
TAUKIDU ADH-DHAMIRU AL-MUTTASHIL WA AL-MUSTATIR 

(TAUKID PRONOMINA PERSONA ENKLITIK DAN IMPLISIT) 

 

 

Perhatikan contoh : 

 

 

 .No منرة
TAUKID PRONOMINA PERSONA ENKLITIK DAN IMPLISIT 

ARAB/INDONESIA 

 ١  1 

ُمُ قُ  َُ ِبُُنُ أ ُُت   ِبُاجُِول

Aku, benar aku berkonsisten dalam kewajiban 

 ٢  2 
 دُ حُ أ ُُت ُن ُأ ُُكُ اءُ اُجُ مُ 

Seseorang datang kepada Anda, benar Anda 

٣   3 
ُمُ ل ُسُ   َُ هُ ُهُِيُ ل ُع ُُت 

Aku mengucapkan selamat kepadanya, benar dia 

٤   4 
ُهُِدُ  ُ ُان ُش   ُفُ ن ُأ ُُنُ ن   ان ُس  

Kita tercengang, benar kita sendiri 

٥   5 

 كُ س ُفُ ن ُُت ُن ُأ ُُت ُرُ عُِذُ 

Anda dikejutkan, benar anda sendiri 

 ٦  6 
نُ جُ  ُ َاُب   ُمُ ه سُ فُ ن ُأ ُُه 

Takut pada mereka, benar mereka sendiri 

 ٧ 7 
ُِأ ُُ ُرُ اولف ُُنُ أ ُُجُ س   س 

  Aku, benar aku memasang pelana pada kuda itu 



٨  8 
 ةُ ذُ افُِاولن ُُت ُن ُأ ُُحُ ت ُف ُاُِ

Buka jendela itu, benar Anda ! 

 ٩ 9 

 اب ُت ُاولكَُُُِ هُ ُأ ُرُ ق ُُدُ ي ُِرُف ُ

Farid, benar ia membaca buku itu 
 

 ١۰ 10 

ُِأُ  ُرُ اولف ُُِسُفُ ن ُُنُ أ ُُجُ س   س 

Aku, benar aku sendiri memasang pelana pada kuda itu 

 ١١ 11 
 ةُ ذُ افُِاولن ُُكُ س ُفُ ن ُُت ُن ُأ ُُحُ ت ُف ُاُِ

Buka jendela itu, benar anda sendiri !  

 ١٢ 12 
 اب ُت ُاولكُُِهُ س ُفُ ن َُُُ هُ ُأ ُرُ ق ُُدُ ي ُِرُف ُ

Farid, benar ia sendiri membaca buku itu 

 

 

Penjelasan : 

 

تاءاول  (ta’) pada kata  تمق  (qumtu), اولاكف (kaf) pada kata  كجاء  (ja’aka), dan 

هعلي pada kata (’ha) اولهاء  (‘alaihi) pada tiga contoh pertama, semuanya 

merupakan dhamir muttashil (pronomina persona enklitik) yang ditaukidkan 

(ditegaskan) secara lafzhi dengan dhamir rafa’ munfashil (pronomina persona 

rafa’ independen). Jika Anda telaah semua dhamir muttashil (pronomina 

persona enklitik) dengan berbagai macamnya, baik dalam posisi (mahal) 

rafa’, nashab, maupun jar, tentu Anda menemukannya ditaukidkan secara 

lafzhi dengan dhamir rafa’ munfashil (pronomina persona rafa’ independen). 

 

Adapun dhamir (pronomina persona) ُن  (na) pada kata (dahisyna), ُاولتاء  (ta’) 

pada kata (dzu’irta), َاو ُاول  (wau) pada kata (jabunu) pada tiga contoh 

berikutnya semuanya merupakan dhamir rafa’ munfashil (pronomina persona 



rafa’ independen) yang ditaukidkan dengan taukid maknawi dengan kata 

 sesudah ditaukidkan dengan dhamir munfashil (pronomina (an-nafs) اولنفس

persona independen). Lalu jika Anda telaah semua dhamir rafa’ muttashil 

(pronomina persona rafa’ enklitik) yang ditaukidkan dengan kata اولنفس (an-

nafs) dan اولعني (al-‘ain), tentu Anda menemukan hanya ditaukidkan sesudah 

ditaukidkan dengan dhamir munfashil (pronomina persona independen).  

 

Cermati dhamir-dhamir mustatir (pronomina persona implisit) pada contoh-

contoh terakhir. Anda dapat menyimpulkan hukumnya termasuk taukid lafzhi, 

demikian juga taukid maknawi dengan اولنفس (an-nafs) dan اولعني (al-‘ain), 

hukumnya adalah yang berlaku untuk dhamir muttashil (pronomina persona 

enklitik) terdahulu. 

 

 

 

Kaidah Tata Bahasa : 

 

166. Dhamir muttashil (pronomina persona enklitik) dan mustatir (implisit) 

ditaukidkan secara lafzhi dengan dhamir rafa’ munfashil (pronomina 

persona rafa’ independen). 

167. Taukid untuk dhamir muttashil (pronomina persona enklitik) dan 

mustatir (implisit) dengan اولنفس (an-nafs) dan اولعني (al-‘ain) hanya 

dapat dilakukan sesudah ditaukidkan dengan dhamir rafa’ munfashil 

(pronomina persona rafa’ independen). 
 


