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Bab I 

Identifikasi Naskah 
 

Naskah koleksi Museum Sri Baduga ini berjudul Kitab 

Şaraf Al-Kailani. Sebuah kitab pesantren yang sangat banyak 

digunakan oleh kalangan lembaga pendidikan ini dalam 

memberikan pengetahuan kepada anak didik (santri) pengetahuan 

mengenai morfologi bahasa Arab yang dikenal dengan ilmu şaraf. 

Naskah ini merupakan sebuah naskah yang tergabung dalam satu 

jilid gabungan empat naskah berkode 07.04  yang tersusun dalam 

urutan pertama. Selanjutnya  khusus untuk judul ini diberi nomor 

07.04.1.  Sacara lengkap naskah ini bisa dikenali dengan 

identifikasi berikut ini. 

 

 

1. Judul Naskah : Kitab Şaraf Al-Kailani 

2. Nomor Naskah : 07.04.1 

3. Asal Naskah : Tidak diketahui 

4. Keadaan Naskah : Sebagian telah hilang sekitar 

seperempatnya pada  bagian 

awal, dan naskah tersisa masih 

baik dengan tulisan jelas 

terbaca. 

5. Bahan Naskah : daluang, kertas tradisional 

yang terbuat dari kulit pohon 

paper mulberry (Sd. saeh) yang 
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diproses secara tradisional. 

6. Ukuran Naskah : 20 x 31 cm. 

7. Ruang Tulisan : 11 x 16 cm. 

8. Tebal Naskah : 55 Halaman 

9. Jumlah baris 

perhalaman   

: Halaman awal dan tengah 7 

baris, dan halaman akhir 5 

baris. 

10. Aksara Naskah : Aksara Arab 

11. Tinta yang digunakan : tinta berwarna hitam  

12. Bentuk Teks    : Prosa 

13. Cara Penulisan : Tulisan Arab ditulis mendatar 

dengan logat yang mendatar. 

14. Bahasa Naskah : Bahasa Arab dengan sedikit 

catatan atau logat dalam 

bahasa Jawa. 

15. Tahun Penyalinan : Tidak ada keterangan/kolopon 

yang menunjukkan masa 

penyalinan, tetapi dari bahan 

yang digunakan bisa diduga 

kuat bahwa naskah ini disalain 

abad ke-18 atau abad ke-19.  
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Bab II 

Ringkasan Isi Naskah 

 

 

Dalam morfologi Arab dikenal perubahan bentuk kata dari 

sebuah infinitif yang biasanya dikenal sebagai fi’il maďi (kata 

kerja bentuk lampau)   ke bentuk-bentuk lain. Perubahan itu bisa  

ke dalam bentuk fi’il lain, bisa pula ke dalam bentuk isim (kata 

benda).  Lembaran naskah ini sudah tidak lengkap, sejumlah 

halaman awal, sekitar seperempat bagian telah hilang, sehingga 

yang bisa diungkapkan dalam bagian ini merupakan ringkasan isi 

dari teks pada halaman naskah tersisa. 

 

……………   lembar-lembar yang hilang  ……………….. 

 

Bentuk isim fa'il dan isim maf'ul dari ŝulaŝil mujarrad. 

Bentuk isim fa'il kebanyakan ber-wazan , sedangkan bentuk 

isim maf'ul dari ŝulaŝil mujarrad itu ber-wazan . Wazan  

terkadang mengandung arti isim fa'ill. Bentuk isim fa'il dan isim 

maf'ul dari lafaž yang lebih dari tiga huruf, ketentuannya /2/ 

adalah pada fi'il muďari'-nya simpan huruf mim yang di-

ďammah-kan pada tempat huruf muďara'ah-nya, kemudian pada 

isim fā'il harus meng-kasrah-kan huruf yang terletak sebelum 

huruf akhir dan pada isim maf'ul huruf itu di-fathah-kan.  Lafaž  

isim fa'il dan isim maf'ul pada sebagian tempat terkadang sama 

tetapi perkiraannya berbeda-beda. 
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Fi’il  Muďa’af 

      Fi’il muďā'af disebut juga fi’il 'aşa. Fi’il muďā'af dari ŝulaŝil 

mujarrad dan ŝulaŝil mazid adalah fi’il yang ‘ain dan lam fi’il-nya 

terdiri atas  satu jenis, sedangkan fi’il muďā'af dari bentuk fi’il 

ruba’i  mujarrad  yaitu huruf fa fi’il dan lam fi’il pertamanya satu 

jenis atau huruf ‘ain fi’il dan lam fi’il keduanya satu jenis. Fi'il 

muďā'af itu biasanya diserupakan dengan bina mu’tal, karena 

huruf taď’if itu berkaitan dengan hukum ibdal (pergantian huruf), 

dan berkaitan dengan hukum hażfu (membuang huruf muďā’af).  

Muďā'af itu berkaitan dengan idgam yaitu menyukunkan huruf 

awal dan memasukannya pada huruf kedua, ada yang  wajib  

idgam, bila dibentuk mabni maf'ul, ada yang mumtani' (dilarang 

idgam, dan ada yang jā'ij, boleh meng-idgam-kan fi’il muda’af 

apabila 'amil jawajim (faktor penentu jazm) memasuki fi'il mufra. 

Jika ‘ain fi’il muďari'-nya di-ďammah-kan maka boleh dengan 

tiga harkat (ďammah, kasrah, dan fathah) serta idgam dan tanpa 

idgam. 

 

Fi’il  Mu’tal 

Fi'il mu’tal adalah fi'il yang salah satu huruf asalnya 

terdapat huruf 'ilat, huruf 'ilat itu adalah wau, iya, alif, ini 

disebutkan juga dengan huruf mad dan huruf līn. Alif ketika 

menjadi huruf 'illat itu merupakan pengganti dari huruf wau dan 

ya'. Fi’il mu’tal terbagi tujuh macam.  a) Mu’tal fa' disebut juga 

bina miŝāl karena fi’il ini menyerupai fi'il bina şahih pada harakat 

fi’il mu'tal fa'. Pada bagian ini ada ketentuan yang berlaku sesuai 

dengan bentuk  kata  masing-masing baik berupa pembuangan 

huruf   illat, maupun  pengembalian ke huruf dasar. b) Mu’tal ‘ain 

disebut juga bina ajwaf dan żuŝ-ŝalāŝah karena posisi fi’il maďi-

nya terdapat tiga huruf. Dalam hal ini dijelaskan pula beberapa 

ketentuan yang berkaitan dengan mu’tal ain yang berkaitan 

dengan posisi kata dan i’rabnya.  c) Mu'tal lam disebut juga mu’tal 

naqiş  dan żul arba’ah karena posisi fi’il maďi-nya terdiri atas  

huruf illat dengan segala ketentuannya yang berkaitan dengan 

segala perubahan pada semua bentuknya.  d)  Fi'il mu'tal 'ain dan 
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lam disebut juga lafif maqrun dengan segala ketentuannya. e)  

Fi'il mu'tal fa' dan lam disebut juga lafif mafruq  dengan segala 

ketentuannya. f)  Fi'il mu'tal fa' dan 'ain. g)  Fi'il mu'tal fa', 'ain, 

dan lam 

 

Fi’il Mahmuz (Fi’il Berhamzah) 

 

      Fiil Mahmuz ialas fi’il yang salah satu huruf dasarnya terdiri 

atas hamzah. Hukum fi'il mahmuz dalam taşrifan fi'il-nya itu 

seperti hukum fi'il şahih, sebab huruf hamzah itu huruf şahih 

tetapi terkadang hamzah di-takhfif apabila terletak selain pada 

awal kalimat, karena hamzah itu merupakan huruf yang berat 

diucapkan, yakni dari ujung kerongkongan. Ketentuan hamzah 

ditukarkan dengan wau, alif, atau ya,  bila dua hamzah bertemu 

dalam satu kalimat dan hamzah yang keduanya sukun maka wajib 

menukarkan hamzah itu dengan huruf yang sesuai kepada harkat 

sebelumnya.  

 

Isim Makan,  Isim Zaman, dan Isim Alat 

      Bentuk isim zaman adalah bentuk kata benda yang memiliki 

makna keterangan waktu, dan isim makan adalah bentuk kata 

benda yang memiliki makna keterangan tempat. Kedua bentuk 

kata benda dari  berbagai wazan dijelaskan secara rinci, demikian 

pula  wazan isim makan dan isim zaman dari lafaž  yang lebih 

dari tiga huruf.   Isim alat  adalah bentuk isim yang memiliki 

makna alat yang digunakan oleh fa'il terhadap maf'ul. 

 

Maşdar Marrah 

      Maşdar marrah adalah bentuk kata yang dibendakan yang 

memiliki makna  frekuensi suatu perbuatan. Bentuk kata  ini 

memiliki  wazan-wazan tertentu baik dari tsulatsi maupun kata 

berhuruf dasar lebih dari tiga huruf. Wallāhu a'lamu (Allah maha 

mengetahui).  
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Bab  III 

Transliterasi Dan Terjemah 
 

3.1 Transliterasi 

Naskah Kitab Sharaf Al-Kailani berisi teks yang ditulis 

dengan aksara Arab dan berbahasa Arab. Aksara dan bahasa Arab 

bukan hal yang asing bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas 

beragama Islam, namun di antara mereka yang menguasasi aksara 

dan bahasa Arab masih sangat terbatas pada masyarakat tertentu, 

khususnya masyarakat pesantren. Itu sebabnya, untuk 

memberikan kemudahan kepada mereka yang kurang atau tidak 

menguasai aksara dan bahasa Arab, berikut ini disajikan hasil 

transliterasi teks dalam aksara Latin. 

 

………………… bagian yang hilang ………………….. 

 

      Wa-ammā ismu al-fā’ili wa al-maf’ūli  min aŝ-ŝulāŝiyyi al-

mujarradi fa al-'akŝaru an yaji’a ismu al-fā‘ilu minhu ‘alā fā‘ilin 

taqūlu nāşirun nāşirāni nāşirūna wa nuşşārun wanuşşarun 

wanuşşaratun nāşiratun nāşiratāni wa nawāşiru wa ismu al-

maf’ūli minhu yaji’u ‘alā maf’ūlin taqūlu manşūrun  manşūrāni 

manşūrūna manşūratun manşūratāni manşūrātun wa 

manāşiru/1/wataqūlu mamrūrun bihi mamrūrun bihimā 

mamrūrun bihim mamrūrun bihā mamrūrun bihimā mamrūrun 

bihinna, fatuŝanna wa tujma’u wa tużakkaru.  

      Wa tuannaŝu aď-ďamīru fī mā  yata’adā  biħarfi al-jarri al-

ismu al-maf'ūlu wa fa’īlun qad yaji’u bima’na al-fā’ili ka alraħīmi 
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bima’n ar-rāhimi wa bi ma’na al-maf’ūli ka al-qaţīli bima’na al-

maqţūli wa ammā zāda ‘alā aŝŝalāŝati fa až-žābatu/2/an-taďa’a 

fi al-muďāri’ati al-mīma al-maďmūmata mauďi‘a hurufi al-

muďāri’ati wa tukassaru mā qabla ākhirihi fī al-fā‘ili wa 

tuftaħuhu fī al-maf’ūli naħwu mukrimun wa mukramun wa 

mudakhrijun wa mudakhrajun wa mustakhrajun wa qad 

yastawī lafžu al-fā‘ili wal al-maf’ūli fī ba’ďi al-mawāďi’a 

kamujābin wa mutajābbin wa munqādin wa mukhtārin wa 

muďţarrin wa mu’taddin wa munşabbin fīhi wa munjābbin 

‘anhu/3/ wa yukhtalifu fī at-taqdīri 

  

Faşlun  Al-muďāfu  

      Wa yuqālu lahu al-aşammu wa huwa min alŝulāŝiyyi al-

mujarradi wa al-mazīdi fīhi mā kāna ‘ainuhu wa lāmuhu min 

jinsin wāhidin ka radda wa a’adda fainna aşlahā radada wa 

a’dada wamina ar-rubā‘iyyi al-mujarradi mā kāna fā’uhu wa 

lāmuhu al-ūla wa każālika ‘ainuhu walāmuhu alŝāniyatu wa 

yuqālu lahu al-muţābaqu aiďan naħwu zalzala yuzalzilu/4/ 

zalzalatan wa zilzālan wa innamā ukhiqa al-muďāfu bi 

almu’talāti, lianna ħarfa taď’īfi yalħaquhu al-ibdālu ka qaulihim 

amlaitu bima’na amlaltu wa alhażfu kamā qālū amītu wa žaliltu 

bifatħi al-fā’i wa kasrihā  wa aħsantu bima’na masistu wa žaliltu 

bima’na aħsantu. Wa al-muďā‘afu yalħaquhu al-idgāmu 

wahuwa an tuskina al-awwala wa tudrijahu/5/fi alŝānī wa 

yusamma al-awwalu mudgaman wa alŝānī mudgaman fīhi 

ważālika wājibun fī naħwi madda yamuddu wa a’adda yu’iddu 

wa inqadda yanqaddu wa i’tadda ya’taddu wa iswadda 

yaswaddu wa iswādda yaswāddu wa itta’ada yatta’adu wa 

iţma-anna yaţma-annu wa tamādda yatamāddu wa każālika 

hażihi al-af’ālu iżā banaitahā li almajhūli naħwu madda 

yamuddu wanažāiruhu fī naħwi madda maşdarun /6/wa 

każālika iżat taşala bi alfi’li alifu alďamīri aw wāwuhu aw 

yā’uhu naħwu muddā muddū muddī mumtani’un fī naħwi 

madadtu wa madadnā wa madadta ilā madadtunna wa 

madadna wa yamdudna wa tamdudna wa umdudna wa lā 
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tamdudna wa lā yamdudna wa jāirun iżā dakhala al-jāzimu ‘ala 

al-fi’li al-wāħidi fa inkāna maksūra al-‘aini kayafirru aw 

maftūhatan kaya’aďďa fataqūlu lam yafirra wa lam /7/ ya’aďďa 

bifatħi al-lāmi wa kasrihā wa lam yafrir wa lam ya’ďaď wa 

hākaża ħukmu yaqsya’irru wayaħmarru wayaħmārru. 

 

      Wa in kāna al-'ainu maďmūman fayajūzu fīhi alharkātu 

alŝalāŝatu ma'a al-idgāmi wa fakkuhu taqūlu lahum yamuddu 

biharkāti aldāli wa lam yamdud wa hākaża hukmu al-amri 

fataqūlu firra wa 'aďďa bifathi al-lāmi wa kasrihā wa ifrir wa 

I'ďaď, wa mudda biharkāti aldāli wa umdud wa taqūlu/8/fi ismi 

al-fā'ili māddun māddāni māddūna wa muddādun wa 

maddatun māddatun māddatāni māddātun wa mawāddun wa 

taqūlu fī-ismi almaf'ūli mamdūdun ka manşūrun. 

 

Faşlun Al-mu'talu  

      Fahuwa mā aħadu uşūlihi harfu 'illatin wahiya al-wāwu wa 

al-yā‘u wa al-alifu wa yusamma ħurūfu al-maddi wa allīni wa 

al-alifu ħinaiżin takūnu munqalabatan ‘an wāwin aw yāin wa 

anwā‘uhu sab’atun.  

      Al-awwalu, al-mu’talu al-fāi wa yuqālu lahu/9/ al-miŝālu 

limumāŝalati alşaħīħi fī iħtimāli alħarkāti fi almāďi. Ammā al-

wāwu fatuħżafu min muďāri’i alfi’li allażī ‘alā  yaf’ilu bikasri al-

‘aini wa min maşdarihi allażī ‘alā fi’latin bikasri alfā-i wa 

tusallimu fī sāiri taşārifihi taqūlu wa’ada ya’idu ‘iddatan wa 

wa’dan fahuwa wā’idun wa żāka mau’ūdun ‘id lā ta’id. Wa 

każālika wamaqa, yumiqu, miqatan, wa wamqan, fahuwa 

wāmiqun wa żāka/10/ maumūqun miq lā tamiq. Faiżā uzīlat 

kasratu mā ba’dahā u’īdati alwāwu almaħżūfiyyatu naħwu lam 

yū’ad wataŝbutu fī yuf’alu bilfatħi kawajila yaujalu iyjal qulibat 

al-wāwu yā-an lisukūnihā wa inkisāri mā qablahā faininďamma 

mā qablahā u’īdat al-wāwu taqūlu yā zaidu iyjal tulaffažu bil 

wāwi wa tuktabu bil yā-i wa taŝbutu fī yaf’ulu bi alďammi ka 

wajuha yaujuhu ūjuh/11/lā taujuh, wa ħużifat al-wāwu min 

yaţā-u wayaďa-’u wa yasa-’u wa yaqa’u wa yada’u li annahā fil 
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aşli yaf’ilu bikasrin futiħat li ħarfi al-ħalqi wa min yażaru 

likaunihi fī ma’nai yada’u wa mātū māďin yada’u wayażaru wa 

ħażfu al-fā-i żalīlun ‘alā annahu wāwun. Wa ammā al-yā’u fa 

taŝbutu ‘alā kulli hālin taqūlu yamuna yaimunu wayasara 

yaisaru yaisa yai-asu wa taqūlu fī/12/ af’ala min alyā-iyyi 

aysara yūsiru iysāran fahuwa mūsirun tuqlabu al-yā-u wāwan 

lisukūnihā wa liďamāmin mā qablahā wa fī ifta’ala minhā 

itta’ada yatta’idu itti’ādan fahuwa mutta’idun wa ittasara 

yattasiru ittisāran fahuwa muttasirun wa hakaża makānun 

mūtasarun fīhi. Wa ħukmu wadda yawaddu ka ħukmi ‘aďďa 

ya‘aďďu wa taqūlu fī al-amri 'īdad ka-i’ďaď .  

      Alŝānī, al-mu’talu al-‘aini/13/ wa yuqālu lahu al-ajwāfu wa 

żū aŝ-ŝalāŝati likauni māďīhi ‘alā ŝalaŝati aħrufin iżā akhbarta 

‘an nafsika wa ammā alŝulāŝiyyu al-mujarradu fa tuqlabu 

‘ainuhu fī al-māďi alifan, sawāun kāna wāwan aw yā-an 

litaħarrukīhimā wa infitāħi mā qablahā naħwu şāna wa bā-‘a 

fain ittaşala bihi ďamīru al-mutakallimi aw al-mukhāţabi aw 

jam’i al-mu’annaŝi al-gāibati nuqila fa’ala min alwāwiyyi/14/ilā 

fa’ula wa min al-yāiyyi ilā fa’ila dalālatan ‘alaihā wa lam 

yugayyir fa’ula wa lā fa’ila iżā kānā aşliyaini fanuqilat alďamatu 

al-kasratu ila al-fā-i wa ħużifat al-‘ainu li-iltiqā-i alsākinaini 

fataqūlu şāna şānā şānū şānat şānatā şunna şunta şunttumā 

şuntum şunti şuntumā şuntunna şuntu şunnā. Wataqūlu bā’a 

bā’ā bā’ū bā’at bā’atā bi’na bi’ta bi’tumā/15/ bi’tum bi’ti bi’tumā 

bi’tunna bi’tu bi’nā. 

Wa iżā banaitahumā li almaf’ūli kusirat al-fā-u min 

aljamī-’i faqulta şīna wa i’tilāluhu binnaqli wa al-qalbi wa bī’a 

wa-i’tilāluhu binnaqli wa yabī’u wai’tilāluhu bi alnaqli wa 

yakhāfu wa yahābu wai’tilāluhumā binnaqli wa al-qalbi wa 

yadkhulu al-jāzimu ‘ala al-fi’li al-muďāri’i fayasquţu al-‘ainu iżā 

sakana mā ba’dahā wa taŝbutu iżā taħarraka taqūlu/16/ lam 

yaşun lam yaşūnā lam yaşūnū lam yaşun lam yaşūnā  lam 

yaşūnna lam taşūn lam taşūnā lam taşūnū lam yaşūnī lam 

taşūnā lam taşūn lam aşūn lam naşūn. Wa hākaża qiyāsu lam 

yabi’ lam yabiy’ā lam yabiy’ū lam tabi’ lam tabiy’ā lam tabi’na 
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lam tabi’ lam tabiy’ā lam tabiy’ū lam tabiy’ī lam tabiy’ā lam 

tabi’na lam abi’ lam nabi’ wa lam yakhaf lam yakhāfā lam 

yakhāfū wa qis ‘alaihi al-amru fa taqūlu şun/17/ şūnā şūnū şūnī 

şūnā şunna wa bitta'kīdi şūnanna şūnānni şūnunna şūninna 

şūnānni şunnānni wa bī'a bī'ā bī'ū bī'ī bī'ā bi'na wa bitta'kīdi 

bī'anna bī'ānni bī'unna bī'inna bī'ānni bi'nānni wa khaf khāfā 

khāfū khāfī khāfā khafna wa bi alta'kīdi khāfanna khāfānni 

khāfunna khāfinna khāfānni khafnānni wa mazīdu alŝulāŝiyyi lā 

yu'talu minhu illā arba'ata/18/ abniyatin wahiya ajāba yujību 

ijābatan wa istaqāma yastaqīmu istiqāman wa inqāda yunqādu 

inqiyādan wa ikhtāra yukhtāru ikhtiyāran wa izā banaitahā 

lilmaf'ūli qulta ujiba yujābu wa ustuqīma yustaqāmu wa 

untuqīda yuntaqādu wa ukhtīra yukhtāru. Wa al-amru minhā 

ajib ajibā ajibū ajibī ajibā ajibna wa istaqim istaqimā istaqimū 

istaqimī istaqimā/19/ istaqimna wainqad inqādā inqādū inqādī 

inqādā inqadna wa ikhtar ikhtārā ikhtārū ikhtārī ikhtārā 

ikhtarna naħwu qawwala wa qāwala wa taqawwala wa 

taqāwala wa zayyana wa tazayyana wa sāyara wa tasāyara wa 

ibyaďďa wa ibyāďďa wa iswadda wa iswādda wa każālika sāiru 

taşārīfihā wa ismu al-fā'ili min alŝulāŝiyyi al-mujarradi 

yu’talu/20/ bil-hamzati kaşāinun wa bāi'un wamin al-mazīdi fīhi 

yu'talu bimā u'tala bihi al-muďāri'u kamujībin wa mustaqīmin 

wa munqādin wa mukhtārin wa ismu al-maf'ūli min alŝulāŝiyyi 

al-mujarradi yu'talu bi alhażfi kamaşūnin wa mabī'in wa 

almahżūfu wāwu almaf'ūli 'inda Sībawaihi wa 'ainu alfi'li 'inda 

Abī al-Hasani wa Banū Tamīmin yuŝbitūna alyā'a 

fataqūlūna/21/ mabyū'un waminal mazīdi fīhi yu'talu bi alqalbi 

ini'tulla fi'luhu kamujābin wa mustaqāmin wa munqādin wa 

mukhtārin.  

Wa alŝāliŝu, al-mu'tālu al-lāmu wa yuqālu lahu alnāqişu 

wa żū al-arba'ati ahrūfin iżā akhbarta 'alnafsika ammā almāďī 

fatuqlabu alwāwu wa al-yā'u alifan iżā taharrakatā wa in-

fataha mā/22/ qablahumā, kagazā wa ramā wa ‘aşā wa rahā 

wa każā alfi'lu alżā'idu 'alā alŝalāŝati ka a'ţā wa istarā wa 

istaqďā wa ismu almaf'ūli minhu ka almu'ţā wa al-mustarā wa 
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al-mustaqďā, wa każālika mā lam yusamma alfā'ilu min 

almuďāri'i ka qaulika yu'ţā wa yugzā wa yurmā wa ammā 

almāďi fa tuhżafu allāmu minhu/23/ fī miŝālin fa'alū muţlaqan 

wa fī miŝālin fa'alat fa'alatā iżā  infataha al-'ainu wa taŝbutu fī 

gairihā fataqūlu gazā gazawā gazau gazat gazatā gazauna 

gazauta gazautumā gazautum gazauti gazautumā gazautunna 

gazautu gazaunā, wa ramā  ramayā ramaū ramat ramatā 

ramaita ramaitumā ramaitum ramaitunna ramatu/24/ 

ramainā. Wa raďiya raďiyā raďū raďiyat raďiyatā raďīna 

raďīta raďītumā raďītum raďīti raďītumā raďītunna raďītu 

raďīnā, wa każālika saruwa saruwā sarū saruwat sarauwatā 

sarūna sarūta sarūtumā sarūtum sarūti sarūtumā sarūtunna 

sarūtu sarūnā. Wa innamā fatahū mā qabla wāwi /25/ alďamīri 

fī gazā wa ramū wa ďammū fī saruwa wa raďū liana wāwa 

alďamīri iżā it-taşala bil fi'li alnāqişi ba'da hażfi allāmi fain 

infataha mā qablahā abqiya 'ala alfathi wa in ďumma aw 

inkasara ďumma. Wa aşlu raďū raďiyū nuqilat ďammatu al-yāi 

ila aďďāďi wa hużifat al-yāu li-ittiqāi as-sākīnaini wa ammā al-

muďāri'u/26/ fatuskanu al-wāwu wa al-yāu wa al-alifu minhu fī 

arraf'i wa tuhżafu fī al-jazmi wa tuftahu al-wāwu wa al-yāu fin-

naşbi wa taŝbutu al-alifu fil-wāhidi sākinan watasqutu al-jāzimu 

wan-nāşibu an-nūnāti wa siwā nūni al-jam'i al-muannaŝi 

liannahu ďamīrun kal-wāwi fil-jam'i al-mużakkari fataqūlu lam 

yagzu lam yagzuwā/27/ lam yagzū ilā ākhirihi wa lam yarďā 

lam yarďayā lam yarďū ilā ākhirihi wa lan yagzū wa lan 

yagzuwā lan yagzū wa lan yarmiya lan yarmiyā lan yarmū ilā 

ākhirihi wa lan yarďiya lan yarďiyā lan yarďū wa tasbutu lāmu 

al-fi'li fī fi'li al-iŝnaini wa jama'ati almuannaŝi wa tuhżafu fī 

jamā'ati aż-żukūri wa fil-wāhidati al-mukhāţabati/28/ fataqūlu 

yagzu yagzuwāni yagzūna tagzu tagzuwāni yagzūna tagzu 

tagzuwāni tagzūna tagzīna tagzuwāni tagzūna agzū nagzū.  

Wa yastawī fīhi lafžu jamā'ati alżukūri wa al-ināŝi fi 

almukhāţabati wa algaibati jamī'an wa ikhtalafa fi altaqdīri, fa 

waznu jama'ati alżukūri yaf'ūwana wa taf'ūwana wa waznu/29/ 

jama'I almuannaŝi yaf'uluna wa taf'ilina fataqūlu yarmī 
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yarmiyāni yarmūna tarmī tarmiyāni yarmīna tarmi tarmiyāni  

tarmūna tarmīna tarmiyāni tarmīna armī narmī. Wa aşlu 

yarmūna yarmiyūna fafu'ila bihi kamā fu'ila bi raďū wahākaza 

hukmu kulli mā kāna qabla lāmihi maksūran/30/ kayahdī wa 

yunādī wa yartajī wayar'awī wa yagzawīya wa taqūlu yarďa 

yarďayāni yarďauna tarďiya tarďiyāni yarďaina tarďa 

tarďayāni tarďauna tarďaini tarďiyāni tarďaina arďa narďa. 

Wahākaża qiyāsu yatamaţţa wa yataşadda wa yataşāla wa 

yataqalsa wa lafžu al-wāhidati al-muannaŝi/31/ fī khuţba 

kalafži aljam'i fī bābī yarmā wa yarďā wa at-taqdīri mukhtalifu 

fawaznu al-wāhidati taf'īna wa taf'aina wawazna al-jam'i 

taf'alina wa taf'alna wa al-amri minhā ugzu ugzuwā agzū ugzī 

ugzuwā ugzūna irmi irmiyā irmau irmī irmiyā irmaina irďa 

irďayā irďau irďī irďayā irďaina/32/ faiżā adkhalat 'alaihi an-

nūna at-ta'kīda u'īddat allāmu almaħżūfatu faqulta ugzuwanna 

wa aramainna araďiyanna wa ismu al-fā'ili minhā gāza gāzāni 

gāzauna gāzatan gāzatāni gāzayāta wa gawāza wa każālika 

rāmin wa rāďin wa aşlu gāzin gāziwun qulibat al-wāwu yā’an 

litaţarru/33/ fīhā wa inkasāra mā qablahā qulibat fī gazā 

ŝumma qālū gāzayta lianna almuannaŝa far'u almużakkari wa 

at-tāi ţāriyatin wa taqūlu fil-maf'ūli min al-wāwiyya magzuwwa 

wa min al-yāiyya marmiyyun wa taqaluba wāwa yā'in wa 

tuksaru mā qablahā lianna al-wāwa wa al-yā'a iżā ijma'atā fī 

kalimatin wāhidatin wa al-ūlā/34/ minhumā sākinata qulibat 

al-wāwu yā-an wa udgimat al-yāu fil yāi wa taqūlu fil-maf'ūli 

min al-wāwiyya 'udiwwa wamin al-yāiyya bigayyi wa fī fa'īla 

min al-wāwiyya şabiyyu wamin al-yāiyyi syarayya, wa al-

mazīdu fīhi taqalaba wāwahu yā’an lianna kulli wāwin iżā 

waqa'at rābi'atan faşā'idan walam yakun mā qablahā 

maďmūman qulibat al-wāwu yāan/35/ fataqūlu a'ţā yu'ţī wa 

i'tadā ya'tadī wa istarsya yastarsyi wa taqūlu ma'a alďamīri 

a'ţaita wa a'adaita wastarsyaita wa każālika tagāzainā wa 

tarājainā.  

Wa  Al Rābi'u, almu'talu al'ainu wa allāmu wa yuqālu 

lahu allafīfu almaqrūnu fataqūlu syawā yasywī syayyan miŝlu 
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ramā yarmī ramyan waqā yaqwā/36/ quwatan wa rawiyya 

yarwā rayyan miŝlu raďiya yarďā raďiyyan fahuwa rayyānun 

waimrātuhu rayyan miŝlu 'aţsyāna wa 'aţsyā wa arwā ka’a'ţā 

wa ħayyiyā ka raďiya wa ħayyā  yuħyī ħayātan fahuwa ħayyun 

wa ħayyā wa ħayiyā fahuwa ħayyāni wa ħayyū fahum aħyā-un 

wa yajūzu ħayū bitakhfīfi karaďū wa al-amru wa iħya ka-irďa 

wa aħyā yuħyi aħyā’an/37/ wa ħāyā yuħāyī muħāyatan 

wastaħyā yastaħyī istiħyā’an, wa minhum man yaqūlu istaħā 

yastaħī istiħā’an fahuwa mustaħin wa żālika mustaħan wa 

żālika biħażfi al-lāmi likasrati al-isti’māli kamā qālū al-lāżani.  

Al Khāmisu, al-mu'talu al-fā-‘u wa al-lāmu wa yuqālu 

lahu allafīfu al-mafrūqu fataqūlu waqā karamā yaqī/38/ 

yaqiyāni yaqūna wa al-amru minhu qi fayaşīru ilā harfin 

wāhidin wa yalzamuhu alhāu fi alwaqfi naħwu qih fataqūlu fit-

ta'kīdi qiyanna qiyānni qunna qinna qiyāni qīnānni wataqūlu 

wajiya yaujā karaďiya yarďā wa al-amru minhu iyja kairďa. 

Al Sādisu, al-mu'talu al-fāu wa al-'ainu kayaini/39/ fī 

ismi al- makāni wa yaumin wa wailin walā yubnā minhā fi'lu as-

sābi'u al-mu'talu al-fāu wa al-'ainu wa al-lāmu wa żālika 

wāwun wayā’un li-ismi al-ħarfaini  

 

Faşlun-  Hukmu  al-Maħmūzu 

Fahuwa mā aħadu uşūlihi hamzatun fī  taşārīfi fi'lihi 

kaħukmi aş-şaħīħi liana al-hamzata  ħarfun şaħīħun lakinnahā  

qad tukhaffafu iżā  wa qa'at/40/ 'alā  gairi awwalin liannahā  

harfun syaddun min aqşa al-ħalqi fa taqūlu  amala ya'mulu 

kanaşara yanşuru ūmul ka unşur wa tuqlabu al-hamzatu wāwan 

liana al-hamzataini iżā il-taqatā  fī  kalimatin wāħidatin 

waŝānīhimā  sākinatun wajaba qalbuhā  bi harkatin mā  

qablahā  ka-amana wa ūmina īmānan fainkānat al-ūlā  hamzatu 

wāşalin/41/ ta'ūdu aŝ-ŝāniyatu hamzatan 'inda al-waşli iżā 

infataħa mā  qablahā  wahużifat al-hamzatu fī khuż  wa kul wa 

mur 'alā  gairi al-qiyāsi likasrati al-isti'māli wa qad yaji’u ūmur 

'ala al-aşli 'inda al-waşli kaqaulihi ta'ālā wa'mur ahlaka biş-

şalāti/42/ wa azara ya'ziru awahanā  yahna’u ka ďaraba 
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yaďribu wa al-amru īzar ka iďrib wa ażuba ya'żubu kakaruma 

yakrumu ūżub wa sa’ala yas’alu kamana'a yama'u is’al 

kamana'a wa yajūzu sa’ala yas’alu sal kamā  qālallāhu ta'alā  sal 

banī  isrā‘īla wa’aba ya’ubu ub wa sā'a yasū'u su'/43/ kaşāna 

yaşūnu şun wa jā'a yajī’u ji' kakāla yakīlu kil fahuwa kālin wa 

sā‘in wa jāin wa asā  ya'sū  kada'ā  yad'ū  wa atā  ya'tī  ka-ramā  

yarmī  wa al-amru minhu īti ka-irmi wa minhum man yaqūlu  ti 

tasybīhan bikhuż wa-ayā ya’ī kawaqā  yaqī  qi wa awā  ya'wī  

ayyan kasyawā  yasywī/45/  syayyan iywī  na’ā yan'ā  kara’ā  

yar’ā  wa każālika  qiyāsu  ra'ā  yar'ā  wa lakinna al-'arabu 

ijtama'at 'alā  hażfi alhamzati min muďāri'atin faqālū  yarā  

yarayāni yarauna tarā  tarayāni yaraina tarā  tarayāni tarauna 

taraina tarayāni taraina arā  narā/45/  wa tafaqqa fī  khiţabi al-

mu'annaŝi lafžu alwāħidati wa aljama'i wa altaqdīri 

mukhtalifun fa waznu al-wāħidati tafaina wa al-jam'i tafalna fa 

iżā  amarta minhu 'ala al-aşli qulta ira' ka ir’a wa 'alā hażfi ra' 

wa yalzamuhu al-hā-u fil-waqfi fa taqūlu ra rayā  rau rī  rayā  

raina wa bitta'kīdi bin-nūni ŝaqīlatin rayanna rayānni/46/ 

rawunna rayinna rayānni rainānni wa bilkhafīfati rayan rawun 

rayin fahuwa rā’in rāiyāni ra'ūna karā'in rā'iyāni rā'ūna wa 

żāka murīrun kamar'iyyun wa bina’u af'ala minhu mukhtalifun  

mukhālifu min al-akhwātihi aiďan fa taqūlu  arā  yurī  irā-an wa 

irā-atan fahuwa murin muriyāni murūna muriyātun muriyatāni 

muriyātun wa żāka/47/ muran murayāni murauna murayatun 

murāyatāni murayātun wa al-amru minhu ari ariyā  arū  arī  

ariyā  arīna wa bitta'kīdi ariyanna ariyānni arunna arinna 

ariyānni arī nānni wan nahyu minhu lā  turi lā turiyā  lā  turū  lā  

turī  lā  turiyā  lā  turīna wa bitta'kīdi lā  turiyanna lā  turiyānni 

lā  turunna lā  turinna lā  turiyānni lā  turīnānni/48/ wa taqūlu  

fī  ifta'ala min almahmūzi alfā’i iytālā yātālu wa ītalā  kaiqtaďā.  

 

Faşlun fī Binā Ismi az-Zamāni wa al-Makāni  

Min yaf'ilu bikasri al-'aini 'alā maf'ilin maksura al-'aini 

ka almajlisi wa al-mayyiti wa min yaf'alu wa yaf'ulu bifathi al-

'aini wa ďammihā  'alā  maf'alin bifathi al-'aini ka almażhabi wa 
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al-masyrabi/49/ wa al-mażba'i wa almaqtali wa al-maqāmi wa 

syadda al-masjidu wa al-mafriqu wa al-maţli'u wa al-maskinu 

wa al-qiyāsu 'ala al-fathi fi alkulli wa hukiya al-fatħu fī  ba'ďihā  

wa ujīza fīhi al-fatħu kulluhā hażā iżā  kāna al-fi'lu şaħīħu al-fāi 

wa al-lāmi wa ammā fī gairihi famina al-mu'tali al-fāi 

maksūrun abadan kal-mau'idi wa al-mauďi'i/50/ wa minal-

mu'tali al-lāmi maftūħun abadan kalmarďā  wal mar'ā  wal 

ma'wā  wa qad yadkhulu fī  ba'ďihā  tāu at-ta'nīŝi kal-mažannati 

wa al-maqbarati wa al-masyraqati wa syadda al-maqbaratu wa 

al-masyraqatu bi ďammi wa mimmā  zāda 'alā alŝalāŝati ka ismi 

al-maf'ūli ka almadkhuli wa almaqāmi wa iżā  kaŝura alsyay’u fī 

al-makāni qīla fīhi/51/ maf'ulatun wa min alŝulāŝiyyi al-

mujarradi yuqālu  arďun sab'atun wa mad-abatun wa 

ma'sadatun wa mabţahatun wa maqtātun  

Wa ammā  ismu al-alati fahuwa mā  yu'āliju bihi al-fā'ilu 

al-maf'ūlu li wuşūli al-aŝari ilaihi fayaji’u 'alā  miŝāli mif'ālin wa 

mif'alatin wa mif'ālin wa mif'alatin wamif'ālin naħwu  mihlabin 

wa mikhalatin wa miftāhin wa miďgātin wa qālū/52/ mirqātin 

'alā hażā  wa man fataha al-mīma fīhā  arādahā al-makānu wa 

syadda wa musyqutun wa mużżuqun wa munhulun wa 

mahraďatun wa makkhalatun maďmūďatu al-mīmi wa al-'aini 

waqad jā’a  midaqun midaqqatun 'al ā al-qiyāsi tasybīhun al-

marratu min maşdari alŝulāŝiyyi al-mujarradi 'alā fa'latin bil-

fatħi al-fā’i taqūlu ďarabtu ďarbatan/53/ wa qumtu qaumatan 

walimmaa zāda 'alā alŝalāŝati biziyādati alhā-i ka al-i'ţā'ati wa 

al-inţilāqati illā  iżā kāna fīhi tāu at-ta'nīŝi minhumā  fa alwaşfu 

bil wāħidati minhumā  kaqaulika rahmatuhu rahmatan 

wāhidatan wa dakhrajatuhu dakhrajatan wāhidatan wa al-

fi'lati bil-kasri linnau'i mina al-fi'li taqūlu/54/ huwa ħusnu 

alţi'mati wa al-jilsati wa al-kaswati wa Allāhu a'lamu. Tammat. 
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3.2 Terjemahan 

 

………………  lembar-lembar  yang hilang  …………………… 

 

Bentuk isim fa'il dan isim maf'ul dari ŝulaŝil mujarrad. 

Bentuk isim fa'il kebanyakan ber-wazan  seperti lafaž  

(seorang penolong laki-laki),  (dua penolong (L),  

(para penolong (L) ),  (seorang penolong (P) ),  (du 

penolong (P) ),  (para penolong (P) ), dan    (para 

penolong). Sedangkan bentuk isim maf'ul dari ŝulaŝil mujarrad 

itu ber-wazan  seperti (laki-laki yang ditolong), 

(dua orang laki-laki yang ditolong), (para lelaki yang 

ditolong), (seorang perempuan yang ditolong), 

(dua perempuan yang ditolong), dan (para perempuan 

yang ditolong). /1/ 

Contoh lain seperti  (yang dilalui seorang laki-laki), 

 ( yang dilalui dua laki-laki),  (yang dilalui mereka 

(L) ),  ( yang dilaluinya (P) ),  (yang dilalui dua 

orang perempuan), dan  ( yang dilalui mereka (P) ). Pada 

isim maf'ul yang di-muta'adi-kan dengan huruf jar harus di-

taŝniyah-kan, di-jama'-kan, di-mużakar-kan, dan di-mua'ana ŝ-

kan dengan ďamir-nya. 

 

      Wazan  terkadang mengandung arti isim fa'il seperti lafaž 

 (penyayang), dan terkadang mengandung arti isim maf'ul 

seperti  (yang dibunuh). 

 

      Bentuk isim fa'il dan isim maf'ul dari lafaž yang lebih dari tiga 

huruf, ketentuannya /2/ adalah pada fi'il muďari'-nya simpan 

huruf mim yang di-ďammah-kan pada tempat huruf muďara'ah-

nya, kemudian pada isim fā'il harus meng-kasrah-kan huruf yang 

terletak sebelum huruf akhir dan pada isim maf'ul huruf itu di-

fathah-kan, seperti lafaž  (yang mulia), (yang 

dimuliakan), (yang menggulingkan), (yang 
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digulingkan), (yang mengeluarkan), dan  (yang 

dikeluarkan).  

 

     Lafaž isim fa'il dan isim maf'ul pada sebagian tempat 

terkadang sama seperti lafadz , , , , , ,

, , dan . /3/ lafaž - lafaž ini semua 

takdirannya berbeda-beda. 

  

Fasal tentang  Fi’il muďa’af  

Fi’il muďā'af disebut juga fi’il 'aşam, fi’il muďā'af dari 

ŝulaŝil mujarrad dan ŝulaŝil mazid yaitu fi’il yang ‘ain dan lam 

fi’il-nya terdiri atas satu jenis seperti lafaž  dan   asal dari dua 

kata tersebut adalah  dan  , sedangkan fi’il muďā'af dari 

bentuk fi’il ruba’i mujarrad yaitu huruf fa fi’il dan lam fi’il 

pertamanya satu jenis atau huruf ‘ain fi’il dan lam fi’il keduanya 

satu jenis. Oleh karena itu, fi’il muďā'af disebut juga fi’il muťābiq. 

Contohnya Lafaž --  - /4/ fi'il muďā'af itu 

biasanya diserupakan dengan bina mu’tal karena sesungguhnya 

huruf taď’if itu berkaitan dengan hukum ibdal (pergantian huruf). 

Seperi perkataan orang Arab  asalnya , dan juga 

berhubungan dengan hukum hażfu (membuang huruf muďā’af) 

seperti perkataan orang arab  dan  dengan mematahkan 

dan meng-kasrah-kan huruf fa fi'il, lafaž  asal kata dari tiga 

contoh tadi yaitu Lafaž , , dan . Muďā'af itu 

berkaitan dengan idgam yaitu menyukunkan huruf awal dan 

memasukannya  /5 / pada huruf kedua.  Huruf pertama disebut 

mudgam dan huruf kedua disebut mudgam fih. 

  

Idgam itu terbagi beberapa bagian,  

1. pertama idgam yang hukumnya wajib, Contoh 

 – ,  – ,  – ,  – ,  – ,  –       

     – ,  – ,  – . 

       

Demikian pula dengan fi’il-fi’il berikut ini, hukumnya wajib 

idgam, bila dibentuk mabni maf'ul seperti   –  dan 
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maşdar-nya yaitu lafaž  ./6/ Begitu juga bila fi'il mabni 

majhul berhubungan dengan alif ďamir taŝniyah, wau ďamir 

jama', dan ya' muana ŝah mukha ťabah contoh ,  

2.   Kedua mumtani' (dilarang idgam) seperti Lafaž:  (Saya 

telah membentangkan) , (kami telah membentangkan),

 (kamu (L) telah membentangkan),   (kalian (p) telah 

membentangkan),  (mereka (p) telah membentangkan), 

 (mereka (p) sedang membentangkan),   (kalian (p) 

sedang membentangkan),  (bentangkanlah oleh kalian),      

dan   (jangan kalian bentangkan). 

3.    ketiga jā'ij, Anda boleh meng-idgam-kan fi’il muda’af apabila 

'amil jawajim (faktor penentu jazm) memasuki fi'il mufrad, 

kalau 'ain fi'il-nya kasrah seperti Lafaž  (dia sedang lari), 

atau ‘ain fi’il-nya fathah seperti  (dia sedang menggigit), 

contoh   (dia belum lari) /7/ dan  (dia belum 

menggigit) dengan cara mematahkan dan meng-kasrah-kan 

lam fi’il-nya,  (dia belum lari) dan  (dia belum 

menggigit), begitupun dengan hukum lafaž  (dia sedang 

menggigil) dan  (dia menjadi merah),  (dia menjadi 

kemerah-merahan). 

Jika ‘ain fi’il muďari'-nya di-ďammah-kan maka boleh 

dengan tiga harkat (ďammah, kasrah, dan fathah) serta 

idgam dan tanpa idgam, contoh  (dia belum 

membentangkan) dengan berharkat dal, dan Lafaž (dia 

belum membentangkan). 

Demikian pula dengan hukum fi’il amar-nya seperti Lafaž

dan  dengan fathah dan kasrah lam fi’il-nya, , , 

 (dengan harkat dal), dan . /8/ Bentuk isim fa'il-nya yaitu 

, dan bentuk isim maf'ul-nya 

yaitu  seperti Lafaž . 

 

Pasal tentang Fi’il Mu’tal  

Fi'il mu’tal adalah fi'il yang salah satu huruf asalnya 

terdapat huruf 'ilat, huruf 'ilat itu adalah wau, iya, alif, ini 

disebutkan juga dengan huruf mad dan huruf līn. Alif ketika 
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menjadi huruf 'illat itu merupakan pengganti dari huruf wau dan 

ya'. Fi’il mu’tal terbagi tujuh yaitu: 

 

1. Mu’tal Fa' 

Mu’tal fa' disebut juga /9/bina miŝāl karena fi’il ini 

menyerupai fi'il bina şahih pada harakat fi’il mu'tal fa'.  

 

Huruf 'illat wau dibuang dari fi’il muďari’ yang ber-wazan 

 (kasrah ‘ain fi’il-nya) dan maşdar-nya ber-wazan  (kasrah 

fa fi’il-nya) . dan huruf 'illat wau selamat (tidak dibuang) pada 

seluruh bentuk taşrifan-nya contoh: 

  ,,,,,,, . 

 

/10/ Demikian pula Lafaž

 

Apabila harkat kasrah pada huruf yang terletak sesudah 

wau itu dihilangkan, maka wau-nya harus dikembalikan contoh 

     dan pada wazan  dengan fathah 'ain fi'il-nya, maka wau 

itu harus tetap ada, seperti   . pada lafaž   huruf 

wau ditukar dengan ya' , sebab huruf wau berharkat sukun dan 

huruf sebelumnya berharkat kasrah. 

 

Kemudian apabila huruf sebelumnya berharkat ďammah 

maka wau harus dikembalikan lagi Seperti  (wahai zaid 

cepatlah kamu pergi), huruf wau ditulis dengan huruf ya'.  

 

Pada wazan  dengan ďammah ‘ain fi’il-nya, huruf wau 

ditetapkan (tidak dibuang) contoh  /11/ 

 

Wau itu wajib dibuang pada lafaž   (meratakan)  

(meletakan),  (luas),  (jatuh),  (mengembalikan). Karena 

semuanya itu berasal dari wazan  dengan kasrah ‘ain fi’ilnya. 

Kemudian di-fathah-kan ‘ain fi’il-nya karena di sana terdapat 

huruf halaq. 
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Pada lafaž   huruf wau harus dibuang karena di dalamnya 

terdapat makna . Dan orang Arab biasa membuang fi'il maďi-

nya lafaž   dan , maka membuang fa’ fi’il itu menunjukan 

bahwa fa' fi’il-nya adalah huruf wau.  

 

Sedangkan huruf 'illat ya' selalu konsisten pada setiap 

keadaan contoh (beruntung),  (mudah),

(putus asa). Pada wazan   /12/ yang mu’tal ya' contohnya 

 , pada lafaž   dan  huruf ya' diganti dengan 

huruf wau karena ya' sukun dan huruf sebelumnya berharkat 

ďammah.  

Selanjutnya pada pada wazan dari mu'tal wau dan ya', 

mauzun-nya   dan . terkadang dibaca 

 dan .  

Hukum pembacaan lafaž   (kasih sayang) adalah 

seperti lafaž   dan bentuk fi’il amar-nya yaitu  

(sayangilah) seperti lafaž  . 

 

2. Mu’tal ‘Ain  

      Mu'tal 'ain /13/ disebut juga bina ajwaf dan żuŝ-ŝalāŝah 

karena posisi fi’il maďi-nya terdapat tiga huruf, yakni tatkala 

kamu menginformasikan hal itu. Adapun Fi’il ŝulaŝil mujarad 

yang mu’tal ‘ain, maka ‘ain fi’il maďi-nya digantikan dengan alif, 

baik itu keadaan asalnya wau atupun ya', karena 'ain fi'il-nya 

berharkat dan huruf sebelumnya berharkat fathah, contoh  

(menjaga) dan  (menjual). kemudian apabila fi’il mu'tal 'ain 

(bina ajwaf) berhubungan dengan ďamir mutakalim, mukhaťab, 

atau jama’ muanaŝ   maka yang asalnya huruf wau dari wazan   

/14/digantikan kepada wazan  dan yang asalnya huruf ya' 

digantikan kepada wazan , hal ini menunjukan bahwa huruf 

asalnya yaitu wau dan ya', dan jangan merubah wazan  dan  

jika keduanya merupakan asal fi’il. Kemudian harkat ďammah 

dan kasrah dipindahkan pada fa' fi’il dan dibuang ‘ain fi’il-nya 

karena bertemu dua huruf yang disukunkan.  Contoh: 
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dan  

/15/ 

      Apabila kamu akan membentuk fi’il mabni majhul 

(membentuk kata pasif) maka kasrah-kan fa' fi’il semuanya. 

Contoh :  (dijaga) cara mengilalnya (memprosesnya) yaitu 

dengan cara  memindahkan harkat dan menggantikan huruf 'illat. 

Selanjutnya lafaž  (dijual) cara meng-'ilal-nya yaitu dengan 

memindahkan harkat saja. Bentuk fi'il muďari'-nya yaitu  dan 

 cara meng-ilal-nya itu dengan memindahkan harkat saja. 

Sedangkan lafaž    (dia takut) dan  cara meng-'ilal-nya itu 

dengan menggantikan huruf 'illat dan memindahkan harkat.  

      ‘Amil jawazim (faktor penentu jazm) masuk kepada fi’il 

muďari’. Apabila huruf setelah 'ain fi'il-nya sukun, maka ‘ain fi’il-

nya akan gugur, dan apabila huruf setelahnya ('ain fi'il) berharkat 

maka ‘ain fi’il-nya tetap (tidak gugur). Contoh: /16/ 

 

 

 

Begitupun dengan kiyasan-nya, seperti: 

 

 .  

 

Kemudian kiaskan juga bentuk fi’il amar-nya seperti  

 /17/ 

 

Bentuk fi'il amar yang memakai nun taukid seperti  

 

 

Contoh lainnya seperti:  

 

 

      Sedangkan fi’il ŝulaŝil mazid hanya bisa di-’ilal pada empat 

bentuk/18/ yaitu pada lafaž  , , 

, dan .  
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      Jika akan membentuk fi’il mabni majhul (kata kerja pasif) dari 

fi’il ŝulatsil mazid yaitu : 

 

Bentuk fi’il amar-nya  seperti 

 /19/ 

      Lafaž   dan semua 

bentuk taşrifan-nya itu tidak di-'ilal. Bentuk isim fa’il dari ŝulasil 

mujarad yang di-’ilal-nya /20/ dengan hamzah seperti lafaž   

(penjaga) dan  (penjual). Sedangkan bentuk isim fa'il dari 

ŝulasil mazid di-'ilal-nya sama dengan mengilal fi’il muďari’nya 

seperti , , , dan .  

 

      Bentuk isim maf’ul dari ŝulasil mujarad d-i’ilal-nya dengan 

cara membuang huruf  seperti lafaž  dan , menurut imam 

syibawaih yang dibuang adalah wau maf’ul-nya, menurut abi 

hasan al-akhfasy yang dibuang adalah ‘ain fi’il-nya. Dan menurut 

kaum banu tamim harus menetapkan huruf ilat ya' (pada ‘ain fi’il) 

/21/ contoh  (yang dibeli). Bentuk isim maf’ul dari fi’il ŝulatsil 

mazid yang mu’tal ‘ain itu di-’ilal-nya dengan menggantikan huruf 

apabila fi’il-nya di-’ilal juga seperti lafaž   . 

 

3. Mu'tal lam 

Mu’tal lam disebut juga mu’tal naqiş  dan żul arba’ah 

karena posisi 

fi’il maďi-nya terdiri atas  empat huruf. huruf 'illat wau 

digantikan dengan ya' dan alif jika keduanya berharkat dan huruf 

sebelumnya (wau dan ya') berharkat fathah /22/ seperti lafaž  

. Begitu juga dengan fi’il ŝulastil mazid seperti 

lafaž  . Isim maf’ul-nya  . 

Bentuk  fi’il muďari’ yang mabni majhul (pasif) seperti 

  

 

      Adapun fi’il maďi yang mu’tal lam itu dibuang lam fi’il-nya 

secara/23/ mutlak yaitu pada wazan  , , . Apabila huruf 
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sebelum lam fi'il berharkat fathah maka lam fi'il ditetapkan (tidak 

dibuang) pada selain wazan yang tiga tadi Contoh: 

 

,  

, 

/24/ 

 

 

Contoh lain:  

 

      Sebenarnya Anda harus mematahkan huruf sebelum huruf 

wau ďamir   /25/pada lafaž   dan  dan men-ďamah-kan 

huruf sebelum wau pada lafaž     dan  , Karena 

sesungguhnya apabila wau ďamir berhubungan dengan fi’il naqiş  

setelah membuang lam, maka jika huruf sebelumnya berharkat 

fathah maka tetapkan saja pada harkat fathah tersebut, dan 

apabila ďammah atau kasrah huruf sebelumnya maka ďamah-

kan saja huruf sebelum wau ďamir-nya. Asal kata  adalah 

, pindahkan harkat ďamah ya' pada huruf ďaď  dan buang 

huruf ya' karena bertemu dua sukun. 

       Adapun fi’il muďari’ mu'tal lam itu /26/pada posisi rafa' lam 

fi'il muďari'-nya (huruf wau, ya', dan alif)disukunkan, pada posisi 

jazm lam fi'il-nya dibuang, dan pada posisi naşab  huruf wau dan 

ya' di-fatah-kan, dan huruf 'illat alif ditetapkan, 'amil jawazim 

dan 'amil nawaşib menggugurkan beberapa huruf nun kecuali 

nun jama' mu'anaŝ. Karena huruf nun jama' mu'anaŝ merupakan 

ďamir seperti wau jama' mużakar salim Contoh : 

/27/ 

 

  

 

Lam fi’il tetap pada fi’il muŝanna, dan jama’ muanaŝ, dan 

lam fi’il dibuang pada fi'il jama' mużakar salim dan fi'il mufradah 

mu'anaŝah, contoh: /28/ 
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      Bentuk jama’ muzakar salim, mua’natsah mukhaťabah dan 

gaibah semua lafaž  -nya sama tetapi takdiran bentuk mua'anaŝ 

dan mużakar-nya berbeda. Wazan jama' muzakar salim yaitu 

, dan . /29/Dan wazan jama' mua'nas salim yaitu  dan 

. Contoh:  

 

 

 

      Asal  adalah  kemudian fungsi fi’il-nya sama halnya 

dengan fungsinya lafaž  . Begitu juga dengan hukum semua 

lafaž  fi'il yang huruf sebelum lam fi'il-nya di-kasrah-kan. 

/30/Seperti  

 

 

Contoh:  

 

 

      Begitu juga dengan kiyasan (takaran) lafaž  , 

lafaž  yang mempunyai ďamir mufradah muanaŝah /31/pada 

ďamir mukhaťab itu seperti lafaž  jama’ mu’anaŝ-nya contohnya 

pada bab  dan , sedangkan  takdirannya (perkiraanya) itu 

berbeda, wazan fi'il mufradah mu’anaŝah pada ďamir 

mukhaťabah yaitu  dan  sedangkan wazan jama’-nya yaitu 

 dan . Fi’il amar-nya adalah  

 

 

/32/ 
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      Apabila Anda membubuhkan nun taukid pada fi’il amar maka 

lam fi’il yang terbuang dikembalikan lagi seperti semula. Contoh: 

 

 

      Bentuk isim fa’il-nya yaitu 

  

      Begitu juga dengan kata  dan . Asal lafaž   adalah , 

huruf wau diganti dengan huruf ya’ karena wau berada di posisi 

ujung kata /33/ dan huruf sebelumnya (wau) kasrah sebagaimana 

wau yang ditukarkan pada lafaž   kemudian lafaž   karena 

lafaž  mu'anaŝ itu cabang dari mużakar dan ta'-nya sebagai tanda 

ta'niŝ. 

      Dalam isim maf'ul dari ŝulaŝil mujarrad yang lam fi'il-nya 

mu'tal wau adalah lafaž  . Sedangkan bentuk isim maf’ul dari 

mu'tal ya’ yaitu lafaž  , huruf  wau-nya ditukar dengan ya’ 

karena huruf sebelumnya berharkat kasrah, sebab apabila wau 

dan ya’ berkumpul dalam satu kalimat dan huruf yang 

pertamanya /34/sukun, maka wau harus ditukar dengan ya’ dan 

huruf ya’ dimasukan (di-idgam-kan) pada ya’ lagi.  

      Isim yang berwazan  dari ŝulaŝil mujarrad yang lam fi'il-

nya mu'tal wau yaitu lafaž   dari mu'tal ya’ lafaž  . 

Selanjutnya wazan  dari mu'tal wau yaitu lafaž  , dari 

mu'tal ya' lafaž  .  

      Dalam fi'il ŝulaŝil mazid yang mu'tal lam, huruf 'illat wau 

ditukarkan kepada ya', sebab setiap wau yang berada pada posisi 

huruf keempat atau lebih dan huruf sebelumnya tidak di-

ďammah-kan, maka wau itu harus ditukarkan kepada ya'. /35/ 

Contoh: Bentuk fi'il yang disertai 

ďamir contohnya:  

 

4. Fi'il Mu'tal 'Ain dan Lam 

      Fi'il mu'tal 'ain dan lam disebut juga lafif maqrun contoh  

–  –  seperti lafaž   –  – , lafaž   –  –  

/36/seperti  –  . lafaž   bentuk mua’naŝ-nya adalah 

lafaž   seperti  (bentuk mużakar) dan   (bentuk 
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mua’anaŝ), lafaž   seperti , lafaž   seperti  dan 

lafaž  , lafaž   boleh 

juga dibaca  dibuang ya’-nya satu dengan takhfif. Bentuk fi’il 

amar-nya adalah  seperti  . 

Sedangkan lafaž  --  /37/fi’il 

amar-nya ( ) yaitu . Sebagian orang arab berkata 

. Cara yang demikian itu banyak dipakai, sebagaimana 

orang Arab berkata " " dari kalimat " ". 

 

 

5. Fi'il Mu'tal Fa dan Lam 

      Fi'il mu'tal fa' dan lam disebut juga lafif mafruq seperti –

  –  seperti lafaž  . /38/ Fi'il amar-nya  –  –  –  

–  - . Wajib memakai ha sakat pada wakaf-nya, contoh yang 

memakai nun taukid ŝaqilah seperti  –  -  –  –  -  . 

cotoh yang memakai nun taukid khafifah  –  –  . contoh lain 

yaitu lafaž   -  seperti  – , fi'il amar-nya  seperti 

. 

 

 

6. Fi'il Mu'tal Fa' dan 'Ain 

Fi'il mu'tal fa' dan 'ain seperti lafaž   (pada isim makan), 

/39/ , dan . Bentuk fi'il tidak akan bisa terbentuk pada 

mu'tal fa' dan 'ain ini. 

 

7. Fi'il Mu'tal Fa', 'Ain, dan Lam 

      Fi'il mu'tal fa', 'ain, dan lam, yang demikian itu seperti lafaž  

 dan  untuk dua nama huruf, yaitu huruf wau dan ya'. 

 

Pasal tentang Fi’Il Mahmūz  (Fi’il berhamzah)  

      Hukum fi'il mahmuz dalam taşrifan fi'il-nya itu seperti hukum 

fi'il şahih, sebab huruf hamzah itu huruf şahih tetapi terkadang 

hamzah di-takhfif apabila terletak /40/selain pada awal kalimat, 

karena hamzah itu merupakan huruf yang berat diucapkan, yakni 

dari ujung kerongkongan. Contoh:  seperti , fi'il 
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amar-nya  , hamzah ditukarkan kepada wau sebab bila dua 

hamzah bertemu dalam satu kalimat dan hamzah yang keduanya 

sukun maka wajib menukarkan hamzah itu dengan huruf yang 

sesuai kepada harkat sebelumnya seperti lafaž   –  – .  

Kalau hamzah yang pertama itu hamzah waşal /41/ maka 

kembalikan hamzah yang kedua yang sudah ditukar dengan wau 

dan ya’  ketika waşal, bila huruf sebelumnya berharkat fathah.  

 

      Orang Arab biasanya membuang hamzah dari lafaž  , , dan 

. Dan terkadang lafaž   muncul seperti asalnya, seperti 

firman Allah s.w.t. " "./42/lafaž   dan  . 

fi'il amar  yaitu . lafaž   seperti , fi'il amar  

yaitu . lafaž   seperti , fi'il amar  yiatu , dan 

boleh dibaca . lafaž   dan  /43/seperti 

. lafaž   seperti . lafaž   dan  merupakan 

bentuk isim fa’il. lafaž   seperti . lafaž   seperti 

, fi'il amar-nya  sebagian orang Arab mengatakan  

karena menyerupai lafaž   dan , selanjutnya lafaž  

seperti , lafaž   seperti ./44/Bentuk fi’il 

amar-nya ( )adalah  , lafaž   seperti , begitupun 

dengan kiyasan lafaž  . Tetapi oang Arab sepakat 

membuang hamzah dari bentuk fi’il muďari’-nya seperti:  

/45/ 

 

      Dalam bentuk mua'naŝah mukhaťabah lafaž  mufrad dan 

jama'-nya sama namun wazan-nya yang berbeda, wazan mufrad 

yaitu  sebab asal lafaž  -nya ketika berkedudukan sebagai 

mufradah mu'anaŝah adalah lafaž  , dengan dua ya’, 

sedangkan wazan jama'-nya yaitu . Bila kamu akan 

membentuk fi'il amar dari kata  maka kamu harus mengatakan 

berdasarkan asal kalimatnya. lafaž   seperti . Menurut hukum 

hażfu (membuang) dibaca . Dan harus memakai ha' sakat dalam 

wakaf-nya seperti lafaž   –  – ,  –  – . Bentuk fi’il 

yang disertai nun taukid ŝaqilah contoh: -––--

, /46/dengan takhfif  . bentuk isim fa'il-nya yaitu 
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 seperti lafaž  , begitupun dengan lafaž  

. Sedangkan lafaž   yang ber-wazan  itu berbeda 

dari saudara-saudaranya contoh:  

/47/ 

 

  

      

 Bentuk fi'il amar-nya adalah :  

 

 Fi'il amar yang memakai nun taukid yaitu  

 

 Fi'il muďari' yang memakai la nahyi yaitu  

 

Fi'il muďari' yang memakai la nahyi dan nun taukid 

/48/ 

 

      Bentuk fi'il yang berwazan  dari fi'il yang fa' fi'il-nya huruf 

hamzah (mahmuz fa) yaitu lafaž   seperti , dan lafaž   

seperti . 

 

 

Pasal tentang Bentuk Isim Zaman dan Isim Makan 

      Bentuk isim zaman dan isim makan dari wazan  dengan 

kasrah ain fi'il-nya kepada wazan  dengan di-kasrah-kan 'ain-

nya seperti lafaž   dan  , dari wazan   dan   

dengan ďammah dan fathah 'ain-nya kepada  wazan  di-

fathah-kan 'ain-nya seperti , /49/  , dan . lafaž  

 , , ,       dan 

itu semuanya syaż. Dikatakan bahwa fathah 'ain-nya dalam 

sebagian kalimat dan boleh fathah pada semuanya, bila keadaan 

fa dan lam fi'il-nya şahih. Adapun selain yang şahih fa' dan lam 

fi'il-nya maka dari mu'tal fa' itu 'ain-nya di-kasrah-kan selamanya 

seperti  dan ./50/Dari mu'tal lam itu 'ain-nya di-

fathah-kan selamanya seperti  dan , dan ta' ta'niŝ suka 

memasuki sebagian kalimat seperti lafaž   , , dan . 
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Sedagkan lafaž   dan dengan ďammah 'ain-nya itu 

hukumnya syaż.  

      Wazan isim makan dan isim zaman dari lafaž  yang lebih dari 

tiga huruf  yaitu seperti lafaž  contoh lafaž   dan . bila 

pada suatu tempat banyak benda, maka bentuknya /51/seperti 

wazan  . Dari ŝulaŝil mujarrad contohnya lafaž   

(tanah yang banyak harimaunya),  (yang banyak binatang 

liarnya),  (yang banyak srigalanya),  (banyak 

sirsaknya), dan  (banyak mentimunnya). 

      Isim alat ialah isim yang digunakan oleh fa'il terhadap maf'ul 

yakni untuk mencapai tujuan, bentuk isim alat itu seperi lafaž  

 (alat pemerah susu)  (sapu),  (kunci), dan  (alat 

pembersih). /52/.  Orang Arab berkata:  (tangga) dengan 

kasrah mim berdasarkan kiasannya. Barang siapa yang 

mematahkan mim, maka maksudnya adalah isim makan. lafaž  

 (tempat minyak),  (tempat membuat obat),  (alat 

pengayak tepung),  (alat pemecah),  (alat pencelak), dan  

 (wadah pembuat tempat air) itu semuanya hukumnya 

syaż. Yaitu di-ďammah-kan 'ain dan mim-nya. Dan bentuk lafaž  

 itu menurut kiyasnya. 

      Perlu diketahui bahwa maşdar marrah dari ŝulaŝil mujarrad 

itu berwazan  dengan fathah fa'-nya. Contoh (saya 

telah memukul dengan sekali pukulan), /53/ dan  (saya 

telah berdiri sekali bediri). Adapun wazan dari lafaž  yang lebih 

dari tiga huruf, ialah maşdar-nya ditambah ta' marbuťah, seperti 

 (sekali memberi),  (sekali menerima talakan), kecuali 

kalau lafaž  maşdar dari ŝulaŝil mujarrad dan mazid itu sudah 

terdapat ta' taniŝ, maka itu harus disifati dengan lafaž  , 

seperti  (saya mencintainya dengan sekali cinta), 

dan  (saya sudah menggulingkannya sekali). 

Adapun wazan  dengan kasrah fa' fi'il-nya itu menunjukan 

jenis pekerjaan contoh/54/   (dia bagus cara 

makan dan duduknya). Wallāhu a'lamu (Allah maha 

mengetahui). /55/ 
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