PELAJARAN 8
ISIM-ISIM YANG DIBACA JARR, IDHAFAH DAN
ZHARAF

KOSAKATA:

، أيبو، يأيٕو، إيبو، َٕو، َجس، ييزخ، عظى، أرثعخ، رقسيى،ّ فق،ٍ يحس، كثير، ثٕاة،كـ
، كم، عبنِى، رة، شًس، غرٔة، غبئط، ثٕل، كعت، رجم، دثبغ، غسم، عشبء،ثعد
ٌ أُ ُذ، يسح، قيبو، عُد،ركعخ
KAIDAH:
12.a.Jika ada isim didahului oleh salah satu huruf jarr maka isim itu dibaca jarr. Huruf-huruf jarr
antara lain: ٍْ  ِي, إِنى, ٍع
ْ , عهى, فِ ْي, ثِـ, كـ, dan نِـ.
Contoh:

ْ .7
ٍْكبن ًُحْ ِسُِي
ة
ِ  نِهثّٕا.8

ِّ  فِ ْي ْانفِ ْق.5
 ثًِبء.6

ْالو
ِ اْلس
ِ ْ ٍِ  ع.3
 عهى ْان ًُزعهِّ ِى.4

د
ِ  ِيٍ انزّ ْق ِسيًْب.1
ٍِ  إِنى ا ْن ًِرْ فق ْي.2

Dalam tata bahasa Arab susunan ini disebut dengan susunan jarr + majrur. Huruf jarr disebut
jarr dan isim yang didahului oleh huruf jarr disebut majrur. Jadi pada susunan
misalnya, ي
ْ ِ فadalah jarr dan ِّ  ْانفِ ْقadalah majrur.

ِّ فِ ْي ْانفِ ْق

12.b. Susunan jarr + majrur dapat berstatus sebagai khabar. Dalam keadaan seperti ini i’rabnya jarr +
majrur sesuai statusnya sebagai jarr dan majrur.
Contoh: ج ِد
ِ ْانً ْس
Kata

( ْانٕن ُد فِ ْيanak (itu) di dalam masjid).
 ْانٕن ُدadalah mubtada` dan susunan فِ ْي ْانً ْس ِج ِد

adalah khabar yang terdiri dari jarr +

majrur.
Khabar yang terdiri dari jarr + majrur bisa saja didahulukan daripada mubtada`nya.

( فِ ْي ْانً ْس ِج ِدdi masjid ada seorang anak).
Susunan kata ج ِد
ِ  فِ ْي ْانً ْسadalah khabar yang didahulukan dan kata ٔند
Contoh: ٔند

adalah mubtada` yang

diakhirkan daripada khabarnya.
13. Selain didahului oleh huruf jarr, isim bisa dibaca jarr apabila isim itu dalam sebuah gabungan
makna yang biasa disebut idhafah.
Idhafah adalah susunan dua kata atau lebih yang membentuk satu gabungan makna yang tidak
terpisahkan.

Contoh: ر
ِ ْانجِ ْئ

يب ُء

(air sumur).

Kata  يب ُءadalah mudhaf dan kataر
ِ  ْانجِ ْئadalah mudhaf ilaih.
Isim yang berstatus sebagai mudhaf kedudukan i’rabnya tergantung statusnya di dalam kalimat,
sedangkan isim yang berstatus sebagai mudhaf ilaih selalu dibaca jarr.
Contoh:

ْ (tulang bangkai itu najis);
عظ ُى ْانًيْز ِخ
ْ (air ada empat bagian).
b. ان ًِيبُِ عهى أرْ ثع ِخ أ ْقسبو
ْ merupakan susunan idhafah, عظ ُى
ْ adalah mudhaf dan  ْانًيْز ِخadalah
ْ عظ ُى
Susunan انًيْز ِخ
ْ berstatus sebagai mubtada` maka kata
mudhaf ilaih yang selalu dibaca jarr. Karena kata عظ ُى
a. جس
ِ َ

ini dibaca rafa’.
Lain halnya dengan susunan

أرْ ثع ِخ أ ْقسبو

yang juga merupakan susunan idhafah, kata

أرْ ثع ِخmudhaf, dan kata  أ ْقسبوmudhaf ilaih. Karena kata  أرْ ثع ِخjatuh setelah huruf jarr, maka
kata ini harus dibaca jarr.
Catatan:
Kata yang berstatus sebagai mudhaf tidak ada tanwinnya dan tidak ada kata sandang ال.
14. Ada susunan idhafah yang hampir serupa dengan susunan jarr+majrur, yaitu zharaf.
Zharaf ada dua, yaitu zharaf zaman (keterangan waktu) dan zharaf makan (keterangan
tempat).
Ketika zharaf yang terdiri dari susunan idhafah itu berstatus sebagai khabar, maka zharaf tidak
dibaca rafa’, akan tetapi selalu difathah. Tidak seperti yang terjadi pada susunan idhafah selain
zharaf.
Contoh:
Zharaf zaman

Zharaf makan

انُّْٕ ُو ثعْد ان ِعشب ِء

اْليب ُو أيبو ْانًأْ ُيْٕ ِو
ِ

Tidur (itu) sesudah isya`

Imam (itu) di depan makmum

Kata  انُٕوdan kata  اْليبوpada contoh di atas adalah mubtada`, dan susunan kata
dan اْليبو

ثعد انعشبء

 أيبوadalah zharaf yang terdiri dari susunan idhafah. Susunan idhafah ini berstatus

sebagai khabar.
Zharaf yang menjadi khabar juga bisa didahulukan dari mubtada`nya. Kasusnya sama dengan
kasus khabar yang terdiri dari jarr + majrur. Contoh:
Zharaf makan

ثعْد انُّْٕ ِو ُغسْم

أيبو ْانًأْ ُيْٕ ِو إِيبو

Setelah tidur mandi

di depan makmum ada seorang imam

 ثعْد انُّْٕ ِوadalah khabar yang didahulukan daripada mubtada`nya dan terdiri dari
ُ adalah mubtada` yang diakhirkan daripada
idhafah dari zharaf, dan kata غسْم

Susunan kata
susunan

Zharaf zaman

khabarnya.

LATIHAN
1.

Sebutkan huruf-huruf jarr yang kau hafal!

2.

Apa yang dimaksud dengan idhafah itu? Susunan idhafah terdiri dari apa saja?

3.

Apa zharaf itu? Ada berapa zharaf itu? Sebutkan!

4.

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

// ٔجهٕد انًيزخ طبْرح ثبندثبغ//ٍ غسم انيديٍ إنى انًرفقي//انٕند انًجزٓد في انجيذ انجديد
ِ انًيب// في انًبء انراكد// االسزُجبء ٔاجت يٍ انجٕل ٔانغبئط//ٍغسم انرجهيٍ إنى انكعجي
 انحًد ّلل// االسزُجبء ثثالثخ أحجبر// إنى غرٔة انشًس// نهثٕاة انكثير//عهى أرثعخ أقسبو
 يقرأ// يسح األذَيٍ ثًبء جديد// عُد انقيبو إنى انصالح// عُد انقيبو يٍ انُٕو//ٍرة انعبنًي
//ٌ نالعزكبف شرطب//ٌ في كم ركعخ قيبيب//أحًد انقرآٌ في انجيذ انكجير
5.

Carilah isim yang dibaca jarr lalu sebutkan apa yang membuat dia dibaca jarr!

6.

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

