
AHWALU BINA’I AL-AMRI 

(KEADAAN BINA’ FI’IL AMAR) 

 

 

Perhatikan contoh : 

 

 No. Arab Indonesia منرة

نَاهََم بَْؼَد اأَلْكِ  ْف هَظ   1 ١  Sikat gigi Anda sesudah makan أَس ْ

ْيِ  لْ تََمه  2 ۲  Hati-hati di perjalanan ِِف امس 

تَمِ  3 ٣ ِبيِْب  عْ ِإس ْ  Dengarkan saran dokter هُْصَح امط 

 Bangunlah (hai kalian wanita) ُمبَكَِّرات  ْظَن ِإْستَْيلِ  4 ٤

lebih awal 

َؼامِ طَ ْدَن أَجِ  5 ٥  Masaklah (hai kalian wanita) ْبَخ امط 

menu masakan  

 Didiklah (hai kalian wanita) أَْوََلَدُنن   ْبنَ َهذِّ  6 ٦

anak-anak Anda 

  Hindarilah terlalu banyak امِلَزاَح امكَِثْيَ  َب  ََتَن   7 ٧

sendagurau  

 Pergaulilah saudara-saudaramu ِإْدَواهََم ِِبملَْؼُروِف  ن  رَ ـػَاشِ  8 ٨

dengan baik 

 Berangkatlah ke ladang ِإََل احلُُلولِ  َجن  ُأْدرُ  9 ٩

ِدًْقِ  َظنْ ِإْحفَ  10 ١١  Pegang teguh janji sahabat َغهَْد امص 

 Berbaiklah kepada sesama ِإََل امن اِس  َنْ ْحِس أَ  11 ١١

manusia 



 Nyalakanlah lampumu ِمْصَباَحمَ  َدنْ أَوكِ  12 ١۲

َبكََة ََيَصي ادُ  قِ مْ أَ  13 ١٣  Lemparkan jalamu, hai penjala امش  

ِبيْبَ  عُ ُأدْ  14 ١٤  Panggil dokter امط 

ْدَق ِفْيَما تَُلولُ  ر  تََ  15 ١٥  Gelorakan kebenaran dalam امص 

orasi Anda 

 Buka (kalian berdua) jendela هََواِفَذ احلُْجَرةِ  َحاـِإفْتَ  16 ١٦

kamar 

 Hormati tamu Anda (kalian ُضُيوفَُُكَا  َماأَْنِر  17 ١٧

berdua) 

 Goyang-goyang  (kalian ََشََرَة امن ْبقِ  َزاُأْهزُ  18 ١٨

berdua) pohon bidara 

تَانِ  ُؼواِإْجَ  19 ١٩  Kumpulkan (kamu sekalian) ثََمَر امبُس ْ

hasil perkebunan 

تَحِ  20 ۲١ واِإس ْ ْ  مُّ  Berenanglah (kamu sekalian) di رِ ِِف الّن 

sungai 

 Berangkatlah (kamu sekalaian) ِإََل احلُُلولِ  ُجواُأْدرُ  21 ۲١

ke ladang 

 Aturlah (hai wanita) perabotan أَََثَث اخلُْجَرةِ  ِب ـَرت   22 ۲۲

kamar 

ارِ  ِليأَغْلِ  23 ۲٣  Tutuplah (hai wanita) pintu َِبَي ادل 

rumah 

 Hapalkan (pelajari) (hai pelajar َدْرَسمِ  ِظيِإْحفَ  24 ۲٤

putri) pelajaranmu 

 

 

 



Penjelasan : 

 

Kita telah mengetahui pada pembahasan yang lalu bahwa fi‟il amar adalah 

mabni, tetapi dalam pembahasan ini kita fokuskan pada keadaan bina‟nya. 

 

Mari kita cermati enam contoh pertama di atas (no. 1 s.d. 6). Tiga contoh 

pertama (no. 1, 2, dan 3) terdapat fi‟il amar shahih akhir dan tidak mendapat 

akhiran apapun. Sedangkan pada tiga contoh kedua (no. 4, 5, dan 6) mendapat 

akhiran nun niswah. Semua huruf akhir kata fi‟il ini adalah dalam keadaan 

sakinah (sukun). Demikian juga untuk setiap fi‟il amar dalam susunan kalimat 

yang lain sebagaimana contoh no. 1 s.d. 6 tersebut. Karena itu, kita 

mengetahui bahwa fi‟il amar dalam keadaan seperti pada dua kelompok 

contoh ini adalah di-mabni-kan sukun (mabniyyun ‘ala as-sukun). 

 

Kemudian kita cermati enam contoh kedua (no. 7 s.d. 12). Kita menemukan 

fi‟il amar yang mendapat akhiran “nun” ( ن ) yang menunjukkan makna 

penegasan dan penguatan terhadap fi‟il yang disebut dengan nun taukid.   

Akhiran “nun” ini berupa tsaqilah (   ن ) dan kadangkala berupa khafifah ( ْن) 

sebagaimana yang kita lihat pada contoh-contoh tersebut. Apabila kita tinjau 

lebih jauh, huruf-huruf akhir kata  fi‟il amar pada enam contoh tersebut  

adalah dalam keadaan maftuhah (fathah). Demikian juga untuk setiap fi‟il 

amar dalam susunan kalimat yang lain sebagaimana contoh no. 7 s.d. 12 

tersebut. Karena itu, kita mengetahui bahwa fi‟il amar dalam keadaan seperti 

ini adalah di-mabni-kan fathah (mabniyyun ‘ala al-fathi). 

      

Apabila kita cermati tiga kelompok contoh berikutnya (no. 13, 14, dan 15), 

terdapat fi‟il amar :  َقِ مْ أ  (alqi),  ْعُ ُأد  (ud‟u), dan  ََرّ ت  (taharra) yang 

dihilangkan huruf „illahnya. Bukti tentang hal ini adalah adanya huruf „illah 

pada fi‟il madhi dan mudhari‟nya. Dalam bentuk fi‟il madhi terlihat jelas : 

ىأَمْلَ   (alqa),   َاَدػ  (da‟a), dan   ىَتَر  (taharra), sedang dalam bentuk fi‟il 

mudhari‟ :  ِيًُلْل  (yulqi),   ُوًَْدغ  (yad‟u), dan   ىًَتََحر  (yataharra). Karena itu, 



fi‟il-fi‟il ini merupakan fi’il mu’tal akhir. Demikian juga semua fi‟il amar 

semacamnya dihilangkan huruf akhir katanya (huruf „illahnya). 

 

Penyebab dihilangkannya huruf akhir kata (huruf „illahnya) ini hanyalah 

struktur (bentuk) bina‟. Karena itu, kita tentukan bahwa fi‟il amar 

sebagaimana pada contoh-contoh tersebut di-mabni-kan dengan 

dihilangkannya huruf „illah (mabniyyun ‘ala hadzfi harfi al-‘illah).  

 

Mari kita cermati fi‟il amar pada contoh-contoh terakhir. Kita mengetahui fi‟il 

amar tersebut mendapat akhiran “alif” ( ا  ) yang menunjukkan makna itsnain 

(bentuk ganda), “wau” ( و  ) yang menunjukkan makna jamak mudzakar 

(bentuk jamak maskulin jender),  atau “ya‟” ( ي  ) yang menunjukkan makna 

wahidah mukhathabah (orang kedua perempuan tunggal). Dalam bentuk fi‟il 

mudhari‟ fi‟il-fi‟il ini terlihat adanya “nun” ( ن ) :  ًَِْفتََحان (yaftahani), 

َمُؼونَ   tetapi huruf “nun” ini tidak ,(yartabina) تَْرتَِبْيَ   dan ,(yajma‟una) ََيْ

muncul dalam fi‟il amar yang mendapat akhiran akhiran “alif” ( ا  ), “wau” (و),  

atau “ya‟” ( ي  ).  Karena itu, kita katakan bahwa fi‟il amar semacam dalam 

kelompok contoh ini di-mabni-kan dengan dihilangkannya huruf nun 

(mabniyyun ‘ala hadzfi an-nun). 

 

Kaidah Tata Bahasa 

 

35.  Fi‟il amar di-mabni-kan sukun apabila huruf akhir katanya bukan berupa 

huruf „illah (shahih akhir) dan tidak mendapat akhiran apapun atau 

mendapat akhiran nun niswah. Apabila mendapat akhiran nun taukid di-

mabni-kan fathah, apabila mu‟tal akhir di-mabni-kan dihilangkannya huruf 

„illah, dan apabila mendapat akhiran alif tatsniyyah, wau jamak, atau ya’ 

mukhathabah, di-mabni-kan dihilangkannya huruf nun.  
 


