PELAJARAN 10
‘ATHAF DAN HURUF ISTI`NÂF

KOSAKATA:

، فصم، شعش، جبنش، قبئى، يشض، صكش، نيش، بحش، صًبء، ثى،ً أ،ً ، ًجو، تشتيب،نيت
، ًجٌد، غيش، يٌاالة، كث، نحيت، سأس، جًيع، اصتنشبق، كف، تضًيت، خنزيش، كهب،حبل
 عذو، تي ًُّى، بعط، صفش،عزس
KAIDAH:
16.a. Di dalam bahasa Arab ada satu huruf yang sering muncul, yaitu huruf waw (ً). Huruf ini
mempunyai beberapa fungsi, antara lain berfungsi sebagai huruf ‘athaf (dalam bahasa
Indonesia sering disebut dengan kata penghubung).
Waw yang berfungsi sebagai huruf ‘athaf disebut dengan waw ‘athaf, dipakai untuk
menghubungkan dua atau lebih kata atau susunan kata (baik yang berbentuk kalimat maupun
yang bukan kalimat) dalam suatu pembicaraan.
Waw ‘athaf ini biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan “dan”.
Dalam kaidah bahasa Arab apabila ada dua kata atau lebih yang dihubungkan dengan huruf
‘athaf maka kata yang kedua i’rabnya sama dengan kata yang pertama.
Contoh:
1. ًانتّشْ تِيْب

( اننِّيّتniat dan tertib)
2. ن
ِ ( غضْم ْانٌجْ ِو ًغضْم ْانيذ ْيmembasuh muka dan membasuh dua tangan)
Jika i’rab kata  غضْمyang pertama (disebut dengan ma’thuf ‘alaih) adalah rafa’ maka i’rab kata
 غضْمyang kedua (disebut dengan ma’thuf) juga rafa’. Begitu pula jika i’rabnya ma’thuf ‘alaih
itu nashab atau jarr maka i’rabnya juga nashab atau jarr. Kasus yang sama terjadi pada contoh:

اننِّيّت ًانتّشْ تِيْب.
Waw ‘athaf juga sering muncul diulang-ulang untuk menghubungkan beberapa kata atau
susunan kata. Jika dalam kasus seperti ini maka untuk menerjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia biasanya diberi koma, sementara kata penghubung “dan” diungkapkan sebelum
ma’thuf terakhir.
Contoh:

( يبء انضًّب ِء ًيبء ْانبحْ ِش ًيبء اننّي ِْش ًيبء ْانبِ ْئ ِشair hujan, air laut, air sungai dan air sumur).

Ada huruf ‘athaf lain yang sering muncul, yaitu

ًْ( أatau) dan ( ث ّىkemudian). Fungsi kedua huruf

ini sama dengan fungsi waw ‘athaf (sebagaimana yang telah dijelaskan).
Contoh:

( بِضكش أًْ يشضsebab mabuk atau sakit).
2. ( يحْ ًٌْ د قبئِى ث ّى جبنِشMahmud berdiri kemudian duduk).
16.b.Fungsi lain dari huruf waw (ً) dan  ث ّىadalah sebagai isti`naf (memulai ungkapan baru). Waw
dan  ث ّىisti`naf muncul di awal kalimat setelah adanya kalimat sempurna yang biasanya kalimat
1.

kedua merupakan kalimat yang berdiri sendiri atau muncul pada awal fashal. Dengan demikian,
isim setelah waw dan  ث ّىisti`naf berstatus sebagai mubtada`.
Contoh:
1. Setelah berbicara tentang cara menyucikan kulit lalu ada kalimat berikutnya

ْ
ًعظى ْانًيْت ِت

( ًشعْشىب ن ِجشTulang dan bulu bangkai (itu) najis)
2. م حبل
ِّ ‘( (فصْ م) ًانضٌِّاك يضْتحب فِ ْي كFashal’ Gosok gigi (itu) sunnah dalam keadaan apa
pun)

( ث ّى ْان ًِيبه عهى أسْ بع ِتAir (itu) terbagi menjadi empat)
Waw dan  ث ّىisti`naf tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
3. أ ْقضبو

LATIHAN
1.

Bacalah teks berikut ini dengan benar (terutama perhatikan cara membaca akhir kata dari
setiap kata yang ada) kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia!

 ًغضم، ًغضم انٌجو، ًفشًض انٌظٌء اننيت عنذ غضم انٌجو//جهذ انكهب ًانخنزيش نجش
 ًصنن// ًانتشتيب، ًغضم انشجهين إنى انكعبين، ًيضح بعط انشأس،انيذين إنى انًشفقين
 ًيضح، ًيضح جًيع انشأس، ًاالصتنشبق، ًانًعًعت، ًغضم انكفين،انٌظٌء انتضًيت
 ثى انًيبه عهى// ًانًٌاالة، ًتخهيم أصببع انيذين ًانشجهين، ًتخهيم انهحيت انكثّت،األرنين
 ًيبء، ًغبىش غيش يطيش، ًغبىش يطيش يكشًه، غبىش يطيش غيش يكشًه:أسبعت أقضبو
// ًعنذ ًجٌد انعزس بضفش أً يشض، انتيًى جبئز عنذ عذو انًبء//نجش
2.

Tunjukkan huruf-huruf ‘athaf dan huruf-huruf isti`naf yang ada pada teks di atas, kemudian
tujukkan i’rab kata sesudahnya!

3.

Sebutkan status masing-masing kata dari teks di atas dan sebutkan tanda i’rabnya!

