
PELAJARAN 11 

KHABAR DARI MUBTADA` YANG DIBUANG, BADAL DAN 

MU’TALL AKHIR 

KOSAKATA: 

 تعذُّر، طهة، وقت، يدعّو، يسزى، يًني، عصا، سيدنا، هي، تشزج، إيصال، نجاسح، إسانح،

 تقديى جسد، إيزار، قثم، انقاظي،

KAIDAH: 

17.  Sering kita jumpai dalam teks-teks berbahasa Arab klasik yang mengungkapkan tentang 

pembagian yang biasanya dalam bahasa Indonesia diberi nomor urut, akan tetapi di dalam 

bahasa Arab sering tidak memakai nomor urut. Misalnya: 

ْسمِ  وفزائِط   ْيعِ  إِني اْنًاءِ  وإِْيصال   اننّجاسحِ  وإِسانح   اننِّيّح  : أْشياء ثالثح   اْنغ  ًِ  واْنثشزجِ  انّشْعزِ  ج

Terjemah harfiahnya: 

(Adapun fardhu-fardhunya mandi itu ada tiga perkara: (yaitu) niat, menghilagkan najis, dan 

menyampaikan air ke semua rambut dan kulit) 

Terjemah alternatif: 

(Rukun-rukun mandi itu ada tiga, yaitu: (1) niat, (2) menghilangkan najis, dan (3) meratakan air 

ke seluruh rambut dan kulit). 

Pada contoh di atas, status kata   اننِّيّح  adalah khabar dari mubtada` yang dibuang, jika 

ditampakkan adalah dan seterusnya. Dengan demikian, kata اننِّيّح   ِهي   dibaca rafa’ sebagai اننِّيّح   

khabar. 

18. Di dalam bahasa Arab sering muncul penyebutan sesuatu yang dilanjutkan dengan penyebutan 

kata lain yang sebenarnya makna kata itu adalah kata yang sudah disebutkan sebelumnya. 

Dalam hal seperti ini para ahli tata bahasa Arab menyebutnya dengan istilah badal.  

Contoh: نا د   سيِّد  ًّ ح ي   (penghulu kita Muhammad).  

Makna dan isi dari kata نا د   adalah kata  سيِّد  ًّ ح  .ي 

Susunan kata yang pertama (نا د  ) disebut mubdal minhu dan kata kedua (سيِّد  ًّ ح  disebut (ي 

badal. Jadi pada contoh di atas kata   د ًّ ح ناسيِّ  adalah badal, dan ي  د   adalah mubdal minhu. 

I’rabnya badal mengikuti i’rabnya mubdal minhu, artinya, jika mubdal minhu dibaca rafa’ maka 

badal juga dibaca rafa’, seperti contoh نا د   سيِّد  ًّ ح ي   di atas, karena نا  dibaca rafa’ maka kata سيِّد 

د   ًّ ح  juga dibaca rafa’, begitu pula jika mubdal minhu dibaca nashab atau jarr, maka badal ي 



harus mengikuti i’rabnya mubdal minhu. Bandingkan dengan i’rabnya man’ut + na’at. 

19. Apabila ditemukan kata, baik isim maupun fi’il, dalam bahasa Arab yang akhirnya huruf waw, 

alif atau ya’ asli (bukan tambahan) dan sebelum huruf terakhir berharakat, maka waw, alif dan 

ya’ itu disukun dan i’rabnya dikira-kirakan, kecuali waw dan ya’ yang difathah atau dibaca 

nashab. Kata yang seperti ini dinamakan mu’tall akhir (huruf terakhir berupa huruf ‘illah). Huruf 

‘illah ada tiga: alif, waw, dan ya`. 

Catatan:  

- Alif ada yang ditulis dengan berdiri tegak (ا) dan ada yang ditulis seperti ya’. Yang ditulis 

seperti ya’ tidak ada titik di bawahnya dan disebut dengan alif layyinah (ى).  

Contoh: ،نياني   انعصا ًْ  

- Ya’ dan waw di akhir kata yang ditasydid diharakati sebagaimana huruf-huruf lain.  

Contoh: ، وُّ  انشافِِعيُّ اْنًْدع   

 

 

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! 

 إني انيدين وغسم ،انوجه وغسم ،انوجه غسم عند اننيح: أشياء ستح انوظوء وفزوض

 انتيًى وشزائط// وانتزتية ،انكعثين إني انزجهين وغسم ،انزأس تعط ويسح ،انًزفقين

 تعذرو ،انًاء وطهة ،انصالج وقت ودخول ،يزض أو تسفز انعذر وجود: أشياء خًسح

 أتو انقاظي// يحًد سيدنا عهي للّا  وصهي// انطاهز وانتزاب ،انطهة تعد انًاء استعًال

: أشياء خًسح انغسم وسنن// انشافعيّ  اإلياو يذهة عهي انفقه// انحسين تن أحًد شجاع

 عهي انيًني وتقديى ،وانًواالج ،انجسد عهي انيد وإيزار ،انغسم قثم وانوظوء ،انتسًيح

 //انيسزى

2. Tunjukkan kata yang menjadi khabar dari mubtada` yang dibuang pada teks di atas! 

3. Tunjukkan kata yang menjadi badal pada teks di atas! 

4. Tunjukkan isim mu’tall akhir dari teks di atas lalu sebutkan status dan tanda i’rabnya! 

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

 


