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Catatan yang menunjukkan abwab (kelompok) fi’il mujarrad  

dan fi’il maziid. 

g 

Abwab fi’il mujarrad ditunjukkan sebagai berikut: 

  �� �����	 �����
  (a-u)     ���� ���	 �������   (a-a) 

   �������	 ������ (a-i)     ����� ���	 ����� ��   (u-u) 

 ���� ���	 ������   (i-a)    �����	 ������    (i-i) 

Abwab dari fi’il maziid ditunjukkan sebagai berikut: 

 �������   --     ��������    vi 

 ��!����   ii     �������"#   vii 

 �������  iii      �������� ���#   viii 

 ��������$  iv     !�������$   ix 

 ��!����   v     ���� ���� �
#   x 
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��¼���»l 
 

“Karena itu, ingatlah kamu kepada

kepadamu...” (QS al

----------------

Ini adalah bagian dari sebuah ayat, dan sungguh sangat indah.

Mudhari m� �����%�$l  adalah  

 �&�'!()# 
 

 

���� ���	
����� ���	
����� ���	
����� ���	
� 

Penjelasan Lexical & Gramatical Ayat-Ayavt Pilihan  - 1 

http://www.raudhatulmuhibbin.org        

Pelajaran 1 

 

�m��¼���»  

“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) 

kepadamu...” (QS al-Baqarah : 152) 

 

 

 

---------------)))(((-------------------- 

 

Ini adalah bagian dari sebuah ayat, dan sungguh sangat indah.

adalah  *��+ ���,   karena ia adalah   ��#�-�.

        -       1 

Ku niscaya Aku ingat (pula) 

Ini adalah bagian dari sebuah ayat, dan sungguh sangat indah. 

 ��#�-�.
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Q��PR���l

“Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada

akan Kuperkenankan bagimu.” (QS Al

----------------------

 �/#�0����1)# �2���� 

 

 34���0   ���0 (a-u) memanggil, mengundang

)6��#!�)#  ( 89#�0  Ini adalah 

 �:��) ������� �
; �<�=� ���� �
; �&�> ���� ���	  8?

 

���� ���	
����� ���	
����� ���	
����� ���	
� 
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Pelajaran 2 

 

�mM����N�����O����Q��P  

 

mu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya 

akan Kuperkenankan bagimu.” (QS Al-Ghafur : 60) 

 

 

----------------------)))(((--------------------- 

 

 

memanggil, mengundang   

Ini adalah ismul fa’il.    

 �:��) ������� �
; menjawab, mengabulkan do’a

        -       2 

 

Ku, niscaya 

 

menjawab, mengabulkan do’a 
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 @<!	�- �A�" @/��B���; 
 

m�Pl �

Fi’il mudhari adalah adalah  

 �&�'!()# 
Berikut ayat lain dimana kata tersebut digunakan:

 

¯��±��°�����²

�������l

 

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan 

seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang 

memberi kehidupan kepada kamu

----------------------
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�

adalah  *��+ ���,  karena ia adalah   ��#�-�.

ayat lain dimana kata tersebut digunakan: 

��®����¬��«¯

µ���´��³¶�������  

orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan 

seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang 

memberi kehidupan kepada kamu...” (QS al-Anfal : 24)

 

----------------------)))(((--------------------- 

 

        -       3 

 ��#�-�.

�m��®����¬��«

orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan 

seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang 

Anfal : 24) 
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À��¿��¾��½���¼��»Á����Â

��Ë��Ê��É��È

l 

 

“Dan apabila hamba

Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku 

mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia 

memohon kepada-Ku, maka h

(segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada

Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran”

(QS Al

----------------------

���� ���	
����� ���	
����� ���	
����� ���	
� 
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PELAJARAN 3 

 

 

À��¿��¾��½���¼��»

Æ��Å��Ä��ÃÇ�����Ë��Ê��É��È

��Í��Ìl  

 

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang 

Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku 

mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia 

Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi 

Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada

Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran” 

(QS Al-Baqarah ; 186) 

 

 

----------------------)))(((--------------------- 
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�mÀ��¿��¾��½���¼��»

Æ��Å��Ä��Ã

Ku bertanya kepadamu tentang 

Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku 

mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia 

endaklah mereka itu memenuhi 

Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-
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 �/#�0����1)# �2���� 

#�C�
 �46!�)# �D�� �E�F�
 3G     (a 

   @��H�� hamba, jamak:     

 �<!	�0-�H��)#     penghambaan

 3<�=� �.;  �&> ���	  ����.$   (iv) menjawab

# 3� ����  ������   (a-u) mendapat petunjuk. 

 ��# �� ��    

Fi’il tersebut juga digunakan dalam 

#30� ����� # 3�����  ��������	  �� ���� 

Dan ismul fa’il untuk bab

  �� ��I�)#  adalah lawan dari 

dalam ayat berikut: 

Ú��Ù����Ø��×��ÖÛ��l

“...sesungguhnya telah jelas j

yang sesat...”
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(a –a) meminta, menanyakan  

hamba, jamak:     ��H�� @0 @��H���$ J @��>�H�� J  

penghambaan 

(iv) menjawab 

u) mendapat petunjuk. Ismul fa’ilnya adalah  

ga digunakan dalam bab (i-a)     

 

bab ini adalah    ����> @�   

adalah lawan dari )# I6�K   sebagaimana yang terdapat 

m�Ú��Ù����Ø��×��Ö  

sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan 

yang sesat...” (QS al-Baqarah ; 256) 

        -       5 

nya adalah  

sebagaimana yang terdapat 

alan yang benar daripada jalan 
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 @<!	�- �A�" @/��B���; 
 

 

 Ini adalah 

disebutkan

 Muqaddar jawaab

 ...
 Jawab

 M6�H�'�N @�����
#�%�; Zarf  

nya adalah 

 

  

 �O�)�F�
 6PQ�� R�0��H��   Kalimat ini adalah 

#�%�; dan oleh karena itu dia berada 

 S��.  

             �&�> �.�$  adalah 

 dapat juga dipandang sebagai 

 @&�	���T
baik.

 �O�)�F �
 #�%�;...  

6PQ�� R�0��H�� �O�)�F �
 #�%�;

 �.�$ @&�	���T 6P"�U�� �&�>
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Ini adalah syart dan jawaabnya tidak 

disebutkan 

Muqaddar jawaab-nya adalah  ���V���  , yakni:

 WPQ�� X�0��H�� �O�)�F�
 #�%�;�� ��� ���V  WP"�U��...
Jawab mengambil faa karena ia adalah 

 M6�H�'�N @�����   
Zarf  #�%�;  adalah  8&�Y�" P��A�, 6�� dan   @&�Z��"
nya adalah fi’il muqaddar  ���T  . 

Kalimat ini adalah mudhaf ilaihi dari kata   

dan oleh karena itu dia berada  P��A�, 6��
   

adalah khabar kedua dari   !?�; . 

dapat juga dipandang sebagai na’t  dari   

 @&�	���T. Akan tetapi i’rab yang pertama lebih 

baik. 

6PQ�� R�0��H�� �O�)�F �
 #�%�; 

 �.�$ @&�	���T 6P"�U�� 

        -       6 

nya tidak 

, yakni: 

 WPQ�� X�0��H�� �O�)�F�
 #�%�; �� 

karena ia adalah  

 @&�Z��"  -

dari kata   

 P��A�, 6��

dari   

yang pertama lebih 
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 �9#!�)# Ismul fa’il 

dengan  

ini adalah  

 Penghapusan ini terjadi dalam bahasa 

sastra, akan tetapi lebih umum pada  

yakni di akhir sebuah kalimat ketika 

pembaca berhenti sejenak.

 Berikut ini dua contoh lainnya:

 “Dan barangsiapa yang ditunjuki Allah, 

dialah yang mendapat petunjuk.” (QS Al

Isra : 97)

 Di sini  

 ����l

 “Yang mengetahui semua yang ghaib dan 

yang nampak; Yang Maha Besar lag

Tinggi.” (QS Ar

 Di sini  

 

 �9#!�)# �[ �-���0 �&�> �.�$
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Ismul fa’il dari  -�� ����	 ���0 adalah  89#!0
dengan  �)#  :   ��#!�)#6  . Akan tetapi dalam ayat 

ini adalah   �9#!�)# tanpa   @4��	 . 
Penghapusan ini terjadi dalam bahasa 

sastra, akan tetapi lebih umum pada  

yakni di akhir sebuah kalimat ketika 

pembaca berhenti sejenak. 

Berikut ini dua contoh lainnya: 

�A���D��C��BEF��l
Dan barangsiapa yang ditunjuki Allah, 

dialah yang mendapat petunjuk.” (QS Al

Isra : 97) 

Di sini   ���� �\�1)#  adalah untuk    ���� �\�1)#R    

����~��}������|��{_����

Yang mengetahui semua yang ghaib dan 

yang nampak; Yang Maha Besar lagi Maha 

Tinggi.” (QS Ar-Ra’d : 9) 

Di sini   �E�������1�)#    adalah untuk  �)�������1�)#6    .

 �9#!�)# �[ �-���0 �&�> �.�$ 
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 89#!0 dan 

. Akan tetapi dalam ayat 

Penghapusan ini terjadi dalam bahasa 

sastra, akan tetapi lebih umum pada   @]�T�� , 

yakni di akhir sebuah kalimat ketika 

�m�A  

Dan barangsiapa yang ditunjuki Allah, 

dialah yang mendapat petunjuk.” (QS Al-

�m����~��}������|��{  

Yang mengetahui semua yang ghaib dan 

i Maha 

. 
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 �?����0 Ini untuk   

  �̂ P' �����, �4��	
mewakili  

 Penghapusan 

Qur’an, dan juga dalam bahasa syair.

 Berikut ayat lainnya di mana 

dihapus:

 l 

 “Dan aku tidak menciptakan jin dan 

manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada

56)

 Di sini 

 

  

 ��� �'6�) #-�H�> ���� ���>     Ini adalah 

kashrah

 Hendaknya para pengunjung menunggu di 

perpustakaan.

 �?����0 #�%�; �9#!�)# �[ �-���0

6�) #-�H�> ���� ���>�'��� 
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Ini untuk    �"����06  

 �̂ P' �����, �4��	   telah dihapus dan   �<�	�T�-)# �?-�" 
mewakili   @4��	 yang dihapus. 

Penghapusan  �̂ P' �����, �4��	  biasa di dalam al

Qur’an, dan juga dalam bahasa syair. 

Berikut ayat lainnya di mana  �̂ P' �����, �4��	   
dihapus: 

��g��f��e��d���ch���l

an aku tidak menciptakan jin dan 

manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku.” (QS Adz-Dzariyaat : 

56) 

Di sini  �?����H����>�)  adalah untuk    �"����H����>�)6    

Ini adalah  �_# �*�G ���,  yang aslinya memiliki

kashrah, contoh:   �◌ ���a���Q ��>  !+)## �<�H�� ���1)# 6�� ���b

Hendaknya para pengunjung menunggu di 

perpustakaan. 

 �?����0 #�%�; �9#!�)# �[ �-���0 
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m al-

 

   telah 

�m��g��f��e��d���c  

Dzariyaat : 

 

yang aslinya memiliki 

��) �◌ ���a���Q ��>  

Hendaknya para pengunjung menunggu di 
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 Akan tetapi 

didahului oleh  

 

 Hendaklah duduk setiap siswa di tempat 

duduknya dan 

kemudi

 (lihat Panduan Durusul Lughah 3  Pelajaran 

13).

 

 

 �̂ �\!'���) Disini 

oleh karena itu ia berada  

    Dan 

dan oleh karena it

 Partikel  

(harapan) . (Lihat Panduan Durus Lughah 3 

Pelajaran 2 #8).

 

--------------------

 

...?����������	 �̂ �\!'���)
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Akan tetapi laam berharakat sukun jika 

didahului oleh  � J c   atau   !̂ �d , contoh:

��) J�e�"� ���, 6� 8&�)��N I��� �f�' ���> �� �) �g���0 �$���V��>
 �* �-��>)# !̂ �d  �) ���> �<�=�- �.�_# �◌ �&��  

Hendaklah duduk setiap siswa di tempat 

duduknya dan membaca pelajaran hari ini 

kemudian menulis jawaban. 

(lihat Panduan Durusul Lughah 3  Pelajaran 

13). 

Disini dhamir  �̂ �\� adalah ism dari   !����) , dan 

oleh karena itu ia berada   8&�Y�" P��A�, 6��

Dan jumlah fi’liyyah  �?����������	 adalah khabar

dan oleh karena itu ia berada   P��A�, 6��  8h����

Partikel   !����)  di sini menunjukkan 6P.��!��)#
(harapan) . (Lihat Panduan Durus Lughah 3 

Pelajaran 2 #8). 

--------------------)))(((-------------------- 

... 
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sukun jika 

, contoh: 

 

Hendaklah duduk setiap siswa di tempat 

pelajaran hari ini 

(lihat Panduan Durusul Lughah 3  Pelajaran 

, dan 

 8&�Y�" P��A�, 6�� . 

khabar, 

 P��A�, 6��. 

6P.��!��)#   
(harapan) . (Lihat Panduan Durus Lughah 3 
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Pelajaran 3. 

 

À��¿��¾��½���¼��»Á����Ã��Â

��Ì��Ë��Ê

١٨٦

1. Apakah pernyataan di bawah ini benar atau salah?

a. #�%�;   adalah    �e�>�)�;
b. #�%�;   adalah    @c����,

2.  #�%�;  �O�)�F �
...   adalah 

3. Mengapa jawabul syarti 

4. Tunjukkanlah fa’il 

5. Tunjukkanlah maf’ul bihi

6. Apakah i’rab dari kalimat:

7. Berkenaan bagian 
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À��¿��¾��½���¼��»

Æ��Å��ÄÇ����É��È���Ì��Ë��Ê

���Î��Íl ١٨٦: البقرة  

Apakah pernyataan di bawah ini benar atau salah? 

  @c����,  

 @c����, 

adalah syart. Apakah jawabul syart? 

jawabul syarti mengambil   �c   ? 

 dari E�F�
  dalam :     �H�� �O�)�F �
�  6PQ�� R�0

maf’ul bihi dari  �E�F �
  dalam:  �H�� �O�)�F�
�  6PQ�� R�0

dari kalimat:  �H�� �O�)�F �
�  6PQ�� R�0  

 dari ayat   �&�> �.�$ @&�	���T 6P"�U�� ...  

LATIHAN 
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�mÀ��¿��¾��½���¼��»

Æ��Å��Ä

    

  �H�� �O�)�F �
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 Apakah i’rab ini benar atau salah:

a.  @&�	���T   adalah ism inna

b.   @&�	���T  adalah khabar inna

c.  �&�> �.�$   adalah khabar 

d.   @&�	���T  adalah khabar 

8. Huruf apa yang telah di

9. Apakah elemen grammar yang dihapus dari   

10.     ��� �'#-�H�> ���� ���>  

     ���,�_# �*�G     asalnya memiliki 

tidak memakai kasrah

11. Apakah fa’il dari #-�H�> ���� ���>�'���
tersebut? 

12.  ?���������	 �̂ �\!'���)   

 Apa yang ditunjukkan dengan partikel  

13. Berikan ism fa’il dari  

 Petunjuk: Ia bukan  
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ini benar atau salah: 

ism inna 

khabar inna 

khabar kedua dari inna 

khabar kedua dari inna 

Huruf apa yang telah ditinggalkan dari isim   �9#!�)# ? 

Apakah elemen grammar yang dihapus dari    �?����0 ? 

asalnya memiliki kasrah. Mengapa lam disini 

kasrah? 

#-�H�> ���� ���>�'���  . Merujuk kepada siapa fa’il

Apa yang ditunjukkan dengan partikel   !����) di sini? 

dari   ���� ��������	 ��  . 

Petunjuk: Ia bukan   �� ��# @�  . 
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. Mengapa lam disini 

fa’il 
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1. Apakah pernyataan di bawah ini benar atau salah?

a. #�%�;   adalah    �e�>�)�;
b. #�%�;   adalah    @c����,

2.  #�%�;  �O�)�F �
...   adalah 

 Muqaddar jawab-nya adalah 

   WPQ�� X�0��H�� �O�)�F�
 #�%�; �� ��� ���V  WP"�U��...
3. Mengapa jawabul syarti 

Karena ia adalah  

4. Tunjukkanlah fa’il 

 �0��H��R  

5. Tunjukkanlah maf’ul bihi

  
 �c���)# 

6. Apakah i’rab dari kalimat: 

   �e������, � J P��.) :#�%�;(
7.  Berkenaan dengan bagian ayat 

 apakah i’rab ini benar atau salah:
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Apakah pernyataan di bawah ini benar atau salah? 

  @c����,   Salah 

 @c����,  Benar 

adalah syart. Apakah jawabul syart? 

nya adalah   ���V���    

 WPQ�� X�0��H�� �O�)�F�
 #�%�; �� 
jawabul syarti mengambil   �c   ? 

  M6�H�'�N @�����   
 dari E�F�
  dalam :     �H�� �O�)�F �
�  6PQ�� R�0

maf’ul bihi dari  �O�)�F�
  dalam:  �H�� �O�)�F �
� 6PQ�� R�0

dari kalimat:   �&�> �.�$ @&�	���T 6P"�U�� ...  

 P��A�, 6� �e�>�); @c����,  
Berkenaan dengan bagian ayat  @&�	���T 6P"�U��  �&�> �.�$...  

ini benar atau salah: 

Jawaban 
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  �H�� �O�)�F�
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a.  @&�	���T   adalah ism inna

b.   @&�	���T  adalah khabar inna

c.  �&�> �.�$   adalah khabar 

d.   @&�	���T  adalah khabar 

8. Huruf apa yang telah dihilangkan dar

 Ya asli dari ism manquus

9. Apakah elemen grammar yang dihapus dari   

  �̂ P' �����, �4��	 
10.     ��� �'#-�H�> ���� ���>  

     ���,�_# �*�G     asalnya memiliki 

tidak memakai kasrah

11. Apakah fa’il dari #-�H�> ���� ���>�'���
tersebut? 

  ( W�'�� �0-����  J �0��H��)R(
12.  ?���������	 �̂ �\!'���)   
 Apa yang ditunjukkan dengan parti

 6P.��!��)#   
13. Berikan ism fa’il dari  

  @��> ���� . 
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ism inna  Salah 

khabar inna  Benar 

khabar kedua dari inna  Benar 

khabar kedua dari inna  Salah 

Huruf apa yang telah dihilangkan dari isim   �9#!�)# ? 

ism manquus  ��#!�)#6  

Apakah elemen grammar yang dihapus dari    �?����0 ? 

  �"����06  

asalnya memiliki kasrah. Mengapa lam disini 

kasrah?  Karena didahului oleh  �c 

#-�H�> ���� ���>�'���  . Merujuk kepada siapa fa’il

 �e�'����� : ��)# ��#3� �<����1: ) �H> ���� ���>�'����#-  (    

Apa yang ditunjukkan dengan partikel   !����) di sini? 

dari   ���� ��������	 ��  . 
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. Mengapa lam disini 

fa’il 
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��m���l��k��j��i��h��g

���u��t��s

��}��|��{

��¦��¥���¤

��°��¯��®��¬

٧٤: البقرة

 

 

���� ���	
����� ���	
����� ���	
����� ���	
� 
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Pelajaran 4 

 

�m��m���l��k��j��i��h��g

q��p��o��������nr�����u��t��s

y��x���w��vz����}��|��{

¢��¡�����~£����¦��¥���¤

ª��©��¨��§«����°��¯��®��¬

��²���±l البقرة  
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�m

q��p��o��������n

y��x���w��v

¢��¡�����~

ª��©��¨��§
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“Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, 

bahkan lebih keras lagi. Padahal diantara batu

sungguh ada yang mengalir sungai

diantaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air 

dari padanya dan diant

jatuh, karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali

lengah dari apa yang kamu kerjakan.” (QS Al

 

 �/#�0����1)# �2���� 

��T -���V��	  3[�����T� 3[ �-��T       

���)# ^
;    adalah   8g��T

Allah berfirman: 

�V��U��T��Sl 

“Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah 

membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam 

kesesatan yang nyata.” (QS Az

#3�I����  ��!����     (v)   memancar, menyembur keluar

�3VIV���  �j!V���    (v)  menjadi terbelah, pecah

�3N-�H�k �l�H�k   (a-i)  turun, jatuh
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“Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, 

bahkan lebih keras lagi. Padahal diantara batu-batu itu 

sungguh ada yang mengalir sungai-sungai dari padanya dan 

diantaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air 

dari padanya dan diantaranya sungguh ada yang meluncur 

jatuh, karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-sekali tidak 

lengah dari apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Baqarah : 74)

      (a-u) mengeras 

 8g��T dan dengan ma’rifah   6 �
��V)#. 

���LM��Q��P��O��NR���V��U��T��S

Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah 

ntuk mengingat Allah. Mereka itu dalam 

kesesatan yang nyata.” (QS Az-Zumar : 22) 

(v)   memancar, menyembur keluar 

(v)  menjadi terbelah, pecah 

urun, jatuh 
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“Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, 

batu itu 

sungai dari padanya dan 

diantaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air 

aranya sungguh ada yang meluncur 

sekali tidak 

Baqarah : 74) 

m����L  

Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah 

ntuk mengingat Allah. Mereka itu dalam 
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 @<!	�- �A�" @/��B���; 
 

 

 Di sini  

 Seseorang dapat juga mengatakan 

untuk ‘lebih keras’, akan tetapi ia tidak 

memiliki kekuatan  

 Berikut ini contoh lain dari konstruksi ini:

��z��y

“

yang menyembah tandingan

selain Allah; mereka mencintainya 

sebagaimana mereka mencintai Allah. 

Adapun orang

sangat cintanya kepada Allah.” (QS Al

Baqarah : 1

 

 3[ �- ���T I����$
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Di sini   3[�- ���T adalah  @+>�> �1�  . 

Seseorang dapat juga mengatakan 

untuk ‘lebih keras’, akan tetapi ia tidak 

memiliki kekuatan   3[ �- ���T I����$ 
Berikut ini contoh lain dari konstruksi ini:

��s��r��q��p��o��n���m

w�������v��u��tx�����z��y

{��|��}~���������l ١٦٥: البقرة  

“Dan diantara manusia ada orang-

yang menyembah tandingan-tandingan 

selain Allah; mereka mencintainya 

sebagaimana mereka mencintai Allah. 

Adapun orang-orang yang beriman amat 

sangat cintanya kepada Allah.” (QS Al

Baqarah : 165) 

 3[ �- ���T I����$ 
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Seseorang dapat juga mengatakan W���T$  
untuk ‘lebih keras’, akan tetapi ia tidak 

Berikut ini contoh lain dari konstruksi ini: 

�m��s��r��q��p��o��n���m

w�������v��u��t

-orang 

tandingan 

selain Allah; mereka mencintainya 

sebagaimana mereka mencintai Allah. 

orang yang beriman amat 

sangat cintanya kepada Allah.” (QS Al-
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 �)� �1  Di sini 

  �*�G
 �<�V�' �B�+�1)#

�� ����\��"�_# �e�Q �, ��!�������	 � Kalimat ini adalah   

 �Q �, �e   @��b���
  �<�V�' �B�+�1)# �*!:)

mana saja dari yang berikut ini:

a

b

  

� �

 ����\��"�_# �e�Q �, ��!�������	 � �1�) �[����� �A)# �D�, !?�; ��
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Di sini  �<�)-�Z�-�1)# ��,  adalah  !?�; �̂ �
; 

 �*�G   yang melekat padanya adalah   �*!:)#
 �<�V�' �B�+�1)#    
Kalimat ini adalah    �<�'�Z�-�1)# �<�' �Z    

 @��b���   adalah dhamir  �e�  dari   �e�Q �, . 

# �<�V�' �B�+�1)# �*!:)   dilekatkan di awal yang 

mana saja dari yang berikut ini: 

a.  ��H �m  dari   !?�;  seperti di dalam: 

�m�m�m�m �O!=�� !?�; �) ����V���)# ���	����llll ٦: الرعد

Ini adalah tempat yang biasa bagi 

pengganti. 

b. ^�
#    dari  !?�;    jika  ��H �m  

mendahuluinya, seperti: 

 m� �O)% 6� !?�; �)W���n�	 �D�1�) 3[�� ��H��l �

� ٢٦: النازعات   

 ����\��"�_# �e�Q �, ��!�������	 � �1�) �[����� �A)# �D�, !?�; �� 
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 �*!:)#

dilekatkan di awal yang 

�m�m�m�m 

Ini adalah tempat yang biasa bagi lam 

�
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c

 

 ��\ ��Q �,   
  �j!V!��	  

   

   

   

 

 
 
 

 � �1�) � �\ ��Q �, !?�; �� �j!V!��	
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 Juga dalam ayat yang sedang dibahas.

c.  ���Y�)# ��>�1��   sebagaimana dalam:

̂� #(�K��H�)-?� ;�?!  (الصافات :173)  �\�) ��" ���Q�.l

 

 

 

 

   Dhamir ��\ ��Q �,  merujuk pada  [��� �� �A)#
 adalah untuk bentuk asli  ��	 �� �j!V��  

 Karena penekanan jatuh pada suku 

kata ketiga, suku kata yang tidak 

ditekankan  ���	 dan ��   menjadi lemah, 

dan suku kedua kehilangan 

harakatnya. 

 Maka kata tersebut menjadi   !V�� �j
 Kemudian   � �   diasimilasikan ke  o

menghasilkan   !V!��	 �j  . 

 � �1�) � �\ ��Q �, !?�; �� 
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Juga dalam ayat yang sedang dibahas. 

sebagaimana dalam: 

m� !?�; �

[��� �� �A)# . 
 

Karena penekanan jatuh pada suku 

kata ketiga, suku kata yang tidak 

menjadi lemah, 

 ��	 �� !V��   

o 
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 ����,    

   

 

 

...   8�����K�= �p# ��,��   

   

   

 �? �-�'�1����  �!1�� 8�����K�= �p# ��,��
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 Ini adalah   �<!	�q��� �A)#��, yang bertindak 

seperti   �f�>�) dan itulah sebabnya ia 

disebut  �f�>�'�= �< �\!�H�����1�)# ��,  (  ��,
diserupakan dengan  �f�>�) ) 

 Maka seperti    �f�>�) ����H �m , khabar

juga berbentuk  �-�Y�Q�,  sebagaimana 

dalam ayat: 

# =�����, #3��m (ُيوُسف :31)   �r�kl �

̂�  ,���m (المجادلة :3)   �\� ��\!,�$ !D�kl

 Dan seperti  �f�>�) ����H �m  khabarnya juga 

mengambil # �[��b#!+)# �4��H)  sebagaimana 

ayat yang sedang dibahas. 

 Maka khabar   8�����K�= adalah 

  s:�A�, @�-�Y�Q�, �3a��) @���� ���, 

 �? �-�'�1����  �!1�� 8�����K�= �p# ��,�� 
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yang bertindak 

dan itulah sebabnya ia 

��, yang 

khabarnya 

sebagaimana 

�

m�

nya juga 

sebagaimana 



 Penjelasan Lexical & Gramatical Ayat

 

 

   

 �!1��  

   

  �? �-�'�1����   

   

 

 

 

 

--------------------
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 yakni faktanya majruur akan tetapi 

secara tata bahasa ia menduduki 

posisi ism manshub. 

 tersusun dari    �D�� dan   #) �1 �- �Z - �) �<
  �?-�" dari kata pertama telah diasimilasi 

ke dalam ^�> �,  yang kedua. 

 Kalimat ini adalah    �<�' �Z# �) �E-�Z-�1
 ���b���-nya telah dihapus. 

 Dengan  ���b���  kalimat tersebut akan 

menjadi   �e�" �-�'�1����  

--------------------)))(((-------------------- 
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akan tetapi 

secara tata bahasa ia menduduki 

 �,� # . 

dari kata pertama telah diasimilasi 

 �<�' �Z dan   

kalimat tersebut akan 
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��£��¢��¡�����~

���ª�����������©��¨��§��¦��¥���¤

���������²��±��°���¯��®��¬��«

��µ��´��³l 
68.  Mereka berkata: "Bakarlah dia dan bantulah tuhan

kamu, jika kamu benar

69.  Kami berfirman: "Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi 

keselamatanlah bagi Ibrahim",

70.  mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka 

Kami menjadikan mereka itu orang

merugi. (QS al-An

 

���� ���	
����� ���	
����� ���	
����� ���	
� 
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Pelajaran 5 

�m��£��¢��¡�����~

���ª�����������©��¨��§��¦��¥���¤

���������²��±��°���¯��®��¬��«

��µ��´��³ 

Mereka berkata: "Bakarlah dia dan bantulah tuhan-tuhan 

kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak." 

i berfirman: "Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi 

keselamatanlah bagi Ibrahim", 

mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka 

Kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling 

An-Biya [21] : 68 – 70) 
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�m

���ª�����������©��¨��§��¦��¥���¤

���������²��±��°���¯��®��¬��«

 

tuhan 

i berfirman: "Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi 

mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka 

orang yang paling 
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 �/#�0����1)# �2���� 

 ���B�3T���B �4 �6!�)# �t     (a –u

Perhatikan bahwa dalam Bahasa Arab 

bakar  

‘Hidran api’ adalah    �j�	���A)# �<�k!-���

�3V��	�� �A�  �4 �6!�)# �t!��B   (ii) membakar habis sesuatu

Perhatikan bahwa bab

intensif. 

#3��Y�" ���Y�"   (a-u) mendukung

Pada bagian benua India, diambil makna ‘menolong’, dan 

digunakan dalam makna menolong dalam seluruh 

pengertiannya. Misalnya ‘Tolong aku membawa meja ini’.  

Kata Bahasa Arab yang

 �����
  . Ya,  ���Y�"  berarti ‘menolong’ namun dalam makna 

mendukung 

Nabi n bersabda: 

W!'�Z  �e!')#  �e�>�'��  �̂ !'�
��  ���Y�"# 
 �u���Y�Q��" �3,-�'�a�,  �]�>����  �u���Y�Q��" 
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u) membakar  

Perhatikan bahwa dalam Bahasa Arab   @/��T��� �A�,  berarti bahan 

 �j�	�� �A)# �<�k!-���     penghambaan 

(ii) membakar habis sesuatu 

bab  !���� ��    di sini menunjukkan kegiatan 

u) mendukung 

Pada bagian benua India, diambil makna ‘menolong’, dan 

digunakan dalam makna menolong dalam seluruh 

pengertiannya. Misalnya ‘Tolong aku membawa meja ini’.  

Kata Bahasa Arab yang digunakan dalam makna ini adalah  

berarti ‘menolong’ namun dalam makna 

 8f�"�$  �6����  �e!')#  �e�Q��  �E��T : �E��T  �E-�
��  �e!')# W!'�Z
�31�)��v  ���$  3,-�'�a�,� #-�)��T ��	  �E-�
��  �e!')# # �r�k  �u���Y�Q��"

 �E��T  �r�m�F�   �t�-���  �e�	 ���	
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bahan 

di sini menunjukkan kegiatan 

Pada bagian benua India, diambil makna ‘menolong’, dan 

digunakan dalam makna menolong dalam seluruh 

pengertiannya. Misalnya ‘Tolong aku membawa meja ini’.   

digunakan dalam makna ini adalah  

berarti ‘menolong’ namun dalam makna 

 �D��  8f�"�$
 �w��m�$ � 31�)��v
�31�)��v  �E��T  
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Dari Anas radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam bersabda: 'Tolonglah saudaramu yang 

berbuat zhalim (aniaya) d

bertanya:  "Wahai Rasulullah, jelas kami faham menolong 

orang yang dizhalimi tapi bagaimana kami harus menolong 

orang yang berbuat zhalim?" Beliau bersabda: "Pegang 

tangannya (agar tidak berbuat zhalim) "

 

 @e�)�;    tuhan, sembahan. Plural :

Ia berada pada pola 

 @< �A�' �
�$   

#30����= �4 �6!�)# �0����= (a-u) menjadi sejuk, menjadi dingin.

 �4 �6!�)# �/�0����=  (a-u) membuat sesuatu menjadi sejuk.

Jadi fi’il ini merupakan 

 3<�,�:�
 �� �3,�:�
 �/���x# �D�, �̂ �'�


# 3��> �� �0���(a-i) menipu, memperdaya

 3[�����m�� J �3"#�� ���m�� J #3� ���m �� ���m
 @� �
��m . Dan  �> ���!��)# �̂ �
# ��

 

---------------------------
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Anas radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam bersabda: 'Tolonglah saudaramu yang 

berbuat zhalim (aniaya) dan yang dizhalimi". Mereka 

bertanya:  "Wahai Rasulullah, jelas kami faham menolong 

orang yang dizhalimi tapi bagaimana kami harus menolong 

orang yang berbuat zhalim?" Beliau bersabda: "Pegang 

tangannya (agar tidak berbuat zhalim) " (HR Bukhari) 

tuhan, sembahan. Plural :  @<�� �\�)y     

Ia berada pada pola  @<�'�����$ seperti   @2�: �
  . Bentuk jamaknya  

u) menjadi sejuk, menjadi dingin. 

u) membuat sesuatu menjadi sejuk. 

merupakan fi’il intransitif sekaligus transitif. 

 3<�,�:�
 �� �3,�:�
 �/���x# �D�, �̂ �'�
  (i-a) selamat 

i) menipu, memperdaya 

 3[�����m�� J �3"#�� ���m�� J #3� ���m �� ���m(i-a) merugi.  ������)# �̂ �
#  adalah  

 �> ���!��)# �̂ �
#   -nya adalah  َأ �����m   . 

---------------------------)))))(((((-------------------------- 
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Anas radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam bersabda: 'Tolonglah saudaramu yang 

an yang dizhalimi". Mereka 

bertanya:  "Wahai Rasulullah, jelas kami faham menolong 

orang yang dizhalimi tapi bagaimana kami harus menolong 

orang yang berbuat zhalim?" Beliau bersabda: "Pegang 

. Bentuk jamaknya  

adalah  
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 @<!	�- �A�" @/��B���; 

• ��Q�'��T  

 Dhamir   �" �D �A  memiliki dua kegunaan

1.   �u���>�z �h�, �̂ P'�����1)#   
bersamanya, contoh: 

pelajaran’. 

Ini berarti bahwa saya dan seseor

bersamaku memaham

2.  �e�����" �̂ Pa���1)# �̂ P' �����1)#

dirinya sendiri. Contoh:

Allah l terkadang menggunakan 

Nya, namun tidak selamanya.

•  ����" ��	 : di sini   ����" adalah  

Perhatikan bahwa  

adalah  @?#�� ��>�" . 
• 6�" �-�� adalah amr. 

 �4��	   Adalah isim dari  

posisi   8h���� P��A�, 6��.
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memiliki dua kegunaan, yaitu: 

   yakni pembicara menyertakan yang lain 

a, contoh:  �1�\����Q  �g��!�)#  ‘kami memahami 

Ini berarti bahwa saya dan seseorang yang lain 

bersamaku memahami pelajaran. 

 �e�����" �̂ Pa���1)# �̂ P' �����1)# yakni pembicara yang mengagungkan 

dirinya sendiri. Contoh:   m ����" ��	 ��Q�'��T�l  

terkadang menggunakan dhamir ini untuk diri

Nya, namun tidak selamanya. 

adalah   P̂ !�)# W�'�� I6�Q�H�, .  

Perhatikan bahwa   ���!Q)# muannats. Bentuk jamak-nya 

 

dari   �?���, oleh karena itu ia berada dalam 

.  
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menyertakan yang lain 

‘kami memahami 

ang yang lain 

yakni pembicara yang mengagungkan 

ini untuk diri-

, oleh karena itu ia berada dalam 
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• #30����= adalah khabar

dalam kedudukan  

• �3,�:�
 adalah ma’tuf

• ��,�:�
�� #30����= 6�"-�� adalah untuk   

sumber kesejukan dan keselamatan.

• D�	���� �m�_# �̂ �k��Q�'�� ���� 
sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Ia mengambil dua 

obyek, contoh:   @<�
�� ���, W���>��= �{�'���.
menjadi sekolah’. 

Dalam ayat, di atas, 

dan yang kedua adalah 

•  �k��Q�'�� ���� �̂ #D�	�����m�_  : 

 �̂ �k dan  �̂ ����"$ dan  �̂ ���
diikuti oleh    ���Z�-)#

•  �D�>�'����� ^���Q�� �?�;   Ini adalah 

dihapus karena kalimat yang mendahuluinya bertindak 

sebagai  �#�-�. -nya.

 �u �-��TP� �A��� �D�>�'����� ^���Q�� �?�;
 

 �#�-�.# !�) �|��    yang terhapus.

• Sebagai kaidah,   �|��
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khabar dari   �?���, oleh karena itu ia berada 

dalam kedudukan  �-�Y�Q�, . 

ma’tuf dari #30����= . 
adalah untuk    ��= �/#�% 6�"-�� 8*�:�
�� 80��  

sumber kesejukan dan keselamatan. 

 :  �����. di sini dalam makna mengubah 

sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Ia mengambil dua 

 @<�
�� ���, W���>��= �{�'���. ‘Saya mengubah rumahku 

h’.  

Dalam ayat, di atas, maf’ul bihi pertama adalah dhamir

dan yang kedua adalah D�	�����m�_#  . 
: Perhatikan bahwa sukuun dari dhamir

 �̂ ��� berubah menjadi dhammah ketika 

 �[�+ �1�k  . 

Ini adalah  @|����  yang   �#�-�. -nya telah 

kalimat yang mendahuluinya bertindak 

nya. Taqdiir-nya adalah:   

 �u �-��TP� �A��� �D�>�'����� ^���Q�� �?�;   

yang terhapus. 

 �#�-�.# !�) �|��   tidak mendahului   �� @|��   .
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, oleh karena itu ia berada 

 yakni 

di sini dalam makna mengubah 

sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Ia mengambil dua 

Saya mengubah rumahku 

dhamir  ^��\� 

dhamir   

ketika 

nya telah 

kalimat yang mendahuluinya bertindak 

. 
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Mengenai Ayat di Atas

 

Ini adalah kisah Ibrahim 

Ketika beliau menghancurkan berhala

orang dari kaumnya ingin menghukumnya dengan 

melemparkan beliau ke dalam api.

Mereka sungguh melempark

Allahl menyelamatkan beliau dengan menjadikan api 

sumber kesejukan dan keselamatan.

 

-----------------
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Mengenai Ayat di Atas 

Ini adalah kisah Ibrahim u. 

Ketika beliau menghancurkan berhala-berhala di kuil, orang

orang dari kaumnya ingin menghukumnya dengan 

melemparkan beliau ke dalam api. 

Mereka sungguh melemparkannya ke dalam api, akan tetapi 

menyelamatkan beliau dengan menjadikan api 

sumber kesejukan dan keselamatan. 

-----------------))))((((------------------ 
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berhala di kuil, orang-

orang dari kaumnya ingin menghukumnya dengan 

annya ke dalam api, akan tetapi 

menyelamatkan beliau dengan menjadikan api 


