
AL-MUDAHAFU WA AL-MUDHAFU ILAIH 

(MUDHAF DAN MUDHAF ILAIH) 

 

 

Perhatikan contoh : 

 

 No. Arab Indonesia منرة

 Kami bermain di halaman ةِ املَْدَرسَ  ءِ ِفنَامَِعْبنَا ِِف  1 ١

sekolah 

و  ْينِ قَِر َعْن تَِعْد ِإبْ  2 ۲  Hindari pertemanan jahat ءِ امسُّ

 Aku berjalan di tepi sungai Nil لِ امنَّيْ  ءِ َشاِطيَمَشيُْت عَََل  3 ٣

َباَرِكْبُت  4 ٤  Aku naik kereta api fajar حِ ِقطاَر امصَّ

    

 Aku menutup dua daun pintu ِب امَبا ىعَ اِمْصَ أَغْلَْقُت  1 ١

َ  غََسلُْت  2 ۲ فْ  َدىً  Aku mencuci dua tangan anak لِ امطِّ

 Dua mata kucing bersinar طِّ امقِ  ناَعيْ مََمَعْت  3 ٣

ْت  4 ٤ لَ ِإْنَكََسَ رَّ  تَاََعَ  Dua roda sepeda patah ةِ جَ اادلَّ

    

حُ  1 ١  Koran Muhsini al-Ummah ةِ مَّ الُ  ِن ُمْحس ِ ُف تَْشُكُر امصُّ

(Pembangun Bangsa) 

mengucapkan terima kasih 

 Kekayaan Mesir dari hasil ِض اَلرْ  ِعىَزاِر ثَْرَوُة ِمْصَ ِمْن  2 ۲

pertanian 

ائِ أَْْسََع  3 ٣ يَّ  ُقوامسَّ   Para sopir  mobil mempercepat ِت اارَ امس َّ



ِّ َجاَء  4 ٤  Para guru sekolah datang ةِ املَْدَرسَ  وُ ماملَُعل

 

Penjelasan : 

 

Apabila Anda berkata, “مَِعْبنَا ِِف ِفنَاء “ (Kami bermain di halaman), tuturan 

kalimat itu sudah benar. Dalam hal ini bagi pendengar (mukhathab/orang 

kedua) belum memperoleh kejelasan tentang halaman khusus yang 

dipergunakan untuk bermain itu –halaman rumah, halaman kantor, atau 

halaman yang lain-. Akan tetapi apabila Anda berkata, 

 maka kata ,(Kami bermain di halaman sekolah) “ مَِعْبنَا ِِف ِفنَاءِ  املَْدَرَسةِ “

 dinisbatkan dan di-dhafah-kan (disandarkan) pada tempat (halaman)“ِفنَاء“

khusus, yaitu “ ِاملَْدَرَسة ” (sekolah). 

 

Kemudian, apabila Anda berkata, “ َعْن قَرِْينِ تَِعْد ِإبْ  “ (Hindari pertemanan) 

tentu kita memahami bahwa Anda menghendaki “ تَِعدْ بْ الِ  ” (penghindaran) dari 

pertemanan apapun.  Akan tetapi apabila Anda berkata, 

“ وءِ تَِعْد ِإبْ  َعْن قَرِْيِن امسُّ “ (Hindari pertemanan jahat), maka kata 

وء“ dinisbatkan pada yang khusus, yaitu (pertemanan)“امقَرِْين“  .(jahat) ” امسُّ

Demikian juga yang berlaku untuk tuturan “ امنَّْيل َشاِطيء ” (tepi sungai Nil) 

dan َباحِ  ِقطار امصَّ ” (kereta api fajar), maka isim-isim : قَرِْينِ ,ِفنَاء, َشاِطيءِ      
dinisbatkan dan di-dhafah-kan (disandarkan) pada isim-isim sesudahnya. 

Karena itu, setiap isim  pertama dalam tuturan kalimat tersebut disebut 

dengan mudhaf (sandaran/nisbah) dan isim-isim sesudahnya disebut dengan 

mudhaf ilaih (yang disandarkan/yang dinisbahkan)
1
. 

                                                           
1
 Dalam bahasa Inggris mudhaf-mudah ilaih ini adalah semacam bentuk “parts of speech”, penggunaan 

preposisi “of” dalam suatu kalimat, dan “of” dapat berarti daripada (atau sering kita singkat menjadi: dari) 

dan tentang (= about). Dalam beberapa hal, of tidak perlu diterjemahkan. Sedangkan dalam bahasa jawa 

semacam tuturan “e” seperti pada kata “anake”, “omahe”, gurune”, dan “supire” (anaknya, rumahnya, 

gurunya, dan sopirnya; dalam bahasa Indonesia bentuk frase dalam kalimat seperti ini termasuk kalimat 

tidak efektif). Sedangkan dalam bahasa Indonesia mudhaf-mudah ilaih semacam bentuk frase 

endosentrik yang atributif. 
 



Selanjutnya, apabila Anda telaah contoh-contoh berikutnya, jelas bagi Anda 

bahwa dua kata terakhir pada setiap contoh di atas merupakan mudhaf dan 

mudhaf ilaih.  

 

Berdasarkan contoh-contoh tersebut Anda mengetahui bahwa mudhaf ilaih 

semuanya dalam keadaan jar. Sedangkan mudhaf pada empat contoh  

kelompok kedua merupakan isim mutsanna, dan mudhaf pada empat contoh 

kelompok terakhir merupakan jamak mudzakar salim, sehingga nun isim 

mutsanna dan nun jamak keduanya dihilangkan (mahdzuf) sesudah di-

mudhaf-kan. 

 

Kaidah Tata Bahasa 

 

58.  Mudhaf adalah isim yang dinisbahkan (disandarkan) pada isim 

sesudahnya, sehingga dengan ini menjadi lebih jelas atau lebih khusus 

maknanya. 

 

59.  Mudhaf dihilangkan tanwin-nya ketika di-mudhaf-kan apabila sebelumnya 

ber-tanwin dan dihilangkan nun-nya apabila berbentuk isim mutsanna atau 

jamak mudzakar salim. 

 

60.  Mudhaf ilaih adalah isim yang dituturkan sesudah mudhaf  dan i’rabnya 

majrur (di-jar-kan). 

 
 


