
NASHBU AL-MUDHARI’I BI AN AL-MUDHMARAH 

(NASHAB FI’IL MUDHARI’ DENGAN AN MUDHMARAH) 

 

 

BA’DA LAMI AT-TA’LIL (SESUDAH LAM TA’LIL) 

 

 

Perhatikan contoh : 

 

 

 ”أَنْْ“ DAN ”ل“ No. SESUDAH منرة

Arab/Indonesia 

SESUDAH “ل” 

Arab/Indonesia 

١ْ ْحَْـأَْسََتِيِِْلَنَْْجلَْسُتْ 1 ْحَْـَأْسََتِيـمَِْجلَْسُتْ

ْ  Aku duduk karena untuk 

beristirahat 

Aku duduk untuk beristirahat 

۲ْ ُتْ 2 ُتْ َضْاملَرِيْدَْأَُعْوِِلَْنَْْحََضْ  َضْاملَرِيْدَُْعْوأَْـِمَْْحََضْ

ْ  Aku hadir karena untuk 

membesuk pasienْ
Aku hadir untuk membesuk 

pasien 

٣ْ اِمُبْ 3 ُدْامطَّ ََتِ اِمُبْ حَْيَْنجَِِْْلَنََْْيْ ُدْامطَّ ََتِ  حََْيْنجَْمََِْيْ

  Siswa giat karena untuk 

berhasil 

Siswa giat untuk berhasil 

٤ْ  ِفيهِْْنَْْسكُْأَْـمِْبَنَيُْتْبَيذ اْ ِفيهَِْنْأَْسكُِِْْلَنْْاْبَنَيُْتْبَيذ ْ 4

  Aku membangun rumah 

karena untuk tempat tinggal 

Aku membangun rumah untuk 

tempat tinggal 

 

 

 

 



Penjelasan : 

 

Cermati fi‟il-fi‟il mudhari‟ pada contoh kolom SESUDAH “ل”. Kita 

mengetahui fi‟il-fi‟il itu didahului oleh “ل” (lam) yang menunjukkana makna 

kata (frase) sesudahnya berfungsi sebagai ‘illah dan menjadi sebab terjadinya 

keadaan kata (frase) sebelumnya. Maka kata : اإلسَتاحة (al-istirahah) 

menjadi illah dan sebab kata (frase)ْ  (al-julus) اجللوس
1
ْاملريض ,  عيادة

(„iyadatu al-maridh) menjadi ‘illah dan sebab kata (frase) ْْ احلضور  (al-

hudhur) 
2
,  dan seterusnya. Karena itu, “ل” (lam) di sini disebut lamu at-ta’lil 

(lam „illah). 

 

Apabila ditelaah huruf akhir kata fi‟il mudhari‟ sesudah “ل” (lam) pada 

contoh tadi adalah dalam keadaan manshub. Apakah yang menyebabkan 

nashabnya ? Kita mengetahui bahwa nashabnya fi‟il mudhari‟ hanya 

disebabkan oleh salah satu huruf yang empat, yaitu : ْْأَن (an), ْْمَن (lan), ِْْإَذن 

(idzan) dan َْْك (kai). Kenapa huruf yang empat itu tidak tampak jelas 

(tersurat) dalam contoh kalimat tersebut ? Ketidaktampakan huruf nashab 

dalam contoh-contoh itu adalah karena tersembunyi (idhmar). Jadi, apa yang 

menashabkannya, baik  itu di-dhamir-kan maupun di-taqdir-kan 

(diperkirakan)?  Untuk itu, cermati contoh-contoh pada kolom SESUDAH 

 Kita ketahui bahwa fi‟il-fi‟il mudhari‟ itu didahului oleh .”أَنْْ“ DAN ”ل“

lamu at-ta’lil dan di-nashab-kan oleh ْْأَن (an) yang zhahirah (tersurat jelas). 

Hal ini yang menjadi bukti bahwa ْْأَن (an) di-dhamir-kan atau di-taqdir-kan 

sesudah lam pada contoh-contoh itu. 

                                                           
1
  Keadaan “istirahat” menjadi  alasan yang  menyebabkan keadaan “duduk”, “Kenapa duduk ?” atau “Untuk 

apa duduk ?” “Untuk istirahat”. 

 
2
  Keadaan “membesuk pasien” menjadi  alasan yang  menyebabkan keadaan “hadir”, “Kenapa hadir ?” atau 

“Untuk apa hadir ?” “untuk membesuk pasien”. 



Dengan demikian, ْْأَن (an) yang me-nashab-kan fi‟il mudhari‟ sesudah lamu 

at-ta’lil dapat di-zhahir-kan dan dapat pula di-dhamir-kan. Itulah bukti bahwa  

di-dhamir-kannya ْْأَن (an) dalam konteks ini adalah jaiz (boleh). 

 

 

Kaidah Tata Bahasa 

 

43.  Fi‟il mudhari‟ di-nashab-kan oleh ْْأَن (an) yang di-dhamir-kan 

(mudhmarah) secara jaiz (boleh) sesudah lamu at-ta’lil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BA’DA LAMI AL-JUHUD (SESUDAH LAM JUHUD) 

 

 

Perhatikan contoh : 
 

 No. Arab Indonesia منرة

١ْ ِديُقَْماََْكَنْ 1 َصِديلَهُْْنََْيُخومِْامصَّ  Seorang teman tidak akan 

(untuk) mengkhianati 

temannya 

۲ْ ُيوُرَْْماََْكهَتِْ 2  Burung tidak akan ِِفْاَِلْكَفاِصْْنَْدُْسجَْمِْامطُّ

(untuk) dipenjara dalam 

sangkar 

٣ْ ْْْمَْمْيَُكن 3 ْامّشُّ  Polisi tidak akan (untuk) َقْيَْسِْمِْيِِط ُُّ

mencuri 

٤ْ اَْقُْأَرافِْـِمْمَْمْأَُننْْ 4  Aku tidak akan (untuk) رَْاَِلْْشَ

menemani penjahat 

 

 

Penjelasan : 

 

Perhatikan fi‟il-fi‟il mudhari‟ : و نَََْيُ  (yahuna), َْنَْجُْسج  (tusjana), َِْقْيَْس  

(yasriqa), dan ََْقْافُِْأر  (urafiqa) pada contoh-contoh di atas. Kita ketahui 

emuanya dirangkai dengan lam, tetapi  bukan lamu at-ta’lil terdahulu, karena 

lam pada contoh ini tidak menunjukkan makna keadaan kata sesudahnya 

sebagai „illah terjadinya keadaan kata sebelumnya. Ini adalah lam yang lain. 

Apabila kita telaah setiap contoh tersebut, akan kita ketahui selamanya lam 

didahului oleh kana al-manfiyyah (kana yang menafikan/meniadakan) dan 

kata turunannya. Karena kedudukan lam ini selamanya sesudah nafi 

(meniadakan), maka lam ini disebut dengan lamu an-nafyi atau lamu al-juhud. 

 



Apabila ditelaah lebih lanjut huruf akhir kata fi‟il-fi‟il mudhari‟ sesudah lam 

pada contoh-contoh tadi, jelaslah semuanya dalam keadaan manshub. Akan 

tetapi tidak ditemukan huruf nashab  yang menashabkannya. Jadi, jelas harus 

ada huruf nashab yang dihilangkan, dan huruf yang dihilangkan itu adalah ْْأَن 
(an) karena tidak mungkin perkiraan makna yang lain selain dari huruf 

nashab. 

 

Dengan demikian, ْْأَن (an) tidak zhahir  sesudah lamu al-juhud, sehingga di-

dhamir-kannya adalah wajib. 

 

 

Kaidah Tata Bahasa 

 

44.  Fi‟il mudhari‟ di-nashab-kan oleh ْْأَن (an) yang di-dhamir-kan 

(mudhmarah) secara wajib sesudah lamu al-juhud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BA’DA AU (SESUDAH AU) 

 

Perhatikan contoh : 
 

 No. Arab Indonesia منرة

١ْ ِبيِبْ 1 خَِمْعْهُْصَحْامطَّ ِشَفاُؤكَْْمَّْـِْيَذْأَوِْإس ْ  
Derngarkan nasehat 

dokter sampai berhasil 

kesembuhan Anda 

۲ْ 2 

 ِرَضاهُْْْلَْاثَنَْْأَوََتَبَّْبِْإََلِْإْخَواِهَمْ
Perlihatkan kasih sayang 

kepada teman-teman 

sampai Anda 

memperoleh simpati 

mereka 

٣ْ  Pelaku tidak senonoh رَْيَْعخَذِْْأَويَُعاكَُبْاملُِِسُءْ 3

akan dihukum  

melainkan ia minta maaf 

٤ْ َرُمْامخِّلِْميُذْاملََُكفََأَةْ 4 َتَِْْأَوُُيْ  Siswa dilarang menerima دَََْيْ

hadiah melainkan ia 

benar-benar giat dalam 

belajar 

 

 

Penjelasan : 

 

Perhatikan fi‟il-fi‟il mudhari‟ : ِمَّْيَذـ  (yatimma), َْلَْاثَن  (tanala), ِْرَْيَْعخَذ  

(ya‟tadzira), dan ََِْت دَََْيْ  (yajtahida) pada contoh-contoh di atas merupakan fi‟il 

mudhari‟ yang dirangkai dengan huruf sebelumnya, yaitu أَو (au).  

 

Apabila kita telaah huruf أَو (au) ini pada dua contoh pertama, kita ketahui 

mengandung makna ِْإََل (ila) -yang berarti “sampai”- karena penempatan kata 



 proporsional dalam konteks ini serta memperjelas makna yang (ila) ِإََلْ

dimaksudkan dalam penuturan kalimat tersebut. Dapat kita katakan : 

ِبيِبْ خَِمْعْهُْصَحْامطَّ ِْْإََلْأَنِْْْإس ْ ِْشفَاُؤكَْيَذـِمَّ
(Derngarkan nasehat dokter sampai berhasil kesembuhan Anda) 

Dan 

 ََتَبَّْبِْإََلِْإْخَواِهمَِْْإََلْأَنْْْثَنَالَِْْرَضاهُْْ
(Perlihatkan kasih sayang kepada teman-teman  

sampai Anda memperoleh simpati mereka) 

 

Kemudian, apabila kita telaah dua contoh kedua, kita ketahui mengandung 

makna َِّْإّل (illa) -yang berarti “melainkan” atau “kecuali”- karena penempatan 

kata َِّْإّل (illa) proporsional dalam konteks ini serta memperjelas makna yang 

dimaksudkan dalam penuturan kalimat tersebut. Dapat kita katakan : 
ْيَْعخَِذرَْْأَنِْْْإّلَّْيَُعاكَُبْاملُِِسُءْ

(Pelaku tidak senonoh akan dihukum melainkan ia minta maaf) 

Dan 

ََتِدَْْ ْأَنََْْْيْ َرُمْامخِّلِْميُذْاملََُكفََأَةِْإّلَّْ  ُُيْ
(Siswa dilarang menerima hadiah  

melainkan ia benar-benar giat dalam belajar) 

 

Apabila ditelaah lebih lanjut huruf akhir kata fi‟il-fi‟il mudhari‟ sesudah أَو 
(au) ini, jelaslah semuanya dalam keadaan manshub meskipun tidak 

ditemukan secara tersurat huruf nashab yang menashabkannya. Jadi, jelas 

harus ada huruf nashab yang dihilangkan, dan huruf yang dihilangkan itu 

adalah ْْأَن (an) karena tidak mungkin perkiraan makna yang lain selain dari 

huruf nashab. 

Dengan demikian, ْْأَن (an) tidak zhahir  sebelum fi‟il mudhari‟ tersebut 

sesudah أَوْ  (au) ini, sehingga di-dhamir-kannya adalah wajib. 



Kaidah Tata Bahasa 

 

45.  Fi‟il mudhari‟ di-nashab-kan oleh ْْأَن (an) yang wajib di-dhamir-kan 

(mudhmarah) sesudah أَو (au) yang bermakna ِْْإََل  (ilaa) atau  .(illa) ِإّلَّْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BA’DA HATTA (SESUDAH HATTA) 

 

 

Perhatikan contoh : 
 

 No. Arab Indonesia منرة

١ْ 1 ْ َّْلْيُْمَدُحْامَوََلُ يْهِْْلَْيَنَاَْحّتَّ ِرَضاَْواَِلَ  
Anak tidak dipuji sebelum 

(hingga) ia memperoleh 

ridha kedua orangtuanya 

۲ْ 2 

َْسَأمَْزُمْامِفَرِاَشْ  ِشفَاِئْْمَّْـيَذَِْْحّتَّ
Aku akan tetap istirahat 

sebelum (hingga) bernar-

benar pulih kesehatanku 

٣ْ 3 ْ َّْلْثَْأُُكْ ْوَْحّتَّ  عَََْتُ
Jangan makan sebelum 

(hingga) Anda lapar 

٤ْ َّْلْثَْدُخْلْ 4  Jangan masuk sebelum َلَْْنَْيُْؤذََْْحّتَّ

(hingga) Anda diizinkan  

 

 

Penjelasan : 

 

Telaah fi‟il-fi‟il mudhari‟ : لَْيَنَا  (yanala), ِْمَّْـيَذ  (yatimma), ْو َعََْتُ  (taju‟a), dan 

نَْيُْؤذَْ  (yu‟dzana) pada contoh-contoh di atas merupakan fi‟il mudhari‟ yang 

dirangkai sebelumnya dengan huruf ْ  Kemudian, perhatikan .(hatta) َحّتَّ

huruf-huruf akhir katanya. Anda ketahui  dalam keadaan manshub padahal 

tidak ditemukan secara tersurat huruf nashab yang menashabkannya. Jadi, 

jelas harus ada huruf nashab yang dihilangkan sesudah ْ  dan ,(hatta) َحّتَّ

huruf yang dihilangkan itu adalah ْْأَن (an), bukan yang lain, sebagaimana 

dalam pembahasan fi‟il mudhari‟ terdahulu. 

 



Dengan demikian, ْْأَن (an) tetap tidak zhahir  sebelum fi‟il mudhari‟ yang 

didahului oleh ْْ َحّتَّ  (hatta) ini, sehingga wajib di-dhamir-kan. 

 

Kaidah Tata Bahasa 

 

46.  Fi‟il mudhari‟ di-nashab-kan oleh ْْأَن (an) yang wajib di-dhamir-kan 

(mudhmarah) sesudah ْ  .(hatta) َحّتَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BA’DA FA’I AS-SABABIYYAH (SESUDAH FA’ SABABIAH) 

 

 

Perhatikan contoh : 

 

 No. Arab Indonesia منرة

١ْ َضُْيْبغَْفَْمَْمْيُِِسْءْ 1  
Tidak berbuat salah, tetapi 

ia dimarah  

۲ْ 2 

 بَُْيِجيفَْمَْمْيُْسَأْلْ
Tidak meminta, tetapi ia 

diberi 

٣ْ ْكرَْْلَْذَنَافَِْإْصنَْعْاملَْعُروَفْ 3  امشُّ
Berbuatlah kebajikan, 

maka Anda akan 

memperoleh 

penghormatan 

٤ْ ْاجلَاِهِبْ 4 َ  ,Bersikaplah lemah lembut بَُّْذحَْفَُْنْنْمَِّيِّ

maka Anda akan dicintai 

 

 

Penjelasan : 

 

Cermati fi‟il-filil mudhari‟: ََْضْيُْبغ  (yubghadha), ي بََُْيِ  (yujiba), لَْثَنَا  

(tanala), dan َْبََُّْت  (tuhabba) pada contoh-contoh di atas, dapat diketahui 

semuanya dirangkai sebelumnya dengan fa’ yang peranannya terhadap kata 

sebelumnya menjadikan sebab terjadinya keadaan kata sesudahnya. Sehingga    

 امبغض pada contoh no. 1 menjadi sebab keadaan (kesalahan) اإلساءة

(kemarahan) dan امسؤال (permintaan) menjadi sebab keadaan اإلجابة 
(pemberian) dan sebagainya. Karena itu fa‟ ini disebut dengan fa’u as-

sababiyyah (fa’ sababiah). 

 



Apabila ditelaah lebih lanjut makna fa’ sababiah ini dalam tuturan kalimat, 

dapat diketahui didahului oleh huruf nafi (meniadakan) sebagaimana yang 

terdapat pada dua contoh terdahulu atau oleh kata thalab (tuntutan/perintah) 

sebagaimana terdapat pada dua contoh yang lain. 

 

Selanjutnya, diketahui huruf-huruf akhir kata fi‟il mudhari‟ yang dirangkai 

sebelumnya dengan fa’ sababiah tersebut ternayata dalam keadaan manshub, 

tetapi tidak ditemukan secara tersurat huruf nashab yang menashabkannya. 

Jadi, jelas harus ada huruf nashab yang dihilangkan, sebagaimana dalam 

pembahasan fi‟il mudhari‟ terdahulu. 

 

Penghilangan huruf nashab di sini juga wajib, karena huruf nashab tidak 

tampak secara jelas (tersurat) sesudah fa’ sababiah dalam segala tuturan 

kalimat. 

 

 

Kaidah Tata Bahasa 

 

47.  Fi‟il mudhari‟ di-nashab-kan oleh ْْأَن (an) yang wajib di-dhamir-kan 

(mudhmarah) sesudah fa’ sababiah yang dirangkai sebelumnya dengan 

nafi atau thalab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BA’DA WAU AL-MA’IYYAH (SESUDAH WAU MA’IAH) 

 

 

Perhatikan contoh : 

 

 No. Arab Indonesia منرة

١ْ ْْمَمْْ 1 مَْيَْندَْوَْيَْفَعِلْاخلَْْيَ  Tidak berbuat kebajikan 

akan menyertai penyesalan 

۲ْ 2 

ْْمَمْْ  عَلَْيهِْْنَّْيَمُْوَْيَُواِسْامَفِلْْيَ
Tidak memberikan 

bantuan kepada orang 

miskin akan menyertai 

pengungkit-ungkitannya 

٣ْ ْدِقَّْْلْ 3  َبْحَْكذِْوَْثَْأُمْرِِْبمصِّ
Jangan menyuruh untuk 

kejujuran, akan menyertai 

Anda kedustaan  

٤ْ  ْلَُُْتْموَْثَْنُطْرِْإََلُْعُيوِبْامنَّاِسَّْْلْ 4

 ُعُيوَبْهَْفِسمَْ

Jangan melihat aib 

sesama, akan  menyertai 

Anda menyadari aib 

sendiri  

 

 

Penjelasan : 

 

Telaah fi‟il-filil mudhari‟: َْمَْيَْند  (yandama), ُْنَّْيَم  (yamunna), َِْبْحَْكذ  

(takdziba), dan لَُُْتْم  (tuhmala) pada contoh-contoh di atas, dapat diketahui 

semuanya dirangkai sebelumnya dengan wau yang berperan mushahabah 

(penyertaan/kebersamaan) kata sebelumnya terhadap kata sesudahnya. Boleh 

dikatakan sebagai yang berperan menafikan (meniadakan) terjadinya keadaan 

kata sebelumnya dan yang sesudahnya bersamaan (ma’an). Sedangkan 



penafian pada contoh no. 1 adalah penyertaan (kebersamaan) ْْ امندم

(penyesalan) untuk perbuatan اخلْي (kebajikan).  Selanjutnya penafian pada 

contoh no. 2 adalah penyertaan (kebersamaan) ْاملنّْْ (karunia) untuk perbuatan 

 Demikin juga seterusnya. Karena itu wau ini .(bantuan/pertolongan) املواساة

disebut dengan wau al-mushahabah atau wau al-ma’iyyah (wau 

penyertaan/kebersamaan). 

 

Apabila ditelaah makna kata sebelum wau pada contoh-contoh ini, diketahui 

bentuk nafi (meniadakan) atau thalab (tuntutan/perintah), yaitu didahului oleh 

nafi untuk dua contoh pertama dan didahului oleh thalab untuk dua contoh 

kedua. 

 

Kembali pada dua kelompok contoh di atas, lalu cermati huruf-huruf akhir 

kata setiap fi‟il mudhari‟ yang posisinya sesudah wau ini, maka diketahui 

dalam keadaan manshub tanpa ada huruf nashab yang tampak jelas 

(zhahirah), tetapi dengan menganalogikan (qiyas) dengan nahasan terdahulu 

tidaklah sulit memahami bahwa nashabnya fi‟il mudhari‟ di sini adalah oleh  

an al-mudhmarah (an yang di-dhamir-kan) secara wajib. 

 

Kaidah Tata Bahasa 

 

48.  Fi‟il mudhari‟ di-nashab-kan oleh ْْأَن (an) yang wajib di-dhamir-kan 

(mudhmarah) sesudah wau al-ma’iyyah (wau penyertaan/kebersamaan) 

yang dirangkai sebelumnya dengan nafi (meniadakan) atau thalab 

(tuntutan/perintah). 
 


