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BAB III 

STRUKTUR AL-IDAFAT DALAM AL-QUR’AN AL-KARIM 

 

3.0  PENGENALAN 

 

 Dalam bab ketiga ini penulis akan menghuraikan tentang struktur al-Idafat yang 

ada dalam al-Qur’an al-Karim dan juga bentuk-bentuknya. Setelah dihuraikan akan 

dapat dilihat perbezaan antara struktur al-Idafat dalam bahasa Arab dan al-Qur’an al-

Karim. 
 
 
 
3.1 PENGGUNAAN BAHAGIAN AL-IDAFAT DALAM AL-QUR’AN AL-

KARIM 

 

 Dalam al-Qur’an al-Karim, struktur al-Idafat juga dibahagi kepada dua bahagian 

sebagaimana yang ada dalam bahasa Arab, iaitu al-Idafat al-Ma‘nawiyyat dan al-Idafat 

al-Lafziyyat. 

 

3.1.1   AL-IDAFAT AL-MA‘NAWIYYAT DALAM AL-QUR’AN AL-KARIM 

 

 Bentuk-bentuk al-Idafat al-Ma‘nawiyyat yang ada dalam al-Qur’an al-Karim 

adalah seperti berikut : 

1. Al-Idafat al-Lamiyyat, iaitu yang mengandaikan partikel Genitif الالم antara mudaf 

dan mudaf ilayh. Contohnya adalah : 

  كُونوا أَنصار اِهللا 97  

‘Jadilah diri kamu pembela-pembela (agama) Allah’ 

                                                
97  Al-Qur’an. Surah al-Saff. Ayat 14 
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Dalam ayat ini struktur al-Idafatnya adalah اِهللا ارصأَن ‘pembela-pembela (agama) 

Allah’. Mudafnya adalah ارصأَن ‘pembela-pembela’ dan mudaf ilayhnya adalah اِهللا. 
Partikel Genitif yang diandaikan antara mudaf dan mudaf ilayh adalah الالم sehingga 

boleh diucapkan لَّها لارصأَن ‘pembela-pembela bagi (agama) Allah’. 

 

2. Al-Idafat al-Bayaniyyat, iaitu yang mengandaikan partikel Genitif نم antara mudaf 

dan mudaf ilayh. Contohnya adalah : 

98 كُملَيلَى عتا يامِ إِالَّ معةُ اَألنمهِيب لَكُم لَّتأُح 
‘Dihalalkan bagi kamu (memakan) binatang-binatang ternakan, kecuali apa yang akan 

dibacakan (tentang haramnya) kepada kamu’ 

 

Struktur al-Idafat dalam ayat ini adalah ِامعةُ اَألنمهِيب ‘binatang ternakan’. 

Mudafnya adalah ُةمهِيب ‘binatang’ dan mudaf ilayhnya adalah ِامعاَألن ‘ternakan’. Partikel 

Genitif yang diandaikan antara mudaf dan mudaf ilayh adalah نم sehingga dapat 

diucapkan ِامعاَألن نةٌ ممهِيب ‘binatang dari ternakan’. Struktur al-Idafat ini termasuk 

kepada Idafat sesuatu kepada jenisnya. Lafaz ِامعاَألن ‘ternakan’ adalah jenis daripada 

 binatang’ juga adalah lafaz am kemudian diidafatkan‘ بهِيمةٌ binatang’. Lafaz‘ بهِيمةٌ

kepada lafaz yang lebih khas, iaitu ِامعاَألن ‘ternakan’. 

 

3. Al-Idafat al-Zarfiyyat, iaitu yang mengandaikan partikel Genitif يف antara mudaf 

dan mudaf ilayh. Contohnya adalah : 

  99 متتابِعينِ نِصيام شهريفَمن لَم يجِد فَ
‘Sesiapa yang tidak dapat (mencari hamba yang akan dimerdekakannya), maka 

hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut’ 

                                                
98 Al-Qur’an. Surah al-Ma’idat. Ayat 1 
99 Al-Qur’an. Surah al-Nisa’. Ayat 92 
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Struktur al-Idafat dalam ayat di atas adalah ِنيرهش اميص ‘puasa dua bulan’. 

Mudafnya adalah اميص  ِ‘puasa’ dan mudaf ilayhnya adalah ِنيرهش ‘dua bulan’. Partikel 

Genitif yang diandaikan antara mudaf dan mudaf ilayh adalah يف. Struktur al-Idafat ini 

dapat diandaikan dengan ِنيرهش يف اميص ‘puasa dalam masa dua bulan’. 

 

Al-Idafat al-Ma‘nawiyyat juga bertujuan untuk mendefinitkan atau 

mengkhususkan mudaf. Maksudnya apabila mudaf ilayhnya adalah kata nama definit 

maka mudafnya menjadi definit. Manakala apabila mudaf ilayhnya kata nama indefinit 

maka mudafnya menjadi khusus. Contohnya adalah : 

a. Contoh untuk mendefinitkan adalah : 

 أَصحاب اجلَنة يومئذ خير مستقَرَا وأَحسن مقيالً 100
‘Ahli-ahli syurga pada hari itu lebih baik tempat menetapnya dan lebih elok tempat 

rehatnya’ 

 

Struktur al-Idafat dalam ayat di atas adalah اجلَن ابحأَصة  ‘ahli-ahli syurga’. Ia 

adalah al-Idafat al-Mahdat. Mudaf ilayhnya yang terletak pada perkataan اجلَنة  ‘syurga’ 

merupakan kata nama definit kerana diawali dengan partikel أل. Oleh itu, mudafnya 

menjadi definit. 

 

b. Contoh untuk mengkhususkan adalah : 

 101 نيرِماملُج نا مودع بِيكُلِّ نا للْنعج ككَذَلو 

‘Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi musuh dari kalangan orang-orang 

yang berdosa’ 

 

                                                
100  Al-Qur’an. Surah al-Furqan. Ayat 24 
101  Al-Qur’an. Surah al-Furqan. Ayat 31 
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Dalam ayat ini struktur al-Idafatnya adalah بِيكُلِّ ن ‘tiap-tiap nabi’. Mudaf ilayh 

بِين ‘nabi’ yang indefinit menyebabkan mudaf  ِّكُل ‘tiap-tiap’ menjadi khusus. 

 

 3.1.2 AL-IDAFAT AL-LAFZIYYAT DALAM AL-QUR’AN AL-KARIM 

 

Bentuk-bentuk al-Idafat al-Lafziyyat yang ada dalam al-Qur’an al-Karim adalah 

seperti berikut : 

1. Mudafnya adalah kata nama pelaku )اسم فاعل( . Contohnya adalah : 

 102 إِلَي رافعكو متوفِّيكإِني 

‘Sesungguhnya Aku akan mematikanmu dan akan mengangkatmu ke sisi-Ku. 

 

Struktur al-Idafat dalam ayat di atas adalah كفِّيوتم ‘mematikanmu’ dan كعافر 
‘mengangkatmu’. Mudafnya adalah فِّيوتم ‘yang mematikan’ dan عافر ‘yang 

mengangkat’, manakala mudaf ilayhnya adalah ganti nama ك ‘kamu’. Kedua-dua mudaf 

dalam ayat ini adalah kata nama pelaku yang diidafatkan kepada objeknya yang 

berbentuk ganti nama. 

 

2. Mudafnya adalah mubalaghat kata nama pelaku )مبالغة اسم فاعل( . Contohnya adalah: 

 أَنَّ اللَّهالَّوعويالْغ 103 بِم   
‘Dan bahawasanya Allah Maha Mengetahui akan perkara-perkara yang ghaib’ 

 

Struktur al-Idafat dalam ayat di atas adalah َّالعويالْغ بِم  ‘Maha Mengetahui akan 

perkara-perkara yang ghaib’. Mudafnya adalah َّالعم  ‘Maha Mengetahui’, manakala 

                                                
102 Al-Qur’an. Surah Ali ‘Imran. Ayat 55 
103 Al-Qur’an. Surah al-Tawbat. Ayat 78 
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mudaf ilayhnya adalah ويبِالْغ  ‘perkara-perkara yang ghaib’. Mudafnya berbentuk 

mubalaghat kata nama pelaku yang diidafatkan kepada objeknya. 

 

3. Mudafnya adalah kata sifat musyabbahat. Contohnya adalah : 

104وأَنَّ اَهللا شديد الْعذَابِ   

‘Dan bahawa sesungguhnya Allah Maha berat azab seksa-Nya’ 

 

Struktur al-Idafat dalam ayat di atas adalah ِذَابالْع ديدش ‘Maha berat azab seksa-

Nya’. Mudafnya adalah ديدش ‘Maha Berat’ dan mudaf ilayhnya adalah ِذَابالْع ‘azab 

seksa’. Mudafnya berbentuk kata sifat musyabbahat yang diidafatkan kepada 

pelakunya, iaitu ِذَابالْع ‘azab seksa’.  

 

Menurut ahli tahqiq kata nama ديدش ‘Maha berat’ dalam ayat ini adalah salah 

satu bentuk sighat mubalaghat kerana ia menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh kata 

nama pelaku yang disertai penambahan (disangatkan). Sighat mubalaghat ini kembali 

kepada makna kata sifat musyabbahat kerana menyebutkan banyaknya perbuatan Allah 

sehingga menjadikannya sifat tetap bagi Allah dan ia diambil dari kata kerja 

intransitif.105 

 

Berdasarkan huraian di atas, penulis tidak menemukan al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

yang diandaikan dengan partikel Genitif كاف dan عند dalam al-Qur’an al-Karim dan 

struktur al-Idafat al-Lafziyyat dalam al-Qur’an al-Karim tidak memiliki bentuk struktur 

yang mudafnya adalah kata nama objek sepertimana yang ada dalam bahasa Arab. 

 

                                                
104 Al-Qur’an. Surah al-Baqarat. Ayat 165 
105 Syaykh Mustafa al-Ghalayayniyy. 1997. Jami‘ al-Durus al-‘Arabiyyat. Juzuk.1. Cet.2. Beirut : al-

Maktabat al-‘Asriyyat, h. 193. 
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3.2  HUKUM-HUKUM AL-IDAFAT DALAM AL-QUR’AN AL-KARIM 

 

Hukum-hukum al-Idafat dalam al-Qur’an al-Karim memiliki persamaan dan 

perbezaan dengan hukum-hukum al-Idafat yang ada dalam bahasa Arab, sama ada 

hukum-hukum yang wajib atau yang harus. 

 

 
3.2.1 HUKUM-HUKUM YANG WAJIB BAGI AL-IDAFAT DALAM AL-

QUR’AN AL-KARIM 
 
 

 Berdasarkan hukum-hukum yang wajib bagi al-Idafat dalam bahasa Arab, maka 

hukum-hukum yang wajib bagi al-Idafat dalam al-Qur’an al-Karim adalah seperti 

berikut : 

1. Mudaf ilayh mestilah sentiasa genitif, sama ada genitif secara lafaz atau genitif 

mahalliyy. 

c. Contoh yang genitif secara lafaz adalah : 

106 دسإِذَا ح داسح رش نمو 
‘Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya’ 

 

 Struktur al-Idafat dalam ayat ini adalah  داسح رش ‘kejahatan orang yang dengki’. 

Mudaf ilayh yang terletak pada perkataan داسح ‘orang yang dengki’ adalah genitif 

secara lafaz yang ditandai dengan baris bawah. 

 

d. Contoh yang genitif mahalliyy adalah : 

 ولَقَد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أَهلَكْنا القُرونَ اُألولَى 107

                                                
106 Al-Qur’an. Surah al-Nas. Ayat 5 
107 Al-Qur’an. Surah al-Qasas. Ayat 43 
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‘Dan demi sesungguhnya, Kami berikan kepada Musa kitab Taurat sesudah 

Kami binasakan kaum-kaum yang telah lalu’ 

 

Struktur al-Idafat dalam ayat ini adalah ام دعب ‘setelah apa’. Lafaz ام adalah 

mudaf ilayh yang mabniyy dengan baris mati di tempat genitif. 

 

Mudaf ilayh juga dapat dii‘rabkan secara taqdiriyy (andaian). Antaranya jika 

mudaf ilayh adalah kata nama maqsur atau manqus. Contohnya adalah : 

 إِنَّ قَارونَ كَانَ من قَومِ موسى 108
‘Sesungguhnya Qarun adalah ia dari kaum Nabi Musa’ 

 

Kata nama maqsur سوىم  ‘Nabi Musa’ dalam contoh di atas adalah mudaf ilayh 

yang digenitifkan dengan baris bawah yang diandaikan dengan alif. 

 

2. Partikel أل di awal mudaf wajib digugurkan jika ia sebagai tambahan untuk 

mendefinitkan dan ia merupakan al-Idafat al-Mahdat. Jika al-Idafatnya adalah al-

Idafat Ghayr al-Mahdat, partikel ألnya juga wajib digugurkan kecuali dalam empat 

keadaan seperti yang telah dijelaskan pada pada bab kedua. Contohnya adalah 

 109 الَةي الصمياملُقو مهابا أَصلَى مع نابِرِيالصو  
‘Dan orang-orang yang sabar (cekal hati) terhadap kesusahan yang menimpa mereka, 

dan orang-orang yang mendirikan sembahyang’ 

 

Struktur al-Idafat dalam ayat di atas adalah الَةي الصمياملُق ‘orang-orang yang 

mendirikan sembahyang’. Partikel أل yang terletak pada mudaf مييقالْم ‘orang-orang 

                                                
108 Al-Qur’an. Surah al-Qasas. Ayat 76 
109 Al-Qur’an. Surah al-Hajj. Ayat 35 
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yang mendirikan’ dikekalkan kerana mudaf ilayhnya juga ada partikel أل. Struktur al-

Idafatnya adalah al-Idafat Ghayr al-Mahdat kerana kata nama يمياملُق ‘orang-orang yang 

mendirikan’ diidafatkan kepada objeknya, iaitu الَةالص  ‘sembahyang’. 

 

3. Tanwin di akhir mudaf wajib digugurkan sebelum diidafatkan. Contohnya adalah : 

 أَقمِ الصالَةَ لدلُوك الشمسِ إِلَى غَسقِ اللَّيلِ وقُرآنَ الفَجرِ 110
‘Dirikanlah olehmu sembahyang ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, 

dan (dirikanlah) sembahyang subuh’ 

 

Mudaf dalam ayat di atas adalah كلُود ‘gelincir’, ِقغَس ‘gelap’ dan َآنقُر 
‘sembahyang’. Tanwin di akhir tiap-tiap perkataan ini digugurkan kerana ia berfungsi 

sebagai mudaf kepada kepada perkataan ِسمالش ‘matahari’, ِلاللَّي ‘malam’ dan ِرالفَج 
‘fajar/subuh’. 

 

4. Nun duaan (tathniyyat), nun jam‘ mudzakkar salim dan mulhaqatnya wajib 

digugurkan jika ia terletak di akhir mudaf.  

e. Contoh pengguguran nun duaan : 

 تبتا أَبِيدي بتبٍ و111 لَه    
‘Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah ia bersama’ 

 

Perkataan ادي ‘kedua-dua tangan’ adalah mudaf yang berbentuk duaan. 

Asalnya adalah اندي. Nunnya digugurkan kerana ia berfungsi sebagai mudaf kepada 

perkataan أَبِي ‘Abu’ dan terletak di akhir mudaf. 

 

                                                
110 Al-Qur’an. Surah al-Isra’. Ayat 78 
111 Al-Qur’an. Surah al-Masad. Ayat 1 
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f. Contoh pengguguran nun jam‘ :  

 وما كُنا مهلكي القُرى وأَهلُها ظَالمونَ 112
‘Dan tidaklah menjadi kebiasaan Kami membinasakan mana-mana negeri 

melainkan setelah penduduknya berlaku zalim’ 

 

Nun jam‘ mudhakkar salim pada perkataan كلهمي  ‘yang membinasakan’ 

digugurkan kerana ia adalah mudaf kepada perkataan ىالْقُر ‘negeri’. Asalnya adalah 

نيكلهم ‘yang membinasakan’. 

 

g. Contoh pengguguran nun mulhaq jam‘ mudhakkar salim : 

 شغلَتنا أَموالُنا وأَهلُونا فَاستغفر لَنا 113

‘Kami telah dihalangi oleh urusan menjaga keselamatan harta benda dan anak isteri 

kami; oleh itu pohonkanlah ampun kepada Allah untuk kami’ 

 

Mulhaq jam‘ mudhakkar salim pada ayat di atas adalah لُوأَه ‘anak isteri 

(keluarga)’. Nunnya digugurkan kerana ia berfungsi sebagai mudaf kepada ganti 

nama ان ‘kami’. Asalnya adalah َنلُوأَه ‘anak isteri (keluarga)’. 

 

5. Al-Idafat al-Mahdat wajib mengandungi partikel Genitif asli yang diandaikan antara 

mudaf dan mudaf ilayh sepertimana telah dihuraikan sebelum ini. 

 

6. Mudaf ilayh bertujuan untuk mendefinitkan atau mengkhususkan mudaf, dengan 

syarat al-Idafatnya adalah al-Idafat al-Mahdat sebagaimana juga telah dijelaskan 

dalam al-Idafat al-Ma‘nawiyyat. 
 

                                                
112 Al-Qur’an. Surah al-Qasas. Ayat 59 
113 Al-Qur’an. Surah al-Fath. Ayat 11 
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7. Mudaf dapat dipisahkan daripada mudaf ilayh. Salah satunya adalah dengan 

objeknya. Contohnya adalah : 

114 لَهسر هدعو فلخاَهللا م نبسحفَالَ ت 
‘Oleh itu, janganlah engkau menyangka Allah memungkiri janji-Nya kepada rasul-

rasul-Nya’. 

 

Menurut sebahagian ahli qira’at lafaz هدعو ‘janji-Nya’ dibaca dengan 

mengakusatifkannya menjadi هدعو. Lafaz فلخم ‘yang memungkiri’ diidafatkan kepada 

lafaz رهلس  ‘rasul-rasul-Nya’. Jadi yang memisahkannya adalah lafaz هدعو yang 

merupakan objeknya.115 

 

8. Mudaf wajib didahulukan daripada mudaf ilayh, begitu juga daripada ma‘mul 

mudaf ilayh. Mudaf ilayh atau ma‘mulnya tidak boleh didahulukan, sama ada 

ma‘mul ini tunggal, ayat atau separa ayat (syibh jumlat) kecuali dalam satu keadaan, 

iaitu jika mudaf adalah kata nama رغَي yang bermaksud menafikan. Contohnya 

adalah : 

 أَومن ينشأُ في الْحلْية وهو في الْخصامِ غَير مبِينٍ 116
‘Patutkah (yang dikatakan anak Allah itu jenis perempuan) yang biasanya dididik dan 

dibesarkan dalam perhiasan, sedang ia semasa berbantah dan bertikam lidah tidak dapat 

memberikan alasan yang jelas?’ 

 

Dalam ayat هنٍوبِيم رامِ غَيصي الْخف و  ‘Ia semasa berbantah dan bertikam lidah 

tidak dapat memberikan alasan yang jelas’ dapat diertikan dengan  ينٍ فبِيم رغَي وهو   

                                                
114  Al-Qur’an. Surah Ibrahim. Ayat 47 
115  Muhammad ‘Abd al-Khaliq ‘Udaimat. 2004. Dirasat Li Uslub al-Qur’an al-Karim. Kaherah : Dar al-

Hadith. h. 290 
116  Al-Qur’an. Surah al-Zukhruf. Ayat 18 
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 Ia tidak dapat memberikan alasan yang jelas semasa berbantah dan bertikam‘ الْخصامِ

lidah’. Kita dapat mengandaikannya seolah-olah kita mengatakan ِامصي الْخف نبِيالَ ي وهو 

kerana ayat ini mengandungi lafaz رغَي yang bermakna menafikan. 

 

9. Mudaf yang bukan masdar dapat terpengaruh daripada mudaf ilayh yang berbentuk 

masdar. Antaranya jika asal mudafnya adalah kata nama tanya. Contohnya adalah : 

 وسيعلَم الَّذين ظَلَموا أَي منقَلَبٍ ينقَلبونَ 117
‘Dan (ingatlah), orang-orang yang melakukan sebarang kezaliman akan mengetahui 

kelak, ke tempat mana mereka akan dikembalikan’ 

 

Asalnya adalah الّو لَمعيقَلَبٍ سنم نَ أَيوبقَلنا يوظَلَم نيذ  atau  َنوبقَلنا يوظَلَم نيالَّذ لَمعيسو
 pada asalnya adalah kata nama tanya. Dalam ayat ini ia أَيPerkataan  .منقَلَبا أَي منقَلَبٍ

berkedudukan sebagai objek mutlak. Yang mengakusatifkannya adalah kata kerja kala 

kini, iaitu َنوبقَلني ‘mereka kembali’. Ia menggantikan posisi masdar pertama, iaitu اقَلَبنم 
‘kembali’. Oleh itu ia dinamakan na’ib masdar dan terpengaruh oleh masdar yang 

terdapat pada mudaf ilayh. 

 

10. Mudaf dapat terpengaruh daripada mudaf ilayh yang berbentuk zarf. Dengan syarat 

mudafnya lafaz ُّكُل atau ضعب atau sesuatu yang menunjukkan keseluruhan )ةكُلِّي(  

atau sebahagian )ةيئزج(  dan mudaf ilayh asalnya adalah zarf. Contohnya adalah : 

 

a. Mudafnya adalah lafaz ُّكُل : 
 تؤتي أُكُلُها كُلَّ حينٍ بِإِذْن ربها 118

‘Ia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya’ 

                                                
117 Al-Qur’an. Surah al-Syu‘ara’. Ayat 227 
118 Al-Qur’an. Surah Ibrahim. Ayat 25 



 97

Dalam ayat ini mudaf ُّكُل ‘tiap-tiap’ diidafatkan kepada lafaz ٍنيح ‘masa’ 

yang asalnya adalah zarf, tetapi fungsinya sebagai zarf berpindah kepada lafaz ُّكُل 

‘tiap-tiap’ kerana al-Idafat dan ia mestilah dalam keadaan akusatif kerana zarf pada 

asalnya adalah dalam keadaan akusatif. 

 

b. Mudafnya adalah lafaz ضعب : 
 قَالَ كَم لَبِثْت قَالَ لَبِثْت يوما أَو بعض يومٍ 119

‘Dia bertanya : “Berapa lamakah engkau tinggal (di sini)”? Ia menjawab : “Aku 

telah tinggal (di sini) sehari atau setengah hari’ 

 

Dalam ayat ini lafaz ضعب ‘setengah’ diidafatkan kepada zarf ٍموي yang 

asalnya adalah zarf, tetapi fungsinya sebagai zarf berpindah kepada lafaz ضعب 
‘setengah’ kerana al-Idafat dan ia mestilah dalam keadaan akusatif kerana zarf pada 

asalnya adalah dalam keadaan akusatif. 

 

 Berdasarkan huraian mengenai hukum-hukum yang wajib bagi al-Idafat dalam 

al-Qur’an al-Karim di atas, perbezaannya dengan hukum-hukum yang wajib  bagi al-

Idafat dalam bahasa Arab adalah : 

 

1. Dalam al-Qur’an al-Karim tidak ada hukum mudaf dapat terpengaruh daripada 

mudaf ilayh yang wajib didahulukan. Dengan syarat mudaf ilayhnya adalah lafaz 

yang wajib didahulukan. Hukum ini dapat berpindah daripada lafaz kedua kepada 

lafaz pertama. Maksudnya apabila mudaf ilayh tersebut adalah lafaz yang 

sememangnya wajib didahulukan dalam sesebuah ayat - seperti kata nama tanya - 

maka hukum mendahulukannya tidak berlaku lagi ketika ia berposisi sebagai mudaf 
                                                
119 Al-Qur’an. Surah al-Baqarat. Ayat 259 
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ilayh dan hukum mendahulukannya berpindah kepada mudaf yang bukan lafaz yang 

pasti didahulukan.  

  

 Contohnya dalam ayat  كعم نم ؟ أُم  ‘Ibu siapa yang bersamamu?’. Kata nama 

tanya نم ‘siapa’ dalam ayat ini sememangnya adalah lafaz yang wajib didahulukan. 

Disebabkan ia berkedudukan sebagai mudaf ilayh, maka hukum mendahulukannya 

berpindah kepada mudaf  أُم ‘ibu’ yang sememangnya bukanlah lafaz yang pasti 

didahulukan. Bentuk struktur al-Idafat seperti ini, tidak ditemukan dalam al-Qur’an al-

Karim. 

 

2. Di samping itu letak perbezaan berkaitan hukum-hukum yang wajib bagi al-Idafat 

dalam al-Qur’an al-Karim adalah bentuk-bentuk pemisahan antara mudaf dan mudaf 

ilayh. Bentuk pemisahan antara mudaf dan mudaf ilayh dalam bahasa Arab lebih 

pelbagai dibandingkan dengan bentuk pemisahan antara mudaf dan mudaf ilayh 

dalam al-Qur’an al-Karim. Dalam bahasa Arab, mudaf dan mudaf ilayh dapat 

dipisahkan oleh zarf, objek kedua, partikel Genitif dan kata nama yang digenitifkan, 

lafaz sumpah, ayat syarat, Ma al-Za’idat, lafaz tawkid, pelaku, pelaku asing, objek 

asing, zarf asing, partikel Genitif dan majrur asing, kata sifat mudaf dan nida’. 

Manakala dalam al-Qur’an al-Karim, mudaf dan mudaf ilayh hanya dipisahkan oleh 

objeknya sahaja. Bentuk pemisahan ini hanya mengikut ilmu qira’at. 

 
 
3.2.2 HUKUM-HUKUM YANG HARUS BAGI AL-IDAFAT DALAM AL-

QUR’AN AL-KARIM 

 

 Hukum-hukum yang harus bagi al-Idafat dalam al-Qur’an al-Karim adalah sama 

dengan apa yang terdapat dalam bahasa Arab, iaitu seperti berikut : 
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1. Mudaf maskulin boleh menjadi feminin kerana mudaf ilayhnya adalah feminin 

dengan dua syarat, iaitu : 

a. Mudaf merupakan sebahagian daripada mudaf ilayh, seolah-olah sebahagiannya 

)مثل جزئه(  atau keseluruhannya ) ّلهكل( . 

b. Mudaf layak digugurkan dan tempatnya digantikan oleh mudaf ilayh tanpa 

merubah makna 

 

 Contoh mudaf yang merupakan sebahagian daripada mudaf ilayh adalah : 

120 ةاريالس ضعب طْهقلْتي بالْج ةابغَي يف هأَلْقُوو 
‘Buanglah ia kedalam perigi supaya ia dipungut oleh sebahagian daripada 

orang-orang musafir (yang lalu di situ)’ 

 

Al-Hasan membaca ya’ mudara‘at pada kata kerja ْطقلْتي ‘memungut’ 

dengan ta’ mudara‘at )ْطقلْتت(  kerana mudaf ilayhnya adalah lafaz ةاريالس ‘orang-

orang musafir yang lalu di situ’ yang merupakan lafaz feminin. Lafaz ini dapat 

menjadikan mudaf yang ada pada lafaz ضعب ‘sebahagian’ yang maskulin 

menjadi feminin.121 

 

 Contoh mudaf yang merupakan keseluruhan mudaf ilayh adalah : 

122 لَتما عفْسٍ مفَّى كُلُّ نوتا وفِْسهن نلُ عادجفْسٍ تكُلُّ ن يأْتت موي 
‘(Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka itu pada hari kiamat), hari tiap-

tiap diri datang membela dirinya semata-mata, dan tiap-tiap diri disempurnakan 

balasan apa yang ia telah kerjakan (sama ada baik atau jahat)’ 

                                                
120 Al-Qur’an. Surah Yusuf. Ayat 10 
121  Muhammad ‘Abd al-Khaliq ‘Udaimat. 2004. Dirasat Li Uslub al-Qur’an al-Karim. Kaherah : Dar al-

Hadith. h. 268 
122 Al-Qur’an. Surah al-Nahl. Ayat 111 
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Dalam ayat ini, kata kerja يأْتت ‘datang’, ُلادجت ‘membela diri’, فَّىوت 
‘disempurnakan’ dan لَتمع ‘mengerjakan’ dijadikan feminin kerana mudaf ilayh 

pada lafaz ٍفْسن ‘diri’ adalah feminin. Oleh itu lafaz ُّكُل ‘tiap-tiap’ yang 

berfungsi sebagai pelaku maskulin terpengaruh untuk menjadi feminin kerana ia 

diidafatkan kepada lafaz ٍفْسن ‘diri’ yang feminin. 

 

2. Mudaf feminin boleh menjadi maskulin kerana mudaf ilayhnya adalah maskulin. 

Contohnya adalah : 

123 نِسنِياملُح نم بةَ اِهللا قَرِيمحإِنَّ ر 
‘Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik’ 

 

Dalam ayat ini struktur al-Idafatnya adalah ةَ اِهللامحر ‘rahmat Allah’. Ia adalah 

isim inna. Mudafnya dalam bentuk feminin dan mudaf ilayhnya dalam bentuk maskulin. 

Mudaf dalam ayat ini terpengaruh oleh mudaf ilayh yang berbentuk maskulin sehingga 

khabar inna ‘بقَرِي’ yang semestinya berbentuk feminin menjadi maskulin. Jika mudaf 

ilayh digugurkan menjadi نِسنِياملُح نم بإِنَّ اَهللا قَرِي ‘Sesungguhnya Allah itu dekat kepada 

orang-orang yang berbuat baik’, ia tidak akan merubah makna dari ayat ini. 

 

3. Mudaf yang mu‘rab (fleksi) boleh menjadi mabniyy kerana mudaf ilayhnya adalah 

mabniyy. Ia terletak pada tiga tempat, iaitu : 

a. Jika mudaf adalah kata nama mu‘rab (fleksi) yang samar selain kata nama masa, 

seperti ُثْلم, هبش, رغَي dan lain-lain. Manakala mudaf ilayhnya mabniyy, seperti 

ganti nama, kata nama tunjuk. Dalam keadaan ini mudaf boleh tetap dii‘rabkan 

sebagaimana semestinya atau mabniyy dengan baris atas. Contohnya adalah : 

 
                                                
123 Al-Qur’an. Surah al-A‘raf. Ayat 56 
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124 مثْلُهإِذًا م كُمإِن 
‘Sesungguhnya (jika kamu melakukan yang demikian), tentulah kamu sama seperti 

mereka’ 

 

Kata nama ثْلم ‘sama’ dalam ayat ini i‘rabnya dengan baris hadapan kerana 

ia adalah khabar inna. Ia dapat dibaca dengan baris atas. Nahuwan Basrah 

mengatakan demikian dengan menganggapnya mabniyy kerana diidafatkan kepada 

ganti nama mabniyy. Manakala nahuwan Kufah mengakusatifkannya dengan 

menganggapnya zarf. Jadi akusatifnya adalah mahalliyy.125 

 

b. Jika mudaf adalah masa yang samar dan asalnya adalah mu‘rab (fleksi). 

Manakala mudaf ilayhnya adalah kata nama tunggal mabniyy (selain ganti 

nama, kata nama tunjuk dan ayat). Kata nama ini tidak boleh dalam bentuk 

duaan. Contohnya adalah :  

126 هنِيبِب ذئموذَابِ يع نم يدفْتي لَو رِماملُج دوي 
‘Orang yang kafir suka kiranya dapat menebus dirinya dari azab pada hari itu 

dengan anak-anaknya sendiri’ 

 

Kata nama masa موي asalnya adalah mu‘rab. Ia boleh digenitifkan kerana ia 

adalah mudaf ilayh atau mabniyy dengan baris atas di tempat genitif. Kata nama 

masa موي juga adalah mudaf kepada lafaz ْإِذ yang terletak sesudahnya. Kata nama موي 
‘hari’ di sini samar kerana maksudnya adalah masa yang tidak tertentu. 

 

                                                
124  Al-Qur’an. Surah al-Nisa’. Ayat 40 
125  Muhammad ‘Abd al-Khaliq ‘Udaimat. 2004. Dirasat Li Uslub al-Qur’an al-Karim. Kaherah : Dar al-

Hadith. h. 269 
126 Al-Qur’an. Surah al-Ma‘arij. Ayat 11 
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c. Jika mudaf yang mu‘rab (fleksi) adalah masa yang samar dan mudaf ilayhnya 

adalah ayat kerja kala kini yang kata kerjanya mu‘rab (fleksi), maka mudaf 

boleh dalam dua keadaan, sama ada mu‘rab atau mabniyy dengan baris atas. 

Namun begitu, mudaf tersebut lebih baik dii‘rabkan. Contohnya adalah : 

127 مقُهدص نيقادالص فَعني َموذَا يه 
‘Inilah hari (kiamat) yang (padanya) orang-orang yang benar (pada tutur kata dan 

amal perbuatan) mendapat manfaat dari kebenaran mereka’ 

 

Kata nama موي ‘hari’ dalam ayat ini boleh dalam dua keadaan, iaitu mu‘rab 

dengan baris hadapan kerana ia adalah khabar dari mubtada’ ذَاه ‘ini’ dan mudaf 

ilayhnya adalah ayat kala kini yang kata kerjanya mu‘rab. Ia  juga boleh mabniyy 

dengan baris atas seperti qira’at Imam Nafi‘.128 

 

4. Ta’ Ta’nith di akhir mudaf boleh digugurkan dengan syarat bebas dari kesamaran 

ketika ia digugurkan dan tidak ada makna yang tersembunyi. Contohnya adalah : 

و اترلَ اخلَيعف هِما إِلَينيحأَووالَةالص إِقَام و كَاةاَء الزت129إِي 

‘Dan Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan dan mendirikan 

sembahyang serta memberi zakat’ 

 

Dalam ayat ini ta’ ta’nith yang digugurkan ada pada struktur al-Idafat الَةالص إِقَام 
‘mendirikan sembahyang’. Asalnya adalah الَةةَ الصإِقَام. Ta’ ta’nith digugurkan untuk 

meringankan penuturan dan penggugurannya tidak menimbulkan kesamaran dan 

tersembunyinya makna sebenar dari ayat ini. 

                                                
127 Al-Qur’an. Surah al-Ma’idat. Ayat 119 
128 Syaykh Mustafa al-Ghalayayniyy. 1997. Jami‘ al-Durus al-‘Arabiyyat. Juzuk.3. Cet.2. Beirut : al-

Maktabat al-‘Asriyyat, h. 70 
129 Al-Qur’an. Surah al-Anbiya’. Ayat 73 
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 Berdasarkan huraian mengenai hukum-hukum yang harus bagi al-Idafat dalam 

al-Qur’an al-Karim di atas, perbezaannya dengan hukum-hukum yang harus  bagi al-

Idafat dalam bahasa Arab adalah : 

 

1. Dalam al-Qur’an al-Karim tidak ada contoh mudaf yang feminin dapat menjadi 

maskulin yang mudafnya seolah-olah sebahagian daripada mudaf ilayh yang 

maskulin atau mudafnya adalah keseluruhan daripada mudaf ilayh yang maskulin. 

 

2. Dalam al-Qur’an al-Karim tidak ada contoh mudaf yang merupakan masa yang 

samar dan mudaf ilayhnya ayat kerjaan yang kata kerjanya mabniyy, sama ada 

mabniyy pada asalnya (kata kerja lampau) atau ‘aridiyy (kata kerja kala kini yang 

bersambung dengan nun tawkid atau nun niswat). 

 

3. Dalam al-Qur’an al-Karim tidak ada contoh mudaf yang mu‘rab adalah masa yang 

samar dan mudaf ilayhnya adalah ayat namaan. 

 

4. Dalam al-Qur’an al-Karim tidak ada contoh mudaf yang maskulin dapat menjadi 

feminin yang mudafnya seolah-olah sebahagian daripada mudaf ilayh yang feminin. 

 

3.3 KATA NAMA DAN AL-IDAFAT DALAM AL-QUR’AN AL-KARIM 

 

Kata nama berkaitan al-Idafat dalam al-Qur’an al-Karim dibahagi kepada tiga, 

iaitu : kata nama yang boleh diidafatkan, kata nama yang wajib diidafatkan dan kata 

nama yang tidak boleh diidafatkan. 
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3.3.1 KATA NAMA YANG BOLEH DIIDAFATKAN DALAM AL-QUR’AN AL-
KARIM 

 

 Kata nama yang boleh diidafatkan dalam al-Qur’an al-Karim memiliki ciri yang 

sama dengan kata nama yang boleh diidafatkan dalam bahasa Arab, iaitu kata nama 

indefinit secara ‘amnya. Perbezaannya adalah susunan struktur al-Idafat ini tidak dapat 

diubah kerana ia adalah Kalamullah dan tidak seorangpun yang boleh merubah 

susunannya. Contohnya adalah : 

 130ملك الناسِ 

‘Yang Menguasai sekalian manusia’ 

 

 Perkataan مكل  ‘Yang Menguasai’ dalam ayat di atas diidafatkan kepada kata 

nama ِاسالن ‘manusia’. Pada hakikatnya kata nama كلم ‘Yang Menguasai’ boleh 

diidafatkan kepada sebarang kata nama tetapi kerana perkataan ini adalah Kalamullah, 

ia mesti diidafatkan kepada kata nama dalam surah al-Nas ayat ke-2 ini, iaitu kata nama 

  .’manusia‘ الناسِ

 
 
3.3.2 KATA NAMA YANG WAJIB DIIDAFATKAN DALAM AL-QUR’AN AL-

KARIM 
 
 

 Kata nama yang wajib diidafatkan dalam al-Qur’an al-Karim ada dua, iaitu kata 

nama yang diidafatkan kepada kata nama tunggal dan kata nama yang diidafatkan 

kepada ayat. Manakala kata nama yang dapat diidafatkan kepada kata nama tunggal dan 

juga ayat tidak ditemukan dalam al-Qur’an al-Karim. 

 
 

                                                
130 Al-Qur’an. Surah al-Nas. Ayat 2 
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3.3.2.1 KATA NAMA YANG DIIDAFATKAN KEPADA KATA NAMA 
TUNGGAL  )مفرد( DALAM AL-QUR’AN AL-KARIM 

 

Kata nama yang diidafatkan kepada kata nama tunggal )دفْرم(  dalam al-Qur’an 

al-Karim terbahagi kepada dua bahagian, iaitu : 

1. Kata nama yang wajib diidafatkan kepada kata nama tunggal zahir atau ganti nama 

dan mudafnya boleh diputuskan dari al-Idafat secara lafaz bukan secara makna. 

Contohnya adalah : 

 131 اريٍء قَديلَى كُلِّ شكَانَ اُهللا عو 

‘Allah adalah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu’ 

 

 132 ابِيا نلْنعج كُال و بقُوعي و اقحإِس ا لَهنبهو 

‘Kami kurniakan kepadanya : Ishaq (anaknya) dan Ya‘qub (cucunya); dan kedua-

duanya Kami jadikan berpangkat Nabi’ 

 

Dalam kedua-dua ayat di atas kata nama ُّكُل ‘tiap-tiap’ dapat diidafatkan atau 

diputuskan dari al-Idafat. Apabila ia diputuskan daripada al-Idafat, bererti mudaf 

ilayhnya digugurkan. Pada ayat pertama kata nama ُّكُل ‘tiap-tiap’ diidafatkan kepada 

kata nama ٍءيش ‘sesuatu’. Manakala pada ayat kedua kata nama ُّكُل ‘tiap-tiap’ 

diputuskan daripada al-Idafat dan mudaf ilayhnya digugurkan. Andaiannya adalah َّكُل 
بقُوعكُلَّ يو اقحإِس ‘tiap-tiap Ishaq dan tiap-tiap Ya‘qub’. 

 

 133 ٍضعلَى بع مهضعابلْنلَُ فَضسالر لْكت 
‘Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain’ 

                                                
131 Al-Qur’an. Surah al-Fath. Ayat 21 
132 Al-Qur’an. Surah Maryam. Ayat 49 
133 Al-Qur’an. Surah al-Baqarat. Ayat 252 
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Dalam ayat di atas kata nama ضعب ‘sebahagian’ pertama diidafatkan kepada 

ganti nama مه ‘mereka’. Manakala kata nama ضعب ‘sebahagian’ kedua diputuskan 

daripada al-Idafat dan mudaf ilayhnya digugurkan. Andaiannya adalah ِلسضِ الرعب 
‘sebahagian rasul-rasul’. 

 

 134 َنوركناِهللا ت اتآي فَأَي هاتآي كُمرِييو 

‘Dan ia memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kebesaran-Nya dan kekuasaan-Nya 

(melalui Rasul-rasul-Nya dan pada makhluk-makhluk yang dijadikan-Nya); maka di 

antara tanda-tanda kesempurnaan Allah yang mana satu yang kamu ingkari’ 

 

 135 ىناُء احلُسماَألس ا فَلَهوعدا تامأَي 
‘Yang mana sahaja kamu serukan (dari kedua nama itu adalah baik belaka) kerana 

Allah mempunyai banyak nama yang baik serta mulia’ 

 

Dalam kedua-dua ayat di atas kata nama أَي ‘yang mana’ dapat diidafatkan atau 

diputuskan dari al-Idafat. Apabila ia diputuskan daripada al-Idafat, bererti mudaf 

ilayhnya digugurkan. Pada ayat pertama kata nama أَي ‘yang mana’ diidafatkan kepada 

kata nama اتآي ‘ayat-ayat’. Manakala pada ayat kedua kata nama أَي ‘yang mana’ 

diputuskan daripada al-Idafat dan mudaf ilayhnya digugurkan. Andaiannya adalah  أَي
 Nama mana sahaja yang kamu serukan maka Allah‘ اسمٍ تدعوا فَلَه اَألسماُء الْحسنى

mempunyai banyak nama yang baik serta mulia’. 

 

2. Kata nama yang wajib diidafatkan kepada kata nama tunggal atau ganti nama dan 

tidak boleh diputuskan daripada al-Idafat secara lafaz. Bentuk-bentuknya adalah : 

                                                
134 Al-Qur’an. Surah Ghafir. Ayat 81 
135 Al-Qur’an. Surah al-Isra’. Ayat 110 
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a. Kata nama yang diidafatkan kepada kata nama zahir tunggal, seperti اأُولُو , أُوالَت
 ذُو, ا ,ذَاتا ,ذَواتذَو,اتذَو . Semua kata nama ini bermaksud ‘pemilik atau tuan’. 

Contohnya adalah : 

 136 ِابإِالَّ أُولُوا اَأللْب ذَّكَّرا يمو 

‘Dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang 

yang berfikiran’ 

 

 137 نلَهمح نعضأَنْ ي نلُهالِ أَجماَألح أُوالَتو 

‘Dan perempuan-perempuan yang mengandung tempoh ‘idahnya ialah hingga 

mereka melahirkan anak yang dikandungnya’ 

 

 138 ِاماِإلكْر ذُو اجلَالَلِ و كبر هجقَى وبيو 

‘Dan akan kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan’ 

 

 139 ِاماَألكْم لُ ذَاتخالن و 

‘Dan pohon-pohon korma yang ada kelopak-kelopak mayang’ 

 

 140 انا أَفْناتذَو 

‘(Dua syurga) yang ada berjenis-jenis pohon dan buah-buahan’ 

 

 141 اذَ اِهللاعم 

‘Aku berlindung kepada Allah (daripada perbuatan keji itu). 

 
                                                
136 Al-Qur’an. Surah Ali ‘Imran. Ayat 7 
137 Al-Qur’an. Surah al-Talaq. Ayat 4 
138 Al-Qur’an. Surah al-Rahman. Ayat 27 
139 Al-Qur’an. Surah al-Rahman. Ayat 11 
140 Al-Qur’an. Surah al-Rahman. Ayat 48 
141 Al-Qur’an. Surah Yusuf. Ayat 23 
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Dalam ayat-ayat di atas kata nama أُولُوا, ذُو ,أُوالَت, ا ,ذَاتاتذَو dan َاذعم wajib 

diidafatkan dan tidak boleh diputuskan daripada al-Idafat. Ia memerlukan mudaf 

ilayh untuk melengkapkan maknanya. 

 

b. Kata nama yang diidafatkan kepada ganti nama secara mutlak, iaitu kata nama 

دحو  dan ُّكُل yang digunakan untuk tawkid. Contohnya adalah : 

 142 ارفُون مارِهبلَى أَدا علَّوو هدحو آني الْقُرف كبر تإِذَا ذَكَرو 

‘(Dan sebab itulah) apabila engkau menyebut nama Tuhanmu sahaja dalam al-

Qur’an, mereka berpaling undur melarikan diri’ 

 

Dalam ayat ini kata nama دحو wajib diidafatkan kepada ganti nama ه ‘dia’ 

dan tidak boleh diputuskan daripada al-Idafat kerana ia digunakan untuk tawkid.  

 

 143 نيعمأَج مكَةُ كُلُّهالَئالْم دجفَس 
‘Maka sujudlah sekalian malaikat, semuanya sekali’ 

 

Dalam ayat ini kata nama ٌّكُل wajib diidafatkan kepada ganti nama مه 

‘mereka’ secara mutlak dan tidak boleh diputuskan daripada al-Idafat kerana ia juga 

digunakan untuk tawkid. 

 

c. Kata nama yang diidafatkan kepada kata nama zahir atau ganti nama. Contohnya 

adalah : 

 144 اأُكُلَه تنِ آتيتنا الْجلْتك 

‘Kedua-dua kebun itu mengeluarkan hasilnya’ 

                                                
142 Al-Qur’an. Surah al-Isra’. Ayat 46 
143 Al-Qur’an. Surah al-Hijr. Ayat 30 
144 Al-Qur’an. Surah al-Kahf. Ayat 33 
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 145 ا أُفمقُلْ لَها فَالَ تمالَهك ا أَومهدأَح ربالْك كدنع نلُغبا يإِم 
‘Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua 

dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka 

(sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan “Ah” 

 

Dalam kedua-dua ayat ini kita dapat melihat bahawa kata nama الَك  atau   

الْجنتينِ  kedua-dua’ wajib diidafatkan kepada kata nama zahir‘كلْتا atau ganti nama  

 .mereka berdua’ dan tidak boleh diputuskan daripada al-Idafat‘ هما

 

 

3.3.2.2 KATA NAMA YANG DIIDAFATKAN KEPADA AYAT  (اجلملة)DALAM 
AL-QUR’AN AL-KARIM 

 

Kata nama yang wajib diidafatkan kepada ayat dalam al-Qur’an al-Karim, sama 

ada ayat namaan atau ayat kerjaan adalah  ُثيإِذَا  ,إِذْ ,ح, dan الَم. Kata nama-kata nama 

ini berposisi sebagai mudaf dan ayat yang terletak setelahnya adalah mudaf ilayh di 

tempat genitif. Di bawah ini akan dihuraikan contoh-contohnya. 

 

1. Kata nama ُثيح. Ia hanya diidafatkan kepada ayat kerjaan sahaja. Contohnya ialah : 

 فَكُلُوا من حيثُ شئْتم رغَدا 146
‘Kemudian makanlah kamu (dari benda-benda yang ada di dalamnya) dengan sepuas-

puasnya, apa sahaja yang kamu sukai’ 

 

Kata nama ُثيح di atas diidafatkan kepada ayat kerjaan مئْتش ‘kamu sukai’. 

 

                                                
145 Al-Qur’an. Surah al-Isra’. Ayat 23 
146 Al-Qur’an. Surah al-Baqarat. Ayat 58 
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2. Kata nama ْإِذ. Ia dapat diidafatkan kepada ayat namaan dan ayat kerjaan.  

 Contoh kata nama ْإِذ yang diidafatkan kepada ayat namaan adalah : 

 واذْكُروا إِذْ أَنتم قَليلٌ 147
‘Dan ingatlah ketika kamu sedikit bilangannya’ 

 

Kata nama ْإذ dalam ayat ini diidafatkan kepada ayat namaan, iaitu ٌليقَل متأَن 
‘kamu sekelian sedikit’. Andaiannya adalah كَو قْتا وواذْكُرالًويقَل نِكُم  ‘Dan ingatlah 

semasa keadaan kamu sekelian sedikit’. 

 

 Contoh kata nama ْإِذ yang diidafatkan kepada ayat kerjaan adalah : 

 واذْكُروا إِذْكُنتم قَليالً 148
‘Dan ingatlah semasa kamu dahulu sedikit bilangannya’ 

 

Kata nama ْإِذ dalam ayat ini diidafatkan kepada ayat kerjaan ًاليقَل متكُن 

‘keadaan kamu sedikit’. Andaiannya adalah ًاليقَل نِكُمكَو قْتا وواذْكُرو ‘Dan ingatlah 

semasa keadaan kamu sekelian sedikit’. 

 

Kata nama ْإِذ kadang-kadang dapat berkedudukan sebagai mudaf ilayh daripada 

kata nama masa. Contohnya dalam ayat berikut : 

 

 ربنا الَ تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا 149
‘Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri 

petunjuk kepada kami’ 

 

                                                
147 Al-Qur’an. Surah al-Anfal. Ayat 26 
148 Al-Qur’an. Surah al-A‘raf. Ayat 86 
149 Al-Qur’an. Surah Ali ‘Imran. Ayat 8 
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 Kata nama ْإِذ dalam ayat di atas adalah mudaf ilayh. Mudafnya adalah kata 

nama masa  دعب ‘setelah’. Kata nama ْإِذ dalam ayat ini juga berkedudukan sebagai 

mudaf kepada ayat kerjaan yang terletak sesudahnya, iaitu انتيده ‘Engkau beri petunjuk 

kepada kami’. 

 

3. Kata nama إِذَا. Ia dapat diidafatkan kepada ayat namaan dan ayat kerjaan.  

 Contoh kata nama إِذَا yang diidafatkan kepada ayat namaan adalah : 

150 تركُو سمإِذَا الش 
‘Apabila matahari dilingkari cahayanya (dan hilang lenyap)’ 

 

Dalam ayat ini kata nama إِذَا diidafatkan kepada ayat namaan تركُو سمالش 
‘matahari dilingkari cahayanya’. 

 

 Contoh kata nama إِذَا yang diidafatkan kepada ayat kerjaan adalah : 

151 حالْفَتاِهللا و رصاَء نإِذَا ج 
‘Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan’ 

 

Dalam ayat ini kata nama ِذَاإ  diidafatkan kepada ayat kerjaan  اِهللا رصاَء نج
حالْفَتو ‘datang pertolongan Allah dan kemenangan’. 

 

4. Kata nama الَم. Ia hanya diidafatkan kepada ayat kerjaan sahaja. Contohnya adalah : 

152 قِّبعي لَما وبِردلَّى مآنٌّ وا جهكَأَن زتها تآها رفَلَم 
‘Maka ketika ia melihat tongkatnya (menjadi seekor ular besar) bergerak cepat tangkas, 

seolah-olah seekor ular kecil, berpalinglah ia melarikan diri dan tidak menoleh lagi’ 

                                                
150 Al-Qur’an. Surah al-Takwir. Ayat 1 
151 Al-Qur’an. Surah al-Nasr. Ayat 1 
152 Al-Qur’an. Surah al-Naml. Ayat 10 
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Dalam ayat ini kata nama الَم diidafatkan kepada ayat kerjaan اآهر ‘Ia 

melihatnya’ 

 

 Dalam bahasa Arab kata nama ْنلَد dapat diidafatkan kepada kata nama tunggal 

dan ayat. Manakala dalam al-Qur’an al-Karim kata nama ini hanya dapat diidafatkan 

kepada kata nama tunggal sahaja. Contohnya adalah : 

 وإِنك لَتلَقَّى الْقُرآنَ من لَدنْ حكيمٍ عليمٍ 153
‘Dan sesungguhnya engkau (Wahai Muhammad) diberikan menyambut dan menerima 

al-Quran dari sisi Allah Yang Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui’ 

 

 Dalam ayat ini, kata nama ْنلَد diidafatkan kepada kata nama tunggal, iaitu ميكح 

‘Yang Maha Bijaksana’. 

 

 
3.3.3 KATA NAMA YANG TIDAK BOLEH DIIDAFATKAN DALAM AL-

QUR’AN AL-KARIM 
 
 

Kata nama yang tidak boleh diidafatkan dalam al-Qur’an al-Karim sama dengan 

kata nama yang tidak boleh diidafatkan dalam bahasa Arab, iaitu  kata nama isyarat 

)أمساء اإلشارة( , kata nama penyambung ) ةمساء املوصولاأل( , ganti nama ) الضمائر( , kata nama 

syarat )أمساء الشرط(  , kata nama tanya ) أمساء االستفهام( , dan babnya,  أَي ketika menjadi 

penyambung kepada nida’ yang di dalamnya ada alif lam )لا(  .عشار .…رباع ,ثُالَثَ ,مثْنى ,

Maksudnya kata nama-kata nama ini tidak boleh berfungsi sebagai mudaf, ia hanya 

boleh berfungsi sebagai mudaf ilayh. Contohnya adalah : 

154 بِكُموذُن نم لَكُم رفغي   
‘Supaya Allah mengampunkan sebahagian dari dosa-dosa kamu’ 

                                                
153 Al-Qur’an. Surah al-Naml. Ayat 6 
154 Al-Qur’an. Surah al-Ahqaf. Ayat 31 
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 Ganti nama كُم ‘kamu sekelian’ pada struktur al-Idafat بِكُموذُن ‘dosa kamu 

sekelian’ dalam ayat di atas tidak dapat diidafatkan. Ia tidak dapat berfungsi sebagai 

mudaf, hanya berfungsi sebagai mudaf ilayh.  

 

Terdapat pengecualian bagi kata nama أَي yang dapat berfungsi sebagai kata 

nama penyambung, kata nama syarat dan kata nama tanya.Contohnya adalah : 

 155 ًالمع نسأَح كُمأَي كُملُوبياِء للَى الْمع هشركَانَ عو 
‘Sedang arasy-Nya berada di atas air (Ia menjadikan semuanya itu) untuk menguji 

kamu; siapakah antara kamu yang lebih baik amalnya’ 

 

Dalam ayat di atas, kata nama أَي berfungsi sebagai mudaf berbentuk kata nama 

penyambung yang bermaksud نسأَح وه يالَّذ ‘yang ia lebih baik’. Mudaf ilayhnya 

adalah ganti nama كُم ‘kamu sekelian’. 

 

 156 ٌليكلُ وقُوا نلَى مع اللَّهو لَيانَ عودفَال ع تينِ قَضلَيا الْأَجمأَي 
‘Yang mana sahaja dari dua tempoh itu aku tunaikan, maka janganlah hendaknya  aku 

disalahkan. Dan Allah jualah menjadi Pengawas terhadap apa yang kita katakan itu’ 

 

 Dalam contoh kedua ini, kata nama أَي berfungsi sebagai mudaf berbentuk kata 

nama syarat. Mudaf ilayhnya kata nama ْنِأَاللَيج  ‘dua tempoh’. Adapun ام yang terletak 

sesudah kata nama أَي adalah ُةدائا الزم ‘Ma Tambahan’. 

 

 157 َنونمؤي هدعب ثيدفَبِأَيِّ ح 
‘Maka kepada perkataan yang mana lagi sesudah itu mereka mahu beriman’ 

                                                
155 Al-Qur’an. Surah Hud. Ayat 7 
156 Al-Qur’an. Surah al-Qasas. Ayat 28 
157 Al-Qur’an. Surah al-A‘raf. Ayat 185 
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Dalam contoh kedua ini, kata nama أَي berfungsi sebagai mudaf berbentuk kata 

nama tanya. Mudaf ilayhnya adalah kata nama دحثي  ‘perkataan’. 

 

Berdasarkan huraian di atas mengenai kata nama dan al-Idafat, perbezaan 

struktur al-Idafat al-Qur’an al-Karim dan struktur al-Idafat bahasa Arab adalah : 

 

1) Dalam al-Qur’an al-Karim tidak ada kata nama yang wajib diidafatkan kepada ganti 

nama sahaja, seperti كيلَب. 
 

2) Kata nama ُثيح dalam al-Qur’an al-Karim hanya diidafatkan kepada ayat kerjaan 

sahaja, manakala dalam bahasa Arab kata nama ini juga dapat diidafatkan kepada 

ayat namaan. 

 

3) Kata nama إِذَا mengikut kaedah tatabahasa Arab hanya dapat diidafatkan kepada 

ayat kerjaan sahaja, manakala dalam al-Qur’an al-Karim kata nama ini juga dapat 

diidafatkan kepada ayat namaan mengikut pandangan nahuwan Kufah. 

 

4) Kata nama ْنلَد dalam al-Qur’an al-Karim hanya diidafatkan kepada kata nama 

tunggal sahaja, manakala dalam bahasa Arab kata nama ini juga dapat diidafatkan 

kepada ayat. 

 

5) Dalam al-Qur’an al-Karim tidak ada kata nama ْذم dan ُذنم yang dapat diidafatkan 

kepada ayat, sama ada ayat namaan atau ayat kerjaan. 
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3.4 BENTUK-BENTUK AL-IDAFAT DALAM AL-QUR’AN AL-KARIM 

 

Bentuk-bentuk struktur al-Idafat dalam al-Qur’an al-Karim hampir sama dengan 

struktur al-Idafat dalam bahasa Arab, hanya ada sedikit perbezaannya. Bentuk-bentuk 

struktur al-Idafat dalam al-Qur’an al-Karim akan dihuraikan di bawah ini. 

 

3.4.1 AL-IDAFAT KEPADA YA’ MUTAKALLIM 

 

Beberapa hukum berkaitan al-Idafat kepada Ya’ Mutakalim dalam al-Qur’an al-

Karim adalah seperti berikut : 

 

1. Wajib membarisbawahkan akhir mudaf dan Ya’ Mutakalim dibina dengan baris 

mati atau baris atas di tempat genitif, iaitu jika : 

a. Mudaf adalah kata nama tunggal yang huruf akhirnya sahih. Contohnya adalah : 

 158 كُمبربِِّّي ور ِإنَّ اللَّه 

‘Sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu’ 

 

 159  كُمبر نم اتنيبِالْب اَءكُمج قَداُهللا و يبلَ رقُوالً أَنْ يجنَ رلُوقْتأَت 
‘Patutkah kamu membunuh seorang lelaki kerana ia mengatakan : “Tuhanku ialah 

Allah” sedangkan ia telah datang kepada kamu membawa keterangan-keterangan 

daripada Tuhan kamu?’ 

 

Kata nama  بر ’Tuhan’ yang bergaris bawah dalam kedua-dua ayat di atas 

adalah mudaf kata nama tunggal yang huruf akhirnya sahih yang diidafatkan kepada 

                                                
158 Al-Qur’an. Surah Ali ‘Imran. Ayat 51 
159 Al-Qur’an. Surah Ghafir. Ayat 28 
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Ya’ Mutakalim. Ia wajib dibarisbawahkan. Manakala Ya’ Mutakallim (mudaf ilayh) 

dibina dengan baris mati atau baris atas di tempat genitif. 

 

b. Mudaf adalah jam‘ taksir. Contohnya adalah : 

 160 يادبع يف يلخفَاد 
‘Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hamba-Ku yang berbahagia’ 

 

 161 اِهللا ةمحر نا مطُوقْنالَ ت فُِسهِملَى أَنا عفُورأَس نيالَّذ يادبا عقُلْ ي 
‘Katakanlah (wahai Muhammad) : “Wahai hamba-hamba-Ku yang telah melampaui 

batas terhadap diri mereka sendiri (dengan perbuatan-perbuatan maksiat), janganlah 

kamu berputus asa dari rahmat Allah’ 

 

Kata nama ادبع ‘hamba-hamba’ dalam kedua-dua ayat di atas adalah mudaf 

yang berbentuk jam‘ taksir. Ia wajib dibarisbawahkan. Manakala Ya’ Mutakalim 

(mudaf ilayh) dibina dengan baris mati atau baris atas di tempat genitif. 

 

c. Mudaf adalah jam‘ muannath salim. Contohnya adalah : 

 162 نقُوفَات ايإِيالً ويا قَلنثَم ياتا بِآيورتشالَ تو 
‘Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan hanya 

kepada Akulah kamu harus bertakwa’ 

 

 163 قرِ الْحيضِ بِغي اَألرنَ فوركَبتي نيالَّذ ياتآي نع رِفأَصس 

                                                
160 Al-Qur’an. Surah al-Fajr. Ayat 29 
161 Al-Qur’an. Surah al-Zumar. Ayat 53 
162 Al-Qur’an. Surah al-Baqarat. Ayat. 41 
163 Al-Qur’an. Surah al-A’raf. Ayat 146 
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‘Aku akan memalingkan (hati) orang-orang yang sombong takbur di muka bumi 

dengan tiada alasan yang benar dari (memahami) ayat-ayat-Ku’ 

 

Kata nama اتآي ‘ayat-ayat’ dalam kedua-dua ayat di atas adalah mudaf yang 

berbentuk jam‘ mu’annath salim. Ia wajib dibarisbawahkan. Manakala Ya’ 

Mutakalim (mudaf ilayh) dibina dengan baris mati atau baris atas di tempat genitif. 

 

Adapun contoh al-Idafat kepada Ya’ Mutakalim setelah Ya’ bersabdu dalam al-

Qur’an al-Karim adalah : 

 164 ةراآلخ ا ويني الدي فيلو تأَن 
‘Engkau Penguasa dan Pelindungku di dunia dan akhirat’ 

 

 165 ابتلَ الْكزن ياُهللا الَّذ ييلإِنَّ و 
‘Sesungguhnya Pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) 

 

Kata nama يلو ‘Pelindung’ dalam kedua-dua ayat ini adalah mudaf yang huruf 

akhirnya adalah Ya’ bersabdu. Ia wajib dibarisbawahkan, manakala Ya’ Mutakalim 

dapat dibina dengan baris mati atau baris atas di tempat genitif. 

 

2. Wajib membarismatikan akhir mudaf dan Ya’ Mutakalim dibina dengan baris atas, 

iaitu jika : 

a. Mudaf adalah kata nama maqsur, iaitu yang diakhiri dengan Alif Lazimat.  

Contohnya adalah : 
 فَمن تبِع هداي فَالَ خوف علَيهِم والَ هم يحزنونَ 166

                                                
164 Al-Qur’an. Surah Yusuf. Ayat 101 
165 Al-Qur’an. Surah al-A‘raf. Ayat 196 
166 Al-Qur’an. Surah al-Baqarat. Ayat 38 



 118

‘Maka sesiapa yang mengikuti petunjuk-Ku itu, nescaya tidak ada kebimbangan 

terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita’ 

 

Kata nama دىه  ‘petunjuk’ dalam ayat ini adalah mudaf yang berbentuk kata 

nama maqsur. Ia wajib dimatikan, manakala mudaf ilayhnya adalah Ya’ Mutakalim 

dan dibina dengan baris atas. 

 

b. Mudaf adalah duaan. Contohnya adalah : 
167 ابسالْح مقُوي موي ننِيمؤلْملو يدالولو يل را اغْفنبر 

‘Wahai Tuhan kami! Berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku serta bagi 

orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan’ 

 

Kata nama يدالو ‘kedua ibu bapaku’ adalah kata nama yang digenitifkan 

dengan Ya’ kerana ia duaan dan didahului oleh partikel Genitif Lam. Nun duaan 

digugurkan kerana al-Idafat. Ia berposisi sebagai mudaf. Ya’ Mutakallim mabniyy 

dengan baris atas di tempat genitif kerana al-Idafat. 

 

c. Mudaf adalah jam‘ mudhakkar salim. Contohnya adalah : 
168 يرِخصبِم متا أَنمو 

‘Dan kamu sekelian juga tidak dapat menyelamatkan daku’ 

 

Asalnya adalah  متا أَنمويل نيرِخصبِم . Nun dan lamnya digugurkan kerana al-

Idafat kemudian Ya’ mati ini diidghamkan kepada Ya’ berbaris atas (mudaf ilayh) 

sehingga menjadi يرِخصم ‘penyelamat-penyelamatku’. 

                                                
167 Al-Qur’an. Surah Ibrahim. Ayat 41 
168 Al-Qur’an. Surah Ibrahim. Ayat 22 
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Ya’ Mutakallim kadang-kadang digugurkan dengan mengekalkan baris bawah 

pada kata nama. Contohnya adalah : 

169 نقُوفَات ادبا عي هادبع اُهللا بِه فوخي كذَل 
‘Dengan (azab) yang demikian Allah menakutkan hamba-hamba-Nya. Oleh itu, 

bertaqwalah kepada-Ku wahai hamba-hamba-Ku’ 

 

Ya’ Mutakallim pada kata nama ادبع ‘hamba-hamba’ digugurkan dan baris 

bawah pada kata nama tersebut dikekalkan. Asalnya adalah يادبع ‘hamba-hambaku’. 

 

Hukum untuk kata nama sahih ini juga berlaku untuk al-Asma’ al-Khamsat 

ketika diidafatkan kepada Ya’ Mutakallim. Tetapi hanya kata nama ذُو sahaja yang 

dii‘rabkan mengikut baris yang diandaikan dengan kata nama yang terletak sebelum 

Ya’ Mutakallim. Adapun kata nama أب, أَخ, مح dan فَم i‘rabnya  sama dengan i‘rab kata 

nama sahih akhir ketika diidafatkan kepada Ya’ Mutakallim. Contohnya adalah : 

170 أَبِي هجلَى وع هذَا فَأَلْقُوه يصيا بِقَموبذْها 
‘Pergilah dengan membawa bajuku ini, kemudian letakkan pada muka ayahku’ 

 

Kata nama أَب ‘ayah’ dalam ayat ini adalah mudaf yang diidafatkan kepada Ya’ 

Mutakallim. Ia adalah salah satu dari al-Asma’ al-Khamsat. Akhir mudafnya 

dibarisbawahkan, manakala Ya’ Mutakalim dibina dengan baris mati. 

 

Ya’ Mutakallim boleh juga digugurkan dan digantikan dengan Ta’ Ta’nith yang 

mabniyy dengan baris atas atau baris bawah atau baris hadapan, dengan syarat 

mudafnya adalah munada dan lafaznya adalah أُم dan أَب. Contohnya adalah : 

                                                
169 Al-Qur’an. Surah al-Zumar. Ayat 16 
170 Al-Qur’an. Surah Yusuf. Ayat 93 
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 171علْ ما تؤمر افْ أَبتقَالَ يا 

‘Anaknya menjawab: "Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu’ 

 

 Ya’ Mutakallim pada struktur al-Idafat تأَب digugurkan dan digantikan dengan 

Ta’ Ta’nith yang mabniyy dengan baris bawah. 

 

 Contoh bentuk al-Idafat kepada Ya’ Mutakallim dengan penambahan Ha’ al-

Sakt sesudah Ya’ Mutakallim ketika waqf adalah :  

هابِيتك تأُو لَم نِيتالَيلُ يقُوفَي هالمبِش هابتك يتأُو نا مأَمو 
‘Adapun orang yang diberikan kitab amalnya dengan tangan kirinya, maka ia akan 

berkata (dengan sesalnya): "Alangkah baiknya kalau aku tidak diberikan kitab amalku’ 

 

Dalam struktur al-Idafat هابِيتك ‘kitab amalku’ terdapat penambahan Ha’ al-Sakt 

sesudah Ya’ Mutakallim ketika waqf. Dalam hal ini Ya’ Mutakallim dibina dengan 

baris atas. 

 

3.4.2 IDAFAT MAWSUF KEPADA KATA SIFAT 

 

 Idafat mawsuf kepada kata sifat dalam al-Qur’an al-Karim memiliki ciri yang 

sama dengan Idafat mawsuf kepada kata sifat dalam bahasa Arab. Contohnya adalah : 

 

172 بِيرانِبِ الْغبِج تا كُنمو 
‘Dan engkau (wahai Muhammad) tidak berada di sebelah barat’ 

 

                                                
171 Al-Qur’an. Surah al-Saffat. Ayat 102 
172  Al-Qur’an. Surah al-Qasas. Ayat 44 
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 Dalam ayat ini struktur al-Idafatnya adalah بِيرانِبِ الْغج ‘sebelah barat’. 

Sebahagian kaum Arab mengatakan bahawa ini adalah Idafat mawsuf kepada kata sifat. 

Asalnya adalah ِبرانِبِ الْغالْجي . Manakala kaum Arab lain mengatakan bahawa ini adalah 

pengguguran mudaf ilayh dan posisinya digantikan oleh kata sifat. Asalnya adalah 

بِيرالْغ كَانانِبِ الْمبِج ‘sebelah tempat barat’.173 

 

3.4.3 IDAFAT KATA SIFAT KEPADA MAWSUF 

 

 Idafat kata sifat kepada mawsuf dalam al-Qur’an al-Karim juga memiliki ciri 

yang sama dengan Idafat kata sifat kepada mawsuf dalam bahasa Arab. Contohnya 

adalah : 

 واعلَموا أَنَّ اَهللا شديد الْعقَابِ 174
‘Dan ketahuilah bahawasanya Allah Maha berat balasan seksa-Nya’ 

 

 Dalam ayat di atas struktur al-Idafatnya adalah ِقَابالْع ديدش ‘berat balasan seksa-

Nya’. Kata sifat ديدش ‘berat’ diidafatkan kepada mawsufnya, iaitu ِقَابالْع ‘seksa’. 

 

3.4.4 IDAFAT ‘ADAD KEPADA MA‘DUD 

 

 Contoh bentuk Idafat ‘adad kepada ma‘dud dalam al-Qur’an al-Karim adalah : 

 والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَالَثَةَ قُروٍء 175
‘Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri (dari 

berkahwin) selama tiga kali suci (dari haid)’ 

                                                
173  Muhammad ‘Abd al-Khaliq ‘Udaimat. 2004. Dirasat Li Uslub al-Qur’an al-Karim. Kaherah : Dar al-

Hadith. h. 248 
174  Al-Qur’an. Surah al-Baqarat. Ayat 196 
175  Al-Qur’an. Surah al-Baqarat. Ayat 228 
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 Dalam ayat ini struktur al-Idafatnya adalah ٍءوثَالَثَةَ قُر ‘tiga kali suci’. ‘Adad َثَالَثَة 
‘tiga’ diidafatkan kepada ma‘dudnya, iaitu ٍءوقُر ‘suci’. Ia dapat diandaikan dengan 

partikel Genitif  نم. Andaiannya adalah ٍءوقُر نثَالَثَةٌ م ‘tiga kali dari suci’. 

 

3.4.5 IDAFAT KATA NAMA MUBHAM (SAMAR) 

 

 Contoh Idafat kata nama mubham dalam al-Qur’an al-Karim adalah : 

176 نآلِّيالَ الضو هِملَيبِ عوضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن نياطَ الَّذرص 

‘Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka bukan 

(jalan) orang-orang yang dimurkai dan bukan pula (jalan) orang-orang sesat’ 

 

   Struktur Idafat kata nama mubham dalam ayat di atas adalah ِبوضغرِ الْمغَي 

‘bukan (jalan) orang-orang yang dimurkai’. Al-Zajjaj mengatakan bahawa kata nama 

 bukan’ digenitifkan dengan dua sebab, iaitu : 177‘ غَيرِ

 

1. Menganggapnya sebagai badal dari kata nama penyambung نيالَّذ ‘yang’. 

Andaiannya adalah هِملَيبِ عوضغرِ الْماطَ غَيرص ‘jalan bukan orang-orang yang 

dimurkai’. 

2. Menganggapnya sebagai kata sifat dari kata nama penyambung نيالَّذ ‘yang’ kerana 

diidafatkan kepada kata nama khas. Kata nama penyambung نيالَّذ ‘yang’ disini 

bukanlah maksud yang dituju. Kata nama penyambung نيالَّذ ‘yang’ dalam ayat ini 

adalah mudaf ilayh dari kata nama َاطرص ‘jalan’. Jika kata nama penyambung نيالَّذ 
‘yang’ dalam keadaan genitif, maka kata nama mubham رغَي  ‘bukan’ mestilah 

genitif juga dengan baris bawah. 

                                                
176  Al-Qur’an. Surah al-Fatihat. Ayat 7 
177  Muhammad ‘Abd al-Khaliq ‘Udaimat. 2004. Dirasat Li Uslub al-Qur’an al-Karim. Kaherah : Dar al-

Hadith. h. 281 
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3.4.6 IDAFAT ISM AL-TAFDIL 

 

Contoh Idafat Ism Tafdil dalam al-Qur’an al-Karim adalah : 

178 نيقالالْخ نساُهللا أَح كاربفَت 
‘Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik Pencipta’ 

 

 Kata nama نسأَح ‘sebaik-baik’ dalam ayat ini dinominatifkan dengan dua 

bentuk, iaitu :179 

1. Dinominatifkan sebagai badal daripada kata nama ُهللا . Ia tidak boleh berfungsi 

sebagai kata sifat kerana Idafat لأَفْع kepada kata nama sesudahnya adalah untuk 

maksud pemisahan. Andaiannya adalah نيقالالْخ نم نسأَح ‘Sebaik-baik dari pencipta-

pencipta’ 

2. Dinominatifkan sebagai khabar dari mubtada’ yang digugurkan. Andaiannya adalah 

نيقالالْخ نسأَح وه ‘Dia adalah sebaik-baik pencipta’. 

 

3.4.7 IDAFAT آل 
 

 Dalam al-Qur’an al-Karim banyak dijumpai bentuk-bentuk Idafat آل. Contohnya 

adalah : 

180 نيالَملَى الْعانَ عرمآلَ عو مياهرآلَ إِبا وحونو طَفَى آدمإِنَّ اَهللا اص 
‘Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim dan 

keluarga ‘Imran melebihi segala umat (yang ada pada zaman mereka masing-masing)’ 

 

                                                
178  Al-Qur’an. Surah al-Mu’minun. Ayat 14 
179  Muhammad ‘Abd al-Khaliq ‘Udaimat. 2004. Dirasat Li Uslub al-Qur’an al-Karim. Kaherah : Dar al-

Hadith. h. 248 
180 Al-Qur’an. Surah Ali ‘Imran. Ayat 33 
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 Struktur Idafat آل dalam ayat ini adalah ارآلَ إِبِميه  ‘keluarga Ibrahim’ dan  َآل
 إِبراهيمadalah mudaf, manakala kata nama khas  آل keluarga ‘Imran’. Kata nama‘ عمرانَ
dan َانرمع adalah mudaf ilayh yang genitif dengan baris atas sebagai ganti daripada 

baris bawah kerana ia tidak boleh menerima tanwin (ممنوع من الصرف). 

 

3.4.8 IDAFAT MU’AKKAD KEPADA MU’AKKID 

 

 Contoh Idafat mu’akkad kepada mu’akkid dalam al-Qur’an al-Karim adalah : 

 ملْقُوالْح تلَغآل إِذَا ب نَ . فَلَووظُرنت ذئنيح متأَن 181و  
‘Maka alangkah eloknya kalau semasa (roh seseorang dari kamu yang hampir mati) 

sampai ke kerongkongnya, sedang kamu pada masa itu menyaksikan keadaannya’ 

 

Lafaz mu’akkad dalam ayat di atas adalah نيح yang merupakan kata nama masa 

mubham (samar). Mu’akkidnya adalah lafaz ْإِذ yang diidafatkan kepada kepada ayat 

kerjaan kala lampau yang digugurkan dan digantikan dengan tanwin menjadi إِذ. 
Asalnya adalah متأَننَ  ووظُرنت ملْقُوالْح تلَغإِذْ ب نيح  ‘Dan kamu ketika (roh seseorang dari 

kamu yang hampir mati) sampai ke kerongkongnya, menyaksikan keadaannya’. Ayat 

kala lampau yang digugurkan adalah ملْقُوالْح تلَغب ‘sampai ke kerongkongnya’ dan ia 

adalah mudaf ilayh. 

 

3.4.9 IDAFAT SESUATU KEPADA NAMANYA 

 

 Contoh Idafat sesuatu kepada kata namanya dalam al-Qur’an al-Karim adalah : 

182أَذَلك خير نزالً أَم شجرةُ الزقُّومِ   

                                                
181 Al-Qur’an. Surah al-Saffat. Ayat 83-84 
182 Al-Qur’an. Surah al-Saffat. Ayat 62 
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‘Manakah yang lebih baik, limpah kurniaan yang terma’lum itu atau pokok zaqqum’ 

 

 Dalam ayat ini struktur Idafat sesuatu kepada namanya adalah ِمقُّوةُ الزرجش 

‘pokok Zaqqum’. Lafaz ُةرجش ‘pokok’ adalah sesuatu, manakala lafaz ِمقُّوالز ‘Zaqqum’ 

adalah namanya. 

 

3.4.10 IDAFAT KATA NAMA MASA 

 

Kata nama masa selalu diidafatkan kepada ayat. Masa yang ditunjukkan oleh 

masa itu mestilah ada kesesuaian antara mudaf dan mudaf ilayh. Idafat kata nama masa 

kepada ayat kerjaan lebih banyak daripada ayat namaan. Contohnya adalah : 

 183 ِارهالن نةً ماعا إِالَّ سثُولْبي كَأَنْ لَم مهرشحي مويو 
‘Dan (ingatlah) masa Tuhan himpunkan mereka (pada hari kiamat kelak) dengan 

keadaan mereka merasai seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar 

satu saat sahaja dari siang hari’ 

 

 184 َنوارِزب مه موي 
‘Iaitu hari mereka keluar (dari kubur masing-masing) dengan jelas nyata’ 

 

 Dalam kedua-dua ayat ini kata nama masa موي ‘hari’ diidafatkan kepada ayat 

kerjaan مرهشحي ‘Tuhan menghimpunkan mereka’ dan ayat namaan َنوارِزب مه ‘mereka 

keluar (dari kubur masing-masing) dengan jelas nyata’. 

 

 

                                                
183 Al-Qur’an. Surah Yunus. Ayat 45 
184 Al-Qur’an. Surah Ghafir. Ayat 16 
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3.4.11 AL-IDAFAT YANG LEMAH HUBUNGANNYA 

 

 Contoh al-Idafat yang lemah hubungannya atau al-Idafat Li Adna al-Mulabasat 

dalam al-Qur’an al-Karim adalah : 

 لَم يلْبثُوا إِالَّ عشيةً أَو ضحاها 185
‘Seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia kecuali sekadar petang atau paginya sahaja’ 

 

 Struktur al-Idafat dalam ayat ini adalah ااهحض ‘paginya’ Kata nama ىحض ‘pagi’ 

diidafatkan kepada ganti nama اه ‘nya’ yang kembali kepada kata nama ةيشع ‘petang’. 

Kedua-dua kata nama ىحض ‘pagi’ dan ةيشع ‘petang’ adalah dua sisi waktu siang, iaitu 

pagi dan petang. Kata nama ini boleh saling mengidafatkan satu sama lain kerana ada 

perkaitan. 

 

3.4.12  AL-IDAFAT YANG KUAT HUBUNGANNYA 

 

Al-Idafat yang kuat hubungannya atau al-Idafat al-Qawiyyat al-Mulabasat dalam 

al-Qur’an al-Karim sama bentuknya dengan al-Idafat al-Ma‘nawiyyat kerana kuatnya 

hubungan antara mudaf dan mudaf ilayh dan antara mudaf dan mudaf ilayh ini ada 

partikel Genitif yang diandaikan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. 

 
 

3.4.13 IDAFAT KATA NAMA MULGHA KEPADA KATA NAMA MU‘TABAR  

 

Antara bentuk Idafat kata nama mulgha kepada kata nama mu‘tabar yang ada 

dalam al-Qur’an al-Karim adalah : 

 

                                                
185 Al-Qur’an. Surah al-Nazi‘at. Ayat 46 
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 مثَلُ الْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ 186
‘Sifat syurga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertaqwa’ 

 

Kata nama mulgha dalam contoh ini adalah ُثَلم ‘sifat’ dan kata nama 

mu‘tabarnya adalah ةنالْج ‘syurga’. Jika kata nama mulgha ini digugurkan, tidak akan 

merosak makna asalnya. Asalnya adalah َنقُوتالْم دعي وةُ الَّتنالْج ‘Syurga yang telah 

dijanjikan kepada orang-orang yang bertaqwa’. 

 

3.4.14 IDAFAT KUNYAT 

 

Antara bentuk Idafat Kunyat yang ada dalam al-Qur’an al-Karim adalah : 

 هدنعابِوتالْك 187 أُم 

‘Dan (ingatlah) pada sisi-Nya ada Ibu segala suratan’ 

  

Dalam ayat di atas struktur Idafat Kunyatnya adalah ابِ أُمتالْك  ‘ibu segala 

suratan’. Mudaf أُم ‘ibu’ diidafatkan kepada mudaf ilayhnya, iaitu kata nama   الْكتابِ

‘kitab’. Struktur al-Idafat ابِ أُمتالْك  ‘ibu segala suratan’ ini gelaran bagi surah al-Fatihat. 

 

Berdasarkan huraian di atas, bentuk-bentuk al-Idafat bahasa Arab yang tidak ada 

dalam al-Qur’an al-Karim adalah : 

1) Mudaf yang diidafatkan kepada Ya’ Mutakallim yang merupakan kata nama tunggal 

yang diakhiri dengan huruf ‘illat yang menyerupai huruf sahih. 

2) Idafat kata nama mu‘tabar kepada kata nama mulgha. 

3) Idafat kata gabung pemaduan. 

                                                
186 Al-Qur’an. Surah Muhammad. Ayat 15 
187 Al-Qur’an. Surah al-Ra‘d. Ayat 39 



 128

3.5  PENGGUGURAN AL-IDAFAT DALAM AL-QUR’AN AL-KARIM 

 

Pengguguran al-Idafat, sama ada mudaf dan mudaf ilayh dalam al-Qur’an al-

Karim memiliki ciri yang sama dengan apa yang ada dalam bahasa Arab. Bentuk-

bentuknya akan dijelaskan di bawah ini. 

 

3.5.1 PENGGUGURAN MUDAF DALAM AL-QUR’AN AL-KARIM 

 

 Pengguguran mudaf dalam al-Qur’an al-Karim ada dalam tiga bentuk, iaitu 

pengguguran satu mudaf, dua mudaf dan tiga mudaf.188 

 

3.5.1.1 PENGGUGURAN SATU MUDAF DALAM AL-QUR’AN AL-KARIM 

 

Bentuk pengguguran satu mudaf dalam al-Qur’an al-Karim boleh dilakukan 

dengan syarat-syarat yang sama dalam bahasa Arab, iaitu :  

1. Jika ada qarinat atau petanda yang menunjukkan bahawa lafaz mudafnya sudah jelas 

atau ada lafaz lain yang menjelaskan maknanya. Penggugurannya tidak boleh 

menimbulkan kesamaran dan perubahan makna. Contohnya adalah : 

 واسأَلِ الْقَريةَ 189
‘Dan bertanyalah kepada (penduduk) negeri (Mesir)’ 

 

 Dalam ayat ini ada mudaf yang digugurkan sebelum kata nama ةيالْقَر ‘negeri’, 

iaitu kata nama yang diandaikan dengan لأَه ‘penduduk’. Jadi andaiannya adalah  ْأَلاسو

                                                
188 ‘Abbas Hasan. 1974.  Al-Nahw al-Wafiyy.  Juzuk.3. Mesir : Dar al-Ma‘arif, h. 163 
189 Al-Qur’an. Surah Yusuf. Ayat 82 
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ةيلَ الْقَرأَه ‘Dan bertanyalah kepada penduduk negeri’. Diandaikan dengan لأَه 
‘penduduk’ kerana tidak mungkin kita bertanya kepada ةيالْقَر ‘negeri’.  

 

2. Jika mudaf ilayh sah terletak di tempat mudaf yang digugurkan. Contohnya adalah : 

190 ملَ بِكُفْرِهجالْع بِهِمقُلُو يا فورِبأُشو 
‘Sedang kegemaran menyembah (patung) anak lembu itu telah mesra dan sebati di 

dalam hati mereka dengan sebab kekufuran mereka’ 

 

 Asalnya adalah ِلجالْع بح ‘menggemari anak lembu’. Mudaf بح ‘menggemari’ 

yang berfungsi sebagai objek digugurkan dan tempatnya digantikan oleh mudaf ilayh 

 .anak lembu’ sehingga mudaf ilayh ini menjadi objek yang diakusatifkan‘ الْعجلِ

 

Dalam contoh ayat-ayat di atas, mudaf ilayh yang menduduki tempat mudaf 

mestilah mengikut i‘rab dan baris mudaf yang digugurkan. Di samping itu, boleh juga 

menggugurkan mudaf dan mengekalkan mudaf ilayh dalam keadaan genitif. Contohnya 

adalah ma‘tuf yang digugurkan tidak menyerupainya tapi berlawan dengannya dalam 

ayat berikut : 

 ترِيدونَ عرض الدنيا واُهللا يرِيد اآلخرةَ 191
‘Kamu menghendaki harta benda dunia (yang tidak kekal), sedang Allah menghendaki 

(untuk kamu pahala) akhirat’ 

  

 Dalam ayat ini, lafaz ةراآلخ ‘akhirat’ dibaca dengan genitif. Ini adalah mengikut 

sebahagian qira’at. Andaiannya adalah  ةراآلخ مائد درِيا واُهللا يينالد ضرنَ عودرِيت  دالخ أَو
ةراآلخ  ‘Kamu menghendaki harta benda dunia, sedang Allah menghendaki kekekalan 

                                                
190 Al-Qur’an. Surah al-Baqarat. Ayat 93 
191 Al-Qur’an. Surah al-Anfal. Ayat 67 
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akhirat’. Mudaf ilayh yang digugurkan adalah ادمئ  atau دالخ ‘kekal’ yang berlawanan 

dengan lafaz yang disebutkan sebelumnya, iaitu ضرع ‘harta benda (yang tidak 

kekal)’.192 

 

3.5.1.2 PENGGUGURAN DUA MUDAF DALAM AL-QUR’AN AL-KARIM 

  

Pengguguran dua mudaf dapat terjadi dalam sesebuah ayat al-Qur’an al-Karim. 

Contohnya adalah :  

 إِنَّ اَهللا مبتليكُم بِنهرٍ 193
‘Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebatang sungai’ 

 

 Andaiannya adalah ٍرهاِء نبِ مربِش كُميلتبإِنَّ اَهللا م ‘Sesungguhnya Allah akan 

menguji kamu dengan meminum air sebatang sungai’. Lafaz yang digugurkan adalah 

 air’. Kedua-duanya adalah mudaf kemudian mudaf ilayh‘ ماء meminum’ dan‘ شرب

terakhir, iaitu lafaz رهن ‘sungai’ menggantikan tempat yang pertama (برش) ‘meminum’. 

 

3.5.1.3 PENGGUGURAN TIGA MUDAF DALAM AL-QUR’AN AL-KARIM 

 

 Dalam al-Qur’an al-Karim juga terjadi pengguguran tiga mudaf. Contohnya 

ialah ayat ketika Jibril mendekati Rasulullah s.a.w, iaitu : 

 ثُم دنا فَتدلَّى ؛ فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى 194
‘Kemudian ia mendekatkan dirinya (kepada nabi Muhammad), lalu ia berjuntai sedikit 

demi sedikit. Sehingga menjadilah jarak (diantaranya dengan Nabi Muhammad) sekadar 

dua hujung busaran panah, atau lebih dekat lagi’ 

                                                
192 ‘Abbas Hasan. 1974.  Al-Nahw al-Wafiyy. Juzuk.3. Mesir : Dar al-Ma‘arif, h. 161. 
193 Al-Qur’an. Surah al-Baqarat. Ayat 249 
194 Al-Qur’an. Surah al-Najm. Ayat 8-9 
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 Andaiannya adalah ِنيسبِ قَابِ قَوقُر افَةسم رلُ قَدوسفَكَانَ الر. Lafaz لوسالر ‘rasul’ 

yang digugurkan adalah isim kana. Tempatnya digantikan oleh ganti nama yang 

menjadi isim kana. Tiga mudaf yang digugurkan adalah رقَد ‘sekadar’, افَةسم ‘jarak’ dan 

 hampir’ menggantikan tempat mudaf‘ قَاب dekat’. Mudaf ilayh terakhir, iaitu lafaz‘ قُرب

ilayh pertama pada lafaz رقَد ‘sekadar’ dan lafaz قَاب ‘hampir’. Ia adalah khabar kana. 

 

3.5.2 PENGGUGURAN MUDAF ILAYH DALAM AL-QUR’AN AL-KARIM 

 

 Bentuk-bentuk pengguguran mudaf ilayh  dalam al-Qur’an al-Karim adalah : 

1. Mudaf ilayh digugurkan dan maknanya tetap dimaksudkan. Dalam hal ini, 

kedudukan mudafnya mabniyy dengan baris hadapan dan tidak boleh mu‘rab 

(fleksi) dan bertanwin. Contohnya adalah : 

 دعب نملُ وقَب نم رالْأَم لَّه195ل  

‘Kepada pentadbiran Allah jualah terpulang segala urusan, sebelum berlakunya dan 

sesudah berlakunya (kemenangan)’ 

 

 Dalam ayat ini, mudaf ilayhnya digugurkan. Manakala mudaf kata nama samar 

من قَبلِ  mabniyy dengan baris hadapan di tempat genitif. Andaiannya adalah (بعدdan  قَبلُ)
رِالنصالن دعب نمرِ وص  ‘sebelum kemenangan dan sesudah kemenangan’. 

 

2. Mudaf ilayh digugurkan, makna dan lafaznya tidak dimaksudkan. Dalam hal ini, 

mudaf kembali kepada keadaan i‘rabnya sebelum diidafatkan. Tanwinnya 

dikekalkan seolah-olah ayat tersebut tidak ada struktur al-Idafat. Contohnya adalah : 

 196 ىنساُهللا الْح دعو كُالو 

                                                
195 Al-Qur’an. Surah al-Rum. Ayat 4444 
196 Al-Qur’an. Surah al-Nisa’. Ayat 95 



 132

‘Dan tiap-tiap satu (dari dua golongan itu) Allah janjikan dengan balasan yang baik’ 

 

 Dalam ayat ini mudaf ilayhnya digugurkan. Andaiannya adalah  َّقٍكُلفَرِي  ‘tiap-

tiap golongan’. Jadi kata nama yang digugurkan dalam ayat ini adalah ٍقفَرِي ‘golongan’. 

 

 197 ٍضعنَ بِبوكْفُرتابِ وتضِ الْكعنَ بِبونمؤأَفَت 
‘Sesudah itu maka patutkah kamu hanya percaya kepada sebahagian (dari isi) Kitab 

Taurat dan mengingkari akan sebahagian yang lain’ 

 

Dalam ayat ini mudaf yang digugurkan terletak setelah kata nama ضعب 
‘sebahagian’ yang kedua. Mudaf yang digugurkan adalah kata nama ابتالْك ‘kitab’. 

Asalnya adalah ِابتضِ الْكعنَ بِبوكْفُرتو ‘Dan kamu mengingkari sebahagian kitab’. 

 

3. Mudaf ilayh digugurkan dan ketetapan maknanya tetap dimaksudkan. Dalam hal ini,  

mudaf tetap dalam keadaan sebelum digugurkan dan i‘rabnya tidak berubah. 

Contohnya adalah : 

198 متعجإِذَا ر ةعبسو جي الْحامٍ فأَي ثَالَثَة اميفَص جِدي لَم نفَم 
‘Kalau ia tidak dapat (mengadakan dam), maka hendaklah ia berpuasa tiga hari dalam 

masa mengerjakan haji dan tujuh hari lagi apabila kembali (ke tempat masing-masing)’ 

 

Dalam ayat ini mudaf ilayh yang digugurkan adalah lafaz امٍأَي  ‘hari’. Asalnya 

adalah ٍامأَي ةعبس ‘tujuh hari’. Dalam bentuk ini mudaf ilayhnya digugurkan dan mudaf 

tetap dalam keadaan genitif tapi ia ditanwinkan. Ia di‘atafkan daripada mudaf 

sebelumnya, iaitu lafaz ثَالَثَة ‘tiga’. 

                                                
197 Al-Qur’an. Surah al-Baqarat. Ayat 85 
198 Al-Qur’an. Surah al-Baqarat. Ayat 196 
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Berdasarkan huraian mengenai pengguguran al-Idafat dalam al-Qur’an al-Karim 

di atas, kita dapat melihat bahawa bentuk-bentuk pengguguran al-Idafat dalam al-

Qur’an al-Karim lebih variatif, iaitu pengguguran satu mudaf, dua mudaf dan tiga 

mudaf. Hal ini timbul untuk mentafsirkan ayat-ayat yang kurang difahami umat Islam.  

 

3.6 SIFAT MUDAF DAN MUDAF ILAYH DALAM AL-QUR’AN AL-KARIM 

 

 Bentuk penggunaan sifat mudaf dan mudaf ilayh dalam al-Qur’an al-Karim 

dapat dilihat dalam contoh-contoh berikut : 

  لَىالْأَع كبر محِ اسب199س  

‘Bertasbihlah mensucikan nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi’ 

 

 Perkataan  لَىالْأَع ‘Yang Maha Tinggi’ dalam ayat di atas mengikut pandangan 

nahuwan Arab adalah kata sifat untuk perkataan مسا ‘nama’ atau بر ‘Tuhan’ kerana 

tujuannya adalah untuk mensucikan nama atau Tuhan (Allah). 

 

  ميلرٍ عاحبِكُلِّ س كوأْت200ٍي   

‘Yang kelak akan membawa kepadamu segala ahli sihir yang mahir’  

 

Kata sifat ميلع ‘yang mahir’ dalam ayat di atas adalah untuk mudaf ilayh راحس 

‘ahli sihir’ kerana ia adalah maksud asalnya. Mudaf ُّكُل ‘setiap’ menunjukkan makna 

yang umum. Sekiranya mudaf ُّكُل ‘setiap’ dijaga dalam ayat ini, ia adalah lemah. 

 

 

                                                
199 Al-Qur’an. Surah al-A‘la. Ayat 1 
200 Al-Qur’an. Surah al-A‘raf. Ayat 112 
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3.7 KESIMPULAN  

 

Struktur al-Idafat dalam al-Qur’an al-Karim walaupun mempunyai perbezaan 

dengan struktur al-Idafat dalam bahasa Arab, tetapi ia dapat dijadikan rujukan dalam 

pengkaedahan tatabahasa Arab bahkan dapat memperkaya kaedah tatabahasa Arab yang 

sedia ada. Sebagaimana kita maklum bahawa sejak turunnya al-Qur’an al-Karim, 

bahasa Arab yang mempunyai pelbagai dialek dapat disatukan dengan bahasa al-Qur’an 

al-Karim sehingga bahasa Arab dapat dipelajari oleh berbilang bangsa dan kaum untuk 

memahami maksud yang terkandung dalam al-Qur’an al-Karim. 


