jama' mt/annats, seperti ;Jd *$r9;b (Telah datang kepadaku

perempuan-perempuan yang bekerja). Sedangkan isim maushfil yang

digunakan untuk-;'omc' mudzakkar berakal langka, seperti ungkapan

penyair:

r:$t$ {rr>tr t{a * tr'Jl\Ejb:f Il3

Maka moAang kami tidak lebih dermawan dibanding dia atas kami
yang telah menghamparkan batu-batu itu.

Tambahan:

Sebagian orang Arab mengungkapka n lafazh '6fi1 dalam keadaan f 'rdb

rqfa', dan;r{t dalam keradaan i'rdb nashab danjarr. Mereka adalah

golongan Bani Hudzail.

B. Isim-isimmaush{tlyangumum

Di antara isim maush0l yang umum yang terjalin dalam satu bentuk

mufrad, tatsniy ah, j ama', mudzakkar, dan mu'annats adalah sebagai

berikut:

1. Lafazh !i kebanyakan digunakan untuk makhluk yang berakal

(manusia), seperti iEi ;j,'rV (Telah datang lelaki yang berdiri itu);

i;16 Cr 
-,F (Telah datang perempuan yang berdiri itu), dan seperti

V$ A -'l+ (Telah datang mereka lelaki yang berdiri itu).

Kadang lafazh man dipakai untuk makhluk yang tidak berakal,

seperti ayat Alquran: tl4 E ti'l jiiC & e* U {$ (Sebagian

dari hewan itu ada yang berjalan dengan empat kaki. Allah
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menciptakan apa-apa yang dikehendaki-Nya).

2. Lafazh li kebanyakan lafazh md digunakan untuk yang tidak

berakal, seperti $3V;qrJ lretah membuat kagum bagiku, apa

yang aku kendarai). Namun, kadang md maushttlah digunakan

untuk makhluk yang berakal (manusia), seperti:

7ur3 
o$5.r5 rt-;Jr U rt aLu Ur*,6 (Maka nikahilah olehmu

'perempuan'yang disenangi: dua, tiga, atau empat). Ataubahkan

kadang ia dipakai untuk yang berakal dan tidak berakal sekaligus,

seperti ungkapan penyair Abu Firas Al-Hamdani:

+Y,,s"uY uA "* * ;*;1 u f^k ui +1 i st

Apabila aku tidak menjumpai di suatu negara sesuatu/orang

yang aku kehendaki, maka aku masih memiliki keteguhan dan

modal nekad untuk y ang lainny a.

Lafozh 6 menjadi isim maushfil dengan syarat harus didahului

oleh md ataumanistiJhdmiyyoh, seperti 1e^iii 6U (Apa yang kamu

kerjakan?). Md tersebut adalah isimbtifhdm sebagai mubtadd',

sementara dzd isim maushftl sebagai khabar-nya yang mengan-

dung makn a alladzi (r5;!fi. Lafazhfa'altatersebut sebagai shilah

maushttl, dengan perkiraan: :eJa 6{tE. Untuk lebih jelas, lihat

entriDzd (i).
Lafazh,f menjadi isim maushftl seperti halnya md, seperti

"ftr i i+llE+{ tt"tut membuat kagum bagiku siapa di antara

mereka yang berdiri). Bentuk a4yunmaushttlah ini mempunyai

empat bentuk keadaan, yaitu:

a. Di-idhdfat-kan dan disebutkan shadar shilah (permulaan,

dhamir)-nya. seperti f* i iJE+l tretatr membuatkagum

bagiku, orang yang berdiri).

b. Tidak di-idh dfat-l<an dan tidak pula disebutkan sh adar shilah'

nya, seperti"is il6q!.1 tretatr membuat kagum bagiku, siapa

di antara mereka berdiri).

3.

4.
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c. Tidak di-idhdfat-kan dan disebutkan shadar shilah-nya,

seperti |cti 
';, lt #(Telah membuat kagum bagiku, siapa di

antara mereka yang berdiri).

Ketiga bagian tersebut (a, b, dan c) dapat dib aca i'rdb dengan

tanda harakat yang tiga (dhammah,fathah, danT'crr) dalam

keadaan i'rdb rafa', nashab, daniarr.

d. Di-idhdfat-kan dan dibuang shadar shflah-nya, seperti

W #6fJ tt.trt membuat kagum bagiku, siapa di antara

mereka berdiri). Dalam hal ini lafazh aAAun dibaca mabni

dhamm ahdalam keadaan i'r db ap apun, sepert i "iS il r;*1,

Dalam Alquran Surah Maryam ayat 69 tercantum:

V {;lr &'A # *KU ipia'i (Kemuaian Kami benar-

benar akan tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka

yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Penyayang).

Atau seperti ungkapan penyair:

'J:A 6 &'F * eUu,.r J^!i u 6t

Ap abila Anda b ert emu B ani M alik, maka ucapkanlah salam

kepada siapa di antara mereka yang lebih utama.

5. Alifldm(;1D. Lihat, entiAlif Ldm.

Semua isimmaushfl tersebut di atas butuh pada shilah (sambungan)

sesudahnya yang menjelaskan makna rsfm maushfi I itu sendiri. Sebab,

sebuah ungkapan tanpa ada kalimat sambungan jelas tidak akan dapat'

dipahami. Sementara dalam shilah maushttl tersebut disyaratkan

harus menyimpan dhamiryang sesuai kembali kepada maushftl-nya.

Jika rsfm maushfil tersebut menunjukkan untuk mufrad (tunggal),

misalnya, maka dalam shilch juga harus menggun alan dhamir mufrad.

Begitu pula yang lainnya. Dalam hal ini, Ibnu Malik mengungkapkan

dalam Alfiy ah-ny a sebagai b erikut :

W4tf& * 'u"u.',j.Y&3

Seluruh bim maushfil iru harus ada shilah sesudahnya Aang men-

cakup dhamir yang sesuai dengan maushttl tersebut.
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Isim Tafdhil {);!t Vt1
Isim tafdhil adalah sifat yang diambil dafi kalimah fi'il untuk
menunjukkan dua perkara yang berserikat dalam sifat, tetapi terjadi

kelebihan atau keistimewaan atas salah satu dari dua perkara tersebut,

seperti {Jdlt )g A'FW (Ktralil itu lebih tahu dan lebih utama

dari Sa'id).

Isim tafdhil mempunyai satu bentuk u)ezen, yaita uazan 'S;il,

sementara untuk menunjukkan mtienncts (feminin), ia mengikuti

bentuk u)ozan"$. fadang dibuang hamzah u)azan "a;folu" tersebut

pada nga lafazh, yaitu jp,, |, dan l, t,seperti gatilt- iS1 .rUlt f (Manusia

paling baik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain); atau

seperti i,i,,i1.r*t1, (Manusia paling jelek adalah manusia yang

merusak).

Atau seperti ungkapan penyair:

rC E grrili ii# 4-; * n dit o5s:BW ;r*
Kamu dilarang mencintai sesuatu padahal kamu banyak menum-

pahkan kecintaan padanya. Paling cinta pada sesuatu menurut
p andang an manusia adalah dalam hal-hal y ang dilar ang .

Isim tafdhildibentrik daif il tsuldtsiy (tiga hurufl yang mutsbct, dapat

di-tashrif,f il ma'lftm, serta disusun dariTt? tdm. Apabila maksud

bentuk isim tafdhil tidak memenuhi syarat seperti tersebut di atas,

maka ia dapat didatangkan mashdar yang berada setelah ungkapan

kalimah 'F|'l-l;l dan kalimah lainnya, seperti Et i1 
j;l i (oia paling

beriman) ; atau seperti ungkapan 6\?'Fl i(Dia paling hitam).

Isim tafdhil tidak terlepas dari tiga keadaan: (r) mujarrad atau bebas

daiidhdfat dan alif ldm, serta harus disambung oleh huruf min (iy)

secara lafozhmaupun perkiraan, seperti )i :"',pt r:il(Ahmad lebih

utama dari Umar). Contoh huruf min perki.uu., jili ?'rr.$Ut
(Kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih langgeng dari kehidupan

dunia), dengan perkiraan: liilf ,FJt & '1;t@) dr-idhdfat-l<ankepada rsim

nakirah. Maka dalam hal ini, rsfm tafdhiltersebut harus dalam bentuk
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kalimah tttnggal dan mudzakkar (maskulin) serta tidak boleh disertai

huruf min, seperti f!:t }eil tUE ffatimah itu perempuan paling utama).

Atau seperti )q',J5l1a;ral+alt (Para mujahidin itu laki-laki paling

utama).

Adapunbilaisimtafdhilittdi-idhdfat-kankepadaisimma'ifah,maka
ia tidak boleh ditambah huruf mfn, dan boleh menggunakan dua jalan:

pertama, bentuk kalimah tunggal serta mudzakkar seperti halnya

ketentuan isim tafdhil yang di-idhdfat-kan kepada isim nakirah.
Kedua, kesesuaian deng an kalimahsebelumnya dalam bentuk mufrad,

tatsniyah, jama',mudzelckar,danmu'annats-nya,sepertig;illJ,rilOUlt

(Dua Zaid itu kaum paling utama), atau seperti Fll )i"'jl gLrilt (Dua Zaid

itu kaum paling utama). (3) Dibarengiolehalif ldm. Apabila rsimtafdhil
dibarengi akf ldm, maka ia tidak boleh ditambah huruf min, serta harus

sesuai deng an kalimahsebelumnya dalam bentuk mufrad, tatsniyg ah,

jama', mudzakkar dan mu'annots-nya, seperti #i$t& (Khalid itu
orang yang paling utama); atau seperti .i.lriil .Ii (Hindun adalah orang

yang paling utama). SyA.dz isim tafdhil dengan alif ldmini diikuti oleh

huruf mfn, seperti ungkapan penyair:

Kamu bukanlah o r ang y an g p aling b any ak j umlahny a dari mer eka.

Padahal kemulian itu bag i kelompok y ang banyak jumlahnya.

Isti'nAf, (.id*l)
Isti'ndf adalah suatu jumlah awalan yang tidak mempunyai kaitan
dengan jumlah sebelumnya dalam sisi hukum i'rdb-nya. Huruf rstrhdl
ada dua, yaifii wduu dan fd'.

Istiftrim (il&,il)

IstiJhdm adalah mintakepahamanhakikat suatu nama, bilangan atau

sifat. Di antara isim istifhdm adalah 7,jl,C;l.,i .6t, .g,., dan $1,

sementarahuruf rs4/hdm adalah t dan,.1i.

tflyiu.il, * ,*t*fl\*i;
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Semua perabot istilhdmtersebut berfungsi untuk tashawwur (minta

keterangan), kecuali hol, maka huruf hcl ini berfungsi untuk tashdiq

(pernyataan), sepertit rL*Ji (anakah kamu lulus?). Sementara

hamzahberfungsi untuk toshauswur dan tashdiq.

IstighrAq G!i+l)
Istighrdqmenurut bahasa adalah menyeluruh atiu mencakup. Makna

tersebut biasanya digunakan untuk alif ldm dalam bentuk tertentu,

seperti halnya ld mengandung makna nafijinsi.

Para pakar nahwu membagi istighrdqmenjadi empat macam, yatu:

1. Istighrd.q iinsiy Qenis), yaitu istighrilq yang mencakup

keseluruhan pada jenisnya, sepertit EJl, .i 3bF)l (Tidak ada hewan

di rumahkami).

2. Istighrdq zamaniy (waktu), yaitu lshghrAq yang mencakup secara

keseluruhan pada masa yang telah lewat. Biasanya istighrdq ini

menggunakan kalimah zharaftt yang datang setelah nafi atatr

istifhdm, seperti: At $!4,rLV (Aku tidak berkhianat terhadap

tanah airku sedikit pun). Atau rstrghrdqyangmencakup makna

untuk masa akan datang, yang biasanya menggunakan kalimah

zharaf 6il,seperti: &J ,*, 3A U (Aku tidak akan berkhianat ter-

hadap tanah airku selamanya).

3. Istighrdqfardfy (tunggal) , yaitu istighrdqyang tidak mencakup

selain untuk individu, seperti: J6l ., J-; I (tiaat ada seorang laki-

laki di rumah itu).

4. Istighrdq'urfu (adat), yaitu istighri.qyangmencakup kebiasaan,

seperti: inflt.r lljll ,b (Pata pengajar itu sudah hadir di

sekolah). Maksudnya para pengajar yang biasa dikenal oleh

pembicara dan mitranya, bukan semua pengajar yang ada di

sekolah itu.

Istitsni'(r&t)
Istrtsnd adalah mengecualikan isfm yang berada setelah fltd ('lp dan
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akhu:dt-nya dari hukum rsfm yang berada sebelumnya (mustatsnd

minhu), seperti: Eg'U 4Jnti[ (Murid-murid telah tiba kecuali Ali).

AkhtodtrTld itu jumlahnya 8, yaitu: j.ij .Ul; .[a .)i, ,gy ,].{1, dun

.ijK:
Istitsni. mempunyai beberapa macam, yaitu:

fstifsnd tdm mujab, yaitu pembicaraan yang disebutkan
mustatsn6.minhu-nya, serta tidak di-nq7t-kan oleh salah satu dddt

nafi dan syibah-nya, seperti contoh di atas.

lsritsnd tdmmanfiy, yaitu pembicaraan yang disebutkan mustsnd

minhu-nya, serta dincTt-kan oleh oleh salah satu perabot naf
dan syibah-nya. Adapun keadaan musasfnd boleh dibaca nashab

sebagai rsfisfnd, dan boleh juga dijadikan'badal'sesuai dengan

kedudukan mustatsndminhu-nya, seperti: /ij {b Ei {lf}l\ \1U
(Aku tidakbertemu dengan kaum itu kecuali Zaid).

.lstrtsnd mufarragh, yaitu pembicaraan yang tidak disebutkan

musatsnd minhu-nya. Oleh karenanya, i'rdb mustatsnd-nya

tergantung 'dmilyangada, seperti: ip {1iti l; (Tiada yang berdiri

kecuali Ali).

4. lsfitsnd muttashil, yaitu pembicaraan di mana mustatsnd-nya

masih sejenis dengan mustatsnd minhu-nya, seperti:

tiF yl a;i-t ltl al+ (Telah tiba para musafir kecuali Ali).

5. .lsrrtsnd munqathi', yaitu pembicaraan, dimana mustatsnd.-nya

tidak sejenis dengan mustabnA minhu-nya, seperti:

lip {1 iit"li'b (Paru guru telah hadir kecuali mobil-mobilnya).

3.

Isyba'(LPD

Isybd'dalam 'ilmu'a,{tdh adalah memanjangkan suara pada suatu

harakat kalimch sehingga melahirkan satu huruf tTlat mati yang sejenis.

Wduu mati, misalnya, lahir dari adanya isybd' dhammah; yd'mati
lahir dari isgbd' kasrah, dan ahflahir dari isybd'fathah. Isybd' terjadi
pada akhirbait pertama dan kedua.
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Pendapat ulama lain mengatakan bahwa isybd' adalah suatu bentuk

penjelasan de ngankalimoh yang pada lazimnya sudah dipahami, seperti

ayat ;g;VQ'jb *V {3 (Bukan seperti seekor burung yang terbang

dengan kedua sayapnya). Maka sudah dapat dimaHumi, bahwaburung

itu terbang menggunakan kedua sayapnya.

I symdmadalah mengucapkanft f t7 dengan harakat anta ra dhammah

dan kasrah secara beriringan dan cepat. Isymdm ini tidak dapat

dinyatakan kecuali dalam pengucapan saja dan tidak nyata dalam

tulisan. Dalam qird'ah sob'ah terdapat pengucapan ayat:

LVt ;rP; lIrW b:: *V Ct;J \ J*i-

Dengan mengucapkan kalimah ,Jskurang lebih dengan bacaan 3j, dan

kalimahri,:i dengan bacaan ;ab -

Isytishal 6qit)
. Isytig hdl adalah mendahulukan su at't kalimahrsfm dan mengakhirkan

'dmil-nya yang ber-bmol dengan dhqmir yang kembali pada isim

tersebut secara langsung atau ber-hmal dengan perantara dhamir-

nya (isfm zhdhir yang di-idhdfat-kan kepad a dhamir "isim antnaol"),

seperti: U$1y;1f{li. Bentuk i'rdb yang paling utama pada "isfm

anausal" adalah dibaca rafa' yang kedudukannya sebagai mubtodd',

sementaraTumlah'dmil dan dhamir-nya yang ada adalah sebagai

khabar-mubtudA. Namun ulama nahwu lain membolehkan nashob

yang kedudukannya seb agaimaffil bih dari kalimahfiTl yang dibuang.

Jadi perkiraanf il yang dibuang tersebut adalah kalimah: l$'
Komponen isytighdtada tiga, yaitu mcsy ghfil ataumusytaghil('dmil

atatkalimahfill),masyghfitbihi(dhamtr),danmasyghtrl'anhu(isim
yangberada di awal).

Isytiqflq (jlX*l)

Isytiqdq adalah mengambil satu kalimch dari kalimah lain dengan

s)'arat duakalima/r tersebut masih memiliki kesamaan dalam makna

Isymflm (iEl
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dan bentuk susunan hurufnya serta terjadi perubahan dalam bentuk

shig hoh-nya, seperti tsA tiqdq kalimah 43i1 dan kalimah q{;. Kolimah

yaktubutersebut diambil dari kalimah tU(f .

Isydqt.qterbagi dua bagian, yaitu:

1. IsydqAq kabir, yaitu keadaan dua kalimah yang memiliki

kesamaan dalam lafazh dan maknanya, tanpa kesamaan dalam

susunan hurufnya, seperti t i dan /s.
2. Isytiql.q akbar, yaitu keadaan dua kalimah yang memiliki

kes amaan dalam makh dr ii ul huruf , s eperti S; dan 6i;.

Pakar nahwu Bashrah dan Kufah telah berbeda pendapat seputar asal

tsatiqdq.Menurut ulama Bashrah, bahwa asal isytiqdq adalah mashdar,

sementara ulama Kufah menyatakan asal isytiqdqittt'kalimahf il.

[Jlama Bashrah berargumentasi, bahwa m ashdar adalahkalimahisim,

sedangkan rsim itu berdiri sendiri dan tidak membutuhkankalimah

f il. Dan katimahfiTl itu tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan

isfm. Sesuatu yang dapat berdiri sendiri dan tidak membutuhkan pada

yang lain itu lebih utama dan menjadi asal dibanding sesuatu yang

tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan pada yang lainnya.

Sementara ulama Kufah beralasan, bahwa kalimq-h f il ittt dapat

beramal pada mcsh dar-nya seperti Uj$ U;b. Oleh karena itu,
kedudukan 'dmil (f il) harus lebih didahulukan dari kedudukan

ma'mfil-nya (mashdar), karena ia menjadi cabang dariTitl-nya.

ry (#D

Lafazh iy merupakan hurufT'ausdb yang mengandung makna na'Qm

(ya), ia dibaca mabni sukfin (mati) tanpa mahall i'rdb. Huruf ini,

menurut Ibnu Hajib, biasanya berada setelah istifhdm, dan sebelum

qasam menurut kesepakatan pakar nahwu, seperti contoh di dalam

Alquran:

lJ tt * Al'.Jt tin 3r1il9;*:t (Dan mereka bertanya kepadamu:

benarkah [azab yang dijanjikan] itu? Katakanlah: ya, demi Tuhanku,

sesungguhny a azab itu benar).
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tn<trara(;iD

Apabila ada kalim ah ukhar a seb agaiT a mo' dari 6rf1, (muannat s af dl

tafdhil kalimoh b ;;T) yang berarti "ghair", maka kalimah ukhara

harus dibaca tanpa memakai tanwin (ghair munshariJ), seperti

A o,$Vi 4g;S3i; (saya bertemu Zainab dan para pelajar putri

'lainnya'). Kalimah ukhcra tersebut kedudukannya sebagai'sifat' yang

dibacaThrr dengan harakat/othoh sebagai pengganti dari kasrah karena

isimghairmunsharif.

Adapun bil a kalimah ukharabermakna ty' (akhir), serta bandingan-

nya dengan kalimahj;l(awal), maka ia harus dibaca tanutn dalam

kedudukan apa pun, seperti f *VVi qti;; $3i;(Aku bertemu dengan

Zainab dan para pelaj ar putri 'yang alihir') . Dalam hal ini, kclfm ah ukhar

harus dibaca i'rdb sesuai dengan kea daan jumlah-nya yang ada (rafa' ,
nashab, atatjarr).

ukhreGit)
Ilkhrd merupakan kalimah yang tidakboleh dibaca tanwin. Dengan

demikian kalimahini mempunyai dua makna, yaitu:

1. Makna "ghair" (selain), seperti AA ,U*,i q:6;,L;i; (Aku bertemu

dengan Zainab dan pemudi lainnya).

2. Makna akhir, sesuai bandingannya dengan kalimah fild, seperti

ayat Alquran:

irilfbi-JE (Telah berkata orang-orang yang akhir kepada

orang-orang awal).



BA'

B0'(,-.r. )
Huruf bd'dibaca kasrah selamanya, dan ia terkadang dibuang, tetapi

masih tetap ber-'cmal seperti halnya huruf bd'yang terkadang dipakai

untuk sumpah atau sebagai zd'idah (tambahan). Untuk lebih jelasnya,

kami ungkapkan sebagai berikut.

A. Bd'huruf-7'arr

HurufT'crr it't mabni kasrah serta tidak mempunyai mahall dalam i'rdb-

nya. Dan ia berfrrngsi men-7'arr-kan rs im zhdhir dan isim dhamh,seperti:

*+, b:l (Aku telah bertemu dengan Zaid), dan seperti ayat: 1 ftT (Kami

beriman kepada-Nya).

Bd'sebagai huruf-;'arr ini mempunyai tiga belas makna, di antaranya:

1. Isti'dnqh (minta bantuan). Makna demikian itu bila bd' masuk

pada kalimah isim y arrg berfungsi sebagai alat (perabot) pekerjaan,

seperti F\ 6 (Aku menulis dengan pena).

2. Ta'diyah (muta'addi maffil), seperti ayat p*.iil qj.i (Allah

memadamkan cahaya mereka).

3. Ta'uidh (pengganti), seperti i$,$\+tdr,ii:r (Aku telah

membeli buku dengan harga seribu rupiah).

4 . Ilshdq(menempel). Makna huruf ilshdq ini terkadang mengandung

ffi ffi

@
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majazi, seperti lrid\ .!;; (Aku telah lewat sekolah itu), yakni

melewati pada tempat yang dekat dengan sekolah itu. Dan
terkadang juga ia mengandung makna hakikat sebenarnya, seperti

#.il o Xil(Aku memegang tangan orang sakit).

s. Tabldh(sebagian), seperti 
"vx'fu$r,tj.i\i(Usaplah 

sebagian

kepalamu).

6. Makna hn (tentang), seperti ungkapan penyair Alqamah bin
Ubadah:

c.l5 ,tilt )i*,':.q * 4p rt-t\ ujt ri i,t,
Jika kamu sekalian bertany a kepadaku "tentang " perempuan itu,
maka akulah dokter ahli Aang meng enal berbagai obat penyem-

buhbagiperempuanitu.

Z. Mushdhaboh (beserta), seperti fuG.? (Aku keluar'bersama'
mereka).

8. Zharfiyyah, seperti,y\,t?r(Akuberjalan'pada' malam hari).

g. Qasam(sumpah), seperti 6ii lrji-! +t[, ;;i temU"rsumpah demi

Allah akan belajar dengan baik).

r o. lsrr?d atau malicra hld (di atas), seperti ayat )W Ub il Cr ydf #t :ri
(Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan

kepadanya atas harta yang banyak).

tr. Sababiyyoh (sebab), seperti ayat $i &:) lit :i i:!i (tvtaU ai-
sebabkan rahmat dari Allah-lah kamu bersikap lemah lembut
terhadap mereka).

rz. Makna ili (kepada), seperti ayatq 'b;;l$(Diatelahberbuatbaik

kepadaku).

13. Makna min (dari), seperti ayat jirliV\J.Ali;p (pada mata air
yang diminum oleh hamba-hambaAllah darinya).

Makna-makna bd'tersebut terhimpun dalam rangkaian syair Atfiyah
IbnuMdlik:

#rq *i bie &j * ,A;,* 3a; ir-rktt,
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Jad*anlah bA' bennalota isti'dnah, ta'diy ah, ta'toidh, dan tlshdq. Jug a

ucapkan bd' seperti halnya makna ma'a, min, dan'an.

B. Bd' zd'idah(tambahan)

Hrtruf.jan zdidoh ini hanya menTarr-kan pada lafazh-nyasaja, yang

pada lazimnya ia berfungsi sebagai taukid (penguatan). Kita dapat

menemuka n bd' zd'idah dalam perincian sebagai berikut.

1. MubtadA',seperti 
Titt 

aa(Cukuplahbagimu ilmu).

2. FdTl lafazh kffi, sepertr ayat: fili .\\ ;d3(Cukuplah Allah sebagai

penolong).

3. Mafttl bih, seperti ungkapan penyair Mutanabbi:

EE1;fi o1 UeL..,-i * \eu &j.lt 67 ile: +6
Cukup bagimu mengingat kematian sebagai obat penyembuh

terhadap zuatu peny akit. Dan cuhrp kematian itu menj ad*an sebag ai
harapan.

Badal $5)
Badal adalah tdbi'(lafazh yang mengikuti) yang dimaksud dengan

hukum tanpa memakai perantara antara ia dan matbit'-nya. seperti

ifi;,p}tJJ( tem telah makan roti sepertiganya). Maksudnya, roti
yang dimakan itu hanya sepertiganya. Lafazh 'sepertiga' itulah yang

dimaksud dengan hukum (hukum mal<an). Lafazhtsulutsahu disebut

badal (pengganti), sementaru lafazh raghif (roti) disebtt mubdal

minhu (yang digantikan). Contoh lainnya seperti ucapan:

$* * t#ir aK (Khalifah umar itu seorang yang adil).

.Isim yang dijadikan badal seluruh i'rdb-nyaharus mengikuti mubdal

minhu-nya. Badal terbagi kepada empat bagian, yaitu:

1 . Badal muthdbiq atat b adal kull minal kull, yaitn badcl yang cocok

dan sesuai dengan mubdal minhu-nya dari segi makna, seperti

ayat Alquran sebagai berikut: * l;;Jil'Ai,t LVii+';irl;hlt E$l

(Tunjukilah kami ke j alan yang lurus, yaitu j alan orang-orang yang

telah Engkau berikan nikmat kepada mereka).
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Badal ba'dhu minal kul (bcdal sebagian dari semua). Yakni badal

yang masih menjadi satu bagian dari mubdal minhu-nya, seperti

tlt,A->JtJJ61 (Aku makan roti sepertiganya).

Bodal isytimdl, yaitu badalyangmengandung makna'bagian' dari

mubdal minhu-nya, tetapi badal ini menyangkut persoalan

ma'nausi (metafisik), seperti &"$ r,rfi tzaia telah memberi

manfaat bagiku, yakni ilmunya).

4 . Badal ghalath (keliru), yaitu bcdal yang tidak mempunyai maksud

sama dengan mubdal minhu-nya. Hal ini diucapkan hanya karena

kekeliruan atau kesalahan semata dari penutur,lalu setelah itu ia

meralat kembali mubdal minhu-nya, seperti ,*fltii;;J,i! tem
telah melihatZaid, yakni kuda). Dalam contoh tersebut di atas

Anda ingin mengucapkan (bahwa Anda telah melihat) kuda, akan

tetapi Anda keliru mengucapkannya (menyebutkan Zaid), lalu

Anda mengganti lafazh Zaid dengan lafazh kuda. Maksud yang

sebenarnya adalah 

"ilt 
-.\ (Aku telah melihat kuda).

Catatan:

Badal itu harus sesuai dengan mubdal minhu-nya dari segi kedudukan

iTdb-nya. Adapun kesesuaian dalam nakirah dan ma'rifoh-nya itu

tidaHah wajib. Sebab terkadang isim ma'ifah menjadi badal dari

mub dal milthu isim nakirah, seperti ayatr ;il !!ir ff bV J\ rt# en\3

(Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan

yang lurus, yaitu jalan Allah ...). Rangkaian kalimqh shird.thilldh

(ma'rifah)menjadibadaldaikalimahshirflthinmustaqim(nakirah).

Begitu juga sebaliknya, terkadang rsim nakirah menjadi badal dari

mubdal minhu isim ma'rifoh, dengan syarat isim nakirah tersebut

disifati, seperti ayatAlquran: tsll; $;Y'1ylE if[!\ ki.,d (...niscayakami

tarik ubun-ubunya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi

durhaka).

najalQ3.)

Kalimah bajal mempunyai dua bagian, yaitu:
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1. Huruf jawab yang mengandung makna na'am (ya), mabni sukfin

serta tidak memiliki kedudukan dari segi i'rdb-nya,seperti t g&.il
(Apakah kamu mendengarku?), maka dijawab : J+ fly"l.

Isimf il mudhdri' yangmengandung makna yak-f (cukup), mabni

sukttn, seperti Jli;i (cukun bagimu). Huruf kdf pada kalimah

tersebut berupa dhamir muttqshil yang kedudukannya sebagai

maffil bih.

B. Isim yang semakna dengan lafazh hasbu (cukup), seperti

(cukuplah bagiku), atau f,li* (cukuplah bagimu).

BalaUC

Bald adalah huruf jawab yang berada setelah nafi, dengan maksud

menetapkan (itsbdt) jawaban, seperti ayat:

Afi ,*;||Vq :l ittf{:;il p; (orans-orans kafir menduga,

bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah: tidak

demikian, demi Tuhanku, kamu benar-benar akan dibangkitkan).

Perbedaan antara bald, na'am, dan ajal adalah bahwa bcld khusus

berada setel ahnafiyangbertujuan untuk menetapkan jawaban, seperti

ayat Alquran:

,-hrt ,l3 tfirUil (Apakah Aku bukan Tuhan kamu sekalian? Mereka

menjawab: ya). Maksudnya: benar, Engkau adalah Tuhan kami'

Adapun na'amdan oTcl itu berada setelah nafi dan itsbat, seperti bila

dikatakan: :r; €Y(Zaid tidal lulus ujian), maka jawabannya: na'am

(ya), dia tidak lulus. Sedangkan penyangkalannya: bcld (tidak

demikian), tetapi dialulus ujian.

nalha(ig)

Balhamempunyai beberapa macam, yaitu:

1. IsimfiTl amr yaugbermakna da'(tinggalkanlah). Lafazh balha

dankalimah yang berada setelahnya dibaca nashab sebagai mafttl

bfh, seperti -ftt & (Tinggalkanlah kejahatan).

2.

,b
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Mashdar atau mafttl muthlaq yang tidak memiliki/iIl dalam

bent*lafozh, tetapi sekadarTi'il dalam makna saja. Kalimahyang
berada setelah bqlha itu dibacaT'arr (kasrah), bila berstruktur
idhdfat, seperti;tt&.
lsfm yang semakna den gan lafozh karf" QJfl btiJhdm,sementara

kalimah yang berada setelah balha tersebut dibaca rafa'sebagai
mubtaddmu'akhkhar(diakhirkan),sepertil;{5.(BagaimanaZ-aid?).

Baida G{)
Baida merupakan kalimah rsim yang selalu mengikuti pada rangkaian

kata sambung atau idhdfatkepadaanna(3t) au" ma'mfil-nya(rsfm dan

khabar-nya). Baida mempunyai dua makna, yaitu:

1 . Makna "ghair" (melainkan), menurut kebanyakan pendapat ulama

nahwu. Baida yang bermakna "ghair" tersebut biasanya dibaca

r afa' ala:u j arr, sebagai sifat.

2. Makna min ajli(l<arena), yang kedudukannya sebagai hdl, seperti

hadisNabi: *jtUJil + rUq # Uel ,tC*"adalahoransyans

paling fasih mengucapkan dhdd karena kami dari golongan

Quraisy). Atau ungkapan seorang penyair:

dfi iJG i)iE1 S ilg iJri illi rii
Deng an seng aj a aku lakukan itu karena aku takut jika aku mati,
kamutidakmelihatku.

Dalam kamus As-Shihah dan lfsdn Al-'Arab tercantum:

$ t JJJ6jl .iEl sedangkan dalam kitab Mughni Al-Labib:

ij bld^iG il -iE1, diambil dari akarkatacr-ranin(suara).

Baina dan Bainama (,S)

Dlaa kalimah ll$ dan g! merupakan zharaf zamdn yangmenunjukkan

masa yang telah berlalu. Asalnya: gr!, kemudian di-zsybd'-kan (dibaca

p anj an g) oleh fathah p ada n0 n - nya, s e m entara a /r/p ada k edua lafazh

tersebut ad alah alif zd'idah (tambahan) seperti halnya md pa da lafazh

bainamd..

3.
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Lafozh baina dan bainamd selalu mengiringi jumlah ismiyyah dan
jumlahfi'liyyah. Di antara pakar nahwu ada yang meng-rdhd/ot-kan

keduanya pada jumlah sesudahnya. Dan sebagian pakar lain men-

cegahnya dari idhdfat, karena terhalang oleh huruf zd'idah yang

mengikat pada kedua lafazh tersebut.

Pada mulanyabaina itu untuk menunjukkan keadaan tempat, tetapi

kadang ia menunjukkan keadaan waktu, seperti: 4V;$ eq
(Aku datang antarawaktu Zhuhur danAshar). Atau seperti hadis Nabi

nya imam menuju masjid dan rampungnya shalat).

Apabila lafazh baina bertemu dengan alif dan md. zd'idah, maka ia

khusus menunjukkan keadaan waktu, seperti telah dijelaskan di atas.

Bi'sa (,,,;.i1)

Menurut mazhab jumhur ulama nahwu, bahwa lafazh bi'sa adalah

kalimahf i/, dengan alasan bahwa ia dapat dimasuki oleh td'ta'nits
mati, seperti 3+ 'i$t .; ;"t, (Sejelek-jelek wanita itu Hindun). Sementara

menurut mazhab Kufah, di antaranya Al-Fara, mengatakan bahwa

lafazh bfba adalah kalimah rsfm, dengan alasan ia dapat dimasuki huruf
jarr.

Lafazh bf'sc digunakan untuk mengungkapkan suatu celaan. Maka

kalimahfiTl itu harus tidak luput dari dua perkara:fd'il danmakhshtsh
(pihakyang menjadi sasaran celaan), seperti Y) ,y}l r,"! (Sejelet<-jelek

lelaki itu Zuhair). Kalimah ar-rajulu menjadi fd'il, sedangkan

makhshfr sh-nya adalah lafazh Zuhair .

Kalimah bi'sc ini mempunyai empat lugat bacaan, yaitu,;.i1. Lugat ini
paling fasih dan merupakan lugat Alquran, kemudian lugat ,i\,,A
danfi.



TA'

Ta'addi (g;3f)

Kalimahfi ilitu terbagi kep ada muta'addi dan l6zim. Adapw muta'addi

adalah kalimahf ilyang bersambung langsung dengan maffil bih-nya

tanpa memakai huruf-7'arr. Atau dengan kata \ain, muta'addi adalah

fi71yang membutuhkan mafttl bih secara langsung, seperti W q"
(Aku memukul Zaid). Sedangkan ld.zim adalah kalimah fi'il yang

bersambung dengan mafttlbih-nya melalui huruf jarr,seperti Jii ,ijj;
(Aku telah bertemu dengan Zaid).

Di antararf il muta'addi adalah dapat disambung dengan dh amir hd' (o)

yang kembali kepada selain mashdar. Dhamir hd'tersebut adalah hd'

maftl brh, seperti: tfll,l +kll(Aku menutup pintu). Di antara tandaTt'fl

muta'addi lainnya adalah layak dibuat shighat isim maftrl tA.m

(sempurna), seperti kalimah e; menjadi .N,,ii.. Sementara yang

dimaksud dengan tdm adalah tidak membutuhkan huruf-;'orr pada

shighat isim mtftl tersebut. Apabila dibuat shtghat isim maffilyang
membutuhkan huruf jarr, maka ia disebut /i'il ldzim, seperti

F &ii.i.L (Aku marah kepada Amr), menjadi ;!e Q3)X toi"
dimarahi).

Tanda kalimahf illdzim itu dapat dipastikan oleh (r) setiapTt'ilyang

menunjukkan makna tabiat atau perangai, seperti '.ly' 
(mulia). (z)

setiapTt'fl yang dibentuk oleh wazqn JLit seperti jl$t {t"rurrg). (S)

ffiffi
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uazan'$ il seperti ua.ril (kuat, terlambat). (q) f ilyansmenunjukkan

makna bersih atau kotor, seperti +91uJB. (Baju itu bersih). (s)

menunjukkan perkara atau sifat baru, seperti y; ,jti(Zaid sakit), dan

terakhir adalah-lt'fl muthdraa'ah yang menjadi muta'addi pada satu

maffil,seperti'u.,1i1 ig1 (Tali itu menjadi panjang). Hasil dan muta'addi

safimaffil, yaitu -t"pjf aii (Aku telah memanjangkan tali itu).

TA' ta'nits masuk pada kalimah f il, mabni suktrn (mati), seperti

+;fi(Zainab telah lulus ujian). Td'ta.hits terkadang juga masuk

pada kclim ah isim. Untuk itu, ia ny ata har akat i r db -ny a pada kalimah

isim yang bersambung dengannya, seperti tiar &,[ (Telah tiba seorang

guruperempuan).

Td'yang berada pada kalimah isim berfungsi untuk membedakan

antara muannats (feminin) dan mudza.kkor (maskulin). Kebanyakan

hal demikian itu terdapat pada sejumlah sifat, seperti: fu5 aari "';f.

Namun, sedikit sekali td'yang berada pada sejumlah kq.limah isim

yang bukan sifat, seperti tli1 dari 3ti1.

Adapun sifat-sifat yang tidak bertemu dengan tA' to'nits adalah sifat

yang terbentuk dari u)azon (Jts), tetapi ia mengandung makna (Je\i),

seperti :i;1",y:tii (Ini lelaki yang bersyukur) dan 3(.lfurr;i tI"i
perempuan yang bersyukur).

Tahdzir (l*)
Tahdzir adalah memperingatkan mitra pembicara atas suatu perkara

yang terjadi, agar ia menghindarinya. Atau menurut pengertian lain,

tahdzir adalah isim yang dibaca nashab sebagai maffilbihdari'dmil
yang dibuang dengan perkiraan: j-r;l (berhati-hatilah, waspadalah).

Apabila tahdzir ini menggunakan kalimah iyydka (3Ep dan akhtudt-

nya, maka 'dmil-nyaharus disimpan, baik dijumpai'athaf atau tidak,

seperti Fti gUt (Berhati-hatilah terhadap kejahatan), dan contoh

tahdztrtanpa'athaftK );ft 3[ 3E!&erhati-hatilah kamu melakukan itu).

TA'Ta'nits (ggbrtf)

t_



Ti'Ta'nits -Tamyryz@

Apabilatahdzirtidakmenggunakankalimahiyydkadanakhusdt-nya,

maka tidak harus menyimpan 'dmil-nya, kecuali bila ia beserta 'othaf

dan diulang-ulang, seperti, ,-.i r l9 cL! ;t ffahai Mazin, lindungi kepala-

mu dan berhati-hati terhadap pedang itu), yakni i)l ju1tid-li ., o,p!,

dan seperti 6lflt 6r;ilt lewas macan, macan). Adapun bila tchdzirtanpa

kalimahigydka dan akhwdt-nya serta tanpa'athafdan tanpa diulang-

ulang, maka boleh menyimpan 'dmil-nya,seperti elti (awas macan).

Tahta (t*)
Kalimahtchtc merupakan rsim yang menunjukkan maknaTrhaf (arah).

Ia dibaca i'rdb sebagai zharaf makdn (keadaan tempat). Dan biasanya

ia selalu mengikat pada idhdfaf, seperti ;f;iat *;11, (Kepala itu
berada di bawah songkok).

Kalimah tahtd dibaca noshab dalam keadaan:

1. Apabila di-idhdfat-kan secara lafazh, seperti tersebut di atas.

2. Apabila dibuang mudhdf itaih-nya, seperti .*'2";iiat g{:E ri;
(Ini meja, letakkan sapu itu di bawahnya).

g. Apabila dibuang mudhdf ilah-nya secara lafazh dan makna,

seakan-akan ia tidak ada. Dalam hal ini, tahfc harus dibaca tcntuin

fathah,seperti Ui Yt(Lihatlah ke bawah).

Tahto jugakadangdibacamabnidhammah,apabilamudhdf ilaih-nya

dibuang secara lafazh dan dimaksud dalam maknanya saja, seperti

Li ;y &. jufiil..rj fAku lihat semut itu keluar dari bawah). Kadang

tdhta dibaca jarr (kasra/r), seperti jqili li+ b ,st(Dari bawah surga

mengalir air sungai).

Tamyiz (!ri)
Tamyh adalah kalimat isfm yang dibaca nashab dan berfungsi

menj elaska n dz dt y ang samar, s ep erti'a3h "rb.l .7tL (Muhammad baik

pribadinya) . Tamyiz merupakan rsim nakirah yang menyimpan makna

'mfn'(dari), seperti halnya 'hdl'yang menyimpan maknaf (dalam).
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Apabila Anda mengatakanUl{'r;;ry J6ur 1aru telah membeli dua

puluh kitab), maka sama halnya dengan makna aku membeli dua puluh

dari jenis beberapa kitab).

Tamyiz terbagi dua bagian, yaitu :

1. Tamyiz mufrad atalu dzdt, yaitu tamyiz yang menghilangkan
kesamaran kalimah rsim sebelumnya yang menunjukkan ukuran

dan hitungan, seperti ayat Alquran:6f 7* il Li\fl {SesunS-

guhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang).

Hukum tamyb mufrad ituboleh dibaca nashab,seperti contoh di
atas, dan boleh juga dibacajarr oleh min, seperti #j b J\,S*
(Aku memiliki satu liter dari minyak zaitun). Atau dibacaT'crr oleh

idhdfat,seperti *.g?Y bi (fami memiliki cincinbesi).

2. Tamyiz nisbah atar jumlah, yaitu tamyiz yang menghilangkan

kesamaran nis b ah dalam j umlah.

Tamyiz ini terkadangmuhaturuc/ (alihan) dari: (t)fdil, seperti

V*"-Uid\ (Zaid telah mengucur keringatnya). Asalnya:

*; 3" i.dl(Keringat Zaid telah mengucur). (z) maffil, seperti ayat

Alquran Syi. ;jlt[;i.i; (Dan kami jadikan bumi memancarkan

mata air-mata air). Asalnya : Cirlt a* E;i3; (Dan kami pancarkan

mata air-mata air bumi). Atau (g) mubtadA', seperti ,Jj; 
&t *

(Kamu tinggi kedudukannya). Asalnya: 
"p1,4;i; 

G"a"a"kun kamu

itutinggi).

Hukum tamyb nisbah ini tafshil. Apabila tamyb nisbah berada

setelah afdl tafdhil, maka ia harus dibaca nashab, bila menjadi

fd'il dan segi makna. Apabila tamyb alihan daifi'ilatau.mafttl
bfh maka ia wajib dibaca nashab, sebagaimana diungkapkan oleh

Ibnu Malik:

Nashab-kan tamybfd'il dalam makna oleh afdl tafdhil seperti
ung kap an : kamu lebih ting g i kedudukanny a.



Tanizu'- Tanwin @

Tanf,zu'("p15;

Tandzu'dalam ilmu nahwu merupakan sebuah ungkapan mengenai

berhadapannya dua 'dmil pada s afi ma'mfiL, seperti l5i; Urt &1; (Aku

telah memukul dan memuliakan Zaid). Masing-masing dari kalimah

dharabru dan akramtu membutuhkan pada objeknya, yaitu lafozh

zaidan.

Namun, tidak semua'dmil tersebut harus ber-'amal pada safu ma'mttl.

Harus ada salah satu 'dmil yang ber-hmal pada isim zhdhir tersebut,

sementara'dmfl lainnya dibiarkan tidak ber- hmal. Dalam hal ini, tidak

ada perbedaan pendapat antara mazhab Bashrah dan Kufah mengenai

kebolehan meng-'amal-kan salah satu dari dua ?mil tersebut pada

isim zhfrhir-nya. Tetapi mereka mempersoalkan pada tataran manakah

'dmilyanglebih utama diamalkan. Mazhab Bashrah lebih cenderung

memilih kepada 'dmil yang kedua, karena ia lebih dekat kepada

ma'mfil-nya. Sementara mazhab Kufah memilih'dmil yangpertama,

karena iaberada di awal.

Untuk menetapkan teori keseimbangan, para pakar nahwu membuat

ketentuan sebagai berikut: apabila Anda akan meng-'amcl-kan salah

satu'dmil p ada ma'mtrl isim zhdhir dan tidak mengamalkan (muhma[)

'dmfl lainnya, maka hendaknya Anda tetap merrg-'amal-kanmuhmal

tersebut, dengan menetapkantanda dhamir (kata ganti) padanyayang

kembali kepada ma'mtrl isim zhdhir, seperti 4Eil iijr 3.ji (eetbr'rut

baik dan jelek kedua anak kamu). Apabila Anda ingin meng-'amal-l<an

'dmilyangkedua (Ausi'u), misalnya, maka Anda harus menetapkan

tanda d/ramir pada 'flmilyangpertama Qluhsfnu), yang kembali kepada

ma'mfrl (ibnaka), sehingga ungkapan contoh tersebut menjadi:

EV\ l#::,r,.,4

ranwin (;f)
Tanusinmenurut bahasa adalah bersuara, sedangkan tanwinmenurut

istilah adalah nttn zd'idah (tambahan) lagi mati yang berada di ak*rir

kalimah rsim dari segi ucapan tidak dalam tulisan.
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Taruainmenurut ulama nahwu terbagi kepada sepuluhbagian, yaitu:

1 . Taruain tamkin, yaitu taruDin yang bertemu dengan sejumlah rsim

mu'rab munsharif selainT'ama' mtt' o,nnets sdlim,seperti 3:;.

2. Tanusin tankir, yaitu taruain yang bertemu dengan sejumlah isim
mabni,sebagai p e mb eda an tara isim ma'ifah dan nakir ah. I sim-
rsfm yang dibaca tanwin tersebut berbentuk nakirah (umum),

samd'i yang biasanya berada pada bab isimf il, seperti i;, atau

dalam bentuk qiydsf pada rsfm 'dlamyangdiakhiri dengan lafazh

uaihin (*ij), seperti )i#atau c-jf&.

3. Tanwin muqdbalah, yaitu taruain yang bertemu dengan jama'
mu'annets sdlim, seperti *l*,i.

4. Tarutsin'ftuadh,yaibt tanwinsebagai pengganti dariTum/ch, seper-

ti ayat Alquran '$fi * {\. fanwin pada kalimah htnaid.zin

tersebut merupakan pengganti dair jumlah'rlltlt iiltgrh 3l.is.

Atau sebagai pengganti daikalimah,seperti ayat ,Yp J" ',lrr.',F'5.

Tanuin yang berada pada lafazh kullun adalah pengganti dari

kalimahifull'9.

5. Tanwtn ziyddah (tambahan), seperti ayat '!![!')l r-)ln, menurut
qird'ah sebagian ulama yang membaca 'scldsrlc'dengan memakai

tanuin. Kalimah' sal1.sila' yang ditambahi taruain tersebut untuk
menyesuaikan dengan kalimah'aghldlan' sesudahnya.

6. Tqnuin tardnum, yaitu tcntuin yang bertemu dengan qdfiyah
muthlaqah (hidup), seperti ungkapan penyair:

U;Vl iit t.t"\:tl$ti S &Ub J.lla 
-rj$ 

ebl
Sedikitkan uahai perempuan mencela dan meny alqhkan kepada

Adzil. Dan katakanlah : jika aku benar berarti iajug a benar.

7. Taruatn hikdyat, seperti ungkapan orang fule ej16 dibaca

tantuin, yang asalnya adalah nama seorang perempuan. Oleh

karena itu, sebenarnya ia adalah isim ghair murcharif dengan
'illat'alamiyych dan ta'nits, yangdijadikan seb agai hikayat dengan

menggunakan sebuah ungkapan sebelum menjadi isim'alam.
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Tanusin dhartrrat,seperti ungkapan penyair:

fUltp, \;!* A3 * W ]pErxti)l-
Wahai M athar, kes ej ahter aan Allah s emog a menaung i kekasih.

Dan uahai Mathar, tidak ada kesej ahteraan bagimu.

Pada syair di atas, penyair membaca tantainpadalafazh'Mathar'
padabagian syatar auucl, sementara seharusnya ia dibaca mabni

dhammahtanpa tanuin, karena isim ghair munsharif .

Tanusin ghdli, yaitu rcnu.rin yang bertemu dengan qdfiyah
muqayyadoh (mati), seperti ungkapan penyair:

ult1,#w:,K * ub *- biil eE cj6

Anak-anak perempuan paman berkata: usahai Salma, jika ia
seor ang fakir miskin. S alma b erkata : sekali pun fakir miskin.

Tanutn syddz, seperti ungkapan orang Arab: e$g rf'y, dengan

dibaca taruain lafazh' hduld'i' sebagai bacaan syddz (cacat).

Tarkhim (Vi)
Tarkhim menurut bahasa adalah menipiskan suara, sedangkan me-

nurut istilah adalah membuang alhir kalimch dalam nidd'(panggilan),

seperti lil, ! (Wahai Suad). Asalnya: 31r.1 E. Membuang huruf akhir ini
fungsinya untuk meringankan bacaan atau karena kondisi darurat

syair. Dalam latab Alfiyah lbnu Malfk tercantum:

6li.r,lai j4i lri, 5 * d;ili.it ?J it-trw
Buanglah akhir munadd dalam tarkhim seperti orang yong mengun-

dang su'ada : y a su'd (usahai su'dd).

Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuat tarkhim, di

antaranya: (r) kalimahyang di-tarkhim harus berbentuk rubd'iy (empat

hurufl atau lebih, seperti [ii ! dari kclim ah $W E; (z) harus 'alam atalu

suatu nama; (S) tidak dibentuk dari rang!<aian tarkib idhdfig atattarlcib

isn6.di. Apabila kalimah tarkhim terbentuk dari empat huruf, tetapi

bukan'elam,seperti kalim oh\,maka hal demikian tidak boleh. Begitu

jlurga kalimah yang terbentuk dari tarkib i4hdfiU,seperti oP 3::e, ata:u

tarkib isnddiy, seperti h[y qLl,.

B.

9.

10.
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Namun jika tarkhlmterbentuk dari rangkaian tarldb mazii(campuran),

maka ia dapat dibuat tarkhim dengan membuang rangkaian kalimah

yang terakhir, seperti seseorang yang namanya o.f ol;;, dapat di-

tarkhimdengan ungkapan: rr+.: E 
(Wahai Ma'di).

Seperti halnya telah dijelaskan di atas, bahwa membuang akhir kalimah

itu terkadang karena kondisi darur at nazham syd'ir pada s elain nidd',

dengan syarat kalimah tersebut layak untuk dibuat nidd', seperti

ungkapan penyair:

flVg*t{, JE ';i -A* e ;sE,.ib J\F,-PI#
Sung guh sebaik-baik pemuda g ang tiba uaknt Isy a menuju naung an

cahayanya adalah Tharif bin Malik pada malam kelaparan dan

pengepungan.

Tashaddfl Qsi.a)

Apabila di awal f il mudhdri'terdapat dua huruf ta', di mana td'
pertama adalah td'huruf mudhdra'ah, sementara td'kedua adalah td'

f ilmddhi, maka boleh membuat dua pilihan: pertama, menetapkan

keduanya, ini menurut asal. Kedua, membuang salah satu dari

keduanya untuk meringankan bacaan. Sebab, ketika kumpul dua huruf
yang sama, tetapi tidak mungkinidghdmkarena para ulama menolak

permulaan kclimahdengan huruf mati, maka mereka membuang salah

satu dari kedua td'tersebut agar ringan dalam bacaan.

Dalam Alquran Surah Abasa ayat 6 tercantum: 63.A 1916 (Uaka kamu

melayaninya). Asalnya: ,s3A. Para ulama nahwu berbeda pendapat

mengenai td'mana yang harus dibuang. Ulama Bashrah berpendapat

td'yang kedua (td'asal), karena td'yang pertama adalah huruf
mudhdra'ah, sementara membuangnya dapat menyebabkan cacat atau

rancu. Dan ulama lain berpendapat td'pertama(zdidah) yang dibuang,

karena td'yang kedua berfu ngsi sebagai muthdta a'ah (hasil pengaruh

lain). Untuk itu membuang td'kedua dapat menyebabkan cacat.

Membuang fd'yang pertama diangg ap rdjih(kuat), dibanding td' yang

kedua. Sedangkan ulama lain berpendapat keduanya sama, boleh

membuang td'mana saja sesuai yang diinginkan.
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Tashghir ("#)
Toshghir adalah merubah banguna n kalimah. Atau menurut pengertian

yang lain adalah memb aea. dhammah awal kalimah isim,fathahhuruf
kedua, serta ditambahkan setelah huruf kedua tersebut yd'mati atau

disebut yA' tashghir, seperti Anda membuat tashghtr kalimah|,? :,
dan 3lt&menjadi p6 ,"rirg dan y*.
Kalimah yang dibuat tashghir disyaratkan harus isim mu'rab, isim
yang dapat di-tashghir, dan bebas dari shighah-shighah tashghir dan

syibah-nya. Isim tashghir tidak boleh di-tcshghir lagi. Adaprn uozan-

u)azan tashghtr ada tiga, yaitu: "Ji ,W dan J!Fi. Ibnu Malik
merin gkas dalam Alfiy ah -ny a:

6g O ,}ii y hjrb * 61 $:Bt J'r+l !p
Vi i:'gf,.1u e B }b".i'{|W

Ap abila Anda b ermaksud membuat tashg hir maka j adikan kalimah
tsuldtsiy sesuai dengan u)ezan ")ri seperti pada kalimah qadziyun

menj adi qudzayun, lalu us azan "J*i dan u) ozan "JZ:ii, bag i kalimah
rubdiy atau lebih, seperti membuat tashghir dirhamun menjadi

duraihimun.

Maksud dari adanya tashghir adalah untuk menunju}kan makna sedikit,

seperti &t fr3 (sedikit dirham), atau makna kecil, seperti ggi tU"t u

kecil), atau makna dekat, seperti./iit J# l+ tam datang menjelang

Maghrib).

Tashr{f (hfr)
Tashrif menurut bahasa adalah perubahan, seperti perubahan angin,

sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang mempelajari mengenai

struktur kata dan huruf-hurufnya, dari mulai huruf asli, tambahan,

shahih,'illat, dan ib dAL

Untuk itu, pengertian tashrif dapat diungkapkan dengan:

1. Memindahkan kalimahkepada struktur kalimahyang berbeda,

karena berapa makna, seperti memindahkan mashdar kepada
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shighah-shighah mAdhi, mudhdri', amr, isimfd'il, isim mafil'
dankalimahlainnYa.

2. Mengubah kalimch bukan karena makna yang ada, tetapi karena

faktor lain seperti membuang, menambah, mengganti, menukar,

danidghdm.

J adi tashrifadalah merubah banguna n kalimoh sesuai dengan kondisi

dan tujuan yang ada. Perubahan tersebut terjadf dalam tataran hukum,

seperti shahih danTllat. Untuk mengenal semuanya itu perlu mema-

hami ilmu tashrif atausharaf.

Tashrilitu berkaitan langsung dengan sejumlah isim mu'rab danfll
mutasharrif. Adapun huruf dan syibch-nya itu tidak ada kaitannya

dengan ilmu tcshrif.Yang dimaksud dengan syibah huruf adalah

sejumlah isfm danf i|mabni.

?ashrtltidak menerima struktur kclimch yang kurang dari tiga huruf,

kecuali padabentuk kclimahtsuldtsiyyang asli dan ia diubah melalui

cara membuang huruf, seperti a* g (Jagalah dirimu). Qi adalah

kolimahf ilamrdaifu!:- ,3- OS.

Tatsniyah (rsim) (fui)

Isim totsniyah adalah kalimah yang menunjukkan hitungan dua,

dengan tambahan ahldan nfin pada huruf akhirnya bila dalam keadaan

rafa,, atatlambahan yd'dan nfin bila dalam keadaan nashab danjarr,

seperti rafa' glzlrtAl rl+ (Telah tiba dua orang muslim laki-laki); atau

seperri nashab dan jarr qutt Ji! ram telah melihat dua orang

muslim laki-laki), dan *C+ti\.!;7 (Aku telah bertemu dengan dua

orang muslim laki-laki).

Tanldd (:€r)

Tsukid menurut bahasa adalah menguatkan, sedangkan taukid

menurut istilah nahwu adalah tdbi'(lofazh yang mengikuti) yang

berfungsi untuk melenyapkan anggapan lain yang berkaitan dengan

lafazh yang di-taukid-kan, seperti ungkapan iib ii3 -,h (Zaid telah
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datang'sendiri'). Lafazh' nafsuhu' tersebut kedudukannya sebagai

taukid yangmengukuhkan makna datangnyaZaid. Sebab, seandainya

tidak memakai kalimah 'nafsuhu', ada kemungkinan yang datang itu
utusan Zaid, misalnya.

Tauktd harus mengikuti lafazh yang di-taukid-kan dalam hal rafa',

nashab, j arr, dan ma'rifot.

Tauktd terbagi dua bagian yaitu :

1. Taukid lafzhiy, yaitu mengulang (menyebut kembali) lafazh yang

berada di awal dengan ungkapan yang sama atau denganmurddif
(sama makna)-nya, baik lafazh tersebut berupa isim zhdhir,
dhamir, kalimahf il, huruf atau jumlah. Contoh taukid dengan

isim zhdhir, i* tbtV; isim dhamir seperti: Ul er+. Dalam ayat

Alquran tercantum: 'fAt ebi:ig1 Sart irT ! 
(Wahai Adam, diami-

lah surga olehmu dan istrimu). Atau tauktd berupa kalimahf il,
seperti "q& -,V; atau huruf seperti +ifr Y y, danTtm/ah seperti

ib rV *',V. Contoh lafazhyangmurddrl(sama makna), seperti

itt"V -1.

Fungsi taukid lafzhiy adalah untuk menguatkan ucapan dan

menghilangkan kesamaran pada hati pendengar.

Taukid ma'nawiy,yaitu menyebutkan tafazh i,J, W,"6 dan f ,

dengan syarat lafazh-lafazh taukid tersebut harus di-idhdfat-kan

kepada dhamtr yang sesuai dengan kalimahyang di-toukid-kan,

seperti ungkapan: Llhk;aE, atau &iiUtal+ (Kaum telah datang

semuanya).

Fungsitaulddmahanaiy"nafsun"dan"'ainun"adalahuntukmeng-

hilangkan anggapan lain dalam suatu pembicaraan, baik karena

terdapat unsur majAz (metafora), atau karena lupa. Sedangkan

fungsi taukid dengan menggunakan lafazh kullun atat jami'un

adalah untuk menunjukkan makna keseluruhan (universal).

Tambahan:

Ada kalimah isim yang dibaca jarr (kasrah) karena mengikuti pada

kalimah yang berdampingan dengannya (muj fuaarah), tetapi bacaan
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|;ni syddz, seperti pada bab na'at dan taukid. Adapun bacaan sAAdz

pada bab naht seperti ungkapan orang Arab: * l* jr,+ lii' (Ini

lubang biawak yang bulat). Menurut riwayat, lafazh kharib'dibaca

-J'arr karena berdampin gan (muj fuo ar oh) dengan lafazh'dhab', padahal

seharusnya ia dibaca rafa'(dhammah),menjadi sifat pada marft''nya,

yaita lafazh'juhru'. Pembacaan rafa'ini telah disepakati oleh

kebanyakan ulama nahwu.

Adapun bacaan syddz pada bcb taukid adalah seperti ungkapan

penyair:

*irrF tiirsl ,l.s,A$t * i{q41 at:'$7aU

Wahai kauanht, sampaikan kepada pemilik istri bany ak selutthny a,

bahua tidak ada lagi ikatan bila ujung ekor telah terlepas

(bermusuhan).

Lafazh 'kullihim' (kasrah) tersebut merupakan toukid pada lafazh

'dzanDi', bukan pada lafazh 'az-zawjdt'. Seandainya tidak demikian,

niscaya penyair mengatak an kullahunna' 1551 - tafazh'dzaui' dibaca

nashab sebagai maffil bfh, maka seharusnya ia dibaca nashab

(kultahum), tetapi dibaca jcrr karena berdampingan dengan kalimah

yang dibacajarr.

t



Tsa'

TsulAtsiy ($$)

Dalam ilmu sharaf, tsu/dtsry ad alah kalimah yang bangunannya terdiri
dari tiga huruf asli yang disebuffi ' f il kalimah,' ain f il kalimah, dan
ldmf ilkalimah.

Tsuldtsiy ini terdiri dari tsuldtsiy mujarrrad dan tsuldtsiy mazid.
Tsuldtsiy mujarrad adalah kalimah yang tidak mengandung huruf
zd'idah (tambahan) sama sekali. DalamTt? mddhi,tsuldtsiy mujarrrad
terdapat tiga uazan, yaitu ',y {& dan $3. Sedangkan dalam 7ttl
mudhdri', ia terdiri dari enam u)azan,yaitu:

1. JrE -Jri seperti e-il!. - q;i
,H_,&seperti h_ F
#.;Fseperti "e-,e
,fr-,y,seperti Lh- i
,B- _:,trseperti,,l* _ +.*
,H -:,ytseperti # - -U,ad

Adapun mazid adalah kalimah yang ditambahi oleh huruf lain pada

huruf-huruf aslinya, karena mengandung beberapa fungsi makna.
Dalam hal ini kadang huruf asli tersebut ditambah satu huruf (mazid

biharfin), dua huruf (mazid biharfaint), atau tiga huruf (bitsaldtsati
ahntfin).

ffi ffi
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Apabila maztd tersebut ditambah satu huruf, maka ia terdiri dari

u) azan-u) ezan sebagai berikut :

.15 seperti ia

gSl seperti -1.;31

.Jali seperti 
"[li

Bila ditambah dua huruf, maka ia terdiri dari uazan-u)ozan sebagai

berikut.
'a

$6 seperti -fl3

uplE seperti 3;\I:i

.1,;ill,tsePerti 731

"fdtseperti [*l
ftStseperti 

"i4tBila ditambah lagi tiga huruf padaf ilmozidtetsebut, maka susunan

wozan-ny a sebagai berikut.

,.k!eil seperti 'F*l

.p;il seperti '*Ft
Jtat sererti'rg;,t

Tsammaadalah isimisydrah yang tidak dapat di-tashrif,serta mabni

fathah yang menunjukkan makna tempat yang jauh dan ia tidak

didahului oleh huruf tcnbih (peringatan) serta tidak bertemu dengan

kdf mukhdthob, seperti: ";.:;riei -1.Vf (Di sana terdapat beberapa

golongan yang berkumpul).

Kadang huruf tsamma dibaca jarr oleh mfn (dari), seperti

i:r:.rir Jl EItst f' :rt *ratil ttb; fxu*i sampai di masjid, dan dari sana

kami pindah menuju sekolah). Sementara ulama ada yang meyakini,

bahwa tsamma itu menjadi maffil bih-nyakalimah a.! dalam ayat:

,*'i er-L 6lr. Padahal yang benar adalah kqlimahlitl tersebut

Tsamma (i)
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kedudukannya boleh dijadikan sebagaiftl lazim dengan penafsiran:

qfijtcgi A$l'i *bl.frti6|5 (epabila penglihatanmu telah sampai

pada tempat itu). Atau ia boleh dibuang maffil-nyadengan penafsiran:

t*41 ali 6! (Anabila kamu telah melihat sesuatu yang dijanjikan pada

tempat itu).

Kadang tsamma bertemu dengan tA'ta'ntts lafzhi seperti i1! atau ej
seperti dalam ungkapan penyair:

..ilr{, eii a^i ,, 'taii I ,Jri fl' ,h it:ii'i
Alat pernah melew ati seor ang p encela y ang sedang mencelaku. M aka
aku berlalu saja, di sana aku katakan: celaan itu tidak ada man-

faatnyabagilat

Tsumma (it)

Tsumma terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Tsumma harf,'athfin, yaitu huruf yang berfungsi sebagai
persekutuan dari segi hukum, serta pada lazimnya ia berfungsi
sebagai makna tarttb infishdl (terpisah).

Dalam hal ini, tsumma merupakan huruf.'athafyang biasa meng-

athaf-lan kalimah mu{r ad kepada m ufr ad,seperti iiir i *i^k, V,
(Telah hadir mahasiswa kemudian dosen). Atau'athaf jumlah

kepadaTumlah, seperti ungkapan, ,]i(, *jhr;t; (Telah hadir

mahasiswa kemudian mereka bermain).

Ulama Kufah memberlakukan tsumma sebagaimana fungsinya
huruf usduu danfd', dalam hal bolehnya membaca nashab f il
mudhdri' yang dibarengi tsummc setelahf il syarath, seperti

qir6.'ah: ,\A Krtif dyp+nl Jl li7$ 4 b &s.3 (Barang siapa

keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan

Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya) dengan membaca
nashab kalimah' y udrika'.

Ada perbedaan tipis antara fungsi makna tsummadanfd."athaf.
Fungsi tsumma, seperti telah dijelaskan di atas, adalah untuk tartib
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infahdl(terpisah),sementarafu ngsimaknafi 'adalahuntuktartib

ittrshtdl (bersambung). Dalam hal ini Ibnu Malik menjelaskan dalam

Alfiyah-nya:

sw\*Alit s gtl\:{[u- aulg

Fung si malotafd' iru unruk tertib bersambung, sementara ts|.tmma

untuktertib terpisah.

2. Tsumma isti'nd.fiyyoh (permulaan kalam), seperti ayat:

t$-'i' Al &$ 6t*lJ (Arahfr mereka tidak memperhatikan

bagaimana Allah menciptakan fmanusia] dari permulaannya,

kemudian mengulanginya). seandainya huruf tsumma di sini

dikategorikan sebagai huruf 'athaf, maka makna pengertiannya

menjadi: mereka dapat memperhatikan permulaan penciptaan

manusia, kemudian mengulanginya kembali. Pengulangan

tersebut tidak mungkin, sebab merei<a-tidak dapat memikirkan-

nya. Untuk itu, tsumma di sini adalah tsummaisti'ndfiyyah yang

makna pengertiannya: Kemudian Allah mengulangi penciptaan

ketika Dia menciptakan segala sesuatu yang dikehendaki-Nya'



Jirn

Jam'ul Jam'i (elll6)
Dalam linguistik Arab terdapat jama' yang dapat dibentuk menjadi

jama'lagi (disebtfi jam'ul jen'i), yaitu jama'yang menunjukkan

hitungan lebih dari sembilan, seperti &'d menjadi +E*,Jqmenjadi
9!E1 atau 

3i-11 
menjadi bb1.

Shighah muntahaljumfi' dapat dibuat menjadijama' mudzalckar sdlim,

jika menunjukkan untuk mudzakkar (maskulin) berakal, seperti JaEl
menjadi 3!+6t, atau menjadi jama'mu'annats sdlim,jika ia menun-

jukkan untuk mua'annats (feminin) atau mudzakkar yang tidak

berakal, seperti ++V menjadi *VIF. Di antaranya hadis Nabi ffi:
, t r,i b$V $1 5Q fs".ungguhnya kamu sekalian perempuan manja

seperti perempuan-perempuan yang kagum pada ketampanan Yusufl.

Para pakar nahwu berbeda pendapat seputarT'cm ul jam'i tersebut,

apakah ia qiydsi atau somd'i. Menurut pendapat yang valid, ia meru-

pakan bentuk sama'i. Namun, Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah
(Lembaga Bahasa arab) Kairo, Mesir sepakat menyatakan bahwa

terkadang dalam satu kondisi dibutuhkan membuat jam'ul jam'i
menjadi dua bentuk: jama' mudzakkar sdlim atau menjadi jama'
mu'annats sdlim. Haldemikian itu menunjukkan, bahwaT'am uljam'i
adalahbentuk qiydsi.

€4p'
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Jama'(f)
Jama'menurut pakar nahwu adalah lafazh yang menunjukkan

hitungan dua atau lebih. Mazhab ulama yang menunjukkan hitungan

dua itu dikuatkan oleh sejumlah syahid (bukti) yangvalid, di antaranya

ayat Alquran sebagai berikut.

&ret.l, t&Ki $t'& {i'r:;3t31 +Fr A &31 ;,u!3 i3r;

(Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman di waktu keduanya mem-

berikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak

oletr kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan Kami menyaksikan

keputusan yang diberikan oleh mereka). Yang dimaksud kalimat

'mereka'adalah dua orang: Daud dan Sulaiman.

Jama'terdiridaritigabagsan: jama'mudzakkarsdlim, jama'mu'annats

sdlim, danjama'taksir. Kami akan menjelaskannya secara terperinci,

insya Allah.

Jama' Mu'annats SAlim Q, S!'€)
Jama' mua'nnats sdlim adalah isim yang menunjukkan hitungan

banyak lebih dari dua dengan tambahan alif dan td'di akhir. IJlama

nahwu Hasik, termasuk Ibnu Hisyam menyebutnya sebagai jama'bil

alif w a td' mazidataini.

J ama' mu' annat s s dlim di- r afa' -kan oleh dhammah; di - nosho b -kan

oleh kasrah sebagai pengganti/cthah, dan di-7'arr-kan oleh kasroh

beserta tanuin dalam setiap bentuknya, jika di sana tidak terdapat

perkara yang mencegah dari tanwtn, seperti idhAfd dan alif ld'm

ma'ifah,seperti oke t5 gtle tl 9, 6bBr eUiair 9&ti {curu-guru perem-

puan itu menemui para pelajar putri dalam ruangan yang luas).

Untuk membuatT'omq'mtlnnats sdlim ini disyaratkan alif dan td'

keduanya h arus zdlidah(tambahan). Apabila clf nya zd'idahsedangkan

t d' -ny a asli, s eperti $31 dan & !p1 sebag ai j ama' dari kalimah J,ii dan

b3,b, ata:u tdrnya zd'idah sedangkan alif-nyaasli seperti t[i,i dan ini
sebagai-;'cma' dari kalimah;li dan 16, maka semua;cmc' tersebut

tidak termasukbabTam e' mu,annats sdlim,tetapi ia disebut juga-;cma'



Jana' - lana'Mudzakkar Salt^ @

taksir. Untuk itu, ia di-nashob-kan oleh fathah, seperti

fttA$i*a.lit&r.itt (Aku menyaksikan para hakim dan men-

dengarkan langsung suara-suara mereka).

Jama'Mudzakkar SAlim (lt:" ){J1t)
Jama'mudzakkar sdlim adalah rsim yang menunjukkan hitungan tiga
atau lebih dengan memakai uAwu dan nfin dalam keadaan rafa'; yd'
dan n0n dalam kead aan nashab danj arr.

Jama'mudzakkar sdlim di-rafa'-kan oleh wAuu sebagai pengganti

dari dhammah; di-nashob-kan dan diTarr-kan oleh yi'yang dibaca

kasrah sebelumnya serta ditetapkan nttn fathah selamanya, seperti

i.r,jrJ! Ueialt |(Paraguru laki-laki itu lewat di sekolah).

Jama' mudzakkar sd lim terbagi dua bagian : j dmid dan shifot. Dalam
bentukfimrd disyaratkan harus 'dlam syakhs (nama orang) untuklaki-
laki (maskulin), berakal serta bebas daritd'ta'nirs dan tarktb (frase).

Apabila ia nama seseorang tetapi bukan menunjukkan mudzakkar,
maka ia tidak boleh dibuatT'cma'mudazakkar sdlim, seperti nama

Tainabmenjadi jjf, U.Seandainyaia'Alambagimudzakkartetapitidak
berakal seperti nama Iohiq untuk seekor kuda, maka ia tidak boleh
dibuat-7'ama'mudzakkar sdlim. Apabila isim jdmid itu memakai td'
ta'nits serta h/om, maka ia tidak boleh dibentuk menjadi jama'
mudzakkar salim,seperti nama Thalhahmenjadi $jJL. Namun, dalam

kasus ini ulama Kufah membolehkannya. Demikianjuga tarktb (frase)

tidak boleh dibuaty'oma'mudzakkar sdlim, seperti nama Sibawaih
menjadi 'O*ti--,, tetapi sebagian ulama lain membolehkannya.

Adapun 7'am a' mudzakkar sdlim yang berbentuk shr/at disyaratkan
harus berupa sifat yang menunjukkanmudzakkcr (maskulin), berakal
serta bebas dan td' ta'nits yang bukan dari bangunan u)ozan,>i5 Ji1,
atau wazanr$ iyo, serta tidak sama jenisnya antara mudzakkar dan
mu'annats.Apabila rsfm terdiri dari sifat tapi menunjukkan mtr'ennats,
maka ia tidakboleh dibuatjoma'mudzakkat sdlim, seperti kalimah

sE! menjadi d*b. Demikian juga sifat yang terbentuk dari uazan
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afala, di mana mu'annats-nya menglktrti uazanfa'ld'o seperti

tersebut di atas, maka ia tidakboleh dibuat menj adijama'mudzakkar

sdlim,seperti kclim ah 79* menjridi Siii. Sifat yang terdiri dari wazan

fa'ldna, di mana mu'annats-nya mengikuti roazcnfa'ld, seperti

tersebut di atas maka ia tidak boleh dibuatT:cma'mudzakkar sdlim,

seperti kalimah;,6; menj adi &iF.
Sebagaimana telah dijelaskan di muka mengenai sifat yang sama

jenisnya ant aramudzakkor dan mu'annats,seperti kalimah 3ilt;maka

ia tidak boleh dibuat menjadi-1'cma' mudzakkar sdlim 'J33y*. Misal

W U9 W ",b.t ( l,el aki dan perempuan yan g sabar)'

Jama'Taksir (# t)
Jsma, taksir adalah isim yang menunjulkan hitungan banyak lebih

dari dua dengan perubahan yang nyata.

J ama' taksir terbagi dua bagi an :.7'c ma' qillah (minor plur al) dan j ama'

katsrah(mayor plural). Jama' qillah adalah isim yang menunjukkan

hitungan tiga sampai sepuluh. sedangkan jama'katsrah adalah isfm

yang menunjulikan hitungan di atas sepuluh sampai tidak ada batasan-

nya.

Bentuk u)ozan-u)Qzan jama' qillah tersebut terdiri dari:

i|ril seperti "i*.,!jamak aari i)l+ (senjata)

i[i1 seperti ;:.11 
jamak dari ..i.h (iwa)

rlgi seperti tg jamak dari ;p (pemuda)

Jb31 seperti ;l;il jamak dari #i (kuda)

Demikian itu sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Malik dalamAlfiyah-

nya:

fur}*3bfi &r * trt'i:Ei1{'i1

wozan-roazan jama'qillahadalahaf ilatun,af ulun,fi'latunkemudian

afdlun.
para pakar nahwu berbeda pendapat mengenai jumlah toazan jama'

katsrah.sebagian mereka menghitungnya berjumlah 3o utazan, dan
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sebagian lain menghitungnya berjumlah LG uazan. Kami akan
mengungkapkannya sebagian wazan-nyasaja agar lebih ringkas dan

dapatdipahami.

ilii seperti f jamat< dari 3i.1(yang merah)

lyi seperti g3f jamak dari &lgi (buku)

ilii seperti ji j amat dari "iig (kamar)

ila seperti f* jamak dari t- Gaji)

i1i! seperti g6i asalnya: ?q,rj jamak dari sb (yang memberi petunjuk)
*1gi seperti t,; jamak dari 7l{ 

(yang baik)

"Js 
seperti u;,5 jamakdai j;; (yang sakit)

*igi seperti L.-p jamak dari fli (tempat farfum)

itil seperti $ ju-at dari [5 (yans ruku')

JUiS seperti g,$ jamak dari c;( (penulis)

Jq seperti 317 jamata".i l)+ (gunung)

i!6 seperti &.;ii jamakduri lii Gati)

3{ti seperti gl& jamak dari i)E (bocah, pelayan)

g)iii seperti 3LJJ 
jamak dari (.{r;3 (tongkat)

1{d seperti,,Y;f iamax aan "(f (yang mulia)

l)ijl seperti rk4gl jamak dari ff (Nabi)

Jamid(irl+)
Jdmid adalah kalims.h rsfm yang tidak diambil dari bentuk kalimah
f'dl, sepertilafazhji.; G61u)jffmid ini disebut juga isim didr.

r.awanjdmidadalah musytaq,yaitu rsim-rsfm yang diambil dari bentuk

kalimahf il,seperti 
iJb ,P,dan [5.:.Isim-rsim musytaqini terdiri

dari sepuluh bagian, yaitu isim fd'il, isim maffil, shifoh musy abbahah,
mubdlag hah bimfd'il, isim tafdhil, isim zamdn, isim makdn, mashdar
mtm,mashdgrdaikalimahf ildratastsu/dfsiymujarraddanterakhir
isimdlat.
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.lam(j;)
Jarr adalah setiap 'dmil yang selalu menjadikan bacaan jarr pada

kalimahisim, baik'dmil tersebut berupa huruf ataupun idhdfat.'Amil

jaff yang berbentuk huruf adalah \urufjorr dan huruf qasam

(sumpah).

Para ulama nahwu berbeda pendapat mengenai"jumlah huruf7'arr.

Imam Ibnu Malik menghitungnya sebanyak dua puluh huruf, sementa-

ra Ibnu Ajurum menghitung sepuluh huruf, termasuk huruf qasam.

pendapat yang masahur adalah berjumlah dua puluh huruf. Hal

demikian itu sesuai dengan ungkapan Ibnu Malik dalam l<ttab AlfiAah-

nya:

,y * 0 r& uE )E ,jr S J\:, e't A\ qiL '!\^

,i;i'E li]l, .3Kb S E; ib ;fi$l i.3k i
Ambillahhuruf jarr,yaitumin,ild,hattd,khal1-,hdsya,'add,fi ,'an,'Qld,

mudz, mundzu, rubb a, ldm, kay, w dwu, t A', kAf , b A', I a' alla dan mat d'

Huruf;crr selalu menjadikan iarr (kosrah) selamanya pada akhir

kalimahisim secara langsung. Yakni, ia tanpa terpisah olehkalimah

lain antara hurutjarr dan rsim yang dibacajarr (mc7'rfir). Tetapi kadang

ia dipisah antara keduanya oleh kdnofgf) zd'idahatau Id na7t, seperti

!* \.ljLa (Aku berangkat tanpa ragu). ulama Kufah mengkategori-

kan ?d,dalam kasus ini sebagai rsim yangdi-idhdfat-kan kepada kqlimah

sesudahnya. Sementara ulama lainnya menganggapnya sebagai huruf

zdidahyang berbentuk i'frrddhiyyah (sisipan) antara huruf.Thrr dan

rsim yang dibaca-J'crr-nYa.

Catatan:

Apabila huruf-7hrr masuk pada md (Q, maka huruf alif-nya harus

dibuang ketika tidak sedang w aef ,seperti r4b :Ji\ Vlt e(Dalam hal

apa ridha dengan kehinaan dan kerendahan?). Atau seperti contoh

3*,W-p (TentanS apakah mereka saling bertanya-tanya?)'

,Amil yangber-ta,alluq (berkaitan) dengan huruf Tiarr itu kadang

didahulukan ataslrcrr dan rsim yang dibacajarr-nya seperti contoh-
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contoh di atas. Tetapi iajuga kadang berada di akhir dari keduanya,

seperti ungkapan penyair:

o,rt grrah,, ,*t iF s ,*; vJ"j $.:3i ,lt r.
Janganlah kamu bertanya mengenai sesborang, tetapi tanyakan

paila temannya. Sebab, setiap teman iru kadang mengikutiiejak

or ang y ang ditemaniny a.

Lafazh ,.lt;f adalah iarr majrur, sedangkan huruf 7'arr tersebut

ta'alluq-nyakepada kalimah.lt? ld tas'al ('dmil yang dialirhirkan dari

keduanya).

Jumlah (*{:i)

Jumlahadalah suatu struktur kalam yang tersusun dari musncd dan

musnadilafh atau murakkab bnddi, seperti ayat:

6$; Of&- Ltr 3l&. Ut ff:i #trb Ji;Gungbenartelahdatangdanvang
batil telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu sesuatu yang pasti

lenyap).

Jumlah secara umum terbagi kepada empat bagian, yaitruiumlah

ismiyy ah, jumlah fi'ligy ah, iumlah yang mempunyai mahall i'rdb, dan

jumlah yang tidak mempunyai mahall fhdb. Kami akan jelaskan satu

persatu secara ringkas.

Jumlah Fi'li),yah (bt$l
Jumlahfi'tiyyah adalah;u mlah yang tersusun dari.,;E'il danfA'il'seperti

i* r.,atau terdiri drli-f il dannd'ibul.fttl, seperti i{tUtt f,(orang
yang teraniaya ditolong), atau"lt? ndqish beserta isfm dan khabar-

nya, seperti qr" tFJh 3fi (orans rajin itu bahagra).

Jumlah Ismilyah 1ft5,t "tf. )
Jumlahismiyyahadalahiumlchyangterdi1idarimubtadd'danlchabar,
ataju- jumlah yang terdiri dalil kalimah yang asalnya mubtadd' dan

khabar,seperti ungkapan 3S;; .tlUt iil. 
(Sesungeuhnya kebatilan itu
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tidak memperoleh pertolongan). Atau dengan pengerti anlain,jumlah

ismiyyahadalah setiapjumlch yang diawali dengan kalimah isim.

Jumlah Ba'da Nakirah wa Ma'rifah (b-S'r* l;1{,e-)

Bila dipandang dari sisi mungkin benar atau salah, jumlah terbagi

kepada dua bagian, yaituTu mlah lchabariyyah datjumlah irlrs;y d tAAah.

Jumlah khabariyy ah adalahjumlah yarrg mungkin mengandung benar

atau salah, seperti halnya kabar atau berita. Sementara jumlah

insy A'iyy ah sebaliknya dari khab ariyy ah. Jumlah insy d'iyy ah terdiri

dari kolimch thalabi, seperti kalimat perintah, larangan, dan perta-

nyaan atau permohonan, dan kqlimah selain thalabi seperti makna

ta'ajjub atau kagum, sumpah, dan harapan atau kalimahrajd'.

Adapun kalimah khabariyyah itu berada setelah:

1 . Nakirah mahdhah (murni), yaitu isim nakir ah yang tidak tercam-

purolehunsurma'rifah.Dalamhalininakirahmahdhahtersebut
kedudukannya menjadi 'sifat', seperti ayat i|yfi${W ,fi r?
(Hingga Kamu turunkan kepada kami sebuah kitab suci 'yang'kami

baca). Jumlah naqra'uhutersebut ad alah mahall nashab sebagai

sifot lafazh kit db an, karena ia nakir ah murni.

M n'rifah mahdhah (murni), yaita ma'ifah yang tidak tercampur

oleh unsur nakirah,yakni isim ma'rifah yang tidak dimasuki oleh

alif tdm jinsiAiAah. Ma'rifah mahdhah tersebut kedudukannya

menjadi'hdl', seperti ayat Alquran $i cf i; (Janganlah kamu

memberi 'sambil' meminta balasan yang banyak) . Jumlahkalimah

tastaktsir yang terdiri dari rangkaian.lt? danfttl tersebut adalah

mahall nashab sebagai hdl dari dhamir yang berada dalam

kalimah tamnun (dhamir anta). Bentuk dhamir tersebut adalah

ma'rifah murni, bahkan paling ma'rifat di antara isim ma'rifah

setelah namaAllah.

Nakirah tidak murni dan ma'rifah tidak murni. Yakni, nakirah
yang dekat kepada ma'rifah oleh sifat; atau ma'rifah yang dekat

kepada nakirah oleh ahl hm jinsiyych. Maka dalam hal ipi
keduanyaboleh menjadi shr/ah atau menjadihAL Contoh nakirah

,

3.



Junrlah Ba'da Nakirah wa Ma'rifah - Jrmlah yang Memparyai Mahalll'.ab /@

tidak murni seperti ayat 5$yi !:V fl tii3 (AIOuran ini adalah suatu

kitab [peringatan] yang memilki berkah'yang'telah kami turun-
lran).Jumlahkalimahanzalndhuadalahmahallrafa'menjadisi/at

dari lafazh dzikrun ; atat m ah all n a sh ab menj adi h d I.

Contoh ma'rifah tidak murni, seperti ayat !rEi1 V- yl,F
(Bagaikan himar yang/sambil membawa lembaran-lembaran

buku). Kalimah yahmilu boleh dijadikan sifat atau hdl, karena

lafazh al-himdr bukan ma'rifah murni. Alif ldm yang ada pada

lafazh al-himdr merupakan alif ldm yang menunjukkan jenis.

Syaikh Yusuf Al-Barmawi mengungkapkan dalam Nazham-nya:

'*>i,Atr f x&' S {d'-'C+'it, P!,

borr+ki ,irfl # )lr s ,t3-lv ,-l.b;.r:as

;#irp i:i S -'' b d.y i,i*s
Ketahuilah, bahwa jumlah khabariyyah yang datang setelah

nakirah murni itu menjadi sifot. Dan jumlah yang datang setelah

ma'rifah murni iru menjadi hdl, seperti ungkapan: janganlah

kamu berj alan "sambil" mencari alasan-alasan perbantahan. Dan
jumlah yang datang setelah ma'rifah dan nakirah tidak murni
itu boleh dipilih dua jalan: sifat atau hdl.

Jumlah Aang Metnpungci Mahall I'rAb (ylili 3"t lil jr:G)
Jumlahyang mempunyai mahall i'rdb dalam linguistikArab disebut
jluga Jumlah allati laha mahallal i'rdb adalahTumlah yang menempati

pada tempatnya kalimah mufrad (bukanTum/oh dan syibah jumlah).

Dengan kata lain, jumlah ini dapat ditala,vil kepa da mufrad-nya, seperti

-;..;itrt q lta.ra'u;tt-r,ya,1i5it 
"l'rE 

nE.sebab mufradituselaludisifati

oleh r afa', nashab, j arr, atau. j azm.

Jumlah ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

I . Jumlahyang datang sebagai khabar,baik kedudukannya sebagai

khabar mubtad6' atau khabar f il ndsikh. Contoh yang pertama

seperti pJ *f 9l(Kezaliman itu persemaiannya jelek). Jumlah
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marta'uhuwakhimitttmahall'raf a'menjadikhabar-nyakalimah

azh-zhulmu

contoh kedua .seperti,,4t AiyQ3gi+3.ili $! (sesurlgguhnya

bangsa Indonesia itu selalu memuliakan tamu) . Jumlah yukrimfina

ad-dhaifa i:ot mahall rcla'sebagai khabar inna. Jumlah yang

menjadi khabar inna tersebut harus memiliki rilbith (pengikat)

yang menghubungkan ikatan pada mubtadi', yaitttberupa dhamir.

Jumlahyang menja dimafilbih, baik ia berada setelahTt'fl qaul

(ucapan), seperti +il$p jl )8. Junttah inni'abduLLth itu mahall

nashab sebagai maffil bih-nyaf il qdla; atau ia berada setelah

maffit bihpertama pad abab zhanna (39) dan akhusdt-nya, seperti

,3afr,MJkI; (Aku menduga temanku sedang belajar). Jumlah

kalimah yadrusuitr;. mahall nashob sebaga i mafttl bih kedua dari

f ilzhanantu.

Jumlahyang datang sebagai sifat at anne'at,seperti;fi lClt .riiti
(Aku melihat seorang pelajar 'yang' sedang belajar). Jumlah

kalimahyadrusuitumahallnashobsebagaishifattafazhthdliban.

Jumlahyarrg datang seb agaihdl.Dalam.Jumloh ini harus ada rdbith

yang menghubungkan ikatan pada shdhfbul hdl (pqmilik hal).

Rabfth tersebut berupa dhamir, seperti ;i:q +St &.riLi (Aku

melihat murid sedang bel ajar). Jumlah kqlimah yad141uiq ynahell

nashab sebagai hdl. Atau berupa uduu hdliyah, seperti

t"l.irO .jibl, Ur,le (Bapak guru telah datang, sementara para

pelajar berada di lapangan); atau berup awdwu.dandhamir secara

bersamaan, seperti *A1{suryl3frCr& (Bapakguru telah datang,

sementara tas pada tangannya).

5. Jumlah yang datang sebagai mudhdf ilaih, seperti

ir+:r-r ,rfu * YL"(Aku akanberangkat pada hari selesaiujian).

Jumlah y antahi al-imtihdnu itu mahall j arr sebagai mudh&f ilaih'
nyakalimahyauma.

6. Jumlahyang datang sebagai jawab dan syarat jannyangdiba-
, rengi oleh /d' atau idzd fujd'iyyah (tiba-tiba), seperti ayar

,

3.

4.
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F +e N arrfu g. Jumtah fatd sh1qba lalatm adalah rnahall

j ozm sebagai i aw db dari sy ar ath.

, .:1

Jur,nl€h yqns, Tldak Memprmgai Mahall I'rab (+!irl 6 :t; I jr U)
Jumlah ini disebut iuga jumlah allati ld mahalla lahal i'rdb adalah

jumlah Wng tidak menempati pada kalimah mufradUntuk itu,.Tumloh

ini tidak pernah menj adi mahall r o{a', noshab, j arr ata:u i ann Jumlah

tanpa mahaLl f'rdb mempunyai beberapa bagian, di antaranya:

1. Jumlah ibtiddiyyah, yaitu jumlah yang datang di awal kalam

pembicaraan.

2. Jumlah isti'nilfiyyah, yaitu jumlah yang berada di tengah

seperti ayat Alquran sebagai berikut: l4f ,i--tjrlt 'o$ft ApSS

Jumlsh innql 'izzqta dan kalimah sesudahnya tidak mempunyai

mahall, karena rnenjadi jum lah isti'ndfiyy ah.

g. Jumlah i'drAdhiyyah, yaitu jumlah yang berada di antara dua

antara: 
, .

a. Fi'il danfd'il-nya, seperti F{l - ,;;JltJiUt-;l+ (Telah datang-

b. Mubtad.A'dan khabar, seperti tr* af- N'l4',- f3U;,1 (Guru

kami-semoga Allah merahmatinya-itu orang yang rajin).

c. Syarath da$audb-nya,seperti ayat;Ell W -liIlfr :X -tiW { i,V
(Jika kamu sekaliantidaklakukan-dan memang kamu tidak

. akanbisa melakukan*maka takutlah pada api neraka).

d. Na'atdan man'trt-nya, seperti ayat ftlp ;r# t -"4t9 {Oan

sesungguhnya sumpah itu-jika kamu mengetahui-adalah

sumpah yang agung).

e. Mudhdf dan mudhdf floih, seperti kil- ,ilj - .i3; tii ltni
suara-demi Allah-seorang guru).
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4. Jumlah tafsiriyyah, yaitu jumlah yang menjelaskan kalimah
sebelumnya dan mengungkapkan hakikatnya. Kadang jumlah

tafsiriyyahini dibarengi oleh salah satu dari huruf tafsir;,1 dan 91,

seperti arat: ellilgtol4ltqi9E 1[,Iaka Kami wahyukan kepada-

nya [Nuh], yakni buatlah perahu); atau tidak dibarengi oleh

keduanya, seperti l,'{:i, 'J* r;6\ 6*.i}g+;tJi (Apakah aku

harus membimbing kamu ke j alan kemuliaan, yalcri kamu menjadi

orang yang lurus). Jumlah takun mustaqiman adalah jumlah

tafsiriyyah yang tidak memiliki mahall i'rdb.

5. Jumlah yang datang sebagai shilah maushttl isfm atau huruf.

Contoh yang pertama seperti l;f#\:g 6f rf+ (Telah tiba orang

yang memperoleh hadi ah). Jumlahfdza bil jd'izah tidak memiliki
mahall, karena ia menjadi shilah maushfil. Contoh kedua seperti

ayat .;k 2jt ?t lF la (Sebab lalainya mereka pada hari perhitungan).

Huruf md tersebut adalah mA maushttl huruf menurut pendapat

yangvalid, di mana ia dapat di-fa'rr,,i/kepadamashdar.

6. Jumlahyang datang sebagaiT'cu.rdb sumpah, seperti IF! dr! #t
(Aku bersumpah demi Allah akan melakukan).

7. Jumlah yang datang sebagai jaudb syarath jazm yang tidak
dibarengi olehft ' atau idzd, seperti tfi ,;"* gil (.Iika kamu belajar

niscaya lulus ujian).

8. Jumlah yang datang sebagai.Tcwdb syarathbt*.anjazm, seperti

ungkapan sebagai berikut eU;51 ,ii:j (Xatau tamu datang kepada-

ku, maka aku akan muliakan kamu).

Demikianlah jumlahtanpa mahall. Hal ini dapat disimpulkan dalam

N ozham Q ata d' id Al- I 7 Ab

tjl; ii 
"t*.ir a u; S uV 'nu J",ir b tn,

rifn /! b bt Oy p * ri{Yi &6 S'Otiil;
F1:V i,Y.;'+V S i\ cW\ i;+k e\tt

,[e!r .rj;l.&1j1jk1r * :[S ,lod t r"*" t
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Ceg ahlah dari mahall, jumlah g ang di-'athaf-kan kepada jumlah y ang

bebas daimahalli'rdb.

Demikian juga jumlah yang sama kedudukannya dalam hukum,
jumlah ibtidd'iyyah seperti ucapan: semoga Allah menjagaku dari
kej ahat an dan p errnusuh an.

Atau jumlah tafsiriyyah, i'tirAdhiyyah, jatudb syarath bukan jazm

seperti lau,

atau sebaliknya, jaudb sumpah seperti ayat ual'ashri atau jumlah
y ang datang sebag ai muthlaq shillah.



Hfl

Hadzffri(;Ua)

Lofazh hadzdri mengandung makna ji;l (hati-hatilah, waspadalah),

sebagai isimf il amr, mabni kasrch, sementaraft fl-nya berupa dhamir

yang wajib disimpan, seperti J.:,331 ;lj6 (Hati-hatilah dari sikap malas)'

Hal qlb)

.FIdl adalah rsim yang dib acanashab untuk menjelaskan keadaan yang

samar, seperti 6V it;'& (Zaidtelah datang sambil berkendara)'

Ada beberapa'syarat hdlyangharus dipenuhi, di antaranya:

1. Isimnakirah

Mazhab jumhur ulama nahwu telah sepakat, bahwa hdl itu harus

nakirah.Adapun kalimah-kalimahhdl yang berbentuk mo'rifah

secara lafazh, maka ia pada hakikatnya adalah nakirah dalam

makna, seperti ungkaPan orang Arab:

15if of:+jf lah (Mereka telah datang secara berkelompok besar);

atau seperti contoh fr-; i\ &;T (Aku beriman kepada Allah

semata). Dua kalimah ol-iammdh dan utahdahu adalah isfm

ma'ifah secara lafozh, tetapi ia ditakwil oleh nohroh dengan

perkiraan sebagai berikut: Wi tltVdan Qrii,i *it, i5i.
Namun ulama Baghdad dan syaikh Yunus meyakini bahwa boleh

ffi

€ry'
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membuat hdl dari isim ma'rifah secara mutlak tanpa talouil, seperti

c$ll";jl[,. Ulama Kufah merinci, bahwa jika hril menyimpan
makna syarat, maka boleh membuat hdl dari bimma'rifah, seperti

ptitii l;;16:Jt"s1{Zaia dengan berkendaran itu lebih baik

dibanding berj alan kaki). Kalimah ar-rdkiba dan al-mdsyiaadalah

hdl dengan bentuk ma'rifat, karena keduanya dapat ditakwil
dengan perkiraan: ,F lil 'eo F1+5 6l1s;(Zaid apabila berken-

daraan itu lebih baik dibanding apabila berjalan kaki). Dalam hal

ini Ibnu Malik mengungkapkan dalam Alfiyah-nya:

'r#t E;rf L;d t']{s * .if;6 ttlfi i} jl Jhl!,

H dl, j ika ma'rifoh secar a lafazh maka ia har-us diniatkan nakir ah

secara makna, seperti ucapan : bersung guh-sung guhkah kamu
sendirian.

Shifah muntaqilah. Maksud muntaqilahadalah tidak tetapnya hdl
pada kolfmah yang disifatinya, karena kadang ia tidak mengikat

selamanya, seperti 6V tY tV. Kalimahrdkiban(berkendaran) itu
merupakan sifat yang tidak selalu mengikat selamanya pad a Zaid.
Sebab boleh jadi kadang ia datang dengan berjalan kaki, atau

berlari. Kadang juga ada hdl dari sifatyang se!alu mengikat selama-

nya, seperti W,';,, Jrtl tii3" Etjjlt Al 6b Cuat tetah menciptakan

hewan jerapah, di mana kedua tangannya lebih panjang dibanding
kedua kakiny a). Kalimah athwala (lebih panjang) adalah hdl dan
sifat yang mengikat selamanya pada kalimahyang disifatinya,
yaitu hewan jerapah.

Demikian juga hdl disyaratkan harus musytaq atau bukan j dmid,
seperti contoh tersebut di atas. Namun, kadang hAI itu dibentuk
dari rsimfimidyang ditakwil dengan sifat muysfoq dalam tiga
keadaan:

a. Menunjukkan makna tasybih (penyerupaan), seperti
fu\i* f f/Jii menyerang dengan berani seperti macan).

Takwilnya: +"-$fgl!i.
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b. Menunjukkan makn a mufd.'alaft (interaksi), seperti

*W eilet{ (am telah menjual kuda secara kontan).
Takr,vilnya: $Affri

c. Menunjulkan makna tertib, seperti yL.; 9.: ,fiitp3 (Kaum itu
telah masuk secara tertib satu persatu). Takwilnya: ;\-S;i.

B. rrdl adalah shdhibul hdl (pemilik hal) itu sendiri secara makna,
seperti ungkapan Gb l*ih (Ali telah datang sambil tertawa).
Orang yang datang sambil tertawa itu adalah Ali sendiri, bukan
orang lain.

Hasbu (+.r)
Lqfazh hasbu mempunyai dua makna, yaitu:

Makna'cukup', maka lafazhini harus di-idhdfat-kan dan dibaca
i'rdb sesuai dengan kedudukan jumlah-nyaseperti lafazh hasbu
yang dibaca rafa'sebagai mubtadd': iilA+i; (Cukup bagimu
Allah) ; atau menja di khabar seperti q"l; lirl lelah cukup bagiku),
atau kadang menjadi hdl seperti ,)-J i.A# rit"f lii llni
Abdullah sebagai kecukupan bagimu dari orang lain), atau menjadi
sifat seperti h.: :l CV ,h:r.!y 1em bertemu dengan seseorang

'yang'cukup bagimu dari orang lain).

Makna ld ghaira (tiada lain). Dalam hal ini, lafazh hcsbu tidak
terikat dengan idffifat (terputus), maka ia dibaca mabni dhammah,
sementara i'rdb-nya sebatas dalam mahall-nya saja seperti

+.:; )1+j &! (am melhat seseorang tidakyang lain).

Kadang lafazhhasbu itu dimasuki fd'zdlidah (tambahan) untuk
memperind.ah lafazh hasbu seperti ,#3,,p.ilfl (eku
mengambil sepuluh buah tidak yang lain).

HAsya Gtt)
Iafazh hdsya terbagi kepada tiga bagian, yaitu pe rtama,fi,il muta'addi
mutasharrif, seperti iip,b (Aku mengecualikannya). Apabila hisya
didahului oleh md (g), maka ia termasuk md ndfiyah. seperti hadis

1.

3.
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Nabi 6 yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

Wlfli.b6 EB U S!,rrEll +lLu,it (Usamah adalah orang yang paling

aku cintai tak terkecuali Fatimah dan yang lainnya).

Kadang hdsy amenjadif ? mudhdi',seperti ra1 ;*fl {; r,.Ft .}.51 &
(Ktralid adalah orang paling menonjol di antara teman-temannya, dan

aku tidak mengecualikan kepada seseorang). Atau ungkapan penyair

Nabighah:

*1U 9fir U dtAt3 * q1{ duJr o *E ,-r}$i

Alat tidak melihat seorang pelaku y ang mena erupainy a. Dan alat tidak

meng ecualikan seseorang dari kaum itu.

Kedua, hdsya tanzihiyyah, yaitu hdsya yang menunjukkan makna

penyucian (menjauhkan) pada kalimah sesudahnya dari sifat

kekuran gan . H dsy a dalam makna ini ber- h mcl menT'orr-ka n kalimah

sesudahnya, baik dengan ldm, seperti 11.-Fb (Mahasuci Allah), atau

dengan idhdfat seperti eii I gpb ( M ahasuci Allah). Dalam hal ini, lafazh

hdsyc boleh dibuang ahfnya seperti tersebut di atas, atau ditetapkan.

Ketiga, hdsya fstrtsnd', yaitu hdsya yang mengecualikan kalimah

sesudahnya. Untuk itu, hdsyc dapat me-nashab-kan atau menlcrr-
kan mustatsnd-nya. Adapun mustatsnd dibaca nashab, karena ia

adalah bentuk katimahf il mddhi. Sementara kalimah sesudahnya

adalah maffilbfh. Dan mustatsnddibaca-7'crr, karena ia adalah huruf

jarryangmenyerupaihrr:af zd'idah, sepertil,p 31 E UU ifiloV(Telah
tiba kaum selain Ali). Ketetapan hukum tersebut didukung oleh

pendapat Al-Akhfasy, Al-Jurmi, Al-Mazini, dan segolongan ulama

lainnya. Dengan satu alasan, bahwa hdsyc tersebut seperti halnya lchald

()i').

Sebagian ulama ada yang menjadikan hdsyc sebagai kalimahf ilyang

tidak memilikif il dan maffil,karena ia diposisikan semakna rllA 6p.
Untuk itu, hdsya tersebut sama kedudukannya dengan huruf. Sedang-

kan huruf tidakbutuh padafd'il danmaffil bfh. Maka kalimahyang

datang sesudahnya dibaca nashab sebagai istrtsnd.

I
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pendapat yang benar adalah bahwa hdsya me-nashab-kan kclimch

sesudahnya, baik ia menjadi kalimahf il yang tidak memilikift'rl dan

maffil-nya,karena ia satu kedudukannya denganhuruf seperti halnya

illd istttsnd'. Atau sebagai huruf isfitsnd'yang dialihkan dari jenis

katimahf i/ kepada bentuk huruf, karena ia menyimpan makna huruf

istitsnd.

HattAQL)
Perbedaan antara huruf fld dan hattd. adalahbahwa huruf ild itu men-

-J'crr-kan kalimoh isim yang mengandung makna'batas alilhir'dari

kalimahsebelumnya, atau makna 'bersambung pada batas akhir', atau

tidak keduanya. Contoh yang pertama seperti: t l it ,,.ll 
-{, &; (Aku

berjalan pada malam kemarin sampai akhir malam); contoh kedua

seperri : jfl 1l,[$f a1p fem terjaga pada waktu malam hingga waktu

fajar), dan contoh ketiga seperti ungkapan sebagai berikut:

#l il jq!\ ob(Aku berjalan di siang hari sampai waktu ashar)'

Adapun huruf hattd itu selalu men-;torr-kan hanya padakalimahisim

yang mengandung makna'batas akhir' dankalimah sebelumnya, atau

makna 'bersambung pada batas akhir', seperti contoh pertama

6il r?l 
-{, &; (Aku berjalan di malam kemarin sampai akhir

malam), dan contoh kedua seperti avatt ,*lry'F ,? gi>L tuatam

itu penuh kesejahteraan hingga terbit fajar).

Lafozhhattd memiliki beberapa macam, yaitu:

1. Hattd hurufjcrr. Untuk it:u, hattd selalu menlcrr-kan pada

majrfir-nya, serta berfungsi sebagai makna intihd' al-ghdyah

(akhir penghabisan), seperti halnya makna huruf r7A O!) seperti

q,n!'r: ,? ifu,tr lJ61'(Aku makan ikan hingga'habis'kepalanva)'

sebagian ulama nahwu berpendapat, bahwa kalimah sesudah

hctfd itu masuk dalam segalanya pada kalimah sebelum hattd,

seperti contoh tersebut di atas dan contoh ayat Alquran sebagai

berikut: jfll Y ,jt effu (Malam itu penuh kesejahteraan

hingga terbit fajar).
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.Efaftd huruf 'athaf. Dalam hal ini, hcftd mengandung makna seperti

halnya tadtau, dan ia di-'athaf-kan kepada kalimah rsim saja.

Dalam ma'thttf-nya disyaratkan harus menjadi makna sebagian

atau seluruhnya dari kalimah sebelumnya. Contoh pertama seperti

,l+'$ Jt ur,Ell &ti (Manusia telah mati hingga'sebagian' para nabi),
dan contoh kedua seperti tli:il & 6t+jt i+i (Para jamaah haji telah
tiba hingga para pejalan kaki).

Hattd. huruf ncshcb. Para pakar nahwu Kufah telah menetapkan

bagian ini, bahwa hattd tersebut me-nashab-kan lansung pada

fiilmudhdn'tanpa melalui huruf nashab lain. Mereka memper-

bolehkan menetapkan cn (31) setelah hattd sebagai tauki.d
(penguatan).

Namun mazhabulama Bashrah mengatakan, bahwa hcftd adalah

huruf7'orr dan nashab yang masuk pada kclfmahf il mudhdri'
mustaqbdl yang di-nashab-kan melalui an yang wajib disimpan
sesudahnya, seperti ayat Alquran JF,ilt Jih. -3,. dj; (fnf"r"t u

diguncangkan hingga Rasul itu berkata).

4. Hattd ibtidAiAAaft (permulaan). Kalimch pembicaraan yang

berada setelah hattd tersebut merupakan kalam permulaan
(pembuka), serta ia tidak memiliki maftall f'rdb, seperti ungkapan
penyair terkenal Jarir:

.tr3lt+i *}atb\ S 6-,u;ffJAr;"1:t,
Orang-orang Aang dibunuh itu senantiasa darahnga menggenangi

sungaiDajlah.

Sampai-sampai air sungai Dajlah tersebut berubah u)anrta karena
bercampurdarah.

Haitsu(,iF)
Menurut kesepakatan ulama nahwu, lafazh haitsu adalah zharaf
makdn (tempat), sekalipun ada sebagian kecil pendapatyang menya-
takan zharaf zamdn (waktu), di antaranyaAl-Akhfasy. Lafazhhasbu
mabni dhammah mahall nashab sebagai zharfiyyah. Bani Tamim
membacanya,iu;.
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Sebagian ulama lain membaca/afhah untuk meringankan bacaan, dan
sebagian.lain membaca kasrah seperti ayat: ;rlk,J + :y, Haitsu
kadang dibaca-7arr oleh selain huruf min, seperti ungkapan penyair
ZuhairbinAbi Sulama:

f$ ,rl [Lj i,:f ,r" ,sa S '-;irK v* d li Ss
Dia kuat, akan tetapi enggan membangunkan ramah-rumah yang
bany ak di mana Ummu Qasy'am memperbaiki tempat kediamanny a.

Lafazh haitsu kadang kedudukannya menjadi maffil brh. pendapat

ini dikemukakan oleh Al-Farisi. Dia memaparkan alasan dari ayat

Alquran: 'A\'rk e+i 'i;l'at(Allah mengetahui di mana Dia menem-

patkan tugas kerasulan-Nya). Lafazh hqitsu tersebut adalah zharaf
makdn (tempat), mabnt dhammch dan mahall nashab sebagai maffit
bih darifiil yang dibuang dengan perkiraan: ya'lamu,bukan kepada
kalimah a'lamu. Sebab afAl tufdhil itu tidak dapat me-nashcb-kan
kepada mqfttl bih. Makna ayat tersebut sebagai berikut: Sesungguhnya

Allah mengetahui sendiri tempat yang benar untuk meletakkan tugas
kerasulan-Nya.

Huruf (iji)
Huraf adalah kata yang menunjukkan makna, biiamana digabungkan
dengan kata lain, seperti huruf7'crr, nashab ataujazm. Huruf terbagi
tiga bagian, yaitu huruf yang khusus pada kalimahlsfm, seperti huruf

-7arr; huruf yang khusus pada kalimahf i/ seperti huruf nashcb dan
jann, dan huruf yang yang bersekutu antarakalimahrsim dan kalimah

7i1l seperti huruf 'athaf danhuruf ishlhdm.

Huruf itu tidak layak disertai tanda rsfm atau tandaTt?. Maksudnya,
hun{ ialah lafazh yangtidak disisipi tanda fsfm atau tandaTt'il seperti
huruf jarr atau huruf istiJhdm. Penyair mengungkapkan dalam
Nazham-nya:

u>Lir 4;g r4r {1 S uira { e {i;*rU
H ur-uf itu selamany a tidak la g ak dib eri t anda, y aitu tidak menerima
alamat(tanda).
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Huruf Ithliq Q>Ut..i;tl
Huruf ithldq adalah huruf yang lahir pada saat memanjangkan harakat

ratuf (alirhirbait) seperti ungkapan penyair Jarir:

hLrl ii .+1 JI dy; * Et+lb Jib'r$,$
sedikitkantah mencela dan meny alahkan Adzil. Katakanlah : jika alan

benar makq berarti dia juga benar.

Dengan memanjangkan bacaan pada rcuri huruf bd' kalimoh al-'itdbd

danoshdbd

Huruf Mashdar (i* o71

Huruf mcshdcr disebut juga maushfil harfi, yaitu huruf yang menja-

dikan kqlimah sesudahnya berada dalam ta'uil mashdar. Huruf

mashdar,di antaranya adalah: S .il .it.U .j dan homzahtaswiyah,

seperti ayat , {, '*\;A [\(Oan puasanya kamu sekalian itu lebih baik

bagimu). Kalimah an tashfimfiitu ditakwil kepada moshdor menjadi:

*vi
Huruf md m ashdaiyyah kadangbebas dari maknazharfiyyah, seperti

#t';:\fiUJ+f (Aku aneh dari ucapanmu yang tidak benar itu)

Kalimah mimmd taqillu dapatditakr,vil kep ada mashdar menjadi' ajibru

min qauliko ghair al-haq. Dan kadang md menjadi mashdariyyah

zharfiyyahseperti ayat qt &3ti ,Sb DUI! 4f;3! Coan Dia telah mewa-

siatkan kepadaku shalat dan zakat selama aku masih hidup). Rangkaian

kalimah md dumtudapat ditalavil kepada mashdar menjadi zharaf:

V r*Vrili. tWashdar yang ditakwil sesudahnya itu dibaca nashab

menjadi zh arof,l<arena menempati pada posisi lafozh muddatayang

dibuang.

Kebanyakan huruf lcu itu berada setelah kalimahf il i5 atau Jr1 seperti

ayatAlquran: p..r -iii ;oi i i3;1':; (Di antara mereka ingin agar diberi

umur seribu tahun).
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Huruf Sab'ah (i;:1" o?)
Dalam hadis Nabi ffi terdapat ungkapan:

";Y'), '&vr"; .t.F ',K; "h * V ,Kt,lF -* ,b llflt $t' {alqrrun
diturunkan atas tujuh huruf. Masing-masing darinya memiliki aspek

lahir dan aspek batin. Dan masing-masing huruf memiliki batasan,

dan masing-masing batasan memiliki tanda).

Para ulama berbeda pendapat mengenai penafsiran makna tujuh huruf
itu. Namun, pendapat yang umum mengatakan bahwa maksud dari
tujuh huruf tersebut adalah tujuh bahasa, dari bahasa suku Quraisy
dan suku sekitarnya. Huruf-huruf itu dikenal dengan:

1. Mengganti saitkalimahdengan kalimahlain, seperti kalimah \rL
dengan kalimah &; (makna keduanya sama: ikan). Atau meng-

gant,kalimah &itittt gtK aengankalimah d,.liAl .!- j3t'(Bagaikan
kapas yang ditiup).

2. Mengganti satu huruf dengan huruf lain seperti o;iJilldengan tglilt.

B. Mendahulukan atau mengakhirkan satu kalimah atau huruf seperti

ungkapan;gaan;j.

4. Menambah satu huruf atau menguranginya seperti ie["L.

5. Perbedaan bangunan harakat seperti kalimah,#t$ dengan

dibaca fathah atau kasrah huruf sin-nya.

6. Perbedaan i'rdb seperti lii Ui E atau 
-;;1 lii U.

7. Memanjangkan bacaan dan imdlah, yaitu adanya ragam per-
bedaan dalam lagu, bukan dalambahasa.

Hal demikian tersebut di atas merupakan suatu kemudahan bagi semua

orang Arab agar mereka membaca Alquran menurut lisannya masing-

masing.Jadi yang dimaksudAlquran diturunkan atas tujuh huruf itu
untuk memberi keluwesan bagi mereka, bukan berma}sud membatasi.

Demikian itu, sehingga ia dikenal dengan sebutan qird'ahsab'ahyang

lahir dari tujuh ulamaahli qird'ah terkenal.



Kha'

Khabar(j;)
I(habaradalahkalimahyangmenyempurnakanmaknamubtadd',baik

berupa7umlahismiyya/r ataupun.lu mlahfi'tiygoh, seperti i$ fjf tnmu
itu bagaikan cahaya). Khabar kapasitasnya sebagai penyempurna

mubtadd' diungkapakan oleh Ibnu Malik dalam Alfiyah-nya:

r.r;Lr ,5;(!!e 1 $f * ;:s!r,6:3r ,dt A9
Khabar adalah suatu bagian Aang menAempurnakan fungsi
mubtadd', seperti ucapan: Allah itu Zat yang Maha Benar, dan
b erb ag ai kenikmatan itu ny at a.

Maksudnya,lchabarittrkalimahyangdisandarkankepadamubtadd',
yakni tidak ada khabor seandainya tidak ada mubtadA' dan mubtadd'
itulah yangme-rafa'-kankhabar, seperti contoh tersebut di atas.

Khabarterbagi kepada dua bagian, yaitu:

1. I(habar mufrad, yaittt khabcr ),alrg bukan berupaTumlah dan

bukan pula syiboh jumlah, seperti 's;l;; irq.alt (Orang giat itu
terpuji). Khabar mufrad dapat berbentuk istm jdmid dan rsim
musytaq. Yang dimaksud,khabar mufrad jdmdd adalah khabar
yang tidak memiliki makna sifat, seperti j;r tii (Ini adalah batu).
Dalam khabar tersebut tidak menyimpan dhamir yang kembali
kepada mubtadd'.

ffi

@
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Namun ulama ahli Kufah berpendapat, bahwa khabaridmidittt

mengandungdhamir yang kembali kepada mubtadd" sekalipun

bukan dalam makna musytaq. Bila Anda katakan: 34;' 
t3;, maka

lafazh hajarun menyimpan dhamir yang kembali kepada fsfm

isy dr ah dengan perkiraan dhamir huta a ( i)'
sementara yang dimaksud dengan kh abar musytaq adalah lchabar

yang mempunyai makna sifat, sepertiple3(Zuhair itu orang

yang rajin) . Khabar tersebut menyimpan dhamir yang kembali

kepada mubtadd'.Melainkan, bahwa apab ila khabar me-rafa' -kan

kepada isim zhdhir, seperti l+1"# ff1tZ'hair itu orang yang

saudaranya rajin), maka dalam hal ini khabar tersebut tidak

mengandun g dhamir yang kembali kepada lafazhZuhair'

Ketika khabar itu mengandung dhamir yang kembali kepada

mubtadA', maka ia harus cocok dengannya dalam mufrad'

tatsniyah, jama', mudzakkcr, dan mu'Qnnats-nya, seperti:

"# l* l:r&J:r9rr .6ri6;6ri+iErr {$W+jittutu"ltr# gti#t'

2. Khabar jumlch, yaitu khabar yang terdiri dan jumlahfi'liyyah

atal_ jumlah ismiyyoh, seperti ryV F'$ X-6Jljiljt (Peransai

yang baik itu dapat meningkatkan kedudukan empunya), dan

seperti W',fiL;;rUir (Pekerja itu perangainya baiD'

Khabar yang berbentukTumlchfi'liyyah dan jumlah ismiyyah

tersebut disyaratkan harus ada rdbith (pengikat) yang dapat

menghubungkan kepada mubtadd'. Rdbith tersebut berupa

dhqmir bdriz (elas), seperti ?irf,l'pt (rezaliman itu per-

semaiannya jelek), atau berupa dhomir yang disimpan dan

maknanya kembali kepada mubtadA',seperti itr- Oill 
(Kebenaran

itu tinggi kadarnya), atau berupa dhamir yang diperkirakan,

seperti uua. 'Fjill iiill (Perak yang dirham dibuat darinya itu dengan

jenis qfrsy) . Kalimah at-fidhdharu mubtadd' pertama, sedangkan

jumlah ad-dirhamu biqirsyin adalah stru}tur yang terdiri dari

mub tadA' ke dua dan khab ar -nY a.
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Apabila jumlah yang menjadi khabar itu pada hakikatnya masih

merupakan kandungan mubtadd'dalam makna, maka ia tidakbutuh

pada rdbith (pengikat), karena ia bukan struktu r ko.limahlain, seperti

€.i; iirl ,S {U*nunku itu adalah Allah mencukupiku). KalimahAllah

hasbi masih merupakan substansi mubtadd' itusendiri. Dalam Alfiyah

Ibnu Malik tercantum:

,jt;s *lIldljfq S 
"{,,i".'EIF &li

Jika jumlah khqbar itu masih menjodi substansi makna mubtadd',

makaia ankup (tidakbutuh) padardbith, seperti: ucapanhtiru adalah

Atlah mencukupiku dan cukup b ag iku.

Khabarl<adangberbentukzharaf alau. jarrmajrtt.contohyangper-

tama ungkapu., ijr lb 
er.q.i3t lfemuliaan itu berada di bawah bendera

ilmu pengetahuan). Contoh kedua seperti ,r,$r d i ,i3l 4 ijtttlmu
pengetahuan itu ada dalam dada, tidak dalam tulisan)'

Kharn(-1l;)

Lafazh khaldmempunyai beberapa bagian, di antaranya:

1 . Huruf7ar yang menyeru pai zd'idah rsfrtsnd" jika tidak didahului

oleh md mcs hdarigyah,seperti 4'1 y, +ifir -,1; (Telah datang para

mahasiswa kecuali Zaid). Kalimahzaid tersebut adalah isim yang

di-7crr-kan secara lafazh, dan ncshab secara mahall karena

rsfitsnd'.

2. Fi'il mddhi j dmid sebagai rshtsnd' yang melekat pada kalimah bim

untuk mufradmudzakkar, seperti 66 g i. jfir ib5elahhadir
para mahasiswa kecualiZaid). Maka lafazh khald tersebut meru-

pakan kalimah fi il yang mabni fathah,sedangkan;fr 
,rl-nya berupa

dhamiryang wajib disimpan, dengan perkiraan huwa (y') VanS

kembali kepada mashdar daikalimahf ilyangberada di awal.

Jadi maknanya: wf:*iy. tafazh zaidqn kedudukannya

sebagaimaffilbih,sekalipunadaulamanahwuyangmengatakan

bahwa lafazh khald itu tidak mempunyai fa'il dan mafttl bih,

sebagaimana telah dibicarakan cii muka dalam entri hdsyo.
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Adapun jika lafazh khaii itu didahului oleh md mashdartgah,
maka ia merupakankalimah,Ti'il dan wajib me-noshob-kan pada

kalimah rsfm yang berada sesudahnya (mus tatsna) menjadi mqffil
bfh, seperti ungkapan penyair:

lrtr:[u.:Y p'X * lt!"u:i,till u cii trs
Ingatlah, setiap segala sesuatu selainAllahitupunah, dan setiap
kenikmatan p asti hilang .

3. Fi'il mddhi mutasharrif yang mengandung makna kosong, seperti

3E33t >i; (Tempat itu kosong); makna bertumpu seperti *j,b &j )1,
(Zaid bertumpu kepada bapaknya); makna berangkat untuk suatu

urusan seperti,r;$ &f, (Aku telah berangkat untukbelajar) atau

makna tenang seperti *, J! )lt (Hati Zaid telah tenang).

Khilaf Baina Al-Bishriyyin wa Al-Kffiyyir, (.ip6!, &#t.* i)li)
Pokok persoalan adanya perbedaan antara mazhab (aliran) Bashrah

dan mazhab Kufah adalah perluasan kajian dalam periwayatan syair
dan istilah-istilah bahasa Arab. Mazhab Bashrah sangat fanatik, di
mana ulamanya tidak mau menetapkan dalam kitab-kitab karangan
mereka dalam bidang nahwu, kecuali apa yang mereka dengar dari
orang-orang yang diyakini bahwa mereka adalah orang Arab fasih yang

murni dan tidak dipengaruhi kefasihannya oleh bahasa-bahasa asing
(Qais, Tamim, Asad, Quraisy, dan sebagian kabilah Kinan dan Ttray).

Sementara maz,hab Kufah memperluas cakupan masalah dalambidang
periwayatan. Mereka senantiasa mengambil bahasa dari orang-orang
Arab yang diam di daerah-daerah Irak, di mana ulama Bashrah
mengambil ilmu nahwu dari mereka.

Sebagaimana pula perbedaan antara mazhab Bashrah dan mazhab

Kufah itu terfokus pada masal ah qiyd.s dan penetapan kaidah-kaidah
nahwu. LJlama Bashrah menetapkan syarat qiyds yang ada dalam
syausdhid yang dapat dijadikan standar adalah ia harus digunakan
sesuai dengan lisan orang Arab yang fasih. Sebab bahasa fasih menurut
mereka itu lebih teliti dan sesuai kaidah. Sementara ulama Kufah
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menimbang pendapat-pendapat dan syair-syair dari orang-orang Arab
yang telah lama hidup menetap (hadhdri).

Imam IGmaludin Abu Barakat Abdurahman bin Muhammad Al-Anbari
telah menyusun sebuah kitab yang khusus mengkaji masalah-masalah
khildf (perbedaan) antara mazhab Bashrah dan mazhab Kufah, disebut
kitab Al-fnshAf fi Masdil Al-KhilAf baina An-Nahuiyyin usa Al-
Kftfig yin. Di antara khilAf itu adalah :

1. Perbedaan dalam persoala n' dmil yang me-rafa'-kan mubtadd, dan
khabar. Lllama Bashrah menetapkan, bahwa 'dmil rafa'pada
mubtadd' adalah ibtidd' (permulaan), sedangkan khabar-nya di-
rafa'-l<an oleh mubtadd'. Sementara ulama Kufah mengatakan,
bahwamubtadd'ittrme-rafa-kankepadakhabar-nya,danlclnbar
me-rafa'-kan kepada mubtadd'. Jadi keduanya saling me-rafa'-
kan.

Asal mula isytiqdq. Ulama Kufah berpendapat, bahwa kalimah
7t17 (kata kerja) merupakan asal mula lahirnya sejumlah musytaq,
sedangkan ulama Bashrah berpendapat, bahwa yang menjadi asal

mula rsyhgdq adalah mashdar (akar kata).

3. Mendahulukan khabar /aiso (f) atas lafazh itu. [Ilama Kufah
menolaknya, sedangkan ulama Bashrah membolehkan.

KhiIaIQ1l*)

Lafazhkhrldlmerupal<anzharaf makdn(tempat)yangdibaeafathah,
mengandung makna baina atau md baina (di antara), seperti ayat

JbiltDli li"ilq3 (Maka mereka berkeliaran di antara perkampungan).

Atau seperti rp. lf 
'J:ir. $"(Aku berjalan di antara pepohonan).

Khushtshan (q,L)
Lafazh khushfishan sering terjadi di tengah-tengah pembicaraan.
Kedrdukan lafazh tersebut menjadi maffil muthlaq (mashdar) yang
dibaca nashab oleh kalimahf ilyang dibuang, dengan perkiraan: rlil,
seperti ,aW#t{fil *\(Aku suka buah-buahan, terutama buah

2.
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anggur). Kalimah al-'inaba menjadi mafttl bih dari mashdar lafazh

khushfishan. Kadang tafazhini dibarengi oleh wdwu,maka i'rdb-nya

sama seperti tersebut di atas, seperti ungkapan:

q*girrl '6itv*ilif';ire"-J (Aku suka buah-buahan, terutama buah-

buahan Indonesia).



Dal

Da'Q_,r)

Kalimahdo'terdiri dari dua bagian, yaitu:

1 . Kal, mahfi ilamr yang mengandung makna 'tinggalkanlah', seperti

ungkapan penyair terkenal Abu Nuwas:

rrjn e sr.;!U ebi; S rfl-ri[t i,Ft eie
Ting g alkan hinoon kepadaku. S ebab hinaan itu memb ang kitkan

rasa perrnusuhan, dan sama halnya ia mengobatiht dengan

penyakit.

2. Isimf il amryan1mengandung makna doa keselamatan kepada

mitra pembicara. Terkadan g tafazh tersebut dijadikan /rtl
mudha'af menjadi-1.tis. 

:

Da'wah Bahasa 'Amiyafr qUV ill*t) 
l

Tokoh pertama yang menyeru (da'usah) kepada bahasa 'dmiyah
(pasaran) adalah seorang berkebangsaan Jerman, Dr. Wilhelm Spitta,

Direktur DAr Kutub Al-Mishriyyah tahun r88o, kemudian seruan itu
berkembang luas. Pada tahun r88r, majalah Al-Muqtathclmemilih
menu-lis berbagai kajian ilmu pengetahuan menggunakan tulisan yang

biasa digunakan oleh kebanyakan orang umum (bahasa pasaran),

seperti halnya William Willcoks menyeru agar membuang bahasa fasih,

ffi
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dengan alasan sukar dan tidakrelevan dengan perkembangan zaman.

Dia menggunakan baha sa' dmiy ah dalam sej umlah tulisan sastranya.

Demikian itu terjadi pada tahun 1893, ketika seorang pembicara pada

seminar di Yazbekiyah Mesir memaparkan makalah dengan judul

"limd lam tfijad al-ikhtird' ladd al-Mishriyyin al-dna'(kenapa kini

tidak ditemukan kekuatan menciptakan hal baru pada orang-orang

Mesir?).

Pada tahun t9oz, Iskandar Ma'luf menulis artikel pada majalah Al-
' Hildl dengan ungkapan bahwa telah banyak orang menekuni diri dalam

bahasa 'dmiyah sampai pada pembicaraan mengenai persoalan sah

atau tidaknya keimanan, keharusan menguatkan dan menyatakannya.

Tulisannya didukungolehAhmad Luthfi Sayid danAnis Farihah, serta

ilmuwan lainnya. Semuanya menyeru agar senantiasa berpijak pada

bahasa 'dmiyah. Sebab, menurut keyakinan mereka bahasa fasih

adalah bahasa yang telah usang dan tidak relevan lagi dengan zamannya,

serta ia tidak dapat menyeru pada kesadaran akan kehidupan yang

sudahberkembang maju.

Seruan tersebut sebenarnya berbahaya sekali. Sebab, seruan agar se-

lalu menggunakan bah asa'dmiyahberarti mencerabut akar hubungan

antara peradaban bangsa Arab dengan masa lampaunya, memutuskan

ikatan kita dengan turdts (pusaka) bahasa Arab, menjauhkan kaum

muslimin dari Alquran dan a8amanya, serta menelantarkan dari

berjuta-juta kitab berbahasa Arab yang sudah dicetak atau masih

manuskrip. Untuk itu dalam hal ini, Dr. 'Amil Badi Ya'qub telah

menjelaskan persoalan tersebut secara rinci dalam kitabnya, Fiqh Al-

Lughah Al-Arabiyy ah u a l(hashdishuhd (halaman t6o-L72).

D6liyah (i:lti)

Ddliyahadalah kasidah atau penggalan syair, di mana struktur huruf

ranui-nyatersusun dari huruf daLDi antara kasidah ddliyah adalah

ungkapan Mutanabbi dari bahar basith :

""i;*,* i\it AU, * "*\ eYdb F:! b
Hari ray a dalam kondisi bag aimanapun eng kau kembali lag i, uahai
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hari raya pada zaman Adng telah lewat atou karena sesuatu hal
eng kau t erj adi p erub ahan.

Dema (ls)
Lafazh ddma terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

1. Fi'il mAdhijdmid (ghair mutasharriJ) serta ndgrsh. laber-'amal
me-rafa'-kan mubtadd' sebagai fsim-nya dan me-nashab-kan

khabar dengan syarat harus didahului oleh md mashdariyyah,

seperti Ui ;.lli U dLt;f pfSL (Aku akan mempertahankan tanah

airku selama aku masih hidup). Lafazh md tersebut dapat ditakwil

kepada mashdar-nya:V *W'til dbt:f gi}..

Para ulama nahwu berbeda pendapat mengenai khabar ddmayang

didahulukan atas rsim-nya. Ibnu Mu'thi berpendapat tidak boleh

mendahulukan khabar ddma atas isim-nya, seperti

Ij lr.li iri, b e$L"t'!. Namun pendapat yang benar adalah boleh

mendahulukan khabar-nya, seperti ungkapan penyair:

rtti *ltrKr\ rld * i&i ,Y;s E dC +1" f
Tidak ada kesenangan hidup selama kelezatannya itu menAu-

sahkan hidupnya dengan selalu mengingat kematian dan
kepilanan.

2. Fi'il mddhi tdmm(sempurna), bila:

Didahului md mashdariyyah selain zharfigyah, seperti
UiY $,r-t (Tetapnya kamu membuat aku bahagia). Md
tersebut dapat ditakwil kepada mashdar-nya menjadi:
au; $r-f
Didahului oleh md nffiyah, seperti i-s\i: 11 c;6 [ (Kebahagiaan

itu tidaklah langgeng).

c. Dapat digunakan dengan bentuk shighah mudhdi', seperti

$4 t*'{, iifiseminggu itu tetap tujuh hari).

d. Tidak didahului oleh md, seperti &Jt- UUl f;31ramu semua

a.

b.
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kedudukannya sebagai hdl. , ,, , , :i

Daraki(4!p)

Lafazh ddraki merupakan isim fiil omr yang,mengaBdung,Inikna

.'adrik' (susullah, temukanlah), mabni kasrah, sementara fd'il-nya

. berupa dhamiryang wajib disimpan, seperti lJiyE ;{ii (susullah orang

yan8 dengki kepadamu). Lafogh hdsida\a nlenjadi rnqfttl bih yang

dibaca nashab.
1.

.

Ou'i (iUC

Du'd (doa) adalah permohortan sesuhtu dari yang lebih rendah kedu-

., dukannyakepadayang lebihitinggi. Apabila ia terjadi dari yang lebih
,, tinggi kepadaiyang lebih rendah kedudukannya; maka ungkapan itu

disebut amr (perintah): Dan apabila sama kedudukan di antara

. keduanya; maka,hal itu disebut iltimds.

Kadang ada ungkapan yang menggun ak anfril amr tetapi menunjukkan

untuk doa, seperti ti-VL.: (Wahai Tuhanku, ampunilah aku);"['il

mudhdri'yang didahului oleh ldm amr atati ld nchi, sementara yang

dimaksud dengannya adalah doq, seoerti,Ufiie \,41i),;Il bi E (wahai

Tuhanku, semoga Engkau mengampu"if." a"; :anganlah Engkau

menelantarkanku), atau menggunaka 7 katimgn fllhcbol Genta) tetapi

yang dimaksud dengannya adalah doa, seperti ungkapan tIlCf
(Semoga Allah memberi taufik kepadaku). :: '

Dubait (c,+i)

Dubait adalah sebuah istilah nama yang terdiri dailafazh 'du'Persia

yang berarti dua, sedan gkun tafazhbaft adalah ungkapan bahasa Arab

yang berarti bait syair. Maksudnya, bait syair yang tersusun dari dua

syair yang telah dibentuk u)azan,' tetapi ia berada di luar ketentuan

bahar-bahcr syair, Imam l(halil,sebagai peletak dasar bahar- Dubait

ini dikenal oleh ulamabahasakontemporer sebagaibahar silsilch atau

rubd'iyy at,seperti halnya syair-syair Jalaluddin Rumi'
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Drina(63)

Lafazh dfina adalah zharaf makd.n (tempat) yang dibaca nashab

sebagai zharqfdalam kebanyakan penggunaannya. Kadang ia di-jarr-
kan oleh huruf min. Lafazh dfina mempunyai beberapa makna, di

antaranya:

Makna dekat, seperti l-gut a;l li+ (em duduk dekat perapian).

Makna di depan, seperti &33 l$Jt (Sesuatu berada di depan kamu).

Makna di belakang, seperti .-iltt;93 jii (Dia duduk di belakang

barisan).

Makna'min ghaii'(tanpa) seperti #'$I r*lt, ii(Aku melak-

sanakan ker,rajibanku tanpa lalai).

Lafazh dfi na kadan g mabni. dhammahbila dibuang mudhdf ilaih-nya

dan disertai niat dalam maknanya seperti t33 ;lql(Duduklah di bawah

pohon).

Dffnaka(&i3)

Lafazh dftnakaterdiri dari dua bagian, yaitu :

1. Isimfi\lamryangmengandung makna khudz(ambillah), seperti

FtUi (Ambillah pensil it:u). Lafazh al-qalama dibaca nashab

sebagai maffilbih.

2. Susunan dan zharaf dttna dan dhamir muttashil mukhflthab,

seperti ungkapan g[S +6t (Kitab itu ada di dekat kamu). Lcafazh

dfinafta kedudukannya sebagai zhcral di mana ta'alluq-nyakepada

khab ar y ang dibuan g, den gan perki raan lafazh "tiil; atat f; t;,i.

1.

2.

3.

4.



Dzdl

Dz,a(O

Lafazh dzimemiliki beberapa bagian, di antaranya:

1. lsr'm enam (asmd' as-sfttah). Dz6. macam ini berbentuknashab
yang berarti shdhib (pemilik). Ia selalu terikat pada susunan
idhdf,at y ang di- idhdfaf -kan kepada selain y d' mutakallf m. pada

saat rafa', maka tanda rafa'-nya dengan usdruu, nashab dengan

alif, dan jar dengan yd', seperti jE j -,t+ (Telah datang pemilik
harta).

Isim isydrah untuk menunjukkan makna tempat (dekat), mabni
sukfln(mati) dalam kead aan rafa', nashab, danjarr.Ia juga meru-
pakan istm bgdrah untuk mufrdd mudzakkar, baik berakal atau
tidak berakal, seperti ungkapan ! li (Ini seekor kucing).

Para ulama nahwu berbeda pendapat mengenai alifyangada pada

lafazh dzd. AamaBashrah berpendapat, bahwa ahldalam lafazh
dzd masih merupakan satuan kalimah, sedangkan ulama Kufah
mengatakan alif padalafazh dzd. adalah alif zdidah (tambahan).

Pada lazimnya dzd tersebut didahului oleh hd tanbih setelah
dibuang alif-nya, seperti Jlr tj"i, (Ini seorang laki-laki). Kadang
juga dzd dibarengi oleh kdf khithdb. Oleh. karenanya, ia
menunjukkan makna tempat jauh (pertengahan) seperti g+ 36
(Itu sebuah rumah), sebagaiman a dzd. drbarengi pula oleh ldm serta

ffi
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3.

kAf khithAbbersamaan, maka ia menunjulkan makna tempat yang

jauh, seperti ,l,t ,rt!i (itu seekor burung)'

Isim maushttl. Lafazh dzd menjadr isim maushflI dengan syarat

harus didahului oleh md alan man istifhdmiyych, seperti

trbl+ 6 g. (Siana yang datang kepadamu) atau seperti tel6 6U

(epu Va"S kamu kerjakan). Man tersebut adalah isim istifhdm

sebagai mubtadd,,sedangkan dzd isim mgushtllsebagai khabar-

nya yang mengandung makna alladd(qrlD' folt- ah jd'aka pada

contoh tersebut menjadi shilah maushfil dengan perkiraan:

f +f+ .p;tf ;. Demikianjugadalam kalimahmddzafa'alta'

syarat kedua, tidak mulghch dalam kalam. Yakni tidak men-

jadikan ma ndandzd,atau md dan dzd tersebut satu kalimch untuk

btifhdmseperti 1 333r [iU (Sesuatu apa di sampingm$' Lafazh dzd

bisa menjadi mulghah dengan dua jalan, yaitu memperkirakan

lafazh dzd sebagai zdidah(tambahan), sementara man atatmd

sebagai istifhdm.Demikian itu merupakan pendapat trlama Kufah

dan Ibnu Malik. Atau menj adikan lafazh dzd dengat man atalu md

satu nama yang dijadikan istifhdm.oleh karena nya, lafozh mddzd'

tersebut di atas kedudukannya menjadi mubtodd', sedangkan

lafazh,indakamenjadikhabar.Makatofazhdzdda|amhalini
mulghah, karena ia masih satu bagian kalimah' Ibnu Malik

mengungkapkan dalam A lfiY ah-nY a:

ri3 0-d i q,:i -i1 S gtil*tu i{ 6u &,
Lafozh dzd itu sep erti halny a md. I a datang setelah md otau man

istifhdm bila tidak mulg hah dalam kalam'

Dzaita(1-5)

Lafazh dzaitomerupakan bentuk krndyah (kiasan) yans biasa digunakan

untuk sebuah cerita atau kisah. Lafazhini digunakan berulang-ulang,

seperti halnya lafazh kaito (l{ ). Pada saal mahall rafa" noshob atau

7'orr, ia tetap dibaca mcbni seperti ungkapan fji; €;i :$3e ,:ta l;llt ,ps

(Guru itu telah masuk ke kelas, dan ia berkata begini dan be Fln]|. I"afazh
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dzaita tersebut dalam keadaan mahall nashab sebagai mafttl bih dan

kakmahqdla.

Dzff Thtiyah (irlt ji)
DzA thdiyah adalah dzflyang menggunakan bahasa Thay. Ia adalah

isim maushfi I yang mengikat dalam satu bentuk pada semua keadaan

i'rdb-nya. Oleh karena nya, dztt thdiy ahberbentuk mobni sukfln (mati)

dalam mahall rafa', nashab atau jarr. Menurut lughah Thay yang

terkenal itu mengatakan, bahwa dzftiniberbentuk safilafazh (tidak

berubah) untuk mudza lckar, mu'annats, mufrad, tatsniyah, danjama',

seperti:

-316 j5 ,jrl+ (Telah datang kepadaku seorang laki-laki yang berdiri).

J;!6 -f lit+ Clelah datang kepadaku seorang perempuan yang berdiri).

VS ii gv(Telah datang kepadaku dua orang laki-laki yang berdiri).

VE F tih (felah datang kepadaku mereka laki-laki yang berdiri).

Sebagian pakar nahwu ada yang berpendapat, bahwa untuk mufrad

mu'annats-nya, dzA harus diganti menggunakan bentuk lafazh i6
seperti d;li,LU gV dan untukja ma' mt annats dengan'15s blit r)r?.
Jadi yang jelas, bahwa dzfi isim maush0l ini bentuknya mabni, sekali
pun ada ulama nahwu yang menjadikannya mu'rab dalam keadaan

rafa' denganutfluu, nashab dengan alif, sertaiarr dengan yd'.



Re'

11a'fl (og
l-afazh ra'd mempunyai beberapa makna, di antaranya:

1. Makna'mengerti' atau'mengetahui', maka ia ber-'amal me-nashab-

kan kepada iltamafttlbih, di mana asal keduanya adalah mubtadd'

dan khabar, seperti ayat Alqura 
" W 

"VS 
t* &*;f; (SesunSSuh-

nya mereka mengetahuinya tempat yang jauh dan kita menge-

tahuinya tempat yang dekat).

Makna'melihat'. Makna ini disebut j :uga ra' A b ashariy y ah, maka

ia ber-hmal me-nashcb-kan kepada sattr maffil bih, seperti

4t Sirtgl .3i!, (Aku melihat burung di atas pohon itu).

Makna'pendapat' atau'mazhab', maka ia muta'addf kepada satu

maffil seperti ai;F ii$int il :i K iy.'fi,* 6.e! leuu Hanifah ber-
pendapat halalnya demikian, sementara Imam Syaf i berpendapat
haramnya demikian).

Makna'mimpi', maka ia me-noshab-kan pada satu maffil bih.
Namun, sebagian pakar nahwu mengkategorikannya kepada ra'd
yang mengandung makna 'alima (mengetahui) dalam hal
muta'ad.di kepada duamaffil bfh, seperti ungkapan penyair:

o

3.

4.

xtlllt]1i\ Slt OV * u 6lJr ,*:i,it

ffiffi
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Alit mengetahui mereka temanku, sampai malam telah hilang

dan b enar -b enar b er g eser.

S. Makna'menduga', tetapi tidak pernah ditemukan f ilmudhdri'-

nya yang berbentuk mojhfil (Pasi0.

Radda(r,
Lafazh raddamempunyai dua macam, yaitu:

Fi'il tahuil, yaitu kalimah f il yang mengandung makna .,p
(menjadikan). Untuk it u, lafazh raddabef amal me-nashab-kan

kepada duamaffil bfh yang asal keduanya adalah mubtudi'dan

khabar,seperti ungkaPan PenYair:

bF A\ ij6'*ii:i * Ws9\'r:;.#iit
Maka dia j adikan rambut-rambut wanita iru hitam kepada putih,

dan menj adikan muka-muko mereka putilt kepada hitam'

Fi'il mddhi tdmm (sempurna) yang mengandung makna p1
(mengembalikan). Maka dalam hal ini lafazh radda senatiasa me-

nashab-kan kepada satu, mafttl bih seperti *L"r itOJt Ugf;ltii
(Hakim itu mengembalikan hakkepada kedudukan semula)'

1.

nafa'(f.1)

Rafa, adalah jenis f'rdb yang khusus berada pada kalimah-kalimah

isim yang di-rafa'-kan (isim-fsim yang dibaca i'rdb rafa), seperti

mubtadd'dankhabar,fd\l,ndibfd'il,isimkdna$K)danckhudt-nya,
isim lqisa(.;ii) dan ak husdt-nya, khabar ld ndfi jinsi, naht (sifat) yang

dibaca rafa', badal yang dibaca rafa', ma'thfif yangdibaca rafa', dan

fi71 mudhdri'yang bebas dan'dmil lafzhi, seperti ungkapan tE;*tt
(Bulan purnama itu muncul). Atau seperti Ejl,pA:Ui.$tyf
(Pepohonan itu berbunga pada musim semi).

Rema (ib)

Lafazh rdmamempunyai dua makna, yaitu:
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1. Makna meninggalkan dan makna zdlo Og ndgish yang selalu ber-
'amal me-rafa'-kan mubtadd' dan me-ncshcb-kan khabar-nya,

dengan syarat ia harus didahului oleh nafi, nahi atan du'd, seperti
'tirl, 

,-i:fu ib E (Cuaca itu selalu cerah).

Fi'il md.dhi tdmm (sempurna) bila"fltl mudhdri\nya berbentuk

u)ozan yarfimu (iri). Maka kalimah rdma tersebut nengandung

makna 'menginginkan atau bermaksud', seperti Jlt tiijf i (Aku

tidak menginginkan peperangan), atau seperti dl Sj;i$ V*
(Janganlah kamu menginginkan ilmu sementara kamu mening.
galkan kepayahan). ApabilaTt'il mudhdilnya berbenfiik taozan

yarimu (ii;), maka maknanya yabrahu (meninggalkan) seperti

'*it t;: U (Aku tidak meninggalkan tanah air).

Yradang lof,azh rcmd datang sebagai,fi ? td mm dan ndqisft sekaligus,

seperti ungkapan penyair:

d$t,Li AoAliri &, S W?*{;,1c":.1u 61

Apabila kamu meng ing inkan dari or ang A ang selalu seng aj a lag i
lalai, maka kamu telah melihat cita-cita dalam mimpimu
(berkhayal)

Kalimah rumta tersebut di atas adalahTill tdmm, sedangkan

kalimah y arimu merupakanTt'fl mudhdri' ndqish y angber-'amal

me-ra/a'-kan kepada isim dan me-noshab-kan lchabar-nya. Lafazh

mutaAammiman kedudukannya sebagai khabar yarimu.

Raitsa(gd
Lafazhraitsaadalahzharaf zamdn(waktu)sebagaimashdardaif il
mddhi o\Gamban), kemudian ia dipakai untuk makna 'kadar waktu'

seperti C, ,*4i itJat(eku menunggunya selama ia belajar).

Lafozh raftsa tidak dibarengi kecuali oleh kalimahfillyang didahului

oleh md atau on mashdariyyah, alautanpa keduanya. Contoh yang

pertama sepe fii',jjl lfuj OJ$l Gunggulah aku sampai aku hadir), atau

seperti J, it 4tftjts;l(Aku menunggunya selama dia shalat). Lafazh
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raitsa banyak dipakai sebagai musta:Jna setelah na.,fi seperti

,,jipt\rtEu {l [r, j6i E (Dia tidak duduk di samping kita kecuali selama

dibacakan Al-FAtihah).

RuhA'iy (FUl
RubdTy adalah kalimahyang terdiri dari empat huruf, baik ia berbentuk

kalimahisim,fil,rubd'iymujarrad,ataurubd'iymozid'Rubdiy
mempunyai dua bagian, Yaitu:

1. Rubd,iy mujarrad,yaitu setiap kalimahisim atauf,ilyangterdiri

dariempathurufaslitanpamenggunakanhuruftambahan,seperti

.,liiata:u(7i'
2. Rubd'ig mazid,yaitu setiap kalimahr.sim atauTi,il, di manahuruf-

huruf aslinya disandari oleh satu huruf atau lebih dari huruf-huruf

zA'idah(tambahan), seperti pi'i1'

Rubba(.i..)

LafazhrubbaadalahhurufjcrryangsenantiasamenTicrr.kanisim
nakiroh.Ia tidak mempunyai ta'alluq (kaitan) dengan sesuatu. oleh

karenanya,rubbo.disebutjugasyabihbizzd,id(menyerupaihuruf
zd'idah).Lafazhrubbakadangmasukpadadhamirghdibuntukmufrad
mudzakkar, tetapi pendapat tersebut syddz'

Huruf rubba berfungsi untuk makna 'banyak" di antaranya hadis Nabi

(S sebagai berikut: FlellirFgla$it Ar11lKJJE 
(Ingatlah' betapa

banyak orang yang berpakaian di dunia, tetapi telanjang pada hari

kiamat). Atau makna'sedikit', seperti ungkapan penyair:

elrJ'& itls,s>, S +14y'llal;t':$
sedikit sekali anak gang tidak punga bapak dan sedikit anak yang

tidak dilohirkan oleh kedua or ong tuanA a'

Huruf rubbc ini mempunyai beberapa ketentuan hukum, di antaranya:

1. Haknya sebagai permulaan kalam, tetapi ia boleh didahului oleh

aldistiftdhiyyah(permulaan)danyA'tanbthiyyah(peringatan)'
seperti contoh tersebut di atas'
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Menl'cr-kan kepada rsfm nakirah dan isim zhdhir,seperti contoh-
contoh tersebut di atas.

Kadang huruf rubbayangberada setelah usdusu itu dibuang dan
ia masih tetap ber-hmcl. Hal demikian itu banyak dipakai dalam
bahasaArab, seperti ungkapan Imri'il Qais:

&&ttj\y s [i't AJ Ft 6,y3
Betapa bany ak malam bag aikan ombak lautan A ang mengurai-
kan'tabir-tabirnya" kepadaku dengan berbagai penderitaan
yangmenimpa.

Atau rubba yang dibuang setelahfi'. Pendapat ini sedikit sekali
digunakan, seperti ungkapan Imri'il Qais juga:

JF €6,A &WE * ytie:* itti+ ati,
Betopa bany ak sepertimu, us ahai wanita hamil, a}:rt tempa. Dan
betapa bany ak usanita menyusui y ang alan alihkan perhatianny a
dari (pemilik) kalung jimat anakusia setahun.

Yradarrylafazh rubba dimasuki oleh md zdlidah(tambahan). Untuk
itu, ia termasuk md kdffah,yakni m6. yangmencegah rubba dari
fungsi hurutjcrr dan batal'amal-nya.Maka mbba tersebut masuk

pada sejumlah rsfm ma'rifah seperti ungkapan iJf i-if Ej Ger-
kadang pengajar itu datang), atau masuk pada kalimahfi'ilseperti
ayat: rirLtiVf iUrq:;ir'r; ldj (orang-orang kafir itu seringkali

[di akhirat] menginginkan kiranya mereka dahulu [di dunia]
menjadi orang-orang muslim).

4.
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Lafazh za'amemempunyai beberapa makna, di antaranya:

1. Fi'il qulttb (hati) yang mengandung makna ruihdn (dugaan).

Ze'ama ini ber-hmal me-nashob-kan kepada d:ua maftrl blh di

mana asal keduanya adalah mubtadd' d,an khabar, seperti

ungkapan penyair Abu Umayah Al-Hanafi:

-qi +i- y 6,:rtt 
ti1 S f,UiW #3

Wanita iru menduga aku seorong syaikh, padahal aku bukan

seorartg syaikh. Sesungguhnya syaikh itu adolah orang Aang

berjalanmeraAap.

2. Makna kafala(menjamin) seperti ayat Alqura "Y) 46!i {oan aku

yang menjamin terhadapnya). Maka lafazh za'ama ini tidak

muta'addikepada mafill kecuali melalui huruf-;'orr.

B. Makna tozt'ama (membawa berita bohong) yang ber-'cmalme-

noshcb-kankepadasatumaf illbih,sepefi iiei""r;i'5<Zaiadatang

membawa berita bohong ke desanya).

4. Makna thcma'(menginginkan), yang ber-muta'addikepada maffil

melalui huruf7'ar seperti g;1 tlE !i :$i i : {z:ria 
^.nginginkan 

harta

saudaranya).

ffi ffi

@
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zelaQY)

Lafazh zdlamempunyai tiga bagian, yaitu:

1. Fi\l mddhi nflqish, di manaf il mudhdri'-nya mengikuti wazan

y az dlu (J!1). Ia ber : amol me- r afa' -kan is f m dan me- nosha b-kan

khabar-nya, yang fungsi maknanya seperti halnya lcrsa (ri4j) yaitu

meniadakan, dengan syarat ia harus didahului oleh m6.ndfi, ndhi

ata:u du'd, maka maknanya kembali menjadi itsbil (tetap). Oleh

karenanya, zdla sebagai f il mddhi ndqish mempunyai fungsi

makna istimrdr (selalu, senantiasa), seperti ungkapanfi1i b JU U

(Zaid selalu/senantiasa berdiri), atau seperti ungkapan penyair:

ai3#tk*r,+ * gltfs;5ttp*
Wahai sahabatku, bersiap-siaplah dan engkau hants senantiasa

mengingat akan kematian. Sebab, melupakannya berarti
kesesatanyang nyata

2. Fi'ilmddhitdmm (sempurna), di man afiilmudhdnlnya menglkuti

tDltzen gazitlu (UP, yang berarti bergerak, binasa, rusak atau

menghindar, seperti ,Al\ ;c;bit.tf (Penyakit berbahaya itu

hilang dari orangyang sakit itu).

3. Fi'il m6.dhi tdmm, di manaTt'f t mudhdri1:,:/a mengikuti usazan

yaziluQid, vang berarti menyingkirkan atau menjauhkan, seperti

ly Uefb..1; t;auf*hn domba kamu dari kambing kacangmu itu).

Ziyddah Huruf-Huruf Mabani t.iq:h +;r1 tsh;)

Ziyddahhuruf-huruf mabdni adalah meletakkan satu huruf atau lebih

pada pokok suatu kalimah. Huruf-huruf. ziyddah (tambahan) seluruh-

nya bedumlah sepuluh huruf, yaitu: .3 .l .J c& r g cc sgf e 2.1, dan,,p.

[flama nahwu menghimpunnya dalam satu rangkai an kalimah}gb.
Adapun alif, wdwu,dan yd' merupakan induk huruf tambahan, karena

ia adalah huruf mcdd danlayyin serta dari ketiga huruf tersebut juga

lahir sejumlah harakat. Maka, kalimah yang terdiri dari rubd\y,
khumdsiy, dan suddsiy tidak akan luput dari sepuluh huruf tambahan

tersebut.

L.
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Altlmenjadi tambahan pada huruf kedua seperti dalam kalimah $V;
pada huruf ketiga seperti kalimah e6; pada huruf keempat seperti
padakalimah 6,b; pada huruf kelima seperi padakalimah $:z; clan

pada huruf keenam seperti kalimah,9;i4.

Wdwu tentu tidak menj adi huruf tambahan di aw al kalimch, tetapi i -
menjadi huruf kedua seperti dalam kalimah 3f ; pada huruf ketiga
seperti dalam kalimah$i;pada hurufkeempat seperti dalam kalimah

lj7, danpada huruf kelima seperti dalam kalimah"6?[ft.

Huruf yd'menjadi huruf tambahan di awal kalimahf il mudhdri' dan

pada sebagian kalimah isim, seperti lli, dun menjadi huruf kedua

seperti dalam kalimah i,iiJ; pada huruf ketiga seperi dalam kalimah

i5; pada huruf keempat seperti dalam kalimah ili;E, dan menjadi

huruf kelima seperti dalam kalimah W.
Hamzah menjadi huruf tambahan di awal kalimah seperti dalam
kalimah 3;l1 dan kalimah;il. Sedangkan huruf nfin menjadi huruf
tambahan di awal kalimahf ilmudhdri' seperti padakalimah +iK;
pada huruf kedua seperti dalam kalimah i;1; pada huruf ketiga seperti

dalam kalimahrll-+ @ibir tebal); pada huruf keempat seperti dalam
kalimah$*z (sangat lemah); pada huruf kelima seperti dalam kalimah

$!.Li dan pada huruf keenam seperti dalam kalimah $!iij. Sementara

nfin menj adi huruf tambahan pada sej umlah f il t s aqilah dan khafifah
seperti ';n;4 dan'#,,Ji), dan dalamT'oma' mudzakkar sdlim seperti

kalimah;r,itE O;&:ir.
Td'selalu menjadi huruftambahan di awal suatu kclfmch seperti dalain

kalimah fVil; di awal kalimah f il mudhdri' seperti r\?l gfitdalamTt'rl

muannats seperti kalimah 4i dan dalam jama' muannats sdlim
seperti &l;ll,i .11&jf .

Idm menjadi huruf tambahan dalam beberapa kclfmoh tertentu seperti

kalimah4ls. Adapun hd'selalu dipakai ketika terjadi uragf (berhenti

bacaan) untuk menjelaskan harakat seperti kalimah \:Lbl ata:u

b U illril b3. Apabila kalimah tersebut hendak di-washal-kan maka

huruf hd'-nya harus dibuang.
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M?m menjadi huruf tambahan biasanya bila ia mengikuti suatu kalimoh

yang hurufriya lebih dari dua (asli), serta huruf mim tersebut berada

di awal kalimahseperti kalimah i7i; dan Q3ji;.. Sementara huruf sin

itu menjadi huruf tambahan seperti dalam kalimah?tt''tl.

Tambahannya huruf-huruf tersebut di atas mempunyai beberapa

sebab, di antaranya:

1. Menghadirkan makna baru, seperti tambahannya huruf

mudhdra'ah,nttntaukid.,hamzahta'diyahdalamwazan'giilata:u
hamzah, sin dan td'dalam u)azan Jrj;.;,;l. Yang jelas, bahwa

hadirnya makna baru oleh adanya huruf-huruf tambahan itu akan

hilang apabila huruf-huruf tersebut dihilangkan pula-

2. Untuk menghubungkan keadaan suatu kalimah seperti hamzah

usashal.

B. Madd(memanjangkan), seperti kalimah i,giataupF'

4. 'Iusadh (pengganti), sepdrti huruf td'pada kalimah 3,1 sebagai

pengganti daiwdusu, di mana asalnya:.-1;j.

S. Ihilq(menggabungkan), seperti huruf u dusu dalam kalimah 5;f '

ziyAdah Huruf-Huruf Ma'Ani (d]r,rll .I- I t3!j)

Ziyddah huruf-hun{ tna'dni adalah menambahkan satu huruf dari

semua huruf bermakna yang berfungsi untuk menguatkan, seperti

menambah huruf b6'pad akhabar laisa, atau unhrk membatasi, seperti

tambahan huruf md pa da inna.

Ziyadahhuruf-huntfma'anitersebutadalahJ .gr .J .o .$i .8, dantT'



Sin

Sin (.r)
S[n adalah huruf tanfis dan fsrrqbdlyang selalu masuk padakalimah

f ilmudhdri'mutsbdt Oleh karenanya, ia murni untuk menunjullkan

zamdnrsrrqbdl (akan terjadi), mabnifathah tidak mempunyai mahall

f'rdb serta tidak beramal sedikit pun, seperti 'rgr aliL (Aku akan

menghadap kamu hari ini).

Kadang huruf sin berfungsi untuk makna istimrdr (tetap), bukan is-

tiqbdl,seperti ayat Alquran: {ra $fjr #. :* lt u .rEll & t@t\fo
(Orang-orang bodoh di antara manusia itu berkata: apakah yang

memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya [Baitul Maqdis], di

mana mereka dahulu berkiblat kepadanya?).

S[n, menurut lughah Bani Bakar, adalah huruf untuk bacaan uaqf
(berhenti) yang menjadi tambahan setelah dhamir kdf muannatsah,

seperti ucapan mereka: ;l$1a aari ungkapan gL.la .Biladhamirtersebut

di-uashal-kan, maka huruf sln harus dibuang. Kadang mereka meng-

gantikan dhamir kdf muannatsah tersebut dengan sin, atau ia diganti

dengan td', lalu ditambahkan huruf sin setelah huruf td'tersebut- Inilah

lug hat y ang disebut kaskas ah.

ffi ffi
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Si'a(rg)
Lafazh sdh terdiri dari dua bagian, yaitu:

Fill mddhijdmid atau tidak dapat difcshfkarena ia telah menjadi

istilah untuk sebuah ungkapan celaan yang semakna dengan

lafazh ;;.! dalam hal ketentuan-ketentuan hukumnya, seperti

k;,b.JtaL; (Sejelek-jelek orang itu adalah Zaid), atau seperti

3; p-y aL; (Sejelek-jelek orang yang bermain itu zaid).

FiTl tdmm(sempurna) yang dapat di-tashrif , mengandung makna

qabuha fielek) seperti Jia il rr,gltaU (Sejelek-jelek tentara

adalah yang berpecah belah).

,addaMasadda (:ri'$)
Sadda masadda adalah sebuah istilah dalam linguistik Arab, yaitu

menempatkan suatu kalimah ataujumlohpada tempat lain yang tidak
perlu diungkapkan, seperti  3i1 q4;fil (Apakah orang yang pergi itu
saudara kam u). Kalimah akhfika menjadift 'r l-nya kalimah dzAhibun

yang kedudukannya sebagai mubtadd'. Untuk itu, kalimah akhfika

sadda masadda (menempati pada tempatnya) khabar-mubtadA'
dzdhibun.

Atau contoh lain seperti;;liil q c;? tX"mu tahu siapakah orang yang

datang itu) . Kalimah manil qddim adalah sadda masadda mafftl bih-

nyakalimah'arafta.

Sahara (y')
Kalimah sahara (ii) terdiri dari dua bagian, yaitu:

1'. Kalimah yang mengandung makna'waktu menjelang Shubuh'.

Apabila Anda maksud dengan sahur itu hari atau malam tertentu,

maka ia menjadi isim ghair munsharif (noun prohibited from
uariation) dengan 'illqt 'alamfoh dan 'adal, seperti ungkapan

i;;orLi>j(Aku sakit pada waktu sahur itu). Dan bila Anda

maksud dengan sahurituhari atau malam mana saja (tidaktentu),

maka ia kembali menjadi isim munshanf, seperti ayat Alquran:

1.

2.
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rti$*t.lt {f Gecuali keluarga Luth, kami selamatkan

mereka di waktu fajar menyingsing).

.2. Fi'il mddhi muta'addf yang mengandung makna menyihir,
menipu, menarik hati atau merusak.

Sama'(f)
Sama'adalah mengambil bahasa dari orang Arab yang diakui
perkataannya. Mereka hidup sebelum pertengahan abad dua Hijriah,
bila dinisbahkan kepada Arab perkotaan, dan sebelum akhir abad
empat Hijriah, bila dinisbahkan kepada Arab dari kalangan Badawi
(pegunungan). Perkataan mereka tidak dapat di-giyds-kan.

Soma'menurut pandangan ulama nahwu Bashrah berlainan dengan
ulama Kufah. Mazhab Bashrah berpegang pada sycurrdhfd (bukti
kutipan) yang dapat dipercaya. Mereka tetap menggunakan qiyds, dan
membuang perkataan yang sy6.dz (ganjil). Mereka berpandangan,
apabila ada dua bahasa, yang pertama sesuai dengan qi7ds,sementara
yang kedua tidak cocok, maka mereka lebih memilih yang sesuai
dengan gryds, serta menganggap lemah yang lainnya, dengan memper-
timbangkan dua syarat: pertama, mendiamkan perkaranya karena
langka. Mereka tetap memeliharanya, tetapi tidak rnenjadikan sebagai
qiyd.s. Kedua, men-ta'uil-nya hingga ia cocok dengan kaidah yang

berlaku.

Adapun mazhab Kufah, mereka menggunak an qiy ds atas satu sydhfd,
dan tetap mempertimbangkan pendapat-pendapat orang Arab kota,
bahkan mereka mempertimbangkan sejumlah sydhid, sampai Imam
Suyuthi berkata tentang mereka: "seandainya ulama nahwu Kufah
mendengar satu bait syair atas sesuatu, tetapi ia bertentangan dengan
asal, maka mereka menjadikannya asal, serta membagi kepada
beberapa bab kajian". Demikian itu disebut ncql.

Asas kaidah yang digunakan oleh pakar nahwu adalah same', qtAas,

ijmd', dan ijtihdd. Sementara sumber yang dijadikan hu7)'ch oleh
mereka adalah Alquran dan hadis yangshahihscnad-nya kepada Nabi
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ffi, serta syairlhilf dan perkataan Arab Badawi, seperti Quraisy, Qais,

Tamim, Asad, dan sebagian Kinanah dan Thay (sampai pertengahan

abadkedua Hijriah).

' Samd'i adalah perkataan bahasa Arab asli yang didengar langsung dari

orang-orang Arab. Kebanyakan ulama bahasa Arab memberi

ketentuan khusus pada s amd'i inidengan ungkapan bahasa yang tidak

mempunyai kaidah qiydsiyyah(aturan baku), dan juga tidak dapat di-

qryds-kan, seperti katimah J,ful sebagai pengganti dari kalimah i[.fu}.
Samd'i ini juga sering disebut nddir, syddz, ghair, qtAAsi, ghartb,

lughah lil'Ardb (bahasa khusus orang Arab), dan lainnya yang ber-

lawanan dengan qiyds.

Sinffna (ah)
lafazhsinttnaadalahrsimmulhaq jama'mudzalckarsdlimdalamsemua

kedudukan i'rdb-nya: rafa' dengantadtau, nashab danjarr dengatyd',

seperti * :th lF & &j; (Beberapa tahun telah lewat atas perja-

lananmu). Lafazh sinuno di sini kedudukannya sebagai fd'il yang

dibaca rafa' dengan udutu. Atau seperti Ou+,i1s "d 
,y b6'1iU

(Saudaraku telah kembali dari perjalanannya setelah delapan tahun).

Lafazhsfninc tersebut menjadi mudhdf ilaih yang dibaca-J'crr dengan

yd', karena mulhaq j ama' mudzakkar sdlim

Ada lughah yang memberlakukan i'rdb mulhaqj ama' mudzakkar sahm

pada nfn tafozhsinin denganharakat. Maka ia dibaca rgfc'dengan

dhammah, no3hab dengan /cth ah, dan jarr dengan kasroh seperti

";6Uiirhll tj[lt, cV & &y (Beberapa tahun telah lewat atas kelu-

lusanku dengan memperoleh ijazah universitas). Lafozh sinlnun

tersebut menjadi fA'il. Atau seperti tr;o-...irkitdritJ,,$6 (Aku

menjalani hidup beberapa tahun telah lewat dengan bahagia).

Namun, para pakar nahwu berbeda pendapat mengenai pemberlakuan

nfin kalimah sfnin dengan harakat tersebut. Pendapat yang benar

adalah tidak boleh (tidak berlaku), tapi ia sebatas samd'f saja.

Samf i (*Wl
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Siyyamfl (\iir.)

Siyyamd merupakan struktur kalimahyang terdiri dari lafazh siyya

yang mengandung makna 'seperti' dan huruf md zd'idah atau fsim

maushfil. Lafazh siyyomd ini pada lazimnya selalu diikuti olehld. ndfi
jfnsi yang berfungsi untuk mengutamakan atau mengistimewakan

kalimahyangberada sesudahnya. BilaAndakatakan: ;!tl t s'J3 bUt .ri:;t

(Para mahasiswa giat belajar terutama Ktralid), maka berarti Anda

telah mengutamakan giat belajarnya Ktralid atas para pelajar lainnya.

Atau seperti grjiilgr 4 $ il# o\klb q4irl 0[ eqLil 3jG {Hubungan

antara Indonesia dan Jepang saat ini sangat penting, terutama di bidang

teknologi).

1. Nakirah

Apabila mustatsnd ata:ukalimah yang berada setelah ld siyyamditu
nakirah, maka ia boleh dibaca jarr, rafa' atau nashab, seperti

eUi, r+-L; aU"S"AIL ;;t $fi * #t g (setiap murid vang giat

belajar itu disenangi, terutama murid yang seperti kamu). Membaca

Tarr pada mustatsndtersebut lebih utama dan masyhur. DibacaT'crr,

karena idhdfat Id kepada kalimah siyya, sedangkan md dalam kasus

ini adalah z d'idah (tambahan).

Adapun dibaca rafo'karena kedudukan kalimah tilmidzun menjadi

khab ar dari mub t add' y ang dib uan g den gan memperkir akan dh amir

huraa (3i), sementara md di sini adalah isim maushttl, mahall jarr
karena idhdfat. Jumlah mubtadd' dan khabar-nya menjadi shilah

maushfil md'. J adiperkiraannya sebagai berikut:

irJ.',f &W i$\o(i, SirL- d,$lt ,tt, ,ki #Yt (setiap murid

yang giat belajar itu disenangi, terutama disenanginya murid yang

seperti kamu, karena kamu murid istimewa atas yang lainnya).

Sedangkan dibaca nashab adalah karena kedudukannya menjadi

tamyh,dan md di sini adalahzd'idah.

2. Ma'rifah

Apabila mustatsnd atan kalimah yang berada setelah siyyamd itn
ma'rifah, maka ia boleh :
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a. Jcrr (lebih utama), seperti +Jl t+ri; +jfir *-J (eku menyenangi

mahasiswa, terutama Khalil). Dibacajcrr menjadi mudhdf ilaih.

Rafa', seperti W Wti+yhr (-.l tam menyenagi mahasiswa,

terutama Khalil). Dibaca rafa' menjadi /chabor dari mubtadd' yang
dibuang.

Nashab, seperti )ui t+rr +>f$ff 4.-J Iem menyenangi maha-

siswa, terutama Khalil). Dibaca nashab menjadi mafitl brft dari
kalimah fi ilyang dibuang, dengan memperkirakan: rlil.

Subhflna (otal,l

Lafazh subh6.na (atqil adalah mashdar yang maknanya tanzih
(penyucian), seperti etrlgB":-r. (Maha Suci Allah) menurut Al-Fayumi,
rangkaian kalimat 'subhanalldft' sudah menjadi alam istilah yang
maknanya penyucian Allah dari segala kejelekan. Ia dibaca nashab
menjadi mashdar yang tidak dapat di-tcshn/karenajdmid (statis).

Yakni maha suci Allah dari segala sesuatu yang tidak layak disifati
pada-Nya. Kalimah subhdna tidak digunakan kecuali sebagaimudhdf,
serta kedudukannya sebagai mafttl muthlaq (mashdar) dariTttl yang
dibuang dengan perkiraan kalimah usabbihu ti*tl. Contoh ayat
Alquran SurahAl-IsrA'ayat r: $ ,4;i 6J 11it ;,U#.inenSan maha suci
Tatyangtelah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari).

Suqitha (14,')

Kalimahsuqithaadalahfill jdmrd(statis),mabntmajhfityangselalu

dipakai untuk shighat mddhi.Ia telah menjadi sebuah kiasan atau
peribahasa fang ditujukan bagi orang yang menyesal, sedih, atau

bingung, seperti ayat Alquru.r' g[; :fdStitiipftgl4.lB, (Dan

tatkala mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui, bahwa
mereka telah sesat).

xata $j, $ 
i51 \tu .$it AW 65 secara harfi ah berarri "dijatuhkan

ke tangan-tangan mereka". Hal ini menggambarkan bahwa kekuatan
dan kemenangan meraka telah hilang. Mereka diilustrasikan dengan

b.

c.
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keadaan yang tercabut kekuatannya ketika sedang melakukan aktivitas,
yakni bahwa mereka sadarbahwa perbuatan mereka keliru, dan akhirnya
mereka meyesali diri. Bahasa sering menggunakan istilah'menggigit
jari' untuk menggambarkan penyesalan.



Syin

Syin (,,,1l)

syirr adalah huruf mr,g?adah (tunggal) yang sering digunakan sebagai

h1;ggltf zd'idah (tambahan) setelah k4f muannatsah mulchdthabch ketika

bacaan waqf atau.berhenti, menurut lughah Tamim, seperti halnya

syin zd'idahdalam lughah Abu Bakar. Mereka berkat a, uiSli;fl,sebagai
pengganti lafazh qnjfi.

Kadang kdf muannatsah mukhflthabah tersbbut, menurut lughah

Tamim, dapat diganti oleh huruf syln, seperti'olil dalam lqfazh !nl;
atau diganti oleh td', lalu ditambah syin setelah huruf td'tersebut,

seperi;rylldalamlafazh!id.LughahinidisebutkaskasgahTamim.

Syedz("i13)

SAddz adalahlafazh-lafazhyang keluar dari ketentuan kaidah nahwu,

sharaf, atau qiyds, seperti lafazh jidi mana shighat-nya (isim tafdhit)

secara qiydsi yaitu j*il. Atau seperti lafazh b:'j; (isim makdn) yang

diambil dari kalimohfi\l 3.h-.-,.p. Sebab shighat isim makdn

(menunjukkan tempat) menurut aturan kaidahnya harus sesuai

ketentuan u) az an maf alun (:l*).

Syddzterbagi kepada tiga bagian, yaitu:

1. MulJrlahf qiyds dfinaisti'mdli, yaitubertentangan menurutkaidah
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qiyds, tetapi tetap digunakan, seperti kalimah i3;all dalam ayat

Alquran sebagai berikut ilL;.!Jt *ifrU Menurut ketentuan
qUds, huruf illat (wduu) harus ditukarkan kepada ahlmenjadi
kalimahlB,,..l.

Mukhdlif isti'm6,1 dttna qiydsi, yaitu bertentangan menurut
penggunaannya, tetapi tidak bertentangan menurut ketentuan
qiAds, seperti ungkapan penyair:

. )rDv\$!{\K * .}r>r- i; {x r*!i
Kamtt tidak dap at melihat seorang suami dan rsfri-rs triny a y ang
seperti dia dan seperti r'sfi-isfrfnya, kecuali orang yang pelit
terhadapkeluarganya.

Menurut penggunaannya seharusnya memakai lqfazh iy. ata! :lr.
Oleh karenanya, ungk apan kahu dan kahunna adalah sy ddz.

Mulkdlif qiyds wa isti'mA[, yaitu bertentangap menurut keten-
tuan giyds dan penggunaannya, seperti ungkapan orang Arab:

&li#'+t,i;Jr.
Menurut lGidah qiyds dan pemakaiannya harus dengan lafazh

Jilt. tvtacam syfldzini ditolak.

Sy0&Nisbah (q;i_iti)

Dalam ihwal nbbah terdapat kalimah-kalimah yang bertentangan
dengan kaidah-kaidah nahwu. Hal demikian disebut syawddz an-
nasab yang sebatas dapat didengar langsung dari orang-orang Arab
asli, tetapi keluar dari ketentuan giyds. Di antaranya ungkapan mereka

dalam nisbah lafazh al-bashrah menjadi bbhriygfln; bfazh marwa
menjadi maranazi, atau ungkapan bagi orang yang besar pundaknya

dan lebat bulunya aisebut iitilj aan iiliu. Di antara ucapan orang Arab

dalam menisbahkan negara Thay menjadi $t$t; atau nisbah kelompok

tpq (orang gunung, Baduy) menjadi $,2r1, sementara menurut ketentuan
giyds-nya adalah r!;i! dan fu!.

3.
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Syflhid (1fE)

Sydhid adalah bentuk ungkapan argumentasi yang memperkuat
kefasihan pembicaranya dalam menetapkan suatu kaidah. sgdhid
(ama': syawdhid) kadang dinukil dari Alquran, hadis yang shahih
sanad-nya, dan dari ungkapan beberapa kabilah Arab yang hidup di
pulau Arabia (kabilah Qais, Quraisy, Tamim, Asad, dan sebagian
kabilah Kinanah dan Thay).

Di antara kitab kumpulan sydhfd terlengkap adalah kamus yang
disusun oleh Dr. Amil Badi'Ya'qub, dengan sebutan Al-Muljam Al-
Mufasshal fi Sgau:ahid Al-Lughah Al-Arabiyych, sebanyak 13 jilid.

Syara'a(p)
Lafazhsyara'a terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Fi'il syurtr', yaitu kalimah fi'il yang menunjukkan makna
'memulai'. Dalam hal ini,fi'il syurfi'senantiasa ber-'cmal m e-rafa'-
kan isim-nya dan me-nashab-kan khabar-nya, dengan syarat
khabar tersebut berupa 7um lah fi'liyyah (mudhdri') yang tidak
dibarengi oleh an (jD. Sebab, antara"fi 1l sy urtt' yangmengandung

makna'memulai' dengan an itu terjadi pertentangan waktu.
Ihabar f il syurtt' tersebut menunjukkan waktu sedang tedadi
(hdl), sementara on untuk menunjukkan makna istiqbal (akan),

seperti e$t LAF, €(Guru itu mulai menjelaskan pelajaran).

2. Fi'il madhitamm (sempurna) yang mengandungbgberapa makna,
di antaranya meminum air, dekat, memanjangkan, dan membuat
peraturan.

Syarath (Li)
Syarath adalah menghubungkan suatu perkara kepada perkara lain
yang disertai wujudnya ddrit (perabot) sgarathdi mana perkara kedua

tersebut tidak akan nyata tanpa wujudnya perkara pertama itu, seperti

€ ,lp.ld (,lit u kamu belajar maka kamu akan lulus ujian).
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Perabot sAarathterbagi kepada dua bagian' yaitu:

1. Perabot yangmen-jazm-kan &Jf-fil mudhdri'.Perabot tersebut

meliputi dua huruf, yaitu 3!dan l:i!, sedangkan sisanya termasuk

kalimoh isfm, yaitu ,,Y,W,.r .A$.&1.iI ,li? ,l<\, dan \alli'

Seluruhnya mabni,kecuali,f, ia merupakan isim mu'rab'

2. Perabot yang tidak men-jazm-kan. Hal ini meliputi tujuh huruf,

yaitu: 6l .j .ij .\:i .U1 ,\$ , dan 3{.
perabot syarath yang men-jazm-kan d]ua kalimah f il mudhdri'

tersebut disebutTt'il sy arath danjaudb syarath, seperti ayat Alquran

:nl U{ +a U # Vi(Dan sesuatu kebaikan yang yang kamu kerjakan,

maka Allah mengetahuinya). Kalimah tafalfi adalah kalimohf il

mudhdi' y ang dibaca j azm, karena menj adi.fi I I sy ar ath, sementara

tandajann-nya adalah membuang nfin. Dan kalimahya?amhu adalah

fi,ilmudh1rf,yang dibacajanndengan tanda sukfin (mati), karena ia

menj adi.l'cur db sY ar ath.

pada asalnyaT'o udb syarathitu pantas menjadi sycrcth, tetapi kadang

ada jaudb syarathyang tidak pantas menjadi syarath. Maka dalam

hal ini,-Jcro db syarathwajib dibarengi huruffi ' untuk mengikat pada

syarath-nya. Fd'ini disebutld' jauab,'katena ia berada pada jautdb

sy arathatau disebut fd' rdbith(pengikat), karena ia mengikat jaudb

pada syarcrh. Demikian wajib dibar engsfd' jawdb,ifl<ajaudb syarath:

1. Jumlahbmiyyah,seperti ayat jS r*K&'fr #Ab|oli(Dan
jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha kuasa

atas segala sesuatu).

2. Fi'ilthalabti, seperti ayat: ,i1ii6 dl S# S,:lt"* kamu sekalian

cinta kepada Allah, maka ikutilah Aku)'

3. Fi'iljdmid, sePerti aYat:

;* bW ,ily il Ai,;;tr.{6 {u itl, Jf 6 gl Sltritakamuanggap

aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, maka

mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku (kebun) yang

lebih baik dari kebunmu).
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Dibarengi ol eh md ntfiy ah,seperri ayat fl U flt"," id;,:p frtO,
kamu sekalian berpaling (dari peringatanku), maka aku tidak
meminta upah sedikitpun darimu).

Dibarengi oleh.r3, seperti ayat Jf A4{A,;,ritj/"rSUtE
(Mereka berkata: jika ia mencuri, maka sesungguhnya telah
mencuri pula saudaranya sebelum itu).

6. Dibarengi oleh;,!, seperti ayatiyfi*; # *.ia dii E3 (Dan apa saja

kebajikan yang mereka kerjakan, maka mereka tidak akan
dihalanginya [untuk menerima pahala]).

7. Dibarengi oleh sin atau saufa tanfis, seperti ayat

,W b Al i:# iF iW'ii4- :X(Dan jika kamu sekalian khawatir

menjadi miskin, maka Allah akan mencukupkan kepadamu dari
karunia-Nya).

Demikian ketentuan 7'o tu db sy ar ath y ang harus dibarengi fi ' j ata db.

Dalam hal ini diungkapkan dalam kitab K/tyat Al-Ashhdb sebagai

berikut.

iilst"j :); fiV; * ;ou.;\iL"igr
Jauab yang tidak pantas menjadi syarath adalah jumlah ismiyyah,
thalabiyyah,f il jdmid, dibarengi oleh mA, qad,lan, dan sin/saufa
tanfis.

Syibah

Syibah adalah suatu ?lat bangunan kalimah isim yang menyerupai
huruf, seperti lafazh min (g) , atatr 'illat kalimah isfm yang mencegah

. dari taruptn karena menyerupaiTi?, seperti halnya lafazh q;.
Syibah mempunyai beberapa macam, di antaranya:

1. Syibah fsfitsnd'r, yaitu penggunaan lafazh liie! dan .r1, seperti

ungkapan sebagai berikut $ q"y o.'!6f {.-J, atau contoh hadis

Nabi @ yang berbu ni o*$ U 6 + )U!\ ,jf U &16 (eku adalah

orang yang paling fasih mengucapkan dhdd, melainkan bahwa aku

dari golongan Quraisy).

4.

5.
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Syibah isti'mdti,yaitu kalim ah isim yang menggantikan kalimah

f il, dan tidak ada 'dmil yang masuk padanya sehingga dapat

mempengaruhi keadaan kalimah, seperti lafazh,3fi,, sebagai

pengganti kalimah t4Qauh).

Syibah iftiqdri, yait:u kalimah isim yang membutuhkan pada

rangkaianTu mlah,seperti halnya isim maush0lbutuh pada shilah-

nya, seperti ungkapan * A *'r$.i-J (Aku suka orang yang

ikhlas beramal). Jumlah yakhlushu ft 'amalihi adalah shilah

maushfil-nyakalimah alladzi.Ia tidak mungkin ada tanpa shilah-

nya, karena tidak akan sempurna makna tanpa shilah.

Syiboh ihmdli, yaitu kalimah isim yang tidak ber-'amal (ihmdt)

pada jumlah sesudahnya, serta tidak dapat diamalkan selamanya,

seperti surat-surat pembuka dalam Alquran (mafdtihussuutar).

Syibahf il, yaitu kalimah rsim yang menyerupai kalimahfil,
karena ia dapatber:amal seperti halnyaf il, serta menunjukkan

makna hadats (perbuatan, kata kerja) seperti Utrblilrl" .\FJl
(Murid yang giat belajar itu pembawa bendera kesungguhan).

Kalimahrsfm di sini dapat berupa musAtaq,seperti mashdar, isim

fd'il, isim maffil, isim mub dlaghah, sifot musy Abahah, dan isim

tofdhil.

2.

3.

4.

5.
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Shabrun Jamil (:J* "r;)
Dalam Alquran Surah Y0suf ayat 18 terdapat rangkaian kalimat sebagai

berikut:,8 i;it $'tf\ # Up; Jl3 Ga'cub berkata: Sebenarnya

dirimu sendiri yang memandang baik perbuatan itu. Maka kesabaran
yang baik itulah kesabaranku).

Adapun kedudukan i'rdb-nya ada beberapa versi, di antaranya: lafazh
shabran menjadi mubtadd', sementara lafazh jamilun sebagai sifat
dari shabrun. Khabar-nyadibuang dengan perkiraan: fui k r* (M
masih memiliki kesabaran yang baik). MubtadA'boleh rsim nakirah,
karena ia disifati.

Menurut versi lain, lafozh shabrun kedudukannya sebagai khabar dat',

mubtadd'yang dibuang dengan perkiraan: ilgi 'y ,tktf"sabaranku
adalah kesabaran yang indah).

Shadar Kalam 99 iul
Shadar kaldm dalam ilmu nahwu adalah kekhususan kalimah isim,

f il, atau huruf yang berada di awal kaldm (pembicaraan) seperti
ungkapan j3i tii (ini Samir), atau seperti )tia .-;iLll 3K (keadaan cuaca

' itu indah). Di antara kalimahyang haknya menjadipermulaan kaldm
oleh dirinya adalah isim istiftdm, isim syarath, dhamir syoh, dan

kalimah yang dibarengi oleh ldm ibtidd'.

ffi ffi
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ShadadaGi;)
Kalimah shadadamengandung makna'dekat' atau'di hadapan'' Ia

merupakan bentuk zhc raf .makdn (tempat) yang dibaca nashab seperti

,!*.'ri,b qi! (rumahku di hadapan/dekat rumahmu). Kalimahshadada

tersebut dibaca nashab yang ber-ta'alluq kepada khabar-mubtuda'.

Shah dan ShahinG4 *)
D ta kalimqh shah (i;) dan sh ahin (s;) merupakan isim f il amr yan g

mengandung makna uskut (diamlah). Ia digunakan untuk suatu

larangan. Kalimah shah mabni sukttnyang nyata, sedangkan tanwtn

pada kalimoh shahinadalah taruuin tankir. Kedua kalimah itu tatap

keadaannya dalam semua bentuk perintah, baik untuk mufrad,

tatsniy ah, j amo.', mudzakkcr ataupu n mua'annats-nya. Untuk itu,fi ?
kedua kalimah tersebut diperkirakan sesuai dengan bentuk dhamir

mukhdthab : anta, anti, antumd, ant:.tm, dan antunna-

Jika Anda katakan kepada teman Anda: i; (dengan harakat sukfin),

maka itu berarti Anda menuntut teman Anda agar diam dari pem-

bicaraan tertentu. sementara jika Anda ucapkan shahin, maka Anda

menuntut teman Anda agar diam dari pembicaraan apa pun-

shahi (*)
Lafazh shdhi merupakan bentuk mundd6. murakham (membuang

huruf akhir nida/panggilan), mabni dhammah yang diperkirakan

kepada yd'yangdibuang. Sebab, asal kalimah shdhi adalah .Ftt E

(wahai sahabatku), maholl nashab sebagai maffil bih dai fi71 nidi'
yang dibuang, seperti ungkapan penyair:

&ii blr tk-+, e, * lt St|bit F fv
Wahai sahabatku, bersiop-siaplah dan kamu harus senantiasa

meng ing at kematian. Sebab, melupakannya berartisuatu kesesatan

yang nyata.

L
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shahih (€)
Kalimahfi? menurut sisi kuat dan lemahnya huruf terbagi kepada
dua bagian, yaitu shahih dan mu'tal.

Adapun shchrh adalah kalimahisimatutf ilyang semua hurufasalnya
terbebas dari huruf 'rllot, seperti +K.
Shahih tersebut terdiri dari tiga bagian, yaitu sd/im, mahmfiz, dan
mudha'af.

1. Sdlim adalah kalimahf il yang semua huruf asalnya bukan dari
huruf illat, hamzah, dan mudhd'af,seperti q{,5i, ata:u f.

2. Mahmttz adalah kalimahf il yang salah satu huruf asalnya dari
hamzah. Dalam hal ini, mahmfiz terbagi kepada mahmfiz fA',
seperti 't;J; mahmfiz 'crn seperti jL, aan mahmfiz ldm seperti $.

g. Mudha'af adalah kalimahfilyang salah satu huruf asalnya dari
jenis huruf yang sama serta diulang-ulang tanpa tambahan. Ia
dapat berbentuk mudhd'af tsuli.tsiy seperti t dan mudhd'af
rubd'iy seperti,g!. Apabila huruf tersebut diulang-ulang sebagai

tambahan @A'id.ah) seperti plli,, maka ia bukan7tl7 mudhd'af.

Shira(;L)
Lafazh shdra mempunyai dua macam, yaitu:

t. Fi'il mfidhi ndqish yang mengandung makna tahauusul, yait:u
perpindahan dari suatu keadaan ke keadaan lain. Untuk itu ,lafozh
sft dro ini ber:amal me-rafa'-lan isim dan me-ncshab-kan klubar-
nya, dengan syarat khabar-nya bukan jumlah ft.'Iiyyah (fi'il
mddhi), seperti ungkapan penyair Mutanabbi:

gt-.It,/*lr ,.h ax s !+."rBt '4 ivwl
Ketika cinta manusia itu sudah menjadi suatu penipuan, maka
kamubalas dengan senAuman atas senyumanlain.

2. Fi'iltdmm(sempurna), bila mengandung makna'beralih', seperti

ungkapan gjjti jl t>qjt *jU Ghilafah ituberpindahkepada Harun

Ar-Rasyid); dan makna 'kembali', seperti ayat iy'Vt j,; 4l A 11

(Ketahuilah, semua perkara akarr kembali kepada Allah).
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Sharaf (j1;)
Sharaf adalah ilmu yang membahas tentang bangunan-bangunan

kalimoh Arab dan hal ihwalnya dari mulai huruf asli, tambah an, shahih

dan ?lct, serta perubahan yang terjadi karena adanya peralihan dalam

makna seperti mengalihkan moshdcr kep ada shighoh mAdhi, mudhAri',

isim fd7l, isim maffil, nisbahatau toshghir. Dengan ilmu sharaf, kita

dapat mengetahui bangunan kalimah sebelum tersusun dalam

rangkaianTumlah dan tarkib (frase). Jadi objek pembahasan sharaf

adalah rsim-rsim mu'rsb (mutamakkin) dan-lt'il-filyang dapat di-

tashrif (mutasharrifl.

Sharaf termasuk ilmu bahasa Arab yang paling penting. Sebab, ia

menjadi standar dalam menetapkan ketentuan s highat-shighat kolimah,

dapat mengetahui sejumlah bentuk kclim ah qiydsi, samd7, dan syddz

(cacat) serta hal ihwal yang terjadi dalam flaL wham, ibddl, dan

pokok-pokokkalimahyang wajib diketahui oleh setiap sastrawan dan

ilmuwan, agar mereka tidak salah dalam berbicara dan menulis yang

sesuai dengan ketentuan kaidah bahasa Arab.

Shifah Musyabbah ah (:.# "fi-)
Shifah musy abbahah adalah rs im musytaqyang menunjukkan tetapnya

sifat pada empunya, seperti kalimahli dalam ungkapan )t')l'J*Yi
(Zaid itu orang yang tampan wajahnya).

Shifah mtsyabbahch secara qiydsiitu terdiri dari tiga bagian yaitu:

1. Bentuk asal, yaitu shifoh musgabbahoh yang dibentuk shighah

daf.f il tsuldtsiy l6zim serta mutcsharrif, untuk menunjukkan

tetapnya shifah pada emPunYa.

2. Mulhaq pada bentuk asal tanpa ta'usil, yaitu musytaq yang

mengikuti tDezank*tusus pada rsimfitl atau isim mafttl, tanpa

menunjukka n dillbh maknanya kepada makna baru dan kepada

empunya, tetapi ia menunju}kan dengan bentuk indikasi bahwa

maknanya masih tetap umum padalazimnya.

3. Jdmid yang di-ta'usil dengan musytaq, yaitu isfm idmid yang

menunjulikan dildlch makn a shifah musyabbahah serta menerima
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ta'uildenganmusytaq,seperti-UAt:rl;,j.k;(7-aidituFiraunnya
azab). Kalimah Firaun merupakan si/at yang di-ta,:aLltt dengan
kalimah.r,lS (orang yang sombong).

Tambahan:

Perbedaanantarashifohmusyabbahohdenganisimfdildiantaranya:

I . Shifah musy abbahah menunj ukk an shifah yang tetap, sementara
isim fd'il merupakan shifah yang baru dan berubah-ubah
(mutajad.d.fd), seperti kalimah ?fV;. Kalimah kari.mun
menunjukkan shifah mulia pada zaid dengan menggunakan
bangunan yang tetap yang berhubungan langsung pada saat
pemberitaa n (ikhb dr), sementara kalimah ?f 3s; menunj ukkan
bahwa Zaid di-shi/afi mulia dalam kondisi salah satu di antara tiga
waktu Qampau, sedang, dan akan).

2. Shifah musyabbahah dibentuk dari Shighah ft.'il ld.zim saja,
sekalipun ia kadang dibentuk d,ari muta'addf secara samd'i,
seperti kalimahpf aantrU i;f. eaapun isimf?'il itu dibentuk
dari"fi? ldzimsekaligus muta'addi.

g. Isimfd'il berlaku pada ketentuan kaidahfil mudhdri' dalam
sejumlah harakat dan sukunnya, sementara shifoh musy abb ahah
"kadang" berjalan seperti7t? mudhdi' dalam sejumlah harakat
dan suk0n-nya seperti ungkapan,liit ;rtt.

shifah (L)
Shifah dalam ilmu nahwu disebut juga na'at, yaitu kalimah yang
mengikuti kepada kalimah yang diikutinya, baik dalam hal rafa',
nashab, j arr, ma'rifah, maupun nakir ah-ny a, seperti $t it I; ?fi 

(Z.aid,

yang berakal itu telah berdiri).

Shifahatau na'of terbagi kepada duabagian, yaitu:

1. Shifahhaqiqi, yaitu shi/ah yang ber-hmalme-rafa'-kan kepada
bim dhamir -di3impan- yang kembali kepada kalimahyang di-
shfatr-nya (man ?r) seperti ungkapan ,,lr]ii | $ fi (Z-aid,yang berakal
itu telah datang). Jadi kalimah el:dqilu tersebut me-rgfc,-kan
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kepada isim dhamir dengan perkiraaan dhamir hutoa (y') fanS

kembali kepada kalimah zaidun. Shifah haqiqi harus mengikuti

kalimshyang di-shi/atr-nya pada empat (dari sepuluh) hal, yaitu

segi f'rdb (rafa', nashab, dan jarr); mufrad atau temannya

(tatsniAah dan jama); mudzakkar ata:u muahncts, dan terakhir

dalam segi ma'rifah atau nakir ah-nya.

2. Shifah sababi, yaitu shi/a hyangme-ra/a'-kan kepada isim zhdhir

yang di-idh dfat-kan kepada sebab, yaitu dhamir yang di-shfctt
' 

seperti lil;il,y.Jl',v (Laki-laki yang bapaknya mulia itu telah

datang).

Dalamshf/chsab.abf ini,shifahharusmengikuttkalimahyangdi-

shifoti-nyadalam sepuluh hal, yaitu segi lrdb (rafa', nashab, dan

jarr);mufrad,tatsniyah, jama',inudzakkar,mu'annats,ma'ifah,

dannakirah-nya.

Maksudnya, perkara yang sepuluh tersebut tidak kumpul semua

dalam satu keadaan. Misalnya, satu rsfm itu tidak menjadi i'rdb

rafa', nashab, dan jarr dalam satu keadaan sekaligus. Tetapi, ia

dapat kumpul pada satu keadaan sekaligus dalam empat hal:

pertama, salah satu i'rdbrafa',nashab,ataajarr- Kedua, salah satu

segj mufrad, tatmiy ah atauj amc'. Ketiga, salah satu segr muclzolckar

atanmu'anncts.Dankeempat,salahsatuseg,ma'ifahataunakirah.

Syaikh Imrithi menjelaskan dengan rinci dalam Nazham-nya:

;H. t o. 3t43i& S #.e\u! irrr
Na'at itu adakalanyo me-rafaLkan bim dhamir gang kembali

kepada kalimah yang diikutiny a, atau me-rafarkan kepada isim

zhdhir.

PW.,b uef; * df, +,;i$t ll3r

Bagian y ang pertama dari kedua bag ian tu, ihfikanlah kalimah

y ang diihttiny a pada emp at keadaan di antar a sepuluh.

twtlFf pj, * yli$ *.lupvL
Pada sqlah satu di antara segt i'rdb, baik dalam rafa', jarr atau

nashab-nya.
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i-ri,qtnt2[lU * ]!aut:S]i tr K
Demikian pula dalam hal mufrad, mudzakkar, dan sebaliknya,

jug a dalam hal ma'rifah dan nakirah-ny a.

Shighah Mubilaghah (ei6 [qr)
Shighah mubdlaghah adalah bentuk kalimah-kalfmah yang menunjuk-

kan pada ketentuan isimfd'ityang disertai tambahan makna tertentu.

Pada hakikatnya, kalimah-kalimah itu berbentuk isim fd'il yang

dialihkan kepada shighah mubdlaghah dengan maksud penekanan

makna 'lebih' atau 'banyak . Isimfdll kalimah pJa, berarti 'orang yang

berilmu', kemudian ia dijadikan shighah mubdlaghah menjadi i;'y'
yakni'orang yarg banyak ilmunya'.

Wozan-usazan shtghah mubdlaghah secara giyrisi itu ada lima, yaitu:

Jttr seperti iF (vans banyak berenang/perenang)

J\rl, seperti Jt;*, Oans banyak kebajikan, yang dermawan)

ilg6 seperti +)? (yanebanyak memukul/tukang pukul)

3bi seperti p (vans Maha Tahu)

i1i seperti 1i;, (yang sangat berhati-hati/waspada)

Adapun shighahmubdlaghah somd? itu di antaranya:

&t seperti gfo $u"g banyak diam)

Jil.: seperti ri*l $ang sangat keras/kuat)

{6, seperti L>L $ang banYak ilmu)

Jbi seperti j6 Oa"g amat besar/pembesar)

f,.fr$ seperti jgB (yang sangat tegas memisahkan antara yang hak dan

yang batil)

shighah-shighah mubabghah qia dsttersebut mempunyai beberapa

ketentuan hukum, di antaranYa:

1. Ia dibentuk shighah daifi'il tsulAKig mutasharrif serla muta'addi,

selain shighahilUi. Sebab, ia dibentuk darj. shighahf iltsuldtsiy

ldzim dan muta'addf seperti ayat Alquran:
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flre; P* *rk )6 ti1- +y S&r{3 (Janganlah kamu

mengikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang

banyak mencela, yang ke sana ke mari mengumbar fitnah, yang

sangat enggan berbuat baik, yang sangat melampaui batas lagi

banyak dosa).

2. Wazan-wazan tersebut tidakberlaku menurut ketentuan harakat

dansuk0n mudhdirnya.

B. Di samping dua ketentuan hukum tersebut di atas,raazan-u)ozan

tersebut juga mengikuti semua ketentuan isimfdTl dari sisi tidak

memakai alif ldmatau memakaiolif ldm.

Shighah Muntahal JumO' tgCit ,# W)
Shighah muntahal jum0' adalah setiap.J'cmo' taksir, di mana setelah

alif takstr-nya terdapat dua huruf, atau terdapat tiga huruf yang di

tengahnya suldtn (mati), seperti pS atau i;[r.
Shighah-shighah muntahal jum0'berjuml ah rg uazan, yaitu:

iplii seperti Pl.;: 
jamat< dari i6-la (dirham)

$16 sepert i'2Vs ianyk dari jL:i; (dinar)

$El seperti i!6jamak dari *"gl 
$ari-jari tangan)

fu6l seperti !.tal jamak dari tLt! (berkas lembaran kertas)

J916 seperti .i,t'i jamak danr$ (percobaan)

fuIft seperti 6rtd jamak dari l;rr"t (tasbih)

$li; seperti Lk; jamak dari !.:^; (masjid)

fu,l1; seperti ptai jamak dari tk., (lampu)

pft, seperti jrq jamak dari r,;g (memuji)

i1p8 seperti $E jamakdu.i b& (mata air)

gg seryrti tSd iamak dari qff (bintans)

$e!! seperti,i:lr! jamak dari fr3l-tL (penggilingan tepung)

;pti seperti jjf jamat dan $';(tukang menukar uang)
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J:ek3 seperti iE3 jamat< dari lyli (kegelapan, gelap)

$6 seperti Jgi jamak datiiif;ar. Qembaran, halaman buku)

jtii seperti 6rliajamak dat'.ltf (gurun)

$li seperti d9 jamak dan\97 (tulang selangka)

jtri seperti 6.,Ka jamak dari;,yG Oang mabuk)

g;3 seperti grf jamat dai- bf (kursi)

Shighah muntahal jumf'itu ternasuk isim g hqir munshcnl(tercegah

dantanuin).

Shighah Sharfryyah (WW)
Shighah sharfiyyah adalah bentuk lDQzan-u)azan kalimah dan hal

ihwalnya yang terbentuk dari susunan sejumlah huruf dan harakatnya.

Shighah sharfiyyahterdiri dari beberapa bentuk u)azan, di antaranya

u)ozan {6 seperti "iiab; uazan Jki senerti iS, dan wazqn-u)ozan

lainnya.
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j

Dhamir Gi)
Dhamir adalahkata ganti nama ),rang menunjukkan untuk mutalallim,
mukhdthab,ataughdib.

Dhamir secaraumum terbagi pada dua bagian, yaitu pertama, dhamir
bdrb, yaurttr dhamir yangmempunyai bentuk nyata dalam ucapan dan
tulisan. Kedua, dhamir mustatir, yutrt dluimir yang tidak mempunyai

bentukyang nyata dalam ucapan dan tulisan.

Dhamir bariz, dari segi bersambungnya pada sejumlah kalimah atau
tidakbersambung, terbagi kepada dua bagian, yaitu:

r. Muttashil (bersambung kepada kalimah) yang terdiri dari tiga
bagianyaitu:

a. Dhamir rafa'muttashil, ia tidak bersambung kecuali pada

sejumlah f il. Jumlah seluruhnya sepuluh dhamir yaitu:

3 .FtaJt3g.te5lt.jfl ,';i ,'i ,ll,E,e ,b ,it.
b. Dhamir nashab muttashil, ia bersambung pada sejumlah

kalimahf ildanrsf mTttl.Jumlah*luruhnyandhamir,yuttt

,3 .8., ,a ,(,f ,if.i.li .ti .i dan $.
c. Dhamirjarr muttoshil,ia bersambung pada sejumlah kalimah

rsrmyaitu g .E .;l .J,t,f ,g,i.li .[i .ia""S.

ffi

@
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2. Munfashil (tidakbersambung kepada kalimah)yang terdiri dari

duabagian, yaitu:

a. Dhamir rafa' munfashiL Jumlah seluruhnya tz dhamir,yait.t

6 .S1.'F1 ,t91.,I1 ,eS .3i ,e ,i ,li 4Ldan52-

b. Dhamir noshab munfashil. Jumlah seluruhnya rz dhamir,

yaitu:E$ .St! .'itl .61 .gE! .3q .SEl .iq .tiEl .tiq .i!!dang$'

Adapun dhc mir mustatir(disimpan) itu terbagi pada dua bagian, yaitu:

1. wajib disimpan, yaitu menyimpan dhamirketikatidakmungkin

meletalirkan kalimah isim zhdhir atau dhamir bdriz padatempat-

nya. Dhamlr yang wajib disimpan tersebut pada:

a. Fi il mudhdrf'yang diawali oleh hamzah mutakallfm seperti

$fi. ra'tt tcalimah akrubu berupa dhamiryang wajib disimpan,

dengan perkiraan:6.

b. FiTlmudhdri'yang diawali oleh nfin mutakallimseperti g&'

c. Isimf il mudhdri' seperti kc,limahjt' riz kalimahtersebut

berupa dhamir yang wajib disimpan dengan perkiraan: 6 atau

€j1 sesuai alur pembicaraan.

d. Fi? amr untuk mufrad mudzakkar sepefi *fi - FA'tl kalimah

ukrub berup a dhamir yang wajib disimpan dengan perkiraan:
-:.
fr,l '

e. Fi'il mudhdri'yang diawali oleh ta' mukhdthab mufrod

mudz akkar (maskulin) seperti +.* g$.

f. Isimfiilomr seperti ii.
g. Mashdar sebagai pengganti dariTi? amr seperti ,:illtV1f1t

(Karena kamu memuliakan kepada tamu). Fd'il kaltmah

ikrdman berupa dhamir yang wajib disimpan dengan
-tperKrraan: cjl.

h. Fi'ilistitsnd, seperti6ll E U +ifir (!@atamahasiswatelah

lulus ujian kecuali Zaid). Fdilistitsni'kalimah 'cdd berupa

dhamtr yang wajib disimpan dengan perkiraan : ;i.
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i. Pada kalimah i4 dan ;,ir,:it<afa'il-nya berupa dhamir yang

dijelaskan olehtamyh seperti ungkapan iSt:F p (sebaik-

baik amalan itu jihad.

2. Boleh disimpan. Dhamir ini menunjukkan untuk ghdib pada

beberapa tempat sebagai berikut:

a. Setiap f il yang disandarkan kepada ghdib atar ghdibah,

seperti+.&3l,..aitalrlttPelajarputraitutelah/sedangmenulis).

Fdllpada kedua kalimahf i/ tersebut berupa dhamir yang

boleh disimpan, dengan perkiraan: ;i.
b. Shifoh-shifah murni (mahdhah) dari makna ke-isim-annya,

yaitu rsfmf il, shig hah mub dlag hah, isim mafttl, dan shif,ah

musyabbahah, seperti {-fu .rtitl ,* "fFi $tJljqr; i;U 3;
(Zaid adalah orang yang teguh hati, yang paling dahulu pada

kebaikan, yang dimuliakan manusia dan yang baik budi
pekertinya).

Dhamir Sya'n 6t$ ji)
Dhamir atau kata ganti ini biasanya berbentuk tunggal maskulin
(mufradmudzakkar),yaknidhamirhuyangterletaksetelahkataf nnc
($p. Benhrkyang lebih jelas dan paling sering digunakan adalah lafazh

innahu (6p. Dalam penerjemaha n, kalimah tersebut kadang tidak perlu

diterjemahkan. Sebab apabila penerjemah berusaha mencari makna

dhamir tersebut, tenfu tidak akan menemukannya. Namun adakalanya

penerjemah mengucapkannya dengan'bahwasanya', yang asalnya

menjadi mubtadd'seperti ayatkl iitl y' Ji(Katakanlah, Dia-lahAllah

yang Maha Esa), atau seperti:

,?b+y] #''q r-,bIqrl,ri*tl lil tt+rfi *i i{l &'Jke5u;li Ai
(Seluruh bukti menunju}kan, bahwasanya tidak mungkin menjawab

tantangan ini tanpa melakukan rekontuksi pemikiran kemasyarakatan).

Kadang dhc mir syahittdatang secara tersembunyr seperti i[V'{ult '6K .

Uraiannya: kalimah kdnadisini adalah f ilmddhind.qish, sementara

rsim-nya berupa dhamir sya'n yang dibuang. Kalimah al-hdkimu
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menjadi mubtadA', sedangkan kalimah 'Adifun menjadi khabar-nya.

Jumlah kalimah ol-hdkimu'A.dilun mahall (kedudukan) nashab,

sebagai lchabarkdna.

Dhibith (L,tt)
DhAbith menurut bahasa adalah hapal, sedangkan menurut istilah

nahwu adalah sesuatuyang menghimpunberbagai cabang menjadi satu

bab dalam bidang kajian nahwu. Kebanyakan ulama nahwu tidak

membedakan antara dhAbith dan qd.'idah. Sebab, qd'idah }uga
menghimpun berbagai cabang yang beragam.

Dhammah (i.-ttl
Dhammah menurut bahasa adalah mengumpulkan, sedangkan

menurut istilah nahwu adalah salah satu 'aldmat (tanda) mabniyang

empat (fathah, dhammah, kasrah, dan sukfin) yang masuk pada

kalimahrsfm dalam keadaan iTdb rafa',seperti.ijSlt ;j (rami adalah

mahasiswa); atau masuk pada sebagian dhamir seperti 1/; zharaf

seperti ip; huruf seperti jg, atau padaTt'rl mddhi ketika bertemu

dengan udutu jama' mudzakkar seperti li:{. Onammch menurut

Imam Ktralil, sebatas masuk pada akhir kalimah yang tidak dibaca

tanusin seperti i&.

Dharfirah (gj,)
Dharfirah menurut istilah ilmu nahwu adalah kebolehan-kebolehan

yang berkenaan dengan syair. Maksudnya, kondisi-kondisi yang mem-

bolehkan bagi seorang penyair untuk keluar dari ketentuan sebagian

kaidah sharaf atau nahwu, dalam rangka memudahkan penerapan

uazan dan qdftyah, atau demi estetika bahasa, seperti dharttrah

mematikan ldm kalimahfa'al dalamungkapan penyair besar Ibnu Al-

Wardi:

Jii Jl3 61;,,; i13'I S '^,* kid,lti$t+l+
J auhilqh r aj a dan hati-hotilah terhadap keker asanny a. J ang anlah

Anda menentang terhadap raja yang bila berkata: kerjakan!



Tha'

Thafiqa (gL)

Kalimahthafiqaterdiri dari dua bagian, yaitu:

1 . Fi'il sgurfi',yaiukalimahfill yang menunjukkan makna ,memulai'.

Untuk itu, kalimah thafiqa senantiasa b er -' amal me-rafa,-kan isim
dan me-ncshcb-kan khab ar-nya, dengan syarat khabar tersebut
harus dalam bentukTum lahfi'liyy ah (mudhdri)serta tidak diikuti
oleh cn (jl) seperti ;"rry) 6iL(Zaiamulaiberdoa).
Khabar kalimah thafiqa tidak boleh dibarengi oleh an, karena
maksud darif il tersebut menunjukkan keadaan hdl (sedang

terjadi), sementara cn menunjukkan untuk makna rstrqbdl iakan).
Oleh karenanya, jika khabar-nya dibarengi oleh an, maka akan
terjadi perlawanan makna. Adapun ayat Alquran: lt&; gir; di mana
kaltmah mashan berbentuk mufrad (bukanTumlah dan syibah

jumlah), maka pada hakikatnya khabar-nyaitu dibuang dengan
ditunjukkan langsung ol elt mashdar-nya: mashan.Jadi perkiraan
tafsir ayat tersebut di atas sebagai berikut:

Otsi,l, O#J! lt;; t 4 ;ill,J {ratu ia benar-benar mulai memotong

kaki dan leher kuda itu).

2. Fi il ldzimyang mengandung makna t ;iE (memperoleh/berhasil),

seperti fl#Jt, 
"$j eL (Zaidberhasil lulus ujian).

ffi ffi
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firalab (ilt)
Thalab adalah menuntut suatu perkara yang tidak diperoleh hasilnya

pada saat tuntutan itu terjadi. Thalab terbagi kepada dua bagian, yaitu:

1. Thalab murni, yaitulafazh-nya menunjukkan pada makna tun-

tutan secara jelas. Thalab murni ini mencakup perintah,larangan

dan permohonan (doa).

2. Thclabtidakmurni,yaitutuntutanyangmengandungpemahaman

dari sela-sela pembicaraan. Thalab tidak murni ini mencakup

istifhdm (pertanyaan), anj uran, sindiran, ancaman, dan harapan.

Th6lami (.iig)

Kalimah thdlami.merupakan bentuk rangkaian kalimahyang terdiri

dari"lt'il mddhi thdlaQlt) yang mengandung makna'sepanjangflama',

dan md kaffah zd'idah (tambahan) yang tidak ber-'omcl serta tidak

membutuhkanfi'fl. Untuk itu, md tersebut sebagai pengganti dari

fdil-nyaseperti i?Whi):r, L!-tilU; (l,ama aku membahas tentang

istri yang ideal).

Thibiq (jt+ll
Thibdqadalah keadaan dua /<alimahyangberlawanan maknanya, baik

keduanya itLr- kalimah isim, f ilatau huruf seperti kalimahr;it denSan

jtill; atau lr3 dengan Uip,. fniUaqmempunyai dua bentuk, yaitu thibdq

ijab dan thibdq salab.Adapun thibdqlab adalah bentuk kalimah, di

mana dua ka kmahyangberlawanan maknanya itu tidak berlainan dari

segi nafi dan ftsbdt, seperti ayat 3Ii! :;J$itW Uj,fu. Dua kalimah

thibdqdari ayat tersebut adalah jj dan J.1!.

Sementara thibdq salab adalah bentuk kalfmah, dimana duakalimah
yang berlawanan maknanya itu karena berlainan antara itsbAt dan

naf seperti ayat Alquran: ,g3Ji\oi;r, *i.
Di antara jenis fhibdq itu adalah muqAbabh, yaitu mendatangkan dua

makna atau lebih, kemudian didatangkan perbandingannya dengan
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susunan yang teratur, seperti ayat Alqura n:1jli t$$2 )iJi tr &13 
(Maka

hendaklah mereka sedikit tertawa dan banyak menangis).

rhoba qjg)
Lafazh thttba merupakan kalimah yang selalu berada di awal
pembicaraan yang mengandung makna surga atau kebahagi aan. Thfiba
diambil dari kalfmah ath-thayyibah, karena asalnya adalah.5$,
kemudian huruf yd'diganti olehwdusu. karena yd'berharakat mati,
sementara huruf sebelumnya dibaca dhammah.

Sebagaimana tersebut di atas, thfibamerupkan kalimahyang berada
di awal kalam (mubtudA). sementara khabar-nya selalu berkaitan
dengan huruf7'crr, seperti .1ilt &tA .# fgerbahagialah bagi orang yang

berbuat kebaikan).

Thurran (yfi
Kalimah thurranmengandung makna'seluruhnya', seperti W iiit rV
(KaUm itu telah datang seluruhnya). Kalimah thurrcn kedudukannya
sebagai hdlyang dibaca nashab dengan tandafathah. Atau seperti
ungkapan penyair Ibnu Rumi:

ii**lr ,it trgl ,U S ,ri'iti lFrl St Jyu Jis.
Mudah diucapkan, bahusa ia sesungguhnya perkara paling baik
seluruhnya, tetapi sulit mencari batasanny a.



ztril

Zralla0I;)
Lafazh zhallaterdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Fi'it mddhi nflqishyang selalu ber'amal me-rafa'-kan mubtadd'

sebagaiisimzhalladanme-noshab-L<anlchabar-nlxa.Malaazhalla

menggambarkan bahwa hal yang diberitakan itu terjadi pada siang

hari, seperti rX, JW rrfr i J9 (Umar belajar sepanjang harinp),

dan iaberfrrngsi sebagai makna shairfirah (menjadi), seperti ayat

Alquran 63-.i ,e, JrL(Mukanya menjadi hitam). Atau seperti ayat

lain: gi,.a- E UJ ;iiut gfu ttvrao leher-leher mereka menjadi tunduk

kepadanya).

2. Fi'il tilmmyarrg mengandung makna 'tetap', seperti 3t3$ Jf; (enStn

tetap sepoi-sepor).

I4fozh zlnllo bila bersamaan denga n dhamir rafa'berharakat, maka ia

kadang dapat dibaca sebagai berikut: i,l1f-".J.lf; dan iJ9, seperti

ungkapan penyair besar Umar bin Abi Rabi'ah:

i; x |b4[t itlal S Wri F&6 Ei J,ls

Pada suatu hari aku berdiri di dalamnya. Alu bertanya kepada

penghunirumahitu,apakahpadanyaterdapatkabarberita.

ffi
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ilranna($)
Lafazh zhannaterdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Fi'iI qulfib, yaitt kalimah fiilyang menunjukkan makna rujhan
(dugaan). Untuk itu, zhannc tersebut selalu ber-'amalme-nashab-

kan kepada dt:t^ maffil yarrg asalnya mubtadd' dan khabar,seperti

qE L,[l, dx9 (Aku telah menduga Ktralid lulus ujian).

Perlu diketahui, bahwa lafazh zhanno yang ber -'amal me-nashab-

kan mafftl tersebut tidak padaTt il mddhi-nya saja, tetapi dapat

di-tashrifi uga kepadaTt'il mudhdri', isim fd'il, mashdar,dan rsfm

lainnya, seperti E-li )ldi $i,1 fam menduga Ktralil berdiri).

Tambahan:

Kadangkalimohqdla(J$menyimpanmalaazhannaf ilrujhdn
(dugaan) yang ber-'amal me-nashab-kan kepada dlua mafttl,
seperti halnya zhanna. Namun, dalam hal ini para pakar nahwu

berbeda pendapat, yang terbagi kepada dua mazhab. Pertama,

mazhab umum orang Arab (pakar nahwu) berpendapat, bahwa

lafazh qdla itrt tidak berlaku seperti halnya lafazh zhanna

melainkan harus memenuhi empat syarat, yaitu: (r) harus ber-

bentukTt? mudhdri'; (z) f il mudhdri'yang didahului oleh isim

istiJhdm;(g)tidakbolehdipisahantarafi'ilmudhdri'datistiIhdm
tersebutkecualiolehzharaf , jarrmajrflratatma'mfilf il;(q).f il
mudhdri' untuk mukh dthab,seperti ungkapan penyair:

re65 g16 $ f,n * ri*rflr ,Jiir 3fi ,;;
Kapan kamu menduga unta-unta muda yang kuat berjalon
membataa lbu Qasim dan Pak Qasim.

Kedua, mazhab Sulaim. Mereka berpendapat bahwa lafazh qdla

itu berlaku seperti halnya lafazh zhanna dalam me-nashab-kan

dua mafttl secara mutlak, baik ia menggunakan ;E'il mudhdri' atau

tidak sama sekali, seperti t1+.: ti Ji (dugalah orang ini yang

menyayangi). Dalam hal ini Imam Ibnu Malikberkata:

taxri,y F f*'* * W FJiil eilt
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Lafazh ol- qaul (qdla) dib erlakukan s ep erti halny a zhanna seclr a

mutlak menurut mazhab Sulaim, seperti ungkapon: dugalah

orang ini y ang meny ay ang i.

2. Fi'il yang mengandung makna ittihdm (menuduh, mencurigai),

maka ia ber-'amcl me-nashab-kan pada satu maffil bih, seperti

tlp U;tlitp (Hatim telah menuduh Ktralid). Atau seperti ayat

Alquran sebagai berikut: 1116, t^ffi & g E; (Dan dia [Muhammad

iiBl bukanlah seorang yang meniurigai kepada alam ghaib).

Sementara qird'at Hafsh membaca: ibbr, yang berarti bakhil
(kikir).

zhraruf (j,[b)

Zharaf menurut bahasa adalah wadah, sedangkan menurut istilah

nahwu adalah uim yang dibaca nashabdengan memperkirakan makna

!i (pada/di dalam) untuk menjelaskan waktu atau tempat, seperti

lafazhidl(raaa hari ini); :[{lt(paaa malam hari); I;l+; (pada waktu

subuh); 19; (pada waktu sore); 
iU1 1ai aepun); gj (di bawah), danlafazh

zharaflainnya.

Maka isfm-sim yang tidak menyimpan maknaf (pada/di dalam) itu
seperti halnya fsim-isim lainnya, seperti menjadikan isim zaman

(keadaan waktu) dan rsim makdn(keadaan tempat) sebagai mubtadd'

atau khabar, seperti 3}-#i1lrgl i, (Hari Jumat adalah hari yang

diberkahi). Atau seperti jl, jfill (Rumah itu milik Zaid), maka kedua

contoh tersebut di atas tidak disebut zharaf.

Zharafterbagi kepada dua bagian, yaitu:

1. Zharaf zamdn, yaitu isim zamdn (waktu) yang dibaca nashab

dengan memperkirakan maknaTt (pada/di dalam), seperti lafazh

i:Jl(fada hari ini); atau seperti )t$ .!i" (Aku berjalan pada waktu

malam).

2. Zharaf makdn, yaitu isimmakdn (tempat) yang dibacanashab

dengan memperkirakan makna fi (pad,aldi dalam), seperti

yLltitl A;L (et<u duduk di depan pintu).
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Isim zamflnitu dapat menerima nashab seb atai zharafdalam bentuk

isimmubham (arah dan ukuran), sepertit!; .1-r*(Akuberjalan malam

dalam sesaat); isim mukhtash, baik kar ena idhdfat,seperti r,i:4i \ $ Si
(Aku berjalan pada hari jumat) ; sifat seperti ** W,5 r (Aku berjalan

pada hari yang panjang), atau berupa bilangan, seperti.ryS .! (eku

berjalan selama dua hari).

Sementaraisimmakdndapatmenerimanashabsebagaizharaf dalam

dua bentuk: isim mubham, seperti JUll .3i J;L (am duduk di atas

rumah), dan isfm yang dibuat shighah dari mashdcr, seperti

ly ,-M.i;.i+ (am duduk di majlisnya Ktralid).

Isimzamindan rsim makdnitu terbagi kepada mutcshorrif danghair

mutosharrif .Adapun zhc raf zamdn dan zharaf makdnyang mutasharif
adalah rsim-isfm yang biasa digunakan sebagai zhoraldan bukan zharaf,

seperti lafazh"f! utuu $K. Sebab, keduanya biash digunakan sebagai

zharaf, seperti YE o* (Aku berjalan pada suatu hari), atau seperti

YK U+ (Aku duduk di suatu tempat). Dan keduanya bisa juga

digunakan sebagai mubtadd',seperti 3llii i; ir41t i; (Hari.lumat adalah

hari yang diberkahi), atau sepert i W,*'K, (Tempat kamu itu bagus).

Zharaf zamdndanzharaf makdnyanggharirmutasharrif adalahisim-

isim yang hanya digunakan sebagai zh araf dan syibch-nya saja, seperti

lafazh y' (sahur). Jika Anda bermaksud dengannya hari tertentu. Jika

ri.lak dimaksud dengannya hari tertentu, maka ia termasuk zharaf

mutasharrif, seperti ayat pa:+ilti+ bi.it {1 {recuali keluarga Luth,

kami selamatkan mereka di waktu sebelum fajar menyingsing).

Maksud sy ib ah zhar of adalah r'sf m yang tidak keluar dari ke- zharaf-

an kecuali penggunaannya di1'arr-kan oleh huruf ga (dari), seperti

,W * b eL.? (Aku telah keluar dari samping IGalil).
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Lafazh 'add mempunyai beberapa bentuk, di antaranya:

1. Fi'ilmudhdn'yang menyimpan makna r?/d Clt) btitsndiyyah, maka

iaber:amal seperti halnya lafazh f/ld. Dalam hal ini, mustatsnd
(kalimah yang berada setelah'add) itu boleh dibaca nashab dan
jarr.

Dibaca nashab, karena lafazh'add adalah f il mddhi',sementara
lafazh yang berada setelah 'add kedudukannya menjadi maffil
bih, danfd'iLnya menurut pendapat masyhftr adalah dalam bentuk
dhamtr yangwajib disimpan yang kembali kepada makna'sebrg;ran'

dengan dipahami d.afi kalimah isim sebelumnya, seperti
l3f tJe i$ttV, dengan perkiraan: Wi,r.Lra (sebagian mereka

selain Zaid). Sebagian pakar nahwu lain berpendapat bahwaf il-
nya adalah dhamir yang wajib disimpan yang kembali kepada

mashdar dariyt? yang berada di awal kalam, dengan perkiraan

sebagai berikut: lrij lirJl Lc (datangnya selain Zaid).

Sebagian pakar lain menjadikan lafazh hdd sebagaiftlyang tidak
mempunya i fd'il dan maf fil brh. Mereka beralasan, bahwa lafazh
'add dianggap semakna dengan iUA, di mana ia terjadi pada

tempatnya huruf. Sementara huruf itu tidak butuh padaft? dan

ffiffi

@
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maffil bih. Maka kalimah yang berada setelah'ada itu dibaca

nashab sebagai rstitsnd'.

Lafazhyang berada setelah 'add dibaca-;'arr karena kedudukan

'odd sebagai huruf yang tidak didahului oleh md, seperti

,,ij L,a ipt -,[. Atau seperti ungkapan penyair:

j#rr!fib ruLiJttra S Wti$ #urj
Kami membolehkan membunuh dan menau)an perempuan-

perempuan itu selain perempuan tua dan anak kecil.

Adapun jika lafazh'add didahului oleh md, maka mustotsnd wajib

dibaca nashab,seperti lX; traU lilt rl+ (Kaum itu telah datang selain

Zaid).Md tersebut adalah md mashdariyyah, sementara lafazh

'cdd adalah shilah-nya,danf il-nya dhamir yang wajib disimpan

yang kembali kepada makna'sebagian', sebagaimana telah dije-

laskan di atas. Lafazh zaidankedudukannya sebagai maffil bih.

Namun Al-Kisa'i membolehkan dibaca-J'orr pada mustatsna-nya,

dengan menjadikan md sebagai zd'idah (tambahan), sementara

lafazhhdd dijadikan sebagai huruf7'orr. Dalam hal ini, Ibnu Malik

mengungkapkan dalam Alfiy ah-nY a:

o)trt U.6 3; ti 6' * or6f ui, V *i
Bila ke duana a khald dan' add) men-j arr -kan kalimah sesudah-

nya, moka keduanya sebogai huruf jarr, sebagaimana halnya

bila keduanya me-nashab -kan, maka keduany a sebag ai kalimah

f il.

2. Fi'il mutasharrif tdmm (sempurna) yang mengandung makna

rakadha(menggerakkankaki/lari),seperti!;i;i\A3$Vo(Tllidlari

dilapangan).

'Adad (".rit)

Adad adalahsesuatu yang menunjukkan angka hitungan.'Adadmem-

punyai beberapa macam, di antaranya:

1. 'Adad mufrad, yaitu hitungan dari mulai satu sampai sepuluh'
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Adadiniterbagi dua bagian. Bagian pertama, hitungan yang sesuai

antara 'adad dan ma'dttd (lafazh yang dihitung) dalam hal
mudzakkar danmu'anncfs. Hitungan tersebut dari satu sampai

dua, seperti ayat 3"! {tl$f (Dan Tuhan kamu sekalian itu satu);

atau seperti #teXV dV (Aku membaca dua kitab).

Bagian kedua, hitungan yang tidak sama antara 'adad dan ma'ditd
dalam hal mudzalckar dan mu' annats. Bila' adad mudzakkor maka

ma'dfid mu'annats, serta ia harus di-idhdfat-kan kepada jama',

seperti ungkapan sebagai berikut: 
6La- 

&$ 6$r (Di hadapanku ada

tiga biri-biri betina). Dan sebaliknya ,bila'adad mtannats maka

ma'dtrd harus mudzakkar, seperti .JEJ &-i1,J (Aku mempunyai

empat unta).

2. 'Adad murakkob, yaitu hitungan dari mulai sebelas sampai

sembilan belas. 'Adad ini terbagi dua bagian. Pertama, hitungan
yang sesuai antara' adad dan ma'dfid dalam hdl mudzakkar dan
mu'annats. Hitungan tersebut dari sebelas sampai duabelas, dan

tamyh (ma'dftd)-nya harus mufrad serta dibaca nashab, seperti

ayat Alquran: t{f ,* i\ ,Lilrfi {sesunsguhnya aku bermimpi

melihat sebelas bintang); atau seperti ungkapa n:'-r;z* iP 6\ ,51jt

(Aku membaca dua belas halaman).

Bagian kedua, hitungan yang tidak sama antara 'adad danma'dftd-
nya.Bila'cdadmudzalckar,mal<ama'dfi dharusmu'annats,mufrad
serta dibaca nashab. Dan sebaliknya, bila' ad.ad mu'annats maka

ma'dtrdharus mudzakkar, mufrad,'erta dibaca noshab. Hitungan
tersebut dari mulai tiga belas sampai sembilan belas, seperti

il1tt}e &)t 6& (Di hadapanku ada tiga belas perempuan); atau

seperti V{ F qrl d tAk" mempunyai empat belas buku).

Catatan:

Perlu diketahui, bahwa macam 'adad murakkab itu seluruhnya

harus mabni fathch, baik shadsr maupun 'ajuz-nya, kecuali
hitungan sebelas dan dua belas, maka shadar-nya harus dibaca

f 'rdb sebagaimana isim tatsniych, yaitu dibaca rafa' dengan tanda
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alif; nashab danjarr dengan ya'.

Boleh meng-idhdfat-kan' adad murakkab kepada selain tamyiz-

nya, kecuali lafazh F 61, maka ia tidak boleh di-idhdfat-l<an.

Apabila' odad murakkab di-idhdfat-kan, maka menurut mazhab

ulama Bashrah, shadar dan'ojtn-nya masih tetap mabnifathah

seperti '!F'* *ii (Ini lima belas [milik] kamu).

'Adad ma'th{tf,yaitu hitungan yang dimulai dari dua puluh satu

sampai sembilan puluh sembilan. 'Adad ma'thtrf terbagi dua

bagian. Bagian pertama, hitungan yang sesuai antara 'adad dan

ma'dfid dalam hal mudzakkar dan mu'annotq yaitu hitungan dua

puluh satu dan dua puluh dua. Dan tamgh'adadma'thfilini harus

mufrad (tunggal) serta dibaca nashab, seperti ungkapan:

4V :;ijb;bti F(Telah hadir dua puluh satu muridlaki-Iaki)'

Atau seperti M Siei Of$ ra Cfetah lewat dua puluh dua malam).

Bagian kedua, hitungan yang tidak sama antara 'adaddanma'dfid-

nya, yaitu hitungan dari dua puluh tiga sampai sembilan puluh

sembilan. Bila' adad mudzakkar, maka ma' dttdharus mu' annatq

mufradsertadibacanashab.Dansebaliknya,bila'adadmu'annats
maka ma'dttd harus mudzakkar, mufrad serta dibaca nashab,

seperti ayat:'i$i Jji{|'i"i { 
"il 

tii $ (sesungguhnya saudaraku

ini memiliki sembilan puluh sembilan biri-biri betina); atau seperti

hadis: t-!a+; id- +tt $! (Sesunssuhnya Allah memiliki sembilan

puluh sembilan nama).

'Adad mudhdf, yaitu hitungan .ratusan, ribuan, jutaan dan

milyaran.Tamyb(ma'dfi d)'adadmudhdf iniharusmufradserta

dibaca.Tarr karena idhdfat,seperti 
"p; 

tt, .slr tDi hadapanku ada

seratus orang laki-laki), atau seperti 

"6 
6.iXit (Aku telah

membeli seribu buku), atau seperti #.53* dut (Di hadapanku

ada sejuta orang laki-laki), atau seperti contoh *n 3*J (Aku

mempunyai satu milyar rupiah).

Tambahan:

Idhdfat tafazhft1, kepadaT'omc'itu langka sekali, seperti qird'ah

3.

4.
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Hamzah dan Kisa'i pada ayat: ,ii, FtJ$ ,e6 AH; (Ou" mereka

tinggal dalam gua mereka selama tiga ratus tahun).

Begitu juga tamyb lafazhtL dengan mufrad serra dibaca nashab,

seperti ungkapan penyair:

;tig ti6r c4i ft A Yv *6ilr;e n1

Apabila pemuda hidup selama dua ratus tahun, maka hilanglah

kelezatan dan binasa.

Pada zaman klasik, lafazh mi'ahsering kali ditulis dengan mem-

bubuhkan clifpadanya (tt ) untuk membedakan darilafazhminhu
(te). Adapun kini, penulisan lafazh mi'ah telah dapat dihindari
dari adanya ibibas (kerancuan), karena telah berlaku pemakaian

kaidah-kaidah penulisan. Untuk itu, hal yang penting adalah

senantiasa melestarikan kaidah tulisan dengan menggunakan

lafazh:fu.

S. 'Adadfuqud,yaitl.hitungan puluhan, yakni dari dua puluh sampai

sembilan puluhan. Macam 'adad ini merupakan mulhaq jama'
mudzakkar sdlimdalam segi i'rdb-nya. Untuk itu, ia dibacarafa'
dengan tandaudtuu, dan dibaca noshab danT'arr dengan yd'serta

tamgiz(ma'duA'adad'uqudharusmufrad(ttnggal)sertadibaca

nashab,seperti f!i:91 9.: aih4ulr (Di hadapanku ada dua puluh

orang laki-laki atau perempuan). Dalam hal ini Ibnu Malik
mengun gkapkan dalam A ITty ah-ny a:

tiy cisuK*\t, * ij"ri$. fr,Pt rt
Danjadikanlah tamyiz pada hitung an dua puluh sampai sembilan

puluh dengan mufrad (tunggal), seperti ucapon: empat puluh

masa.

'Adda(ja)
Lafazh'adda terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Fi'ilqulttb,yaitu salah satu.fitlyang menunjukkan makna n$han
(dugaan). Untuk itu, ia ber-hmal me-nashab-kan pada dua n ruf trl
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bih sebagaimana 'amal-nyalafazh zhanna, dimana asal keduanya

adalah mubtadd' dan khabar, seperti B"E 66 fAl';l" (Pak guru

menduga Zaid lulus ujian); atau seperti ungkapan penyair Nu'man

bin Basyir:

fiir.i ,{$s;gtr$5 * #tO a$s, Sgr)js )ti

Janganlah kamu menduga kekasih adalah teman kamu dalam

kelapangan. Tetapi kekasih adalah teman kamu dalam
kesusahan.

2. Fi? yang mengandung makna'menghitung'. Untuk itu, ia me-

nashab-kan kepada satu mcl01bih, seperti qtlr-r&3& (Aku

menghitung beberapa dirham).

'Adl QDa)

'Adl menurut bahasa adalah adil, lawan afci zhalim, atau belok dari
jalan, sementara'adl menurut istilah pakar nahwu adalah memin-

dahkan kalimah rsim dari shighat asli kepada shighat lainnya tarrpa

berubah makna. Perubahan shighat ini bukan karena 'illct atau ilhaq.

Adl terbagai dua bagian, yaitu:

1. Adlhaqiqi, yaitu'adlyangditunjulilkan keberadaannya oleh dalil
(bukti) selain isim ghair munsharif,seperti'adl dalam lafazh $;
dan 5$. Sebab bukti pada 'adl tersebut berasal dari ungkapan

langsung orang Arab (samd'} dengan menggunakan shighat yang

berbeda dengan shighat isim ghair munsharif.

2. 'Adl taqdtri yaitu'adl perkiraan yang tidak ditemukan oleh dalil
(bukti) atas ke-'adl-annya. Para pakar nahwu menemukannya

telah menja dr isim ghair munsharif tanpa ditemukan lagi padanya

satu 17lat hukum yang lain untuk isim ghair munsharif. Maka

mereka memperkirakan (taqdiri)'adl padanya agar yang menjadi

isim ghair munshcrgftersebut bukan'alamiyyahsaja, seperti lafazh

7 (Umar). Kemudian para ulama memperkirakannya sebagai

pindahan dari lafazh 3.V, agar lengkap ada dua 'illc t pada bim ghair

muraharif , y aitu' alamiyy ah dan' odl.
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Dalamisim'alam('atamiyyah)'adlmempunyaiduabenlttkwazan,

yaint taazan Jii, alihan dari u)azan $8, seperti katimah * ,!:
dan.pj. Bentuk urazan kedua adalah rlki, sebagai isim'alamuntuk
jenis perempuan (feminin) alihan d ai trsozantpl!, seperti kc limah

;!F, pindahan dari l;18.

'Aiz(it)
'A72 menurut bahasa adalah'akhir', sedangkan menurut istilah adalah
juz atau bagian kedua dari rangkaian kalimah,hitungan, atau bait syair
seperti kalimah r"i.i dalam rangkaian kalimah r.* Li. Bagian pertama

dari rangkaian bait syair disebut shadar, seperti untaian syair Alfiyah
IbnuMdlik:

*ty b itrr& ii.1 s gl!l,: &r i:J/;JJE
Telah b erkata Muhammad bin M alik : aku memuj i kep ada Ttuhanku,

Allah seb aik-baik D zat y ang meng uasai alam.

'Alaika (AU{a)

Lafazh'ala*aterdiri dari beberapa bentuk, di antaranya:

1. Susunan dari huruf.1'orr'alddankaf dhamir mukhathab.

2. Satu struktw kalimah, yaitri isimf il amryangbermakna ibam
(tetaplah), ia mabni fathch, sementara fd'il-nya dalam bentuk
dhamir yang wajib disimpan dengan perkiraan: cnfo (kamu),

seperti li6 4t (tetaplah pada Zaid). Kadang lafazh'alaika
bermakna Jagalah', seperti ayat Alquran sebagai berikut'f,;.31 'f:jia

(Jagalah dirimu); atau mengandung makna ftashrm (berpeganglah),

maka ia muta'addf pada mafttl bih dengan huruf7'arr, seperti

e ,t )$i. i!,, cti{a (gerpeganglah kamu pada kesungguhanmu

hingga kamu lulus ujian).

'Alam (ia)

'Alamadalah suatu namei yang menunjukkan zat yang disandanginya.

Alam terbagi kepada dua bagian, yaitu:
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1. 'Alam Syakhsh, yaitu suatu nama yang menyatu maksud pada

zatnya dengan memakai lafazh yarig menunjukkan padanya,

seperti nama Ahm ad, Zaid,, Indonesia dan lainnya.

2. Atam jinsi, yaitu setiap nama yang disandangkan untuk mem-

batasi jenis seluruhnya, yang tidak ada nama satuannya, seperti

nama Usamah sebagai 'clcm jenisbagi setiap jenis macan.

Alambila dilihat dari segi asli dan tidak aslinya ferbagi tiga bagian,

yaitu:

1. lsim, yaitu nama yang menunjukkan zat tertentu tanpa disandang-

kan sifat tertentu, seperti pujian, celaan. Contoh rsim adalah nama

Zaid, Ahmad, Abdullah, dan lainnya.

2. Kuniyah, yaitu nama yang diawali oleh lafazh abu, ummu, atau

rbnu, seperti namaAbu Bakar, Ummu Salmah atau Ibnu Umar.

3. Laqab, yaitu nama sandang untuk sebuah pujian atau celaan,

seperti nama Zainul Abidin (perhiasan orang-orang yang ber-

ibadah), atau AnfunnAqah (Si hidung unta).

Apabila rsim dan laqabberkumpul, maka wajib mendahulukan rsfm,

seperti Ahmad Anfunniqah. Melainkan langka mendahulukan laqab

atas rsfm, seperti ungkapan penyair:

+1r{p,i*'rr.F,h * Wf;tf yKtui!
Bahu)a si kalb (anjing) ini, Amr adalah orang yang paling baik

kedudukonnya di lembah Syaryan, yang di daeroh sekitarnya

terdapat macan A dng meng g eram.

Adapun bila kunfyah dan laqab berkumpul, maka Anda boleh

memilihnya: mendahulukan kunryah atau laqab, seperti Abu Bakar

Zainul Abidin atau Zainul Abidin Abu Bakr. Demikain pula apabila

kumpul antara rsfm dan kuniyah, makaAndaboleh memilihnya.

'Alimat Ta'nits tggbr t1rl
Aldmat tahits adalah beberapa harckct atau huruf yang mengikat pada

kalimah. Kemudian ia dialihkan pemakaiannya unhrk tanda mu'annats

(feminin), seperti tg (pelajar putri).



'AIAmat Ta'nits -'Oti., @

Tahits mempunyai beberapa'aldmat (tanda), di antaranya:

1. Td'marbfithah berharakat yang bersambung pada aktrir kalimah,

seperti 
*lLb (pekerja perempuan).

2. Alif maqshfirch (pendek) yang mengikat pada sejumlah sifat yang

sesuai dengan ketentuan u)azan.llii, sementara mudzakkar-nya

mengikuti wozan.l!5, sepert i ;i*, (Perempuan yang haus).

3. Alif mamdttdah (panjang) yang mengikat pada sejumlah sifat yang

sesuai dengan ketentuan wazanilig, sementara mudzakkar-nya

mengikuti wazanJiil, seperti -,lir4 (perempuan yang putih).

4 . Td' sukttn (mati) pada akhir kolfm ahfi il madhf, seperti J -J -.. (Dia

perempuan telah selamat).

S. TA' di awal kalimahf il mudhdri', seperti '6f {f"r"-puan itu

sedang menulis).

6. Nfin jama' mu'annats padaf il mddhi dan mudhdn', seperti 6,ii5
(Mereka perempuan telah pergi).

7 . Kasrahpada dhamir (kata ganti), seperti gil atau JEl.

'Alamffna
Lafazh' dlamfina adalah bentuk rsim mulhaq j ama' mudzakkar sdlim
yang dibaca rafa'dengan tanda tuduu; nashab danjarr dengan yd'.

Lafazh 'dlamtma }uga merupakan bentukT'ama' (plural) dan mufrad
'dlam ({!o),yaitu sebentuk kumpulan satu jenis (spesies) dari makhluk

hidup, seperti alam hewan atau alam tetumbuhan. Alam digunakan

untuk mudzakkar danmu'annafs, beraLrl dan tidakberakal, seperti

d,Fltrit 3. 5 :irl $1 
(Sesungguhnya Allah itu Tuhan semesta alam).

'Afima ff)
Lafazh'alimaterdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Fi'iI qultrb yang menunjukkan makna'yakin'. Alimaber'amal
seperti halnya lafozh zhanna, yaitu me-nashab-kan kepada dua

mafttl bih, di mana asal keduanya adalah mubtadA'dankhabar,
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seperti 3E1 ti6 i;F (Aku yakin Zaid saudara kamu)'Atau seperti

ayat o.\\i'O# Jp (Maka jika kamu sekalian yakin mereka

perempuan-Perempuan mukmin)'

2. Fi|il mddhiyang mengandung makna.mengetahui, atau.mengerti,.

Maka lofazh'alima tersebut bet-'amal me-nashab-kan kepada

sa,nt mafttl, seperti 65 J;F (Aku tahu Zaid)' Atau seperti ayat

ru Udri {'ll1 qy A {'.A iil; (Allah telah mengeluarkan kamu

sekaliandariperut-perutibumu,dimanakamutidakmengerti
sedikit Pun tentang sesuatu).

Dalam hal ini Ibnu Malik mengungkapkan dalamAlfiyah-nyasebagai

berikut:

*t$*V'a* S $'*ti.br- P
Bag i, alima y ang b errnakna meng erti atau zhanna bermalota dug oan,

maka keduany a hants muta' addi kep ada saru maffil bih'

'alla ($)
Lofazh,ollc adalah lughahlatalla(Jd) vans mengandung makna sama

' dengan 'asd: Q;rb): barangkali, boleh jadi, atau mudah-mudahan'

untuk itu, ia ber- hm al me- nasha b-kan rsim dan me-rq;[a' -karl lchab ar -

nya, seperti Aq [U & (fr4uaafr-mudahan Zaid lulus ujian). Atau seperti

ungkapan PenYair Al-Adhbath :

i;6;ii-iil!i vt& * ileL;n,od
J ang anlah kamu meng hina or ang fakir. Seb ab boleh i adi suatu saot

kamu berlutut, sementara zaman telah meng angkat derai atny a.

'Alu (Ja)

Lafazh 'clu merup akar- zharaf makdn (keadaan tempat) yang

mengandung makna'atas'. ulama nahwu menetapkan'alu dalam dua

persoalan: (r) penggunaannya diTarr-kan oleh huruf min; (z) tidak

boleh di-idhdfat-kan secara lafazh, menurut pendapat yang shahfh,

seperti -rtw\ ,y u'dt'f;l(Aku mengambilnya dari ataslemari).
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Lafazh'alu tidak lepas dari dua bentuk, yaitu pertama mabni

dhammah,bila disertai niat mudh df ilaih,seperti.p ;r .1j.;: (Aku turun

dari atas loteng). Atau seperti ungkapan penyair terkenal Farazdaq

yang mengejek Jarir:

Y :r #a r $ri s ,*'S;!* b:{;- $5

Sungguh ak:.t telah merintangi kamu di setiap jalan, dan aku telah

mendatang i Bani Kulaib dari atas mereka.

Kedua, dibaca-1'arr secara lafazh oleh huruf min bila ia nakirah. Yakni

bila mudhdfilaih dibuang dan tidak disertai niat idhdfat, seakan-akan

ia tidak ada, seperti ungkapan * :ro *l (Aku turun dari tempat yang

tit ggt).

'Amil (Lb)
'Amil adalah sesuatu yang mempengaruhi pada strukttr kalimah,

sehingga ia dapat menjadikannya dibaca nashab, rafa',iarr atauiann-

,Amil terbagi tiga bagian, yaitu:

1. Ashliyyah, sepertihuruf nashab, jazm, dan sebagianhurufT'arr.

2. Zd'idah,seperti sebagian huruf.1'crr.

3. Syibah zd'idah, yaituhuruf-hurufyang}husus pada sebagianhuruf

-J'crryang mendatangkan makna-makna baru tanpa membuhrhkan

to' alluq (kaitan) dengan mai rttr- nya.

Sementara 'dmfl bila dilihat dari sisi nyata dan tidak nyata dalam

pengucapan (ucapan dan tulisan), terbagi duabagian, yaitu

1. Lafzhiyyah, yaitu 'dmilyangnyata dalam ucapan dan tulisan.

z. Ma'nanuiyych, yaitu'dmil yangdapat ditangkap melalui simbol

makna (akal), tanpa dapat diucapkan dan dituliskan, di antaranya

seperti' dmil ibtida yang me-rafa'-kan mubtadd'. Amil tersebut

bebas dari' dmil nashab, dan j azm.

Jadi yang jel as,' dmil-'dmrl ini tidaH ah me-rafa'-kan, me-nashob-kan

atau menT'crr-kan. Melainkan yang melakukan hal demikian adalah

penutur. Tetapi para pakar nahwu biasanya me-ntsbah-kan 'dmil:dmil
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tersebut kepada rofa', nasho'b, jazm, dan iarr, karena ia-lah yang

menunj ulirka n har akqt i'r db.

'Arnrna (-P

Lafazh'ammq(p) merupakan rangkaian dari huruf7'arr hn Q,a) dan

md istiJhfimiyy ahyang dibua ng alif-nyakarena dimasuki oleh huruf

7'crr, seperti i;: -p 
Cfentang apa yang kamu bahas?). Atau ayat Alquran

. Surah An-Naba' ayat pertamur 6irt*E 
-..e (TentanS apakah mereka

saling bertanya?).

'Ar, (.F)

i4n adalah salah satu huruf.;t'crr yang meny'crr-kan isim zhdhir dan

isim dhamir, seperti ayat Alquran: 9S eW &6'S (S"ngguh kamu

hidup melalui tingkatan demi tingkatan [proses]). Atau seperti ayat

lain ft Al ;ij(Allah telah ridha mereka).

i4n mempunyai beberapa makna, di antaranya:

1 . Mujdusazah Qewa|. Makna ini banyak digunakan dan merupakan

makna paling penting, hingga ulama Bashrah tidak menyebutnya

makna selain makna muiduazahini, seperti ,F::P1!L (em

akan berangkat lewat tanah airku).

2. Ba'diyyah(setelah), seperti ayat * *W Sff (sr"sguh kamu

hidup melalui tingkatan demi tingkatan [proses]).

3. Istr?d'(di atas), seperti ayat erlf *',H tiF .f.l y3 (Barang siapa

yang kikir, maka sungguh ia kikir atas dirinya).

4. ?c?it (alasan), seperti ayat Jt!! & W 6.h i? E3 (Dan kami tidak

akan meninggalkan sembahan kami karena perkataanmu).

Huruf 'cn kadang menjadi isim yang mengandung makna.l'anib (di

samping). Demikian itu bila 'an di dahului oleh huruf;t'arr, seperti

'EVt X t, :i, Nr'*(Guru telah datang dan dari samping kanannya

ada istrinya). Atau seperti ungkapan penyair Qathri bin Fuja'ah:
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lW't:E ,irt:' :, * tu; fug gil ifii
Sung guh dia telah membeitahukan kepadala bekqs tombak-tombak
pada sebuah tameng dari samping kananku dan kadang dai samping
kirtlaL

'Asa G;;)
Lafazh 'asd terbagi dua bagian, yaitu:

1. Fi'il mddhi ndqishyang mengandung makna rajl',yaiitfi il yang
menunjukkan makna harapan. Lafazh hsd tersebut ber-'amol
sebagaimana lafazh kdna (OY), yaitu me-rq;[a'-kan mubtadd'
sebagai isim kflna, dan me-ncshab-kan khabar-nya. Sementara

itu khabar kdna harus jumlah fi'ltAAah (mudhdri) yang lazim
(sering) dibarengi oleh an (gD, seperti i3i i1 :*: ,* (Mudah-

mudahan Zaid berdiri). Demikian merupakan mazhab Sibawaih,
sementara mazhabTumhur ulama Bashrah berpendapat, bahwa
khabar 'asd wajib dibarengi oleh cn, kecuali dalam syair. Dalam
Alquran, khabar hsd selalu dibarengi oleh cn, seperti ayat

C\ 0.t Jl El dJi (Mudah-mudahanAllah memberi kemenangan

pada penaHukan Mekah).

I(habar hsd yang tidak dibarengi oleh an, seperti ungkapan
penyair:

+4i U'*ra 3& * r$ U:A olr +fir,*
Mudah-mudahan kestsahan y ang aht alami ini dikemudian hari
ada kemudahan g ang d.ekat masany a.

Tambahan:
Bolehmembacafathahataukasrahpadahuruf sinlafazh'asdbila
disandarkan pada td'dhamir, atau nfin jama'mtannats, seperti
qira'at 'Ashim pada ayat sebagai berikut: f;i; U 

.p:fr (Maka

apakah berharap jika kamu berkuasa), dengan dib acakosrah sin-

nya. Atau seperti ayat lain Jtgtl P 6 Af* ,y(Apakah kamu

berharap jika kamu nanti diwajibkan berperang), dengan Lroleh

dibaca/afhch atau kasrahhuruf stn lafazh'asi-aitum.
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2. Huruf yang semakna de rryanla'crllo(JrD' Maka i aber:amalseperti

halnyalafozhla,alla,ya|tume-n4shcb-kanrsfmdanme-rafa,-|<an

lchobar-nya. Demikian itu,blla lafazh'osd bertemu dengan dhamir

nashab,seperti ungkapan penyair Shahr Al-Hishri :

t:riTv'?ti.R.5ii S uios nV:sbt' gi6

Makaalalkatokan:mudah-mudohanioirubogaikancahayagelas

dan mudah-mudahan ia sakit sehingga akrt datangkan yang

sepodan d.eng anny a, lolu ia aku kemb alikon'

3. FiTlmddhitdmm, bila lafazh'csd disandarkankepadaan(jD dan

kalimoh,f'rl tanpa butuh pada khcbcr-nya' seperti 'fh il ,*
(Mudah-mudahaniaberdiri).Makalafazhondan.lttl-nyaitu
mahallrafo',sebagaifd'illafazh'csd,'atausepertiayatAlquran

WW 5 *'t(Boleh jadikamu membenci sesuatu)'

FiTl mddhitdmm tersebut nyata bila ia tidak ada isim zhdhir rafa'

yang berada setelahTtt I dan lofazhan' Apabila memang terdapat

isim zhdhir marfA' seperti :ti; f* b\ ,F, maka menurut Abu Ali

Asy-Syalaubini,isimzhdhirtersebutwajibdibacarafa'sebagai

fi'rlkalimat yaqfimo,sementara rangkaian jumlah on dan kalimat

yangberadasesudahnyamenjadifitldarilafozh'asdtdmmah
(sempurna) yang tidak mempunyai khobar'

sedangkan menurut Al-Mubarrad, As-sirafi, dan Al-Farisi, mereka

sependapat dengan Syalaubini di atas, dan mereka juga membolehkan

memakai metode lain, yaitu kalimahrsim yang berada setelahf il itu

dibacarafa,sebagaiisimasd,sementaraondan.Tttl-nyaitumchall
nashabsebagai kha bar 'osd. KalimahfiTl yang berada setelah on,f il-

nyaberupadhamiryangkembalikepadafd\llafazh.asd.Jadiandan

fi'il-nyadatang mendahului isim, seperti ungkapan "l: f* b\ &
(Mudah-mudahan Zaid itu berdiri). Katim ah zaidunmerupakan isfm

hsd, sementara on dan kalimohyaqfimamenjadi khabar.asd, serta

fd'il katimoh yaqfima dalam bentuk dhamir yang kembali kepada

kalimahzaidun.

L
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'Atlraf (,If.a)

Athaf menurut bahasa adalah kembali atau bengkok, sedangkan
menurut istilah,' athaf terbagi dua bagian, yaitu:

1. Athaf nasaq, yaitu tabi'(kalimahyangmengikuti) yang antara ia
dengan matbtt'-nya terdapat salah satu huruf 'athaf, seperti

{g; S rl+ (Telah datang Zaid dan Ktralid).

Hluruf 'athaf nesaq seluruhnya berjumlah sepuluh, yang terbagi
duabagian, yaitu:

a. Hurufyang berserikat antara ma'thrlfdan ma'thtf 'alanfi secara

mutlak dalam bentuk lafazh dan hukum. Huruf tersebut

adalah il,2,i.i, dan 
31.

b. Huruf yang berserikat a ntar a ma'thtf dan ma'thfif, ' alaih dalam
bentuk lafazh-nya saja. Huruf tersebut adalah.h ..f, dan g[
Ketiga huruf tersebut berserikat antara bagian pertama (a)

dan bagian kedua (b) dalam i'rdb-nya,tidak dalam hukum.

Setelah kita membahas mengenai pembagian huruf htftaf nasaq,
maka ada baiknya kita mengenal makna-makna sejumlah huruf
htftqftersebut. Adapun huruf 5 menurut ulama Bashrah makna-
nya untuk muflak'menggabungkan' atau mengumpulkan antara
ma'tht$ dan ma'thtrf ' alaih.

Sementara menurut mazhab ulama Kufahbahwa makna3untuk
tarfrb(berurut) dengan dalil ayatAlquran: Vi AiBir tttr {l e A
(Kehidupan ini tiada lain hanya kehidupan kita di dunia, kita mati
dankitahidup).

Huruf ; berfungsi untuk tertib ittishil (datang bersambung),
sedangkan huruf tsummc untuk tertib infishdl (datang terpisah),
seperti contoh yang pertama IJS l,i-i el+ (Telah datang Zaid lalu

Khalid), dan contoh kedua seperti ungkapan ejhr,isfi,Vrifi
(Telah berdiri dosen kemudian para mahasiswa).

Huruf 
"i; 

disyaratkan ma'thfif-nyaharus menjadi'sebagian' dari
kalimah sebelum huruf hattd, serta menjadi ghdyah (seluruh),
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seperti ungkapan: U$ Jt ur,l3ll.1U 
(Manusia telah mati hingga

'sebrgian' para nabi); dan seperti itilit .!t iti;'tt i+l Craah tiba para

jamaah haji hingga orang-orang yang berjalan kaki)'

Huruf il terbagi dua bagian. Pertam a, am muttashilah yaitu suatu

rangkaiankalimah,dimanakqlimahsesudahhurufomtersebut
masih berkaitan dengan ka limahsebelumnya' Huruf cm ini berada

sesudah ha mzah t astaiyah seperti ayat Alquran [j; { Uft V-b t\*
(Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau kita bersabar).

Kedua, am munqathi'ah yaitu huruf am yanrg berfungsi untuk

memutus pembicaraan pertama, kemudian mengawali pem-

bicaraan baru setelah huruf om. Makna om munqathi'ah adalah

al-idhrlb,seperti dalam ayat Alquran berikut ini'

,Ki ibrrt +'J Sirg &uilirr ,ti$ ,yit t+*t'; i$t rtiaJr (Apakah

sama antara orang buta dan orang yang melihat? Atau samakah

gelap gulita dan terang benderang, tetapi mereka menjadikan

sekutu-sekutu bagi Allah).

Huruf}berfungsiuntukidhrdb(membatalkan)danberalihdari
satu pembicaraan kepada pembicaraan lain bila ia tedadi setelah

kalam itsbauatau untuk istidrdk(menyusulkan) yanS setingkat

lofozhlakin Q$, bila ia terjadi setelah nc.1t atau ncht, seperti ayat

t$t ;,ji$. ;1 ;,pr;ir L. : b *q-b{ Gdakadakeraguanpadaryra datang

dari Tuhan semesta alam. Tetapi mereka berkata: Muhammad

membuat-buatnYa).

Huruf ;1 disunakan sebagai pilihan atas suatu perkara, seperti

ungkapan !iEi) j1 la;; J];,:, i, (Ambillah darihartaku uang dirham

atau dinar); atau digunakan sebagai ibdhah (kewenangan), seperti

W'ai\ ,1 
';ra;lt#h @uduHah'boleh'bersama Hasan atau Ibnu

sirin). Adapun perbedaan antara makna pilihan dengan ibdhah

adalah bahwa makna ibdhah masih mungkin menggabungkan

keduanya, sementara makna pilihan tidakboleh menggabungkan

keduanya.
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seperti ib I lr;al+ (Telah datang Zaid atau AIi).

Huruf tl! seperti halnya huruf au untuk makna pilihan, seperti

ungkapan !bi; Ug lel Ul J-Y bji (Ambillah dari hartaku 'boleh'

uang dirham atau dinar); atau untuk m allrra ibdhah (kewenangan),

sepefti &ill ,it Ul, ;r;.tl Ul u& (DuduHah 'boleh'bersama Hasan

atau Ibnu Sirin), atau untuk makna ragu-ragu, seperti IE \:1, $ Ul rt+
(Telah datang Zaid atau Khalid).

'Athaf baydn, yaitu tdbi' (kalimah yang mengikuti) yang
menjelaskan pada matbfi'-nyayang jdmid serta tidak dapat di-
tatail oleh musyfcq. Antara tdbi' dan matbir'-nya harus ad.a

kesesuaian dal am i'rdb, ma'rifah, nakirah, mudzalckar, mu'annets,

mufrad, tatsniyah, dan jama'-nya, seperti i ,.F;l +Lel
(Telah bersumpah demi Allah Abu Hafsin, Umar). KalimahUmar
adalah 'athaf baydn, yang keberadaannya untuk menjelaskan
yang dimaksud Abu Hafsin.

Kebanyakan pakar nahwu menolak keadaan ma'thttf danma'thitf
' alaih-nya nakirah, sementara kelompok ulama lain memboleh-

kannya, termasuk Ibnu Malik, dengan mengungkapkan alasan

dari ayat Filf:$VlF:r31 (DinValakan dari pohon yang

diberkahi, pohon Zaitun). Kalimah zaitunatin merupakan 'athaf
b ag dn dan kalimah sy oj ar atin.

Untuk itu, setiap kalimah yang boleh dijadikan 'athaf baydn, maka

boleh pula dijadikan badal, seperti ti6 dl * tj :5* (Aku telah

memukul Abu Abdillah, Zaid). Melainkan, bahwa Ibnu Malik
dalam Alfiy ah-nya mengecualikan dalam dua masalah. Pertama,

keadaan tdbi' -ny a itu mufr ad, ma'rifah, dan mu'r ab, sementara

matbfi'-nya mund.dA, seperti lfr?* b, maka kalimah ya'mura
kedudukannya sebagai'athaf baydn, dan tidak boleh menjadi
badal, dengan alasan badal itu harus ada niat mengulang 'dmil.

Jika demikian, maka kalimah ya'mura harus dibaca mabni
dhammah. Kedua, keadaan fdbd'bebas dan alif ldm, sementara
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matbfi'-nyamemakaialif ldm,sepertiiU#.rl.f.JtiJtE1(Akuadalah

orang yang memukul orang itu, Zaid). Maka jelaslah kalimah

zaidunkedudukannya sebagai' athaf bag dn, tidak boleh menjadi

badal dari kalimah ar-rajuli, karena badal harus diniatkan

mengulang 'dmil. Maka nyata perkiraannya: i5 i.j.ittEl' ual ini

tidak boleh terjadi. Sebab Anda telah mengetahui dalam bab

idhdfat,bahwa apabila sifat itu memakai alif ldm, maka ia harus

di-idhdfat-kan kepada kalimah yang mempunyai alif ldmlagi,

seperti JaJl .r.Jtill tii (tni orang yang memukul orang itu)'

'Audhu G*)
Lafazh' audhuadalah zharaf zamdn (keadaan waktu) untuk menun-

julikan waktu yang akan terjadi selamanya. Lafazh'audhu lilhusus

menggunakan naf yang semakna dengan abadan (1;qQ. Ia dibaca mobni

dhammahj ika tidak di- idhdfat-kan, seperti,)* ygl ;i (Aku tidak

akan malas selamanya).

Kadang lafazh ,audhu dibaca nashab jika di-idhdfat-kan, seperti

,1#l,il &F brti (Aku tidak melakukannva selamanva)'

'Ibarah (Bk)
'Ibdrah adalah dua rangkaian kalimah atau lebih yang saling berkaitan

sesuai ketentuan kaidah-kaidah bahasa yang menyimpan makna

tertentu. Atau menurut istilah lain, 'ibdrah adalah pembicaraan yang

menjelaskan makna-makna yang tersimpan dalam hati'

'Ilmul'Arabiyyah Ger)l b)
'IlmulArabiyyahmenurut istilah adalah ilmu nahwu atau sejumlah

ilmu pokok bahasa Arab, seperti sharaf, nahwu, isytiqdq, ma'dni,

bayfun, dan ilmu cabang seperti khat (kaligrafi Arab), insUd', dan

muhddharah.

'Ilmul'Arfldh (;.3flty)
,Ilmul,ar{tdh adalah ilmu pengetahuan yang membahas mengenai
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timbangan-timbangan syair untuk mengetahui shahih atau tidak
shahih, bahar, petikan-petikan (irama) usazan dan segala hal yang

berkaitan dengannya.

Pencipta pertama 'ilmul'arfidh adalah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi,
yang menciptakan lima belas u)ezan atau bahar syair. Kemudian Al-
Akhfasy menambahkan satu bahar padanya yang disebat bahar
mutaddrik Jadi jumlah seluruhnya enam belas bchor. Pakar llmul
'arttdhmenghimpun seluruhnya dalam dua bait syair dari bahar thatail
sebagai berikut.

yJ irtili alFr J.K * j.u;tl:,+,{\b "q* |\*
;;Xt-,>. it i+13r,#i5 S'Ut Lt,-lr$rt L#t A/

Bahar thausil, madid, bastth, lalu uafir, kdmil, h*oj, rajaz, ramal,
sari', insir 6h, khafif , mudhdri', muqtadhab, muj tats, dan mutaqdrib
agarruenjadisempurna.

'Ilmul Lughah fdl irl
'Ilmullughahadalah ilmu yang membahas tentang bahasa dari berbagai

sisi: fonetik (bunyi), timbangan u)ezan, mufradat (kosakata),

semantik, kamus, dan sosiolinguistik. LIlama bahasa sering menyebut-

nya sebagaifiqh lughah, ilmu lisan, lisaniyah, dan alsuniyah.

'Ilmul Qffiyah lglritpe)

'Ilmul qdfiyah adalah ilmu yang membahas tentang batasan-batasan

qdfiyah, huruf, harakat, dan segala hal yang berkaitan dengannya.

'Ilmul qdfiyah dan'ilmu'artrdh mempunyai kaitan yang erat.
Melainkan, bahwa sebagian pakar telah melebarkan kajian pada

disiplin 'ilmul qdfiyah sebagai sebuah kajian khusus, seperti yang

dilakukan oleh Said bin Mas'adah Al-Akhfasy dalam kitabnya, AI-

@w Afr; dan Al-Mubamad dalam karyanyaAl- Qdusafi. u a md Usytuqqdt

Alqdbuhuminhu.
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'Inda (*e)

Lafozh'indamerupal<ankalimahisimyangmenjadrzharaf ,iaselalu

dibaca;'crr oleh huruf min. Ibnu Hisyam dalam btab Mughni-nya

menjelaskan, bahwa lofazh'indc adalah isim(zhoraf makdn) untuk

makna hadir secara nyata, seperti ayat Alquran ',i9 lfrr; lT; tC6 (Maka

tatkala Sulaiman melihat singgasana itu berada di hadapannya); juga

ia untuk makna hadir secara maknawi, seperti ayat Alquran sebagai

berikut *6t Ubr*.ritt,llt (Berkatalah seorang yang mempunyai

ilmu dari kitab suci).

Yadary lafozh'fnda itu me niadr zharof zamdn (keadaan waktu), seperti

ungkapan *.IJtEit '* & (Aku datang kepadamu ketika terbit

matahari).

Lafazh'inda tidak boleh dibacaT'orr kecuali oleh huruf min, seperti

"b 
* b:-$ (Aku datang dari samping guruku). Untuk itu, keliru

bilalafozh 'indo dibaca jarr oleh ild, seperti ucapan orang awam:

.rie,iti5i.



Ghain

GhadA(uE)

lafazh ghadA terbagi dua bagian, yaitu:

Fi'il mddhi nflqish,bilamengandung makna sh airur ah (menj adi).

Untukitu,lafazhghadd.berumalme-rafa'-l<anmubtadd'sebagai

rsim-nya dan me-nashcb-kan khabar-nya, seperti bb #fill.ri,
(Cuaca itu menjadi panas).

Fi'il tdmm (sempurna), bila tidak mengandung makna sh air{trah,
seperti ungkapan ,I, jt633 (Aku pagi-pagi pergi menuju
pekerjaanku).

chairu(;t)
Lafozh ghairuterdiri dari beberapa bentuk, di antaranya:

1. Sifatyang dibacar{a', nashab atauT'crrsesuai keadaan maushuf-

nya. Hal demikian bila lafazh ghairu didahului oleh nakirah,

seperti ayat lV t "Jb t| lSesungguhnya ia perbuatan'yarig' tidak

bark); atau didahului oleh ma'rifah yang dekat kepada nakirah
(alif ldm jinsiyyah), seperti ayat berikut.

;P u;J$t * *aott A$ L\q (Jalan orans-orang yang telah

Engkau beri nikmat yang tidak dibenci). Maushftf pada contoh

ayat di atas adalah lafozh alladzina, di mana alif ldm tersebut

1.

2.

ffi



@ 
Kamus Ilmu Nahwu dan sharaf

menunjukkan untuk jenis. Sebab, sekalipun ia ma'ifah secara

lafazh,tetapi sebenarnya ia berada dalam hukum nokirah secara

makna, karena ia tidak menunjukkan kepada kaum tertentu (lihat,

alif ldmjinsiyyahpada entri alif lf'm).

Is h tsnd' se p erti lafazh illA ({p. Untuk itu, lafazh g hairu tersebut

mu'rab dengan ketentuan i'rdb sebagaimana pada kclimahisim

yang berada setelah lafazh flld, seperti *i*Qjhr i! (Para

.r;rahasiswa telah lulus ujian kecuali Zaid). Maka kalimah yang

datang setelah ghoiru dibaca;'crr selamanya karena idhdfat; ata:u

seperti {;'} € B (Tidak lulus ujian kecuali Zaid), atau seperti

,rj } viitr iVttarumahasiswa telah lulus ujian kecualiZaid)

boleh dibaca nashab sebagai istitsnd'atau dibaca ralo'sebagai

badal dari lafazh ath-thulldb.

Isfm yang didahului oleh kalimahlcrsc (#i). Dalam hal ini, lafazh

ghairu dibaca dhammah tanpa tanuin, sebagai rsim larsc yang

dibuang khabar-nya, dengan perkiraan: ie! fir41. etau ia

drbaeafathchtanpatantainsebagaikhabarlcisc,sementaraisf m-

nya dibuang, dengan perkiraan sebagai berikut: Ab *|btr ,A.
Adapun ucapan orang awam f { adalah keliru.

Tambahan:

Disifatinya isimma'rifah oleh lafazh ghairu adalah karena ia menye-

rupai rsfm ma'rifahdengan di-idhafat-kannya kepada isim ma'rifoh,

seperti VgU -,$elrp. untuk itu, ia diberlakukan seperti halnya isim

ma'rifah.

Maka sebagian pakar nahwu berani membuat ketentuan dengan

memasukka n alif ldm pada lafazh ghairu qIlD . OenSan alasan, bahwa

ketika lafazh ghairu menyerupai rsim ma'rifoh melalui idhAfatnya

kepada isim ma'rifoh, maka boleh saja memasukkan padanya. sesuatu

yang biasa mengikuti idhdfat, yaitn alif ldm.

3.
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Fa, (.i)
Hurufft'terdiri dari enam bagian, yaitu huruf 'athaf, huruf isfihaf,
huruf rdbith padajawdb syarath,httrff. ta'lil,dan huruf zd'rdoh. Ikmi
akan menjelaskannya sebagai berikut:

1. Fd' 'athaf. Biasanya iaber:amal meng-'athaf-kan kalimah bim
kepada /<alfmch rsfm lain, seperti {Ei tj -,t+ (t"tut datang Zaidlalu

Khalid); atau jumlah kepada jumlah, seperti ayat

$i'$U vr,.j.iio tr .iE;ill Uijg tt"t" keduanva digelincirkan oleh

setan dari surga,lalu keduanya dikeluarkan dari keadaan semula).

Huruf 'athaf mempunyai tiga fungsi, yaitu sebagai persekutuan

antara ma'thttf danma'thttf 'alaih dalam hukum,tarfrb danta'qib
(datang di belakang). Apabila Anda katakan: {t55 t: -,V,maka Zaid

dan Khalid datangnya secara bersamaan (bersekutu). Atau Zaid

datang lebih dahulu, kemudian setelah itu disusul Khalid tanpa

mahlah (tertunda lama). Hal demikian itu disebut tcrtib. Atau

datang di belakang tanpa wujudnya mahlah, tetapi sesuai kadar

perkiraan. Misalnya, { Ii gyi lrf (Fulan menikah lalu lahirlah
anak darinya). Maka lahirnya anak dari fulan tersebut setelah

adanya pernikahan yang tidak lama masa antara keduanya (nikah

dan lahir anq$ kecuali terselang oleh masa kehamilan.

@
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Tambahan:

Kadang huruf fi'dibuang beserta ma'thftf-nya, seperti ayat

W rP liir ii &rSrE fr-J\ !W,.i./^bl Elii ,,,i1Ai jdiirt ilr@anke-

tika Musa memohon air untuk kaumnya, maka kami berfirman:

pukullah batu itu dengan tongkatmu. fialu ia memukulnya], maka

memancarlah darinya dua belas mata air). Yakni: dfiilt,l.i*.
Huruf..1ffi' pada kalimah fadharabc tersebut menurut sebagian

ulama adalahft ' fashihah,karena ia menerangkan maksud sesuatu

yang diperkirakan dari pembicaraan yang telah disebutkan

sebelumnya, yaitu kalimah perintah,.7ril (pukullah).

Fd' isti'ndfiyyah, yaitn huruf fi'yang mengawali pembicaraan

pada suatu k alimahyang berada sesudahnya, dengan pembicaraan

yang tidak ada kaitan dengan pembicaraan sebelumnya. Untuk

itn, jumlah yang berada sesudahnya itu tidak memiliki mahall

(kedudukan) i\ab, seperti ayat:

'rf*-6:irt;ur 661$ ,K7[>h+ la[, ti6 tdi (ratkala Allah

memberi kepada keduanya seorang anak soleh, maka keduanya

menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang dianugerahkan-

Nya kepada keduanya itu. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka

persekutukan). Huruffi ' pada kalimahfatd'alalldhu dan kalimah

sesudahnya merupakanTum/ch permulaan yang tidak mempunyai

mahalli'rdb.

Huruf fi' rdbith (pengikat) yang berada pada jatadb syarath.

Untuk itu,Ju mlahyang ada setelah huruffi 'tersebut berada dalam

mahall j ann, bil a rddd t (perabot) sy ar ath itu j azm.

Huruffi'yang berada p adajautdb syarath itu bilajaru 6b syarath

tidak pantas dijadikan sAarath. Demikian itu terjadi bila jau;db

syarath:

a. Jumlah ismiyyah, seperti "# 'fr:'l',t+ ol (Jika Zaid telah

datang, maka ia adalah orang yang berbuat baik).

b. Jumlahyang dibarengi oleh m6.nafi,seperti '^bt16 trj rl+ ol
(Jika Zaid telah datang maka aku tidak akan memukulnya).

2.

3.

L
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c. Jumlah fi'liyyah yang dibarengi oleh gcd, seperti

U :rr4 { * ift &rj.ol (,rita dia mencuri, maka sungguh

telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu).

d. Jumlah fi'liyyah yang dibarengi oleh lcn, seperti
'4rb1 # dE rl+.{ (Jika Khalid telah datang maka aku tidak

akan memukulnya).

e. Jumlahfi'liyyah yang dibarengi oleh srn atau saufa, seperti

ungkapan i .tfi -tj'i.ra$ OI t,lita kamu hijrah maka kamu akan

menyesal).

Hurufft'ta'tiliygah (alasan) yang semakna dengan lafazh );.\
(karena). Iatidak mempwryai mahall i'rAb,seperti.j{;; -fr q bV
(Bantulah Zaid, karena ia temanmu).

Hurff.fd' zd'idch (tambahan) yang dipakai untuk memperindah

lafazh. Ia tidak ber-'ama/ serta ti dak memilihu mahall f 'rd b. Imam
Sibawaih tidak menetapkan adanya fd' zd'idah tersebut.

Huruffi' zi'idah pada lazimnya bersambung dengan lafazh.y;
atau gE, seperti'Ei \;: t;# iS;l (eku memberinya lima puluh

rupiah saja).

Fa'il (3er6)

Fd'fl adalahisimmarfu'(dibacarafa')yangdisebutkanTt'ilatatsyibah

f il-nya terlebih dahulu, seperti {E-,t+ (K}ralid telah datang); atau

seperti i6; H "S;@"iditu orang yang bersinar wajahnya). Yang dimak-

sud syfbahTttl yang me- rafa' -kanfd'il-nya adalah isim fd'il, mashdar,
isim mafftl, shifah musyabbahah, isim tafdhil, dan rsim lainnya.

Menurut mazhab Bashrah,f il tidak boleh didahulukan atasTt'il dan

sgibah-nya, seperti il3t;, ai mana kalimah zaidun kedudukannya

menjadift?. Tetapi seharusnya menjadikan kalimah zaidun tersebut
di atas sebagai mubtadd',sedangkan kalimah yarrg berada sesudahnya

sebagai khabar-nya, dengan perkiraan: e iS i5. Sementara mazhab

Kufah membolehkanfi t/ didahulukan atas;i'i/ dan syibah-nya, seperti

iE Otililt (Dua Zaid telah berdiri). Namun pendapat yang benar adalah

4.
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menurut ketentuan kaidah yang digunakan oleh mazhab Bashrah.

Fd'rl terbagi kepada dua bagian, yaitu:

1 . Isim zhdhtr,yaina, kalimah yang menunju}kan p ada dzdt (personal)

yang disebutkan secara langsung, seperti kalimah zaid pada

contoh Ij rl".
2. Isim dhamir, yaitufd'il dalam bentuk kata ganti (dhamir) yang

menunjukkan untuk m utakallim, mukhdthab, dan ghd'ib, seperti

c;1; (eku tetah memukul); .1;,p, (IGmu telah memukul), atau,-t. f
(Dia telah memukul).

Mazhab jumhur Arab (ulama nahwu) telah sepakat, bahwa apabila

kalimahTttl disandarkan kepada f6.'il isim zhdhir dalam bentuk
tatsnigah atan jama', maka kalimahf i/ tersebut wajib dikosongkan

dari tanda yang menunjukkan kepada tatsniyah atau 7'ama'. Oleh

karenanya, ia seperti halnya ketika disandarkan kepadaf il mufrad
(tunggal), seperti d,tl$ltiti (Dua Zaid itu telah berdiri), atau seperti

Ujult iti (Zaid-Zaiditu telah berdiri).

Perlu diketahui, bahwa dalam gramatika dikenal bentuk struktur
bahasa yang berpola S+P+O atau Subjek+Predikat+Objek. Namun,

dalam gramatika Arab hal demikian pada lazimnya mendahulukan

predikat atas subjeknya, seperti til.tr "*:u.* (Zaid telah memukul
Klralid). Demikian itu, karena pada dasarnyafd'il (subjek) mengikat

padaf 1l (predikat) dan tidak dapat dilepaskan dariTtll-nya, sertafd'il
masih merupakan satu bagian dariTt'rl-nya. Maka akhir kclfmahf il
dibaca sukttn (mati) ketika ia bertemu dengan denganfi'rl dhamtr
mutakallim, atau mukhdthab, seperti *;.lara pakar nahwu ber-
alasan karena mereka tidak suka menggabungkan empat huruf yang

berharakat pada satu kalimah. Maka dengan demikian alasan itu
menunjukkan, bahwa 1frTl beserta 7tIl-nya menyatu bagaikan satu

kalimah.

Dan jugapada dasarnyamaftrlbth (objek) itu diakftirkan dariTttldan

fd'il-nya. Namun, kadang mafttl brh didahulukan atas.1ffi?-nya ketika

tidak dikhawatirkan terjadinya iltibds (kekeliruan) antara keduanya,

seperti kesamaran dalam i'rdb-nya dan tidak dijumpai ptlJa qafinah
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(indikasi) yang menjelaskan bahwa maffil bfh harus diakhirkan dari
fd.'ibnya. Apabila memang dikhawatirkan i/trbds, makaft,il harus
didahulukan atas maf ttl-ny a,s eperti oL! rrJ, I U. i. pendapat tersebut
merupakan mazhab jumhur (kebanyakan). Tetapi sebagian mereka
membolehkan mendahultrkanmaftt/ bih pada kasus ini. Mereka ber-
alasan bahwa orang Arab itu telah punya maksud dari pembicaraannya
dalam kondisi fhibds, sebagaimana dalam kondisi jelas. Apabila telah
dijumpai indikasi yang menjelaskan kedudukan fdil dari maffil-nya,
maka boleh mendahulukan maffil bzh, seperti ,gi, ,-ijil ,Sl (Musa

telah makan buah kumatsra). Dalam hal ini, Ibnu Malik menyatakan
dalamAlfiyah-nya:

)t [r j1 S;t;ar a pty * )lre j1 ;ufi 6 p-!!
Pada dasarnya kalimahf il itu bersambung denganfd'il-nya, dan
maf fil t er pis ih d,ari fi il - ny a.

?d';, iyrfi $1 I S y A ol J#t 9r3
Akhirkan posfsf mafttl dari f il-nya jika dikhauatirkan terjadi
kekeliraan, ataufdil dalambentuk dhamir yang dibatasi.

Tambahan:

Di antara orang Arab ada pakar yang menyesuaikan antara;E,r/ dan

fd'il-nya dalam bentuk tastniyah ata:u jama'.Artinya, ketika kalimah
7t? disandarkan kepadaft ? tastniy ah ata:u jama',maka kalimah f il
tersebut tetap disandangkan tanda tatsniyah ata:u jama'. Kaidah
tersebut kemudian dikenal dengan sebutan lughah akalfini ar-
baraghits e*rt\ Oifib,seperti ungkapan: qd,iit !i+ (Dua guru laki-

laki itu telah hadir). Atau seperri ungkapan ojiir.liilili; (para guru
laki-laki itu telah hadir).

Di dalam ungkapan Arab banyak dijumpai bentuk struktur gramatika
yang mendahulukan mafttl bih yangmenyimpan dhamir (kata ganti)
yang kembali kepadf il-nya, seperti *'*Sy (Umar takut kepada
Tuhannya/kepada Tuhannya umar takut). Demikian itu jika dhamir
yang berada pada maffil bihtersebut kembali kepadaft? yang berada
di akhir secara lafazh (muta'akhkhir tafzhan). Sebenarnya fd.'il
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tersebut dalam perkiraan harus didahulukan atas mafttl-nya, karena

pada dasarnyafiil itu bersambung dengan fil-nya. Maka dengan

demikian, kedudukan fd'ilberada di awal (mutaqaddim rutbatan),

sekalipun posisinya berada di ak*rir secara lafazh.

Dalam Surah Al-An'Am ayat LBT berbunyi:

itYlit)rj;I5 6rut U $.:i:i$s (Dan demikianlah pemimpin-

pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang

musyrikitu memandang baik membunuh anak-anak mereka).

Sementarasyddz(aeat)dhamtryangberadapada,ft 'rTdiawalkembali

kepada maffil bihyangdiakhirkan danfd'il-nya, seperti ;fltt:i Sg
(Kembangnya telah menghiasi pohon itu). Dhamir hd'-nyayang ada

pada kalimah nttr (fA'iD itu kembali kepada kalimah asy-syajara
(maf ulbih).Dikatakansgddz,l<arenadhamirtesebutkembalikepada

maful bih yang berada diakhir secara lafazh dan kedudukan
(muta'alchkhir lafzhanwarutbatan). Masalah ini ditolak ol ehjumhur
ulama nahwu, sekalipun ada sebagian mereka yang membolehkannya,

di antaranya Abu'Abdillah Ath-lhiwal dari mazhab Kufah dan Abu

Fath bin Jinni. Ibnu Malik mengungkapkan dalam Alfiyah-nya:

**tt:i $Y) P 14 s * q:;v *to,
Teloh dikenal ungkapan seperti: kepada Tfuhannya Umar takut.
Tetapi sy ddz ung kapan : kembang ny a telah meng hiasi p ohon itu.

Faqath('lii)
Faqathmerupakan bentuk struktur lafazhyang terdiri danfd' zd'idah

(tambahan) untuk memperindah lafazh dan gath sebagai isimf il
mudhdri'yang berarti 'cukup', sementara fd'il-nya dalam bentuk

dhamiryang disimpan, dengan perkiraan: ;i, seperti'trfrtlr 6[61Oia
pernah menghadap aku sekali saja).

rathah (I*i)
Fathah merupakan tanda i'rdb nashab pada isim mufrad (tunggal),

jama' taksir danTttl mudhdri'yang bertemu dengan 'dmil nashab,
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seperti lfr|l+;1J (am tidak akan memukul orang).

Demikian prula fathah menjadi tanda i'rdb jarr pada isfm ghair
munshaif, seperti q:g,Sy; (Aku telah bersua dengan Zainab).

Fafi'a(6;i)
Iafazh fati'a adalah 7i'it mddhi ndqish yang ber- h mal me-r afa' -kan
mubtadd' sebagai rsim-nya, dan me-nashab-kan khabar-nya. Makna

lafazh fati'a sebagaimana akhui.t lainnya (JD, yaitu makna
'meniadakan'. Kemudian setelah dimasuki nqE atau syibahnafi,maka
ia kembali menjadi makna dtsbdt (tetap/terus-menerus).

Dalam hal ini,lafazhfatih disyaratkan harus didahului oleh no-1i atau

qibah nafi (nahi dn doh), seperti [4 E,All 6p E (Orang sakit itu terus

menerus tidur); atau seperti J;$.l & *ttk { (famu senantiasa

mengerjakan dengan konsisten atas kesungguhanmu).

Fi'il (J$)

Fi? adalah kalimah (kata) yang menunjukkan makna mandiri dan

disertai dengan pengertian zamdn (waktu). Dengan kata lain,Tt? itu
kata kerja, seperti +.i3.

Kalimahfi? mempunyai beberapa tanda atau ciri khas, di antaranya

menerima huruf gad saufa, sin, tA'tahits mati, dhamtrfdil, atau nfin

taukid,seperti ff in @ialaki-laki telah lulus ujian)

ii,,i-t .r3 (Terkadang Zaid datang)

U i*(Iomubakal lulus ujian)

6& tfamu akan lulus ujian)

""rD,r* (Hindun telah lulus uj ian)

&i tat u telah lulus ujian)

$i3,t (Dia benar-benar telah pergi)

Kalimahfil dilihat dari segi pengertian zamdn (masa) terbagi tiga
bagian, yaitu:
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1. Fi'il mddhi, yaitu kalimah yang menunjukkan suatu kejadian
(perbuatan) yang telah berlalu dan selesai.

Kalimah f il mddhi tersebut mempunyai empat kondisi dari segi

pengertian zamdn,yaitu:

a. Nyata maknanya pada masa telah berlalu dan telah selesai.

Kondisi ini lazim banyak digunakan. Pengertian mddhi dalam

hal ini adalah mddhi (telah) yang ditunjukkan secara lafazh

dan makna, serta pekerjaan yang telah berlalu itu menun-

jukkan masa lampau gauh), seperti ayat;j{r5 gt?Jliil6E
(Allah telah menciptakan langit dan bumi); atau masa telah

terlewat (dekat), bila kalimah tersebut termasuk kelompok

fi1|-fi ilmuqdrabahatau.kalimahfitlyangdidahuluiolehqad.

Nyata maknanya (bukan lafazh) pada saat penuturan. Artinya,

mfldhidalamhaliniadalahpengertianmddhidaisegilafazh-
nya saja, dan yang dimaksud dengannya adal ah kalimah insyd'

seperti ;5irt(Xamu sedang membeli); atau dalam bentuk ri'rl

syurtr' yangmenunjukkan sedang terjadi, seperti i\"5:,*
(Zaid mulaiberdoa).

Nyata maknanya pada masa akan datang, setelah terjadinya
penuturan. Maka dengan demikian pengertian mddhidi sini

sebatas lafazh-nyasaja, tidak dengan maknanya. Kondisi ini
berlaku bila kalimah tersebut menyimpan makna 'janji',

seperti ayat Alquran i$t'!V#1[1 (SesunSguhnya Kami

(Allah) akan memberikan telag a al-Kautsar kepadamu); atau

menunju}kan makna thalab (doa), seperti ii,td6, (Semoga

Allah memberi taufik kepadamu).

Makna mddhiyangpantas untuk masa telah berlalu atau akan

datang, dengan syarat tidak dijumpai qafinah (indikasi) yang

b.

c.

d.

Kadang kalimah kdna (OY) berfungsi sebagai makna daudm
(berlangsung dan tetap) yang mencakup untuk zamd n mddhi dan
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amr, seperti ayatAlquran sebagai berikut: W:t:& iirt gK (Allah

itu Maha Pengampun lagi Penyayang). Sifat pengampun dan
penyayang itu berlangsung terus menerus dan tetap langgeng,

tidak menunjukkan waktu yang telah berlalu saja.

H ukumnyaf il mddhi adalah mabni farhc h sel amanya, bila tidak
bertemu diakhirnya dengan sesuatu hal.

2. Fi'il mudhdrf', yaitu kalimah yang menunjukkan suatu kejadian
(perbuatan) yang sedang berlangsung dan yang akan datang,

seperti 4^( {Oia laki-laki sedang/akan menulis).

Fi'il mudhdrf'mempunyai empat kondisi dari segi pengertian

I*l;l'Juntuk masa yans sedang berlangsun s&at).an masa

yang akan datang (istiqbdl). Demikian itu, apabila dijumpai
qarinah (indikasi) yang menunjukkan padanya.

b. Nyata untuk masa yang sedang berlangsung, apabila wujud
qarinah seperti ia dibarengi oleh lafazhg{t(sekarang); atau

beradasebagailchabardanf ilsyurt/,sepertig";illLA'PlU
(Guru itu mulai menjelaskan pelajaran).

Nyata menunjukkan untuk masa yang telah terjadi (mddh{),

apabila didahului oleh'Amil jazmlam,seperti ayat Ij cb & ;j
(Dia Allah sama sekali tidak pernah beranak dan tidak
diperanakkan).

Nyata mununjukkan masa yang akan datang, bila ia dibarengi

oleh zharaf yang menunjukkan makna istiqbdl, seperti

,24 frtifqEt (at u akan mencukupimu bila kamu lulus ujian);

atau dibarengi oleh lafazhsin dan saula, seperti ayat !E J;i;
(Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka); atau menetapi

makna janji dan ancaman, seperti dalam Surah Al-Md'idah
ayat 4oi,J:4#fritWU+14 (Dia akan menyiksa siapa

yang dikehendaki-Nya, dan mengampuni bagi siapa yang

dikehendaki-Nya).

d.
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Fiil mudhdri' di-musytaq daifiIlmddhi dengan tambahan

salah satu huruf mudhdra'ah. Dan ciri }rhas yang nyata pada

f il mudhdn' adalah sah dimasuki huruf lam jazm, seperti

rra t'
3. Fi'iI amr,yaiis,kalimahyang menunjulkan makna perintah suatu

perbuatan, seperti kalimahqSt {totirt"t ).

Fiil amr mempunyai ciri khas, yaitu shighah-nya menunjukkan

pada perintah secara murni, tanpa tambahan lafazh lainnya,

seperti dalam ayat: gh$l V,hiti.t- i\ jt irir ii ("ladilah kamu

orang pemaaf, dan suruhlah orang mengerjakan kebaikan serta

berpal,inglah dari orang-orang bodoh).

Ciri khas lainnya adalahTt'il amr dapat menerima nfin tauldd, baik

tsaqtlah maupun khafifah, seperti ft/ (pukullah). Jadi ketika suatu

kalimah yang bentuk s hig hah-ny a menunju}kan padaTt? amr, tetapi

ia tidak menerima alamat atau ciri khasTt? cmr, maka ia bukanlah

bentukTt'il cmr, tetapi disebut isimf ilamr, seperti kalimah'.b,yang
berarti uskut (diamlah). Jadi, kalimah shah tersebut tidak boleh

menerima nttn taukid tsaqtlah maupun khafifah.Imam Ibnu Malik
mengungkapkan dal am Alfiy ah-ny a:

';biu F'i\ i *i S J.. OjU rE il UdU
Fiil amr itujika tidakmenerima tempatunruknttn taukid, makaia
disebut isim f il amr, s ep erti kalimah shah dan hayy ahal.

Fi'il qmr menunju}kan zamdn yang akan datang, karena ia merupakan

tuntutan (perintah) pada suatu perbuatan yang belum terjadi pada

saat penuturan.

Fi'il Jemia GWr jr)
FiTl jdmid adalahTt? yang menyerupai huruf, ia dapat mendatangkan

makna yang bebas dari pengertian zaman dan perbuatan yang

dikategorikan pada kalimahlr'fl. Untuk itu, ia tidak menerima

perubahan dari satu bentuk kepada bentuk lain, tetapi wujudnya tetap

pada satu bentuk.
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Apabila ftl jdmid itu tidak terikat dengan pengertian zamdn dan
perbuatan, maka ia tidak butuh pada tashrif fi?. PenyerupaanTt'il

kepada huruf itu dapat mencegah terjadinya tashrif, dan ia tetap
menjadifimfd (statis). Jdmid dalam kalimahfi'il itu seperti halnya
mabni dalam isim, keduanya menjadi sebab menyerupai kepada huruf,
seperti kalimah r*, i, P, dan;it. Mazhab jumhur pakar nahwu

menyatakan, bahwa kclimah-kalimah tersebut termasuk kalimahf il,
dengan alasan ia dapat dimasuki olehtd'tahits mati, seperti ungkapan

3:; Ut g"air- (Sebaik-baikperempuan itu Hindun).

Di antaraTi il jdmid adalah ungkapan ex 6-b). Kalimah sugitha ini
merupakan fi iljdmid mabni majhttl yang tetap mengikat pada bentuk
mddhi. Seperti telah dijelaskan di muka pada entri suqitha,bahwa ia
merupakan ungkapan kiasan yang ditujukan bagi orang yang menyesal

atas perbuatanyangtelah dilakukan atau ditinggalkan, sedih ataubingturg,

seperti dalam ayat !ri, fi flVl5i"rft O WUJi(Dan tatkala mereka

menyesal atas perbuatannya dan mengetahui, bahwa mereka telah sesat).

Fi'il Mu'tal (;laJrgg)

Fi'il mu'tal adalahTt? yang salah satu huruf aslinya dari huruf illat,
seperti Jli.

Fi'il mu'tal terbagi kepada empat bagian, yaitu mitsdl, ajwdf, ndqish,
danlafif. Kami akan jelaskan satu persatu.

1. Mitsdl, yaitu kalfmahyangfd'fiIl-nya huruf 'rllct, seperti j63.

2. Aju:df, yaitu kclfmahyang'ainfil-nya huruf ?tat, seperti ]!.
Asalnya: lj.

g. Ndqish, yaitu ftclfmahyangldmfiil-nyahuruf illat, sepern ip:s.

4. Lafif,yaitttkalimahfil yang dua huruf aslinya terdiri dari huruf
lllat. Lafif ini terdiri dari dua bagian, yaitu:

a. Lafif maqritn, yaitu kalimah f il yang dua huruf 'illat-nya
beriringan, seperti rsil dan 6'i.

b. Lafif mafiq, yaitu kalimah f il yang dua huruf illat-nya
terpisah, seperti $3dan 6-r.
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Fi'il Shahih t6#tt15,
Fi'il shahih (sehat) adalahTi'i/ yang seluruh huruf aslinya itu huruf
shahih (lawan mu'ta[), seperti q;f.
Fi'il shahth terbagi tiga bagian, yaitu sdlim, mahmttz, dan mudhd'af.

1. Sdlim adalahTt? yang seluruh huruf aslinya bukan huruf t//at,
hamzah, ata:u mudha' af, seperti'[r.

2. Mahmfiz, yaituyt'i/ yang salah satu huruf aslinya it:u hamzah,

seperti kalimah $.Jta, dan!;.

S. Mudhd'af, yaitu";t? yang salah satu huruf aslinya terdiri dari dua

huruf yang sejenis tanpa tambahan, seperti ilia.

Fi'il Ta'aiiub (q.i Clt .E)
Ta'ajjub adalah merasa kagum pada suatu perbuatan seseorang yang

mempunyai keistimewaan padanya.

Banyak ungkapan yang menyatakan rasa kagum pada sesuatu, seperti

"yatfy+1uEVl'/13A\Sy}kif 
(BagaimanakamumengingkariAlah?

Sementara kamu sekalian awalnya mati, lalu Dia menghidupkan
kembali kamu sekalian).

Makna ta'ajjub di atas sesungguhnya hanya dapat dipahami melalui
sisi indikasi pembicaraan, sementara sesuafu yang dapat memberi
kepahaman pada makn a ta'ajjub (rasa kagum) melalui bentuk sft ighah
yang khusus untuk ta'ajjub adalahf il ta'ajjub itu sendiri, di mana ia

mempunyai duabentuk shighah,yatn;nfi E aan.. $it seperti Ug .p1 U
(Alangkah tampanriya Zaid),atau seperti Jilt, 6rt 

(ehnSkatr jeleknya

kebodohan).Adapun pemaknaan secaratekstual di atas adalah sebagai

berikut: md adalah huruf nokrrahtdmmoh, menurut Sibawaih, yang

kedudukannya sebagai mubtadi',sementara kalimah ajmala adalah

f il mddhi danfdi'l-nya dalam bentuk dhamir yang disimpan, yang

kembali kepada md, dan kalimah zaidan sebagai maftrlbihkalimah
ajmala.

Adapun kalimah aqbih adalah bentuk fi'rl cmr, tetapi maknanya tetap
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ta'ajjub (bukan amr/perintah), sementarajft 'rl-nya dalam bentuk rsim

yang di7'crr-kan oleh huruf bd'zdidah (tambahan), yaitu kalimahal-
jahli.

Fi'il ta'ajjub seperti halnya isim tafdhil, ia tidak dibentuk shighah

kecuali dariTi'il tsuldtsiy, mutasharrif, tdmm, tidak di-naf-kan, bukan

sifat yang menyerupaitaazan afala (.pSI), dan nyata harus memiliki
keistimewaan.

Sementara hukum padamuta'ajjab minhu(nama yang dikagumi) itu
harus isimma'rifah agar memperoleh maksud (fdidah) darinya, yaitu
kekaguman pada keadaan seseorang tertentu, seperti jfu;I+1U
(Alangkah tampannya seseorang), maka contoh tersebut keliru,
karena tidak jelas orang yang dikaguminya. Melainkan, bahwa jika
nakirah tersebut disifati, seperti lpjt iB 1l;'.; Jil U (alangkah tampan-

nya seseorang yang berbuat kebaikan itu), maka hal demikian itu boleh

saja, karena telah memperclehfdidah (dipahami) darinya.

Boleh membtangmuta'ajjab minhu, jikapembicaraan telah jelas tanpa

muta'qjj ab minhu. Tetapi membuang muta'ajjab mrnhu setelah shighah

a/i/ itu disyaratkan haru s di: athaf-kan kepada shighah afillainyang
telah disebutkan sebelumnya, seperti ayat p.\Fr 

e"l tAJu"gkah terang

pendengaran-Nya dan langkah tajam penglihatan-Nya)- Menurut
perkiraan: if F:.Wallahu a'lam.

Fi'il Tsulitsiv (0>0t Jt)
Fi'il tsuldtsry adalahTi? yang tersusun dari tiga huruf asli, seperti g(.
Fi? tsuldtsry terbagi kepada dua bagian, yaitu:

1. Tzuldtsiy mujarrrad,yutttfi?yang seluruh huruf mddlri-nya adalah

asli (tanpa tambahan), seperti contoh di atas. Fi'il tsulfltsiy
muj arrrad mempunyai enam u)azan,yaitu:

Je - J;i seperti 'fr- fr
Jr[ - .};i seperti &- e
,}f;-',y,seperti ih- ti
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,fi-',yseperti ,#- ,.e
:fi _ -J;seperti e* _ c..r_

Je_ giseperti :r*_ t*
2. Tsuldtsiy mazid., yaituf? yang ditambatri oleh beberapa huruf

lain pada huruf-huruf aslinya karena menyimpan faedah makna,

seperti kalimoh -p;31 (memutiakan), di manarfi 'il tanldtsiy muianrad-

nyaadalahi5f (mulia).

Kadang tambahan pada tsuldtsiy tersebut satu huruf (mazid bi
harfin).Maka dengan demikianTt'il tersebut mempunyai 3 u)oizan,

yaitu;[6 seperti ia; ;11 seperti p31 danwazanupB seperti u!8. Atau

tambahan dua huruf (mazid bi hadain), maka ia mempunyai 5

wazan,yaifri

.Pt seperti f5

.Jat8 seperti {,tA

;;ft,t sePerti ;;,Kl

.|iril sePerti iiii'l
iYit seperti .ri4t
Apabila tsuldtsiy mazid tersebut ditambah g huruf (tsaldtsctu

ahrufin), maka ia terdiri dari + wazan,yaitit

JiliitsePerti Atil'l
.pyil seperti 31idrl
.1Yit sePerti 4{;t

Juitsenerti it3;,t

Fulu Qi)
Iafazhfulu merupakan kalimah isim yang digunakan untuk ntldd'

(panggilan) dan digunakan sebagai danrrat syair, sqerd $ E 
(watni fulan).

Sementara nidi'bagiperempuan adalah iii g (wahai fulanah). Sebab

asal keduaryra, menurut maztrab Kufah adalah 3:ii dan t>i| yang dibuang

alif dan n0n-nya seb agan tarkhim (membuang huruf al*rir munddd).
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Kedua kalimah tersebut di atas mengunggkapkan krndych (kiasan)

tentang nama seseorang, menurut Ibnu'Ushfur, Syalaubini, dan Ibnu
Malik. Melainkan, bahwa membuang alif dann0n, menurut mereka,
bukan sebagai tarkhtmmelainkan talchfif (memudahkan). Sebab jika
tidak demikian, tentu ungkapan bagi mudz,akkar danmu'annats dapat
dikatakan: gdandr!6.



Qaf

Qablu(ilj)
Lafazh qablu m erupakan zhar af z amd n dan makdn bilakeduanya di-
idhafat-kan kepada zhar af zamdn dan makdn. Daram hal ini, lafazh
qablumempunyai empat bentuk keadaan. Tiga bentuk untuk mu're.b,
yaitu:

1. Apabila dr-idhdfat-kan secara lafazh, seperti $,F b&+ (am
datang sebelum Zaid).

2. Dibuang mudhdf ilaih-nya serta diniati daram ben ntk lafozh-nya,
seperti ungkapan ',fi :!491, #lUo;'adi akBL(Aku akan mencu-
kupimu dan mencukupi Zaid. Tetapi aku akan mencukupimu
sebelum mencukupi Z,aid).

3. Dibuang mudhdfilaih-nya secara lafozh danmakna. Maka dengan
demikian ia menjadi nakirah yang dibaca tanwin, seperti
ungkapan penyair:

fnr,r.i\ .r:tl irl * J$ .r1 +fli () F
Maka minuman itu menjadi segar bagiku dan aku sebelumnya
hampir tersedak oleh air panas itu.

Adapun bentuk qablu yang lainnya adalah mabni dhammah, yaifii
apabila dibuang mudhdf ilaih-nya dengan disertai niat dalam

ffi

@
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maknanya, seperti ayatAlqura\k :y, J*t ;y l'ft ;lr (BagiAllah urusan

sebelum dan sesudah mereka menang).

Qad(rO
Lafazh qad terdiri dari tiga bagian, yaitu isim,Tt?, dan hurul. Kami

akan memaparkannya sebagai berikut.

Isim f il yang semakna dengan ;( (cukup), seperti Fl Ui; li
(Cukup satu dirham untuk Zaid). Kalimah qad tersebut adalah

isimfi'il mddhi mabni'ala sulcttn(mati), sementara ka limah zaidan

kedudukannya sebagai maffil bih, dan kalimah dirhamunsebagai

f6'ilyangdibaca rafa'.l..Jta:u seperti ?:e lS (Cukup bagimu satu

dirham).

Ismigyahyang semakna dengan lafazh (,.r (cukup). Lafozh ini
pada lazimnya mabni sulcttn (mati), seperti };,t4t ;i; i3 (Cukun baSi

Zaid sebuah senyuman) . Kalimahqadtersebut adalah rsim seperti

hosbu, mabni'ald sukfin (mati), mahall rafa' sebagai mubtadd',

sementara kalimah zaidinadalah mudhdf ilaih yang dibacajarr,

dankalimahibtbamatunmenjadikhabaryarrgdibaea'rafa'.

Perbedaan antara qad isimf il dan qad ismiyyah adalah bahwa

kalimah yang berada sesudah qad isimfill itu dibaca nashab,

menjadi maffil bih-nyagcd, sement ara kalimohyang biasa berada

sesudah qadismiyych itu dibaca.l'cr sebagai mudhdf ilaih.

H arfiyy ah, yaitu huruf qad yangdibaca mabni sulctrn (mati) serta

tidak memil ilo, mahall i'rdb . Qad harTtyyah ini Lirusus masuk pada

f il mutasharrif khabari yang berbentuk itsbaf atau noYE serta

bebas dari 'dmil nashab , j azm , atau huruf tanfis (sin dan soulc) .

Fi? tersebut tidak dipisah kecuali oleh sumpah dan huruf n afi ld,

seperti ungkapan penyair:

frq b! $.jrjg,uiru3 S t*b otulil, ii {El

Apakah Khalid demi Allah sungguh kamu telah berjalan di
kegelapan. Orang yang sedang asyik bercinta lagi hina pada

g olong an kami itu bukanlah p encuri.

1.
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Qad harfiyych itu mempunyai beberapa makna, di antaranya:

a. Taudqu'(pengharapan). Qod semacam ini berada padafi'il
mudhdri',seperti ungkapan 3j fia n @aidharap-harap lulus

ujian).

b. Taqlil (sedikit), seperti Af3(r O:& fr(Kadang pembohong itu
berkata benar).

c. Taktstr (banyak). Qad semacam ini menurut pendapat
Sibawaih, yang dicontohkan dalam ungkapan penyair Al-
Hudzali:

2v;qlq.l,tts1i6' * '^U,6W i;i* a31S

Seing aht mening g alkan y ang sepadan dalam keberanian
y ang b erut arna kuning j ari-j ariny a. J ad.i s e akan- akan
p akaianny a itu dibuang .oleh p ohon b esar an.

Syair di atas adalah bentuk kiasan tentang banyaknya darah
yang keluar hingga menjadi lemas.

d. Tahqiq (pernyataan). Qad makna tahqiq ini pada lazimnya
masuk padaTi? mddhi, seperti ayat 66 U *\.ri (Sungguh

telah beruntung orang yang membersihkan dirinya).

e. Taqrib (dekat), seperti ayat ij.,!lltcj6 ri (Shalat telah dekat
dilaksanakan).

QaIa(Jti)

Kalimah gdla terdiri dari dua bagian, yaitu:

Fi'il mddhi yang muta'addi kepada satu mal0/, seperti

kf it Oll'ol r"$,Y taid berkata : sesungguhnya uj ian telah dekat

waktunya). Jumlah inna a l-imtihdna qadbun berada dalam mahall
nashab, sebagai maqfil qaul (mafttl). Kadang kalimah qdla it:u
muta'addi melalui huruf b6'bila mengandung makna i'taqada,
seperti E Jjl 6 (Aku yakin dengan ini).

Fi'il mddhiyang semakna dengan zhonna (menduga). Untuk itu,
kalimah qAIa senantias aber -' amal me-nashab-kan dua maffil bih
seperti halnya lafazh zhanna.

1.

,
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FiTl qdla tersebut harus memenuhi empat syarat, yaitu (r)"fi''tl

mudhflri', (z) disandarkan kepadamukhathab, (g) didahului oleh

istiJhdm, (+) tidak dipis ah antar a btiJhdm dan mudhdn' tersebut

kecuali oleh zharaf, jarr majrur, atau ma'mttUr'il, seperti

LCl+ l5;J Jfiirjllt.9J (Apakah di sekolah itu kamu menduga Zaid

duduk), atau seperti &Lh jfll }ih Xl;l (Apakah setelah jauh kamu

menduga rumah-rumah itu berhimpun).

Yang menjadi catatan dalam bab ini, bahwa seandainya mudhdri'qaul
tersebut telah memenuhi syarat ber-hmcl seperti halnya zhannc, maka

boleh me-ro/c'-kan dua maffil-nya, kemudian keduanya dijadikan

mubtudA'dankhabar,sehinggamudhdi'qaulitumuta'addikepada
sattt maffil saj a, yaitu berupa Tum lah mubtad6' dan khab ar, seperti
"t#,.fitJFl (epat<atr kamu menduga matahari itu bersinar).

Qalama (Uli)

Lafazh qallam6. merupakan struktur rangkaian kalimaliyang terdiri
dari kalimah f il qalla Qi) fans tidak ber-hmal serta tidak mem-

butuhkan/dtl dan huruf mi.kdffah (Y). Ladazh qailamA selalu diikuti

oleh kclimahTt'il, seperti ungkapan JLtK liiS (,larang sekali aku malas).

Qamffs GrrB)
Qdmfis atau kamus adalah sebuah kitab referensi yang memuat daftar

kosa kata yang terdapat dalam sebuah bahasa, yang disusun secara

alfabetis disertai keterangan bagaimana menggunakan kata itu.
Kadang-kadang untuk tujuan praktis, disusun sebuah kamus singkat,

yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan untuk disebut kamus.

Menurut luas lingkup isinya, kamus dibedakan menjadi kamus umum,

kamus khusus, dan kamus istilah yang sebenarnya merupakan varian

dari kamus khusus. Adajuga kamus eka bahasa, dwi bahasa, bahkan

ada kamus multi bahasa. Melihat sifatnya, ada kamus standar dan ada

kamus nonstandar.

Yang dimaksud kamus umum adalah kamus yang memuat segala

macam topik yang ada dalam sebuah bahasa. Bila kamus itu hanya
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memuat kata-kata dari suatu bidang tertentu, maka kamus itu disebut
kamus khusus atau kamus istilah. Kamus standar merupakan kamus
yang diakui dan memuat kata-kata yang standar dalam suatu bahasa.
Contoh di Indonesia, Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) adalah
kamus yang eka bahasa dan bersifat standar.

Namun, kamus standaryang merupakan sebuah khazanah daftar kata
yang dipakai dalam sebuah bahasa, belum tentu dapat memuaskan
semua pemakainya. Selalu ada kata yang yang tidak terdapat dalam
sebuah kamus atau makna yang diberikan terkadang tidak memuaskan
pemakainya. Maka hal demikian perlu dipertegas (komentar) agar
menjadi lebih jelas maknanya. Seperti telah maklum, bahwa dalam
tradisi intelektual Islam, ada istilah yang disebut syarah (komentar)
atau ftdsyrch (catatan pinggir), yang tujuan utamanya adalah untuk
menjabarkan makna lebih luas pada kitab aslinya (matan). Seperti
pada kamus Arab terkenal, Al-Qdmfis karya Fairuzzabad, ia memuat
sejumlah kosa kata secara abjadiyyah, kemudian kamus tersebut
dijabarkan lebih jelas oleh sebuah 'kamus bes ar' TAj Al-Arus fi Syarh
Al -Q dmtts ( z o j ilid), karya Sayid M urtadha Az -Zabidi (r7 gz- 17 g o M) .

Adanya kekurangan pada kamus pertama (asli) adalah karena setiap
penyusun kamus (leksikograf) mencatat kata-kata yang dijunlpainya
hanya "sampai saat" sebelum kamus itu dipublikasikan (diterbitkan).
Sementara itu, kata-kata baru tetap bermunculan dalam bahasa atau
kata-kata yang ada mengalami perluasan makna. L,eksikograf hanya
mencatat kata-kata secara konservatif, sehingga pada saat kamus itu
muncul dalam masyarakat, ia sudah ketinggalan zaman.

Qasam (p$
Qasam adalah sumpah atas nama Allah atau lainnya unhrk menguatkan
pembicaran dan membenarkan penuturnya.

Huruf gcsam menurut pendapat masyhur ada tiga, yaitrt usduu, bd',

darrtd', seperti ungkapan 1jf,i,|;!lj airl5 (DemiAllah, aku sungguh akan

melakukan begitu).
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Qasamterbagi kepada dua bagian, yaitu:

1 . Qasam isti'thdfi , yaitu sumpah dalam bentukTu mlah thalabiyy ah

(kalimat tuntutan), dengan maksud menguatkan maknaTumlah

thalabiyyah lain yang lahir sebagai perasaan empati, sementara

jawab sumpahnya juga dengan jumlah thalabigyah, seperti

ungkapanpenyair: h'-;f, Al ,rU b et+F (Demihidupmuwahai

Salma, kasihanilah pada orang yang sedang merindu ini). Huruf
qasamisti'thdfiini pada lazimnya memakai huruf bd'.

2. Ghair isti'thdfi, yaitu sumpah yang diungkapkan untuk
menguatkan makna.Jumlah khabariyych (berita). Maka dengan

demikian jausab sumpah ghair isti'thAfr ini memakai jumlah

tchabaiyyahpula, seperti fJ yln1t A,i; il&I Alj (Demi Al-

lah, aku sungguh akan mecurahkan kekuatanku dalam memperta-

hankan tanah air).

Qashr (}5)

Qoshr atau hashr dalam ilmu nahwu adalah membatasi suatu perkara

dengan perkara lain melalui cara tertentu, seperti membatasi (tckhshts)

mubtad6'pada khabcr dengan perangkat innamd. (tip, na.fi atau

rsfitsnd', seperti di dalam ayat1,Ji!'ir*,.lilti1 (SunSSuh orang-orang

mukmin itu bersaudara). Jadi sebaliknya, orang'yang tidak sanggup

memelihara persaudaraan itu tidak termasuk orang yang beriman.

Atau ayat: $$l1-irlilBlrtgirE; (Dan tiadalah kehidupan dunia ini

melainkan kesenangan yang menipu).



r(af (J)

Kdl mempunyai beberapa macam, di antaranya huruf jarr bukan
zA'idah, hurufjarr zdidah, isfm semaknamitslu,huruf khithdb, dan
dhamir mukhflthab. Penj elasannya seb agai berikut.

1. HurufThrr bukan zd'idah (tambahan). HurufThrr ini ber-hmal
menThrr-kan isim zhdhir. Di antara makna-makn a kdftrur:rtf j an
bul<anzd'idah adalah:

a. Tasybih (penyerupaan), seperti +.l1ffu (Zaid, itu seperti
macan).

b. ?a?il (sebab/alasan), yaitu /<a/imahyangtiba setelah huruf
kdltersebut menjadi 'illat atau sebab pada kalimah yang

berada sebelumnya, seperti ayatfiga gW€W*; &i (Dan

ucapkanlah: ya Tuhanku, sayangilah keduanya, karena me-
reka berdua telah mendidik aku waktu kecil). Atau seperti di
dalam ayat lain fii;(tifty (Dan berzikirlah kepada-Nya,

karena Dia telah menunjukkan kamu sekalian).

Ikdang kQfmenT'arr-kan isim dhamtr, tetapi pendapat ini sgddz,

seperti ungkapan penyair:

ygtr{t ;fl5K * .,F:t-ii,ju.relfi

ffiffi
I(ef

@
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Dan kamu tidak melihat seorang suami dan beberapa btri seperti

dia dan sep erti mereka, kecuali or ang A ang terlalu pelit terhadap

keluarganya.

Hllluf jarr zdtdch (tambahan) untuk menguatkan makna. Huruf

kdf inimerupakan kdltambahan, seperti ayat [1i {r{ i (Tidak

ada sesuatu pun yang menyerupai-Nya). Atau seperti yang

diceritakan oleh Al-Fara, bahwa pertanyaan yang sering diungkap-

kan kepada sebagian orang Arab: bagaimana cara Anda membuat

keju? Mereka menjawab: ;1ii (gampang), yakni lgi'.

Kdf ismiyyah, yaitu isfm yang semakna dengan $; (seperti). KAf

tersebut selalu di-idhdfat-kan pada kalimah fsim, seperti

ungkapan penyair:

.firU &*l s ';.h.fbr S W oi' ,*.:)s aifl
Apakah kamu berhenti, sementara tidak akan menghentikan

terhadap kezaliman, sep adan luka y ang hilang padany a miny ak

dansumbunya.

Kdltersebut di atas merupakan rsim yang semakna mftslu menjadi

.1ffi?, sement ar'dmil-nyaadalah kclim ahyanha dengan perkiraan:

+g,.tU .LL.t, 6rs ,*.:)i.
Xdf lhithdb,yunkdf yangbertemudengan(r)isimisydrah.Untuk

itu, ia dibacafathah untuk mukhdthab mudzakkar. dan dibaca

kosrahuntukmukhdthabmu'annats(z)dhamirmunfashil,seperti

3!I(3) sebagian bimf il, seperti 3sii.

Kdf dhamir mukhdthab, yaitu dhamir bdriz (nyata) untuk

mukhdthabmufrad(ttnggal).Iadibaca/othahuntukmudzakkar,
dan dibaca kasrahuntuk mu'a nnats. Kdf dhamirtersebut berada

dalam (i mahalt nashab sebagai mafttl bfh, bila ia bertemu

dengan kalimahf il, sepertii.lSlS @)mahalliar, sebagai mudhdf

flodh, bila ia bertemu dengan kalimah tsim, seperti i*S CUtf (S)

mahall jarr oleh huruf jarr. Hal ini bila bertemu dengan huruf

jcrr, seperti ctilt +6t dJaJ (+) mahall nashab,sebagai isim inna

2.

3.

4.

5.

dan akhwdt-nya, bila ia bertemu dengannya, seperti +6fgGl.
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Ka'anna (;,ff)

Huruf ka'anna adalah salah satu akhit:dt inna yangber-hmal me-
nashab-l<anrsrmdanme-rafa'-lanlchabar-nya.Fungsi/<ahnnoadalah

sebagai tasybih (penyerupaan), seperri :;1 W: iK <Zaia itu seperti
macan).

Apabila ka'anna iu di-takhfifatau dimudahkan tanpa tasydid.,maka
ia boleh dibuang rsfm-nya serta didatangkan /<hcbor-nya dengan bentuk

iumlahismiyyah,seperti pti "ts iK (seperrinya Zaid itu berdiri); atau
bentukjumlahfi'liyyahyang didahului oleh huruf lam atau qad seperti
ayat,r;!t, # I iK (Seolah-olah tanaman itu belum pernah tumbuh
kemarin). Atau seperti ungkapan penyair:

rt iKivbtJr v S aS ir * i$lr i)
waktu keberangkatan telah dekat, hanya saja tunggangan kami itu
tidak berg erak pada muatan kami, dan sepertinya ia telah berg erak.

Yakni: .:jf :i ;,K3. Adapun dsim ka'annapada contoh-contoh tersebut
di atas dibuang, yakni rsdm-nya dalam bentuk dhamir syah,dengan
perkiraan: "fli 3q1 dK5,ri!t, I,5 i dKi,dan gjg S dK5.

Namun, kadang juga ditetapkan rsim ka'anna, tetapi langka terjadi,
seperti ungkapan penyair :

Berapa bany ak dada y ang bersinar w a, tana a, kedua belah dadang a
itu seperti botol.

Kalimahtsadyaihi adalah bimka'anna yang dibaca nashab dengan
tanda y d',karena rsrm tatsniy ah,sementara kalimah huqqdni khabar-
nya.

Menurut riwayat lain: gtL thr .tK. Maka isimka'antersebut dibuang
dalam bentuk dhamtr syah, dengan perkiraan: 3b lh[i dK. Jumlah
usa tsady ahu huqqdni terdiri dan mubtadd' dan khabar, mahall rqfa'
sebagai khab ar ka' anna.
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Ka'a5yin qtK)
Lafazh ka'ayyin masih merupakan satu makna dengan kam

lchabaiyyah, yang mengandung makna banyak'' Ka'aygin merupakan

struktur kalimahyang terdiri dai kdf tasgbih dan ayginyang dibaca

tanwin. Oleh karen a tanwin itu masih satu bagian dari tarkib

(frase)nya, maka ia ditulis memakai nfin, sehingga ia menjadi satu

kolimah. Hukum mumayyiz (kalimah setelah ka'agyin) itu harus

mufrad (tunggal) yang diba ca jarr oleh min, seperti ayat

"&stiryitrt $r.t+ i 5Ti i.r, t;Ki (Dan berapa banyak binatang yang

tidak dapat membawa (mengurus) rezekinya sendiri itu, Allah-lah yang

memberi rezeki kePadanYa).

Kadang kalimah ka'ayyin ditulis dengan yK, seperti ungkapan

penyair:

,E3l'O 
L,Ekr'tt\i S #: etl *V b Lti :t?t

Berapa bonyak kamu lihat orang aang enggan bicara serta

mengagumkan bagimu, itu lebih dan kurangnga ado dalam

berbicara.

Keda(rK')

Iafazhkdda merupakan bentuk f il ndqish muqdrabah, yaitu,fi tl yang

menunjukkan makna dekatnya hal yang terjadi padakhabar. Lafazh

k6da ber:amal me-rafa' -kan mubtadd' sebagai rsim-nya dan me-

noshab-kan khabar-nya. Dan disyaratkan khabar-nya harus bentuk

jumlahf iligy ah (mudhdri), sekalipun ada kasus yang tidak men88u-

nakannya, tetapi langka, serta khabarkddaitu langka dibarengi oleh

an O1), seperti ,fh"X:tK (Zaid hampir berdiri). Atau seperti ayat

,OtAtiKV6y'.S (Uat<a mereka menyembelihnya dan hampir saja

mereka tidak melaksanakan perintah itu).

Namun, ulama nahwu Andalusia menyatakan, bahwa an yang mengi-

kuti pada khabarkdda itu khusus dalam syair saja, seperti ungkapan

penyair:

)tit h$:b ub $l s * ,Ffi;,l ulittt .2i6'
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Nyawa itu hampir lepas dari mayat, bila ia menjadi isi mantel dan

selimut.

Atau seperti hadis Nabi ffi: o.fr i\ .Ft 7sK j; '.,3it *1 il bi{Y
(Aku hampir tidak shalat Ashar sampai matahari itu hampir terbenam).

Tambahan:

Apabila lafazh kddc disandarkan kepada dhamtr rafa' mukhilthab
(fA'iD,baikdhamir mutakallim atau mukhflthab, maka a/ifnya harus

dibuang, serta kdfnya boleh dibaca dhammah atau kasroh, seperti

g{ ataui,li.

xAtratan(6K)

Lafazh kdffotan yang mengandung makna'semua' atau'seluruh' itu

dibaea nashabsebagai hdl, seperti SK*>i[tr $ (Paramahasiswa telah

lulus ujian seluruhnya). Atau seperti ayat Alquran:

K*irfOffiK 6Pr $J3; (oan nerangilah kaum musyrikin selumhnya,

sebagaimana mereka memerangi kamu sekalian seluruhnya).

Al-Fara berpendapat, bahwa lafozh kdffatunitu dibaca nashob karena

menjadi mashdar. Untuk itu, ulama nahwu tidak memasukkan chl
Idm padanya, karena lafazh kdffatan merupakan akhir sebuah
pembicaraan yang disertai makna mashdar. Lafazh kdffatan
menurutnya, masih sepadan dengan ungkapan: WV,'l, maka lafazh
jamt'an ini tidak boleh dimasuki oleh alif ldm, bila ia memang masih

semakna dengannya.

Namun, Umar bin Ktrathab menggunakannya sebag ai mudhdf dalam

ucapannya' !:i,'J 6 }W ,;t" *',Kt "l*t-*:it 
$V,Y 6 r*.JI 3jii .ri leku

telah tetapkan tanggungan upeti atas seluruh kaum muslimin bagi

keluarga Bani Kakilah, masing-masing setiap tahun membayar zoo
mitsqalemas murni).

KAEyah (:EK)

Kdfiyahadalah kasidah atau penggalan syair (talilch), di mana rawi-
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nya berupa huruf kAf. Di antara kasidah kAfiyah adalah ungkapan

penyair:

ell46utr 

"b 
'A Jktu' s +ilt o ,r:;.tt ,.11i.3lt.t tcl

Ilmu peng etahuan y ang sda dalam hati itu bag a*an matahai dalam

orbitny a, sedangkan akal bag i seseorang itu bag aikan mahkota bag i
seorang raja.

Kalam(i!f)
Kaldm menurut ilmu nahwu adalah sebuah istilah mengenai lafazh

yang tersusun dan bermakna lengkap, di mana ia dapat memberikan

pemahaman sehingga mitra pendengarnya merasa puas.

J adi kaldmmenurut ilmu nahwu harus memenuhi empat syarat, yaitu:

1. Lafazh, yaitu ucapan (bunyr) yang mengandung huruf hijaiyah.

Jadi suara binatang, bunyr mesin, atau lainnya tidak termasuk

kalam.

2. Murakkab (tersusun), yakni ucapan yang tersusun atau terangkai

atas dua kalimah atau lebih, seperti fEi$ 1zaid, itu berdiri).

Ungkapan' kalimah' dalam penggunaan bahasa Indonesia disebut

kata.

3. Muftd (bermakna), yakni ungkapan berfaedah yang dapat

memberikan pemahaman, sehingga mitra pendengarnya merasa

puas, seperticlt!; -,r+ 
51 

(Jika Zaid telah datang maka aku akan

memuliakannya).

Jadi, ungkapan yang kedengarannya janggal (rancu) dalam makna

karena tidak dipahami maksudnya, maka ia tidak termasuk kaldm,

seperti ir6 6!(Jika diaberdiri).

4. Wadh'a, yait:u lafazh yang menunjukkan pada suatu makna
(pengertian). Artinya, pembicaraan tersebut diungkapkan secara

sengaja. Jadi, ucapan orang yang mengigau, sekalipun berbahasa

Arab atau bukan, tidaklah termasuk kaldm, menurut pakar

nahwu.
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Syaikh Imrithi mengungkapkan dalam Nazham-nya:

,lr reiruilJrt$!, * ,)1*WU i;jf
Kalam menurut pakar nahuru adalah suatu lafozh atau ung kapan
yang digunakan untuk menunjukkan pada makna, serta ia
terangkai dari beberapa kalimah. sementara karimah itu adalah
suatu ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna
yang bersifotmufrad.

Kala(')E')

Lafazh kalld dalam linguistik Arab mempunyai beberapa macam, di
antaranya: ,

1. Huruf raddanzajr (larangan), seperti ayat:

9 L$ tA EtJ; 'J?1 ,Y sjL;t &.; (ya Tuhanku, kembalikanlah aku

[ke dunia] agar aku dapat berbuat amal saleh pada apa yang telah
aku tinggalkan. Sekali-kali tidak/diamlah [dari ucapan itu]).

2. Huruf yang mengandung makna haqqan (nyata), seperti ayat

,;t d Ot-I3ljE'Nyuta sesungguhnya manusia itu benar-benar
melampauibatas).

3. Huruf rsffidh (pembukaan), seperti dalam SurahAl-Muthaffifin
ayat 15 sebagai berikut: -JfF: #* W * #t)k (r"tuhoiluh,
sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari
[melihat] Tuhan mereka).

4. Huruf yang mengandung makna ayyu tafsiriyyah,yangdatang
sebelum huruf sumpah. Demikian itu diungkapkan oleh An-Nashr
bin Syumail, dan diikuti oleh jamaah, di antaranya Ibnu Malik
seperti di dalam ayat j$ Gut rri, demi bulan).

xenaQK)

Lafazh kdna terdiri dari dua bagian, yaitu (r)-fl? mildhini.qishyang
selalu me-rafa'-kan mubtadd' sebagai isim kdnadan me-nashcb-kan
khabar-nya, seperti li,:1i ej -6Y (zaiditu orang yang giat).



@ 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf

Iafazh kdna dapatber- hmal dengan menggunakan benhrk mfldhi-nya,

seperti contoh di atas; atau dalam bentuk mudhdn', seperti ayat t9 ili f;
(Aku bukan seorang pezina) ; atauf \l amr,seperti ayat.J.i;t\ e$t $f
(Jadilah kamu orang-orang yang menegakkan keadilan).

Para ulama nahwu berbeda pendapat mengenai bentuk mcshdar dari

kdnandqishch, apakah ia mempunyaimashdar atau tidak. Menurut

pendapat yang ualid,bahwa kdnc mempunyai bentuk mashdar-nya,

dengan alasan dari ungkapan penyair:

'rA:!* t\ei$i * ,;iit rrit 6',L li )+
Dengan kerja keras dan sikap moderat, seorang pemuda dapat

menjadi pemimpin dolam golongannya. Padahal keqdann kamu

untuk hal itu adalah mudah.

Pada asalnya isim kdnaitu biasanya selalu berdampingan dengan.lt?

ndqish-nyasementara khabarberada di akhir, tetapi kadang sebalik-

nya, khabar kdna didahulukan atas rsim-nya, seperti di dalam ayat

'&Yl FWb ::Ki(Dan itu kewajiban atas kami menolong orang-

orang beriman). Bahkan, boleh mendahulukan khabar atasf il ndqish

kdna dan rsim-nya bersama-sama, seperti 'Ioiit ;s( lii (Deras hujan itu/

hujan itu deras). Dan sering terjadi kdna dan rsim-nya dibuangbersama-

sama, sementara khabor-nya tetap berada setelah huruf in $l) dan

lau (t), seperti ungkapan penYair:

JE 6l djp j, 3ju+t E * Elf,ib li^", &lJ, E & i3

Telah dikotakan ucopan yang selalu d*atqkan. Jika memang Aang

diucapkan itu benar, dan iika yang diucapkan iru dusta, maka apa

alasan ucap an kamu bila dikatakan itu.

Dengan perkiraan' EifJdl ;)Kbb6i9 J#l36'&l- Atau seperti

W iilti #l(Datangkan buatku seekor tunggangan, sekalipun yang

didatangkanituhimar), denganperkiraan: lli a jUr dY it
Dalam hal ini, Ibnu Malik telah mengungkapkan dalam Alfigah-nya:

-flr6 6 iijl.llj S ,at sfiivi*j
P ar a ulama nahuu kadang membuang kdna dan isim-ny a b ersama-
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sema, serta menetapkan khabar-nya. Membuang tersebut banyak
terj adi setelah in dan lau.

Tambahan:

Ibnu 'Ushfur mengungkapkan, bahwa kdnaiirdapat menjadi zA'idah
(tambahan) di antara dua perkara yang saling berdampingan. Untuk
itu, kdnc tersebut tidak dapat beramal, di antaranya antara:

1. Mubtfldd'dankhabar, seperti ?U AK"$(Zaid itu berdiri).

2. Fi'il danf|'il,seperti Ab :$lr;lp {fiaat dapat ditemukan orang
yang seperti kamu).

3. Shilah dan maushfil, seperti tt"jl gKrg4lal+ (Telah datang orang
yang aku muliakan).

4. Shifah dan maushfil seperti iU'O(,h1',;; (Aku telah melewati

dengan seorang laki-laki yang berdiri).

(z) Fi'il tdmm. Oleh karenanya, ia cukup me-rafa'-kan musnad ilaih-
nya (fd'il) dan ia tidak butuh pada khabar kdna. Kdna fi71 tdmm,
mengandung makna'terjadi' atau'ada', seperti ayat:

3l3i li'{Ji jl qn 3!r1616l til (sesungsuhnva perintah-Nva apabila

Dia menghendaki sesuatu hanya berkata kepadanya: jadilah, maka

terjadilah ia). Atau seperti ayat:1# Jf,p fri i' ;,K3! @an jika ada

[orang berutang itu] susah, maka tangguhkanlah sampai dia
berkelapangan).

Xaraba(o.p
Lafazh karabo merupakan bentukTt? m ddhi ndqbhyang menunjukkan

makna muqdrabah(dekat, hampir). laber-'amal seperti halnya kd.da,

yaitu me-rc/a'-kan mubtadd'sebagai isim karabc, dan me-nashab-
kan khabar-nya dalam bentuk jumlah fi'liyyah (fi'il mudhdrt),
sekalipun ada pendapat yang membolehkankhabar-nya dengan rsfm,

tetapi langka.

Imam Sibawaih tidak pernah menuturkan mengenaikaraba, kecuali

khabar-nyabebas dari an (00. Sementara Ibnu Malik dalamAlfiyah-
nya menyatakan, bahwa pendapat yang valid adalah sebaliknya, yaitu
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lofazh karaba seperti halnya kdda. Maka banyak terjadi ia bebas

khabar-nyadari an, dan sedikit terjadi ia dibarengi olehnya. Di antara

contoh yang pertama adalah ungkapan penyair:

+l9lSttijt ,1tA ;;, S i. *tV ;y +ltt o.f
H ati ini hampir saj a r emuk kar ena sus ahny a ketika p ara pencela int
berkata : Hindun itu pemarah.

Dan contoh kedua seperti ungkapan penyair pula.

Jift jl vlu*l:$s5 * uit',;, )t+* f)lrlli ,Flu;u*
Orang "pintar" itu memberinya minum satu uadah dari rasa haus.

Sementara leherny a iru hampir saj a putus.

Kasrah

Kasrahmerupakan tandabagi i'rdb jarr pada tiga tempat, yaitu rsim

mufradyangmenerimatanuin, jama'taksiryangmenerimatanwin,

danjama'mu'annats sdlfm, seperti 4; &5; (Aku telah melewati Z.ard);

S :r-rfjr ai;I fam mengambil ilmu dari beberapa kitab), dan seperti

91.!; i, o;i (Aku telah bersua dengan muslim perempuan).

Dan kasrahjuga menjadi tanda mobnibagi sebagian huruf dan kalimah

isimpada:

1. Isim'alamyang diakhiri oleh lafazhwaihi Cg), menurut lughah

ulama yang menganggapnya mabni, seperti gai"lyX;g1*
(Sibawaih itu seorang alim terkenal).

2. Isimfil yang dibentuk oleh u)azanjEi, seperti j$ (turunlah);

atau sepert\ VW (pukullah).

3. Isim 'alam untuk mu'annats (perempuan) yang dibentuk oleh

u)ozanJ[3, seperti nama gBe.

4. Wazan JL3 sebagai panggilan yang digunakan untuk mengejek

perempuan, seperti glil Gai wanita jelek).

xav (.f)
Lafazh kcy mempunyai beberapa bagian, di antaranya:
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1. Huruf7crr. Ia berada pada dua posisi, di antaranya bila ia masuk
pada md istiJhdmiyych, seperti 'Jrft-{ (Kenapa kamu malas?).

Huruf md tersebut adalah mA. istiJhdmiyyah yang dibuang alif-
nya karena dimasuki hurufjcrr kay. Kadang ia didatangkan hd'
sakat, seperti:ie(.

Kedua, bila ia masuk padam6.mashdariyyah, seperti ungkapan
penyair Nabighah Ad- Dubyan :

& k6,itr ,;e I 6P'#g i eltrt
Apabila kamu tidak memb eri manfaat maka merug ilah. S esung -
guhnya seorang pemuda diharapkan pada dua pilihan: untuk
merag i atau memb ei manfaat.

Huruf nash ab dan mashdariygah yang me -nashab-kan kepada.,rt''il

mudhdri'secara langsung (dengan sendirinya), seperti,r;Jd € q+
(Aku datang kepadamu agar kamu mengajariku).

Menurut mazhab Kufah, huruf kay ta'liliyyoh seperti halnya
mashdariyyah, ia dapat me-nashab-kan secara langsung (dengan

zatryasendirinya). Berbeda dengan pendapat mazhab Bashrah,

bahwa kay ta'liliyyahttdak me-nasftab-kan secara langsung, tetapi
ia me-nashcb-kan melalui an yangdisimpan sesudahnya.

Catatan:

Huruf kay nyata sebagai bentuk mashdariyyah dalam satu keadaan,

yaitu kay apabila didahului oleh lcm, seperri ayat fr6 U & U"t )tS
(Agar kamu jangan berduka cita atas apa yang luput dari kamu).

Sementara kay ta'liliyyoh mempunyai dua bentuk, yaitu bila ia
mendahului ldm atat an, sepe.ti lf!-,fa+ fam datang kepadamu

karena untuk membaca). Atau seperti rJf i\€ W(Aku datang

kepadamu karena kamu memuliakan aku).

g. Isim istiJhdm atau kay istifhdmiyyah, yait:u kayfa istiJhdmiyyah
yang dibuang huruffi 'pada lafazh kayfa.Namun, pemakaian kay
istiJhdmiyych sebagai pengganti dari kagfa tersebut langka sekali,

kecuali ada dalam syair, seperti ungkapan penyair:
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UlVi b lla* if Gagaimana kamu dapat berpihak kepada

perdamaian dan segala sesuatu yang dituntut balas).

Kayfa (j{)
Lafazh kayfa digunakan pada dua bentuk, yaitu:

1. Kagfa istiJhdmiyyah. Kayfa istiJhdmiygah ini lazim digunakan

sebagai bentuk pertanyaan mengenai suatu keadaan, seperti

: eue ;5 rragaimana keadaan kamu?). Namun, kadang ia diguna-

kan untuk m alaata'ajjub (aneh), seperti dalam Surah Al-Baqarah

ayat 28: nt\ai$ -t{ (Sagaimana kamu sekalian bisa menging-

kari Allah?); atau untuk makna taubikh (celaan), seperti ayat

'a*:'furrir .rET'i*,8 5t.. $ (Bagaimana kamu sekalian

[sampai] menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan

kepadamu, dan Rasul-Nya juga berada di tengah-tengah kamu?).

Lafazh kayfo istifhdmiyych mempunyai beberapa kedudukan

i'rAb, di antaranya:

a. Hdl, bila lafazh sesudahnya berbentuk fi'il tdmm yang

menunjukkan keadaan, seperti -iate&r 6 (Bagaimana

kamu masukke kelas?).

b. I(hab ar -mubtada',bila lafazh se*dahnya berbentuk kalfmch

isim, seperti s. ill)i 6 (Bagaimana tentang bapakmu ?).

c. Maffilbfh, bila lafazhsesudah kayfaberbentuk kalimahf il
yang me-nashab-kan pada dua atau tiga mafftl bih, seperti

:ata+$ # i{ (Bagaimana kamu menduga ujian?); atau

seperti 1;i;Jl E6 fJil ..q( (Bagaimana kamu memberitahukan

berita kepada Zaid).

2. Kayfa syarthiyyah, yaitu isim syarathyang tidak m en-jazm-kan

kepadaTt'rl danjatudb-nya. Untuk itu, ia harus dipakai pada dua

f il (f il saarath danjaudb-nya) yang sepadan dalam lafazh dan

maknanya, serta disyaratkan tidak dibarengi oleh md- zd'idah

(tambahan). Apabila dibarengi olehmd zd'idah, maka ia fungsinya

kembali men-j ann-kan kepada du afi'il ittt, menurutTumhur ulama
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nahwu, seperti Vt V..i;f lnagaimana kamu berbuat maka aku

juga berbuat). Anda tidak boleh mengatakan: q;II ,tl ,;S .

6a(J0
Lafazh kild merupakan mulhaq isim tatsniy ah yangselalu di-idh2fat-
kan kepada isim dhamir dan bim zhdhf r. Seperti halnya isim tatsniy ah,
lafazhkild dibaca rafa'dengan membubuhkan chldan dibaca nashab
danT'arr dengan tanda yd'.

Padanan dari kil6. adalah lafazh kiltd (tiY) untuk mu h nnats , yang tidak
menjadi mulhaq tatsniyahkecuali bila ia di-idhdfat-kan kepada isfm
dhamtr, seperti:

UiY O:V(Telah datang kepadaku kedua orang laki-laki itu).

YiW G!,V (Telah datang kepadaku kedua orang perempuan itu).

ryUb(Aku telah melihat kedua orang laki-laki itu).

WLib(Aku telah melihat kedua orang perempuan itu).

W,\r(Aku telah melewati kedua orang laki-laki itu).

.5y (Aku telah melewati kedua orang perempuan itu).

Bila lafazh kfld dan kibA di-idhdfat-kan kepada isim zhdhir, maka
keduanya dibaca rafa', nashab, danjarr dengan tanda ahl seperti
berikut ini:

gb.JtY A:V(Telah datang kepadaku kedua orang laki-laki itu).

.f1lt Ejf- ,t!rl+ (Telah datang kepadaku kedua orang perempuan itu).

.ila.jll )feii (Aku telah melihat kedua orang laki-laki itu).

Eitttf,;\ (Aku telah melihat kedua orang perempuan itu).

runivah (ij)
Xuntyoi. adalah suatu konstruksi kalimahyang terangkai melalui

kaitan satu lcclimahdengan kclfmah lain yang membentuk satuan/rase
tarkibidhffi (mudhdf danmudhdf ilaih),dimanakalimahyatgpertama
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(mudhdfi menggunakan kalimah ibnu, ibnatu, abu, ummu, dan

lainnya, seperti nama Ibnu Umar, Ummu Hani, Abu Abdilah, dan

ran gkaian kalimah lainnya.



Ldm

Adabeberapa macamhuruf ldm, di antaranya:

1. Ldmibtidd', yaitu huruf permulaan kaldmyang mempunyai dua
fungsi: (r) menguatkan kandungan jumlah. Untuk itu, ia disebut
juga ldm taukid. Para pakar nahwu menyebutnya ldm ibtida',
karena pada asalnya ia masuk pada mubtadd', serta berada di
permulaan kaldm; (z) membebaskan mudhdrt dari zamdn hdl
(sedang terjadi), menurut kebanyakan ulama nahwu.

Ldm ibtidd'tersebut tidak ber-hmal sedikit pun, dan ia sering
masukpada:

a. Mubtad.A', bila mendahului khabar-nya, seperti ayat
'{5'tlpt! (sunsguh kamu sekalian lebih ditakuti).

b. Mudhdri', seperti ;;r.;.Cf Al.i.# (Sungguh Allah mencintai

orang-orang yang berbuat baik).

c . Fi'il mudhdri' j dmid (ndak dapat di - tashrif) selain lafazh lab a,

seperti ayat AjLl WY C (Sungguh sejelek-jelek apa yang

mereka kerjakan itu).

d. Lafazh gad, seperti di dalam Surah Y0suf ayat 7:

.isttU &hTrr! el A;,K.rf, (SunSguh pada diri Yusuf dan

saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah
bagi orang-orang yang bertanya).

ffi
I^arn

@
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Ldmamr,yaituhuruf-;'czmthalabiyangberadapadaf ilmudhdri'.

Ldm amr sering dibaca (mabni) kasrah,sebaliknya kabilah Sulaim

membaca m abnifathah, seperti ayat # b rb Fjf! (Hendaklah

orang yang mampu memberi nafkah menurut kamampuannya).

Pada lazimnyaldm amr dibaca sukttn (mati) bila berada setelah

usdusu danfd' athaf,seperti ayat q l** JU#;+ii ln4ata hendak-

lah mereka memenuhi [perintah]-Ku dan hendaklah mereka

beriman kepada-Ku). Boleh memb acafathahatau suk0n p ada lam

ibtidd'bilaia berada setelah tsumma, seperti,,iai il (Kemudian

hendaklah kamu sekalian bekerja).

Ldmjaudb, yaitu ldm yang berada padajctadb qasam (sumpah).

.Ldm tersebut tidakber:amal dan tidak pula mempunyai mahall

i'rdb. LAm jatudb berada padajaudb sebagai berikut.

a. tnu (i),sepertiilij5l cJ+ j (Seandainyakamu datang, maka

aku akan memuliakan kamu).

b. Lauld (,lj), seperti ;,ti;jt "bfrt?tfi{j 
(Seandainya tidak ada

ibu, niscaya hilanglah rasa kasih sayang).

c. Sumpah, seperti 
nf="Jr;,,i:UtJ eL;t (Demi kemuliaanmu,

sungguh aku akan membantu orangyang membutuhkan).

4. Ldmhuruf jarr, yaitu huruf yang biasa men-7'crr-kan pada isim

zhdhir dan isim dhamir. Ldm tersebut dibaca ka.srah pada rsim

zhdhir, dan dibaca fathah ketika bertemu pada sebagian isfm

dhamtr. Ia mempunyai beberapa rytakna, di antaranya:

a. Milik, seperti di dalam ayat ;-;$ AVt qt;)l .! b jr; (Dan

kepunyaan Allah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi).

b. Syibahmilik, yaitu milik dalam arti maiazi(metafora), seperti

.r;i[ J+tl(Baju itu milikkuda/baiu kuda).

c. Ta'diyah, seperti {U *J J+; (Aku telah memberikan harta

kepada Zaid).

d. Ta'lil (alasan), seperti ,:1.61-Ol+ (Aku datang kepadamu

karena untuk memuliakan kamu).
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h.

La-@
e. Z6'idah (tambahan), seperti *lltb (Aku telah memukul

7,aid). Lafazh kidin tersebut dibacaT'arr secara lafazh,tetapi
secara mahall (kedudukan) ia dibaca nashab sebagai maffil
bih. Atau seperti ungkapan penyair Ibnu Mayyadah:

)ru4 P.jbJ Ki: * +jtgpr;jev Lrt;,

Anda telah menguasai keroj aan antara Irak dan yatsrib y ang
melindung i orang Islam dan orang y ang meng tkat perj anj ian.

Asalnya: tla$e tt*"l rYJ.

f. MaknaJfi (di dalam/pada),seperti ayati:ljll gJ 
-J*+lt';ilbft 

e3
(Dan Kami akan memasang timbangan-timbangan yang adil
pada hari kiamat).

Istihqdq (hak), seperti.! ,jrJf (Segala puji itu hakbagi AUah).

Ikhtrhds (khusus), seperti *;I4il. ijf {Uirntar itu khusus bagr

l,rhatib).

Ldm ta'lil, yait:u ldm yang masuk padaf il mudhdri' yang ber-
'amalme-nashab-kan melalui an yang boleh disimpan sesudahnya

menurut mazhab Bashrah, seperti O[,8! j& (Aku datang untuk

menghadapmu).

Ldm juhttd, yaitu ldm yang berada setelah kdna manfi (yakni

setelah kalimah 6Kl,: dan 3( p) fan8 bernrngsi untuk menguatkan

nafi. Ldm juhfid hanya masuk padaf il mudhdri'. Untuk itu, ia
ber:amal me-nashab-kannya melalui an yang wajib disimpan
sesudahnya, menurut mazhab Bashrah, seperti di dalam ayat

?ii Alt6r.1 tt d,KUr (Dan Allah sekali-kali tidak akan menyiksa

mereka, sementarakamu (Muhammad) berada di antara mereka).

Atau seperti ayat fr Plir'# p tattut sekali-kali tidak akan

mengampuni mereka).

Tambahan:

Ada perbedaan pendapat sebagian pakar nahwu mengenai khabar
kdna dan yakun manfi. Mazhab Bashrah berpendapat, bahwa

5.
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khabar keduanya dibuang.l6m tersebut merupakanl6m huruf

jarr yangber-ta'alluq kepada khabar yang dibuang tersebut'

Asalnya: 5$s*9 tW iirtJKbr.

SementaramazhabKufahberpendapat,bahwalchabarpadakedua

contoh di atas itu berada padafiTl mudhdri'yang berada setelah

ldm, danldm tersebut merupakan ldm tambahan untuk menguat-

kanncf.

7 . Lkm zd'idah, yuna' ldmyang masuk pada lchabar-mubtada', seperti

ungkapan jS.! ,;lA it Ofu Hulais itu perempuan yang telah tua

renta); atau pada khabar anna (1gl yang dibaca fathah, seperti

qird'at-nya Said bin Jubair dalam ayat -1't ill S.;3f,d #1S
(Melainkan, bahwa mereka memakan makanan); atau pada khcbar

lakinna($), t"p".ti ilJ q+ e ,]*(Tetapi aku itu amat sedih/

sakit hati mencintainYa).

Ia(t)
Lafazhld terdiri daribeberapa macam, di antaranya:

1 . Ld ndhi,yaitu huruf thalabiyang menunjukkan makna larangan.

Ia selalu ber'amal men-jazm-kan pada satuf il (mudhdri)'

Keadaan nahi yang menunjulilkan makna larangan ini bila ia dal am

bentuk tuntutan dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang

lebih rendah, seperti ayat +i\ 3;! { (Janganlah kamu menyeku-

tukan Allah); atau makna doa, bila ia datang dari yang lebih rendah

kedudukannya kepada yang lebih tinggi, seperti ayat E!$ f tf5

(Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami), atau makna

iltimds,bila ia datang dari yang sepadan kedudukannya, seperti

Anda katakan kepada teman Anda: ;lrfii ,r\i t (Janganlah kamu

berteman dengan berbagai kejahatan)-

Boleh membuang mudhdri'-nya bila terdapat dalil (alasan) yang

menunjukkan padanya, seperti >b iti A*# lrliUdeiL Uf
(Cukupilah mahasiswamu selama mereka rajin belajar. Jika tidak,

makajanganlah kamu cukupi mereka). Asalnya: i}lK )t1 U+ p Ui
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Ld'athaf, yutu huruf Id yang bertujuan menafikan hukum ma'thfil
setelahterjadinyaf tsbdtpadama'thttf 'alaih.Ma'thttf danma'thtrf

'alaih itu terjadi persekutuan dalam i'rdb saja, tidak dalam

hukumnya, seperti dE i U -.V (Zaid telah datang, tidak/bukan

Khalid).

Ld nafi, yaitu huruf ld yang masuk padaf il mddhi. Untuk itu, ia

wajib diulang-ulang, seperti o.i\i.Fi (oiu tidak makan dan

tidak minum); atau padaf il mudhdri',yang boleh diulang-ulang

atau tidak, seperti .:, r-, t, ,SU ig, tzaia itu tidak makan dan tidak

minum).

Lfr. nafi merupakan huruf yang tidak b ey'amal,serta tidak memi-

lilo,mahalli'rdb.

Lhnafiyang ber-hmcl seperti laisa (r;4j), yaitu huruf yang ber-
'amal seperti halny a fi il-f il ndqish y ang me-rafa'-kan fsim dan

me-nashab-lan lchabar-nya. Demikian itu dapat ber-'cmol seperti

Iaisa menurut ulama Hij4z (disebut ld HijdziAah), sementara

mazhab Bani Tamim tidak meng-hmal-kannya.

Iinafidapatber:amal seperti lorsa itu harus memenuhi beberapa

syarat, di antaranya:

a. Isim dan khabar-nya harus nakirah, seperti A\'JA,F.rt
(Tidak ada seorang laki-laki itu lebih utama dari kamu). Atau

seperti ungkapan penyair:

uir- iKq W Uii S ,bV';, {."l; i \lA;
Aht mmolong kamu ketika tidak ada seorang A ang menemani

itu selain orang A ang lemah. Maka aku ditampung di b enteng

deng an para penj ag a benteng y ang berani.

I(habar lindak didahulukan atas rsim-nya. Maka Anda tidak

boleh mengatakan: p.; laJi {.
Ncyt tersebut tidak dibatalkan 'amal-nya oleh flla tstttsnd',

seperti ungkapan $ b',Fll{t:t ;'i. Jika demikian, maka

kalimahafdhalcharusdibaea,rafa'sebagailchabar-mubtadd'

kalimahrajulun.

b.

c.



@ Kamus Ilmu Nahwu dan sharaf

S. Ld nafi jinsi, yaitu huruf ld yang meniadakan seluruh (umum)

jenis. Id tersebutbev'amal seperti halnya inno (3!), yaitu me-

nashcb-kanisimdanme-rafa'-L<anlchabar-nya,seperti;LnlA,b;\
(Tiada seorang laki-laki pun di dalam rumah). Artinya, tidak ada

seorang pun atau lebih yang berada di dalam rumah itu.

L6.nafi jinsi dapat ber]amal dengan syarat isimlddankhabar-
nya harus dalam bentuk isim nakirah. Apabila Id tersebut diulang-

d*g, maka boleh meng-'amal-kannya, yaitu me-nashob-kan rsfm

nakirah; dan boleh pula membiarkannya (tidak me-ncshab-kan

isim nakirah), seperti {!i:t'J; rLXl .g $5'i atau Ut i iJUl 
", 

J+; { f oi
dalam rumah itu tidak ada laki-laki dan tidak ada pula perempuan).

Jadi apabila kalimah rajula itu dibaca rafa', makaia kedudukannya

menjadi mubtadd',sementara k alimahfi ad-ddn sebagai khabar-

nya.

Tambahan:

Kadang isim lA ndfi jinsi itu dibuang, jika terdapat dalil (alasan)

yang menunjukkan padanya, seperti Odbt (Tidak mengapa bagi

kamu). Perkiraannya i* OU. 
gahkan menurut mazhab Tamimi

dan Thay khabar ld wajib dibuang, bila ada dalil (alasan) yang

menunjukkan kepadanya, seperti bila Anda ditanya ,; pEi ,f.i b ',b

(Apakah ada seorang laki-laki yang berdiri?), maka Anda katakan:

J-; { (riaaa seorang laki-laki yang berdiri), yakni W Wt.
Apabila hamzah istiJhdm masuk pada huruf Id, maka ia tidak

mengubah hukumnya (tetap ber-'amal), seperti tJUlld 'y;$
(Apakah tiada seorang laki-laki pun di rumah ?). Hal demikian itu
sebagaimana telah diungkapkan oleh Ibnu Malik dalam Alfiyah-

nya:

tGrY-r 63 Sr,.su A llr*.;;tr;o et Fti
Berikanlah hukum Aang semestinya pada ld yang disertai hamzah

istifhdmiy ah, sep erti halny a ia tanp a meng g unakanny a.

Apabila huruf /d yang telah memenuhi syarat itu diulang-ulairg, maka

ia boleh dibaca 5 bentuk, yaitu:
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Meng-hmal-kan ld yang pertama dan kedua bersama-sama,

seperti eirb j1 -rf i; J3; ! (fiaaa daya dan kekuatan kecuali dengan

pertolongan Allah).

Membatalkan'amal keduanya, dengan menjadikan kalimahyang
berada setelah huruf ld tersebut sebagai mubtadd'; atau sebagai

isim ld yang menyerupai 'amal laisa, seperti it, q:i j;3f f
(Tiada daya dan kekuatan itu kecuali dengan pertolongan Allah).

Meng-'amal-kan Id yang pertama sebagai ld ndfijenis, dan mem-
batalkan'amal 16. yang kedua, lalu membaca rqfla' kaltmah sesudah

ld kedua tersebut, baik sebagai mubtadd' atau sebagai rsfm ld yang

menyerupai rsim laisc, seperti *trq {1tS iiJ*i (Tiada daya dan

kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah).

Membatalkan /d yang pertama, dengan menjadikan kalimah
sesudahnya sebagai mubtadd'atau rsim Id yang menyerupai hmal
Icrsa; dan meng-hmal-kan ld yang kedua sebagai Id ndfi jinsi,
seperti elrL {t4 i; 3;+ j (fiaaa daya dan kekuatan kecuali dengan

pertolongan Allah).

Meng-'amal-kan ld yang pertama sebagai ld ndfijinsi dan mem-
batalkan 'amal liyangkedua, yang dianggap sebagai Id zd'tdah
(tambahan), lalu mernbaca nashab kalimah sesudah Id kedua
tersebutdenganmenjadikannyama'thttf (di:athaf-kan)kepada

mahallisimld yang pertama, seperti Jb' {l ';i f i J* { (Tiada daya

dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah).

rABudda(5( I
Ungkapan 10. buddadapat diterjemahkan dengan'harus, mesti, perlu'
atau yang semakna dengannya. Hal demikian berlaku, baik sesudah

ungkapan tersebut terdapat rsim langsung ataupun terdapatTt'il yang

didahului kalimah an(il t jl, seperri fit'lttr ry*kir +[Lir ;,, 4 tj (rGmu

perlu terapi metodologis yang matang). Atau seperti ungkapan

trtitrE6,ia'tiiiltj eaa" hari ini juga mesti memenuhi kebutuhan).

Sebuah peribahasa yang mengungkapkan tentang suatu keperluan yang

a.

c.

d.

e.



@ Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf

mesti tidak bisa ditunda lagi, seperti halnya qadhA' abhdjat (buang

hajaO.

La'alla0;J)

Lafazh la'allamerupakan akhwdt inno (3D yang selalu ber-'a mal me-

noshab-kan isrm dan me -rafa' -lan lchabar-nya. Ia mengandung makna

tardji'(harapan) terjadi sesuatu yang disenangi atau dibenci, seperti

i36 o. liJrJ,i (tuuaan-mudahan pemuda itu kembali); atau seperti

i.r.i #t .yl {tuuaan-mudahan musuh itu datang).

Kadang ldm tafozhlo'alla dibuang, tetapi makna dan hmal-nya masih

tetap, seperti h1.; iit $ (tUuaan-mudahan Allah menyayangi kita).

Lafazh la'allajuga merupakan huruf jarr zd'idah (tambahan) yang

masuk padamubtadd', sePerti halnya huruf bd'26'idahyang berada

pada contoh fl LLfi,menurut lughah'Uqail, seperti ungkapan:

?; ff31,*it $ u;b@$r Jd

Allah itu telah mengutamakan lamu atas kami dengan sesuatu hal,

bahwaibukamuiru Syaim.

Labbaika(AiI)

Iafazh labbaika merupakan kclimah yang selalt dr-idhdfat-kan segra

lafazhkepada dhamir mukhilthab. Ia dapat diterjemahkan'dengan

memenuhi panggilanmu', yang kedudukannya seb agu maffil muthlaq,

dibaca nashab dengan tanda y6',karena ia merupakan bentuk isim

tatsniyah (menurut Sibawaih), yang dimaksud fctsniych di sini

maknanya untuk taktsir (banyak).

Oleh karena itu, ungkapan makna lobbaika selalu diulang-ulang,

sebagaimana memenuhi panggilan yang tidak cukup diungkapkan satu

kali, seperti yang dilafalkan orang ketika menunaikan ibadah haji:

.tt*t 6ittf agi (eku nenuhi panggilan-Mu Ya Allah, aku penuhi panggilan-

Mu).

SAddz (cacat) idhdfat-nya lafazh labbaikepada dhamir ghdib, seperti

ungkapan penyair Rajiz:



Ldall^-ladadfurt d"" @

",)*e #^l),& efi* o'isrYg Oh CY'i ity
$ungguh seandainya kamu memanggilku, dan di dekatht terdapat
padang luas yang nampak ada gua kosong lagi lebar, maka alan

katakan : aht penuhi pang g ilanny a b ag i orang A ang memang g ilht.

Lada dan Ladun (J.{- 61)
Lafazh ladd (rSA) merupakan isim yang selalu di-idhdfat-kan secara

lafazhdan makna. Untuk itu, ia tidak digunakan tanpa idhdfatkepada
lafazhsesudahnya, baik rsfm ataupun dhamir.

Lafazh ladd memiliki dua makna zharaf,yaitttzharaf makflnbila ia
di-idhd/at-kan kepada rsim yang menunjukkan tempat, seperti glil J.JL
(Aku duduk di hadapanmu); atau zh araf zamdnbila ia di-idh dfat-lan

kepada rsim yang menunjukkan waktu, seperti ,*dJtgp ,i cE:j taf.o
berkunjung kepadamu pada saat matahari terbit).

Sementara lafazh ladun (3.0, ia seperti halnya lad6.yang selalu di-
idhdfat-lr,ankepadarsimzhdhirataudhamir.Lafazhladunmerupakan

bentuk rsrm yang mabni sukfin (mati), menurut kebanyakan pakar

nahwu, karena menyerupai huruf dari segi masih tetap keadaannya

dalam satu pemakaian, yaitu sebagai zharaf.

Lafazh ladun kebanyakan selalu di7'crr-kan oleh huruf min. Untuk
itu, dalam Alquran lafazh ladun selalu diungkapkan menggunakan

huruf mfn, seperti pada Surah Al-Kahfi ayat 65 sebagai berikut:

tJr 6 utuibl :

Apabiladatangsetelahladun,kalimahghudusah(l*),mal<akalimah
tersebut boleh dibaca nashab, sebagai tamyh. Tetapi hd itu langka

terjadi, sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Malik dalam A!fiyah-nya,
seperti ungkapan penyair:

*A.a{'}rr* {t S f,., #r 
".i 

Lt;iJr)yt
Anak kudaku int selalu berada di tempat jaga anjing mereka dari
saat pag i hari sampai mendekati terbenam matahari.

Atau menjadikan kalimah ghudwah sebagai khabar dari kdnc QK)
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yang dibuang, dengan perkiraan: Z5:L'ttAl,5K #(Pada saat itu pagi

hari).

Kalimahghudusah jugabolehdibacaT'arr,denganmeng-idhd/at-kan

lafazh ladun kepadanya. Sementara mazhab Kufah membaca rqfla'

kalimah ghuduah,sebagift 'rl d ari kdna tdmmah yang dibuang, dengan

perkiraan: W UK fi(Sejak saat pagi hari).

Kalimah larsc adalahf il mddhindqishlagi jdmid (statis) yang ber-

'amal me-rafa'-kan mubtadd' sebagai isim-nya, dan me-nashcb-kan

khabar-nya, seperti \513 i6 ;$ {zaia itu sedang tidak berdiri). Fungsi

makna lcrsa adalah menafikan perkara yang }*rusus terjadi pada zaman

hdl (sedang terjadi), kecuali apabila terdapat indikasi yang menunjuk-

kan pada selain zamdn hdl, seperti J f-t- l* i (Ali tidak jadi

berangkat kemarin).

Para pakar nahwu berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya

mendahtrlukan khabar laisc atas mubtadd'. Mazhab Kufah, Mubarrad,

Zajaj,Ibnu Siraj, dan kebanyakan pakar nahwu muta'akkhinn tidak

membolehkannya. Sementara Abu Ali dan Ibnu Burhan membolehkan

mendahulul<ankhabar larso atas mubtadd',seperti lij i lrJS (Tidak

berdiri Zaid itu). Bahkan ada kelompok yang menisbahkan kefada
, Sibawaih,bahwaiamembolehkannya, tetapipenisbahanitudibantaholeh

kelompoklain, bahkan belum ditemukan dari /rsan Arabyangmeng-

ungkapkan akan kebolehan mendahulukan khcbar lcisa atas mubtadd'.

Namun, keterangan yang ada pada mereka adalah kenyataan adanya

ma'mttlkhabar larsa yang datang lebih dahulu atasnya, seperti pada

Surah Hfid ayat 8 yangberbunyi sebagai berikut: # VUra ,6t p S
(Ingatlah, di waktu azab itu datang kepada mereka tidaklah dapat

dipalingkan dari mereka). Jadi, lafazh Aauma ga'frhim merupakan

ma'mttl-ny a khabar lorso, yaitu lafazh mashrtrfan. Wallahu a'lam.

Laita (e+t)

Laita adalahhuruf tomanni (harapan pada sesuatu yang mustahil atau

raisa (rijJ)
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sulit terjadi), yang ber:amal me-nashab-kan rsfm dan me-rgfc'-kan
khabar-nya, seperti ungkapan penyair:

q+*irJ;,v,t';:b s Yt \fi.+r+firqj f
Ketahuilah, mudah-mudahan p emuda itu kemb ali p ada suatu saat,
maka aku akan memberitahukan kepadanya tentang apa Aang
dilakukan oleh or ang y ang b erab an itu.

Apabila laita bertemu dengan md (y), maka ia boleh tetap ber-hmal
atau batal b er-'amel,seperti pli Itij ;1 t i; t4i (Uuaan-mudahan Zaid itu
berdiri).

r,akinna($)
Huruf lakinnc merupakan salah satu ckhud t inna (,.rD yang ber-'amal
me-nasftab-kan rsim dan me-rafa'-kan khabar-nya. Huruf lakinna
mempunyai dua fungsi, yaitu:

1. Istidrdk (menyusul), seperti "|15'i$"g "$ (Zaiaitu pemberani,

tetapi dia orang yang pelit).

2. Tauktd (menguatkan), seperti 6.3 iJ I iXrSq ,4 t(Seandai-
nya kamu lulus ujian, niscaya aku akan memuliakannmu, tetapi
sungguh kamu tidak lulus).

Apabila lakinnabertemu dengan huruf md zd'idah,maka batal'amal-
nya, seperti Y'filH$ E:it (Aku akan berkunjung kepadamu,

tetapi keadaan cuaca hujan lebat). Atau seperti ungkapan penyair
terkenal Imri'il Qais:

4u1 f,lr J#tr arl ii5 *,!t *.c r.s
Tetapi alan bergerak menuju kemuliaan yang asli (hakiki). Namun
terkadang httemukan kemuliaan y ang asli ttu p ada sifat - stfatfu .

. LammA (tl)

Lammd. adalah huruf ncf yang khusus berada pada"lt? mudhdri'. la
selalu men-jazm-kan.1t'fl, dan mengembalikan maknanya menjadi
mddhi (telah terjadi), seperti i,; it Ui (Zaid sudah tidak berdiri).
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Perlu dicatat, bahwa lammd.yang masuk pa dafi\lmddhi itu bukanlah

hunfi. nafijann, tetapi huruf yang memiliki makna ob (ketika), seperti

Ufl';{c;lul Getika dia giat, maka aku memuliakannya). Untuk itu,

merupakan hal yang keliru apabila memasukkan huruf lammdpada

mudhdi', tetapimaksud malicranya adalah dr s"p"tti LJt 4i t{ tf.tit"
dia giat, maka aku akan memuliakannya). Yang benar adalah 14 b.

Lughah Fushha' dan'Amiyah G*VS"uo;inti>

Lughahfishha adalah bahasa dalam Alquran, Arab Hasik, dan bahasa

yang digunakan dalam pergaulan resmi sehari-hali, dalam diuan syd'ir,

sastra dan hasil pemikiran secara umum. Sementara lughah'dmiyah

adalah bahasa yang digunakan dalam urusan tidak resmi dan dalam

percakapan umum sehari-hari.

Istilah 'dmiyah(pasaran) ini sebenarnya diambil dari beberapa nama

menurut sebagian pakar bahasa Arab kontemporer, seperti Dani,

Lahj ah Ar abiyy ah Al: AmiA ah, Al-Ar abiy y ah At-Amiy ah, Kaldm

DArii dan nama-nama lainnYa.

Dalam dua bahasa/ushhd'dan 'amiyahtersebut dikenal adanya istilah

bilingualisme (kedwibahasaan), yaitu penggunaan dua bahasa berbeda

oleh seorang penutur atau lebih dalam pergaulannya dengan orang

lain secara bergantian.

Namun, sebagian peneliti bahasa menolak penggunaan istilah bilingU-

alisme yang digunakan oleh kebanyakan ahli bahasa, dengan alasan

lahirnya bentuk bahasa Arab: fushhd' dan'amigah. BahasaTtrshhd'

dan'dmiyah merupakan dua ragam yang berakar dari satu bahasa,

sementara bilingualisme terdapat pada dua bahasa yang berbeda,

seperti halnya perbedaan antara bahasa bangsa Perancis dan bangsa

Arab, atau antara bahasa Jerman dan Turki'

untuk itu, persoalannya tidak dapat dikaitkan dengan pemahaman

bilingualisme. Tetapi ia merupakan sebentukdari "diglosia", yang me-

nurut Ferguson adalah suatu situasi yang di dalamnya ada dua ragam

dari satu bahasa yang hidup berdampingan dengan peran masing-

masing dalam masYarakat itu.
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Ferguson menjelaskan diglosia itu dari sembilan segi: fungsi, prestise,

warisan tradisi, fulis menulis, pemerolehan, pembakuan, tatabahasa,
leksikon, dan fonologi. Menurutnya, dalam suatu bahasa ada dua
ragam yang berbeda. Yang satu disebut dialek tinggi (T), dan yang
kedua dialek rendah (R). Dalam bahasa Arab, dialek T itu mengacu
pada bahasa Arab yang dipakai dalam Alquran dan bahasa klasik
(turdts'arabf ,yang lazim disebut bahasafashih. Sementara dialek R
mengacu pada berbagai masyaratkat Arab di berbagai negara yang
lazim disebut bahasa pasaran ('dmiyah).

Oleh karenanya, distribusi fungsional dialek T dan dialek R mempunyai
arti, bahwa terdapat situasi di mana hanya dialekTyang sesuai untuk
digunakan, dan dalam situasi lain hanya dialek Ryangbiasa digunakan.
Fungsi T hanya pada situasi resmi atau formal, sementara fungsi R
hanya pada situasi informal dan santai.

Sebenarnya bangsa Arab telah mengenal adanya diglosia ini sejak masa
jahiliah. Sebab sudah dapat dijumpai setiap,kabilah memiliki dialek
masing-masing dan bahasanya yang khusus. Dengan adanya hubungan
komunikasi antara bangsa Arab dan para penutur kabilah lain, itu akan
segera membuat sempurna pada bahasa kabilah ini, sehingga bila mereka
bercakap-cakap, berpidato, membacakan syair, atau mengadakan
pembicaraan antara satu kabilah dengan kabilah lainnya, mereka
senantiasa bertumpu pada bahasa umum (musy tarakah).Dan diglosia
inilah masih tetap bertahan setelah datangnya Islam ke negeri Arab.

Diglosia bahasa/ushh0.'dan'dmiyah pada bangsa Arab itu mulai
muncul seiring lahirnya bahasa 'dmiyah itu sendiri, yaitu pada masa
penaHukan-penaHukan Islam pertama setelah membaurnya orang
Arab dengan orang'a.1hmi (asing).



Ma (ti)

Md terdiri dari beberapa macam, di antaranya:

1 . S! arthiyyoh, yaitu md rs im ry arathj oznyang butuh pada,fi ltl sy arath
dan jaudb-nya. Untuk itu, md syarthiyah ini termasuk perabot
j ann yang ber -'amal men-j azm-kan dua 7tt l, y aittt, fi71 sy ar ath

danj audb sgarath,seperti di dalam ayat: ittl ii{ f b $oE U3 tOrn
kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka Allah mengeta-

huinya).

2. Maushftlah, yaitu m6. isim maushttlyang digunakan sama untuk
b entuk mufr ad, t at sniy ah, alal j am6', b aik mudz akko r ataupun

muannats. Kebanyakan m0. maushttlah digunakan untuk ghair

'Aqft (tidak berakal), seperti i$rV;ilj lt"tul membuat kagum

bagiku, apa yang aku kendarai). Tetapi kadang ia digunakan untuk
yang berakal (manusia), seperti ayat:

$i A*i iir ,t;;Jr U # aV tt F.*ri (Maka nikahilah olehmu

'perempuan'yang disenangi dua, tiga, atau empat). Atau bahkan

ia digunakan untuk yang berakal dan tidak berakal sekaligus,

seperti ungkapan penyair Abu Firas Al-Hamdani:

+Y,,iLy rs$.s$ * r,irj r, fk .t LJ i 6l

ffiffi
Mim

@
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Apabila alar tidak meniumpai di suatu negara sesuatu/orang

Aang a};.t kehendaki, maka aku masih memiliki keteguhan dan

modal nekad untuk y ang lainny a.

B . Istifhdmiyyah, yaitu md isimyang dipakai unhrk suatu pertanyaan

mengenai sesuatu yang tidak berakal atau hakikat sesuatu atau

sifatnya, baik sesuatu itu berakal atau tidak berakal, seperti

te^L6 E (APa Yang kamu lakukan?).

Biasanyamd.istiJhdmiyyahdirangkaidengandzd(S)maushfilah,

seperti t J^Li 6 U (Apa itu yang kamu lakukan?), maka kedudukan

md tersebut sebagai mubtadA',sementara dzA isim maushttlyang

sepadan dengan makna alladzi (.s,,tU it" kedudukannya sebagai

khabar md. Kalimahfa'alta menjadi shf/ah-nya dzd, sementara

dhamir'did (yangkembali) dibuang, dengan perkiraan sebagai

berikut: r;ld.rit U.

4. Mashdariyyah, yait:u m6. mashdar yang menjadikan kalimah

sesudahnya berada dalam ta'totl mashdar . M6. mashdariyyah itu
terbagi kepada dua bagian, yaitu:

a. Mashdariyyah zharfiyyah, di mana kalimahyangdatang sesu-

dahnya berada dalam ta'wil mashdar, niahall ncshcb sebagai

zharaf l<arenamenempatkannyapadalafazhmuddatan(-;y),

seperti ayat Alquran lts 'riVi$lrr)Utt, CVli (Dan Dia

memerintahkan kepadaku agar mendirikan shalat dan menu-

naikan zakat selama aku masih hidup).

Adapun ta'uil mashdar md dankalimah sesudahnya tersebut

adalah dengan rangkaian: V rltUg eii.

b. M ashdariyy ah ghair zharfiyy ah, yaitu md dan kalimah sesu-

dahnya berada dalam ta'wil mashdar, bukan sebagai zharaf,

seperti ,fit-f JfiU4f fem heran dari ucapanmu yang

tidakbenar), dengan talailmashdarberikut: d, t; S U.

5. h'idah,yaitu md huruf tambahan yang tidakber-'amal serta tidak

memiliki mahall i'rAb. MA zdidahbiasanya berada setelah:
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a. Idz1., seperti +i[fr 6.Nr-frry6! (Apabila dosen telah

datang maka para mahasiswa diam).

b. Matd, seperti et'tat+t E j; (IGpan saja kamu datang, maka

aku akan mengajarimu).

c. Huruf jarr, seperti ayat ;ii a! +nt 
-A i:S (Ivtata sebab

rahmat dari Allah, kamu [Muhammad] bersikap lemah
lembut terhadap mereka).

Ndfiy ah yang tidak ber -'amal, yaitu huruf nqTt yang tidak memiliki
mahall (kedudukan) i'rAb. Md nafitersebut selalu me-nqE-kan

f il md.dhi,fiil mudhdri', dan jumlah ismiyyah, menurut selain

mazhab Hijaz, seperti N, *E (Dosen itu tidak datang); atau

seperti ayat: i[l -u.:t$.tttA#83 (Dan kamu sekalian tidak
membelanjakan sesuatu, melainkan karena mencari ndha Allah),
atau seperti seperti i:li i5 B (Zaid itu tidakberdiri).

Sementara mazhab Hijaz berpendapat, bahwa md tersebut dapat
ber-'amal seperti 'amal-nya laisa. Untuk itu, ia disebut md
Hijdziyah, seperti #t U J.lil Ll E (Tiada seorang pun itu lebih
utama dibanding orang yang mati syahid).

Kdffah,yufrihwff m6.zd'idah(tambahan)yangmencegahkalimah

sesudah md dari ber :amal. Md. kdffahbiasanya bertemu dengan:

a. Inna dan akhutdt-nya, seperti fui .,;lgtttil (SunSSuh cuaca

itu indah/cerah).

b. Sejumlah kalimah;ft1l, seperti'rF,,rd dan JtL. Kalimah-
kalimah tersebut mencegah dari tidak membutuhkannya
kepada fi'il, seperti Ejjl B jf (Sering sekali aku datang
kepadamu).

7.

MA Bariha (CtVl

Lafazhmdbaiha juga terdiri dari dua bagian, yaitu:

1 . Fi'il ndqish yang ber- h mal me-rafa'-l<an mubtadd' sebagai isim-
nya dan me-nashob-kankhabar-nya. Demikian itubila m6 bariha
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mengandung makna J! E (selalu, tetap, atau senantiasa), seperti

ayat tb{.b rlb diJ (ru-i akan selalu menyembah patung anak

lembu).

2. Fi'iltdmm,bila mengandung makna cil (pergr, meninggalkan),

seperti ungkap *,*i6;,1 { 6 femtidak meninggalkantanah airku).

Ma'rifah {ty;)
Ma'rifahadalah rsfm yang menunjulikan benda tertentu, seperti Zaid,

Indonesia, dan nama-nama lainnya. Lawan ma'ifah adalah nakirah,

yaitu setiap rsim yang jenisnya bersifat umum (tidak tentu). Pakar

nahwu lainnya memberi definisi nakirqh dengan setiap rsim yang layak

dimasuki alifdanldm.

Ma'rifahterbagi menjadi tujuh bagian, antara lain: isim dhamir,'alam,

isim bydrah, isim maushfil, rsfm yang diawali alif ldm, rsfm yang di-

idhdfat-kankepada rsim ma'rifah, dan nakirah maqsfidah. Seluruhnya

dihimpun dalam satubait sYair:

#; E 6r .;lir u 6 flud S Jii H tla ir\.,il $l

Sesung guhny a isim ma'ifoh iru ada tujuh bagian, di mana padany a

mudah (dihafal). Aku bernama Shdlih, pemuda gang itu adalah

anaklan, w ahqi lelaki ini.

Mazhab Andalusia (i#3ljl i.l.];)
Islam pertama masuk ke negara Andalusia langsung mendapat tempat

di hati penduduknya, dan mereka menerima pengajaran bahasa Arab

dari para ulamanya. Demikian itu terjadi, ketika metodologi nahwu

sudah tetap di negara Timur, Bashrah, Kufah, dan Baghdad' Keba-

nyakan ulama Andalusia pergi mengembara ke negeri Timur untuk

belajar qird'ah dan pengetahuan linguistik Arab, kemudian mereka

kembali ke negaranya untuk mengajarrkan ilmu yang telah didapatkan

dari ulama Masyriq (Timur).

LIlama Andalusia lebih banyak menerima ilmu nahwu mazhab Kufah

dibanding nahwu mazhab Bashrah. Dan Judi bin Abi utsman Al-

Mauruwi yang berangkat ke negara Timur dan belajar kepada Imam
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Al-Kisa'i dan Al-Fara, merupakan pakar nahwu Andalusia pertama
yang memahami makna kalimat nahwu secara mendalam, dan dia pula

orang pertama yang memasukkan kitab-kitab ulama Kufah ke negaranya.

Sekalipun Andalusia telah memperoleh ilmu nahwu pertama dari
mazhab Kufah, tetapi mereka tetap menerima nahwu mazhab Bashrah,

dan Kitab Sibawaih (ulama Bashrah) telah menempati dihati mereka,

dari mulai kajian, hafalan, komentar, dan catatan pinggirnya.

Di antara pakar nahwu Andalusia terkenal adalah Muhammad bin
Yahya Ar-Ribahi, Abu Bakar Muhammad, Az-Zubaidi (penulis kitab
Thabdqdt An-Nahuigyin u a Al- Ktrfiyyfn), Ibnu Klraruf, Ibnu Hisyam
Al-Ktradhrawi, dan Ibnu Malik, seorang penulis kitab Alytyah yang
sampai kini masih menjadi kitab referensi penting dalam metodologi
pengajaran nahwu.

MazhabBashrah (ith*sl
Berbicara tentang maz,hab Bashrah, berarti berbicara tentang gramatika

Arab sejak berkembangnya hingga masa sekarang ini. Tidak ragu,
gramatika Arab tumbuh dan berkembang di Bashrah. Sebab, ketika
mazhab Bashrah mendasari kaidah-kaidah nahwu, Kufah masih
terlupakan. Sampai datang pertengahan abad dua Hijriah dengan

adanya pembacaan-pembacaan orasi, riwayat syair, dan cerita.

Mazhab Bashrah semakin meluas pengaruhnya sampai pada puncak-
nya pada saat beberapa kaidah mulai dibakukan dan menjadi standar
dalam kajian nahwu. Dalam hal ini, mazhab Bashrah cenderung
membuang riwayat-riwayat yang sy ddz (ganjil) tanpa menjadikannya
sebagai asas untuk meletalkan hukum-hukum nahwu; menolak syahid
(bukti kutipan) hadis Nabi karena adanya pernyataan sebagian ulama
hadis yang membolehkan meriwayatkannya dengan makna, serta
masuknya orang-orang non-Arab dalam periwayatannya. Sebagai
gambaran, jika mereka menemukan sejumlah teks Arab yang tidak
sesuai dengan kaidah yang telah mereka tetapkan, mereka mengikuti
dua jalan: mentakwilnya hingga terpakai menjadi kaidah; atau mene-

tapkan hukumnya dengan penilaian sy6.dz atat samd'i.
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Di antara pakar nahwu mazhab Bashrah terkenal adalah Ibnu Ishaq

Al-Hadhrawi, Abu Amr bin Al-Ala, Yunus bin Habib, Abu Utsman Al-

Mazini, Al-M :ubarad, Az-7ajaj, As-sirafi , I(halil bin Ahmad, dan sibawaih.

Madrab Baghdad (,p;tsA (jj;)
Ilmu nahwu tumbuh dari racikan pemikiran mazhab Bashrah dan

Kufah, dan ia berkembang luas di kedua kota itu hingga memperoleh

kedudukan yang tinggi. Mazhab Bashrah lebih dikenal dan maju

melalui rivalitas yang kuat di lapangan ketimbang mazhab Kufah.

Ketika Abu Abbas Ahmad bin Yahya Tsa'lab mengepalai ulama Kufah,

sementara Muhammad bin Yazid' Al-Mubarad di Baghdad, pada

keduanya sering terjadi perseteruan dan perdebatan yang sengit. Para

pelajar menerima dan mengambil keduanya, kemudian memilah dan

memilih pendapat dari ini dan itu yang sesuai untuk dijadikan kajian

dan metode. Maka dengan demikian, mazhab Baghdad dibangun di

atas prinsip hasil pilihan dari dua mazhab Bashrah dan Kufah secara

bersama-sama, sampai akhirnya mazhab Baghdad memiliki metode-

nya tersendiri. Metode ini bukan hal baru dari sisi asas atau cara

deduktif, tetapi ia merupakan metodeyang dibangunhasil seleksi dari

dua maztrab beserta kecenderungan kepada mazhab Kufah dalam satu

sisi dan juga kepada mazhab Bashrah dari sisi lain.

Maztrab Baghdad mengambil metode ta'lilat (penjelasan, justifikasi).

Sebab, nyata ketika ulama Baghdad menemukan asas nahwu, istilah,

dan kaidah-kaidahnya yang diambil bangunan akhirnya dari racikan

ulama Bashrah dan Kufah, ulama Baghdad memandang, bahwa tidak

adayangharus ditambah dalam nahwu selain ta'lilat. Sebagai contoh,

mereka bertanya: apa tlldt atau alasan dibaca rafa'lafazh3$"i dalam

ungl@pan: l.lE i:;.i O. 1,i,, kemudian mereka menjawab: karena ia menjadi

fr il(subjek).Merekabertanyalagi:fi lTdibacarafa'danmaf ttldrbaea,

noshcb, kenapa tidak sebalitrnya? Mereka menjawab: demikian, demikian.

Di antara pakar nahwu mazhab Baghdad terkenal adalah Abu Ali Al-

Farisi, Ibnu Jinni, Az-Tamaldrsyari, Ibnu Syajari, Ibnu Al-Anbari, Ar-

Radhi Istirabadzi, dan Al-Ukbari.



Maftl tahu 6 &L)
Maf fillahuataumaf ttlliajlihiata:umaf filminoldhiadalahisimyang
dinyatakan sebagai penjelasan bagi penyebab terjadinya suatu
perbuatan yang bersamaan dengan waktu dan pelakunya, seperti

Mazhab Baghdad - Maftl r*" @

Mazlrab Kufah a$; *.t;t
Menyebut mazhab Kufah tidak terlepas dari nama mazhab Bashrah,
sekalipun mazhab Bashrah memiliki keutamaan dibanding Kufah
sebagai pendiri dan pengajar pertama ilmu nahwu. Namun, kegemi-
langan nahwu tidak terlepas pula dari persaingan ketat antara kedua-
nya, sehingga dari keduanya lahir sejumlah perbedaan mendasar di
seputar linguistik Arab.

Mazhab ulama Kufah belajar nahwu dari mazhab Bashrah, tetapi Kufah
tetap memiliki metode tersendiri. Nyaris tidak ditemukan satu masa-
lah dari sekian masalah nahwu, melainkan di dalamnya terdapat dua
pendapat mazhab: Bashrah dan Kufah. Demikian pula, Kufah mem-
bentuk mazhab tersendiri yang dapat dibedakan dari mazhab rainnya
dari sisi perluasan dalam periwayatan syair dan ungkapan-ungkapan
bahasa dari seluruh Arab Badawi (pegunungan) dan perkotaan, di saat
mazhab Bashrah tidak mengambil periwayatan dari orang Arab yang
bermukim di perkotaan Irak.

Mazhab Kufah berbeda dengan mazhab Bashrah seputar masalah qiafu,
dan penetapan kaidah-kaidah nahwu. Mazhab Bashrah menetapkan
syarat dalam sejumlah syahid (bukti kutipan) yang dapat dijadikan
sebagai giyds, yaitu harus berlaku sesuai lisan Arab (percakapan Arab)
dan ia banyak dipakai, baik dalam percakapan maupun dalam tulisan,
di mana bahasa fasih merupakan syarat utamanya. Mazhab Kufah tetap
mempertimbangkan pendapat-pendapat dan syair Arab perkotaan,
sebagaimana mereka mempertimbangkan pula sejumlah syair dan
pendapat yang syddz (Sanjil) yang didengar dari orang Arab fasih,
yangtelah disifati oleh ulama Bashrah sebagai pendapatsyddz.

Di antara pakar nahwu terkenal dari Kufah adalah Al-Kisa,i, AI-Fara,
Abu BakarAl-Anbari, dan Hisyam bin Mu'awiyah.
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F, A+t&pl 1et<u mengembara karena senang akan ilmu penge-

tahuan).

Lafazh raghbatan merupakan mashdar yang menjelaskan sebab

terjadinya perbuatan mengembara (ightarabtu). sebab adanya

mengembara karena timbulnya-rasa senang akan ilmu pengetahuan.

Sementara perbuatan mengembara berbarengan dengan rasa senang,

itu terjadi pada satu waktu dan pelakunya. Karena, masa keduanya

(perbuatan dan rasa senang) itu satu, yaitu terjadi pada masa yang telah

lewat, sementara pelakunya juga satu, yaitu dhomir mutakallim(aku).

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam maffil lohu ini, di

antaranya:

1 . Mashdar . Jika tidak menggunaka n mashdar maka ia tidak boleh

dibaca nashab, tetapi diganti oleh huruf jan ta'lil seperti ldm,

min,fi,atau bd'. Contoh ayat Alqurar, gE$- W,-i':iib(Dan Dia

telah menghamparkan bumi karena maltrluk-Nya)'

2. Mashdaryang menunjukkan perbuatan hati (nonindrawi), seperti

memuliakan, rasa takut, berani, senang, mengerti, dan lainnya'

3. satu kesatuan antara perbuatan dan pelakunya dalam satu waktu,

seperti telah dijelaskan di atas. Apabila berbeda waktu atau

pelakunya, maka tidak boleh membaca nashab mashdar,seperti

lrff g\*b,{ O*;1 (atu menyukai kamu karena kamu mengagung-

kan ilmu). Pelaku rasa cinta adalah mutakallim(aku), sedangkan

pelakuyang mengagungkan ilmu adalah mukhdthab (kamu)'

4. Adanya mashdor merupakan penyebab terjadinya suatu per-

buatan, di mana ia sah menjadi jawaban dari pertanyaan, seperti

gu uFlJ+ (em datang karena memuliakan kamu). Kalimah

ikrdmansah menjadi jawaban dari pertanyaan: tlla 6l 
(Kenapa

kamu datang?).

Apabila telah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka maffil

lahu memiliki tiga keadaan , yaitu : ( r) bebas dan olif ldm dan idhdfat .

(z) dibubuhi alifldm,seperti 214;1it f, #l j;i1 { (Aku tidak dudukkarena

takut peperangan). e) di-idhdfaf-kan, seperti dalam Surah Al-Baqarah



Mafur Muthlaq - M"hj* @

ayat 18: qlt jb ,yV\& EET Aby\A;ii+ (na"reka menyumbat

telinga dengan jari-jari mereka dari suara petir karena takut mati).

Mafffl Muthlaq ($L: SjiL)

Maffil muthlaq adalah mashdar manshfib (dibaca nashab) yang
disebutkan setelah kclfm ahfi il danbenltklafazh-nya sebagai penguat

atau penjelas jenis dan hitunga n' dmil-nya, seperti l3;,i t a &;l (am
telah memukul dengan pukulan yang keras), atau sepeni criot-lilt io A-
(Akuberjalan dengan macam perjalanan orang-orang saleh). Disebut

maffilmuthlaq,karena ia tidakterikat dengan hurufTarr dan lainnya
dan tanpa disebutkan sesuatu sesudahnya, seperti dengan lafazh

{9 tq,'6, dan {. Untuk lebih j elas, lihat entri M ashdar.

Mahjar (*)
Mahjar adalah sebuah aliran sastra yang diciptakan oleh para sastra-

wan Arab, terutama mereka dari Syiria dan Lebanon yang hijrah
meninggalkan negerinya untuk menghindar dari berbagai tekanan

kondisi penjajahan oleh kekuasaan asing, dan bermaksud untuk
"mengadu" nasib dengan bermukim di perantauan.

Sastra mahT'cr ini memiliki ciri k*ras tersendiri dibanding dengan sastra

Arab klasik. Pada mulanya sastra mahjartidakmendapat pengakuan

dari para kritisi (kritikus) sastra Arab, karena sebagai kesusastraan

tidak memenuhi kaidah-kaidah bahasa dan sastra yang berlaku secara

baku dan tradisional. Namun, lambat laun berkembang mendapat

apresiatif positif terhadap sastra aliran mahjar itu. Didukung oleh

terbitnya surat kabar berkalaAl-Muhager (N-Muhajir) , sebuah harian

berbahasa Arab yang terbit di New York, yang secara teratur mengulas

karya sastra mahjar.

Pelopor sastraArab aliran mahjar adalah Kahlil (IGalil) Gibran. Dia

merupakan tokoh utama yang menjadikan sastra mahjar sebagai aliran

sastra modern dalam kesusastraan Arab.
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Man Q,.)

Lafazh man terdiri dari lima macam, yaitu:

1. Syarthiyyah, yaitu man isim syarath jazm yang ber-hmal men-

jazm-kan duaf il: f il syarath daniawdb syarath. Atau dalam

mahall jann, bila keduanya terdiri dariTi'il mddhi- Jadi apabila

f ilsyarathdanjaudb-nya itu terdiri dari jumlah fi'liyyah, maka

strukturnya tidak akan berubah dari empat bentuk, yaitu:

a. Keduanyaberupa-f il m6.dhi, sepertihadis:

n:t :., i3ia U { * u$i gtal aEa il3 J, (Baranssiapa yang me-

laksanakan ibadah puasa dengan keimanan dan mengharap

pahala, maka ia diampuni segala dosa yang telah lewat).

Keduanya berada dalam mahall j azm.

b. Keduanya terdiri danf il mudhdri', seperti Bt lf C, 
(Siapa

saja yang membaca maka aku juga membaca).

c. Fi'il syarath dalam bentukTt'il mddhi, sedangkan jawAb

sy arath-nya f il mudhdri', seperti ayat:

iitGl ifl ilW:itiittryJ rii'JK:i, (Barangsiapa yans mens-

hendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka Kami

berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia).

d. Fi'il syarath dalam bentukTttl mudhdri', sementarajaudb-

nya berupa f ilmi.dhi, seperti hadis:

+s U fftY'4 *Jiil{J P- ", 
(gutungsiapa yang melaksana-

kan ibadah pada malam lailqtul qadar, maka ia diampuni

segala dosa yang telah lewat).

IstiJhdmiyych, yaitu man isim istifhdm yang dipakai sebagai

pertanyaan mengenai benda berakal, seperti ayat: 6;!i E fj?, j3
(Maka siapakah Tuhanmu wahai Musa).

Maushfilah, yaitu mqn isim maushttl yang mengandung makna

alladzi (jD fa"S kebanyakan digunakan untuk yang berakal,

sama pemakaiannya unfuk mudzakkar, mtt'Qnnats, tatsniy ah, atau

jama', seperti ayat ;;1i A iii qttJl.i 5 { .!.5- iiil t\ I $ (Apa-

,

3.



Man - Maqsho r datt Mangish@

kah kamu tidak mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud
makhluk yang berada di Langit dan di bumi). Kadang man dipakai
untuk benda yang tidak berakal, seperti ayat:

rt4 E iil e $ ,y # :, Vr(Sebagian dari hewan itu ada yans

berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang

dikehendaki-Nya).

4. Nakirahmaushfifah, yaitu mannakirah (umum) yang disifati oleh

mufrad,seperti.if # :n.!;; {am tetah bertemu dengan orang

yang mengagumkan bagi kamu). Atau didahului oleh lafazh rubba
(&.-i), karenarubba tidak mendahului kecuali pada rsfm nakirah,
seperti ungkapan penyair

& v;,d..F 5 *',{r W L+zfi g :.13

Banyak'brang yang telah aku uji kemarahan pada hatinya,
membuat ia ing in aku mati ditundukkan.

1.

2.

5. Zd'idah (tambahan), seperti Vi, it yX t', .,i( (Cukun bagi kami

cermin keutamaan dari selain kami).

Manfakka(entU)

Ada dua bagian lafazh manfakka,yaitu:

Fi il ndqish yan g ber- h mal me-r afa' -kan mubt add sebagai rsim -

nya, dan me -nashab-lankhabar-nya. Demikian itu bila manfakka

ini mengandung makna J5 E (selalu, tetap atau senantiasa), seperti

q# !j egt U (zaia itu selalu giat belajar).

Fi'il tdmm,bila mengandung makna infashala(terputus), seperti

itif etff (Tali itu terputus).

Maqshfir dcn Manq0snq;idu, 3,,;jll)
Maqshttr adalah isim mu'rab, di mana huruf akhirnya berupa ohl
l1zimah (tetap), seperti kalimah o&, j["att, dan,5s" ii. Alif pada isim
maqshfir bukanlah ahlasli, tetapi ia merupakan algfpengganti dari
usdwu atatyi'.l'rilb maqshfir seluruhnya diperkirakan kepada akhir
kalimah-nya, karena ta' adzdzur.
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Sementara isim manqttsh adalah isim mu'rab, di mana huruf a}trirnya

berupa yd'lLzimah (tetap), serta dibaca kasrahsebelum gd'ldzimah

tersebut, seperti kalimah;fy'l Apabila isim manqfish itu bebas dari

alif ldm dan idhdfat, maka }aunfi yd' lAzimah tersebut harus dibuang

ketika dalam keadaan rafa'dan jarr, seperti $nupUI (Hakim itu

telah lewat pada tempat yang tinggi). Sementara dalam keadaan

nashab, maka yd'ldzimah tidak dibuang, seperti b! .!.ritl (Aku me-

nyaksikan sebuah lembah).

Apabila isim manqfish dalam keadaan rafa' dan jarr, maka harakat

akhirnya diperkirakan pada yd', karena keduanya berat diucapkan

dalam lisan, seperti ,5i- llil 
-,1+ (Hakim itu telah datang), maka tan darafa'-

nya adalah dhammah yang diperkirakan pada yd'. Sementara isim

manqfish dalam keada an nashab, maka harakat aktrirnya h ans zhdhir

(nyata), seperti ayat $l €Yt\y;f:;;3 ! (Wahai kaum kami, terimalah

[seruan] orang yang mengajak ke jalan Allah).

Mashdar g:t2;)

Mashdar adalah lafazhyangmenunjukkan perbuatan yang bebas dari

makna zaman serta menyimpan huruf-huruf f il-nya secara lafazh,

seperti lr! - 'P, atau secara perkiraan, seperti {E - ;Fli.

Mashdar terbagi tiga bagian, yaitu:

Asli, yaitu lafazh yang menunjukkan makna muiarrad, tidak
diawali ole}n min zd'idoh, serta tidak diakhiri oleh yd'ber-tasydid

yang ditambahkan sesudahnya tA' ta'nits marbfithah, seperti

";it,bdanJtii.

Mimi, yaitu mcsh dar yang diawali oleh mim zdidah (tambahan)

yang dibaca fathah, bukan termasuk u)ozan mufd'alah, seperti
oit'.!-.1&.'

Shind'i,yaitu mash dar yangbertemu dengan yd' nbbatserta di-

ikuti oleh td'untuk menunjukkan sifat padanya. Kadang mashdar

shfnd'i itu berada pada kc limah-kalimahisimjdmid, seperti !L;i$

1.

2.

3.

(kemanusiaan), atau isim musytag, seperti tgjt Gemerdekaan).
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. Kalimah insdniyyah merupakan bentuk sifat yang dinisbahkan

kepada manusia.

Mashd.arterjadi dalam tiga fungsi keadaan, yaitu:

1. Menguatkan, seperti V;* U;o (Aku telah memukul dengan
pukulan sesungguhnya).

2. Menjelaskan macam atau ragam bentuk, seperti VL W..5; (Aku

telah berjalan malam dengan pedalanan yang indah).

3. Menjelaskan hitungan, seperti Egrb *rb (Aku telah memukul
dengan dua pukulan).

Tambahan:

Kadang mashdar diganti oleh suatu lafazhldttsus yang menunjulkan
padanya, kemudian ia di-idhdfat-kan kepada mashdar-nya. Lafazh

ktrusus tersebut adalah kullun(f,), seperti ayat #il K$*>6 (n{ah
janganlah kamu sekalian terlalu condong). Demikian itu diungkapkan

oleh Imam Ibnu Malik dalamAlftyah-nya:

Jhir.frj $tK+S * & de b * ej* :si

Kadang mashdar diganti oleh lafazh Aqng menunjukkan padanya,

seperti ungkapan : bersung guh-sung guhlah denng an sepenuhny a, dan

berbahagialah dengan penuh arti.

Mashdar Marrah dcn Hai'ah (W3 2? :i.z;)
Mashdar marrah adalah jenis mashdar yang menggambarkan
perbuatan yang dilakukan sekali. Mashdar jenis ini mempunyai bentuk

uaznn tetlentu. Jika ia dibentuk dari m ashdar f il tsuldtsiy (tiga hurufl,
maka bentuk uezan-nya adalah fui, seperti ungkapan t*l,r? <l*n
telah memukulnya dengan sekali pukulan). Melainkan, jika bangunan

mashdar secara umum itu mengikuti bentuk u)ezanfu!, maka untuk

menunjukkan kepada mashdar marrah harus disertai oleh sifat,

seperti Xauoiirgj (Dia menyayangi dengan sekali sayang).

Apabila yang dimaksud menjelaskan bentuk m arrah dari mashdar f il
yang tersusun lebih dari tiga huruf, maka bentuk wazan-nyaditambah
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ta'tahits, seperti 'lrl{,U$ (Aku telah memuliakannya dengan sekali

pemuliaan).

Bentuk jeni s mashdarlain yang menjelaskan keadaan suatu perbuatan

adalah disebut mashdar hai'ah. Mashdar hai'ah mempunyai bentuk

u)ozanfu vans hanya boleh dariTttl tsuldtsiy mujarrad saja, seperti

"re.c"^"L r:j+ {oia duduk dengan keadaan duduk yang baik). Atau

seperti 'ttb!'terroE (Dia telah mati dalam keadaan mati jahiliah).

Melainkan, bahwa ada pendapat lisan Arab yang syddz (ganjil) yang

menyatakan kebolehan bentuk mashdar hai'ah yangdisusun daif il
. lebih dari tiga huruf, seperti ,i At o. *l (Wanita itu telah menutup

kepalanya dengan kerudung).

Mashdar Shafh dcn Mu'awwd Q;ii F fi)
Mashdar sharih (ielas) adalah mashdaryang diungkapkan langsung

dengan bentuk lafazh-nyadalam pembicaraan, seperti flelt Gerdiri)

dari bentuk kalimahf il ir6. Atau seperti lafazh Llot$ (berkumpul)

dari bentuk kalimah f il'*1. Untuk lebih jelas, lihat entri Mcs hdar.

Sedangkan mashdar mu'antsual adalah mashdar yang tidak diungkap-

kan langsung denganbentuklafazh-nya, tetapi ia dapat dipahami dari

segi pembicaraan, seperti ayat F 'it \t# j! {o* prusa kamu sekalian

itulebihbaikbagimu).

Mashdar mu'ausraal dapat dibentuk dari komponen sebagai berikut:

1. an QD dan kalimahf il, seperti gt\EtSl irrt tam ingin bertemu

kamu). Jumlah rangkaian kalimah anuqdbilakc dapat di-ta'wil

kepada mashdar -nyamenj adi : *ititZ IJ.
2. MA (V) dan kalimah fi'il, seperti ,!iVri$ (Pekerjaanmu

membuat aku senang). Yakni aft OA.

3. Anna$) beserta rsfm dan khabar-nya, seperti ly>Jt l#i 6 {r1
(Aku senang kamu dapat menjauhi perbuatan yang hina). Yakni

r{ii;l eUu+r C.-J.
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I'rdb mashdar mu'anarral itu sebagaimana i'rdb mashdar sharih
(elas). Ia dapat dibacarafa'sebagaimubtadd',khabar, dan.;ft i/; atau

dibaca ncshab sebagai maftrlbih. Juga dapat dibacajarr,sesuai dengan

kondisi ?mil sebelumnya.

MatA("i;)

Ada tiga macam lafozh matd,yaitu:

1 . I stifhdmiyy ah, y aifii mat 0. isim istiJhdm y angberada dala m mahall
nashab sebagai mafttl fih (zharaJ), seperti irl i;i (Kapan

waktunya pertolongan Allah).

2. Sgarthigyah, yaitu matd.tsim syarathjazm yang ber-'amalmen-
j azm-kan dluaf il mudhAri', yaituf ? sy arath danj ausdb sy arath,

seperti ff Jt ;, f rupan saja kamu makan, maka aku pun makan).

g. HurufTorryang mengandung maknamin (dari), seperti menurut

lughah Hudzail, seperti il 6f*;t (Dia mengeluarkannya dari

lengan bajunya). Atau seperti ungkapan penyair Abu Dzu'aib yang

melukiskan tentang awan :

e|lPda s ,*ji4r,\W
Dia minum air laut, kemudian terang kat naik dari lautan biru. I a
mempunA ai hembusan y ang kencang .

Min(})
Mfn adalah huruf.7'crryang selalu menTorr-kan rsfm zhdhir danisim
dhamir.Ia mempunyai beberapa makna, di antaranya:

1. Tabldh (sebagian), seperti ,lt it.i Sg1 (aku telah mengambil

'sebagian' harta itu). Atau sep efi ayat ,ogj U W 
"!; 

(Samnai kamu

membelanjakan'sebagian' harta yang kamu cintai).

z. Menjelaskan'jenis', seperti ayat JEjll 6 ,;.rJt!if,it6 (Maka jauhi-

lah kekejian dari jenis berhala-berhala itu).

3. Ibtidd'ghaAch (permulaan) yang menunju}kan makna tempat.

Makna tersebut banyak digunakan menurut kebanyakan pakar
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nahwu. Bahkan mereka menganggap seluruh makna min itu
merujuk pada makna ini, seperti di dalam Surah Al-Isr6'ayat r:

glfrr 4.Jr.r )li +* 6;1rs^\oL*, (Maha suci Zat yang telah

memperjalankan hamba-Nya pada malam hari dari 'mulai' Masjid

Al-Haram).

4. Ibtidd' ghdyah yang menunjukkan maknawaktu, menurut mazhab

Kufah, Akhfasy, Mubarad, dan Durustuwaih, dengan argumentasi

dariayatAlquran: C fl $:t ai#il & 6*13o*Jlsesungguhnya

masjid yang didirikan atas dasar takrara sejak hari pertama itu lebih

patut). Atau seperti hadis Nabi ffi i+it lt i;,;)t;,,2 E;l;i (Maka

kami dihujani air sejak dari hari Jum'at ke Jum'at lain).

Zd'idah (tambahan). Para ulama mazhab Bashrah mensyaratkan

min zd'idah ini, yaitu (r) isfm yang di-7hrr-kan itu harus isim

nakirah; (z) ia harus didahului oleh naf dan syibah-nya(nahf dan

istiJhdm),seperd f b ,rV E (Tidak datangkepadaku seseorang);

atau seperti *1 U i.rJ6t (Janganlah kamu memukul seseorang).

Ta ?i/ (alasan), seperti ay at$$ trt4!+ \:r (Disebabkan kesalahan-

kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan).

Bad.al (pengganti), seperti ayat tj+5li cr, Eir ,F\'*oJ (Apakah

kamu sekalian rela pada kehidupan dunia pengganti dari kehi-

dupan akhirat).

Morfologi dan Sintaksis

Morfologiadalah ilmu yang membicarakan tentang struktur internal

kata yang dalam bahasa Arab disebutkalimah. Sedangkan sfntaksrs

membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata lain atau unsur-

unsurlain sebagai suatu satuan ujaran. Dalam kajianlinguistikArab,

morfologi satu paralel dengan sharaf, sementara sintaksis paralel

dengan nahuu.

Hal demikian ini sesuai dengan asal usul kata sintaksis itu sendiri,

yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti 'dengan', dan

5.

6.

7.
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kata tatteinyang berati'menempatkan'. Jadi, secara etimologi, istilah
itu berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok
kata atau kalimah.

Dalam pembahasan sintaksis yang biasa dibicarakan adalah (r) struk-
tur sintaksis, mencakup masalah fungsi, kategori, dan peran sintaksis
serta alat-alat yang digunakan dalam membangun struktur itu; (z)

satuan-satuan sintaksis yang mencakup frase, klausa, kalimat dan
wacana; (3) hal-hal lain yang berkaitan dengan sintaksis, seperti
masalah modus, aspek, dan lain-lain.

Secara umum, struktur sintaksis terdiri dari susunan subjek (S),

prediket (P), objek (O), dan keterangan (K). Sementara tataran mor-
fologi, kata yang dalam bahasa Arab disebut kalimah merupakan

satuan terbesar: Tetapi dalam tataran sintaksis, kata merupakan
satuan terkecil, yang secara hirarkial menjadi komponen pembentuk

satuan sintaksis yang lebih besar, yaitu frase (tarkib), di mana frase

itu sendiri merupakan gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi
sintaksis di dalam kalimat (umlah).

Dalam pembahasan sintaksis Arab, satuan frase dapat dikelompokkan

menjadi dua macam, yakni tqrkib idhAfi. dan tarkib toashfi. Tarkib
uashfi. adalah dua kata atau lebih yang membentuk satuan frase

dengan pola hubungan na'at dan man'ttt. Sementara makna tarkib
idhAfi. adalah bentuk sandaran yang terdiri dari mudhdf dan mudhdf
ilaih.

Mubtada'(ruel)

MubtadA' adalah kohm ah isimyang dibaca rafa'yangbiasanya berada

di awalTumlch yang bebas dari 'dmillafazh.

MubtudA' terbagi kepada {ua @g!an, yaitumu btadd'yangbutuh atau

mempunyai khabar, dan mubtadd' yang tidak butuh atau tidak
mempunyaikhabar, tetapi dalam bentukf ilyang menempati pada

tempatnya khabar.

Adapun bagian mubtadd'yang pertama (mempunyaikhabar) itu (r)
bentuk isim sharih (nyata), seperti "fE";t:;@aid itu berdiri), atau (z)
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bentuk mashd.ar yang di-ta'u.ril oleh isim sharih, seperti ayat

#'*rt*Jl; (oan puasanya kamu sekalian itu lebih baik), dengan

to'nrilsebagaiberikut:"r"f*V.r"mlahkalimahantashttmfi itlrmalrlill

rafa'sebagai mubtadd', atau (g) mubtadd'dalam bentuk dhamir

munfashil,seperti ie.: 3i1 (Kamu itu orang yang giat).

Sementara b agian mubtadd' yang kedua (bentuk ff ? yang menempati

pada tempatnya khabar) adalah setiap sifat yang bertumpu pada

istifhdm atat nafi.Demikian itu menurut pendapat mazhab Bashrah,

seperti gls$'i61 (Apakah yang berdiri itu dua Zaid); atau seperti

gt$l'dl6 t (tiadalah yang berdiri itu dua Zaid). Adapun menurut

mazhab Akhfasy dan mazhab Kufah, mereka tidak mensyaratkan

mubtadd'harus bertumpu pada istr/hdm atau no;fi. Mereka mem-

bolehkan ucapan: gt3Jl 'd16, dengan sebuah argumentasi dari ungkapan

penyarr:

iU J6 +flr #rilr 6! S &,.rulr 
'* #1*

M aka keb aikan itu kita s emua menttrut orang - orang di antara kamu,

bila orang Aang memberi syarat dengan melambaikan bajunya itu
berkata: utahaifulan.

Pada dasarnya mubtadd'itu harus isim ma'rifah, tetapi ia kadang

menggunakan fsim nakirah dengan syarat harus berfungsi dan

memperoleh faedah. Imam Ibnu Malik menghitung enam syarat, di

antaranya:

1 . Mendahulukan khabar atas mubtadd'-nya, baik khcbar tersebut

terdiri dai- zharaf ata:ujarr majrtr,seperti &.;,f.if .! (Di rumah

itu ada seorang laki-laki).

2. Mubtada'harus didahului oleh btiJhlm,seperti'flri 6 & (epakah

seorang pemuda itu berada di antara kamu sekalian?).

B. MubtadA'harus didahului oleh nc;E, seperti t{ 3t B (Kekasih itu

bukan milikkami).

4. Mubtad.A'drsifati oleh sesuatu hal, seperti frrt fdl U.:,h(Iaki-
laki yang berasal dari orang-orang mtrlia itu berada di antara kami).
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MubtadA' menjadi'dmil terhadap kalimah sesudahnya, seperti

"f Al.! 3; (senang pada kebaikan itu baik).

Harus di-rdh dfat-kan,seperti 61 j, Ji (Perbuatan baik itu indah).
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N0n terdiri dari beberapa macam, di antaranya:

1. Taukid, yait.tnfin yang berfungsi menguatkan suatu pembicaraan,

baikia dalambentuk nfin tsaqilahmaupun nunkhafifah, di mana

keduanya masuk pada kalimahf il mudhdri darr amr, seperti

$tl ft rit (Sungguh pukul lah Zaid) ; atau seperti W; W f (Sungguh

janganlah kamu memukul Zaid). Kadang kumpul nun taukid
t s aqtlah dan khafifah sekali gus, seperti ay at 5 $!, $i.d (Ni scaya

dia akan dipenjarakan dan dia termasuk golongan orang-orang

yang hina). Asalnya: U$*r, kemudian nfin yang kedua ditukar

dengan alif pada saat waqf .

Wiqdyah, yaitu huruf ntm yang senantiasa menjaga kalimah f il
dari bacaan kasrah, bila /i'il tersebut bertemu dengan yd'

mutakalltm, seperti tt; rfS (Zaidtelah memuliakan aku).

Nttn uiqdgch dibuang ketika bertemu dengan lafazh /arsa, tetapi

bacaan inisyd.dz, seperti ungkapan penyair:

"+ 
i#'i;drq^ii i1 S ,r{st;t;K o$ 3:d

Aku menghitung kaumku seperti hitungan debu, ketika kaum
yang terhormat itu pergi, bukan aku.

2.

ffiffi

@
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Tanwtn,yaitu nfin mati yang diucapkan pada akhir kalimaft tidak

berupa tulisan, seperti lafazh $. Ungkapan'dun' padalafazh

zaiduntersebut merupakan bunyi nfin mati yang tidak digambar-

kan melalui bentuk tulisan, tetapi sebatas dalam ucapan (ihat entri

Tanusin).

Nrsuah, yaitu huruf nfin untuk jama' mu'annats (perempuan)

yang berad a pada f il mddhi, mudhdn', dan om r. Ia dib aea mabni

fathah serta maha ll rafa' yangkedudukannya sebagai:

a. Fd'il bila bertemu dengan fi'il mabni ma'lttm, seperti

iyti Ai.;#\(Mereka perempuan giat dalam studinya).

b. NA'ib fAil, bila bertemu dengan.f il mabni majhttl, seperti

ungkapan $rf A$$t (Pelajar-pelajar putri yang lulus ujian

itu telah dicukupi beanya).

c. Fd'il pada f il ndqish, seperti 4W ae +t6.faUf;t
(Para pelajar putri itu menjadi malas belajar, lalu mereka kem-

bali menjadi giat belajar).

Nabba'aCli)

Lafazh nabba'amerupakan salah satu kalimah f ilyang me-na shab-

kan kepada nga maffil bil, di mana asal struktur maffil kedua dan

ketiga adalah mubtad.d' dan khabar,seperti 6$ ltrl;; 65 J,L (aku telah

memberitahukan Ktralid berdiri kepada Zaid).

Nahwu (jrljD

Nahwu adalah ilmu yang membahas bidang kajian mengenai aturan

stru}tur kata dalam hubungannya dengan kata lain atau unsur-unsur

lain sebagai suatu satuan ujaran Qihat entri Morfologi dan Sintaksis).

Na'ib Fa'il QeElt+.iE)

NA'ib fA'il atat mabni majhttl adalah isim matfi/(dibaca rafa') yang

tidak disebutkan fd'il-nya. Apabilaiafi il mddhr, maka dib aca dhammah

pada huruf awalnya serta kasrah pada huruf sebelum akhir mddhi

I

L
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tersebut. Apabilaf ilmudhdri', maka ia dibaca dhammahpada huruf
' awalnya serta fathah huruf sebelum akhir mudhdi' tersebut.

NA'ibfttl adalahf il mabni ma'lttm yang dibuangfd'il-nya lalu
kedudukan mafttl bfh ditempatkan pada tempatnyafd'il tersebut,

serta ditetapkan hukum padanya sebagaimanapadafd'il, yaitu harus
rafa' dan harus diakhirkan dari 'dmfl-nya, seperti $V 3.A (Ktralid

sedang dipukul) . Asalnya : frlll if i. ,$ (7-aid, sedang memukul Khalid) .

Fd? yang dibuang, sebagaimana tersebut di atas, mempunyai tujuan-
tujuan tertenfu, di antaranya:

1. Telah maHum karena tidak perlu lagi disebutkan, seperti gLay 6F
(Manusia telah diciptakan).

2. Tidak dikenal identitasft? atau pelakunya. Untuk itu, penutur

tidak bisa menyebutkannya, seperti 4t S; (Rumah itu telah

dimasuki pencuri).

g. I€bih suka menyamarkan.,Tfr'rl, baik karena menutupi identitas
pelaku atau karena takut mengungkapkannya, seperti ',y.lt,Si
(I€laki itu telah dibunuh). Si penutur sebenarnya tahu pelakunya,

tetapi tidak mau mengungkapkannya karena merasa takut ter-
hadap pelaku pembunuhan tersebut.

Ada beberapa hal yang bisa dijadikan nd.'ibfd.'ildi antaranya:

1. Maffilbift, seperti +lall e (Pintu itu telah dibuka).

2. Isim yang dibacaTarr oleh huruf7crr, seperti f$ O;$ (Perkara

itu telah dipikirkan). Asalnya: )ryt A.iEJtJE.
Kadang isim yang dibacaT'arr tersebut di atas dijadikan nd'ibfdil,
padahal di sana masih adamaffil bfh yang shor{h (nyata). Namun

hal demikian langka terjadi, seperti ungkapan penyair:

,s:n i'{ ;riir u ,ir*i S tq" ilrtalt]! &ii i
Tidakdikenakantitelbangsausankecualisagyid(pemimpin),dan

tiada yang dapat menghilangkan terhadap kesesatan kecuali
pemilikhidayah.
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Kalimah bil fulyamerupakan rangkaianJ'arr majrfir sebagai nd'rb

,ffi ?, semen tar a kalimah s ay y idan adalah maf fil bih dan f il lam
yu'na. Padahal seharusnya membaca rafa' kalimah sayyidan:

ip {-,biXU;,4 p. Atau seperti qird'at Abu Ja'far yang membaca

ayat: lizdl4Vit 6H (Karena akan dibalas terhadap kaum, apa

yang mereka lakukan itu).

Zharaf mutasharrif mukhtash,yaitu kclfm ah-kalimah rsim yang

biasa digunakan untuk zharaf dan selain zharaf, yang memiliki
ciri khas oleh shi/ah, idhdfat, atan 'alamiyych, seperti 3l;4 g
(Bulan Ramadhan telah dilaksanakan puasa). Adapun zharaf
g hair' mutasharrif ,maka ia tidak boleh dijadikan nd'ib fd'il,karena
ia memang tidak patut untuknya serta ia harus tetap dibaca nashab

seb agai zharal Qihat en tri Zhar aJ) .

Mashdar mutasharnfi, yaitu mashdaryang biasa dibaca nashab

dan selain ncshab serta memiliki fungsi (makna), baikoleh shifah,

idhdfat, atau 'alamiyyah, seperti ""Ur L.ia Cr.Ji (Pukulan yang

keras itu telah dipukulkan).

Sementara mashdar ghair mutasharrif itltidak boleh dijadikan

nd'ibfd'il, karena ia memang tidak patut untuknya serta ia harus

tetap dibaca nashab sebagaimashdar atau mafftlmuthlaq, seperti

kalimah $t sbi.
Demikian tersebut di atas telah diungkapkan Ibnu Malik dalam

Alfiyah-nya:

it* XW,h.tY i\ * F U I -.*&:lf,
Zharaf, mashdar, atau hurufT'crr itu pantas dijadikan nd'ibfd'il.

Nakirah (";jF)

Nakirahadalah setiap rsim yang jenisnya bersifat umum (tidak tentu).
Pakar nahwu lainnya memberi definisi nakirah dengan, setiap rsim

yang layak dimasuki alif ldm, seperi lafazh 3iJ (seorang laki-laki).
Singkatnya, tanda nakirah adalah dapat menerima alif dan ldm yang

berpengaruh menjadikan ma'rifoh, atau ia berada pada tempatnya

3.
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kalimahyangmenerimaalif danldm,sepertidzt(;)yangmengandung
makna shdhib (pemilik), seperti JY :! &V (Telah datang kepadaku

pemilik harta). Maka dzttpada contoh tersebut adalah nakirahyang
tidak menerima clifdanldm,tetapi ia berada pada tempatnyalafozh
shdhib (i.?V),sementara k alimah shdhdb itu sendiri dapat menerima
alif danldm.

Adapun alif dan ldm zd'idah(tambahan) itu tidak menjadikan ma rifah
pada suatu kalimah, baik ahl dan ldm tambahan tersebut hzimah
(tetap) yang tidak dapat dipisahkan darikalimah yang dibarengi alf
dan ldm tersebut, seperti tambahannya pada sejuml ah'alamiyyoltseperti

katimah i$t dan 6f r (dua nama patung yang dijadikan tuhan sembahan

pada masa jahiliah); atau pada rsfm-isim maushul,seperti.4tdan ,3t,
karena yang menjadikan ma'ifatpada rsim maushfiltersebut adalah

shilah, bukan oleh ahldan ldm, menurut pendapat yang shahift.

Sementara clif danldm tambahan yang tidak ldzimah(tidaktetap) itu
seperti tambahannya pada sebag ian' alamiyy ah yang dialihkan dari
makna aslinya, seperti nama J;;itdan orUjt. Keduanya nama orang
yang diambil dari makna aslinya: mashdar danisimfd'il. Untuk itu,
alif dan ldm pada kedua contoh tersebut di atas boleh dibuang. Atau
tambahannya alif dan ldm itu karena kondisi darurat syair, seperti
ungkapan penyair:

;it *.j.s E ,JFXllt 4; atu * uap.i il* jl ui iB;i
Aku melihatmu ketika kamu mengenal uajah-utajah kami. Kamu
berpaling dai Amr pada saat kamu lapang hati, utahai eors.

Nawasikh (2rll
Nau dsikh adalah kalimah-kalimah tertentu yang masuk padaTumloh
ismiyg ah danmenyalin (mengubah) hukumnya ke dalam makna dan i'rAb.

Naudsikh terbagi kepada beberapa kelompok, yaitu lafazh gK dan
akhadt-nya; ,$ dan akhutdt-nyai i( dan akhwdt-nya; ,$ dan akhuilt-
nya, dan ld nafi li al-jinsi dan akhwdt-nya. Untuk lebih jelas, lihat
entri masing-masing.
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Naif(Jlt)
Lafazh nailmerupakan bentuk kalimahyang digunakan untuk sebuah

ungkapan hitungan dari satu sampai ttga. Jumhur nahwu berpendapat,

bahwa ftalim ah naif,ttdakdigunakan kecuali setelah bilangan puluhan,

ratusan, atau ribuan, seperti .ji;3?ft (sepuluh lebih); atau seperti

Jlij 'S 
(seribu lebih).

Nidi'(3n)
NidA' adalah kalimah rsim yang berada setelah huruf-huruf nidd',
seperti +tti, E 

(Wahai Abdullah).

NidA'itu ada lima macam, yaitu mufrad'alam (ma'rifah), nakirah
maqshtrdah,nakirahghairmaqshttdah,nidd'mudhdf, ,dannrdd'serupa
mudhdf.

1. Nidd' mufrad'alamadalah lafazhyangbukan bentuk mudhdf dan

tidak diserupakan dengan mudhdf, seperti.r;l g (WahaiAhmad).

2. NidA'nakirah maqshttdah adalah setiap isim nakirah (umum)

yang berada setelah huruf nidd'untuk menyatakan seruan yang

ditentukan, seperti g; g gafrai laki-laki). Ia menyeru seseorang

yang tidak dikenal namanya.

3. NidA' nakirah ghair maqshttdah adalah setiap isim nakirah
(umum) yang berada setelah huruf nfdd' sebagai seruan yang tidak
ditentukan maksudnya, seperti seruannya seorang tuna netra
kepada siapa sajayang mau membantu membimbingtangannya:

6;;a b 1ll.: E @ahai laki-laki, bimbinglah tanganku ini).

4. NidA' mudhdf adalah setiap rsim yang di-idhafdt-kan (mudhdJ)

yang berada setelah hu ruf nidd',seperti jlt .q; 
! (Wahai Abdullah).

5 . Nrdd' serup a mudhdf adalah setiap rsfm yang diserupakan dengan

mudhdf y ang berada setelah huruf nidd',seperti {6 B1I" ! (Wahai

orang yang mendaki gunung).

Adapun perincian i'rdb nidd'tersebut di atas adalah sebagai berikut:
iTdbnidd'yangberbentukmufrad'alam(ma'rifah)dannidd'nakirah
maqshttdah itu dibaca masani dhammah tanpa memakai tanwin,
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sementara nidd' nakir ah g hair maqshfidah, nidd' mudhdf , dan nidd'
serupa mudhdf adalah dibaca nashab.

Tambahan:

Boleh membuang huruf nidrd'jika ia menggunakan huruf yd' (!), seperti

dalam ayat\';*,;;*ylU"; (Wahai Yusuf berpalinglah dari ini).
Namun, sebaliknya tidakboleh membuang huruf nrdd'dalam munddd

mandfib (ratapan) dan muni.dd istigdtsah (minta bantuan), karena

maksud seruan dengn menggunakan huruf nidd'tersebut adalah unfuk
memanjangkan suara, seperti il4,a !, (Wahai tuanku). Atau seperti

# jlal b (wahai Ktralidbantulah Bakar).

Nisbah (I;.:i)

Nrsboh adalah bertemunya akhir suatu kalimah rsim dengan yd'ber-
tasgdid yang dibaca kasrah huruf sebelumnya, untuk menunjukkan
hubungan sesuatu dengan yang lainnya. Kalimah rsfm yang bertemu
dengan yd' nbbahitu disebut mansfib,seperti i1_rla (yangberkebang-

saan Mesir).

Nrsbch itu mengandung makna sifat. Sebab, jika Anda katakan:

.,r+;ilt "&t fi",makaAnda telah menyifati lelaki itu dengan nrsbch orang

Indonesia. Apabila kalimah rsim itu berbentuk sifat, maka ketika di-
sifati dengan nbbah,ia mengandung makna mubdlaghaft (penekanan)

dalam sifat. Sebab, hal kebiasaan orang Arab ketika mereka ingin
menekankan dalam sifat tertentu, mereka membubuhk an y d' nisbah
pada sifat tersebut. Apabila mereka bermaksud menyifati sesuatu

dengan warna merah, misalnya, maka mereka katakan: fl (fanS

merah). Kemudian bila mereka ingin menekankan sifat pada warna

merah, mereka katakan : i5y1 (V 
""es 

an gat merah).

Dalam hal ini, pakar nahwu sering membuat sifat dengan mtsytaqdan
nisbah. Maksud mrytaq di sini adalah rsrm-rsfm yang diambil dari
mashdark<arena menunjukkan pada makna dan empunya, seperti rsfm

fd'il, isim mafttl, dan shifah musyabbahah. Contoh sifat dengan

nisbah:,i-!fl ,!lA* (Aku telah bersua dengan seseorang yang
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berkebangsaan Indonesia). Ibnu Malik telah mengungkapkan dalam

Alfiyah-nya:

Buqtlah sifot dengan musytaq, sepertilafazh shabu dan dzarib, dan

syibahnya seperti dzA, dzt, danlafazhgang bernisbah.

Apabila Anda membuat nr'sbah pada kalimah-kalimah yang diakhiri

oleh alif ldm mamdfidah (dibaca panjang), serta ohltersebut menun-

jukkan untuk mu h nnats (feminin), maka ia harus diganti oleh uduu,
seperti r[a6 menj a di iitw.
Apabila kalimah yang akan dijadikan nisbah itu diakhiri oleh cltl
maqshfirah, serta ahltersebut menjadi huruf ketiga p adakalimahita,

maka ia harus diganti olehwduu, seperti 6; menjadi i52&. tdapun

isimmanqtrsh, yaitu kalimah isfm yang diakhiri oleh yd'yang dibaca

kasrch huruf sebelumnya, ketika dibuat nrsbot dan yd'tersebut menjadi

huruf ketiga, maka ia harus diganti ole}:,uflusu serta dibacafathah

huruf sebelumnya, seperti 6t' (oranS yang sedih) menjadi ftrp.
Ketika kalimahrsim yang diakhiri oleh td' tahiis itu dijadikan nbbat,

maka tA'tuhitstersebut harus dibuang, seperti };gli menjadi &L16.

Nudbah (tii)
Nudbah atal mundd6. mandttb adalah seruan terhadap orang yang

diratapi, seperti el;{E b (Wahai K}ralid).

Ada beberapa syarat dalam nudbah, di antaranya:

1 . Nidd' nudbah harus menggunakan gabungan huruf u.rdrpu dan alif
(!r.

2. Tidakboleh membuang munddd dan perabotnidd'-nya.

B. Mundddjenis ini diakhiri oleh alif zd'idch (tambahan) dan hd'

sakat.Kebanyakan pengguna an hA' sakat ini ketika dalam kondisi

ta aqf berhenti bacaan).

4. Munddd. harus isim ma'rifoh. Ia tidak boleh dibentuk dari rsfm

nakirahatau isim mubham, seperti isimisgdrah, seperti t9,12
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atau i6i !. Dan tidak pula dari isfm maushttlkecuali jika ia bebas

dan alif hm dan sudah dikenal masyh{tr oleh shilah-nya, seperti
tVi: I j6 U b (Aduh orang yang menggali sumur Zam-zam).



W0uru

\Mflwu Cl)

Wdusuterdiri dari beberapa bagian, di antaranya:

1. Wdtuu qasam (sumpah), yaitu taduuhurufTarr yang selalu men-

7'orr-kan isim zhdhir. Ia mempunyai ta'alluq kepadaTi,il qasam
yang dibuang, sementara jatadb qasam tersebut harus dalam

bentukTumlahkhabariyuah, seperti i6ir nft AU (Demi Allah,
aku benar-benar akan cukupi biaya bagi siswa yang giat belajar).

Apabila udwu qasam diikuti oleh udwu lainnya, maka uduu
yang kedua itu disebut u.r dtau'athaf,seperti s-e3.jlte g$l!i (Demi buah
Tin dan buah Zaitun). Jika bukan wduu'athaf, tentu kedua isim
tersebut butuh padaT'cro ab qas am.

Wdusu rubba, yaitts, wduuhurrfi zd'idah (tambahan) yang berada
di awal kalam, dan ia masukpada dsfm nakirahyang dibaca-7hrr
secara lafazh oleh nrbba yang dibuang, serta dibaca rafa, seeara
mahall sebagai mubtadd', semntara khabar-nyaberupa Tumlah
atau syibah jumlah yang berada sesudahnya, seperti ungkapan
penyair terkenal Imri'il Qais:

Ju$t$\$, * $:'a,rt Ht6,y3

,

Betapa bang ak malam itu bag aikan ombak lautan y ong meng u-

ffi
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raikan'tabir-tabirnya' padaku dengan berbagai macam pen-

deritoanyang menimpa.

Wdwuhdliyahatatudtuuibtiddiyyah,yutttudtuuhdlyangmasuk
pada jumlah ismiyyah. Tandanya sah diletakkan lafazh idz

zharfiyy ah(ketika) pada tempatnya tadtou,menurut Sibawaih dan

ulama nahwu Hasik, seperti ungkapan fu-E 
"ii!J!, 

Lij -& (Zaia tehh

datang ketika matahari itu terbit). Jum lah as-syamsu thdli'atuniit

mahall nashc b sebagai hd I. Atau seperti ay at 6rK2 p! e:i3t W i i
(Janganlah kamu sekalian mendekati shalat ketika kamu sekalian

dalam keadaan mabuk).

Wduu isti'ndfiyyah, yaitu huruf uduu yang berasal di awal

jumlahyang tidak ada kaitan makna dengan jumlah sebelumnya.

Untuk itu,ju mlahisti'ndfiyyah tersebut tidak mempunyai mahall

i'rdb, seperti .-lar A, JE;ti$E at+ (t<halid telah datang. Guru telah

masukke dalam kelas). Atau seperti ayat f;;fi A $S 13 3#! (untuk

Kami jelaskan kepadamu. Kami tetapkan dalam rahim).

Seandainya usdtuupada ayat tersebut adalah uAuu'athaf, tentt
kalimah ua nuqirraharus dibaca noshab,sebagai'athaf jumlah

dari kalimah linub ayyina.

Wdutuma'iyyah,yaitu huruf uduuyang mengandung makna I
(bersama). Ia selalu didahului oleh-Jumlah atau md dan kaifo

istiJhdmiyych, sementara kalimah isim yang berada sesudah

utdutu itu harus dibaca noshab, sebagai mafttl ma'Qh, seperti

l'tl!i&; (Aku berjalan malam bersamaan pinggir sungai).

Amilyangme-nashab-kanmaf filma'ahadalahkalimahf ilyang

berada sebelum udwuma'iyyah.Atau seperti*j, U'r*-, ::1 .;{
(Bagaimana keadaan kamu beserta semangkukbubur). Para pakar

nahwu memperkirakan, bahwa tsim tersebut di atas dibacanoshab

olehTi'rt yang disimpan yang diambil dari lafazh al'kaun. Jadi

perkiraannyat *i b'1*t;3!3 4i.
Wdtuu'athaf, yaitu huruf 'athaf yangberfungsi sebagai makna

muthlaq jama' (menggabungkan), menurut mazhab Bashrah,

4.

5.

6.
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seperti $35 "geVf-aid,dan Ktralid telah datang). Artinya, kedua-
nya datang bersamaan, tidak ada yang dahulu atau belakangan.
Sementara menurut mazhab Kufah, makna udwu adalah unfuk
tertib (teratur).

7. WAwu i'tirddhiyyah, yaitu huruf tadwu yang berfungsi sebagai
penyambun gjumlah mu'taradhah (sampiran) antara dua bagian
pembicaraan. Frase atau kalimah tersebut biasanya tidak berhrngsi
sebagai sifat ataupun tidak memiliki status gramatika lain dalam
kalimah utama. Karena itu ia disebtt mu'taridhah yangberarti
penghalang, seperti er+-,*Yr )*Jt iS-iui sK (Muhammad-

yakni Rasul yang dipercaya-adalah seorang pemberani).

Wajada(s.3)

Kalimah wajadamerupakan salah satu;E il qulfib(hati) yang mengan-
dung makna'yakin'. Iaber-'amal me-nashab-kan kepada d:ua maffil
seperti halnya zhanna, seperti tii /Jt&.r;; (Aku yakin ilmu itu ber-
manfaat).

Apabila kalimah utajada muta'addi kepada satu mafttl, maka ia
mengandung makna f {*urr"*ukan, menjumpai), seperti )ih,Li;;
(Aku menemukan pena). Dan apabil a waj ada merupakan fi,il tdzim,

maka ia mengandung makna af (sedih), seperti it qtn rbly ie.i
(Khalid sedih atas kepergian ibunya).



Hd

HA'(r)
Hd'(t) menurut Ibnu Hisyam memiliki tiga macam, yaitu:

1. Isimfil yang mengandung makna khudz (ambillah). lamabni
suktrn (mati) danf il-nya berupa dhamir yang wajib disimpan,
dengan perki raarr: anto., anti, anfuma, antum, dan dhamirlainnya
sesuai dengan mitra pembicaranya, seperti;,6t ti (ambillah kitab
itu). Dan ia boleh dibarengi olehkdf khithdb,baik untuk mufrad,
tatmiyah, jama',mudzalc/<cr,mauptnmu'annats,seperti,.i6f gU
(ambillah oleh kamu [perempuan] kitab itu).

2. Dhamir muttashil untuk kata ganti mufrad. mu'annats ghd'ib,
seperti dalam ayat ligfu ltj# WE (Maka Allah mengilhamkan

kepada jiwa itu [jalan] kejelekan dan ketalanaan).

g. Tanbih (peringatan). HA'sebagai huruf tanbih ini biasa masuk
pada kalimaft sebagai berikut :

a. Isim isydrah yang bukan untuk makna jauh, seperti 6i (Ini).

b. Dhamir rafa'yang di-khabar-i oleh rsfm isydrah,seperti ayat

Alquran,ijt Fl b (Kamu itu seperti mereka).

c. Ayryu dan ayyatu delam bentuk nidd' (seruan), seperti Flt (1 t
(Wahai lelaki itu); atau seperti UtKl E (Wahai perempuan

itu).

ffi
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Ha'Sakat

Hd, sakat adalah hd'mati yang bertemu dengan kalimah pada saat

waqf (berhenti bacaan), seperti ayat: l{J.l Jt tlL4V & ,&1Y
(Hartaku benar-benar tidak memberi manfaat bagiku, dan kekuasaan-

ku telah hilang dariku). Atau seperti 1 i1 (kenapa?). Jika Anda membaca

kembali washal,maka hd'sckat harus dibuang, seperti 6ri1 ry J{
(Kenapa kamu menyalahi perintahku ?).

Boleh utaqf detgan memakai hd' sakat pada setiap f il mu'talyang

dibuang huruf alirhirnya l<arcnajazm atau waqf,seperti 146 p. asalnya:

.lr{ il.

Halla(j,
Huruf halld terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Huruf tahdid (anjuran, dorongan), bila ia bertemu denganTi?

mudhari',seperti f1o7!i iF $ tUengapa kamu tidak mengerjakan

kewajibanmu). Apabila datang sesudahnya, isim yang dibaea,rafa"

maka ia menjadi fd'il d,afi fi'il yang dijelaskan ole]o kalimah

sesudahnya, seperti lrs-"$)L {tvt"rgupa Zaid tidak belajar),

dengan perkiraan: IaAi i )ir
2. Huruf tondim(penyesalan), demikian itubila ia masukpadaf il

mddhi,seperti ibtl#1i lvt"rrgapa kamu tidak mengerjakan

kewajibanmu).

rrahmma Cji)

Halumma adalah bentuk kalimah yang mengandung makna ta'dla

(marilah, datangtah), seperti ayat frW yfDatangkanlah para saksi kamu

sekalian). Menurut lughahTamim, halumma merupakan f il amr

karena dapat menerima tanda. Untuk itu, halummo dapat bertemu

dengan sejumlah dhamtr,seperti lilii.
Sementara halumma menurut m azhab H ij az adalah isim f il amr, l<a-

rena ia hanya memiliki satu bentuk kalimahwtukmufrad, tatsniyah,
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jama', mudzakkar atau mu'annafs-nya. Untuk itu, ia tidak bertemu
dengan sejumlah dhamir, seperti contoh ayat tersebut di atas (surah
Al-An'im: r5o).

Hamzatu Al-Qath'i t1$lt .;rl
Hamzatu al-qath'i adalah hamzah yang berada di awal kalimah.
Hamzahini diucapkan, baik ketika di awal atau di tengah pembicaraan,
dan dibubuhkan kepala'ainkecil (,) di atas arif jikaia dibaeafathah
dan dhammch, dan di bawah altfjikaia dibaca kasrah.

Adapun tempat-tempat hamzatu al-qath'i adalah pada:

1. Fi'il m6.dhi, amr atau mashdar rubd'iy (empat huruf), seperti

fu AliiXll€v,,*Vf1tlUlij{rvrrtiutuntahbapakkamudengan
cara yang baik, sebagaimana ia memuliakanmu di saat kamu kecil).

Setiapyt? mudhdrt',seperti gl.K &: NliW ,-*ii,.i;31 6 tem
sedang mempelajari mata kuliahku dengan baik dan aku memohon
ampun kepada Tuhanku setiap hari).

Setiap huruf yang diawali olehhamzah, seperti Ll .,31 .S .81.

Shighah ta'ajjub (kagum) dan rsdm tafdhil, seperri )gg' ;i1 U
(Alangkah tampannya Klralil), dan seperti *1 :rrF1 j}1(Ahmad
itu lebih tampan dari saudaranya).

2.

3.

4.

Hamzatu Al-Washli U,.fit b:rl
Hamzatu al-utashliadalah hamzah permulaan yang ditulis dan dibaca
bila ia berada di awal pembicaraan; ditulis dan tidak dibaca bila ia ber-
ada di tengah pembicaraan, seperti tiria Jit;ts &;cir isHir 6;6 (pemimpin
pasukan itu menyerbu kota dan ia menguasainya).

Hamzatu al-usashli ini ditulis dengan bentuk arif,; ataa ahlyang di
atasnya terdapat huruf shdd kecil ({). Demikian itu, bila ia berada di
tengah-tengah kalam. Adapun bila berada di awal, maka ia ditulis
dengan bentuk (T).
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Adapun tempat-tempat hamzatu al-washli adalah pada:

1. Alif l6m mo'rifah, seperti p3t menurut Sibawaih. Sementara

menurutlmamKhdil,hamzahyangberadapadaalif ldmma'ifah
adalah hamzah al- qathL.

2. Awalf'rl amr tsuldtsiy (tiga huru0, seperti A;,{t ;}Ut A;\ +Xl
(Tulislah artikelmu dan pelajarilah mata kuliahmu).

3. Awalf ilmddhi, amr, danmashdar lchumdsr (limahunrfl dansuddst

(enam hurufl, seperti la"t bripr '$ PVffUWt& i*itgtt
(Pelajar itu memanfaatkan ilmunya dengan pemanfaatan yang

besar dan ia memohon ampun kepada Tuhannya dengan per-

mohonan yang baik).

4. Kalimah-kalimahrsfm berikut: 5;t .1;;t .f,;t.

Hamzotu al-washli dibuang dalam bentuk tulisan dan ucapan pada

tempat-tempat sebagai berikut.

1. Bila masukpada ldm kalimah-kalimahisimma'rifah dengan ahl

lrdm QD, seperti 3* *lA- (Bagi tempat-tempat tinggal mem-

punyai hak).

2. Setelah hamzahistiJhdm, seperti t$, ai:"l(Apakah nama kamu

Salim?). Asalnya: tpl, eli-$.

3. Kalimahrsrm (",'"Dvanghanyaberadapadabacaan basmalahsaia,

sePerti y-}t ,;'!t.il f4.

Haihata(&q;i)

Lafazh haihdta merupakan isim f il mddhi yangtelah dibentuk sej ak

awalnya sebagai isim f il (murtaia[). Lafazh haihdta mengandung

makna .r4 (auh), seperti dalam ayat '$bJH &q. &\ii (Jauh, jauh

sekali [dari kebenaran] apa yang diancamkan kepada kamu sekalian).

Isim f il mddhi haihdta mempunyai beberapa lughah bacaan, di

antaranya seperti &S1 .ot} .6q1 .Oqf dan 3f6.
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yA, (,f)

fd'mempunyai beberapa bagian, di antaranya:

1. Dhamir (kata ganti) untuk mutakallim mufrad (tunggal), baik
mudzakkar maupun mu'annats.Ia dibaca mabni dan berada dalam
mahall (kedudukan) sebagai berikut.

a. Jcrr oleh idhdfat. Demikian itu bila yd'bertemu dengan
kalimah rsim, seperti q6fe (Ini kitabku).

b. Jaroleh hurufT'arr,birayd'bertemu dengan huruf.Thrr, seperti

,hWII.E (Khalid lebih utama dariku).

c. Nashob sebagaimaffilbrh, bila ia bertemu den ganf il,seperti

F:.lt .l-'ff (Guru itu telah mencukupi biaya untukku).

d. Nashab sebagai isim inna dan akhwdt-nya, bila ia bertemu
dengannya, seperti &Ati;rtt4i| (S"rurgguhnya aku meng_
hormati para ulama).

2 - Dhamir .onrrk mukhdthab mu'annats (perempu an), mabni suktm
dan berada dalam mahallsebagai berikut:

a. Rq;fa'sebagaift?bila ia bertemu dengan f? ma,lttm,seperti
;!fr ,* 6uE .il ffamu perempuan tabah atas pekerjaanmu).
Kalimah tutsflbirina adalah f it madhi yang dibaca rafa,

ffi
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dengan tanda tetapnya niln, karena ia termasuk afdlkhamsah

(Fi'rt lima), sementara yd' pada kalimah tersebut adalah

dhamirmuttashildalamkeadaanmahallrafa',sebagaifd'il.

Rafa'sebagai nd'ib fd'il, bila bertemu dengan kalimah f il
majhttl,seperti 'eF; 91 (f.*,, itu perempuan terhormat)'

Rafa'sebagai rsim dari7t'il ndqish, bila bertemu denganTitl

tersebut, seperti 31;1i djf tJaailah kamu seorang perempuan

yang giat belajar).

TandaTarr pada isim enam (asmd' sittah), seperti e\\a:l
(Aku telah bersua dengan bapakmu).

b.

d.
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Abu Hatim
Dia adalah sahal bin Muhammad As-sajastan, seorang ahli bahasa,
nahwu, dan'arfidh. Dia tinggal di Bashrah dan termasuk ulamanya.
Dia pernah membaca kitab sibawaih kepada Al-Akhfasy sebanyak dua
kali, dan banyak meriwayatkan dari Abu Zaid, Abu Ubaidah, dan Al-
Ushmu'i.

Dia seorang ahli qird'at serta banyak mengumpulkan berbagai kitab
karangan, sampai semua kitabnya setelah dia wafat dijual sekitar
14.ooo dinar. Kitab karangannya dalam bidang qira,at menjadi
kebanggan bagi ulama ahli Bashrah.

Abu Hatim wafut di Bashrah pada bulan Rajab, menurut riwayat rain
bulan Muharram tahun zz5 Hijriah.

Abu Hayan

Dia adalah Atsiruddin Muhammad bin yusuf bin Ali bin yusuf, seorang
imam nahwu dan bahasa, sastra dan qira'at Dia lahir di Gharnathah
(Granada), spanyol tahun 6S+ Hijriah.

Pernah belajar secara muli.zamahkepad syai}*r Bahaudin bin Nahas.
Dia banyak menulis kitab dan menghafal kitab Minhaj Nauarur dengan
sempuma, memiliki nazhamyang elegan. pernah ada sebagianamir

ffiffi
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bertanya kepadanya tentang namanya, kemudian ia menjawab, iitu
Anda tidak memuliakannya maka pergilah. Dan jikaAnda memuliakan-

nya, maka janganlah hendak mengambil dari waktu atau kehidupannya

ini."

Abu Hayan wafat di Kairo, Mesir pada bulan shafar tahun z+s Hijriah.

Abu'Ala Al-Ma'ari (923,-roSZ M)

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Abdullah bin sulaiman Al-Imam

Abu 'Ala Al-Ma'ari, seorang penyair terkenal. Karena ketenarannya

dalam syair itu, ia menjadi seorang alim pandai dalam bidang nahwu

dan bahasa.

Al-Ma'ari belajar nahwu dan bahasa dari bapaknya langsung dan dari

Muhammad bin Abdullah bin sa'ad An-Nahwi di Halab, kemudian ia

pindah ke kota Baghdad dan di kota ulama nahwu itu ia belajar hadis

dari Abdussalam bin Husain Al-Bishri. Kemudian pindah ke kota

Tarablus, dan karena di sana terdapat khazanah (perpustakaan) kitab-

kitab yang telah diwakafkan, maka ia dapat menyerap segala bidang

disiplin ilmu pengetahuan darinya.

Dia pernah melawat ke kota Al-Iadzjqiyah dan tinggal sebentar di Dair,

di mana di kota tersebut ada seorang rahib (pendeta) yang menguasai

bidang filsafat, kemudian Al-Ma'ari belajar kepadanya, tetapi ia men-

dapatkan kebimbangan.

Di antara kitab karangan dalam tridang nahwu adalah zhahir Al-Adhudi ;

sy arh Ba' dh Aby ot sibaut aih ; Al- H aqir An-Nafi, dan kitab zuzum ma

laYalzamu.

Abu Faraj Al-Ashbahani (8gZ-968 M)

Dia adalah Ali bin Hasan bin Muhammad Abu Faraj Al-Ashbahani,

seorang ahli nahwu, bahasa, sejarah dan hafal syair,lagu-lagu, kisah,

hadis musnad, nasab kedokteran, perbintangan dan macam-macam

jenisminuman.

Ibnu Khalkan pernah berkata: "Kakeknya adalah Marwan bin

Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah. Dia asli kelahiran

t_
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Isfahan dan tumbuh besar di kota Baghdad. Di antara kitab karangan
terkenalnya adalah Al-Aghani.Menurut cerita, ia menyusun kitab A/-
Aghaniselama 50 tahun, dan membawanya kepada saifuddaulah bin
Hamdan, kemudian kitab tersebut diserahkan kepada raja itu, dan
diganti dengan uang seribu dinar.

Diriwayatkan dari As-shahib bin Ibad, bahwa ia selama dalam
perjalanannya selalu membawa tidak kurang dari 3o kitab sastra untuk
dibaca. Dan ketika sampai kepadanya kitab AI-A ghani, maka ia
mengembalikur, ,"-ou kitab sastra tersebut, dan cukup membawa
kitab Al-Aghani dalam perjalanannya. Abu Faraj wafat di Baghdad
tahun g57 hijriyaft, dan sebelum wafatnya ia mengalami penyakit
pikun.

Di antara kitab karangan lainnya adalah Muqatil At-Thatibin; Akhbar
Al-Ilma As- sg auta'ir Al- Hanat ; Ad- Diy arah dan Adab Ar-Ghuraba.

Abu Qasirn At-Tanukhi (96o-roz6 M)
Nama lengkapnya Muhassin bin Abdullah bin Muhammad bin Amr
Ibnu said Abu Qasim At-Tanukhi, seorang ahli bahasa dan sastra yang
memiliki puisi terkenal:

t'l {t *.d d(ut a ':,v;i-*Y a.tt,stu.di
Bagaimana mungkin seseorang dapat bersikap harus terhadap
pendeng ki suatu kenikmatan, bila ia tidak meng hendakiny a ke cuali
hilang kenikmatanitu.

Ibnu Tughri berkata: "Tanukhi termasuk orang yang cerdas serta
memiliki banyak kitab karangan." Ketika lewat kota Damaskus dalam
rangka menunaikan ibadah haji ke Mekah, ia wafat di tengah per-
jalanan, kemudian jenazahnya dibawa ke Madinah, dan dikubur di
tanah Baqi'.

Ibnu Ajurum
Dia adalah Muhammad bin Muhammad bin Dawud Abu Abdillah Ash-
Shanhaji, dikenal dengan nama Ibnu Ajurum, yang artinya menurut



@ Kamus Ilmu Nahwu dan sharaf

bahasa Barbar adalah orang yang fakir dan sufi. Dia seorang imam

dalam bidang nahwu dan bahasa, seorang pengarang kitab AI-

Muqoddimah, yangselanjutnya dikenal den gan Al-Aiurumiyah'

Menurut riwayat, selama mengarang kitab ini, ia senantiasa meng-

hadap kiblat. Ibnu Ajurum adalah kalahiran kota Fas (Fez) yang ahli

juga dalambidang ilmuhisdb (matematika) danfardidh. Dilihat dari.

isi kitab Muqaddimah-nya dapat dipahami, bahwa ia adalah ulama

nahwumazhab Kufah.

Ibnu Ajurum juga memiliki banyak kitab karangan dan nazham dalam

bentuk bah ar raiaz dalam bidang ilmu girdht dan disiplin ilmu lainya.

Dia wafat di negara Maghribi (Fas) dan dikubur di pemakaman Bab Al-

Jadid.

Ibnu Jama'ah

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Aziz

Abu Abdillatr Izzudin Al-IGnani Al-Hamawi Al-Mishri, dikenal dengan

nama Ibnu Jama'ah. Dia seorang pakar ilmu bahasa, bayan,iodal, dan

ushul.Asli keturunan dari Hamah, dan lahir di Yanbu, daerah pesisir

laut Merah. Kemudian ia pindah ke negara Mesir dan di sana ia menjadi

murid Ibnu I(haldun. Namun, pada saat itu sedang terjadi wabah pe-

nyakit Thaun. Ibnu Jama'ah adalah salah satu yang terjangkit penyakit

mematikan itu dan akhirnYa wafat.

Ibnu Jama'ah juga mahir dalam bidang kedokteran dan semua cabang

ilmu pengetahuan, sampai dalam urusan keterampilan, seperti per-

mainan memanah, bermain pedang, dan melempar lembing'

Dia memiliki banyak kitab karangan, di antaranya Hasgiyah'alaAt-

Taudhih;Al-Mutsallatsfi At-Lughah;Hasgiyah'alaAlfiyah;Hasyigah

'ala Al-Mughnf dan Ghayah Al-Amanifi 'Ilm Al-Ma'ani'

Ibnu Jinni
Dia adalah Utsman bin Jinni Abu Fatah Al-Mushili, seorang ahli sastra,

nahwu dan sharaf. Ilmunya dalam bidang sharaf lebih kuat dibanding

bidang nahwu. Sebabnya adalah pada saat ia membacakan ilmu nahwu
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di masjid Al-Mushili, lewatlah di hadapannya Abu Ali Al-Farisi, dan ia
sempat menanyakan mengenai suatu masalah dalam bidang rlmu
tashrif (sharq,fl, tetapi IbnuJinni tidakbisa menjawabnya. MakaAbu
Ali berucap padanya:

7f $ J*t L{)(kamu berbicara banyak sampai berbuih sebelum kamu

matang), sehingga akhirnya ia belajar lagi secara muldzamah kepada
Abu AIi Al-Farisi selama 4o tahun dan menekuni bidang sharaf.

Pada saat Abu Ali Al-Farisi wafat, Ibnu Jinni menggantikan kedu-
dukannya di Baghdad. Dia pernah bertemu Mutanabbi dan berdiskusi
dengannya dalam suatu masalah bidang nahwu, tanpa membacakan
syairnya kepada Ibnu Jinni. Pada saat itu Mutanabbi berucap tenang
Ibnu Jinni: "orang ini tidak diketahui kedudukannya oleh kebanyakan
manusia."

Di antara kitab karangannya adalahA/-Ktrasharsh dalam bidang nahlvu;
SlarhDiwanAl-Mutanabbi;SyarhToshif Al-Mazini;Al-Kafi fi Syarh
Al-Qau:aft karya Al-Akhfasy; Mahasin Al-'Arabiyyah, dan Al-
Muqtadhab min KalamAl-Arab. Mutanabbi pernah berkata: "Ibnu
Jinni lebih memahami syairku dibanding aku." Dia lahir di Mushil dan
bapaknya adalah seorang budak asal Romawi milik sulaiman bin Fahd
Al-Azdi Al-Mushili. Dia wafat di Baghdad dalam usia 65 tahun.

Ibnu l0raruf
Nama lengkapnya adalah Ali bin Muhammad bin Ali (menurut yaqut:

Ali bin Muhammad bin YusuO bin Ktraruf Al-Andalusi. Dia seorang
imam dalarn llmuArabiygah, peneliti yang mahir, dan mumpuni dalam
ilmuushul.

Ibnu I(haruf belajar nahwu dari Ibnu Thahir, yang dikenal dengan
nama Al-Khidab. Dia pernah membacakan ilmu nahwu di beberapa
negara, dan pernah tinggal sebentar di kota Halab. Menurut riwayat,
di akhir hayatnya ia hilang ingatan sehingga berjalan di pasar tidak
memhkai penutup kepala dan terbuka auratnya.

Ibnu Klraruf adalah seorang penjahit pakaian. Bila ia memperoleh



@ 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf

keuntungan darihasil menjahitnya, ia membagi duabagian: separuh

untuk kebutuhan hidupnya dan separuh lain untuk kebutuhan

gurunya, Ibnu Thahir, seorang pengarang sejumlah hasyiych kitab

Sibawaih di kota Persia.

Di antara kitab karangannya adalah Syarah Sibawaih, di mana kitab

tersebut pernah dibawa kepada penguasa Maghribi, lalu diberikan

kepadanya dengan diganti seribu dinar. Kitab karangan lainnya adalah

SyarhAl-Jumal.

Ibnu Ktralawaih

Dia adalah Husain bin Ahmad bin Ktralawaih Abu Abdilah, seorang

ahli bahasa dari kelompok ulama nahwu. Dia asli kelahiran Hamadan,

kemudian berziarah ke Yaman dan mukim sebentar di Dzamar,

kemudian pindah lagi ke syam dan mukim di Halab sampai akhirnya

menjadi orang terkenal di sana.

Bani Hamadan memberi kedudukan yang tinggi kepadanya. Dia punya

majlis dan tempat untuk berdiskusi bersama Mutanabbi di hadapan

saifuddaulah. Kemudian saifuddaulah menjanjikan kepadanya agar

mengajar anak-anaknya. Ibnu l(halawaih wafat di Halab. Di antara

kitab karangannya adalah Syarh Moqshurah Ibnu Duraid; Isytiqaq;

Al-Jumal dalam bidang nahwu dan kitab A l-Badi' '

Ibnu Duraid

Dia adalah Muhammad bin Hasan bin Duraid Al-Azdi (Kota Azd oman

bawahan daerah Qathan Abu Bakar). Dia seorang ulama bahasa dan

sastra. Di antara ulama berkata tentangnya: "Ibnu Duraid adalah se-

orang ulama dari kalangan ahli syair, dan seorang ahli syair dari

kalangan ulama." Ibnu Duraid mempunyai sebuah kitab terkenal, yaitu

Al-MaqshurahAd-Duraidiyyah. Dia lahir di kota Bashrah, kemudian

pindah ke Oman dan bermukim di sana selama 12 tahun. Kemudian ia

pindah kembali ke Bashrah, dan mengembara lagi ke daerah-daerah

yang berada di Persia. Keluarga Mikal pernah mengukuhkan Diwan

persia karya Ibnu Duraid, dan mereka memuji kasidahnya, Al-

t-
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Maqshurah Ad-Duraidiyyah. Dia kembali ke Baghdad dan bertemu
dengan Raja MuqtadirAbbasiyah. Duraid digaji setiapbulan oleh raja
sebesar 5o dinar, dan ia bermukim di sana sampai wafatnya.

. Di antara kitab karyanya adalah A l-Isytiqaq, dalam bidang nisbat ; Al-
Maqshurah tua Al-Mamdud beserta Sy arh-nya; Al-Jamharah dalam
bidang bahasa sebanyak S jilid; Taqu-tim AI-Lisan dan Adab Al-Katib.

Ibnu Durustuwaih
Dia adalah Abdulah bin Ja'far bin Durustuwaih bin Maruaban Al-Farisi,

seorang alim di bidang nahwu dan sastra. Belajar sastra kepada Ibnu

Qutaibah dan nahwu kepada Ibnu Mubarrad. Dia tinggal di Baghdad

sampai wafatnya.

Di antara kitabnya yang terkenal adalah Tafsir Kitab AlJurrni; Al-
Irsyad dalam bidang nahwu; Kitab Al-Hija; Syarh Al-Fashih; At-
Tawasuth baina Al-Akhfasy wa Tsa'lab fi. Tafsir Al-Qur'an Ar-Rad
' ala lbnu l(halaw aih fi Al- KuIl us a Al- Ba' dh ; Akhb ar An-Nahutiyy in,
dan Kit ab J aw ami' Al- Arudh.

Ibnu Sidi

Dia adalah Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Sidi AI-
Baitlus, tinggal di kota Balnasiyah. Dia seorang yang cerdas dalam

mengajar dan memiliki banyak kitab hasil karyanya. Di antara kitab
karyanya adalah Al-Mutsallats sebanyak dua jilid.

. Ibnu Sidi lahir di Baitlus, bawahan negara Andalusia, Spanyol, dan

wafat di kota Balnasiyah, Andalusia.

Ibnu Sidah

Dia adalah Abu Hasan Ali bin Ismail (+S6H/ro66 M), seorang imam
dalam bidang bahasa dan sastra. Di antara kitab karyanya adalah.4l-
Mukhashash; Al-Muhkam ua Al-Muhith Al-A'zham dan Syarh ma

Asg kala min Sy i' r Al- Mutanabi.
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Ibnu Sikkit
Dia adalah Ya'qub bin Ishaq Abu Yusuf bin sikkit, seorang imam dalam

bidang bahasa dan sastra Arab, asli kelahiran I(huzastan (daerah antara

Bashrah dan Persia). Ibnu Sikkit belajar di Baghdad dan pernah ber-

temu dengan Raja Mutawakl<il Abbasiyah. Raja menjanjikan padanya

agar mengajarkan anak-anaknYa.

Suatu ketika terjadi perselisihan karena ada kesalahpahaman antara

raja dan Ibnu Sikkit, lalu raja membunuhnya. Menurut cerita, raja

bertanya kepadanya tentang ihwal kedua anaknya, Mu'taz dan Muayyad:

apakah orang yang paling dicintainya adalah kedua anaknya atau

Hasan dan Husein (cucu Rasul)? Maka Ibnu sikkit menjawab: "Demi

Allah, sungguh Qanbar, pelayan saya itu lebih baik dari tuan dan kedua

anak tuan. Kemudian raja menyuruh orang-orang Turki agar menusuk

perut Ibnu Sikkit dan memotong lidahnya, kemudian ia dibawa ke

rumahnya, yang akhirnya meninggal di Baghdad'

Di antara kitab karyanya adalah .Ishlc h Al-Mantiq. Al-Mubarrad pernah

berkata: "Aku tidak pernah melihat sebuah kitab ulama di Baghdad

yang lebih bagus dari.Is hlah Al-Manthiq." Kitab saraqat Asy -syu'ara;

Tafsir syair AbuNutacs, sebanyak 8oo lembar, danKitab Al-Ibdal-

Ibnu'Ushfirr
Dia adalah Ali bin Mu'min bin Muhammad Abu Hasan bin'ushfur,

seorang ahli nahwu asli kelahiran Isybiliyah (Sevilla) spanyol, seorang

pembawa bendera linguistik Arab di Andalusia. Dia pernah belajar

secara muldzamoh kepada Ustadz Syalaubin selama 10 tahun, sampai

menamatkan Kitab Sibauaih.Ibnu Ushfur dikenal seorang yang

sangat teku n muthdla'ah, sambil mengajar di Sevilla, Syuraisy, Malaga,

dan Mursiyah.

Ibnu 'Ushfur tidak punya ilmu selain bahasa Arab, dan juga tidak ahli

dalam ilmu-ilmu lainnya. Untuk itu, ia tidak pernah berhubungan

dengan ilmu qirdht, fikih, dan periwayatan hadis. Dia lahir di Sevilla

tahun 597 Hijriah, dan wafat di Tunisia tahun 663 Hijriah'
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Di antara kitab karyanya adalah Al-Muqarib dalam bidang nahwu,
tetapi kitab tersebut mendapat kritikan dari ulama Andalusia, di
antaranya Ibnu Hisyam, Al-Jazari dan Ibnu Dha'i, sampai ia menulis
kitab sanggahannya dengan nama Al-Manhaj Al-Mu'rib fi Ar-Rad'ala
Al-Muqaib. Dalam kitab tersebut dijelaskan mengenai kekeliruan-
kekeliruan dan pengoreksian terhadap kitab A l-Muqarib.

Ibnu'Aqil
Nama lengkapnya adalah Bahaudin Abdulah bin Abdurrahman bin
Abdilah bin Muhammad Al-Qurasyi Al-Hasyimi Abu Muhammad bin
Abu. Fatah Zainudin bin Atru Thalib.

Ibnu Aqil belajar qird'at sab'ah dari Syaikh Taqiyuddin Ash-Shaigh,
dan bahasa Arab dari Syaikh Alaudin Al-Qanuwi. Dia belajar kitab
Tashil karya Ibnu Malik dan Kitob Sibatuaih selama empat tahun
kepada Syaikh Atsirudin. Kemudian ia belajar kitab Idhah dari awal
sampai akhir kepada Qa dhiAl-Qudhof (hakim agung) Syaikh Jalaludin.

Di antara kitab karyanya dalam bidang nahwu adalah SgarhAlfiyah
Ibnu Malik; Al-Musa'idfi. Syarh At-Tashfl, dan ia menulis juga dalam

bidang fikih dan tafsir; kttab Al-Jami' An-Nafis dan At-Ta'liq Al-Wajb
'alaAl-KitabAl-Aziz.

Ibnu Faris

Dia adalah Ahmad bin Faris bin ZikriyaAl-Qazwaini Ar-Razi Abu Husain,

seorang ulama ahli bahasa dan sastra. Dia asli kelahiran Qaa,vain, dan

pernah tinggal sebentar di Hamadan, kemudian pindah ke daerah Rai

sampai wafatnya.

Di antara kitab karyanya adalah Maqayis Al-Lughch sebanyak 6 jilid;
Al-Mujmal I jilid kecil;Ash-Shohfbi dalam bidang ilmu 'Arabiyyah;

Jami'At-Ta'rpil dalam bidang tafsir Alquran sebanyak 4 jilid, dan
TamamAl-Fashih.

Ibnu Qutaibah
Dia adalah Abdulah bin Muslim bin Qutaibah Abu Muhammad Al-Kufi,
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yang lahir di Kufah dan dijuluki Ad-Dainawari, karena pernah menjabat

qadhf (hakim) di kota Dainawari. Dia seorang ulama yang tsigch dalam

periwayatan, alim dalam bahasa, nahwu, sastra, ghanb ol-qur'an, syait,

fikih serta banyak sekali kitab karangannya. Menurut riwayat ketika

menjelang wafatnya, ia kaget dan menjerit kencang sampai terdengar

dari tempat jauh, lalu pingsan dan alilhirnya wafat'

Di antara kitab karangannya adalah I'rob Al-Qur'an; Ma'aniAl-Qur'an;

Jami'An-Nahwi; Diuan Al-Kuttqb; Talqin Al-Muta'alim min An-

Nahui ; M asail u a Al-Ajntib ah ; Al-Q alam dan J ami' An-Nahusi Ash'

Shagir.

Ibnu Kaisan

Dia adalah Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim bin Hasan, dikenal

dengan nama Ibnu Kaisan, seorang ulamabahasaArab, mahirbahasa

dannahwudari Baghdad.

Ibnu Kaisan belajar nahwu kepada Mubarrad dan Tsa'lab, kemudian

mengikuti mazhab Bashrah dan Kufah dalam bidang nahwu sampai

menjadi ulama nahwu terkenal. Menurut riwayat, Ibnu Kaisan lebih

alim dibanding Al-Mubarrad dan Tsa'lab. Ibnu Kaisan dapat meramu

pendapat-pendapat ahli nahwu, dan mengambil pendapat yang menu-

rutnya ualid,kemudian menganalogikannya, serta ia tidak bersikap

fanatik terhadap salah satunya. Ya'qut berkata:'Tetapi ia lebih cende-

rung kepada mazhab Bashrah."

Abu Bakar Muhammad bin Mubraman hendak membaca Kitab

sibausaih di hadapan Ibnu Kaisan, tetapi ia menolaknya sambil

berucap: "Pergilah beserta fjtab sibauaih kepada ahlinya," yakni

lu-7-ajai dan Ibnu Siraj .

Ibnu Kaisan memiliki banyak kitab karangan, di antaranya Al-

Muhadzdzab, dalam bidang nahwu; Al-Haqaiq; Al-Burhan; Al-Waqf

u a Al- Ibtida ; Al- Hij o u a Al- I(hat ; At-Tasharif ; Mukhtashar fi An-

Nahta| dan Al-Mukhtar fi 'Ilal An-Nahtoi -

Menurut riwayat tentang majlis Ibnu Kaisan: "Dia biasa memulai

pengajiannya dengan bacaan Alquran lalu bacaan-bacaan lainnya,



Ibnu Kaisan - Ibnu Malik @

kemudian membacakan hadis-hadis Rasul ffi . Di depan pintu masjidnya
telah berkumpul seratus pelayan kendaraan yang disediakan untuk
para ulama, penulis dan tokoh yang hendak pergi ke majlis Ibnu Kaisan.
Dia sangat menghormati para tamunya."

Ibnu Mu'thi
Dia adalah Abu Zakaria Yahya bin Mu'thi Az-zawavi, asli kabilah
Maghribi. Ibnu Mu'thi belajar ilmu Arab kepada Abu Musa Al-Jazuli
di Maghrib, kemudian kembali ke Damaskus dan bermukim lama di
sana, kemudian pindah ke Mesir dan tinggal di sana sambil mengajar
di Masjid Al-Atiq sampai wafatnya pada hari Senin bulan Dzul ea,dah
tahun 628 Hijriah, dan dikubur dekat makam Imam Syaf i.

Di antara kitab karyanya dalam bidang nahwu adalah Alfiyah Ibnu
Mu'thi. Kitab tersebut membicarakan mengenai ilmu nahwu dan sharaf,
sama halnya dengan lotab Affiyah Ibnu Malik sebanyak seribu bait,
yang menurutnya dapat mengungguli kitab Alfiyah Ibnu Mu'thi
tersebut, sebagaimana diungkapkan langsung olehnya dalam baft-nya
yang kelima:

uJ# +r Ut'rzS * I tkut
Ia memenuhi keridhaan tanpa ada unsur kebenciaan, serta
meng ung g uli Alfiy ah I bnu M u' thi.

Ibnu Malik
Nama lengkapnya Abu Abdilah Muhammad Jamaludin bin Abdilah
bin Malik Al-Andalusia, seorang ulama ahli nahwu terkenal dari
Andalusia, spanyolyangbermazhab Maliki. Ibnu Muqri menulis dalam
kitab No/h A t-Thayyib,kenl<amembicarakan orang-orang yang pindah
dari Andalusia menuju negeri Timur (Masyriq).

"Ibnu Malik adalah seorang ahli nahwu bermazhab Maliki pada saat
tinggal di negara Maghribi (Spanyol), kemudian pindah mazhab Syafi,i
pada saat pindah ke negeri Masyriq, dan mukim di Damaskus.". Dia
mendengar hadis dari Mukron, Abu Shadiq Hasan, Ibnu Shabah, Abu
Hasan As-salirhawi, dan ulama hadis lainnya. Kemudian ia mempelajari



@ 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf

bahasaArab dari sejumlah ulama. Di antara murid-muridnya di Jayan

(Spanyol)adalahAbuAl-Muzhaffar.Menurutriwayatlain,AbuHasan

Tsabit bin Ktriyar, yang dikenal dengan nama Ibnu Thailisin Abu Razin

bin Tsabit bin Muhammad bin Yusuf bin Ktriyar Al-Kala'i, asli kelahiran

Liblah. Ibnu Malik belajar ilmu qirdht dari Abu Abbas Ahmad bin

Hiwar. Ibnu Malik sempat membacakan Kitab sibautaihkepada Abu

Abdilah bin Malik Al-Mursyan, Jais Yaisyi, Tilmidz, Amrun, dan ulama

qird'ctlainnYa.

Adabanyakkitabyangmenjadisyarh(komentar)terhadapAlfigah
Ibnu Malik,di antaranya kitab Aurdh ah Al-Masalik ila Alfiyah lbnu

Malik, karya Ibnu Hisyam; Syarh Alfiyah lbnu Malik karya

Abdurrahman Al-Makudi yang dikenal dengan Al-Maladi; Manhai

As-SalikilaAlfiyahlbnuMolikl<aryaAl-Asymuni;SycrhAlfiyahIbnu
M alikkaryalbnu'Aqil, dan kitab sy arh lainnya'

Ibnu ]Vlanzhur

NamalengkapnyaMuhammadbinMukrimbinAliAbuFadhal
JamaludinlbnuManzhurAl-AnshariAl.Ifriqi,penyusunkamustriscn
Al-Arab.Dia seorang imam bahasa keturunan Ruwafiqi bin Tsabit Al-

Anshari. Ibnu Manzhur lahir di Mesir dan mengabdi dalam bidang

dhadn insyd' di Kairo, kemudian menjabat hakim di Tharablus dan

kembali lagi ke Mesir sampai wafatnya di sana'

Ibnu Manzhur banyak meninggalkan tulisan tangan sebanyak 5oo jilid'

IbnuHajarpernahberkata:"Iaseorangyanggemarmeringkaskitab
sastra yang tebal." Ibnu shafah juga berkomentar: "Aku tidak menge-

tahui sedikit pun kitab-kitab sastra melainkan Ibnu Manzhur telah

meringkasnYa."

Kitabnya yang terkenal adalah.Lrsc n Al-arabsebanyak zo jilid. Dalam

kamus tersebut, ia menghimpun sejumlah induk kitab bahasa yang

nyaristelahmemenuhikecukupansemuanyadalamkitabitu.Diantara

kitab karangan lainnya adalah Muk htar Al-Aghcni sebanyak r jilid; Al-

Akhbar Abu Nuwas, sebanyak z jilid kecil, dan kitab Mukhtoshar Alchbar

Al-Mudzakarah w a Nisywar Al-Muhadharah'
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Ibnu Nahwiyah

Dia adalah Muhammad bin Ya'qub bin Ilyas Badrudin, dikenal dengan
Ibnu Nahwiyah, seorang ahli bahasa dari Damaskus dan memiliki
banyak kitab karangan dalam bidang nahwu, di antaranya Syarh
Alfiyah lbnu Mu'thf dalam bidang nahwu; Isfar As-ShabahAd-Dha'i
Al-Mbbah sebanyak z jilid dan Sy arh Al- Kafiy ah.

Ibnu Nazhim

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muhammad bin Abdilah bin
Malik Badrudin bin Jamaludin Ath-Thai Ad-Dimasyqi As-Syaf i Ibnu
Nahwi, seorang imam bidang nahwu, cerdas dan luas pengetahuannya,

ahli dalam bidang ma'ani, bay an, badi','arudh, dan manthiq (logika),

serta ahli dalam bidang fikih dan ushu/.

Diabelajarlangsung daribapaknya (Ibnu Malik) dan mukim di Ba'labaka.

Pada saat bapaknya wafat, ia diundang ke Damaskus untuk meng-
gantikan ayahnya mengajar, kemudian ia memenuhinya danbermukim
di sana serta mulai konsentrasi dalam mengarang.

Ibnu Nazhim adalah seorang imam dalam berbagai disiplin ilmu, dari
mulai ilmu'arudh, nahwu, ma'ani, dan bayan Melainkan, bahwa ia
tidak mampu membuat nozham sat'tbait pun. Berbeda dengan ayahnya
(Ibnu Malik), ia seorang pengarang besar yang mampu membuat
nazham dalam segala bidang keilmuan dengan menggunakanbahar
Rajaz danmampu memasukkan berbagai persoalan ilmu pengetahuan

dalam ungkapan kalimat yang ringkas.

Menurut riwayat, Ibnu Nazhim pernah mendapatkan selembar per-
tanyaan dari muridnya yang isinya berupa nazham, dan ia hendak
menjawabnya pula dengan sattnazham. Untuk itu, ia duduk di rumah-
nya dari mulai pagi sampai malam, tetapi tidak mampu membuat satu
bait pun, sampai altrirnya ia meminta bantuan temannya di madrasah
untuk menjawabnya.

Di antara kitab karyanya adalah SyarhAlfiyah karya ayahnya, yang

dikenal dengan AI-KL ulashah (Alfiy ah lbnu Malik), dengan penj elasan

yang sempurna dan berbobot, tetapi ayahnya menunjukkan kekeliruan-
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kekeliruan di beberapa tempau At-Muqaddimahfi Al-Manthiq dan

MuqoddimahfiAl:Arudh.

Ibnu Nazhim wafat di Damaskus, dan dikubur di pemakam an Bab Ash-

Shagir.

Ibnu Hisyam

Nama lengkapnya Jamaludin Abdulah bin Yusuf bin Ahmad bin Abdullah

bin Hisyam Al-Anshari Al-I(hazraji. Awalnya ia penganut mazhab

Syaf i, tetapi kemudian pindah mazhab Hanbali. Ibnu Hisyam lahir di

Kairo tahun 7o8 Hijriah dan wafat pada bulan Dzul Qa'dah tahun 76r

Hijriah.

Dia pernah mendengar DiwanZuhairbinAbi sulma dariAbu Hayan.

Di antara puisi terk6nalnYa:

UrCr & 1:At\i,t;J\ # Ui S Yn fu pli,ta Ai

J3 El)rirt W,i4W S #t vtr".i #lt& i.Y,
siapa y ang bersabar dalam mencai ilmu, maka ia akan memperoleh

iry a y ang dicitakan. Siapa y ang meminang p er empuan cant*, maka

b er s ab arl oh at as P emb erian.

siapa yang tidak merendahkan hati sebentar saja dalam mencai

kemulioan, maka io hidup dalam uaktu lama bersama teman kehinaan.

Di antara kitabnya yang terkenal adalah MughniAl-Labib; Awdhah

Al-Masalik'alaAlfiyahlbnuMalik;danQathrAn-Nada"

Ahmad bin Muhammad An-Nahas

Dia adalahAhmadbin Muhammad bin Ismail Abu Ja'far, dikenal dengan

nama An-Nahas. Dia seorang penduduk asli Mesir, kemudian pergi ke

Baghdad dan belaj ar kepada Al-Aliihfasy Shaghir, Mubarrad, Nifttrawaih,

dan Az-7-ajaj, kemudian kembali lagi ke Mesir sampai wafabrya di sana.

Ibnu Nahas adalah ulama yang luas pengetahuannya, alim dalam

bidang nahwu dan tidak segan bertanya kepada ulama fikih serta

berdiskusi bersama mereka dalam berbagai masalah yang sulit. Dia

enggan membeli sendiri kebutuhan hidupnya.
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Di antara kitab karyanya adalah Al-Muqni', dalam bidang ikhtilaf
antara ulama Kufah dan Bashrah; Syarh Abyat Sibausaih, dan At-
Tuhafah dalam bidang kaj ian nahwu.

Ahmad Faris Syrdyaq

Seorang ahli bahasa dan pengarang kamus kelahiran Lebanon (rgo+

H/t882 M). Dia mempunyai kitab karangan yang dikenal dengan

sebutanAlJasus'ala Al-Qamus, sebuah kitab yang meneliti kesalahan-

kesalahan dalam Al-Qa mus Al-Muhfth, karya Fairuzzabad.

Ahmad bin Abdul Qadir
Nama lengkapnya Ahmad bin Abdul Qadir bin Atrmad Tajudin bin
Muhammad Al-Hanafi, seorang ahli nahwu dan alim dalam fikih dan

bahasa. Dia pada mulanya belajar nahwu kepada Bahaudin bin Nahas,

kemudian belajar secara muldzamah dalam waktu yang lama kepada

Abu Hayan.

Di antara kitab karyanya adalah Syarh Kafiyah Ibnu Hajib; Syarh
Sy afiy ah lbnu Al- H aj ib ; Sy arh Al- Fashih ; Ad- Dur Al- Laqith min Al-
Bahr Al-Muhith; dan Al-Jam u Al-Mutanah fi Akhbar Al-Lughawiyin
utaAn-Nuhat.

Ahmad Ridha

Nama lengkapnya Ahmad Ridha bin Ibrahim bin Husain bin Yusuf bin
Muhammad Ridha Al-Amili Abu'Ala Bahaudin, seorang ulama bahasa

dan sastra Arab, dan merupakan anggota Al-M ajma' Al-'Ilmi Al-Arabi.
Dialahir dan tumbuhbesar di daerah Nibthiyah, kemudian belajar di
daerah tersebut, namun kemudian ia pindah ke sekolah di desa Anshar

dan bermukim di sana setahun, kemudian pindah lagi ke negaranya.

Ahmad Ridha termasuk orang yang banyak membaca dan menyerap

berbagai ilmu pengetahuan dari para Syaikh (Suru) di Al-Azhar. Dia

belajar sambil berdagang dan mempublikasikan sejumlah artikel
tulisan dan kasidahnya sehingga menjadi ulama terkenal.

Di antara kitab karyanya adalah Matnu Al-Lughah Al-Arabiyah,
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sebanyak S jilid; Rad Al:Ami ila Al-Fashih dalam bidang bahasa;

Hidag atal Muta'allimin; Risatah Al-Ktath dalam bidang sejarah tulisan

Arab (kaligrafi ), dan l<rtab Al-Wafi bi Al- KifaA ah u a Al-' Umdah'

Ahmad Syauqi

Dia adalah Ahmad syauqi bin Ali bin Ahmad syauqi, seorang penyair

terkenal dengan julukan amir syu'arayang lahir dan wafat di Kairo,

Mesir.

Syauqi belajar di madrasah negeri, kemudian bekerja dua tahun pada

bagian terjemah di madrasah Al-Huquq (hukum). Khedif Taufiq

mengirimnya belajar ke prancis tahun 1887, dan di sana ia masuk

dalam bidang kajian hukum dan sastra Prancis. Kemudian pulang

kembali ke Mesir tahun r8gr, dan tidak lama kemudian ia langsung

diangkat sebagai kepala bagian "kalam Eropa" pada dewan Ktredif

Abbas Hilmi. Dia juga pernah berkunjung ke Inggris, Al-Jazair, dan

spanyol. Pernah mengikuti Muktamar orientalis di Jenewa. Di sana ia

tampil berpidato memaparkan gambaran tentang undang-undang

Mesir. Dia salah seorang anggota Majlis Asy-Syuyu}h sampai wafatnya.

seluruh hidupnya ia abdikan pada syair, dan ia juga orang pertama

yang memperbagus kisah-kisah syair tomtsilf dengan menggunakan

bahasa Arab fasih, karena ia bermaksud menyatukan antara dua unsur

bayan: syair dan natsqr. Di antara ungkapannya:

*\ )itser,[rl * i F'ntt'l',' Ess
Carilah ilmu untuk ilmu itu sendiri, bukan untuk memperoleh ijazah

dantujuan-rujuonlain.

Di antara kitab karyanya adalah Diusan Asy-Syauqiyah.

Ahmad'Lfmar Al-Iskandari

Dia adalah Ahmad bin AIi Umar Al-Iskandari, seorang ahli sastra dan

ulama Mesir yang lahir di Iskandariyah, kemudian belajar di Al-Azhar

dan Darul Ulum.

Al-Iskandari merubah sistem pembelajaran, sehingga sistem tersebut
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banyak digunakan oleh ulama lainnya. Dia salah seorang anggota Al-
Maktab Al-Fanni di Kementerian Pendidikan Mesir dan termasuk
anggota Majma' Al-Lughah Al-'Arabiyyah, Mesir.

Dia banyak menulis buku pelajaran untuk madrasah, di antaranya
Tarikh Adab Al-Lug hah Al:Arabiyg ahfi Al-Ashr Al-Abbasi ; Al-Adab
Al-Arabi; dan Nuzhat Al-Qari sebanyak z jilid.

Ahmad Al-Hasyimi
Dia adalah Ahmad bin Ibrahim bin Mushatafa Al-Hasyimi, seorang

sastrawan dan mu'allim kelahiran Mesir. Dia lahir dan wafat di kota
Kairo, Mesir. Pernah menjabat sebagai seorang direktur yang
membawahi tiga sekolah swasta, yaitu satu untuksekolahkhususlaki-
laki, dan dua untuk sekolah khusus perempuan. Dia pernah belajar
kerpada Syaikh Muhammad Abduh, seorang pembaharu.

Di antara kitab karyanya adalah tlslub Al-Hakim; Jauahir Al-Adab;
J atuahir Al-Balaghah ; Mizan AI- Dzahab ; dan kitab Mu l&tar Al-Ahadi*
An-Nabauiyah.

Al-Akhfasy

Ada tiga orang ulama terkenal ahli nahwu yang dijuluki Al-Akhfasy,
yaitu sebagai berikut.

1. Abdul HamidbinAbdul Majid (rnH/ZSSM). Dia sering dikenal
juga dengan nama Alirhfasy Kabir.

2. Said bin Mas'adah (zr5 H/83oM), dikenal dengan nama Akhfasy
Awsath.

g. Alibin Sulaiman (gr5H/gzoM), dikenal denganAkhfasyShaghir.

Azhari

Nama lengkapnya Muhammad bin Ahmad bin Al-Azhari Al-Harawi
Abu Manshur. Dia salah seorang imam bidang bahasa dan sastra yang

lahir dan wafat di Hirah, Khurasan. Nama Al-Azhari adalah nisbah
dari kakeknya, Al-Azhar. Sejak dewasa ia mulai mengembara untuk
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mencari ilmu dan masuk ke berbagai kabilah serta memperluas penge-

tahuannya dalam bidang cerita-cerita mereka. Setelah sampai di kota

Qaramithah, ia hidup bersama golongan Hawazin.'Mereka berbicara

memakai bahasa asli badawi, bahkan dalam percakapannya nyaris

tidak ditemukan kecacatan dalam bahasa", kata Al-Azhari, seperti

diceritakan dalam pendahuluan kitab-nya, Tahdzib Al-Lughah.

Di antara kitab lainnya adalah Gharib Al-Alfazh allati Ista'malahaAl-

Fuqaha; Tafsir Al-Quran, dan Fataaid Manqulah min Tafsir li Al-

Muzani.

Bushiri
Dia adalah Imam Muhammad bin said Ash-shanhaji Al-Bushiri, s@rang

pengarang kasidah Bu rdah. Diaketurunan Barbar yang dilahirkan di

Kairo, Mesir, murid sufi besar yang bernama Imam Syadzili dan

penerusnya bernama Abdul Abbas Al-Mursi. Bushiri pernah menderita

sakit lumpuh total, dan ia telah berobat ke berbagai thabib (dokter),

tetapi penyakitnya tidak kunjung sembuh. Pada suatu ketika ia

bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad 6 dalam mimpinya, di

mana Nabi melepaskan burdah(mantelnya), lalu mengenakannya pada

Bushiri. Ketika itu ia kaget terbangun dari tidurnya dan menjumpai

seluruh tubuhnya merasa sembuh dari penyakit lumpuh itu.

Atas rasa syukurnya itu, ia membuat syair yang memuji Nabi (madah

Nabi), selanjutnya gubahan syair itu diberi nama kasidah Burdah,

sebuah nama yang diambil dari burdahpemberian Nabi. Bait pertama

dari gubahan syair tersebut:

f+314 61i'wsL;,5i S F,*qbfsi
Apakahkerena mengingat tetangga dzu Salam,kamu cucurkan air

mata g ang bercampur darah di kelopak mata.

Kasidah ini disebut jug a Al-Kawakib Ad-Durriyy ahfi M adh l(hair Al-

Bariyyah, sebanyak 16z bait syair.

Al-Bushiri juga memiliki kasidah lain, yaitu kasidah Nuniyah yang

isinya mencela para mustakhdamin (pegawai pemerintahan) bangsa
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Timur di Mesir. Bait pertama berbunyi:

t+,1 :ll.: #. J 'tt S uai;.i.rir JbL 3:a

Aku kritik kelompok para pegatrsaL Sebab aku tidak lihat seorang
pun d.ari mereka yang dapat dipercaya.

IGsidah lainnya adalah bentuk kasidah Hamziyahtentang pujian ke-
pada Nabi menurut bentuk puisi B anat Suad,karya Ka'ab bin Zuhair.

Tsa'lab

Dia adalah Abu Abbas Ahmad bin Yahya (zgt/go4 M), seorang imam
trlama Kufah dalam bidang nahwu dan bahasa. Di antara kitab karyanya

adalah M aj alis Tsa'Iab dan Qaw a'id As - Sy i i.

Tsa'libi

Dia dalahAbdul Malikbin Muhammad Ismail (+zgHltogS M), salah

seorang imam bahasa dan sastra. Dia banyak menulis kitab terutama
dalam bidang ilmu nahwu, di antaranya YatimahAd.-Dahr; FiqhAl-
Lug hah, dan Tsimar Al-Qulub fi Al-Mudhaf ua Al-M anshub.

Jalaluddin As-Suyuthi

Dia adalah Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, lahir di Kairo

Mesirpadabulan Rajab tahun 8+g Hijriah.

As-Suyuthi adalah seorang anak yatim, di mana ketika masa kanaknya
ia sudah menghafal Alquran dan hadis. Kemudian setelah itu, ia mulai
menekuni ilmu-ilmu agama. Sebelum menginjak usia 8 tahun, ia sudah

hafal Alquran dengan sempurna.

Dalam biografinya, ia mengatakan: "Pada saat masih kecil aku telah
hafal Alquran sebelum usia 8 tahun, kemudian setelah itu aku meng-
hafalkitabAl-Umdah,MinhajAl-Fiqh,[Ishul,danAlfiyahIbnuMalik."

Di antara guru As-Suyuthi dalam bidang ilmu nahwu adalah Syaikh

Muhyiddin Al-IGfiyaji. As-Suyuthi belajar secara tekun kepada Al-
Kafiyaji selama t4 tahun. Gurunya tersebut asli kelahiran Romawi.

Tentang gurunya, As-Suyuthi mengungkapkan sendiri: "Aku meng-
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anggap Syaikh Al-Kafiyaji sebagai orang tuaku sendiri, karena ia banyak

membantu dan sangat menyayangiku. Antara beliau dan bapakku

terjalin ikatan yang baik."

rtdak sedikit guru-guruAs-suyuthi dari kalangan perempuan (syailchah),

di antaranya ummu Hani binti Haurani, ummu Fadhalbinti Muhammad

Al-Mishriyah, Fatimah binti Ali bin Yasir, Nasywan binti Abdullah Al-

Kanani, Hajar binti Muhammad Al-Mishriyah, Hajar binti Muhammad

Al-Muqaddasi dan Ummi I(hair.

As-Suyuthi adalah seorang ulama yang alim dalam berbagai bidang

kajian ilmu Islam, terutama bidang bahasa, di mana ia mampu

menjelaskan masalah-masalah yang pelik menjadi mudah dan jelas.

Bahkan ia adalah satu-satunya ulama Islam yang memiliki banyakkitab

hasil karyanya. Menurut riwayat, ia telah menghasilkan karya lebih

dari 5oo kitab karangan dalam berbagai bidang studi Islam. Hal

demikian di samping aktivitas ibadahnya yang tekun danistiqamah,

ia juga cepat dalam menulis. Resep ini ia peroleh dari nasehat gurunya

sendiri Al-Kinani dengan diungkapkan langsung melalui syairnya:

r'Ya,tt *v i) ;9 S gt(rU.ir u:;

l6ti 4u "B-lt 
s e$.i F'*t tl

Guru kami, Al- Kinani menceritakan dari b ap akny a seorang or ator :

bersegeralah uahai pelajar dalam tiga hal: makan, berjalan, dan

menulis.

Muridnya, Ibnu Imad berkomentar mengenai sifat-sifat baikAs-Suyuthi

dan karya tulisnya: "Karena ketenarannya, sudah cukup untuk tidak

disebut-sebut. Kenapa? Karena kebanyakan kitab karangan pada masa

hidupnya telah tersebar luas di seluruh bumi Barat dan Timur. Demi-

kian itu merupakan salah satu tanda yang luar biasa tentang betapa

cepatnya syai}lh dalam menulis kitab."

Banyak kitab karangannya dalam bidang bahasa dan nahwu, di

antaranya: Al-Muzhir dan Al-Asybah wa An-Nazhair, dalam bidang

bahasa; Al-Iq tirah fi llsdul An-Nahtui; Jam'u Al-Jauami' dan Ham'u

Al-Hauamf ',dalambidangnahwu;Al-BarjahAl-Mardhigahfi Syarah
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Alfiyah Ibnu Malik; Syarh At-Tashrif lbnu Malik, dan Syarh Al-
Qasidah Al-Kafiyah,dalam bidang ilmu tashrif.

Jauhari

Dia adalah Ismail bin Hammad (393 H/roo5 M), seorang ahli bahasa
terkenal, penyusun kamts Mukhtar Ash-Shihah, yang kandungan isi-
nya disusun berbentuk mufradat (haruf hijaiyyah). pada masa tuanya
ia terjangkit penyakit hilang akal ( pikun), tak lama kemudian ia wafat.

Haji Khalifah

Dia adalah Musthafa bin Abdullah kafib Halabi, penulis kitab Kcsgf
Azh-Zhunun yang lahir di kota Astanah (Turki), sementara bapaknya
adalah seorang tentara perang. Pada saat menginjak dewasa, ia mulai
menekuni diri sebagai penulis dalam bidang ketentaraan di Anatolia.
Kemudian ia pindah ke Baghdad, hingga di sana ia menjadi ketu akatib
(penulis). Pada tahun ro38 ia kembali ke kota Astanah dan membakti-
kan diri dalam kajian ilmu pengetahuan.

Dia pernah menemani pemimpin besar (sultan) Muhammad Fasya ke
Halab, dan dari sana ia langsung menunaikan haji ke Baitullah. oleh
karenanya, sejak itu ia dijuluki 'haji'. Kemudian ia mengikuti perang
Arwan, tetapi akhirnya kembali membaktikan hidupnya dalam bidang
ilmu. Dia dijuluki juga'khalifah' sejak menjadi pembantu (wakil) bidang
kesejahteraan bantuan (beasiswa) di Astanah. wakil menurut bahasa
mereka (Turki) disebut khalifah.

Di antara kitab karangan terkenalnya adalah KasAlf Azh-Ztununfi
Asma'i Al-Kutub usa Al-Funun, sebuah kitab kamus (ensiklopedia)
nama-nama kitab berbahasa Arab, yang isinya menghimpun kurang
lebih r4.5oo entri nama kitab yang disusun menurut kosakata huruf
hijaiyah. Kitab karyanya adalah l<ttab Taqtaim At-Tauaikh, dalam
bahasa Turki yang membicarakan tentang daftar sejarah silsilah
keturunan; dan kitab ruhfah Al-Kibar fi Asfar AI-Bihar, tentang r"rsfhul
(armada) perang Turki utsmani. Kitab tersebut dicetak pada tahun
rr4r dengan bahasa Turki.
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Harim
Dia adalah Ibrahim-bin Muhammad bin Al-Hasani Al-Idris Asy-syaf i
Burhanudin Al-Harimi, kelahiran Ar-Rasyid di Mesir'

Harim mempunyai kitab yang masih berbentuk manuskrip (malchnth),

di antaranya H asgiy ah' ala Syudzur Adz- Dzahab fi M a'rifat Kalam Al-

Arab lilbn Hisgam, dan SyarhMukhtashar As-Siba'idalam bidang

ilmunahwu.

Khafaji
Dia adalah Ahmad bin Muhammad bin umar syihabudin Al-IGafaji

Al-Mishri, seorang hakim agung dan penulis berbagai kitab dalam

bidang kajian sastra dan bahasa. Nisbah keturunannya bersambung

kepada kabilah Ktrafajah.

Dia lahir dan tumbuh berkembang di Mesir, kemudian pergi ke negara

Romawi dan di sana ia bertemu dengan Sultan Murad Al-Utsmani. Atas

perkenalannya itu, ia diberi jabatan sebagai hakim di Salanik, kemudian

pindah ke Mesir. Tidak lama dari itu, ia dipecat dan aliihirnya memutus-

kan untuk pergi ke negara Syam dan Halab. Kemudian kembali lagi ke

Romawi, tetapi ia diusirke Mesir, dan menjadi hakim di sana sampai

wafatnya.

Di antara kitab karyanya adalah Syifa Al-Alilfimafi Kalam Al-Arab

min Ad-Dakhfl,. Nasim Ar-Riyadh fi syarh saifa Al-Qadhi lyadh,

sebanyak empat jilid; Kushiy ah Tafsir At-Baidhawi sebanyak 8 jilid;

Diwan Al-Adabfi Zikr syu'ara Al-arab dan kitab Qalaid An-Nuhur

minJauahirAl-Buhur,dalambidangkajianilmu'arudh'

Khalid Al-Azhari

Nama lengkapnya IGalid bin Abdulah bin Abi Bakar bin Muhammad

Al-Jurjawi Al-Azhari Zainudin, dikenal dengan nama Al-waqad. Al-

Azhari adalah seorang ahli nahwu dari Mesir yang lahir di Jurjawi.

Hidupnya di kota Mesir dan wafat dalam perjalanan setelah kembali

dari menunaikan ibadah haji sebelum masukkota Mesir'
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Dia mempunyai banyak kitab dalam bidang ilmu nahwu, di antaranya
Al-Muqaddimah Al-Azhariyyah fi 'Ilm Al-Arabiyyah; Mushil Ath-
ThulabilaQawaidAl-I'rab,SyarahAl-Ajurumiyyah;SyarahAtodhah
Al-Masalik ila Alfiyah lbnu Malik, dan At-Alghaz An-Nahwiyyah,
dalam bidang ilmu nahwu.

Khalil bin Ahmad

Nama lengkapnya Al-Ktralil bin Ahmad bin Amr Al-Farahidi Ar-yahmadi
Al-Azdi, lahir di Bashrah tahun roo Hijriah. Menurut riwayat lain, ia
lahir di desa'Amaniyah.

Khalil adalah ulama nahwu paling awal (salql) yang membawa ilmu
nahwu ke Irak. oleh karena keutamaannya, ilmu nahwu telah mencapai
puncak kedudukan tinggi yang tidak pernah dicapai pada abad per-
tama dan kedua Hijriah. Tidak ada seorang gurunya yang mencapai
kedudukan tinggi dalam bidang nahwu seperti Ktralil bin Ahmad ini,
dan juga tidak ada muridnya yang sampai pada kedudukan tinggi dalam
bidang nahwu seperti I(halil kecuali Sibawaih seorang.

Khalil memiliki tanda-tanda kecerdasan, zuhud danahli syair. Dalam
hidupnya, ia menerima dan rela dengan materi yang sedikit. Melainkan,
bahwa dialah satu-satunya ulama yang menulis 'ilmu,arudhdan mem-
baginya kepada lima dairah (tingkatan), yaitu dairah mukhtalif, ata:u

disebut bahar thawil; dairah wafir, dairah al-hazl, dairahsan, dan
dabahmutaqanb. Dan darikelima darah tersebutlatrirlah sepuluh bahar.

Khalil juga ulama pertama penyusun kamus, yang diken alMuljamAl-
'Ain, kitab kamus pertama dalam bidang bahasa yang telah sampai
kepada kita sekarang.

Di antara ungkapan Al-Ktralil: "Tiga hal yang dapat merupakanku akan
musibah: lewatnya malam, perempuan (istri) yang cantik jelita, dan
berbincang-bincang dengan para ulama."

Khudhari

Nama lengkapnya Muhammad bin Musthafa bin Hasan Al-Ktrudhari.
Dia seorang ahli fikih syaf i, ulama bahasa Arab yang lahir dan wafat
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di Dimyath (Mesir). I(hudhari pernah masuk universitas Al-Azhar

Mesir, tetapi karena sakit dan kedua telinganya tidak mendengar (tuli),

ia lalu kembali ke daerah asalnya dan menekuni ilmu-ilmu agama dan

filsafat.

I(hudhari mempunyai banyak kitab dalam bidang nahwu, di antaranya

Hasgiyah,alasyorhlbnuAqil,dalambidangnahwu;Ta'liqat'alasyarh
Hikmah Al-ain; Hasyiyah-nyadalam bidang tlmu manthiq(logika),

dan Hasyiyah'ala syarh Al-Maloui'ala samarqandi, dalam bidang

balaghah.

Radhi Istirabadzi

Dia adalah Muhammad bin Hasan Radhi At-Istirabadzi Najmudin, se-

orang ulama ahli bahasa Arab kelahiran Istirabadzi (bawahan negara

Tibristan). Dia memiliki dua kitab karangan yanS terkenal, yaituAl-

Wafiyahfi Syarh Al-Kafiyah, karya Ibnu Hajib dalam bidang ilmu

nahwu sebanyak z jilid, dan ki tab syarh Muqaddimah Ibnu Al-Hajib,

yang dikenal dengan nama,qsv -su afia ah dalam bidang ilmu sharaf. Radhi

menjadi ulama terkenal lantaran kitab karangannya yang pertama itu,

dan ia akhirnya mendapat julukan Shahib SyarhAl-Kafiyoh'

Imam suyuthi pernah berkata:"shahib syarhAl-Kafiyah karya Ibnu

Al-Hajib belum pernah ditemukan kitab yang seperti itu, bahkan tidak

biasanya terdapat pada kitab-kitab nahwu dalam hal ketelitian dan

bagus argumentasinya. Dia wafat di Mekah antara tahun 684 atau tahun

686 Hijriah, aku ragu."

Raghib Al-Ashbahani

Dia adalah Abu Qasim Husain bin Muhammad Mufadhal Al-Asbahani

$oz H/rro8 M), seorang ahli sastra dan ulama kota Asfahan (Iran)'

Di antara kitab karyanya ad alah Muhodharah Al-tldaba; Adz-Dzaiyat

ila M akarim Asy - sy ai'ah dar. Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an.

T*rbidr

Nama lengkapnya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin
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AbdurrazaqAl-Huseini Az-Zabidi Abu Faidh, dijuluki sebagai Murtadha
Az-7.abid| karena ia pernah belajar lama di kota Zabid yaman dan
Bayt Al-Faqih. Dia seorang ulama ahli bahasa, nahwu, hadis, serta
mengetahui tentang silsilah (mata rantai) tokoh hadis dan nasabnya.

Dia asli kelahiran Wasith, India, dan tumbuh berkembang di kota Zabid
Yaman dalam rangka mencari ilmu, kemudian ia berpindah-pindah
antara tanah Hijaz dan Mesir.

Hampir tanpa pengecualian, para ulama dalam periodenya mengang-
gap pengetahuan mereka tidak lengkap jika mereka tidak belajar di
tanah Haramain (Mekah dan Madinah). Az-zabidi takterkecuali. Maka
pada masa antara tahunt7so-L711, dia menghabiskan hampir sepan-
jang waktunya belajar dengan beberapa ulama terkemuka Haramain,
di antaranya Abu Fadhl Hasan bin Ibrahim Al-Kurani. Tetapi Mekah
dan Madinah hanya menjadi tempat tinggal sementara baginya. pada

tahun LTSS, ia pergi ke Kairo, di mana ia memantapkan kariernya
sebagai ulama besar. Kedatangannya di Kairo merupakan salah satu
momen terpenting dalam kehidupan intelektual Mesir pada abad ke-
18 Masehi. Di sana ia belajar kepada ulama terkemuka, Syaikh Ahmad
Damanhuri (Syaildr Besar Al-Azhar). Guru lainnya di Mesir adalah
SyaikhAhmad Dardiri (r7t5-r786 M). Dardiri adalah seorang murid
Muhammad bin Salim Al-Hifnawi, Syaikh Besar Al-Azhar. Dia juga
seorang Syaikh terkemuka tarekat Ktralwatiyah dan pendukung gigih
taTdrd(pembaharuan).

Melainkan, bahwaAz-Zabidi tumbuh besar di India di bawah bimbingan
guru terkenal, yaitu Syaiktr Wali Allah Ad-Dahlawi, seorang ahli hadis
yang menekankan pentingnya hadis setelah Alquran. Namun dalam
hadis, dia lebih menyukai kitab Al-Muuscththa dibanding Kutubussitch.
Bahkan ia menyatakan, bahwaAl -Muutaththa berada di urutan kedua
setelah Alquran. Ad-Dahlawi juga ulama yang gigih mempertahankan
akal dan pentingnya ijtihad, sebagaimana dapat dilihat dalam kitab
karyanya, Hujjatullah Al-Balighah. lu-Zabidr wafat karena tedang-
kit penyakit thaun (kolera).

Di antara kitab karyanya adalah Taj Al:Arus fi Syarh Al-eamus,
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sebanyak 20 jilid besar; Ithaf As-Sadat Al-Muttaqinfi Syarh lhya

'tllumuddin, karya Imam Ghazali sebanyak rS jitid tebal; AsanidAI-

Kutub As - Sittah ; U qud Al- J aus ahir Al- M unifoh fi Adillah M adzhab

Imam Abu Hanifah; Alfiyah As-Sanod, dalam bidang ilmu hadis

sebanyak r.5oo bait, dan kitab Tanbih Al-Arif Al-Bashir 'ala Asrar Al-

Hizb Al-Kabir.7-abidi menguasai dengan baik bahasa Turki, Persia,

dan sebagian bahasa Kurj.

hiu
Nama lengkapnya Ibrahim bin Siri bin Sahal Abu Ishaq Az-Zajaz,

seorang ulama ahli nahwu dan bahasa. Dia lahir dan wafat di Baghdad.

Dari sejakkecil ia sudah cenderung dan suka mempelajari ilmu nahwu.

Ia pun belajar kepada Al-Mubarrad.

Llbaidilah bin Sulaiman (Menteri Al-Mu'tadhad Al-Abbasi) pernah me-

minta Al-Mubarrad agar mengajar anak-anaknya, tetapi Al-Mubarrad

menunjuk kepada Az-Zajaz. Kemudian menteri memintanya, dan

aliihirnya Az -7ajaz matmengaj ar anak-anak menteri itu sampai mereka

menjabat menteri menggantikan kedudukan ayahnya, sehingga Az-

Zajaj mendapatgaji setiapbulan sebanyak3oo dinar (roo dinarsebagai

ahli fikih, roo dinar sebagai ulama, dan roo dinar sebagalnudama).

Pada masa Az-Zajazterjadi suatu revolusi besar, sementaraAz-7ajaz

sering berdiskusi dengan Tsa'Iab dan ulama nahwulainnya.

Di antara kitab karyanya adalah Al-Isgtiqaq; Al-Amali dalam bidang

sastra dan b ahasa; Al-Mufsallots dalam bidang bahasa, dan kitab f'rcb

Al-Qur' an sebanyak tiga jilid.

Zamakhsyari

Dia adalahAbu Qasim Mahmudbin umarbin Muhammadbin umar

Az-Zamaldtsyari, seorang imam pada masanya dalam bidang bahasa,

nahwu, bayan,tafsir, dan hadis. Dia suka mengembara dalam rangka

mencari setiap bidang ilmu pengetahu an. Az-Zarnalilhsyari memperoleh

julukanT'crullah (tetangga Allah), karena ia pernah tinggal bertetangga

sebentar di Mekah.
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Dia lahir di Zamakhsyar, bawahan daerah Khawarizmi tahun 467
Hijriah, dan akhirnya pindah ke Baghdad sebagai kota kosmopolitan.
Ibnu Ktralkan bercerita, bahwa Az-Zamaldtsyari pernah mendapat
musibah kedinginan oleh hujan salju di tengah perjalanannya, sehingga
terpaksa salah satu kakinya harus diamputasi karena membeku,
kemudian diganti dengan kayu. Dia berideologi Mu'tazilah yang
menyatakan tentang kemakhlukan Alquran, dan sementara faham
Mu'tazilah dalam beberapa kurun sangat fanatik berpegang pada

kebebasan akal.

Az-Zamakhsyari wafat di kota Jurjaniyah, Khawarizmi. Dia mem-
punyai banyak kitab dalam bidang sastra dan tafsir, di antaranya:

1. Al-Kasyaf 'an Haqiqat At-Tanzil,sebuah kitab tafsirAlquran yangi

mempunyai tempat khusus di antara kitab-kitab tafsir lainnya.
Tidak sedikit kitab tafsir yang memuji dan mengkritiknya, mere-
sume dan memberi komentar (syarah). Sehingga ddam kitab
Kasgf Azh-Zhuntln, Haji Ktralifah meluangkan lima lembar khusus
mengenai komentar tentang kitab Al-lCasyclitu.

2. Al-Mufashshal fi An-Nahwi. Dalam kitab ini, Az-Zamakhsyari
membagi empat bagian : mengen ai isim, f il, huruf , dan hal ihwal
musAtaq. Kemudian kitab tersebut diringkas lagi menjadi nama

Al-Anmudzaj (sampel). Oleh karena besarnya kedudukan kitab
ini, Raja IsaAl-Ayyubi pernah memberi hadiah sebanyakseratus
dinar bagi siapa saja yang dapat menghafalnya.

g. Asas Al-Balaghah, sebuah kamus dalam bidang bahasa Arab.
Belum ada metode khusus dalam sebuah kitab kamus seperti
halnya kitab Asas Al-Balagch tersebut, karena ia mengkaji l<husus

pemakaian lafazh-lafazh serta maksud-maksudnya.

Tilriani
Dia adalah Izzudin Abu Fadhil Abdul Wahab bin Ibrahim bin Abu Ma'ali
Al-Khazraji. Di antara kitab hasil karyanya yang terkenal adalah:

1. Tashif Al-Izzi dalam bidang ilmu sharaf. Kitab ini disebut juga
Tashif Az-Zanj ani yang telah dicetak beserta terjemahan latinnya
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di Roma tahun 16ro Masehi, di Astanah (Turki) tahun 1233 dan

di lGiro tahun 1307. Kitab karya Zanjani tersebut telah diberi

sgarah (komentar) oleh beberapa kitab, di antaranya Syarh As-

Sa'du At-Taftazanf tahun 793 dan diberi komentar lagi oleh

Nashiruddin Al-Laqqani tahun 958.

Al-Hadi fi An-Nahui ua As-Sharfi yang diberi syarh besar oleh

l<rtab Al- Kafi sebanyak dua j ilid.

Mi'yar An-Nazhar fi Ulum Al-Asy'ar,sebuah kitab yang meresume

atas ilmu hrudh dan dilengkapi pula sejarah perkembanganbahar

syair.

As-Susi

Nama lengkapnya Muhammad bin Ahmad bin Al-Malirki bin Ahmad

Abu Fath As-Susi, seorang ahli bahasa Arab, fikih mazhab Maliki dan

menguasai pulabidang tafsir dan hadis. Dia asli kelahiran Hasytaukah,

bawahan profi nsi Jazulah.

As-Susi adalah seorang guru yang rutin bolak-balik antara kota Fas

dan Ribat selama 6o tahun, sekaligus menjabathakim agama di Miknas

.(rgq6 H). Dia mempunyai banyak kitab, di antaranya Syarh
MuthaunoatliHamziyoh,karyaAl-Bushiri;Hasyiyah'alasyarhAriuznh

Musthalah Al-Hadits karya Muhamad bin Abdul Qadir Al-Fasi.

Sibawaih

Nama lengkapnya Amr bin Utsman bin Qanbar Abu Bisyr, dijuluki

nama Sibawaih. Dia asli kelahiran negara Persia, tepatnya di kota

Baidha. Kemudian ia bersama keluarganya hijrah ke kota Bashrah,

dan di sana ia tumbuh berkembang dalam lingkungan ilmiah. Ilmu
pengetahuan pertama yang dia pelajari adalah fikih dan hadis. Sibawaih

mempelajari hadis dari Hamadbin Sahnah.

Pada suatu hari, Sibawaih menerimaQiktean hadis dari gurunya,

Hamad yans berbunyi: ,13;$l bJ 

';+lrtlt,rill 
el+ j,f {t gW\U,A.

Sibawaih langsung menyanggah sambil berkata: ,tl;St jl;4t. Oia

,

3.
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menduga lafazhAbu Darda adalah isim laisa. Gurunya langsung

menimpali: 'Kamu salah wahai Sibawaih. Bukan itu yang kamu mak-

sudkan, tetapi lafazh larsa di sini adalah istrtsno!". Maka Sibawaih

langsung berkata: "Tentu aku akan mencari ilmu, di mana aku tidak
akan salah membaca." Akhirnya Sibawaih belajar ilmu nahwu kepada

Khalil sampai menjadi ilmuwan terkenal.

Cerita lain mengisahkan, bahwa suatu ketika Sibawaih bersama jamaah

lainnya sedang menulis suatu hadis Nabi 6, sementara gurunya,

Hamad sedang mendiktekan hadis mengenai kisah Shafa:

li.ill+irl J*:'se (Rasulullah ffi turun di tanah Shafa). Sibawaih lang-

sung menyanggahnya dan berkata: illilll Maka gurunya berkata:
"Wahai orang Persia, jangan katakan "Ash-Shafah", karena kalimah
Ash-Shafa'aadalah isim maqshur." Ketika pengajian selesai, Sibawaih

langsung memecahkan penanya, sembari berkata: "Aku tidak akan

menulis suatu ilmu pengetahuan sampai aku dapat mematangkan

dahulu dalam bidang bahasa Arab." Mungkin, hikmah di balik dua

kejadian itulah yang membuat Sibawaih sangat serius mempelajari

nahwu, dan akhirnya menjadi pakar nahwu terkenal.

Guru Sibawaih dalam bidang nahwu adalah Imam Ktralil bin Ahmad

Al-Farahidi. Dia guru besar Sibawaih, sementara Ktralil sendiri adalah

murid Abu Amr bin Al'Ala, seorang ahli qird'at sab'ah.

Sibawaih pernah berdebat dengan Imam Kisa'i, tokoh ulama Kufah.

Pada saat itu Sibawaih hendak pergi ke kota Baghdad pada masa Raja

Harun Ar-Rasyid dan menteri Yahya bin Khalid Al-Barmaki. Sibawaih

meminta menteri Yahya agar dapat mempertemukan antara dia dan

Al-Kisa'i. Maka Yahya menasihatinya agar ia tidak melakukan itu.
Namun Sibawaih bersikeras ingin bertemu sekaligus mengajak debat

terbuka. Acara pertemuan itu diadakan di rumah Harun Ar-Rasyid.

Melainkan, bahwa sebelum Al-Kisa'i menemuinya, Sibawaih sudah

terlebih dahulu dihadapi oleh murid-muridAl-Kisa'i. Di antara mereka

ada Al-Ahmar, Hisyam, dan Al-Fara. Kemudian mereka berdebat

dengannya sebelum Al-Kisa'i bertemu, karena mereka lakukan itu
untuk menjatuhkansyaukah (kekuatan mental) Sibawaih. Ialu tidak
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lama Al-Kisa'i menghadap dan berdebat dengannya dalam masalah

terkenal pada masa itu, yaitu masalah "zumburiyoh" '

Sibawaih memenangkan perdebatan itu. Kemudian Yahya Al-Barmaki

memberi hadiah kepadanya sebesar sepuluh ribu dirham dari saku

pribadinya. Maka dari mulai itutah Sibawaih menjadi orang terkenal.

Kemudian tidak lama ia pindah ke kota Ahwaz dan wafat di sana.

Menurut Riwayat lain, Sibawaih wafat di Syiraz, Iran. Dia wafat pada

saat usianya masih muda. Nama Sibawaih berasal dari bahasa asli

Persia yang berarti semangka yang harum.

Banyak kitab yang menulis tentang biografi Sibawaih, di antaranya

kitab karya Ahmad Badawi, yaitu kitab sibauaih: Hagatuhu ua

Kitabuhu, dan penulis Ali An-Najedi Nashif, yaitu kitab sibarpcih

ImamAn-Nuhat.

Sirafi
Dia adalah Hasan bin Abdullah bin Marzuban Abu said As-sirafi . Dia

lahir di kota Siraf dan di sana ia mulai belajar agama, kemudian ia

pergikekota uman untukbelajarfikih, kemudian mukim sebentar di

Muaskar,lalu Pindah ke Baghdad.

As-Sirafi adalah seorang ulama ahli nahwu, bahasa, fikih, ilmuAlquran,

dan ilmu faraidh. As-sirafibelajarnahwukepada Ibnu Siraj, dantidak

lama dari itu ia diangkat menjadi hakim di Baghdad sambil memberi

fatwa di masjid Ar-Rusyafah selama 5o tahun menurut fikih madzhab

Abu Hanifah. Di samping ahli dalam bidangilmu agama, ia juga seorang

ahli flmu 'arudh, qafiyah, syair, hadis, matematika, dan ilmu ukur

(handasah). Sekalipun menjabat pegawai pemerintahan, ia tidak

menerima gaji sedikit pun. Ia makan dari usaha tangannya sendiri.

Sebelum ia pergi ke kantor pengadilan dan majelis pengajaran, ia me-

nyalin kitab ro lembar kertas dengan menerima upah ro dirham,

sekadar itulah belanjanya dalam sehari. Setelah selesai mengerjakan

penyalinan, baru ia berangkat ke kantor pengadilan dan majelis

pengajaran.

Kehidupan As-sirafi sangatlah sed etharta, zuhud, dan tekun beribadah.
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Tidak sedikit para raja mengirim surat kepadanya sebagai peng-
hormatan dan bertanya perihal fikih, bahasa Arab, danlughah. pada

suatu saat ia diminta agar menetapkan dalil masalah-masalah dalam
sebuah dhaan syair, tetapi ia menolaknya sambil berkata: "perkara
ini butuh pengalaman, sementara aku telanjang (tidak paham), dan
perlu siasat sementara aku asing mengenai siasat."

Di antara kitab karyanya adalah Syarh /(jtab Sibautaih; Syarh Ad-
Duraidiyah; Al-Iqna'fi An-Nahu.ri (tetapi tidak selesai kemudian
diselesaikan oleh anaknya, Yusuf); Syautahid Sibautaih; Al-Madkhal
ila Kitab Sibauaih; Al-Waqf taa Al-Ibtida'; Akhbar An-Nuhat Al-
Bishriyy in, dan kitab Thab aqat An-Nuhat.

Syalaubin

Nama lengkapnya Umar bin Muhammad bin Umar bin Abdullah Al-
Azdi Abu Ali As-syalaubini atau As-syalubin. Dia adalah tokoh ulama
nahwu dan bahasa yang lahir dan wafat di Isybiliyah (Sevilla) Spanyol.
Di antara kitab karyanya adalah Al-Qatuanrn, dalam bidang ilmu
bahasa, dan Sg arh Al-Muqaddimah Al-Jszuliyah, dalam bidang nahwu.

Nama Syalaubin merupakan nisbah kepada benteng Syalubin atau
Syalaubiniyah yang berada di Selatan Andalusia Spanyol. Orang Spanyol
menyebutnya Salobrena. Para ahli sejarah memaparkan, bahwa nama
Syalaubini adalah merupakan bahasa Spanyol yang berarti pirang.

Syantarini

Nama lengkapnya Muhammad bin Abdul Malik bin Muhammad Abu
Bakar bin As-Saraj Al-Andalusi As-Syantarini, seorang ulama bahasa
di negara Andalusia Spanyol. Dia asli kelahiran daerah Syantarin
(Kordova Barat), dan mukim di Isybiliyah (Sevilla), kemudian me-
ngembara ke Mesir, Yaman, dan sempat mukim sebentar di Mekah
dan akhirnya wafat di Mesir.

Di antara kitab karyanya adalah TalqihAl-Albab'ala FadhailAl-I'rab;
Al-Mi'y ar fi Fan Al-Asy'ar; Jawahir Al-Adab uta Dakhair As-Syua'ra
ua Al- Kuttab ; dan kitab Tagro im Al- B ay an li Tahrir Al-Aus zan.
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Syanwani

Nama lengkapnya Abu Bakar bin Ismail bin syihabuddin umar bin Ali

As-Syanwani, seorang ulama ahli nahwu asli keturunan Thnisia. Dia

lahir di Syanwan (Mesir), belajar di Kairo dan di sana pula ia wafat.

Dia mempunyai banyak kitab dalam bentuk syarah (komentar) dan

hasyiah(catatan pinggir), di antarany a Al-Jurumiyah; syudzur Ad-

Dzahab; Al-eathr dalam bidang nahwu; itidayat Mujib An-Nida

sebagai sycrah terhadap kitab Qothran-Nada karya Ibnu Hisyam; Ad-

Durah As-Sy anuaniy ahfi sy arh Al-Jurumiggch, dan kitab Hiday ah

Inil Albab ila Mushil Ath-Thulab ila Q au aid Al-lr ab'

Syinqithi
Dia adalah Ahmad bin Ami Asy-Syinqithi, seorang ulama sastra dari

daerah Syinqithi. Dia hidup di Kairo sampai wafatnya'

Di antara kitab karyanya adalah Al-usasith fi Tarajum Udaba

Syinqithi; Ad-Durar Al-Lanaami" ala Ham'i Al-Hauami' Sy arh J amT

Al-Jauami,, dalam bidang ilmu bahasa Arab sebanyak dua jilid, dan

krtabAl-Mu'allaqatAl-'AsyrtaaAhbarQailiha.

Syumuni
Nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan

bin Ali As-Syumuni Al-Qusanthini Al-Iskandari Abu Abbas Taqiyudin,

seorang ahli hadis, tafsir, dan nahwu. Dia lahir di Iskandar dan wafat

di Kairo Mesir.

Di antara kitab karyanya adalah syorh Al-Mughnili lbni Hisyam; Mazil

I(hafa,an Alfazh Asa -satfadan kitab Ka mal Ad-Dirag ahfi sy arh An-

Niqayah,dalam bidang kajian fikih Hanafi.

Shabban

Dia adalah Muhammad bin Ali Ash-shabban Abu Irfan, seorang ulama

ahli nahwu, bahasa dan sastra. Dia lahir, tinggal, dan wafat di IGiro

Mesir.
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Shabban mempunyai banyak kitab dalam bidang nahwu, di antaranya
Al-KafiyahAsy-Syafiyahfi 'IlmiAl-ArudhuaAl-Qafiyah;Hasyiah
'ala Syarh Al-Asymuni'ala Alfiyah Ibnu Malik dalam bidang nahwu;
Is'af Ar-Raghibin dalam bidang sirah nabaui; Hasyiah'ala Syarh
Almalawi' ala As - Sulam dalam bi dang manthrq (logika), dan H asyiah
' ala Sy arh AI:I sham' ala As- Samar qandi dalam bidang il mu balag hah.

Dia tidak diketahui tahun kelahirannya. Menurut riwayat, ia wafat
pada saat usia muda kurang dari 3o tahun.

Shabuni

Dia adalah Ahmad bin Ibrahim Ash-Shabuni Al-Hamawi, seorang ahli
sastra dari Hamah. Dia lahir, mukim dan wafat di Hamah, serta pernah
mendirikan koran haria n " Lisan Asy - Sy ar q' tahvn Lg24 H, tetapi hanya

berjalan selama dua tahun.

Ash-Shabuni mempunyai syair yang elegan dan menarik bahasanya.

Banyak kitab yang telah ditulisnya, di antaranya Tarikh Al-Ashr Al-
Hadir usaTarajum Rijalihi; TashilAl-Mantiq; Bayan dalam bidang
ilmuboyan;Al-MaqashidAl-Inthifahfi FiqhAbiHanifah,tetapiselesai
sampai bab Syufah; Ahsan Al-Asbab fi Nazhm Qauaid Al-I'rab, dan
kitab Syarh Risalah As-Syaikh Yahya Al-Musalikhi dalam bidang
nahwu.

Shaghani

Nama lengkapnya Hasan bin Muhammad bin Hasan Abu Fadhail Al-
'Allamah Radhiyudin Al-Qusasyi Al-Adawi An-Nahwi, seorang ahli
bahasa mazhab Hanafi, ahli hadis dan fikih asli kelahiran Shaghani.

Dia lahir di kota lahur dan tumbuh berkembang di Ghaznah, kemudian
masuk Baghdad, kota kosmopolitan. Namun, akhirnya ia pergi
meninggalkan Baghdad untukbertemu raja India. Di sana ia menetap
sebentar, kemudian menunaikan ibadah haji dan masuk negara
Yaman, kemudian kembali lagi ke Baghdad, dan terakhir kembali ke

India. Dia pernah berucap: "Hafalkanlah Gharib Abu Ubaid AI-Qasim
bin Salam. Siapa saja yang hafal, maka ia mudah memperoleh seribu
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dinar. Karena aku pernah menghafalnya dan benar terryrata mempercleh

seribu dinar. Kemudian kepada sebagian temanku agar menghafalnya.

Mereka mengikuti saranku, dan ternyata mereka memperoleh seribu

dinar."

Ash-Shaghani adalah orang yang saleh, sedikit bicara, tsiqah dalam

periwayatan hadis, imam bidang ilmu nahwu, fikih, dan hadis'

Di antara kitab karyanya adalah Majma'Al-Bahrain dalam bidang

bahasa sebanyak rz jilid; At-ubab Az-zawcjir sebanyak zo jilid; Asy-

sy auaridfi Al-Lughah; Tawsyih Ad-Duraidigy ah ; sy arh Al-Bukhari

dan htab Du rr Ash-Shahabahfi Wafayat Ash-Shahabah. Ash-Shaghani

wafat tahun 6o5 Hijriah di Baghdad, dan dikubur di rumahnya,

kemudian jasadnya dipindahkan ke Mekah atas wasiatnya sebelum

wafat.

Shawi

Dia adalah Atrmad bin Muhammad Al-Ktralwati, dikenal dengan As-

shawi, seorang ahli fikih Maliki. Nama Ash-shawi diambil dari sebuah

nisbah sha'i Al-Hajar di daerah Barat, Mesir. Dia wafat di Madinah Al-

Munawwarah.

Di antara kitab karyanya H asyiah' ala Tafsir AIJ alalain dan beberapa

hasgiah terhadap sebagian kitab karya Syailirh Ahmad Ad-Dardiri

dalam bidang fikih Maliki; kitab Al-Fa raidh As-saniyyah,dan sSrarh

HamziyahAl-Bushii.

Dhahhak

Dia adalah Dhahhak bin Mukhallad bin Muslim Abu 'Ashim An-Nabil

Asy-Syaibani, seorang ulama ahli nahwu, bahasa, hafizh dan imam

dalam bidang hadis. Imam Az-T.abidimenghitung Dhahhak sebagai

thabaqat(tingkatan) kelima dari golongan ulama nahwu Bashrah.

DhahhakdijulukiAn-Nabil, karena cerdas dan jenius. Menurut cerita

lain, ia dijuluki An-Nabil oleh seorang budak perempuan (iariyah)

milik Zufar Al-Fakih. Dia memahami kisah-kisah peperan sarl i ahiw ah

dan termasuk perawi hadis yang tsiqah (tepercaya)'
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Dhahir Khairullah

Dia adalah Dhahir (kadang Zhahir) bin Ilyas bin Ktrairullah, seorang

ulama nahwu. Dia menulis sejumlah kitab dan risalah mengenai bahasa

dan ilmu nahwu, di antaranyaA l-Amali At-Tamhidiyahfi Mabadi Al-
Lug hah Al-Arabiyah; Rasar/ Al- Lug hawiyy ah dalam bidang ilmu
sharaf; Al-Luma' An-Nahuiyah fi Al-Lughah ua Al-Ma'ajim; Al-
Lumhat An-Nazhir fi Mbk Ad- Dafatir, dan kitab itfa idh Al-Laalifi Al-
Lug hah tu a AI- I sti'mali.

Dhiya'bin Sa'd

Dia adalah Dhiya' bin Sa'ad bin Muhammad Dhiyaudin Al-Qarmi Al-
'Afifi, salah seorang ulama besar dalam bidang nahwu, dan bahasa

Arab, ahli tafsiq ma'ani, bayan,dan fikih. Dia belajarfikih di negaranya,

terutama kepada bapaknya sendiri. Syaikh At-Taftazani pernah belajar
kepadanya

Dalam berfatwa, ia selalu menghadirkan perbandingan dua mazhab,

dan menguraikan dengan jelas kitabAl-Kcsgrsyo/dan Al-Hawi,sehingga

orang menduga ia hafal kedua kitab tersebut. Pada saat datang kota
Kairo, ia langsung menetap dan mengajar di Masjid Asy-Syaiktruniryah.
Nama sebenarnya adalah tlbaidillah, tetapi ia tidaksuka dengan nama
itu dengan alasan tidak mau disamakan dengan Llbaidillah, si pem-

bunuh Husain (cucuNabi 6).

Thahir Al-Jazairi

Dia adalah Thahir bin Shalih bin Ahmad Al-Jazairi. Asli moyangnya
dari Al-Jazair, sedangkan ia lahir dan wafatnya di Damaskus. Thahir
adalah seorang ahli peneliti bahasa dan sastra pada masanya, kemudian
ia diperbantukan pada bidang insya di Maktabah Al-Ktralidiyah di

Quds.Tidak lama setelah itu, ia pindah ke Kairo tahun r3z5 H, dan
pindah kembali ke Damaskus tahun 1338 H.

Thahir termasuk anggo ta Al- M ajma' Al-Ilmi Al-Arabi (l*mbaga Ilmu
Arab) di Damaskus, dan aktrirnya menjadi Direktur Dar Al-Kutub Aztr-

Aahirinah. Dia bany'ak meneliti bahasa-bahasa Timur: Ibrani, Suryani,



@ 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf

Habsyi, Turki, dan Persia. Kitab karyanya berjumlah sekitar zo buah,

diantaranyaAlJausahirAl-Kalamiyahfi Al-AqaidAl-Islamiyah;Badi'

At-Talkhbdalambidang'ilmubadi';At-TibyanliBa'dhMabahitsAl-
Muta'alliq bi Al-Qur' an ; kitab Tafsir Al-Qurhn sebanyak 4 jilid, danAt-

Taqrib li U shul At -Ta'rib.

Thahir bin Alrmad An-Nahwi

Dia adalah Thahir bin Ahmad bin Babsyadz (maknanya: senang) Abu

Hasan An-Nahwi, seorang ulama nahwu dan bahasa Arab. Dia ber-

bicara dan menulis dengan bahasa yang fasih. Awal kehidupannya

sebagai pedagangintan di Irak sambilbelajarkepada para ulama Irak,

kemudian kembali ke Mesir, dan di sana ia diangkat menjadi pegawai

pada bagian Dewan Risalah yang ditugasi untuk mempertimbangkan

dan menyeleksi tulisan-tulisan yang harus dikeluarkan dari Dewan

tersebut, sekaligus untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tulisan

dari segi abjad, nahwu danbahasa.

Thahir mempunyai halaqah(pengajian) di masjid di kota Mesir, tetapi

kemudian ia memilih zuhud dan'uzlahdari keramaian. Awal sebabnya,

pada saat ia sedang makan sambil duduk, tiba-tiba datang kepadanya

kucingjantan. Bila Thahir memberi sesuatu makanan kepadanya, maka

ia tidak memakannya, tetapi membawanya dan berlalu saja. Demikian

itu terjadi berulang kali. Akhirnya pada suatu saat, ia penasaran dan

mengikutinya ke mana kucing itu pergi. Tiba-tiba sampailah ia di suatu

tempat yang gelap yang dihuni oleh kucing betina buta yang selalu

mendapat jatah makanan darinya. Thahir merasa kaget, dan a}:trirnya

ia berniat menetap di atas sebuah menara masjid di Mesir.

Thahir mempunyai banyak kitab, di antaranya Sy arh Al-Jumal karya

ez-7ajan; Sy arh An-Nukhboh ; At-Ta'liqfi An-Nahui sebanyak rS jilid.

Murid-murid Thahir menyebutnya Ta'liq Al-Ghurfah. dan kitab AI-

MuhtasabfiAn-Nahui.

'Abbas Ar-Riyasyi

Dia adalah 'Abbas bin Faraj bin Ali Abu Fadhal Ar-Riyasyi, Maula
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Muhammad bin Sulaiman, seorang ulama besar nahwu, bahasa dan
termasuk muridAl-Ushmu'i. Menurut riwayat, ia hafal sejumlah kitab
Al-Ushmu'i dan Abu Zaid Al-Anshari.

Ar-Rifsyi belajar nahwu dan bahasa kepada Al-Mazini, sampai gurunya

itu pernah berucap: "Riyasyi pernah belajar Kitab Sibarloih kepadaku,
dan aku pun dapat memperoleh manfaat ilmu lebih banyak lagi." Dia
terbunuh pada peperangan Az-Zanji di Bashrah pada masa raja Al-
Mu'tamad, di mana pada saat itu usianya sudah menginjak 8o tahun.

'Abbas Ar-Riyasyi mempunyai banyak kitab karangan dalam bidang
bahasa Arab dan nahwu, di antaranya kitab Al-Khail, dan Ma Ikhtilafa
Asma'uhu min Kalam Al-Ar ab.

'Abbas Mahmud Al-'Aqad

Dia adalah 'Abbas bin Mahmud bin Ibrahim bin Mushtafa Al-'Aqad,
seorang sastrawan besar Mesir asli kelahiran Aswan. sejak kecil ia
sudah cenderung menyukai sastra. Maka, ia banyak membaca dan
mondar-mandir ke majelis-majelis ilmu dan sastra. Al-Aqad tidak
pernah memperoleh ilmu dari barlgku sekolah, kecuali sebuah ijazah
sekolah ibtrdaiyyah. Awalnya ia menekuni pekerjaan sebagai pengacara

hukum, kemudian mulai berkiprah dalam bidang pengajaran sebagai

seorang guru dan penulis di sejumlah koran. Beberapa tulisan artikel-
nya ia publikasikan melalui media sehingga memperoleh pujian dari
para kritikus sastra. 

.,

Al-'Aqad pernah bertemu dengan Ibrahim Al-Mazini dan penyair
Abdurrahman Syukri, yang kemudian mereka mendirikan sebuah
sekolah sastra, yang intinya mereka bercita-cita memperbarui syair
sastra.

Di antara karyanya dalam bentuk Diwan adalah Wahyu Al-Arba'in;
Hadiyah Al-Kerwan,dan'AbrrSabil. Dan kitab karyanya yang terkenal
adalah: Abqariggah Muhammad; Abqariygah'Ilmar ; Abqaiyyah
Ali ; Abqarigy ah As -Shiddiq ; dan Ab qariyy ah Khalid.
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'Abdurrahman Ash-shafadi

Dia adalah'Abdurrahman bin Jurjas As-Shafadi, ayahnya penganut

agama Kristen Shafad, seorang ulama ahli bahasa, sastra, dan penyair

terkenal serta anggota Al-Maima' Al:Ilmi Al-Arabi (Lembaga Ilmu

Arab) Damaskus. Dia lahir dan wafat di Beirut. Awalnya seorang hakim

di kota Palestina, kemudian menjadi kepalaAl -Kuttab Asy-SyarTgyah

di Beirut. Kemudian tidak lama, ia pindah ke Damaskus, dan di sana ia

membuka toko kitab dan barang-barang lainnya. Kemudian ia diku-

kuhkan sebagai dosen sastra di universitas wathaniyah di Himsha,

lalu di Universitas As-Shalahiyah di Quds (1916-1818 M), serta guru

' di Madrasah At-Tajhiz wa Al-Mua'llimin (rgrg-r9z+ M).

Dia kembali lagi ke Beirut dan mendirikan koran mingguan "Al-Qalam

AI-Aridh", kemudian ia dikukuhkan sebagai bendahara pada fatwa

Republik Lebanon sampai alirhir hayatnya.

Ash-Shafadi memiliki banyak kitab, di antaranya Knzanah Al-Fautaid,

dalam bidang bahasa; A n-Nazhm Al-Mufid fi Ilm At-Taiuiddan Kitab

Al-Adntsa',sebagai kitab kritik sastra seputar perbedaan antara syair

Nasrani dan Muslim. Dia pergi ke kota Beirut dan di sana masuk Islam

di hadapan keluarga'Salam", serta menikah dengan seorang pemudi

dari kalangan keluarga tersebut. Dia memberi nama sendiri Muhammad

SalimAl-Muhtadi.

'Abdul BaqirAlrumri
Dia salah seorang sastrawan terkenal Irak dan penyair Arab yang lahir

dan tumbuh besar di kota Mushil. Pada awalnya ia belajar di beberapa

kuttab, sejak muda telah tampak tanda-tanda kegeniusan, ditopang

dengan hidup dalam keluarga ilmiah, sastra, dan politik. Karya syair-

nya cenderung kepada kajian sejarah, terutama madah Nabi ffi dan

Ahlu Bait yang meresap ke dalam relung hati dan jiwa.

Al-'Umri pernah bekerja sebagai wali kota Mushil, kemudian beralih

menjadi wakil wilayah Baghdad. sejak dikenal kecerdasan dan keah-

liannya dalam memimpin, ia banyak berhadapan dengan urusan sosial

dan politik di Irak.
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Di antara kitab karyanya dalam bidang sastra adalah Diutan At-Tiryaq
Al- Faruqi min M ansy a' ah Al- F aruqi ; Al- B aqiy at Ash-Shalihah ;
Takhmis Hamziyah Al-Bushiri; Al-Qashidah Al-Ainiyqah fi Madh

Imam Ali; dan Qashrd ah Al-Baz Al-Asyhab fi. Madh Abdul Qadir Al-
Jailani.

'Abdul' Azitz Al-Bisyri

Dia seorangguru dari sekiangurubesarsastra di Mesir, ulamabayan,

dan insyo modern. Al-Bisyri hidup dalam lingkungan agama yang kuat

dan keluarga ilmiah, di mana bapaknya adalah Syaikh Salim Bisyri,

seqrang Syai}h Besar Al-Azhar Mesir. Awalnya Abdul Aziz Bisyri belajar

menghafal Alquran dt httab dan madras ah lbtidaiyyah, kemudian ia

masuk Universitas Al-Azhar. Di sana ia lebih suka belajar sastra dan

mendalami perangkat ilmunya. Kemudian setelah mahir, ia mulai

mennlis di sebagian koran, di antaranya korunAl-Liuta'dan Al-Muayyad.

Tetapi tidak lama, ia dikukuhkan sebagai hakim pada Mahkamah

Syar'iyyah Mesir serta peneliti pada Kementerian Haqaniyah, juga

peneliti umum pada Al-Majma' Al-Lughcrpr (lrembaga Bahasa) di
Mesir.

Di antara kitab karyanya adalahA l-Mira'at; Al-Mukhtar; At-Tarbiyah
Al-Wathaniy ah ; dan J ami' at Adab ut a' Ilm ut a Lug hah.

'Abdul Qahir Al-Jurjani
Nama lengkapnya Abdul Qahir bin Abdurrahman bin Muhammad Abu

Bakar, seorang Imam terkenal kelahiran Jurjan (kota antara Thibristan

dan Khurasan). Ia belajar nahwu kepadaAbu Husain Muhammad bin
Hasan bin Uliihtun bin AbuAli Al-Farisi. Dia tidak pernah sempat belajar

kepada guru selainnya karena belum pernah keluar dari negaranya.

Al-Jurjani adalah seorang imam bahasa Arab, bayan, madzhab Slaf i
dan Asy'ari. Dia mempunyai syair yang elegan, dan banyak sekali kitab

karyanya, di antaranya Asrar Al-Balaghah; Dalail Al-I'jaz ; Al-Jumal,

dalam bidang nahwu; Al-Mughni Syarh Kitab Al-Idhah sebanyak zo
j:uz; I'joz Al-Quran, dan At-Talkhis fi Sy arh Al-Miftah.
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Al-Jurjani wafat tahun 47r Hijriah. Kebanyakan dari isi syairnya

mencela zaman dan kebobrokan ahlinya. Menurut cerita, seorang

pencuri pernah masuk ke rumahnya ketika ia sedang shalat. Pencuri

tersebut mengambil semua barang yang dijumpainya, dan Abdul Qahir
melihat sendiri, tetapi ia tidak membatalkan shalatnya.

'Abdul Qadir bin Abi Qasim Al-Anshari

Dia adalah Abdul Qadir bin Abi Qasim bin Ahmad Al-Anshari As-Sa'di

Al-Llbadi, seorang ulama bahasa Arab, fikih, dan penulis khatmansub
(kubah). Awalnya seorang mufti di Mekah, mengajar fikih, tafsir,

bahasa Arab, dan ilmu lainnya, kemudian ia dikenal sebagai orator

ulung, bahasanya fasih dan lembut, banyakhafal sastra, cerita, syair,

dan biografi'tokoh.

Al-Anshari pernah masuk ke kota Kairo, Mesir dan berkumpul dengan

ulama-ulama terkenal di sana, kemudian ia diberikan jabatan hakim

mazhab Maliki di Mekah. Di antara kitab karyanya adalah Hidayat
As-Sabilfi Syarh At-Tashil; Hasyiyah'ala Syarh Alfiyah lil Makudi.

Imam As-Suyuthi menulis dalam kitab Bug hyah Al-Wuht "Dia seorang

Hakim Agung Muhyidin, ahli nahwu kota Mekah, amat cerdas dan

ahli di segala bidang ilmu. Dalam bidang tafsir, ia merupakan Al-Kasyaf
(pembuka tabir) kesamaran, dalam bidang hadis padanya terdapat

perj alanan (pengalaman) dalam bi dang rha aych dan diray ah; dalam

bidang fikih, ia Imam Malik pada masanya; dalam bidang nahwu, ia

seorang Muhyi (penggerak) ilmu yang dipelajari dari tulisan dan

penerang sesuatu yang masih samar. Seandainya Sibawaih pernah

bertemu dengannya, ia pasti menyatakannya. Adapun mengenai

kezuhudannya dalam segala masalah, para pengembara spiritual telah

berjalan bersamanya ...."

'Abdullah bin Ahmad bin Khasyab

Dia adalah'Abdullah bin Ahmad bin I(hasyab Abu MuhamadAn-Nahwi,

seorang ulama ahli nahwu pada masanya. Dia banyak mengetahui

hadis, manthiq (logika), filsafat, matematika, ilmu ukur, dan penulis
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kaligrafi Arab. Dia banyak mengumpulkan kitab, meriwayatkan hadis,

tsiqah, dan kuat hafalannya.

Melainkan, bahwa dalam sikap keagamaannya ia terdapat kekurangan

dalam dirinya: pelit, mengenakan pakaian kerja dalam kehidupan

sehari-harinya, sedikit rasa malu, suka bermain catur bersama orang-

orang awam di pinggir jalan, senang main kartu, dan memukul rebana,

serta banyak bercanda dan bermain.

Pada suatu saat pernah seseorang bertanya kepadanya, padahal di

hadapannya banyak jamaah dari mazhab Hanbali: ' Apakah Anda punya

kitab mengenai gunung?" Dia menjawab: "Hai, apakah kamu tidak

melihat mereka berada di sampingku?" Dan giliran yang lain bertanya

kepadanya mengenai kalimah Al-Qafa (EilD: "Apakah ia dibaeamad
atau qcshcr?" lalu ia menjawab: "Dipanjangkan kemudian dipukul."

Ktrasyab tidak menikah, dan senang memakai sorban, tetapi hanya

sebentar, kemudian ia menghitamkan apa yang ada di sekitarkepalanya.

Dia banyak menulis dalam bidang nahwu, di antaranya SyarhAl-Luma'

li lbni Jinni, tetapi tidak disempurnakan; A r-Radd'ala lbni Babsgad

fi Syarh Al-Jumal' Ar-Radd'ala Al-Khathib Tibrizifi Tahdzib Islah Al-
Mantiq; Ar-Radd'alq Maqamat Al-Harfn dan kitab terkenal lainnya.

Dia wafat tahun 567 Hijriah, sebelumnya ia mewaqafkan seluruh

kitabnya kepada ahli ilmu, kemudian jasadnya dikubur di pekuburan

Ahmad di depan Harb.

'Aisyah Timuriyah
Dia salah seorang perempuan pembela hak-hakjender di negeri Timur
Arab, sastrawan, dan penyair berbahasa Arab, Persia dan Turki.
'Aisyah lahir di kota Kairo dari seorang ayah bernama Ismail Basya

Timur asli kelahiran Kurdi, dan ibunya bernama Jarkisiyah.

Sejak kecil, ia telah menyukai sastra da., syair. Awalnya belajar
Alquran, kemudian ilmu fikih, sharaf, dan bahasa Persia. 'Aisyah dapat

membuat nazham syair yang mengikuti alur bahasa Hasik, sehingga

karya sastr 'ya cenderung pada pujian dan syair cinta kasih sufistik.
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Di antara karyanya adalah lfily ah At-Tiraz ; Kusyufah (sebuah Diwan

bahasaPersia);NrqfaizAl-Ahualfi Al-AqwaluaAl-Af al,danMira'at
At-Ta'amulfiAl-Umur.

'Ali Al-Jarim

Dia salah seorang ulama sastra dan syair Mesir, penyair besar Arab

yang melagukan syairnya dengan bahasa yang indah dan elegan. Al-

Jarim lahir di kota Al-Rusyd dan di sana ia belajar ilmu agama, kemudian

masuk Universitas Al-Azhar dan Darul Ulum. Dia pernah memperoleh

beasiswabelajarke Inggris sebagai utusan pelajar. Di sana ia mengambil

disiplin ilmu tarbfyah (pendidikan), sastra Inggris, psikologi, dan

logika. Kemudian sekembalinya dari sana, ia diangkat sebagai dosen di

Universitas Darul Ulum. Tidak lama, ia dikukuhkan pula sebagai

peneliti pada kementerian pendidikan, dan Wakil Rektor Darul [Jlum,

serta terpilih menjadi anggota Al-M ajma' Al-Lughawi (Lembaga Bahasa)

Mesir.

Di antara kitab karyanya dalam bidang sastra adalah Al:Arab fi
Asbanig a dan Al-Balaghah Al-Wadhihoh.

'Awamiri
Dia adalah Muhammad Al-'Awamiri, seorang sastrawan Mesir yang

menjadi salah seorang anggota Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah (Lem-

baga Bahasa Arab) Mesir. Dia tumbuh besar di kota Iskandaria sambil

belajar di Universitas Darul Ulum, Mesir tahun 1903. 'Awamiri

menekuni bidang pengajaran bahasa, sehingga menjadi peneliti bahasa

Arab. Diawafat di Kairo Mesir.

'Awamiri mempunyai beberapa kitab dalam bidang nahwu untuk mata

pelajaran di madrasah, di antaranya kitab AI-Mutahala'ah Al-
Mukhtarah, beberapa juz kecil untuk madrasah ibtidaiyyah dan

tsanawiy ah ; Al-Mursyidahfi Ad-Din Al-Islami, dan Muhadzab Rihlah

IbnuBatutah.
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'Imrithi
Dia adalah Yahya bin Nuruddin Abu Ktrair bin Musa Al-'Imrithi Asy-
sJxafit Al-Azhari syarafuddin, seorang ulama ahli nahwu. 'Imrithi banyak
menulis kitab dalam bidang nahwu dan fikih, di antaranya Ad-Durah
Al-Bahiy ahfi Nann AlJurumiy ah, dalam bidang nahwu; Nift ay at At-
Tadrib fi Nazhm Ghayah At- Taqrib,dalam bidang fikih Syafi ,i; Toshil
At-Tfuruqatfa Nozhm Al-Waraqat dalam bidang ush,l fikih, dan Nazhm
At-Tahrir, dalam bidang fikih.

'Uqbari
Dia adalah Abdullah bin Husain bin Abdillah Abu Baqa Al-,Uqbari
Muhyiddin Al-Baghdadi An-Nahwi, seorang ulama nahwu yang meng-
alami kebutaan sejak kecil. Maka bila ia hendak menulis, ia harus
dihadirkan dahulu sejumlah kitab dalam bidang yang akan ditulis, dan
minta dibacakan. Dan bila telah diperoleh ilmu yang ada dalam hatinya,
ia mendiktekannya.

'Uqbari seorang penganut mazhab Hanbali. Banyak jama,ah dari
kalangan mazhab Syaf i minta agar ia pindah ke mazhabnya, serta
mengajar ilmu nahwu dan bahasa di MasjidAn-Nizhamigrah. Kemudian
ia berkata: "seandainya kamu sekalian menempatkanku dan memberi
hadiah berupa emas kepadaku, tentu aku tidak akan pindah dari
mazhabku."

'Uqbari mempunyai banyak kitab, di antar anya I'rab Asy -Syautadzat
min Al-Qir a' ah ; Al-Mishb ah fi. Sy arh Al-I dhah ; Al-Muttab a' fi Sy arh
Al-Luma' ; Syarh Abyat F'jtab Sibawaih ; I'rab At-Hamasah; Nuzhat
Ath-Tharaf fi Idhah Qanun Ash-Shad; Muqaddimah fi An-Nahui;
At-Talkhish fi An-Nahwi; Masa'il fi Al-Khilaf ft An-Nahui, dan
M ukht ashar U shul I bnu As - S ar aj .

Fahmi Mudamis

Dia salah seorang kritikus sastra Arab modern di Irak, penyair dan
sastrawan yang lahir di Baghdad. Ia mula-mula belajar kepada ayahnya
dan ulama semasanya, di antaranya Ismail Al-Mushili, Nu,man, dan
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Mahmud Al-Alusi. Fahmi menekuni bahasa Persia dan Turki secara

mendalam. Awalnya ia bekerja sebagai penerjemah di wilayah

Baghdad, kemudian sebagai asisten Direktur Mathba'ah wilayah,

sekaligus redaktur surat kabar resmi Az-Zaura.

Kemudian ia pergi ke Astanah (Turki). Di sana ia dikukuhkan sebagai

dosen Ushul Kitabah dan fnsyo di Fakultas Ilahiyat Universitas Dar

Al-Funun, serta menjadi dosen sastra dan bahasa di Fakultas Sastra

dan Bahasa.

Setelah perang dunia pertama usai, ia kembali ke Baghdad melalui

Beirut. Pada tahun 1935 ia diangkat sebagai Direktur Umum bidang

pengajaran. Dia selalu menyerukan kebangkitan dan persatuan kaum

muslimin melalui tulisannya yang dimuat di surat kabar Al'Bilad, serta

mempublikasikan artikel-artikelnya tentang politik bersama pemilik

surat kabar tersebut, Rifael Buti, sebagaimana yang telah diserukan

sebelumnya oleh tokoh revolusi Rasyid Ali AI-IGelani dalam meng-

hadapi penjajah Inggris tahun r94r.

Di antara karya tulisnya dalam bidang sastra adalah TarilchAdabiyyah

Al:Arabiaych (dengan bahasa Turki); Hikmah At-Tasyri' Al-Islami

dan M aqalat Al-Mudarris, sebanyak z jilid.

Fairuzzabad

Dia adalah Muhammad bin Ya'qub bin Muhammad Abu Thahir Al-

'Allamah Majdudin Asy-Syirazi Al-Fairuzzabad, seorang ulama bahasa,

sastra dan fikih yang lahir di Karizin wilayah Syirazi (sekarang lran).

Dia belajar hadis di negaranya kepada Muhammad bin Yusuf Zarandi

Al-Madini serta belajar fikih kepada sejumlah ulama.

Mulanya ia mempelajari bahasa dengan tekun sehingga menjadi mahir

melampaui teman-temannya. Kemudian ia masuk ke negara Syam,

dan di sana belajar hadis kepada Ibnu Khabaz, Ibnu Qayim, Taqiyyuddin

Subki, dan ulama terkenal lainnya. Kemudian setelah selesai belajar,

ia pergi ke negara Romawi, di mana rajanya, Bayazid bin Ktran bin

Utsman dan Timur Lenk sangat hormat dan ta'zhimkepadanya. Kemu-

dian tidak lama ia pindah ke negara India, terus ke Zabid' (Yaman),
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dan di sana ia bertemu dengan Raja Asyraf Ismail.

Menurut Riwayat, Fairuzzabad tidak tidur sebelum menghapal zoo
bait syair, dan ia tidak pergi ke mana pun kecuali dalam perjalanan ia

membawa sejumlah kitab yang dibacanya di setiap tempat dan kesem-

patan. F aintzzabad wafat di Zabid.

Di antara kitab karyanya yang terkenal adalah Al-Qamus Al-Muhith,
dalam bidang bahasa sebanyak + jilid; Al-Bughyahfi Tarikh Aimah
Al- Lug hah; Asma An-Nikah ; Sy arh' Umdah Al-Ahkam ; dan M aqsud

D z aus i Al-Alb ab fi ' I lm Al - I' r ab.

Fayumi

Dia adalah Abdul Bar bin Abdul Qadir bin Muhammad Al-Aufi Al-
Fayumi, seorang ahli sastra kelahiran Fayum (Mesir). Mulanya ia

belajar di Kairo Mesir, kemudian pergi ke Mekah dan Syam serta

sempatbermukim di Damaskus selama z tahun.

Tidak lama kemudian, ia bertolak ke negara Romawi. Di sana ia menda-

patkedudukan terhormat di antarakalangan tokoh dan penduduknya.

Dia wafat di Konstantinopel (Turki) setelah diasingkan.

Di antara kitab karyanya adalah Al-QauI Al-Wafi bi Syarh Al-Kafi,
dalam bidang ilmu'arudh dan f/usn A sh-Shani' fi llm Al-Badi'.

Fakihani

Dia adalah Umarbin Ali bin Salim bin Shadqah Al-Lughawi Al-Iskandari

Tajudin Al-Fakihani, seorang ahli nahwu dari kota Iskandariyah. Dia

pernah berkunjung ke Damaskus tahun Zgr Hijriah, dan sempat

bertemu dengan pen garang Al-Biday ah u a An-Nihay ah, Ibnu Katsir.

Kemudian ia melaksanakan ibadah haji dan kembali ke Iskandariyah.

Fakihani mempunyai banyak kitab, di antaranya Al-Isyarah, dalam

bidang nahwu; Al-Minhaj Al-Mubin dalam Syarh Hadits Arbain
Nawanui, dan Tahrir tua Tahbir Sgarh Risalah lbnu Abi Zaid Al-

Qairaqani, dalam bidang fikih Maliki.
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Farazdaq

Dia adalah Hamam bin Ghalib bin Sha'sha'ah, dengan kinayah l+btt

Faras, seorang penyair asli kelahiran Bani Tamim, kemudian mendapat

julukan Farazdaq.

Farazdaq pernah bertemu dengan sejumlah raja Bani Umayyah. Dia

puji mereka melalui syairnya, sehingga memperoleh penghargaan dan

materi. Kehidupannya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat

lain. Demikian juga dalam sikapnya yang suka memuji seseorang,

kemudian mencela, kemudian memujinya kembali. Sehingga pernah

terjadi suatu perselisihan panjang antara ia dan penyair Jarir. Farazdaq

wafat di Bashrah.

Di antara karyanya adalah Diusan Syi'r yang menyimpan seluruh

maksud syair jahiliyyah. Diwantersebut istimewa dari segsmufradat

(kosa kata) dan ungkapannya, sehingga dikatakan: "seandainya tidak

ada syair Farazdaq, tentu hilanglah sepertiga bahasa Arab." Dhpan

Syf'r tersebut pertama dicetak di Paris, Perancis r87o. kemudian

berturut-turut dicetak di Mesir dan Lebanon.

Quthbuddin Asy- Syirazi

Dia adalah Muhammad bin Mas'ud bin Muslih Quthbuddin Al-Farisi

Asy-Syirazi Asy-Syaf i, lahir di kota Syiraz (sekarang Iran), sementara

bapaknya adalah seorang dokter. Mulanya ia belajar kepada bapaknya

dan Syamsul Kutub. Dalam bidang ilmu bahasa, tafsir, dan hadis, ia

belajar kepada sejumlah guru, kemudian berangkat menuju Syaikh

Nashir Ath-Thusi untuk belajar secara muldzamah (menetap).

Kemudiansetelahmerasa cukup ilmu, iapergikekota Romawi, dan di

sana diangkat menjadi hakim, tetapi kemudian pindah lagi ke Syam

dan Tibriz beberapa lama.

Asy-Syirazi adalah orang tampan yang banyak ketawa, tetapi ia tidak
merubah sikap kesufiannya. Bila ia berkumpul dengan para raja, ia

tetap menjaga sikap sebagai seorang ulama. DanAsy-Syirazi juga ahli

catur, sulap, dan memukul rebana. Namun sekalipun demikian, ia

adalah lautan ilmu, tetap menghormati ulama fikih, serta senantiasa
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langgeng shalat berjamaah. Apabila menulis sebuah kitab, ia men-
jalankan ritual puasa dan selalu tidak tidur.

Di antara kitab karyanya adalah Syarh Al-Mukhtashar lilbniAl-Hqiib;
Syarh Al-Miftah; Sgarh Kalimat Ibnu Sina, dan Syorh Kitab Asrar,
karya Suhrawirdi.

Ka'ab bin Zuhair

Dia adalah Ka'ab bin Zuhairbin Abi Sulma, lahir di kota Ghathafan, dan

tumbuh besar dalam keluarga yang sarat dengan suasana kesusastraan

dan kepenyairan. Sejak muda, ia telah mampu membtat nazham syair,

kemudian ayahnya mengajarinya kesusastraan, sehingga ia menjadi

seorang penyair terkenal.

Ka'ab pernah mengejek Nabi ffi di awal-awal masa dah,vah Islam. Maka

Nabi menghalalkan darahnya. Kemudian Ka'ab pun meminta perlin-
dungan kepada beberapa kabilah. [.alu saudaranya IG'ab menasihati

agar ia minta pengampunan dari Nabi 6. Kemudian Ka'ab datang ke

Madinah serta menampakkan diri di hadapan Nabi sambil menyenan-

dungkan kasidah "Banat Su'ad". Maka Nabi pun memaafkannya dan

memberikan perlindungan baginya serta langsung memakaikan burdoh
(mantel)-nya pada tubuh Yra'ab. Burdah tersebut tetap berada di tangan

keluarganya sampai akhirnya dibeli Muawiyah bin Abi Sufyan,

kemudian berturut-turut pindah tangan dari beberapa raja Umalyah
kepada raja Abbasiyyah, hingga terakhir sampai di tangan Sultan

Utsmani.

Ka'ab mempunyai diutan syair, dan syair yang terkenal di dalamnya

adalah kasidah 'Banat Su'ad".

Kafiyaji

Nama lengkapnya Muhammad bin Sulaiman bin Sa'ad bin Mas'ud Ar-
Rumi Al-Hanafi Muhyiddin Abu Abdilah Al-Ikfiyaji, seorang ulama

besar dalam bidang ilmu logika. Dia berasal dari negara Romawi dan

menjadi ulama terkenal di Mesir. Jalaludin As-Suyuthi adalah murid
kesayangannya yang berguru selama 14 tahun. Dia dikenal dengan
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julukan Kafiyaji karena ia sangat tekun mempelajari kitabAl- Kafiyah,

dalambidangnahwu.

Ikfiyaji pada masa hidupnya pernah menjabat sebagai guru besar di

madrasah Al-Khaniqah Asy-syaikhuniyyah, dan terakhir menjabat

sebagai kepala mufti mazhab Hanafi di Mesir. Dia memiliki beberapa

kitab yang kebanyakan berbentuk risalah, di antaranya Mukhtashar

fi 'Ilm At-Tarikh; Nuzhat Al-Mu'rib, dalam bidang nahwu; A t-Taisir fi
Qausa'id At-Tafsir ; Hal Isykal,dalam bidang ilmu ukur; danAl-Ihkam

fi M a' rifat Al- I man w a Al- Ahkom.

Kafrawi

Dia adalah Hasan bin Ali As-Syaf i Al-Kafrawi, seorang ulama nahwu

dan fikih. Dia pindah ke Kairo, Mesir dan di sana ia mengajar sampai

wafatnya.

Di antara kitab karyanya adalah.I'rcb AlJunrmiyyah dan Ad-Durr Al-
M anzhum bi H all Al-Muhimmat fi Al- Khutum.

Kamaluddin bin Al-Anbari

Nama lengkapnya 'Abdurrahman bin Muhammad bin 'Llbaidillah Abu

Barakat Kamaluddin bin Al-Anbari. Dia salah seorang ulama terkenal

dalam bidang kajian nahwu. Sejak kanak-kanak hingga wafatnya, ia

tidak pernah keluar dari Baghdad. Awal mula belajar fikih maztrab Syaf i
di madrasah An-Nizhamiyyah, kemudian diangkat sebagai tenaga

pengajar di madrasah tersebut dalam bidang disiplin ilmu nahwu.

Dalam bidang kajian bahasa, ia belajar kepada Abu Manshur bin

Jawaliqi, sehingga menjadi pakarbahasa dan sastra.

Di antara kitab karyanya dalam bidang nahwu dan sastra adalahAl-

Inshaf fi Masail Al-Khilaf Baina Nuhat Al-Bqshrah ua AI-Kufah;

Asr ar Al:Arabiyy ah;'(J qud Al- I'r ab ; HilU ah Al-Ar abigy ah ; Mift ah

Ad- Dzakiroh,' dan kitab Al-Alif u a Al- Lam.

Kisa'i

Nama lengkapnya adalah Ali bin Hamzah bin Abdullah Maula Bani
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AsadAbu HasanAn-Nahwi, dikenal dengan namaAl-Kisa'i. Dia salah

seorang imam dalam bidang qira'ah sab'ahterkenal, ahli nahwu, dan

bahasa. Al-Kisa'i lahir di Kufah dan tinggal di Baghdad serta wafat di
kota Rai. Jenazahnya diantarkan langsung oleh Raja Harun Ar-Rasyid

tahun r8z Hijriah, sambil berucap: "Pada hari ini, telah pergi fikih dan

bahasa Arab."

Al-Kisa'i sempat mengajar anak-anak Raja Harun, maka dengan itu ia
mendapat gaji yang besar dengan teratur. Sedangkan pada permulaan

pengangkatannya menjadi muaddib (pengajar privat), ia mendapat

1o.ooo dirham dan seorangjariAah canti! alat perkakas kebutuhan-

nya, serta seorangkhadam (pembantu). Kemudian setelah itu, ia mulai

belajar ilmu nahwu dari sejumlah pakar ilmu. Sebelumnya ia sempat

bertanya kepada para jamaah: "Siapa yang biasa mengajarkan ilmu
nahwu?" Mereka langsung menunjuk imam Mu'adz Al-Hara. Kemudian

tidak lama ia pindah ke Bashrah, dan di sana bertemu dengan Imam
Khalil bin Atrmad, lalu ikut duduk di majlis halaqah-nya.

Al-Kisa'i pernah bertanya kepada Al-Ktralil: "Dari mana aku dapat

mengambil ilmu Anda?" Dia menjawab: 'Dari ulama yang ada di
lembah Hijaz, Najed, dan Tihamah." Kemudian AI-Kisa'i keluar dari
Bashrah, dan akhirnya kembali lagi ke Bashrah sehingga menurut
riwayat, ia telah menghabiskan 15 botol tinta untukkeperluan, menulis

dari orang Arab, selain ilmu yang telah dihafalnya.

Al-Kisa'i memiliki banyak kitab, di antaranya Ma'aniAl-Qur'an; Al-
M ashadir ; Al- Hun{ ; Al- Qir a' at ; Mukhtashar fi An-Nahui Al-Adad ;
Al - H ij aT ; dan M a Y alhamu fihi Al -Aw am.

Majnun Laila Qais

Dia adalah Qais bin Mulawaih bin Muzahim Al-Amiri, seorang penyair

cinta dari Najed. Sebenarnya ia tidak gila sebagaimana orang menju-
lukinya majnun (Sila). Namun, Majnun dikenal dari kisahnya lcila
Majnun, sebuah kisah percintaan sehidup semati. Dia memperoleh
julukan Majnun karena sangat mencintai Laila binti Sa'ad.

Dalam kisahnya diceritakan: "Dia tumbuh besar bersama Iaila sampai
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keduanya menginjak dewasa. Namun, ayah Laila selalu menghalangi-

nya. Majnun ingin sekali melihat wajah Laila, sambil menyenandungkan

syair-syair cinta. Tetapi anehnya, Laila kadang sering dilihatnya

berada di Syam, suatu waktu ia berada di Najed dan Hijaz. Majnun

selalu mengejarnya, hingga akhirnya ia ditemukan di antarabebatuan

telah meninggal. Kemudian jasadnya diserahkan kepada keluarganya.

Mengenai kisah laila Majnun itu, Al-Ushmu'i mengingkari wujudnya,

dan ia mempercayainya sebagai nama tanpa bul&i (mitos). Al-Jahizh

pun sependapat dengannya: "Manusia tidak meninggalkan sebuah

syair yang tidak dikenal penuturnya, di mana di dalamnya diceritakan

kisah Iaila, melainkan mereka mengaitkan kisahnya kepada Majnun."

Maliki
Dia adalah Muhammad Ali bin Husain bin Ibrahim Al-Maliki Al-Makki,

seorang ahli bidang kajian nahwu dan fikih, yang lahir di Mekah dan

tumbuh besar serta belajar kepada sejumlah ulama Mekah. Dia pernah

menjabat mufti mazhab Maliki di Mekah tahun r34o Hijriah, dan

mengajar di masjidil Haram, kemudian ia pindah ke Indonesia, di

antaranya pernah ke pulau Sumatera dan Malaysia.

Al-Maliki wafat di kota Thaif dan meninggalkan banyak kitab karyanya

yang dihitungberjumlah 30 kitab, kebanyakan masihberupa manuskrip

(makhthut) yang berada di tangan anaknya, 'Abdul Latif Al-Maliki di

Mekah.

Kitab-kitab yang telah dicetak itu di antaranyaTadrib Ath-Thullabfi

Qaua'iddalam bidang nahwu, sebanyak dua jilid; Tahdzib Al-Furuq,

yang kemudian diringkas menjadi n ama Furuq Al-Qarafidalam bidang

ushul fikih; Fatauta An-Nausazil Al-Ashriyyah; Al-Qausathi' Al-
Burhaniyahfi BayanlJkiGhulamAhmaduaAtba'ihiAl-Qadaniyah;
dan Intishar Al-I'tbham bi Mu'tamad Kulli Madzhab min Madzahib

Al-AimmahAl-A'lam.

Muhammad Taufrq Bakri

Dia adalah seorang sastrawan Mesir, penulis, penyair, dan termasuk
--\
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syali1rth thaiqah sufiyah negeri Mesir. Bakri paham sebagian bahasa

Eropa. Majelis pengajarannya selalu dipenuhi oleh para tokoh sastra

dan politik.

Di antara kitab karyanya ArajizAl-Arabi; BaitAsh-Shadiq; At-Ta'lim
usa Al-Irsy ad ; Shaij Al-Lu'lu' ; Fuhul Al- Balaghah, dan Mtstaqbal Al-
Islam.

Muhammad'Nawi
Dia adalah Muhammad bin Ahmad bin Umar bin Yahya Al-'Alawi,
seorang ulama Hadramaut dari Tarim. Pada mulanya ia memfokuskan
perhatian pada kajian kosa kata bahasa Arab yang dipublikasikan
melalui kajian-kajian ilmiah di sebagian majalah dan surat kabar di
Mesir dan Hadramaut. Kemudian ia berziarah ke Mesir tahun 1344

Hrjriall dan menulis sejumlah kitab, di antaranya AlJumu': Qisyasatuha
wa Samaliyatuha; kitab Al-Mutaradifat; Ad-Dakhil Al-Fashih min
Alfazh Al-Amah; dan Syarh Mughni Al-Labib. sebanyak empat jilid.
Dia wafat pada saat usia 4o tahun.

Mushtafa Al-Ghulayaini
Dia adalah Mushtafa bin Muhammad Salim Al-Ghulayaini, seorang
penulis yang produktif dan penyair kebangsaan kbanon. Dia lahir di
Beirut dan belajar di madrasah Beirut, kemudian pergi ke Mesir dan di
sana berguru kepada Syai}*r Muhammad Abduh di AI-Azhar serta

mendalami ilmu-ilmu syariat, bahasa, dan sastra.

Al-Ghulayaini pernah menerbitkan majalah An-Nibras sambil
mengajar di beberapa sekolah. Raja Abdullah pernah memintanya agar

datang ke Oman untuk mengajar anak-naknya. Setelah selesai masa

kontraknya, ia kembali ke Beirut dan di sana langsung dikukuhkan
sebagai hakim agama (qadht).

Dia mempunyai banyak kitab dalam bidang bahasa dan sastra Arab, di
antaranya Nazharat fi Al-Lughah wa Al-Adab; Al-Islam Ruh Al-
Madaniyah; Jami' Durus Al-Lughah Al-Arabiygah; 'Izhat An-
Nasgi'in ; Al:Ilmu usa Ad-Din ; dan Diwan Al-Ghulay aini.
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Mushtafa Luthfi Manfaluthi

Mushtafa Luttrfi lahir di daerah Manfaluth, Mesir, ia lahir dari keluarga

terhormat. Setelah menghafal Alquran di Kuttab tempat tinggalnya,

ia kemudian belajar di Al-Azhar, dan mengambil disiplin kajian ilmu-

ilmu agama dan bahasa, sambil berguru kepada Syaililh Muhammad

'Abduh.

Di awal kariernya sebagai sastrawan, ia mempublikasikan karya tulis-

nya, "Nazharat" di surat l<abar Al-Mu'ayyad,kemudian menjabat pada

kementerian Al-Haqaniyah, sebagai karyawan insg aiyy ah. Tidak

lama, ia meninggalkan pekerjaan itu, dan mulai mempublikasikan

artikel-artikel dan kitab karyanya yang berfokus pada pembangkitan

ruh kemerdekaan tanah airnya. Di ak*rir-akhir hayatnya, ia ditugaskan

pada M ajlb Syura sampai wafatnYa.

Di antara kitab karyanya yang terkenal adalahAn-Nazhcrat, sebuah

tulisan mengenai sosial yang dihimpun menjadi 3 jilid; MukhtaratAl-

Manfaluthi;Al:Ibarat;Maidalin,danAl-Fadhilah.

Nashib Uraidhah

Dia adalah seorang sastrawan dan penyair negeri Syiria yang lahir di

Himsha. Dia pernah belajar di se-kolah dasar Rusia, lalu melanjutkan

ke DarAl-Mu'allimin Rusia dikotaNashirah, Palestina. Kemudian ia

menggeluti bidang kajian bahasa Arab dan Rusia.

Pada tahun 1950, Nashib hijrah ke Amerika, dan di sana ia bekerja

sebagai pedagang di kota NewYork. Taklama kemudian ia mendirikan

penerbitan bidang seni, yaitu Mathba'ah Al-Atlantik, serta menerbit-

kan Majalah Al-Funun bersama Khalil Gibran, Nuaimah, dan para

sastrawan lainnya, ia mendirikan Lembaga "Rabithah Al-Qalamiyah",

sebagai wadah ikatan para sastrawan Arab di Amerika. Di antarh

karyanya adalah Diru an Al-Arusah Al-Hairah.

Nifthawaih
Nama lengkapnya Ibrahim bin Muhamqd bin'Arafah Al-Azdi Al-

Atki Abu'Abdillah, seorang cucu Mahlab bin Abu shafrah. Nifthawaih
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adalah seorang imam nahwu, fikih serta pemuka mazhab DaudAzh-
Znahtri.Dia lahir di Wasith (kota antara Bashrah dan Kufah), dan wafat

di Baghdad.

Para ulama menjulukinya Nifthawaih, karena ia menganut dan pembela

mazhab Sibawaih dalam bidang nahwu. Dia sering me-nazham-l<an

syair, padahal bukan seorang penyair. Melainkan, bahwa ia adalah.
pelengkap para sastrawan pada masanya sehingga disebut penyair. Di
antara kitab karyanya adalah Amtsal Al-Qur'an; Gharib Al-Qur'an,
dankitabAl-Wuzara.

Yaqut Hamawi

Dia adalah Yaqut bin Abdullah Al-Hamawi, dijuluki dengan nama

Syihabuddin. Sejak kecil, Yaqut telah dimasu}rkan ke Kuttab untuk
belajar ilmu khath (kaligrafi Arab) sebagai bekal dalam urusan dagang.

Pada saat menginjak dewasa, ia belajar bahasa dan nahwu, sementara

tuannya sibuk berdagang dan pergi ke Kaisy (sebuah pulau di selat

Arabia), Oman, dan Syam. Kemudian tuannya memerdekakannya pada

tahun 596 Hijriah setelah ia memiliki tanda-tanda keahlian. Kemudian

Yaqutbekerja sebagai penyalinbuku dengan memperoleh upah, sambil

membaca buku-buku di waktu luangnya. Pada saat ia kembali ke Syam,

tuannya meninggal dunia. Maka semua harta kekayan yang berada di
tangannya diserahkan kepada anak-anak dan istri tuannya, kemudian

ia kembali bekerja sebagai pedagang kitab.

Dia berangkat ke Damaskus, dan di sana ia pernah berdebat dengan

seseorang yang fanatik kepada Ali bin Abi Thalib, setelahnya Yaqut

banyak membaca kitab Ktrawarij, sehingga dalam hatinya terbentuk
sikap ekstrem yang kuat. Mereka berdebat sangat sengit tentang Ali
dan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Perdebatan

tersebut didengar oleh orang banyak, sehingga mereka nyaris mem-

bunuh Yaqut. Akhirnya Yaqut lari ke kota Halab menuju ke Mushil,
kemudian ke Irbil dan terakhir ke Ktrurasan. Di sana ia berdagang,

kemudian pindah lagi ke Halab sampai wafatnya di sana.
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Di antara kitab karyanya ad alah Mulj am Al-Buldan ; Mulj am Al-Udaba;

dan Irsyad Al-Alba' ila Ma'rifat Al-Udabd', mengenai riwayat-riwayat

ulama nahwu, bahasa, ahli qira'at,sejarawan, dan para penulis (kafib).

Yunus bin Habib

Dia adalah Yunus bin Abu Abdirrahman Ad-Dhabi, dikenal dengan

namaAn-Nahwi karena ia pakar dan imam nahwu Bashrah, serta genius

dalam bidang sastra. Yunus lahir di desa Jabbul (Sungai Dajlah, antara

Baghdad dan Wasith). Dia pernah belajar nahwu kepada Sibawaih, Al-
Kisa'i, Al-Fara, dan ulama nahwu terkenal lainnya.

Di antara kitab karangannya adalah Ma'ani Al-Qur'an; Al-Lughah; An-

Nau.tadir, danAl-Amtsal. Dia tidak punyai cita-cita dan'ambisi apa pun

dalam hidupnya selain untuk mencari ilmu dan menyebarluaskannya.
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AsasAl-Balaghah

Kitab ini adalah kamus balaghah pertama karya Abu easim Jarullah
Mahmud bin UmarAz-Zamakhsyari (Sg8 H/rt44M). KitabAsas Al-
Balaghah ini adalah kamus praktis yang indah dan bagus bahasanya
dibanding kamus-kamus Arab lainnya, karena penrusunnya sangat
menguasai bahasa dan ilmu tafsir.

Dalam materi kamus tersebut, Az-Zamal<hsari memaparkan makna-
makna hakikat suatu kalimah, tetapi yang dia tekankan adalah menga-
rahkan pada penjelasan mengenai pengguna ankalimahyang bersifat
majazi (metafora).

Ishlah Al-Manthiq
Ishlah Al-Manthiq adalah kitab bahasa yang ditulis oleh Ibnu sikkit
(zq+ H). Dalam kitab tersebut, ia menghimpun sejumlah pendapat
ulama Bashrah, Kufah, dan sebagian pendapat orang Arab asli dalam
mengoreksi sebagian bahasa Arab dengan beberapa qa'idah u)ozan
sharaf, lllat-'illat yarrg nyata, mudha' af, mudzalckar dan lainnya, yang
dikuatkan oleh sejumlah sgahid (bukti) syair dan sebagian tafsir.

Khathib At-Tabrizi memberi syarah (komentar) terhadap kitab Ibnu
sikkit ini dengan nama ]fotab Tahdzib Ishlah Al-Manthiq.Al-Khathib
jtrga memberi sedikit koreksian terhadap kitab aslinya, mulai dari mem-

ffiffi

@
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buang, menyandarkan atau memberi tambahan dasar dengan sejurnlah

riwayat.

Al-Aghani

Al-Aghani adalah sebuah kitab sastra terkenal yang dikarang oleh Abu

Faraj Al-Asbahani, dia menghimpun berbagai kisah para penyanyi,

lantunan iramanya, dan para penyair pilihan. t<itab ini juga dianggap

sebagai ensiklopedi bidang musik, sejarah, sastra, kritik sastra jahili

dan Islam.

Tahdzib Al-Lughah

Penulis kitab kamus ini adalah Abu Mansur Muhammad bin Ahmad

bin Al-Aztrar Al-Harawi (8gs-g8r M), salah seorang imam bahasa, sasua,

dan fikih. Di antara kitab karyanya adalah Tahdzib Al-Lughoh, Tafsir

Al-Qur'andan Gharib Al-Alfazh Al-Lati Ista'maloha Al-Fuqaho'

lrjtab Tahdzib Al-Lughah merupakan kitab kamus terkenal, bahkan

kamus utama di antara kitab kamus sebelumnya dari sisi metode

penggunaan dan penyeleksian kalimoh-kalimah-nya. Mungkin sebab

inilah yang mendorong penamaan kitabnya dengan nama Tahdzib Al-

Lughah (penyeleksian bahasa).

Metode penulisan kamus yang dipakai Al-Harawi hampir sama dengan

metode I(ralil. Untuk itu, dalam tulisannya ia sering menyadur dari

Kitab Al-'Ain karangan Al-Khalil, serta menambahkannya dari

berbagai riwayat dan nukilan dari pakar bahasa.

Sebagaimanatersebut di atas, Al-Harawi menggunakan metode penu-

lisan Al-I(halil. Ia memulai kamusnya dengan huruf yang berada di

ujung tenggorokan, yaitu huruf hin, kemudian huruf-huruf yang

terdekat makhraj dengannya, sampai akhir huruf, yaitu yd''

Banyak pakar bahasa yang datang sesudah Al-Harawi menjadikan

kamus Tahdzib sebagai kamus peganBan (standar) dalam menyusun

kamus, seperti Ash-Shaghani dalam kitabnya, Al-tJbab; Imam Ar-Razi

dalam kamusnya, Mukhtar Ash-shihah; Ibnu Manzhur dalam kamos

Lisan Al-Arab, dan sejumlah pakar bahasa lainnya.
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Al-Jasus 'ala Al-Qamus

Penuliskamus ini adalahAhmad FarisAsy-Syidyaq (rzr9 H/r8o4 M).
Kitab yang mulai dicetak tahun r88z ini merupakan kitab sanggahan
terhadap A l-Qamus Al-Muhith, karya Fairuzzabadi.

Asy-Syrdyaq mengambil satu contoh darinya mengenai kecacatan-
kecacatan pada beberapa kamus bahasa Arab, dengan mengatakan
bahwa kecacatan-kecacatan tersebut ternyata lahir dari para penyusun

kamus itu sendiri, bukan dari bahasa.

Jami' Ad-Durus Al-Lughah Al-'Arabiyyah
Kitat ini terkenal di kalangan pelajar Islam, dan ditulis oleh seorang
ulama berkebangsaan l,ebanon, Syaikh Mushtafa Al-Ghulayaini (1886

Hlrg++ M).

Dia menyusun kitab ini menggunakan bahasa yang sederhana dan
mudah dipahami bagi para pelajar Islam pemula, disertai contoh-
contoh syair dan sy autahid-nya, sehingga tidak aneh jika kitab ini pada

tahun 1986 telah naik cetak ulang yang ke-zr.

Dalam kitab ini, Syaikh Mushtafa membagi tiga juz pembahasan
disertai syautahid syair karya Muhammad Haurani, sehingga dapat
dikatakan bahwa kitab Al-Jam'initermasuk ensiHopedia nahwu dan
sharaf.

Jamharah Al-Lughah

Kamus bahasa ini ditulis oleh Abu Bakar Muhammad bin Hasan bin
Duraid AI-Azdi (SzrHlgSS M). Kamus ini disusun menurut metode
penulisan Imam IGalil dalam kitab-nyaAl-Ain.Akan tetapi, kamus
Jamharah ini berbeda dengan kitab Al-'Ain dalam sisi susunannya.
Abu Bakar menyusunnya menurut huruf kamus (hijaiyyah), serta
memuat khusus satu bab persoalan-persoalan bahasa yang langka.

Al-Khashaish

Kitab ini merupakan karya mengenai bahasa yang ditulis oleh Utsman
bin Jinni Al-Mushili Abu Fathah, seorang imam sastra dan nahwu. Dia
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lahir di Mushil (Irak) dan wafat di Baghdad. Banyak kitab terkenal

dalam bidang sastra yang lahir dari buah tangannya, di antaranyaAl-

I(hashoish ; Sy arh Diw an Al-Mutonabbi ; Al-Muhtasab ; Sirr Shina' ah

Al-I'rab; Al-Luma'; At-Tashrif Al-Muluki; Al-Mudzakar usa AI-

Mu'annats, dan kitab terkenal lainnya.

Kitab Al-Khashaish sebagaimana telah disebutkan di atis terbagi

kepada tiga juz, dimulai dengan pendahuluan sebagaimana biasanya:

memuji kepada Allah, shalawat dan salam kepada Nabi 6, kemudian

terakhir memuji Bahaud Daulah (Manshur bin Ali Al-Asadi) di mana

kitab ini dihadiahkan untuknya.

Isi kitab ini terdiri dari beberapa persoalan, di antaranya persoalan

umum tentang hakikat bahasa, pertumbuhan, dan perkembangan serta

cabang-cabangnya. Persoalan lain mengenai metodologi pembahasan

dalam bidang bahasa, persoalan fonetik, dah terakhir mengenai

b alag hah dar, dilalah-ny a.

Syarh Al-Ajurumiyyah
Syarh Al-Ajurumiyyah adalah nama sejumlah kitab syarah (komentar)

terhadap kitab "Muqaddimah" Ibnu Ajurum, yang dikenal dengan nama

kitab Al-A7u rumiyy ah.Syaroh kitab Al-Ajurumdyyah tersebut banyak

sekali, di antaranya karya Abdul Malik bin Jamaludin Al-Isfiraini,

dikenal dengan nama Mala 'Isham (togz H); Ahmad Abdul Qadir Al-

Kuhani; Hasyim As-Syarqawi; Hasan bin Ali Al-IGfrawi (rzoz H);

Ktralid bin Abdullah Al-Azhari (9os H) ; Ahmad bin Zaini Dahlan (Bo4

H); Abdurahman bin Ali bin Shalih Al-Makudi (8or H); Hirah; dan

Mushtafa As-Saqa.

Syarh Alfryah Ibnu Malik

Ada banyak kitab nahwu yang memb ei sgarah (komentar) terhadap

l<rtab Atfiyah lbnu Malik, di antaranya karya Badrudin Muhammad

bin Muhammad bin Malik, dikenal dengan Ibnu Nazhim (686 H);

Abdurrahman bin Ali bin Shalih Al-Makudi AI..Fasi (8oz H); Mahdi bin

Mushtafa An-Naqrasyi Al-Iahuti; Bahaudin Abdulatr bin Abdurrahman
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bin Abdullah (Z6g H), dan Jamaludin Muhammad bin Abdullah bin
Malik, dikenal dengan Ibnu'Aqil.

Syarh Al-Kafiyah

Kitab nahwu karya Jamaluddin Utsman bin Umar Al-Kurdi, dikenal

dengan Ibnu AI-Hajib (6+6 H), dan karya Radhiyuddin Muhammad

bin HasanAl-Istirabadzi (686 H).

Syarh Al-Muluki fr At-Tashrif
Kitab ini merupakan kajian dalam bidang ilmu tashifyangditulis oleh

Ibnu Yaisy An-Nahwi (6qe H I e+S M). Kitab ini matan aslinya karya

Utsman bin Jinni, disebut Mulchtashar At-TashnJ kemudian ia dikenal

dengan Al-Muluki. Kitab Mukhtashar Al-Mulukr diberi syarah
beberapa kali, dan yang terakhir adalah Syarh lbnuYaisy tersebut.

Setelah menulis ktrutbahnya, Ibnu Yaisy menghimpun definisi toshrif,
isim,f il, huruf,f il mujarrad, tashif f il mazid dan ruba'i, huruf
ziyadah,badal,hadzaf (membuang),perubahansebabharakat,suhtn,

qalab,dan bino'.

Syarh Syudzur Adz-Dzahab

Kitab Sycrh Syudzur Adz-Dzahab fi Ma'rifat Kalam Al-Arab,sebuah
kitab nahwu yang ditulis oleh Jamaluddin AMtrllah bin Yusuf bin Hiryam

Al-Anshari (Z6t H). Kitab ini merupakan komentar terhadap kitab
Mukhtashar (ringkasan) yang ditulis oleh Ibnu Hisyam sendiri. Dalam

komentar di awal pendahuluannya, ia menyatakan bahwa kitab Syarh
Syudzur Adz-Dzahab ini pada prinsipnya sebatas memaparkan ber-
bagai bangunan kalimah dan pembagiannya, tidak pada penjabaran

kaidah-kaidah dan hukumnya. Dan ia menambahkan, bahwa setiap

kali melewati satu bait dan syawahidkitab asli, maka ia jelaskan f'rab-
nya, dan setiap kali menga}triri suatu masalah, maka didatangkan ayat

Alquran yang berkaitan dengannya. Hal demikian dimaksudkan untuk
melatih dan memperkenalkan pelajar pada metode (alan) beberapa

contoh i'rab, tafsir, dan ta'wil yang dimaksud.
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Dalam Syarah ini, Ibnu Hisyam membaginya kepada 2t bab, di mana

setiap babnya diuraikan kepada beberapa bagian yang tidak lazim

urutannya sebagaimana ddam kitab-kitab nahwu. Bab pertama diawali

dengan masalah f'rab, dan bab terakhir membahas mengenu'adad
(hitungan). Kitab ini menjadi referensi penting bagi pelajar yang sedang

mengkaji disiplin ilmu nahwu.

Syawahid Al-Lughah Al-'Arabiyyah

Kitab kamus syair ini karya Dr. Amil Badi'Ya'qub. Kitab ini men-

jelaskan mengenai syair, kemudian dijelaskan nama-nama bahar-nya,

penyair dan kitab-kitab yang dinukilnya.

Dalam pendahuluannya diungkapkan, bahwa sebenarnya jilid pertama

ini telah diterbitkan dengan nama Al-Mu'jam Al-Mufashshal fi
SlawahidAn-NahuiAsy-Syi'riyyah.Melainkan,bahwabanyakkawan-

kawannya yang memuji kitab yang pertama itu dan mereka menyarankan

agar ia dapat menyempurnakannya. Untuk itu, Amil memberanikan

diri untuk melanjutkan tulisannya sampai rampung seluruhnya 13 jilid,
yang dikerjakan selama 5 tahun dengan segenap usaha dan upaya yang

terjaga terus-menerus, menurut pengakuannya.

Kamus yang semacam ini sebelumnya telah muncul dalam bidang

kajian syautahid nahwu,'arudh, balaghah, kel<hususan bahasa dan

rahasia-rahasianya, dengan nama Mulj am Syautahid Al-Arabiyyah
sebanyak z jilid yang ditulis oleh 'Abdussalam Muhammad Harun. Di

samping itu, terdapat kamus lain dengan nama Muljam Syausahid An-

Nahwi Asg-Syi'riyahkarya Dr. Hanna Jamil Haddad.

Namun, kamus Dr. Amil ini sangat lengkap karena hasil kajian yang

mendalam dari kitab-kitab terkenal, seperti kitabAl-'Ain karya Ktralil

bin Alrmad ; Jamharat Al-Lughahkarya Ibnu Duraid; Diwan Al-Adab

karya Abu Ibrahim Al-Farbi; Tahdzib Al-Lughahl<arya Al-Azhai; Tai

Al-AruskaryaMurtadhaAz-Tabidt;LisanAl-ArabkaryralbnuManztrur;

dan kitab-kitab terkenal lainnya.
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Ash-Shchi bi fi. Fiqh Al-Lug ho,h wa Sunant Al- Arab fi Korlamiha
Kitab ini mengkaji mengenai bahasa yang ditulis oleh Ahmad bin Faris
Al-Qazrraini Ar-Razi (g4r-too4 M), dia adalah seorang ulama ahli
bahasa dan sastra asli kelahiran Qazwain. Dia pernah bermukim
sebentar di Hamadzan, kemudian pindah ke Rai dan wafat di sana.

Dia mempunyai banyak kitab dalam bidang bahasa, di antaranya
Mulj am Al-Maqayis ; Mulj am Al-Mujmal ; Kitab Al-I(hata' fi. Asy-Syi'ri,
dan Ash-Sft ahibi fi Fiqh Al- Lug hah ut a Sunan Al-Ar ab fi Kalamiha.
Nama kitab terakhir ini merupakan karyanya yang terkenal dalam
bidang bahasa. Dalam pendahuluannya yang ringkas, ia memaparkan
alasan penamaan kitabnya. Dia katakan: "Aku beri nama kitabku
dengan nama Ash-Shahibi, karena pada saat aku menulisnya, aku
menitipkannya pada khazanah perpustakaan milik Ash-Shahib."

Selanjutnya, ia menjelaskan isi kitab tersebut dengan dibagr kepada
dua bagian. Pertama,memaparkan mengenai istilah sejumlah bab yang

terdiri dari pembahasan tentang perkembangan bahasa, kefasihan,
kecacatan bahasa, rhtrThj (dalil) bahasa Arab, khat Arab, dan persoalan

lainnya. Kedua, memaparkan mengenai persoalan-persoalan yang
beragam, di antaranya tentang nahwu, seperti bab pembagian kalam,
na'et, huraf; tentang sharaf seperti bab bentuk wazankalimahfi'il,
f illazim, danmuta'addf serta persoalan fonetik.

Ash-Shihah

Penulis kamusAsh-Shihah ini adalah Ismail bin Hamad Al-Jauhari,
seorang pakar bahasa asli kelahiran Farab, kemudian masuk ke Irak
dan pergi ke Hijaz. Di sana ia berkeliling di perkampungan badawi,
kemudian ia kembali ke Ktrurasan dan Naisabur.

Dia menulis sebuah kamus dengan sebutanAsh-shihch, karena iatelah
menetapkan sendiri kategori kalimah-kalimah yang shahih secara

iusayat, diragat, dan scma', serta yang keluar langsung dari mulut para
pakarbahasa asli.

Metode penulisan kamus yang digunakan Al-Jauhari adalah sebagai
berikut.
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Penyusunan berbagai kalimah berdasarkan urutan akar kata seba-

gaimana susunan huruf alfabetis biasa yang dikenal sekarang,

selain satu huruf, yaift wAuu.

Al-Jauhari menjadikan setiap huruf kepada bab khusus, sebagai-

mana ia membagi setiap bab kepada z8 pasal. Bcb hin, misalnya,

tercakup kepada semua kalimah yang dialirhiri oleh huruf hin,

seperti kalimc hee ,'g ,pdanlainnya, dengan diurutkan kepada

beberapa pasal. Pasal pertama hamzah,kedua bd', ketiga td', dan

seterusnya. Kalimah 3;1 misalnya, kita dapat menemukannya

dalam bab ddl, dan pasal hamzah.

Menghindari dari kesalahan pengucapan yang berada dalam kitab

kamus yang disusun sebelumnya, sebagai hasil dari tidak diguna-

kannya syakal (harakat) atau kesalahan-kesalahan para penyalin'

Sering mengungkapkan masalah-masalah nahwu, sharaf, fikih,

danbahasa.

Thabaqat An-Nahwiyyah wa Al-Lughawiyyah

Kitab ini mengkaji tentang biografi ulama nahwu dan bahasa. Kitab ini

juga termasuk kitab paling awal datangnya kepada kita, yang ditulis

oleh Muhammad bin Husain Az-Zubaidi (szg H / g8g M). Penulisnya

menjelaskan seluruh biografi ulama nahwu dan bahasa dari mulai

tempat tinggalnya, yang dibagi kepada 5 bagian sesuai dengan kota

terkenal: Bashrah, Kufah, Mesir, Afrika, dan Andalusia. Namun isi

kitab ini lebihbanyak menjelaskanbiografi ulama nahwu danbahasa

dari Bashrah dan Kufah saja, di antaranya karena kedudukan mereka

dan tanah airnya itu lebih dikenal.

Fiqh Al-Lughah Al-'Arabilyah wa Khashaishuha

Kitab ini adalah kitab kontemporer tentang ilmu bahasa dan seluk be-

luknya. Xitab ini ditulis oleh seorang ulama ahli bahasa Arab terkenal,

Dr. Amil Badi' Ya'qub. Dia banyak menulis mengenai bahasa dan sastra,

terutama kajian "Kamus Besarnya" dalam bidang syawahrd syair: AI-

Mulj am Al-Mufashshal fi Sy au ahid Al- Lug hah Al:Ar abiAg oh (r3
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jilid), dan dalam bidang ilmu nahwu dan biografi ulama nahwu: AI-
Muljam Al-Mufashshal fi 'Aum Al-Lughah (z jilid); Al-Muljam Al-
Mufashshal fi Lug hawiyin Al-Arab (z j ilid) ; Mc usu' ah An-Nahui us a
Ash-Sharf usa Al-I'rab (r jilid), dan Fiqh Al-Lughah Al-Arabiyah uta
I(hashabhuha.

Kitab yang disebutkan tera}hir ini membicarakan tentang ilmu bahasa

Qinguistik) Arab, yang terdiri dari rz pasal. Pada pasal pertama, dia
mengawali tentang bahasa dari segi pengertian, perkembangan dan
fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Kemudian pasal berikutnya
membicarakan mengenai istilahTtqh lughahdari segi kebahasaan dan

istilah, pemahaman,figh lughah danobjek kajian bahasa yang ada dalam

kitab-kitab Arab Hasik dan modern, }hususnya kitab Ash-Shahibifi
Fiqh Al-Lughoh l€r1la Ibnu Faris; Figh Al-Lughah ua Sirr Al-ArabW ah
karya Ats-Tsa'libi; Al-Kh ashais karya Ibnu Jinni, dan Al-Muzhrr karya
Imam As-Suyuthi.

Amil Badi'tidak melupakan kajian tentang bahasa Semit dan kekhu-
susannya, serta pengertian antara bahasa Arabfrshc' dan'amiyah.
Keduanya dijelaskan melalui hubungan kajian bilingualisme dan diglosia

serta perkembangannya. Pada pasal terakhir memaparkan mengenai
perkembangan khat Arab (kaligrafi), kelemahannya dan seruan mem-
perbaharuinya, yang didukung oleh sebagian ahli bahasa Arab, agar
mengikutsertakan huruf-huruf latin dalam tulisan Arab untuk memu-
dahkan bacaan dan tulisannya (lihat entri Da'wah Bahasa Amiyah).

Fiqh Al-Lughah wa Sirr Al-'Arabif'yah

Adalah sebuah kitab tentang ilmu bahasa yang dihrlis oleh Abdul Mdik
bin Ismail Abu Manshur Ats-Tsa'libi (g6r-1038 M), seorang ulama
bahasa dan sastra asli kelahiran Naisabur. Dia mendapatjulukanAts-
Tsa'libi, karena nrsbch kepada pekerjaannya sebagai tukang jahit kulit
rubah.

Ats-Tsa'libi seorang ulama yang lebih banyak memfokuskan pada

bidang kajian bahasa, sastra, dan sejarah, sehingga tidak sedikit kitab
karyanya dalambidang itu, di antaranya YatimahAd.-Dahr; FiqhAl-
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LughahusasinAl-Arabiyyah;SihrAl-Balaghah;Lathaif Al-Ma'aif ;
Thabaqat Al-Muluk; Al-Ijaz wa Al-I'jaz, dan kitab terkenal lainnya.

Kitab karyanya yang terkenal dalam bidang kajian bahasa adalah Fiqh

Al-Lughah. Sebagaimana biasanya, dalam muqaddimah-nyaia lebih

dahulu memuji kepada Allah, shalawat kepada Nabi-Nya. Kemudian

setelah itu Ats-Tsa'libi mengungkapkan tentang wajibnya mengkaji

bahasa Arab: "Siapa yang mencintai Allah maka ia akan mencintai

Rasul-Nya. Dan siapa yang mencintai Rasul maka ia akan mencintai

orang Arab. Dan siapa yang mencintai orang Arab maka ia akan men-

cintai bahasa Arab, di mana Alquran yang mulia itu diturunkan bagi

bangsa Arab dan'Ajamyang menggunakan bahasa Arab. Dan siapa

yang mencintai bahasa Arab maka ia harus senantiasa menjaganya

dan tidakboleh meninggalkannya serta harus membulatkan tekadnya

dalam menekuni bahasa Arab."

Dalam bahasan pokok kitab tersebut, Ats-Tsa'libi membagi dua kajian.

Pertcma, membicarakan tentanSfigh lughch (bahasa). Keduc, membahas

rahasia-rahasia bahasa Arab yang telah menjadi tradisi pembicaraan

orang Arab.

Pembahasan yang pertama itu memaparkan kajian tentang muljam

(kamus) dan lafazh-lafazhbahasa Arab. Dia menyeleksi dan menghim-

punnya sesuai dengan makna. Dalam hal ini, ia membagi kepada 3o

bab, yang setiap babnya terdiri dari beberapa pasal.

Adapun pembahasan tentang rahasia-rahasia bahasa Arab itu mencakup

segi-segi persoalan gramatika, di antaranya tentang sharaf (morfologi)

yang terdiri dari bangun adrtf il, ibdal, dar, isgtiqaq. Sementara persoalan

ilmu nahwu (sintaksis), Ats-Tsa'libi mengkaji t entangmufradat (kosa

kata), yang setiap kajian hurufnya terdiri dari satu pasal.

Al-Kitab
Al- Kitab atat Kitab sibautaih adalah nama kitab nahwu karya sibawaih

bin Qanbar (r8o H/Zg6 M). Abad ke-8 Masehi merupakan puncak

tata bahasa Arab yang dibukukan melalui kitab karyanya, Al-Ktab.

L
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Dia merupakan tokoh bahasa Arab mazhab Bashrah, padahal ia sendiri
bukan orang Arab asli, melainkan ia kelahiran Persia.

Mungkin dapat dikatakan, bahwa Al-Kitab atat Kitab Sibauaih
merupakan sebuah kitab referensi pertama (sumber primer) yang
menghimpun tata bahasa Arab (gramatika) secara lengkap. Didukung
oleh suasana dan lingkungan ilmiahnya kota Bashrah serta gurunya,
Al-Khalil bin Ahmad, seorang peletak dasar ?mu 'arudh danleksikografi
(kamus) telah menjadikan Sibawaih seorang pakar penting dan terkenal
yang karyanya cepat tersebar luas di dunia Timur dan Barat.

Kitab Al-'Ain
Penulis kitab Al-'Ain adalah Khalil bin Ahmad(7t}-786 M) yang lahir
di Uman, tetapi besar, belajar, dan mengajar di Bashrah. Dia lahir dari
kabilah Al-Azd dan dikenal dengan Al-Farahidi.

Kitab Al-Ain merupakan kitab kamus pertama yang sampai kepada
kita. Di samping itu, Khalil menulis latab Al:Arudh, Asy-Syauahid,
Al-Jumal, Al-Iqna', dan An-Na qth ua Asy -Sy akal.

Di antara metode penulisan yang digunakan Al-Ktralil dalam kitab Al-
Afn adalah sebagai berikut.

1. Urutan entri-entri sesuai dengan makhroj (tempat keluar) suara

sebagai berikut.

.:l g- e ri e- ) c,f- (! rt- O 5 t- O J-r- I v.j,- t 15 :

LL" cL_
Khalil menyusun urutan huruf tersebut berdasarkan huruf mulai
dari ujung tenggorokan sampai huruf syaloh (bibir).

2. Penyusunan sejumlah kalimah (kata) mengikuti aturan huruf-
huruf asli, tanpa memedulikan huruf-huruf tambahan atau huruf-
huruf yang dibalik/dioplos (tcqlibat).

B. Mengikuti susunan taqlibat (pembalikan hurufl yang digagas khalil
sendiri. Ia memproses satu kalimah dan membaliknya masih
dalam satu tempat. Misalnya kita dapat menemukan kalimah
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satu entri kalimah serta berada di bawah huruf 'ain (!, karena

huruf 'ain lebih dahulu dari bd' dan ddl sesuai urutan mokhraT huruf.

Untuk itu, Ktralil memulai kamusnya dengan entri kalimah ,y
kemudian fj, tetapi ia tidak melanjutkan kepada kolimah-

kalimahyang tersusun dari huruf hin danhd', atau dari huruf hin

dankhd', misalnya.

Kenapa Ktralil tidak memulai denganhamzah kemudian hd',pada'

hal keduanya merupakan bagian dari ujung huruftenggorokan?

Dapat disimak dari perkataannya sendiri: "Aku tidak memulai

denganhamzah, karena ia bertemu dengan naqsh (kurang), hadzaf

(membuang), dan taghyir (mengubah). Tidak juga dengan alif,

karenahuruf cftltidak dapat ditempatkan di awal kclimch, tidak

dalam rsfm danf'rl. Tidak dimulai dengan hd'(-r), karena ia meru-

pakan suara yang pelan dan tidak terang. Maka aku tempatkan

pada alur kedua, di sana terdapat huruf f dan (, maka aku

temukan ternyata huruf 'oin lebih terang dibanding dua huruf lain.

Untuk itu, aku mulai dengannya agar lebih bagus dalam susunan'

Suatu pengetahuan tidak berarti lebih dahulu atas pengetahuan

lain, karena semuanya butuh pada pengertiannya. Maka apa saja

yang aku mulai itu baik dan lebih utama didahulukan, karena akan

lebih banyak digunakan secara bebas.

Mendatangkan syawahfd (bukti kutipan) dalam kebanyakan

kalimohyang dijelaskan. Syatochrd tersebut dalam bentuk syair,

hadis, dan Alquran. Namun ia lebih sering menggunakan syair

dan Alquran.

Banyak menetapkan sanad, dan sebagian tokoh yang semasa

dengannya. Namun, kebanyakan tokoh dari kalangan murid-

muridnya sendiri, seperti Al-Ushmu'i, Abi Ubaidah, dan Sibawaih'

Al-Mu'jam Al-\Masith

Kamus ini disusun oleh Ma7'm a' Al-Lughah Al-arabiyyoh, Mesir, sebuah

lembaga bahasa yang didirikan oleh Raja Fuad Awal (1868-rgg6 M)

4.

5.
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Mesir tahun 1932. Tujuannya adalah untuk memelihara kebutuhan
bahasaArab, menJrusun kajian dialeknya, dan mengkaji setiap hal yang

mendorong majunya bahasa Arab.

Lembaga ini mempunyai anggota dari berbagai kalangan pemikir,
sastrawan, ahli bahasa, dan kaum intelektual lainnya. Pada tahun 1934,

lembaga ini menerbitkan majalah untuk mempublikasikan kajiannya.

Maka pada tahun 1936, Kementerian Pendidikan Mesir meminta
Majma'untuk men)rusun kamus Arab yang sesuai dengan susunan

kamus kontemporer. Tahun 196 o, proyek penyusun an Al- Mulj am Al-
Wasith selesai dalam dua jilid besar yang menyimpan tiga puluh ribu
entri, satu jutakalimah, dan enam ratus gambar.

Metode penyusuna n Al-Mulj am Al-Wasith adalah sebagai berikut.

1 . Mengurutkankalimah-kalimahsesuai awal akar kata berdasarkan

susunan alfabetis.

2. Mendahuluka n kalimahfitl atas isim ; fi il muj arrad atas fi'il maztd;

makna nyata atas makna abstrak; makna hakikat atas makna
metafora sertaTttl lazim atasf il muta'addi.

3. Memasukan dalam matannya sejumlah lafazhyang di-Arab-kan,
seperti i-:.[tt (baskom); lafazh serapan seperti fri#t (telenon);

lafazh modern seperti {,rqjt(universitas), dan kelompok istilah-
istilah ilmiah yang telah dikenal dalam ba[asa Arab dan di-Arab-
kan yang telah ditetapkan oleh Majma'sehingga ia menjadi satu

bagian takterlepaskan dari bahasa, seperti lafazh 311;)l(pengeras
suara).

4. Dibantu oleh sejumlah gambar untuk menjelaskan sebagian entri
kalimahyang nyata. Kamus bergambar ini merupakan kali kedua

dalam sejarah kamus Arab setelah kamusA/-Munjidkarya l,ouis
Ma'luf.

Al-Muzhir fi 'Ulum N-Lughah wa Anwa'uha

Sebuah kitab bahasa yang ditulis oleh Abdurahman bin Abu Bakar
JalaludinAs-Suyuthi (r445-r5o5 M), seorang imam ahli tafsir, hadis,
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fikih, nahwu, sejarawan, dan sastrawan. Dia tumbuh besar di Kairo

sebagai anak yatim, dan sejak umur 40 tahun, ia mengasingkan diri
('uzlah) dari keramaian masyarakat untuk memfokuskan diri dalam

menulis.

As-Suyuthi mempunyai banyak kitab hasil karyanya yang jumlahnya

sekitar 6oo kitab, di antaranya Al-Jami'Ash-Shagir; Al-AlfiyahfiAn-
Nohwi; Al-Alfiyah fi Mushthalah Al-Hadits; Syarh Syawahid Al-
Mug hni ; H am'ul H aw ami' fi Sy arh J am ul J ana ami', dan Al-Muzhir fi
' Ulum Al- Lug hah tu a Antts a' uh a.

Dalam kitab Al-Mttzhir,As-Suyuthi membagi 5o bab: 8 bab mengenai

bahasa dari segi rsnod; g bab meng enailafozh; 13 bab mengenai malicra;

S bab mengenai rahasia-rahasia bahasa dan mulhaq-tya; r bab

mengenai hafalan b ahasa dan pen- dh abit - an mufr ad- mufr ad- nya ; 8

bab mengenai hal ihwal bahasa dan periwayatannya; r bab mengenai

pengenalan syair dan para penyair serta bab terakhir tentang mengenal

halus dan kerasnya orang Arab dalam pembicaraan.

Al-Munjid
Penulis kamus terkenal ini adalah Louis Ma'luf (r862-rgq6 M), yang

lahir di Zahlah, Lebanon. Dia belajar filsafat di Inggris dan teologi di

Perancis. Louis seorang pakar yang menguasai bahasa Timur dan

Barat.

Tidak ragu, Louis Ma'luf ketika menyusun kamusnya pada tahun r9o8

menganggap baik memilih nama Al-Munjid (yang membantu).

Demikian itu, karena pentingnya kehadiran kamus adalah untuk

membantu pembaca atau peneliti ketika sulit memecahkan pemaham-

an suatu kclimah, cara penulisan atau pengucapannya. Namun, nama

ini telah didahului penggunaannya oleh Ali bin Hasan Al-Hana'i,

dikenal dengan Kitab Kura' An-Naml.

Kamus AI-MunTrd ini merupakan kamus bahasa Arab yang paling ba-

nyak naik cetaknya sampai sekarang. Ia telah lebih z5 kali naik cetak.

Metode penyusunan kamus yang digunakan Louis Ma'luf adalah

sebagai berikut.



Al-Muniid - Mu'jam Maqayrs Al-Lughah 
@

Mengurutkan berbagai kalimah sesuai akar kata berdasarkan
susunan alfabetis. Kemudian ia membagi setiap entri kepada
beberapa pasal yang berbeda sesuai makna-maknanya dengan
menggunakan kolom nomor.

Menggunakan lebih dari 3o istilah tersendiri, seperti isim fail
dengan tulisan (U), rsdm maffil (y,),jama'(fJ, durr lainnya.

g. Membuang syauahid(bukti-buktikutipan) danberbagai riwayat.

4 . Penulisan entri-entri bahasa dengan warna merah dan tulisan tebal
untuk memudahkan penggunaan kamus.

5. Lebih banyak perpijak pada kamus Muhith Al-Muhith, hingga
kamus Al-Mun-7'rd dianggap sebagai ringkasan Mu hith At-Muhith,
serta ia sering merujuk pada kamus Taj At-Aras karya Murtadha
Az-Zabidi.

Mu'jam Maqayis Al-Lughah

Penulis kam ts M aqay is Al- Lug hah ini adalah Ahmad bin Faris bin AI-
Qazrvaini Ar-Razi (g4t-too4 M), salah seorang imam bahasa dan
sastra. Dia asli kelahiran Qazwain, kemudian mukim sebentar di
Hamadzan, dan pindah ke kota Ray sampai wafatnya di sana.

Ar-Razi mempunyai banyak kitab hasil karyanya, di antaranya Komus
Al-Maqayis, Al-Mujmal, dan Ash-Sh ahibifi Fiqh Al- Lughah tua Sunan
Al- Ar abiy y ah fi Kalamtha.

Tujuan dari penyusunan kamusAl-Maqcyrs ini adalah untuk membuka
tirai penutup tentang makna asli yang bersamaan di dalam seluruh
enti kalimah-nya. Makna-makna ini disebut Al-Ushul dan Al-M aqayis
(pakar bahasa menyebutnya isytiqaq akbar).

Dia berkata dalam pendahuluannya "Bahasa Arab itu mempunyai
maqayis (ukuran-ukuran) yang shahrft dan asal pokok yang bercabang.
Banyak pakar bahasa yang menulis dalam kitab bahasanya, tetapi
mereka tidak mengemukakan tulisannya dari hal di atas dan satu bab
ilmu yang memberi petunjuk isyarat kepada kami. Ia mempunyai
kedudukan yang besar. .Kami telah mengeluarkan setiap pasal dengan

1.

,
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asalnya yang melahirkan berbagai cabang permasalahan, hingga

jumlah (kalimoh)yang ringkas pun mengandung perincian."

Metode penulisan yang digunakan Ar-Razi adalah sebagai berikut-

1. Membagi kepada beberapa kitab yang dimulai dengan kitcb

hamzah dan diakhiri dengan kitab AA'. Kemudian setiap kitab

dibagi lagi kepada tiga bab, yaitu bcb tsundty (dwihwuf) mudhd'af;

bab tsuldtsiy sebagai akar kata setiap entri kclimah, dan bab

kalimahyang terdiri dari lebih tiga huruf asli. Kemudian Ar-Razi

mengurutkan entri setiap bab sesuai susunan alfabetis biasa. Ia

menyusun huruf beserta huruf yang berada sesudahnya dalam

susunan huruf alfabetis, tidak beserta hamzah lebih dahulu,

kemudian bA', tA', dan seterusnya.

Dalam lztcbT'im, misalnya, Ar-Razi tidak memulai dengan menyu-

sun huruf jim beserta hamzah, kemudian bd' dan seterusnya,

tetapi ia menyusunjim beserta hd'dan khd'sampai kepada huruf

yd', kemudian kembali lagi ke susunanTim beserta hamzah, bd',

dan seterusnya.

2. Memilih tafazh-lafozh y ang shahih, dan menghindari dari lafazh-

lafazh campuran, kemudian ia menjelaskan setiap kalimah asal

yang diakuinya sebagai kalimah shahih.

3. Ar-Razi memperhatikan ungkapan-ungkapan maj az (metafora),

kemudian mengingatkannya serta menjelaskan ungkapan-ungkapan

yang mengandung maj dz, bti'drah,dan tcsybih.



Tentang PenuHs

Iman Saiful Mu'minin, S.Pd.I., lahir di
desa Karangtawang Kuningan, Jawa Barat 14

Juni 1975. Pendidikan awal di tempuh di
Sekolah DasarNegeri r Karangtawang, dan sore

hari di Madrasah Ibtidaiyah (MI), kemudian

malam hari dilanjutkan belajar mengaji di
Pesantren Al-Abshori miliki bapaknya sendiri.

Selesai sekolah dasar, ia melanjutkan ke
jenjang sekolah formal MTs dan MA di kota

Kuningan. Merasa kurang ilmunya dalam bidang pengetahuan agama, ia
"nyantri" di Pesantren Warudoyong Sukabumi, Jawa Barat yang

mengajarkan bidang spesialisasi ilmu nahr,trr dan balaghah (sastra Arab).
Kemudian ia mengembara ke tanah para wali, tepatnya di Pesantren At-
Taroqqy Sedan Rembang, Jawa Tengah di bawah bimbingan K.H.
Minanurrahman, sambil sekolah di Madrasah Aliyah Tuhfatussibyan
Rembang yang menggunakan kitab-kitab klasik sebagai buku wajib.

Sebagai seorang yang haus pengetahuan, ia mengembara ke bagian
barat Pulau Jawa. Di kota intelektual, Ciputat Tangerang ia tinggal sambil
aktif di Pesantren Al-Mahbubiyah pimpinan Dr. K.H. Manarul Hidayah
dan "ngampus" di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hikmah Jakarta
bidang spesialisasi pendidikan (Tarbiyah). Aktif pula di Lembaga Pers

{€4F'
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Mahasiswa (LPM) unhrk mengasah kemampuan dalam bidang tulis-menulis

dan ia sering mengikuti pelatihan jurnalistik, di antaranya Workshop

Nasional Jurnalisme Investigatif Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam zoo5

kerja sama DepartemenAgama (Depag) RI Jakarta.

Sambil belajar kaligrafi di Lembaga Kaligrafi Alquran (LEMIG) Ciputat

dan aktif pada bagian Forum Mubahasah Seni dan Budaya, Ia mengajar di

Pesantren LEMKApimpinan K.H. Didin SirojuddinAR, M.48., Sukabumi,

Jawa Barat dan sekolah Islam. Hobi mengoleksi foto-foto ulamabesar dan

makin "keranjingan" membaca kitab-kitab "kuning" dan buku-buku

pemikiran Islam.


