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BAB IV  

STRUKTUR AL-IDAFAT DALAM SURAH AL-AN‘AM 

 

4.0 PENGENALAN 

 

 Dalam bab keempat ini penulis akan menghuraikan tentang struktur al-Idafat 

dalam surah al-An‘am. Sebelum itu, penulis akan menghuraikan tentang latar belakang 

surah al-An‘am. Setelah kajian dijalankan, dapat dilihat perbezaannya dengan struktur 

al-Idafat bahasa Arab dan al-Qur’an al-Karim secara keseluruhan. 

 

4.1 LATAR BELAKANG SURAH AL-AN‘AM 

 

Surah al-An‘am bermaksud binatang ternakan. Ia mengandungi 165 ayat. Surah 

ini termasuk dalam golongan surah Makkiyyat kerana hampir keseluruhan ayat-ayatnya 

diturunkan di Makkah sebelum hijrah. Dinamakan al-An‘am kerana di dalamnya 

disebut An‘am dalam hubungan dengan adat resam kaum musyrikin yang menurut 

kepercayaan mereka binatang-binatang ternak itu dapat digunakan untuk mendekatkan 

diri kepada tuhan mereka dengan menyembelihnya. Dalam surah ini disebutkan juga 

hukum-hukum berkaitan dengan binatang ternak itu.201 

 

Isi Kandungan yang ada dalam surah al-An‘am ini adalah : 

1. Keimanan 

Dalam surah al-An‘am ini diceritakan tentang bukti-bukti keesaan Allah serta 

kesempurnaan sifat-sifat-Nya, kebenaran kenabian Nabi Muhammad s.a.w, penyaksian 

                                                
201 Zaini Dahlan. 1990. al-Qur’an dan Tafsirannya Jilid III. Yogyakarta : UII 
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Allah atas kenabian Ibrahim, Ishaq, Ya‘qub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, 

Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ilyasa‘, Yunus dan Luth, penegasan tentang 

adanya risalah, wahyu, hari pembalasan dan hari kebangkitan, kepalsuan kepercayaan 

orang-orang musyrik dan keingkaran mereka terhadap hari kiamat. 

 

2. Hukum-hukum 

Hukum-hukum yang terkandung dalam surah al-An‘am adalah tentang larangan 

mengikuti adat resam yang dibuat-buat oleh kaum Jahiliyah, makanan yang halal dan 

haram, wasiat yang sepuluh dari Al-Quran, tauhid keadilan, dan larangan mencaci maki 

berhala orang musyrik kerana mereka akan membalas dengan mencaci maki Allah. 

 

3. Kisah-kisah 

Kisah-kisah yang dapat kita lihat dalam surah al-An‘am adalah kisah umat-umat 

yang menentang rasul-rasul, kisah pengalaman Nabi Muhammad s.a.w dan para nabi 

pada umumnya, serta cerita Nabi Ibrahim a.s membimbing kaumnya kepada tauhid. 

 

4. Lain-lain  

Kandungan lain yang ada dalam surah al-An‘am adalah tentang sikap keras 

kepala kaum musyrikin, cara seorang nabi memimpin umatnya, bidang-bidang 

kerasulan dan tugas rasul-rasul, cabaran kaum musyrikin untuk melemahkan rasul, 

kepercayaan orang-orang musyrik terhadap jin, syaitan dan malaikat, beberapa prinsip 

keagamaan dan kemasyarakatan serta nilai hidup duniawi. 
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4.2 PENGGUNAAN BAHAGIAN AL-IDAFAT DALAM SURAH AL-AN‘AM 

 

 Pembahagian al-Idafat dalam surah al-An‘am sama dengan pembahagian al-

Idafat yang ada dalam bahasa Arab dan al-Qur’an al-Karim, iaitu al-Idafat al-

Ma‘nawiyyat dan al-Idafat al-Lafziyyat.  

 

 
4.2.1 BENTUK-BENTUK AL-IDAFAT AL-MA‘NAWIYYAT DAN AL-IDAFAT 

AL-LAFZIYYAT DALAM SURAH AL-AN‘AM 

 

 Bentuk-bentuk al-Idafat al-Ma‘nawiyyat dalam surah al-An‘am adalah : 

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

dan mudaf ilayh. Contohnya adalah : 

202 نكَذِّبِيةُ الْمباقكَانَ ع فا كَيوظُران ضِ ثُمي الْأَرا فوريقُلْ س   
‘Katakanlah (wahai Muhammad) : “Mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian 

perhatikanlah bagaimana akibat buruk (yang menimpa) orang-orang yang mendustakan 

(rasul-rasul) itu’ 

 
 Dalam ayat di atas, struktur al-Idafatnya adalah نكَذِّبِيةُ الْمباقع ‘akibat buruk 

orang-orang yang mendustakan’. Mudafnya adalah ُةباقع ‘akibat buruk’ dan mudaf 

ilayhnya adalah ُاملنكَذِّبِي  ‘orang-orang yang mendustakan’. Partikel Genitif yang 

diandaikan antara mudaf dan mudaf ilayh adalah partikel الالم. Struktur al-Idafat ini 

diandaikan dengan نكَذِّبِيلْمةٌ لباقع ‘akibat buruk bagi orang-orang yang mendustakan’. 

 

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

dan mudaf ilayh. Contohnya adalah :  

                                                
202 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 11 
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 ... إِالَّ أَنْ يكُونَ ميتةً أَو دما مسفُوحا أَو لَحم خنزِيرٍ 203
‘…melainkan kalau benda itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi’ 

 

 Dalam ayat di atas, struktur al-Idafatnya adalah ٍرزِينخ ملَح ‘daging babi’. 

Mudafnya adalah ملَح ‘daging’. Manakala mudaf ilayhnya adalah ٍرزِينخ ‘babi’. Partikel 

Genitif yang diandaikan antara mudaf dan mudaf ilayh adalah من  kerana ملَح ‘daging’ 

adalah bahagian daripada رزِينخ ‘babi’. Struktur al-Idafat ini diandaikan dengan  نا مملَح
 .’daging dari babi‘ خنزِيرٍ

 

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

dan mudaf ilayh. Contohnya adalah : 

  وهو الَّذي جعلَكُم خالَئف الْأَرضِ 204
‘Dan Dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi’ 

 

 Struktur al-Idafat dalam ayat di atas adalah ِضالْأَر فالَئخ ‘khalifah bumi’. 

Mudafnya adalah فالَئخ ‘khalifah’, manakala mudaf ilayhnya adalah ِضالْأَر ‘bumi’. 

Partikel Genitif yang diandaikan antara mudaf dan mudaf ilayh adalah يف. Jadi struktur 

al-Idafat ini dapat diandaikan dengan ِضالْأَر يف فالَئخ ‘khalifah di bumi’. 

 

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

mudaf, dengan syarat al-Idafatnya adalah al-Idafat al-Mahdat. Maksudnya apabila 

mudaf ilayhnya adalah kata nama definit maka mudafnya menjadi definit. Manakala 

apabila mudaf ilayhnya kata nama indefint maka mudafnya menjadi khusus. 

 

                                                
203 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 145 
204 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 165 
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a. Contoh untuk mendefinitkan adalah : 

 كلقَب نلٍٍِ مبِرس هِزِئتاس لَقَد205و  

‘Dan demi sesungguhnya! Telah diperolok-olok beberapa rasul sebelummu’ 

 

 Struktur al-Idafat dalam ayat di atas adalah كلقَب ‘sebelum kamu’. Ia adalah al-

Idafat al-Mahdat. Mudaf ilayhnya yang terletak pada ganti nama ك ‘kamu laki-laki’ 

merupakan kata nama definit kerana ganti nama adalah bahagian daripada kata nama 

khas. Oleh itu, mudafnya menjadi definit. 

 

b. Contoh untuk mengkhususkan adalah : 

 206 لكُلِّ نبإٍ مستقَر و سوف تعلَمونَ

‘Tiap-tiap khabar berita mempunyai masa yang menentukannya (yang membuktikan 

benarnya atau dustanya); dan kamu akan mengetahuinya’ 

 

 Dalam ayat ini struktur al-Idafatnya adalah ٍإبكُلِّ ن ‘tiap-tiap khabar berita’. 

Mudaf ilayhnya yang indefinit pada perkataan ٍإبن ‘khabar berita’ adalah kata nama 

indefinit kerana ia menunjukkan sesuatu yang tidak jelas. Mudaf ilayh yang indefinit ini 

menyebabkan mudafnya menjadi khusus. 

 

Bentuk-bentuk al-Idafat al-Lafziyyat pula dalam surah al-An‘am adalah : 

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

  ذَلك أَنْ لَّم يكُن ربك مهلك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها غَافلُونَ 207
‘Yang demikian (kedatangan Rasul-rasul itu ialah) kerana Tuhanmu tidak 

membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedangkan penduduknya leka lalai’ 

                                                
205 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 10 
206 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 67 
207 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 131 
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 Struktur al-Idafat al-Lafziyyat dalam ayat di atas adalah ىالْقُر كلهم ‘yang 

membinasa negeri-negeri’. Mudafnya adalah كلهم ‘yang membinasa’, manakala mudaf 

ilayhnya adalah ىالْقُر ‘negeri-negeri’. Mudafnya berbentuk kata nama pelaku yang 

diidafatkan kepada objeknya. 

 

2. Mudafnya adalah kata sifat musyabbahat. Contohnya adalah : 

 إِنَّ ربك سرِيع الْعقَابِ 208
‘Sesungguhnya Tuhanmu amatlah cepat azab seksa-Nya’ 

 

 Dalam ayat di atas, lafaz عرِيس ‘cepat’ adalah kata sifat musyabbahat. Ia 

diidafatkan kepada pelakunya, iaitu kata nama ِقَابالْع ‘azab seksa’.  

 

Berdasarkan huraian di atas mengenai pembahagian al-Idafat, penulis tidak 

menemukan struktur al-Idafat al-Ma‘nawiyyat yang diandaikan dengan partikel Genitif 

-dalam surah al-An‘am. Penulis juga tidak menemukan struktur al-Idafat al عند dan كاف

Lafziyyat yang mudafnya adalah kata nama objek dan mubalaghat kata nama pelaku 

serta mudaf yang menggunakan partikel أل sepertimana yang ada dalam bahasa Arab. 

 

 
4.2.2 KEKERAPAN PENGGUNAAN STRUKTUR AL-IDAFAT AL-

MA‘NAWIYYAT DAN AL-IDAFAT AL-LAFZIYYAT DALAM SURAH 
AL-AN‘AM 

 

 Sebelum peratusan kemunculan al-Idafat al-Ma‘nawiyyat dan al-Idafat al-

Lafziyyat dipaparkan, berikut akan diklasifikasikan terlebih dahulu bentuk-bentuk 

struktur kedua-dua al-Idafat ini. 

                                                
208 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 165 
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JADUAL I 

 
BENTUK-BENTUK STRUKTUR AL-IDAFAT AL-MA‘NAWIYYAT DAN AL-

IDAFAT AL-LAFZIYYAT DALAM SURAH AL-AN‘AM 

 

Bil No. Ayat Struktur al-Idafat Jenis al-Idafat 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

1 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

6 

6 

6 

6 

7 

10 

11 

12 

12 

12 

14 

14 

14 

هِمبر 
هدنع 

 كُمرس 
رهج كُم  

هِمبر اتآي 
هِمبر 

 أَنباُء ما
هِملقَب 
هِمتحت 
بِهِموذُن 
مهدعب 
هِميدأَي 
كلقَب 

نكَذِّبِيةُ الْمباقع 
فِْسهن 

ةاميمِ الْقوي 
مهفُسأَن 
 غَير اِهللا

اتاومرِ السفَاط 
نلَ مأَو 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Lafziyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat  

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 
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21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

15 

15 

16 

17 

18 

18 

19 

19 

19 

19 

20 

20 

21 

22 

23 

23 

24 

25 

25 

25 

25 

26 

27 

27 

29 

يبر 
 عذَاب يومٍ 

ذئموي 
 كُلِّ شيٍء
هادبع قفَو 

هادبع 
 أَي شيٍء

نِييب 
كُمنيب 
 مع اِهللا
ماَءهنأَب 
مهفُسأَن 
هاتآي 

كَاُءكُمرش 
مهتنتف 
 ربنا

فُِسهِمأَن 
بِهِمقُلُو 
آذَانِهِم 
ةكُلَّ آي 

أَسنيلاَألو رياط  
مهفُسأَن 

 آيات ربنا
 ربنا

 حياتناَ

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Lafziyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 
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46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

30 

30 

31 

31 

31 

31 

33 

34 

34 

34 

34 

35 

37 

37 

38 

38 

38 

39 

40 

40 

42 

43 

43 

44 

44 

هِمبر 
 ربنا

 لقَاِء اِهللا
 حسرتنا
مهارزأَو 
مرِهوظُه 
 آيات اِهللا
كلقَب 
 نصرنا

 كَلمات اِهللا
نيلسرإِ الْمبن 
مهاضرإِع 

هبر 
مهأَكْثَر 
احنجهي  

ثَالُكُمأَم 
هِمبر 
 آياتنا

 عذَاب اِهللا
 غَير اِهللا
كلقَب 
 بأْسنا
مهبقُلُو 

 أَبواب كُلِّ 
 كُلِّ شيٍء

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat  

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 
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71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

45 

45 

46 

46 

46 

46 

47 

49 

50 

50 

51 

51 

52 

52 

52 

52 

53 

53 

54 

54 

54 

54 

54 

56 

56 

 دابِر الْقَومِ
نيالَمالْع بر 

كُمعمس 
كُمارصأَب 
بِكُمقُلُو 
 غَير اِهللا

 عذَاب اِهللا
 آياتنا
يدنع 

زاِهللاخ نائ  
هِمبر 
نِهود 
مهبر 
ههجو 

ابِهِمسح 
ابِكسح 
مهضعب 
 بينِنا
 آياتنا
كُمبر 
فِْسهن 
هدعب 

نيرِمجلُ الْمبِيس 
 دون اِهللا
اَءكُموأَه 

al-Idafat al-Lafziyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 
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96. 

97. 

98. 

99 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

111. 

112. 

113. 

114. 

115. 

116. 

117. 

118. 

119. 

120. 

57 

57 

57 

58 

58 

58 

59 

59 

59 

60 

61 

61 

61 

61 

62 

62 

63 

64 

65 

65 

65 

65 

65 

66 

67 

يبر 
يدنع 

نيلالْفَاص ريخ 
يدنع 

 نِييب  
كُمنيب 

نعهد  
 مفَاتح الْغيبِ

اتضِ ظُلُمالْأَر  
كُمجِعرم 
هادبع قفَو 

هادبع 
كُم دأَح 
 رسلُنا

قالْح مالَهوم 
نبِياسالْح عرأَس 

رالْب اتظُلُم 
 كُلِّ كَربٍ
كُمقفَو 

كُملجأَر تحت 
كُملجأَر 
كُمضعب 

 بأْس بعضٍ
قَوكم  

 كُلِّ نبإٍ

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 
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121. 

122. 

123. 

124. 

125. 

126. 

127. 

128. 

129. 

130. 

131. 

132. 

133. 

134. 

135. 

136. 

137. 

138. 

139. 

140. 

141. 

142. 

143. 

144. 

145. 

68 

68 

68 

68 

69 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

73 

73 

74 

74 

75 

76 

77 

77 

78 

79 

80 

80 

 آياتنا
رِهغَي 

 بعد الذِّكْرى
 مع الْقَومِ 
ابِهِمسح 
مهنيد 

 دون اِهللا
 كُلَّ عدلٍ
 دون اِهللا
 أَعقَابِنا
 بعد إِذْ

هى اِهللاد  
نيالَمالْع بر 

لُهقَو 
 عالم الْغيبِ

هأَبِي 
كمقَو 

واتملَكُوت السما  

يبر 
يبر 
يبر 
يبر 

هِيجو 
همقَو 
يبر 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Lafziyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Lafziyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat  



 147

146. 

147. 

148. 

149. 

150. 

151. 

152. 

153. 

154. 

155. 

156. 

157. 

158. 

159. 

160. 

161. 

162. 

163. 

164. 

165. 

166. 

167. 

168. 

169. 

170. 

80 

80 

81 

82 

83 

83 

84 

86 

87 

87 

88 

88 

90 

91 

91 

91 

91 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

93 

93 

يبر 
 كُلَّ شيٍء

 أَي الْفَرِيقَينِ
مهانمإِي 
 حجتنا
همقَو 
هتيذُر 
ماِءهآب 
هِماتيذُر 
انِهِموإِخ 
 هدى اِهللا
هادبع 
ماهده 

رِهقَد قح 
رِهقَد 

كُمآباُء  
هِمضوخ 

يالَّذ قدصم 
 نيبهيدي  

هيدي 
 أُم الْقُرى
 حولَها
هِمالَتص 
 مثْلَ ما

توالْم اترغَم 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Lafziyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al- Lafziyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat  

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 



 148

171. 

172. 

173. 

174. 

175. 

176. 

177. 

178. 

179. 

180. 

181. 

182. 

183. 

184. 

185. 

186. 

187. 

188. 

189. 

190. 

191. 

192. 

193. 

194. 

195. 

93 

93 

93 

93 

93 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

95 

95 

96 

96 

97 

99 

99 

99 

99 

99 

100 

100 

101 

101 

هِميدا أَيطُواسب 
كُمفُسأَن 

نوالْه ذَابع 
قالْح رغَي 

هاتآي 
ةرلَ مأَو 

رِكُمواَء ظُهرو 
مظُهورِكُ  
كُمعم 

اَءكُمفَعش 
كُمنيب 

بالْح قفَال 
تيالْم رِجخم 
 فَالق الْإِصباحِ
 تقْدير الْعزِيزِ 
رالْب اتظُلُم 

 نبات كُلِّ شيٍء
 كُلِّ شيٍء
 طَلْعها

ابِهشتم رغَي 
رِهثَم 

 غَيرِ علْمٍ
هانحبس 

تبديع السماوا  
 كُلَّ شيٍء

al-Idafat al-Lafziyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Lafziyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Lafziyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Lafziyyat 

al-Idafat al-Lafziyyat 

al-Idafat al-Lafziyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat  

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 



 149

196. 

197. 

198. 

199. 

200. 

201. 

202. 

203. 

204. 

205. 

206. 

207. 

208. 

209. 

210. 

211. 

212. 

213. 

214. 

215. 

216. 

217. 

218. 

219. 

220. 

101 

102 

102 

102 

102 

104 

104 

106 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

109 

109 

109 

110 

110 

110 

110 

111 

111 

112 

112 

شيٍء كُلِّ  
كُمبر 

 خالق كُلِّ 
 كُلِّ شيٍء
 كُلِّ شيٍء

كُمبر 
 فِْسهن  

كبر 
 دون اِهللا
 غَيرِ علْمٍ
ةكُلِّ أُم 
ملَهمع 
هِمبر 

مهجِعرم 
انِهِممأَي دهج 

انِهِممأَي 
 عند اِهللا
مهتدأَفْئ 
هارصأَبم  

ةرلَ مأَو 
انِهِميطُغ 
 كُلَّ شيٍء
مهأَكْثَر 
بِيكُلِّ ن 

 شياطين الْإِنسِ

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Lafziyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat  

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Lafziyyat 



 150

221. 

222. 

223. 

224. 

225. 

226. 

227. 

228. 

229. 

230. 

231. 

232. 

233. 

234. 

235. 

236. 

237. 

238. 

239. 

240. 

241. 

242. 

243. 

244. 

245. 

112 

112 

112 

113 

114 

114 

115 

115 

115 

116 

116 

117 

117 

117 

118 

118 

119 

119 

119 

119 

120 

120 

121 

121 

122 

مهضعب 
 زخرف الْقَولِ

كبر 
نيةُ الَّذدأَفْئ 

 غَير اِهللا
كبر 

 كبر تمكَل  
كبر 

هاتمكَل 
نم أَكْثَر 
 سبِيلِ اِهللا

كبر 
أَعنم لَم  

هلبِيس 
 اسم اِهللا
هاتآي 

 اسم اِهللا
هِمائوأَه 
 غَيرِ علْمٍ
كبر 

 ظَاهر الْإِثْمِ
هناطب 

 اسم اِهللا
هِمائيلأَو 

ثَلُهم 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Lafziyyat 

al-Idafat al-Lafziyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 



 151

246. 

247. 

248. 

249. 

250. 

251. 

252. 

253. 

254. 

255. 

256. 

257. 

258. 

259. 

260. 

261. 

262. 

263. 

264. 

265. 

266. 

267. 

268. 

269. 

270. 

123 

123 

123 

123 

124 

124 

124 

124 

125 

125 

126 

126 

127 

127 

127 

127 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

129 

130 

130 

ةيكُلِّ قَر 
 أَكَابِر مجرِميها

 مجرِميها
فُِسهِمأَن 
 مثْلَ ما

 رسلُ اِهللا
هالَترِس 
 عند اِهللا
هردص 
هردص 

كباطُ ررص 
كبر 

 دار السالَمِ
هِمبر دنع 

هِمبر 
مهيلو 

الْجِن رشعم 
مهاؤيلأَو 
 بعضنا
 أَجلَنا

اكُمثْوم 
كبر 

نيمالظَّال ضعب 
الْجِن رشعم 

ياتآي 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Lafziyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Lafziyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Lafziyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat  

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 



 152

271. 

272. 

273. 

274. 

275. 

276. 

277. 

278. 

279. 

280. 

281. 

282. 

283. 

284. 

285. 

286. 

287. 

288. 

289. 

290. 

291. 

292. 

293. 

294. 

295. 

130 

130 

130 

130 

131 

131 

131 

132 

133 

133 

133 

133 

135 

135 

136 

136 

136 

136 

137 

137 

137 

137 

138 

138 

138 

كُمموقَاَء يل 
يكُممو  

 أَنفُِسنا
فُِسهِمأَن 
كبر 

 مهلك الْقُرى
 أَهلُها
كبر 
كبر 

ةمحذُو الر 
كُمدعب 

 ذُرية قَومٍ 
كُمتكَانم 
 عاقبةُ الدارِ
هِممعز 
 شركَائنا
هِمكَائرش 
هِمكَائرش 

مهالَدلَ أَوقَت 
مهالَدأَو 

رشمهكَاؤ  
مهنيد 
هِممعز 
 ظُهورها
 اسم اِهللا

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Lafziyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat  

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat  

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 



 153

296. 

297. 

298. 

299. 

300. 

301. 

302. 

303. 

304. 

305. 

306. 

307. 

308. 

309. 

310. 

311. 

312. 

313. 

314. 

315. 

316. 

317. 

318. 

319. 

320. 

139 

139 

139 

139 

140 

140 

141 

141 

141 

141 

141 

141 

141 

142 

143 

143 

144 

144 

145 

145 

145 

145 

146 

146 

146 

 هذه نطُوب 
 ذُكُورِنا
 أَزواجِنا
مفَهصو 
مهالَدأَو 
 غَيرِ علْمٍ

اتشورعم رغَي 
أُكُلُه 

ابِهشتم رغَي 
رِهثَم 
قَّهح 

هادصح موي 
هادصح 

خطَانيالش اتطُو  
مانِيةَ أَزواجٍثَ  

 أرحام الْأُنثَيينِ
 أرحام الْأُنثَيينِ

 غَيرِ علْمٍ
حم خنزِيرٍلَ  

 غَيرِ اِهللا
 غَير باغٍ
كبر 

 كُلَّ ذي ظُفُرٍ
 ذي ظُفُرٍ
 شحومهما

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat  

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat  

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Lafziyyat  

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 



 154

321. 

322. 

323. 

324. 

325. 

326. 

327. 

328. 

329. 

330. 

331. 

332. 

333. 

334. 

335. 

336. 

337. 

338. 

339. 

340. 

341. 

342. 

343. 

344. 

345. 

146 

146 

147 

147 

147 

148 

148 

148 

148 

150 

150 

150 

150 

150 

151 

151 

152 

152 

152 

152 

152 

153 

153 

154 

154 

 ظُهورهما
يِهِمغب 
مربكُ  

 ةمحر ذُو 
هاْسب 
 آباُءنا
مقَبلهِ  

 بأْسنا
كُمدنع 

اَءكُمدهش 
مهعم 

نياَء الَّذوأَه 
 آياتنا
هِمبر 
كُمبر 

كُمالَدأَو 
 مالَ الْيتيمِ

هدأَش 
 وسعها
 ذَا قُربى
 عهد اِهللا
ياطرص 
هلبِيس 

 كُلِّ شيٍء
هِمبقَاِء رل 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat  

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat  

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 



 155

346. 

347. 

348. 

349. 

350. 

351. 

352. 

353. 

354. 

355. 

356. 

357. 

358. 

359. 

360. 

361. 

362. 

363. 

364. 

365. 

366. 

367. 

368. 

369. 

370. 

154 

156 

156 

157 

157 

157 

157 

158 

158 

158 

158 

158 

158 

158 

158 

158 

159 

159 

160 

160 

160 

161 

161 

162 

162 

هِمبر 
 قَبلنا
تاسردهِم  

كُمبر 
 آيات اِهللا

 آياتنا
 سوَء الْعذَابِ

كبر 
 اتآي ضعب 
كبر اتآي 

كبر 
كبر اتآي ضعب 

كبر اتآي 
كبر 
 إِيمانها
 إِيمانِها
مهنيد 
مهرأَم 

 عشر أَمثَالها
 أَمثَالها

هامثْلَ  
يبر 

براهيمملَّةَ إِ  
يالَتص 
يكسن 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat  

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Lafziyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat  

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat  

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 
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371. 

372. 

373. 

374. 

375. 

376. 

377. 

378. 

379. 

380. 

381. 

382. 

383. 

384. 

385. 

386. 

162 

162 

162 

163 

164 

164 

164 

164 

164 

164 

164 

165 

165 

165 

165 

165 

اييحم 
ياتمم 

نيالَمالْع بر 
نيملسلُ الْمأَو 

 غَير اِهللا
 رب كُلِّ 
 كُلِّ شيٍء
 كُلُّ نفْسٍ
 وِزر أُخرى

كُمبر 
كُمجِعرم 

 خالَئف الْأَرضِ
كُمضعب 

 فَوق بعضٍ
كبر 
ابِسرِيع الْعقَ  

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat  

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 

al-Idafat al-Lafziyyat 

 

JADUAL II 

PERATUSAN PEMBAHAGIAN AL-IDAFAT DALAM SURAH AL-AN‘AM 

 

Bil  Pembahagian al-Idafat Jumlah  Peratusan  

1. al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 362 93.78 % 

2. al-Idafat al-Lafziyyat 24 6.22 % 

 Total  386 100 % 
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 Berdasarkan jadual di atas, peratusan pembahagian al-Idafat dalam surah al-

An‘am dapat dilihat dalam carta berikut : 

 

CARTA I 

PERATUSAN PEMBAHAGIAN AL-IDAFAT DALAM SURAH AL-AN‘AM 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 HUKUM-HUKUM AL-IDAFAT DALAM SURAH AL-AN‘AM 

 

 Hukum-hukum al-Idafat dalam bahasa Arab yang dapat diaplikasikan dalam 

surah al-An‘am adalah seperti berikut : 

 
 
4.3.1 HUKUM-HUKUM YANG WAJIB BAGI AL-IDAFAT DALAM SURAH     

AL-AN‘AM 
 
 

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

hukum-hukum yang wajib bagi al-Idafat dalam surah al-An‘am adalah seperti berikut : 

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

mahalliyy. 

a. Contoh yang genitif secara lafaz adalah : 

 

Al-Idafat al-Ma‘nawiyyat 93.78 % 

 
Al-Idafat al-Lafziyyat 6.22 % 
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 209 هو الْهدى هدى اللَّهقُلْ إِنَّ 

‘Katakanlah : “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebenar-benar petunjuk’ 

 

Struktur al-Idafat yang ada dalam ayat di atas adalah  دهى اللَّه  ‘petunjuk 

Allah’. Mudaf ilayhnya yang terletak pada perkataan اللَّه ‘Allah’ adalah genitif 

secara lafaz yang ditandai dengan baris bawah. 

 

b. Contoh yang genitif mahalliyy adalah : 

 ثُم الَّذين كَفَروا بِربهِم يعدلُونَ 210
‘Dalam pada itu, orang-orang kafir menyamakan (sesuatu yang lain) dengan Tuhan 

mereka’ 

 

Struktur al-Idafat dalam ayat di atas adalah هِمبر ‘Tuhan mereka’. Mudaf 

ilayhnya adalah ganti nama مه ‘mereka’. Ia adalah mabniyy dengan baris mati di 

tempat genitif. 

 

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

211 نيرِمجلُ الْمبِيس نبِيتستل و اتلُ اآليفَصن ككَذَلو 
‘Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat al-Qur’an satu persatu (supaya jelas jalan 

yang benar) dan supaya jelas pula jalan orang-orang yang berdosa’ 

 

 Mudaf dalam ayat di atas adalah perkataan ُلبِيس ‘jalan’. Tanwin di akhir 

perkataan ini digugurkan kerana ia berfungsi sebagai mudaf kepada kepada perkataan 

نيرِمجالْم ‘orang-orang yang berdosa’. 

                                                
209 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 71 
210 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 1 
211 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 55 
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4. Nun duaan (tathniyyat), nun jam‘ mudzakkar salim dan mulhaqatnya wajib 

digugurkan jika ia terletak di akhir mudaf. Contohnya adalah : 

 212 ثَالُكُمأَم مإِالَّ أُم هياحنبِج ريطرٍ يالَ طَائضِ وي اَألرف ةابد نا ممو 
‘Dan tidak seekor pun binatang yang melata di bumi, dan tidak seekor pun burung yang 

terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka umat-umat seperti kamu’ 

 

Nun duaan (tathniyyat) pada perkataan ياحنج ‘kedua sayap’ digugurkan kerana 

ia adalah mudaf kepada ganti nama ه ‘nya’. Asalnya adalah ِنياحنج ‘kedua sayap’. 

 

 213 هِميدا أَيطُواسكَةُ بالَئالْم و 
‘Sedangkan malaikat pula menghulurkan tangan mereka’ 

 

Nun jam‘ mudhakkar salim pada perkataan اطُواسب ‘yang menghulurkan’ 

digugurkan kerana ia adalah mudaf kepada perkataan يدأَي ‘tangan’. Asalnya adalah 

 .’yang menghulurkan‘ باسطُونَ

 

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 dihuraikan 

dalam al-Idafat al-Ma‘nawiyyat sebelum ini. 

 

                                                
212 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 38 
213 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 93 
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7. Mudaf dapat dipisahkan daripada mudaf ilayh. Salah satunya adalah dengan 

objeknya. Contohnya adalah : 

214 مهكَاؤرش مهالَدلَ أَوقَت نيرِكشالْم نرٍ ميكَثل نيز ككَذَلو 
‘Dan demikianlah berhala-berhala mereka (syaitan) menjadikan terasa indah bagi 

banyak orang-orang musyrik membunuh anak-anak mereka’ 

 

Pemisahan antara mudaf dan mudaf ilayh dalam ayat ini adalah mengikut 

pandangan ahli qira‘at. Mengikut pandangan Ibn ‘Amir huruf zay pada perkataan نيز 

‘menjadikan terasa indah’ dibaca dengan membaris hadapankannya, manakala huruf ya’ 

pula dibaca dengan membaris bawahkannya menjadi يزن  ‘dijadikan terasa indah’. Huruf 

lam pada perkataan َلقَت ‘membunuh’ dirafa‘kan menjadi ُلقَت ‘membunuh’, huruf dal 

pada perkataan مهالَدأَو ‘anak-anak mereka’ diakusatifkkan menjadi مهالَدأَو ‘anak-anak 

mereka’dan hamzat pada perkataan َكرشمهاؤ  ‘sekutu-sekutu mereka’ dibaca dengan 

membaris bawahkannya menjadi هِمكَائرش ‘sekutu-sekutu mereka’. Bentuk 

pemisahannya adalah pemisahan antara masdar dan pelakunya oleh objeknya, iaitu 

antara perkataan ُلقَت ‘membunuh’ dan هِمكَائرش ‘sekutu-sekutu mereka’ oleh مهالَدأَو 
‘anak-anak mereka’. 215 

 

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

surah al-An‘am, perbezaannya dengan hukum-hukum yang wajib bagi al-Idafat dalam 

bahasa Arab dan al-Qur’an al-Karim secara keseluruhan adalah : 

 

1) Dalam surah al-An’am tidak ada contoh mudaf ilayh yang genitif secara taqdiriyy. 

Contoh ini ada dalam al-Qur’an al-Karim (bab ketiga). 

                                                
214   Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 137 
215  Muhammad ‘Abd al-Khaliq ‘Udaimat. 2004. Dirasat Li Uslub al-Qur’an al-Karim. Kaherat : Dar al-

Hadith. h. 289 
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2) Dalam surah al-An‘am tidak ada contoh pengguguran mulhaqat duaan dan jam‘ 

mudhakkar salim. Dalam al-Qur’an al-Karim (bab ketiga) ada contoh pengguguran 

mulhaqat jam‘ mudhakkar salim dan tidak ada contoh pengguguran mulhaqat duaan. 

 

3) Dalam surah al-An‘am tidak ada contoh mudaf yang 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 adalah lafaz yang sememangnya 

wajib didahulukan dalam sesebuah ayat, seperti kata nama tanya, maka hukum 

mendahulukannya tidak berlaku lagi ketika ia berposisi sebagai mudaf ilayh dan 

hukum mendahulukannya berpindah kepada mudaf yang bukan lafaz yang pasti 

didahulukan. Hukum ini juga tidak ada dalam al-Qur’an al-Karim (bab ketiga). 

 

4) Dalam surah al-An‘am tidak ada hukum yang boleh mendahulukan ma‘mul jika 

mudafnya adalah kata nama رغَي yang bermaksud menafikan. Hukum ini ada dalam 

al-Qur’an al-Karim (bab ketiga). 

 

5) Dalam surah al-An‘am tidak ada mudaf yang bukan masdar wajib menggantikan 

posisi masdar kerana mudaf ilayhnya adalah masdar. Hukum ini ada dalam al-

Qur’an al-Karim (bab ketiga). 

 

6) Dalam surah al-An‘am tidak ada mudaf yang wajib dii‘rabkan seperti zarf kerana 

mudaf ilayhnya adalah zarf dengan syarat mudafnya adalah lafaz ُّكُل atau ضعب atau 

sesuatu yang menunjukkan keseluruhan )ةكُلِّي(  atau sebahagian )ةيئزج(  dan mudaf 

ilayh asalnya adalah zarf. Hukum ini ada dalam al-Qur’an al-Karim (bab ketiga). 
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7) Bentuk pemisahan antara mudaf dan mudaf ilayh dalam surah al-An‘am sama 

bentuknya dengan apa yang ada dalam al-Qur’an al-Karim  (bab ketiga), iaitu yang 

memisahkannya adalah objeknya. Bentuk pemisahan mudaf dan mudaf ilayh dalam 

bahasa Arab lebih pelbagai sebagaimana telah diperinci pada bab ketiga. 

 
 

4.3.2 HUKUM-HUKUM YANG HARUS BAGI AL-IDAFAT DALAM SURAH     
AL-AN‘AM 

 

 Hukum-hukum yang harus bagi al-Idafat dalam surah al-An‘am adalah : 

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

Contohnya adalah : 

 

  يأْتي موا يهانما إِيفْسن فَعنالَ ي كبر اتآي ضع216ب  

‘Pada hari datangnya sebahagian dari tanda-tanda Tuhanmu itu, tidak berfedah lagi 

iman seseorang kepada dirinya sendiri yang tidak beriman sebelum itu’ 

 

 Ibnu Sirin membaca Ya’ Mudara‘at pada kata kerja يأْتي ‘datang’ dengan Ta’ 

Mudara‘at )يأْتت(  kerana mudaf ilayhnya adalah lafaz اتآي ‘tanda-tanda’ yang 

merupakan lafaz feminin. Lafaz ini dapat menjadikan mudaf yang maskulin pada lafaz 

ضعب ‘sebahagian’ menjadi feminin. Begitu juga dengan Ya’ Mudara‘at pada kata kerja 

فَعني  ‘berfaedah’ dibaca dengan Ta’ Mudara‘at  )فَعنت(  kerana mudafnya )ُانمإِي(  

diidafatkan kepada ganti nama feminin )اه(  yang merupakan sebahagian dari mudaf.217 

 

 فْسِ إِالَّ عكُلُّ ن كِْسبالَ تا وه218لَي  

                                                
216  Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 158 
217  Muhammad ‘Abd al-Khaliq ‘Udaimat. 2004. Dirasat Li Uslub al-Qur’an al-Karim. Kaherat : Dar al-

Hadith. h. 268 
218  Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 164 
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‘Dan tiadalah (kejahatan) yang diusahakan oleh tiap-tiap orang melainkan orang itulah 

sahaja yang menanggung dosanya’ 

 

Dalam ayat ini, kata kerja كِْسبت ‘mengusahakan’ 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 yang mu‘rab boleh menjadi mabniyy kerana mudaf ilayhnya adalah 

mabniyy. Bentuk-bentuknya adalah : 

a. Mudafnya adalah kata nama mu‘rab yang samar selain kata nama masa, seperti 

 dan lain-lain. Manakala mudaf ilayhnya mabniyy, seperti ganti غَير ,شبه ,مثْلُ

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

sebagaimana semestinya atau mabniyy dengan baris atas. Contohnya adalah : 

 كُمنيب قَطَّعت 219لَقَد  
‘Demi sesungguhnya, telah putuslah perhubungan antara kamu (dengan mereka)’ 

 

Al-Kisa’i dan Hafs membaca nun pada kata nama نيب dengan 

mengakusatifkannya dengan baris atas kerana menganggapnya sebagai zarf. 

Andaiannya adalah كُمنيا بم قَطَّعت لَقَد. Lafaz ام adalah kata nama am yang disifatkan 

(mawsuf). Manakakala كُمنيب adalah kata sifat, kemudian mawsufnya digugurkan. 

Mengikut nahuwan Basrah, lafaz ام bukanlah kata nama penyambung kerana kata 

nama penyambung tidak boleh digugurkan. Namun, nahuwan Kufah 

membolehkannya. Al-Akhfasy menambahkan bahawa kata nama نيب dibaca dengan 

baris atas kerana ia adalah zarf yang diidafatkan kepada kata nama mabniyy. Ahli 
                                                
219 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 94 
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qira’at lain membaca nun pada kata nama نيب dengan menominatifkannya dengan 

baris hadapan (كُمنيب) kerana menganggapnya sebagai pelaku bagi kata kerja قَطَّعت 
‘terputus’. Struktur كُمنيب ini bermakna لُكُمصو ‘perhubungan kamu’.220 

 

b. Mudaf yang mu‘rab adalah masa yang samar dan mudaf ilayhnya adalah ayat 

kerja kala kini yang kata kerjanya mu‘rab. Dalam hal ini, mudaf boleh dalam 

dua keadaan, sama ada mu‘rab atau mabniyy dengan baris atas. Namun begitu, 

mudaf tersebut lebih baik dii‘rabkan. Contohnya adalah : 

 ويوم نحشرهم جميعا 221
‘Dan (ingatlah), hari (kiamat yang padanya) Kami himpunkan mereka semua’ 

 

 Kata nama موي ‘hari’ dalam ayat di atas boleh mu‘rab atau mabniyy. Mu‘rab 

dan mabniyy sama-sama dengan baris atas. Dikatakan mu‘rab kerana ia adalah 

sebagai objek daripada kata kerja yang digugurkan. Andaiannya adalah   موي اُذْكُرو
 Dan ingatlah hari (kiamat yang padanya) Kami himpunkan mereka‘ نحشرهم جميعا

semua’. Ia juga boleh menjadi mabniyy dengan dengan baris atas. 

 

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

surah al-An‘am, perbezaannya dengan hukum-hukum yang harus bagi al-Idafat dalam 

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

 

1) Dalam surah al-An‘am tidak ada contoh mudaf maskulin yang dapat menjadi 

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

Bentuk ini pun tidak ada juga dalam al-Qur’an al-Karim (bab ketiga). 

                                                
220 Muhammad ‘Abd al-Khaliq ‘Udaimat. 2004. op.cit., h. 268 
221 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 22 
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2) Dalam surah al-An‘am tidak ada mudaf feminin yang boleh menjadi maskulin 

kerana mudaf ilayhnya adalah maskulin, sama ada mudafnya sebahagian daripada 

mudaf ilayh, seolah-olah sebahagian daripada mudaf ilayh, atau keseluruhan 

daripada mudaf ilayh. Manakala dalam al-Qur’an al-Karim (bab ke tiga) hanya ada 

mudaf feminin yang boleh menjadi maskulin kerana mudaf ilayhnya yang maskulin 

dan mudaf ilayhnya adalah sebahagian daripada mudaf ilayh.  

 

3) Dalam surah al-An‘am 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). Hukum ini juga tidak ada dalam 

al-Qur’an al-Karim (bab ketiga) 

 

4) Dalam surah al-An‘am tidak ada contoh mudaf mu‘rab yang menunjukkan masa 

yang samar, manakala mudaf ilayhnya adalah ayat namaan. Hukum ini juga tidak 

ada dalam al-Qur’an al-Karim (bab ketiga). 

 

5) Dalam surah al-An‘am tidak ada contoh pengguguran Ta’ Ta’nith di akhir mudaf. 

Hukum ini ada dalam al-Qur’an al-Karim (bab ketiga) 

 

4.4 KATA NAMA DAN AL-IDAFAT DALAM SURAH AL-AN‘AM 

 

Kata nama berkaitan al-Idafat dalam surah al-An‘am dibahagi kepada tiga, iaitu : 

kata nama yang boleh diidafatkan, kata nama yang selalu atau wajib diidafatkan dan 

kata nama yang tidak boleh diidafatkan. 
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4.4.1  KATA NAMA YANG BOLEH DIIDAFATKAN DALAM SURAH AL-
AN‘AM 

 

 Kata nama yang boleh diidafatkan dalam surah al-An‘am 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. Contohnya adalah : 

وبقْرال تا ويتالَ الْيإِالَّ مِم هدلُغَ أَشبى يتح نسأَح يي ه222 بِالَّت 

‘Dan janganlah kamu hampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik (untuk 

mengawal dan mengembangkannya) sehingga ia baligh (dewasa serta layak mengurus 

hartanya dengan sendiri) 

 

 Perkataan َالم ‘harta’ dalam ayat di atas diidafatkan kepada kata nama يتمِالْي  ‘anak 

yatim’. Pada hakikatnya kata nama َالم ‘harta’ boleh diidafatkan kepada sebarang kata 

nama tetapi kerana perkataan ini adalah Kalamullah, ia mesti diidafatkan kepada kata 

nama yang tertulis dalam surah al-An‘am ayat ke-152 ini, iaitu kata nama يتمِالْي  ‘anak 

yatim’. Apabila ia tidak diidafatkan kepada kata nama يتمِالْي  ‘anak yatim’ bererti kita 

merubah Kalamullah. 

 
 
4.4.2  KATA NAMA YANG WAJIB DIIDAFATKAN DALAM SURAH AL-   

AN‘AM 

 

 Kata nama yang wajib diidafatkan dalam surah al-An‘am 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 

ayat tidak ditemukan dalam surah al-An‘am. 
 
                                                
222 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 152 
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4.4.2.1 KATA NAMA YANG DIIDAFATKAN KEPADA KATA NAMA 
TUNGGAL (دفْرم) DALAM SURAH AL-AN‘AM 

 

Kata nama yang wajib diidafatkan kepada kata nama tunggal )دفْرم(  dalam surah 

al-An‘am terbahagi kepada dua bahagian, iaitu : 

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

nama dan mudafnya boleh diputuskan dari al-Idafat secara lafaz bukan secara 

makna. Contohnya adalah : 

 223 ريٍء قَديلَى كُلِّ شع وفَه 
‘Maka Ia adalah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu’ 

 

 224 انيده كُال بقُوعيو اقحإِس ا لَهنبهوو 
‘Dan Kami telah kurniakan kepada Nabi Ibrahim : (anaknya) Ishaq dan (cucunya) 

Ya‘qub. Tiap-tiap seseorang (dari mereka) Kami telah berikan petunjuk’ 

 

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
سحاق وكُلَّ يعقُوبإِ  ‘tiap-tiap Ishaq dan tiap-tiap Ya‘qub’. 

 

 225 اتجرضٍ دعب قكُم فَوضعب فَعرو 

‘Dan Dia meninggikan setengah kamu atas setengahnya yang lain beberapa darjat’ 

                                                
223 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 17 
224 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 84 
225 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 165 



 168

Dalam ayat di atas kata nama ضعب ‘setengah’ pertama diidafatkan kepada 

ganti nama كُم ‘kamu sekelian’. Manakala kata nama ضعب ‘setengah’ kedua 

diputuskan daripada al-Idafat dan mudaf ilayhnya digugurkan. Andaiannya adalah 

ضعبكُم  ‘setengah daripada kamu sekelian’. 

 

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 : 

a. Kata nama yang diidafatkan kepada kata nama zahir tunggal. Contohnya adalah: 

226 ةمحذُو الر نِيالْغ كبرو 
‘Dan Tuhanmu Maha Kaya lagi melimpah-limpah rahmatNya’ 

 

Dalam ayat di atas kata nama ذُو wajib diidafatkan dan tidak boleh 

diputuskan daripada al-Idafat. Ia memerlukan mudaf ilayh untuk melengkapkan 

maknanya, iaitu perkataan ةمحالر ‘rahmat’. 

 

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

adalah : 

 227 اِهللا دنع ارغا صومرأَج نيالَّذ بيصيس 

‘Orang-orang yang melakukan perbuatan salah akan ditimpa kehinaan di sisi Allah’ 

 

 228 هدنى عمسلٌ مأَجو 

‘Dan satu ajal lagi yang tertentu di sisi-Nya’ 

 

                                                
226 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 133 
227 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 124 
228 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 2 
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Dalam kedua-dua ayat ini kita dapat melihat bahawa kata nama دنع ‘di sisi’ 

wajib diidafatkan kepada kata nama zahir اِهللا ‘Allah’ atau ganti nama  ه  ‘dia’ dan 

tidak boleh diputuskan daripada al-Idafat. 

 

 

4.4.2.2 KATA NAMA YANG DIIDAFATKAN KEPADA AYAT )اجلملة( DALAM 
SURAH AL-AN‘AM 

 
 

Kata nama yang wajib diidafatkan kepada ayat dalam surah al-An‘am, 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 : 

229 هالَتلُ رِسعجثُ ييح لَماُهللا أَع 
‘Allah lebih mengetahui dimana (dan kepada siapakah yang sepatutnya) Dia berikan 

jawatan rasul (dan wahyu) yang diberikannya itu’ 

 

Kata nama ُثيح ‘dimana’ di atas diidafatkan kepada ayat kerjaan هالَتلُ رِسعجي 
‘Dia berikan jawatan Rasul’. 

 

2. Kata nama ْإِذ. Ia dapat diidafatkan kepada ayat namaan dan ayat kerjaan.  

 

 Contoh kata nama ْإِذ yang diidafatkan kepada ayat namaan adalah : 

230 توالْم اترغَم ينَ فومالظََّال ى إِذرت لَوو 
                                                
229 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 124 
230 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 93 
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‘Dan (sungguh ngeri) sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang zalim itu 

dalam penderitaan sakaratul maut’ 

 

Kata nama ْإذ ‘ketika’ dalam ayat ini diidafatkan kepada ayat namaan, iaitu 

توالْم اترغَم ينَ فومالظََّال ‘orang-orang yang zalim itu dalam penderitaan sakaratul 

maut’. Andaiannya adalah توالْم اترغَم يف نيمالظَّال نكَو قْتى ورت لَوو ‘Dan (sungguh 

ngeri) sekiranya engkau melihat pada masa orang-orang yang zalim itu dalam 

penderitaan sakaratul maut’. 

 

 Contoh kata nama ْإِذ yang diidafatkan kepada ayat kerjaan adalah : 

231 هِمبلَى را عفُوقى إِذْ ورت لَوو 
‘Dan sungguh ngeri jika engkau melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhan 

mereka’ 

 

Kata nama ْإِذ ‘ketika’ dalam ayat ini diidafatkan kepada ayat kerjaan  افُوقو
هِمبلَى رع ‘dihadapkan kepada Tuhan mereka’. Andaiannya adalah  قْتى ورت لَوو
هِمبلَى رع هِمفقُوو ‘Dan sungguh ngeri jika engkau melihat pada masa mereka 

dihadapkan kepada Tuhan mereka’ 

 

Kata nama ْإِذ kadang-kadang dapat berkedudukan sebagai mudaf ilayh 

daripada kata nama masa. Contohnya dalam ayat berikut : 

232ونرد علَى أَعقَابِنا بعد إِذْ هدانا اُهللا   

‘Dan (patutkah) kita dikembalikan undur ke belakang (menjadi kafir musyrik) 

setelah kita diberi hidayah petunjuk oleh Allah’ 

                                                
231 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 30 
232 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 71 
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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, tetapi kata 

nama إِذَا dalam surah al-An‘am ini hanya diidafatkan kepada ayat kerjaan sahaja. 

Contohnya adalah : 

 وما يشعركُم أَنها إِذَا جاَءت الَ يؤمنونَ 233
‘Dan kamu tidak menyedari (wahai orang-orang Islam) bahawa apabila mu‘jizat-

mu‘jizat (yang mereka minta) itu datang, mereka juga tidak akan beriman’ 

 

Dalam ayat ini kata nama إِذَا ‘apabila’ diidafatkan kepada ayat kerjaan  َال اَءتج
 itu datang, mereka juga tidak akan beriman’. Adapun ayat (mu‘jizat-mu‘jizat)‘ يؤمنونَ

namaan yang terletak sesudah إِذَا pada ayat َنوسلبم م234 فَإِذَا ه, ‘Maka ketika itu mereka 

terdiam putus asa’ bukanlah bentuk al-Idafat kerana kata nama إِذَا dalam ayat ini adalah 

 .yang mengidafatkan ayat yang terletak sesudahnya إِذَا الشرطية bukan , إِذَا الْفُجائية

 

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

235 ماَءها جلَم قا بِالْحوكَذَّب فَقَد 
‘Sesungguhnya mereka telah mendustakan kebenaran (al-Qur’an) ketika ia sampai 

kepada mereka’ 

 

                                                
233 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 109 
234 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 44 
235 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 5 
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Dalam ayat ini kata nama الَم ‘ketika’ diidafatkan kepada ayat kerjaan ماَءهج 

‘ia sampai kepada mereka’. 

 

 
4.4.3.  KATA NAMA YANG TIDAK BOLEH DIIDAFATKAN DALAM SURAH 

AL-AN‘AM 

 

Kata nama yang tidak boleh diidafatkan dalam surah al-An‘am sama dengan 

kata nama yang tidak boleh diidafatkan dalam bahasa Arab dan al-Qur’an al-Karim, 

iaitu kata nama isyarat )ارة اءمسأاإلش( , kata nama penyambung ) ةاملوصول اءمساأل( , ganti 

nama ) الضمائر( , kata nama syarat kata nama tanya , )الشرط اءمسأ(  ) االستفهام اءمسأ( , dan 

babnya,  أَي ketika menjadi penyambung kepada nida’ yang di dalamnya ada alif lam 

)لا(  Maksudnya kata nama-kata nama ini tidak boleh .عشار .…رباع ,ثُالَثَ ,مثْنى ,

berfungsi sebagai mudaf, ia hanya boleh berfungsi sebagai mudaf ilayh. Tetapi ada 

pengecualian bagi kata nama أَي yang dapat berfungsi sebagai kata nama penyambung, 

kata nama syarat dan kata nama tanya. Contohnya adalah : 

 236 فَأَي الْفَرِيقَينِ أَحق بِاألمنِ إِنْ كُنتم تعلَمونَ

‘Maka yang manakah di antara dua puak itu yang lebih berhak mendapat keamanan 

(dari bahaya) jika betul kamu mengetahui?’ 

 

 Kata nama أَي dalam ayat di atas berfungsi sebagai kata nama tanya. Ia adalah 

mudaf dan mudaf ilayhnya adalah ِنالْفَرِيقَي ‘dua puak’. 

 

 Berdasarkan huraian mengenai kata nama dan al-Idafat dalam surah al-An‘am, 

perbezaannya dengan kata nama dan al-Idafat dalam bahasa Arab dan al-Qur’an al-

Karim secara keseluruhan adalah : 

                                                
236 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 81 
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1) Dalam surah al-An‘am tidak ada kata nama yang wajib diidafatkan kepada ganti 

nama sahaja, seperti لَبكي . Struktur al-Idafat seperti ini juga tidak ada dalam al-

Qur’an al-Karim (bab ketiga). 

 

2) Dalam surah al-An‘am tidak ada kata nama yang wajib diidafatkan kepada ganti 

nama secara mutlak, iaitu kata nama دحو dan ّكُل yang digunakan untuk tawkid. 

Struktur al-Idafat seperti ini ada dalam al-Qur’an al-Karim (bab ketiga). 

 

3) Dalam surah al-An‘am juga tidak ada kata nama ُثيح yang diidafatkan kepada ayat 

namaan sepertimana tidak ada dalam al-Qur’an al-Karim (bab ketiga). 

 

4) Kata nama إِذَا yang diidafatkan kepada ayat namaan tidak ada dalam surah al-

An‘am, sebagaimana tidak ada dalam bahasa Arab. Struktur al-Idafat seperti ini ada 

dalam al-Qur’an al-Karim (bab ketiga). 

 

5) Dalam surah al-An‘am tidak ada kata nama ْنلَد, sama ada yang dapat diidafatkan 

kepada kata nama tunggal atau ayat. Kata nama ْنلَد dalam al-Qur’an al-Karim (bab 

ketiga) hanya diidafatkan kepada kata nama tunggal sahaja. 

 

6) Dalam surah al-An‘am tidak ada kata nama ْذم dan ُذنم yang dapat diidafatkan 

kepada ayat, sama ada ayat namaan atau ayat kerjaan. 

 

7) Dalam surah al-An‘am hanya ada kata nama أَي yang dapat berfungsi sebagai kata 

nama tanya. Manakala dalam al-Qur’an al-Karim (bab ketiga) kata nama أَي dapat 

berfungsi sebagai kata nama penyambung, kata nama syarat dan kata nama tanya. 
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4.5  PENGGUNAAN BENTUK-BENTUK AL-IDAFAT DALAM SURAH AL-
AN‘AM 

 
 

Penggunaan bentuk-bentuk struktur al-Idafat yang ada dalam surah al-An‘am 

hampir sama dengan struktur al-Idafat yang ada dalam bahasa Arab dan al-Qur’an al-

Karim, hanya ada sedikit perbezaannya. Bentuk-bentuk yang akan dipaparkan adalah 

bentuk yang lebih khusus.  

 

Sebelum ini, penulis telah menghuraikan pembahagian al-Idafat secara am, iaitu 

al-Idafat al-Ma‘nawiyyat dan al-Idafat al-Lafziyyat. Dalam kedua-dua bahagian struktur 

al-Idafat ini terdapat bentuk-bentuk struktur al-Idafat yang lebih khusus lagi. Oleh itu, 

huraian di bawah ini dapat memberi gambaran yang lebih jelas dan dekat mengenai 

bentuk-bentuk struktur al-Idafat yang ada dalam surah al-An‘am. 

 

4.5.1 BENTUK-BENTUK AL-IDAFAT DALAM SURAH AL-AN‘AM 

 

Bentuk-bentuk struktur al-Idafat secara khususnya dalam surah al-An‘am adalah 

seperti berikut : 

 

4.5.1.1 AL-IDAFAT KEPADA YA’ MUTAKALLIM 

 

Kata nama yang diidafatkan kepada Ya’ Mutakalim dalam surah al-An‘am ada 

sembilan belas tempat. Beberapa hukum berkaitan al-Idafat kepada Ya’ Mutakalim 

dalam surah al-An‘am adalah : 

 

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

mati atau baris atas di tempat genitif, iaitu jika : 
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a. Mudaf adalah kata nama tunggal yang huruf akhirnya sahih. Contohnya adalah : 

 237 هوبِعا فَاتميقتسم ياطرذَا صأَنَّ هو 

‘Dan bahawa sesungguhnya inilah jalan-Ku (agama Islam) yang betul lurus, dan 

hendaklah kamu menurutnya’ 

 

Kata nama اطرص ‘jalan’ dalam ayat ini adalah mudaf yang diidafatkan 

kepada Ya’ Mutakalim. Mudafnya wajib dibarisbawahkan dan mudaf ilayh dibina 

dengan baris mati di tempat genitif kerana ia adalah kata nama tunggal yang huruf 

akhirnya sahih. 

 

 238 فًانِيح ضالْأَر و اتاومالس فَطَر يلَّذل هِيجو تهجو يإِن 
‘Sesungguhnya aku hadapkan muka dan diriku kepada Allah yang menciptakan 

langit dan bumi, dalam keadaan aku tetap di atas dasar tauhid’ 

 

Dalam ayat ini kata nama هجو ‘muka’ adalah mudaf yang diidafatkan kepada 

Ya’ Mutakalim. Mudafnya wajib dibarisbawahkan dan mudaf ilayhnya dibina 

dengan baris atas di tempat genitif kerana ia adalah kata nama tunggal yang huruf 

akhirnya sahih. 

 

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

239 ياتآي كُملَينَ عوقُصي كُمنلٌ مسر كُمأْتي أَلَم 
‘Bukankah telah datang kepadamu Rasul-rasul dari kalangan kamu sendiri, yang 

menyampaikan kepada kamu ayat-ayat-Ku (perintah-perintah-Ku)’ 

 

                                                
237 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 153 
238 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 79 
239 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 130 
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Kata nama اتآي ‘ayat-ayat’ dalam ayat di atas adalah mudaf yang berbentuk 

jam‘ mu’annath salim. Ia wajib dibarisbawahkan, manakala Ya’ Mutakalim dibina 

dengan baris mati di tempat genitif. 

 

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

iaitu jika mudaf adalah kata nama maqsur, iaitu yang diakhiri dengan Alif Lazimat.  

Contohnya adalah : 
240 نيالَمالْع بر لَّهل ياتممو اييحمو يكسنو يالَتقُلْ إِنَّ ص 

‘Katakanlah : “Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah 

untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam” 

 

Kata nama اييحم ‘hidupku’ dalam ayat ini adalah mudaf yang berbentuk kata 

nama maqsur. Ia wajib dibina dengan baris mati. Manakala mudaf ilayhnya adalah Ya’ 

Mutakalim dan dibina dengan baris atas. 

 

Ya’ Mutakallim kadang-kadang digugurkan dengan mengekalkan baris bawah 

pada kata nama. Contohnya adalah : 

 قَالَ يا قَومِ إِني برِيٌء مما تشرِكُونَ 241
‘Ia berkata : “Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri (bersih) dari apa yang 

kamu sekutukan (Allah dengannya)” 

 

Ya’ Mutakallim pada kata nama ِمقَو ‘kaum’ digugurkan dan baris bawah pada 

kata nama tersebut dikekalkan. Asalnya adalah يمقَو ‘kaumku’. 

 

                                                
240 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 162 
241 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 78 
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4.5.1.2 IDAFAT MAWSUF KEPADA KATA SIFAT 

 

 Idafat mawsuf kepada kata sifat dalam surah al-An‘am ada dua tempat. Ia juga 

memiliki ciri yang sama dengan Idafat mawsuf kepada kata sifat dalam bahasa Arab 

dan al-Qur’an al-Karim. Contohnya adalah : 

242  ونالْه ذَابنَ عوزجت موالْي 
‘Pada hari ini kamu dibalas dengan azab seksa yang menghina (kamu) sehina-hinanya’ 

 

 Dalam ayat di atas struktur Idafat mawsuf kepada kata sifatnya adalah  ذَابع
نوالْه ‘azab seksa yang menghina’. Mawsuf ذَابع ‘azab seksa’ diidafatkan kepada kata 

sifatnya, iaitu نوالْه ‘menghina’. 

 

4.5.1.3 IDAFAT KATA SIFAT KEPADA MAWSUF 

 

 Idafat kata sifat kepada mawsuf dalam surah al-An‘am ada lima tempat. Ia 

memiliki ciri yang sama dengan Idafat kata sifat kepada mawsuf dalam bahasa Arab 

dan al-Qur’an al-Karim. Contohnya adalah : 

فُودصي ينزِي الَّذجنا سناتآي ننَ عوذَابِسَء الْع فُودصوا يا كَان243نَ بِم 

‘Kami akan membalas orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat keterangan Kami 

(dengan) azab seksa yang seburuk-buruknya, disebabkan mereka sentiasa berpaling’ 

 

 Dalam ayat di atas struktur Idafat kata sifat kepada mawsufnya adalah وَء س
َءسوazab seksa yang seburuk-buruknya’. Kata sifat ‘ الْعذَابِ   ‘seburuk-buruknya’ 

diidafatkan kepada mawsufnya, iaitu ِذَابالْع ‘azab seksa’. 

                                                
242 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 93 
243 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 157 
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 Satu lagi bentuk Idafat kata sifat kepada mawsufnya yang cukup menarik 

dibincangkan terdapat dalam ayat berikut : 

  244 الْجِناطين الْإِنسِ وشيوكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نبِي عدوا 
 ‘Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh daripada syaitan-syaitan 

manusia dan jin’ 

 

 Dalam ayat di atas, struktur al-Idafat سِ والْإِن نياطيشالْجِن  adalah bentuk Idafat 

kata sifat kepada mawsufnya. Struktur al-Idafat ini bermaksud  نياطيالش الْجِن و ساِإلن  

‘manusia dan jin yang berbentuk syaitan-syaitan’ kerana manusia dan jin dapat berbuat 

seperti perbuatan syaitan. Lafaz نياطيش ‘syaitan-syaitan’ menjadi kata sifat yang 

berkedudukan sebagai mudaf dan ِسالْإِن ‘manusia’ adalah mudaf ilayhnya. Manakala 

الْجِن ‘jin’ adalah ma‘tuf daripada ِسالْإِن ‘manusia’.245 

  

4.5.1.4 IDAFAT ‘ADAD KEPADA MA‘DUD 

 

Idafat ‘adad kepada ma‘dud dalam surah al-An‘am ada dua tempat. Contohnya 

adalah : 

 ثَمانِيةَ أَزواجٍ من الضأْن اثْنينِ ومن الْمعزِ اثْنينِ 246
‘(Binatang ternak itu) lapan ekor – (empat) pasangan; dari kambing biri-biri dua ekor 

(sepasang jantan betina) dan dari kambing biasa dua ekor (sepasang jantan betina)’ 

 

 Dalam ayat ini struktur al-Idafatnya adalah ٍاجوةَ أَزانِيثَم ‘lapan ekor’. ‘Adad َةانِيثَم 
‘lapan’ diidafatkan kepada ma‘dudnya, iaitu ٍاجوأَز ‘ekor’. 

                                                
244   Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 112 
245   Muhammad ‘Abd al-Khaliq ‘Udaimat. 2004. Dirasat Li Uslub al-Qur’an al-Karim. Kaherah : Dar al-   

Hadith. h. 263 
246   Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 143 
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4.5.1.5 IDAFAT KATA NAMA MUBHAM (SAMAR) 

 

 Idafat kata nama mubham (samar) dalam surah al-An‘am ada dua puluh enam 

tempat. Contohnya adalah : 

 247 مثْلَها ئَة فَال يجزى إِالَّومن جاَء بِالسيِِّ

‘Dan sesiapa yang membawa amal kejahatan, maka ia tidak dibalas melainkan 

(kejahatan) yang sama dengannya’ 

 

Kata nama mubham (samar) yang diidafatkan dalam ayat di atas adalah اثْلَهم 
‘yang sama dengannya’. Mudaf yang terletak pada kata nama َثْلم ‘yang sama’ 

menjadikan maksud daripada al-Idafat ini samar, iaitu tidak jelas bentuk persamaannya. 

 

4.5.1.6 IDAFAT ISM AL-TAFDIL 

 

Idafat Ism Tafdil dalam surah al-An‘am ada lima tempat. Contohnya adalah : 

248 نبِياسالْح عرأَس وهو 
‘Dan Dialah secepat-cepat Pengira (Penghitung)’ 

 

 Struktur al-Idafat dalam ayat di atas adalah نبِياسالْح عرأَس ‘secepat-cepat 

Pengira’. Ism Tafdil yang terletak pada perkataan َأعرس  ‘secepat-cepat’ adalah mudaf. 

Manakala mudaf ilayhnya adalah نبِياسالْح ‘Pengira’. Dalam struktur al-Idafat ini ada 

partikel Genitif yang diandaikan antara mudaf dan mudaf ilayh, iaitu partikel نم. 

Andaiannya adalah بِياسالْح نم عرأَسن  ‘yang paling cepat daripada pengira-pengira’. 

 

                                                
247 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 160 
248 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 62 
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4.5.1.7   IDAFAT MU’AKKAD KEPADA MU’AKKID 

 

 Idafat mu’akkad kepada mu’akkid dalam surah al-An‘am ada dua tempat, iaitu : 

 هنع فرصي نمذئموي همحر 249 فَقَد 

‘Sesiapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, maka sesungguhnya Allah 

telah memberi rahmat kepadanya’ 

 

Dalam ayat ini lafaz موي ‘hari’ adalah mu’akkad dan mu’akkkidnya adalah إِذ 
‘ketika’. Tanwin pada zarf  إِذ adalah sebagai pengganti daripada ayat yang digugurkan. 

Asalnya adalah همحر فَقَد هنع فرصإِذْ ي موي ‘pada hari dijauhkan azab daripadanya, maka 

sesungguhnya Allah telah memberi rahmat kepadanya’. 

 

Satu ayat lagi yang mengandungi struktur Idafat mu’akkad kepada mu’akkid 

dalam surah al-An‘am yang strukturnya agak berbeza adalah :  

 

  250 هدانا اللَّه بعد إِذْونرد علَى أَعقَابِنا 

‘Dan (patutkah) kita dikembalikan undur ke belakang (menjadi kafir musyrik) setelah 

kita diberi hidayah petunjuk oleh Allah (dengan agama Islam)’ 

 

 Struktur al-Idafat إِذْب دع  adalah struktur Idafat mu’akkad kepada mu’akkid. Zarf 

zaman دعب ‘setelah’ adalah mu’akkad yang berposisi sebagai mudaf. Manakala zarf ْإِذ 
adalah mu’akkid yang berfungsi sebagai mudaf ilayh dan mudaf kepada ayat 

sesudahnya, iaitu َّا اللاندهه  ‘kita diberi hidayah petunjuk oleh Allah’.  

 

                                                
249 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 16 
250 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 71 
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4.5.1.8 IDAFAT SESUATU KEPADA NAMANYA 

 

 Idafat sesuatu kepada namanya dalam surah al-An‘am ada dua tempat. 

Contohnya adalah : 

 251 ريب فيه الَ يومِ الْقيامةلَيجمعنكُم إِلَى 

‘Demi sesungguhnya Ia akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada 

sebarang syak padanya’ 

 

Struktur Idafat sesuatu kepada namanya dalam ayat ini adalah ةاميمِ الْقوي ‘hari 

kiamat’. Lafaz ِموي ‘hari’ diidafatkan kepada namanya, iaitu ةاميالْق ‘kiamat’. 

 

4.5.1.9   IDAFAT KATA NAMA MASA 

 

 Idafat kata nama masa dalam surah al-An‘am ada lima. Contohnya adalah : 

قُولُوي موكُونُ يفَي 252 كُن 

‘Dan ketika (hendak menjadikan sesuatu) Dia berfirman : “Jadilah”, lalu terjadilah ia’ 

 

 Dalam ayat di atas kata nama masa موي ‘hari’ diidafatkan kepada ayat kerjaan 

 .’Dia berfirman‘ يقُولُ

 

4.5.1.10 AL-IDAFAT YANG KUAT HUBUNGANNYA 

 

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

surah al-An‘am sama bentuknya dengan al-Idafat al-Ma‘nawiyyat kerana kuatnya 

                                                
251 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 12 
252 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 73 
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hubungan antara mudaf dan mudaf ilayh. Dalam al-Idafat ini ada partikel Genitif yang 

diandaikan antara mudaf dan mudaf ilayh sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. 

 

4.5.1.11 IDAFAT KUNYAT 

 

 Bentuk Idafat Kunyat dalam surah al-An‘am hanya ada satu sahaja, iaitu : 

  253 ومن حولَها أُم الْقُرىَلتنذر و

‘Dan supaya engkau memberi peringatan kepada penduduk “Ummul Qura” (Mekah) 

serta orang-orang yang tinggal di sekelilingnya’ 

 

 Dalam ayat di atas struktur Idafat Kunyatnya adalah ُىأالْقُر م  ‘Ummul Qura’. 

Mudaf أُم ‘Ummu’ diidafatkan kepada mudaf ilayhnya, iaitu kata nama ىالْقُر ‘al-Qura’. 

Struktur al-Idafat ىالْقُر أُم ‘Ummul Qura’ ini adalah gelaran bagi kota Mekah. 

 

 Berdasarkan huraian mengenai bentuk-bentuk al-Idafat dalam surah al-An‘am, 

perbezaannya dengan struktur al-Idafat dalam bahasa Arab dan al-Qur’an al-Karim 

secara keseluruhan adalah : 

1) Dalam surah al-An‘am tidak ada bentuk al-Idafat kepada Ya’ Mutakallim yang 

mudafnya dalam bentuk kata nama tunggal dan diakhiri dengan huruf ‘illat yang 

menyerupai huruf sahih. Bentuk al-Idafat ini juga tidak ada dalam al-Qur’an al-

Karim (bab ketiga). 

 

2) Dalam surah al-An‘am tidak ada bentuk al-Idafat kepada Ya’ Mutakallim yang 

mudafnya diakhiri dengan Ya’ bersabdu. Bentuk al-Idafat ini ada dalam al-Qur’an 

al-Karim (bab ketiga). 
                                                
253 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 92 
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3) Dalam surah al-An‘am tidak ada bentuk al-Idafat kepada Ya’ Mutakallim dengan 

cara menggugurkan  Ya’ Mutakallim dan menggantikannya dengan Ta’ Ta’nith. 

Bentuk al-Idafat ini ada dalam al-Qur’an al-Karim (bab ketiga). 

 

4) Dalam surah al-An‘am tidak ada bentuk Idafat kepada Ya’ Mutakallim yang 

mudafnya dalam bentuk jam‘ taksir, duaan dan jam‘ mudhakkar salim. Bentuk-

bentuk al-Idafat ini ada dalam al-Qur’an al-Karim (bab ketiga). 

 

5) Dalam surah al-An‘am tidak ada bentuk Idafat kepada Ya’ Mutakallim yang 

mudafnya dalam bentuk kata nama manqus. Bentuk al-Idafat ini juga tidak ada 

dalam al-Qur’an al-Karim (bab ketiga). 

 

6) Dalam surah al-An‘am tidak ada penambahan Ha’ Sakt ketika waqf pada Ya’ 

Mutakallim. Bentuk al-Idafat ini ada dalam al-Qur’an al-Karim (bab ketiga). 

 

7) Dalam surah al-An‘am tidak ada bentuk Idafat ِآل. Bentuk al-Idafat ini ada dalam al-

Qur’an al-Karim (bab ketiga). 

 

8) Dalam surah al-An‘am tidak ada bentuk Idafat Yang Lemah Hubungannya atau al-

Idafat Li Adna al-Mulabasat. Bentuk al-Idafat ini ada dalam al-Qur’an al-Karim 

(bab ketiga). 

 

9) Dalam surah al-An‘am tidak ada bentuk Idafat Kata Nama Mulgha kepada Kata 

Nama Mu‘tabar. Bentuk al-Idafat ini ada dalam al-Qur’an al-Karim (bab ketiga). 
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10) Dalam surah al-An‘am tidak ada bentuk Idafat Kata Nama Mu‘tabar kepada Kata  

Nama Mulgha. Bentuk al-Idafat ini juga tidak ada dalam al-Qur’an al-Karim (bab 

ketiga). 

 

11) Dalam surah al-An‘am tidak ada bentuk Idafat Kata Gabung Pemaduan. Bentuk al-

Idafat ini juga tidak ada dalam al-Qur’an al-Karim (bab ketiga). 

 

 
4.5.2 KEKERAPAN DAN PERATUSAN BENTUK  STRUKTUR AL-IDAFAT 

DALAM SURAH AL-AN‘AM 

 

 Kekerapan bentuk-bentuk struktur al-Idafat dalam surah al-An‘am dapat dilihat 

dalam jadual di bawah ini. Peratusannya dikira berdasarkan jumlah bentuk-bentuk al-

Idafat yang lebih khusus, bukan berdasarkan jumlah keseluruhan al-Idafat al-

Ma‘nawiyyat dan al-Idafat al-Lafziyyat.  

 

JADUAL III 

BENTUK-BENTUK STRUKTUR AL-IDAFAT DALAM SURAH AL-AN‘AM 

 

Bil  No. Ayat  Struktur al-Idafat Bentuk al-Idafat  

1. 

2. 

3. 

4.  

5.  

6.  

12 

14  

16 

19  

22 

38 

الْقيامة يومِ  
 غَير اِهللا
ذئموي 
نِييب 

مهرشحن مويو 
ثَالُكُمأَم 

Idafat Sesuatu Kepada Namanya 

Idafat Kata Nama Mubham (Samar) 

Idafat Mu’akkad Kepada Mu’akkid 

Al-Idafat kepada Ya’ Mutakallim 

Idafat Kata Nama Masa 

Idafat Kata Nama Mubham (Samar) 
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7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

40 

46 

50 

50 

56  

57 

57 

57 

58 

59 

62 

68 

70 

71 

71 

73 

73 

76 

77 

77 

78 

79 

80 

92 

93 

 غَير اِهللا
 غَير اِهللا
يدنع 
يدنع 
 دون اِهللا

يبر 
يدنع 

نيلالْفَاص ريخ 

يدنع 
نِييب 

نبِياسالْح عرأَس 
رِهغَي 

 دون اِهللا
 دون اِهللا
 بعد إِذْ

 ويوم يقُولُ
فَخني موي 

يبر 
يبر 
يبر 
يبر 

هِيجو 
يبر 

 اُم الْقُرى 
 مثْلَ ما

Idafat Kata Nama Mubham (Samar) 

Idafat Kata Nama Mubham (Samar) 

Al-Idafat Kepada Ya’ Mutakallim 

Al-Idafat Kepada Ya’ Mutakallim 

Idafat Kata Nama Mubham (Samar) 

Al-Idafat Kepada Ya’ Mutakallim 

Al-Idafat Kepada Ya’ Mutakallim 

Idafat Ism al-Tafdil 

Al-Idafat Kepada Ya’ Mutakallim 

Al-Idafat kepada Ya’ Mutakallim 

Idafat Ism al-Tafdil 

Idafat Kata Nama Mubham (Samar) 

Idafat Kata Nama Mubham (Samar) 

Idafat Kata Nama Mubham (Samar) 

Idafat Mu’akkad Kepada Mu’akkid 

Idafat Kata Nama Masa 

Idafat Kata Nama Masa 

Al-Idafat Kepada Ya’ Mutakallim 

Al-Idafat Kepada Ya’ Mutakallim 

Al-Idafat Kepada Ya’ Mutakallim 

Al-Idafat Kepada Ya’ Mutakallim 

Al-Idafat Kepada Ya’ Mutakallim 

Al-Idafat Kepada Ya’ Mutakallim 

Idafat Kunyat 

Idafat Kata Nama Mubham (Samar) 
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32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

93 

93 

99 

100  

108 

108 

111 

112 

114 

116 

117 

119 

120 

120 

124 

124 

128 

130 

140 

141 

141 

141 

143 

144 

145 

نوالْه ذَابع 
قالْح رغَي 
ابِهشتم رغَي 
 غَيرِ علْمٍ
 دون اِهللا
 غَيرِ علْمٍ
مهأَكْثَر 

الْجن نياطيش 
راِهللا غَي  

نم أَكْثَر 
نم لَمأَع 
 غَيرِ علْمٍ

 ظَاهر الْإثْمِ
هناطب 
 مثْلَ ما

 دار السالَمِ
 مهرشحي مويو 

ياتآي 
 غَيرِ علْمٍ

اتشورعم رغَي 
ابِهشتم رغَي 
هادصح موي 
 ثَمانِيةَ أَزواجٍ

 غَيرِ علْمٍ
 غَيرِ اِهللا

Idafat Mawsuf Kepada Kata Sifat 

Idafat Kata Nama Mubham (Samar) 

Idafat Kata Nama Mubham (Samar) 

Idafat Kata Nama Mubham (Samar) 

Idafat Kata Nama Mubham (Samar) 

Idafat Kata Nama Mubham (Samar) 

Idafat Ism al-Tafdil 

Idafat Kata Sifat Kepada Mawsuf 

Idafat Kata Nama Mubham (Samar) 

Idafat Ism’ al-Tafdil 

Idafat Ism al-Tafdil 

Idafat Kata Nama Mubham (Samar) 

Idafat Kata Sifat Kepada Mawsuf 

Idafat Kata Sifat Kepada Mawsuf 

Idafat Kata Nama Mubham (Samar) 

Idafat Mawsuf Kepada Kata Sifat 

Idafat Kata Nama Masa 

Al-Idafat Kepada Ya’ Mutakallim 

Idafat Kata Nama Mubham (Samar) 

Idafat Kata Nama Mubham (Samar) 

Idafat Kata Nama Mubham (Samar) 

Idafat Sesuatu Kepada Namanya 

Idafat ‘Adad Kepada Ma‘dud 

Idafat Kata Nama Mubham (Samar) 

Idafat Kata Nama Mubham (Samar) 
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57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

145 

153 

157 

158 

160 

160 

160 

162 

162 

162 

162 

164 

165 

 غَير باغٍ
ياطرص 

 سوَء الْعذَابِ
يأْتي موي 

 عشر أَمثَالها
 أَمثَالها
 مثْلَها

يالَتص 
يكسن 
اييحم 
ياتمم 
 غَير اِهللا

 سرِيع الْعقَابِ

Idafat Kata Nama Mubham (Samar) 

Al-Idafat Kepada Ya’ Mutakallim 

Idafat Kata Sifat Kepada Mawsuf 

Idafat Kata Nama Masa 

Idafat ‘Adad Kepada Ma‘dud 

Idafat Kata Nama Mubham (Samar) 

Idafat Kata Nama Mubham (Samar) 

Al-Idafat Kepada Ya’ Mutakallim 

Al-Idafat Kepada Ya’ Mutakallim 

Al-Idafat Kepada Ya’ Mutakallim 

Al-Idafat Kepada Ya’ Mutakallim 

Idafat Kata Nama Mubham (Samar) 

Idafat Kata Sifat Kepada Mawsuf 

 

JADUAL IV 

 
PERATUSAN BENTUK-BENTUK STRUKTUR AL-IDAFAT DALAM SURAH 

AL-AN‘AM 

 

Bil  Bentuk Struktur al-Idafat Jumlah Peratusan 

1. Al-Idafat Kepada Ya’ Mutakallim 19 27.53 % 

2. Idafat Mawsuf Kepada Kata Sifat 2 2.89 % 

3. Idafat Kata Sifat Kepada Mawsuf 5 7.26 % 

4. Idafat ‘Adad Kepada Ma‘dud 2 2.89 % 

5. Idafat Kata Nama Mubham (Samar) 26 37.68 % 

6. Idafat Ism al-Tafdil 5 7.26 % 
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7. Idafat Mu’akkad Kepada Mu’akkid 2 2.89 % 

8. Idafat Sesuatu Kepada Namanya 2 2.89 % 

10. Idafat Kata Nama Masa 5 7.26 % 

11. Idafat Kunyat 1 1.45 % 

 Total  69 100 % 

 

Peratusan bentuk-bentuk struktur al-Idafat dalam surah al-An‘am dapat dilihat 

dalam carta berikut : 

 

CARTA II 

 
PERATUSAN BENTUK-BENTUK STRUKTUR AL-IDAFAT DALAM SURAH 

AL-AN‘AM 
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4.6  PENGGUGURAN AL-IDAFAT DALAM SURAH AL-AN‘AM 

 

 Pengguguran al-Idafat dalam surah al-An‘am, sama ada mudaf atau mudaf ilayh 

memiliki sedikit perbezaan dengan pengguguran al-Idafat dalam al-Qur’an al-Karim 

secara keseluruhan dan bahasa Arab sebagaimana akan dihuraikan di bawah ini. 

  

4.6.1 PENGGUGURAN MUDAF DALAM SURAH AL-AN‘AM 

 

 Contoh pengguguran mudaf dalam surah al-An’am adalah : 

ا وناتوا بِآيكَذَّب يناَء الَّذوأَه بِعتال توينالَّذ ةرونَ بِاآلخنمؤ254 ال ي 

‘Dan janganlah engkau turut hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat 

keterangan Kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat’ 

  

 Dalam ayat di atas, pengguguran mudaf ma‘tuf terletak sebelum ganti nama ينالَّذ 
‘yang’ yang kedua. Mudaf yang digugurkan adalah ma‘tuf daripada kata nama اَءوأَه 
‘hawa nafsu’. Andaiannya adalah  َوننمؤالَ ي يناَء الَّذوأَه ا وناتوا بِآيكَذَّب يناَء الَّذوأَه بِعتالَ تو
ةربِاآلخ ‘Dan janganlah engkau turut hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-

ayat keterangan Kami dan hawa nafsu orang-orang yang tidak beriman kepada hari 

akhirat’. Ganti nama ينالَّذ adalah mudaf ilayh mabniyy dengan baris atas di tempat 

genitif. 

 

4.6.2 PENGGUGURAN MUDAF ILAYH DALAM SURAH AL-AN‘AM 

 

 Contoh bentuk pengguguran mudaf ilayh dalam surah al-An‘am adalah : 

 
                                                
254 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 150 
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255 نيحالالص نكُلٌّ م اسإِلْيى ويسعى ويحيا وكَرِيزو 
‘Dan Zakariya,Yahya, Isa dan Ilyas ; semuanya dari orang-orang yang saleh’ 

 

Mudaf ilayh yang digugurkan dalam ayat di atas terletak setelah perkataan ٌّكُل 

‘tiap-tiap’. Andaiannya adalah  ُّى كُليسعى ويحيا وكَرِيزنيحالالص نم اسإِلْيو  ‘tiap-tiap 

Zakariya, Yahya, Isa dan Ilyas dari orang-orang yang saleh’. 

 

 Berdasarkan huraian di atas, dalam surah al-An‘am tidak ada pengguguran dua 

atau tiga mudaf sepertimana yang terdapat dalam al-Qur’an al-Karim (bab ketiga). 

 

4.7 SIFAT MUDAF DAN MUDAF ILAYH DALAM SURAH AL-AN‘AM 

 

 Bentuk penggunaan sifat mudaf dan mudaf ilayh dalam surah al-An‘am dapat 

dilihat dalam contoh berikut :  

 

 يبر تيصإِنْ ع افأَخ يمٍقُلْ إِنيظمٍ عوي ذَاب256 ع 

‘Katakanlah: "Sesungguhnya aku takut jika aku derhaka kepada Tuhanku, (akan 

dikenakan) azab hari yang besar (hari kiamat)’ 

 

 Kata sifat ٍميظع ‘yang besar’ dalam contoh di atas adalah untuk mudaf ilayh ٍموي 
‘hari’, bukan untuk mudaf ذَابع ‘azab’. Dalil yang menunjukkan bahawa kata sifat ini 

untuk mudaf ilayh adalah baris yang ditunjukkan oleh kata sifat ٍميظع ‘yang besar’ 

hanya sesuai untuk mudaf ilayh ٍ يوم   ‘hari’, iaitu sama-sama berbaris bawah. 

 

                                                
255 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 85 
256 Al-Qur’an. Surah al-An‘am. Ayat 15 



 191

 Adapun bentuk penggunaan sifat mudaf dan mudaf ilayh yang mudafnya adalah 

lafaz ُّكُل ‘setiap’, tidak ditemui dalam surah al-An‘am. 

 

4.8 KESIMPULAN 

 

 Struktur al-Idafat yang ada dalam surah al-An‘am dapat memberikan 

pemahaman kepada kita bahawa surah ini memiliki ciri-ciri persamaan dengan struktur 

al-Idafat dalam bahasa Arab dan al-Qur’an al-Karim secara keseluruhan. Perbezaan 

beberapa hukum atau bentuk dalam surah al-An‘am dapat menambah pengetahuan 

tentang bentuk-bentuk struktur al-Idafat yang terdapat dalam surah al-An‘am dan dapat 

membezakannya dengan struktur al-Idafat bahasa Arab dan struktur al-Idafat al-Qur’an 

al-Karim.
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