
ADH-DHAMIRU AL-MUTTASHILU 

(PRONOMINA PERSONA ENKLITIKA) 

 

 

Perhatikan contoh : 

 

 

 No. Arab Indonesia منرة

َرَ اف َسَ  1 ١ َإ ََت  َةَ ً َرَ دَ ن َك َسَ َلإَ ل  Aku bepergian ke Alexandria 

َإ ََان َبَ ىَ ذَ  2 ۲  Kami pergi ke stadion ب َعَ ل ََلم َل 

٣ 3   َ ه ت ص   Kalian berdua menang untuk  ق َحَ ل َن ََلإ 

kebenaran 

َلَ خَ أ َ 4 ٤ ََوص   Ikhlaslah kalian semua dalam  لَ مَ َلمعَ لَف 

beramal 

َ لَ  5 ٥  Anda (perempuan) بَ لجَ لموَ َيـ َلع 

laksanakanlah kewajiban 

٦ 6 
ََ َدَ ي َلمس   َنَ ب َذَ ي  ََلت 

-Para wanita mendidik anak َ.دَ ول َللَ 

anak 

َه ََيـ نعَ فَ ه َ  7 ٧  Nasehat saudaraku bermanfaat .يـ َخأ ََحَ ص 

bagiku 

 Guru Anda memberi Anda .ابَات َلَ َكَ مَ ل َعَ مَ َكَ اطَ عَ أ َ 8 ٨

sebuah buku 

َ سَ حَ  9 ٩  Ayah Hasan mencintai Hasan .هَ وب َأ ََوَ ب ٌَنَي 

 Kerja keras kami berguna bagi .نَ ادَ ت  َجَ ل ََنَ ادَ ف َأ َ 10 ١١

kami 

َىع ََذَ خَ أ َ  11 ١١ َاسَ ر ََىـ َنمَ َل   Ali mengambil surat dariku .كَ يم َإ ََال 

untuk Anda 



١۲ 12 
 Kami punya rumah yang .ةَاًق َدَ حَ َوَ زٌلَبَ ـ َن َمَ َان َم َ

bertaman 

 

 

Penjelasan : 

 

Semua contoh kelompok pertama (no. 1 s.d. 6) terdapat dhamir yang 

menunjukkan mutakallim, mukhathab, atau ghaib, seperti ت (ta’) pada kata 

اف رَ  َس  ت   (safartu), ل (alif) pada kata  َ ه ت ص  لإ   (intashara), dan ن (nun) pada kata  

نَ ب َذَ ي  َ   (yuhadzdzibna).  

 

Kemudian, semua contoh kelompok kedua (no. 7 s.d. 12) terdapat dhamir , 

seperti ي (ya’) pada kata َ يـ نعَ فَ ه  (nafa’ani)  dan َ يـ خأ    (akhi), ك (kaf) pada 

kata  َ كَ اطَ عَ أ   (a’thaka) dan  َابَات َلَ َكَ مَ ل َعَ م  (mu’allimuka), dan seterusnya. 

 

Apabila Anda perhatikan semua dhamir yang terdapat pada contoh-contoh di 

atas, adakah Anda menemukan perbedaannya dengan dhamir munfashilah 

yang telah Anda ketahui sebelumnya ? Ya, ada perb edaannya secara jelas, 

karena dhamir-dhamir dalam bahasan ini muttashilah (dirangkaikan) dengan 

kata (frase) sebelumnya dan tidak dapat dituturkan secara munfashilah 

(independen) tanpa merangkaikannya dengan kata yang lain, karena itu 

disebut dengan dhamir muttashilah (pronomina persona enklitika). 

 

Apabila Anda kembali pada contoh kelompok pertama, Anda dapat 

mengetahui bahwa dhamir itu dirangkaikan dengan fi’il (verba) pada setiap 

contoh yang berkedudukan sebagai fa’il terhadap fi’il sebelumnya, maka 

dhamir itu fi mahalli raf’in (menempati i’rab rafa’). Apabila diberlakukan 

semua contoh itu dan contoh yang lainnya untuk kaidah tata bahasa Arab, 

Anda dapat mengetahui bahwa dhamir-dhamir yang dirangkaikan dengan fi’il 

hanyalah berkedudukan fi mahalli raf’in (menempati i’rab rafa’), yaitu : ت 

(ta’), ل (alif mutsanna), و (wau jama’ah), ن (nun niswah), dan ي (ya’ 

mukhathabah). 

 



Adapun apabila Anda perhatikan pada contoh kelompok kedua, Anda dapat 

mengetahui bahwa dhamir itu adalah : ي (ya’ mutakallim),  َك (kaf 

mukhathabah), ه (ha’ ghaibah), dan  َن (na). Dan setiap dhamir ini dapat 

dirangkaikan dengan fi’il, isim, dan huruf. Setiap dhamir yang dirangkaikan 

dengan fi’il berkedudukan sebagai maf’ul bih, seperti : َي ya’ pada kata   

يـ نعَ فَ ه َ  (nafa’ani),  َك (kaf)  pada kata َ كَ اطَ عَ أ   (a’thaka), (ha’) pada kata  َ وَ ب َي   
(yuhibbuhu), maka dhamir dalam keadaan ini fi mahalli nashbin (menempati 

i’rab nashab). Sedangkan dhamir yang dirangkaikan dengan isim, seperti : ي 

(ya’)  pada kata   َ يـ خأ    (akhi),  َك (kaf)  pada kata  ََكَ مَ ل َعَ م  (mu’allimuka), 

(ha’) pada kata َ هَ وب َأ  (abuhu), sesungguhnya merupakan mudhaf ilaih karena 

itu fi mahalli jarrin (menempati i’rab jar). Karena itu pula, dhamir yang 

dirangkaikan dengan huruf jar (preposisi jar) juga fi mahalli jarrin 

(menempati i’rab jar), seperti : ي (ya’)  pada kata  ََىـ نم  (minni) dan  َك (kaf)  

pada kata  َكَ يم َإ  (ilaika). 

 

 

Kaidah Tata Bahasa 

 

76.  Dhamir muttashil adalah dhamir yang tidak dapat dituturkan secara 

berdiri sendiri (independen) dan selamanya dirangkaikan dengan kata 

(frase) lain. 

 

77.  Dhamir muttashil dengan fi’il adalah khusus untuk i’rab rafa’, yaitu : ta’, 

alif mutsanna, wau jama’ah, nun niswah, dan ya’ mukhathabah. 

 

78.  Ya’ mutakallim, kaf mukhathab, dan ha’ ghaib apabila dirangkaikan 

dengan fi’il adalah fi mahalli nashbin (menempati i’rab nashab) dan 

apabila dirangkaikan dengan isim atau huruf jar adalah fi mahalli jarrin 

(menempati i’rab jar). 

 

79.  Dhamir  َن (na) dapat fi mahalli raf’in (menempati i’rab rafa’), fi mahalli 

nashbin (menempati i’rab nashab), dan fi mahalli jarrin (menempati i’rab 

jar). 


