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Nawâsikh 
Kata Nawâsikh adalah bentuk jamak (jamak taksir) dari Nâsikh, yang artinya 

penghapus/pembatal. Maksudnya di sini adalah sejumlah kata tertentu yang berupa Fi’il dan 
Harf yang membatalkan hukum susunan inti dalam Jumlah Ismiyyah yang telah dibahas 
sebelumnya. Nawâsikh ada tiga kelompok:  
- Kâna dan kerabatnya, yang kesemuanya Fi’il;  
- Inna dan kerabatnya, yang kesemuanya Harf; 

Misalnya Jumlah Ismiyyah berikut. 

 زَْيٌد ََتِجرٌ 
Zaid adalah seorang pedagang 

Dari segi susunan inti, kalimat tersebut –sebagaimana telah dipelajari sebelumnya– terdiri 
dari Mubtada` (Zayd[un]) dan Khabarul Mubtada` (Tâjir[un]). Namun setelah didahului salah 
satu Nawâsikh dari tiga kelompok tersebut, ia menjadi:   

 ازَْيٌد ََتِجر   َكانَ 
Adalah Zaid itu seorang pedagang 

dan 

 ََتِجرٌ  ازَْيد   ِإن  
Sesungguhnya Zaid adalah seorang pedagang  

Susunan intinya tidak lagi terdiri dari Mubtada` dan Khabarul Mubtada`, melainkan: 

1. Apabila Nasikh-nya berupa Kâna maka susunan intinya terdiri dari: Kâna, Isim-nya, dan 
Khabar-nya 

 اََتِجر   زَْيدٌ  َكانَ 

Kâna Isim Kâna Khabar Kâna 

2. Apabila Nasikh-nya berupa Inna maka susunan intinya terdiri dari: Inna (atau kerabatnya), 
Isim-nya, dan Khabar-nya  

 ََتِجرٌ  ازَْيد   ََتِجرٌ  ازَْيد   ِإن  

Inna Isim Inna Khabar Inna 

Demikian juga berlaku pada kerabat dari masing-masing keduanya.  

a. Kâna dan Kerabatnya   
 Ciri-ciri dan ketentuan 

1) Berawalan Kâna atau kerabatnya. 

(Adalah) …    َكاَن ــ 
 زَْيٌد ََتِجر ا َكانَ 

Adalah Zaid itu seorang pedagang 
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Kerabat Kâna antara lain adalah: 

Menjadi   َصاَر  ِـ 
Menjadi, di waktu pagi  َأْصَبَح ِـ 
Bukan, tidak  َلَْيس 

2) Selalu memiliki Isim dan Khabar 

 َكاَن زَْيٌد ََتِجر ا
Adalah Zaid itu seorang pedagang 

Zayd[un]  : Isim Kâna 
Tâjir[an]  : Khabar Kâna  

Namun ada kalanya Isim-nya berupa dhamir yang terkandung dalam fi’il nasikh: 

 َكاَن م َعلِّم از َهْْيٌ َعاِلٌ َو 
Zuhair adalah seorang ‘alim (berilmu), dan adalah beliau itu seorang 
pengajar 

Isim Kâna di situ bukan Zuhair, melainkan dhamir tersembunyi pada fi’il yang 
terhitung: Huwa, yang kembalinya kepada Zuhair. Diperkirakan seolah-olah:  

 ز َهْْيٌ َعاِلٌ وََكاَن ) ه َو ( م َعلِّم ا 
3) Kâna dan kerabatnya dalam bentuk Madhin, Mudhari’, atau Amar nya ber-’amal 

sama 

 م َعلِّم از َهْْيٌ  َكانَ 
Adalah Zuhair itu seorang pengajar 

اَيك ْون    ز َهْْيٌ م َعلِّم 
Zuhair menjadi seorang pengajar 

 ك ْن ُم ِْلص ا
Jadilah (anda) orang ikhlas 

Penjelasan yang terakhir sama dengan di atas, bahwa Isim Kâna di situ 
tersembunyi. Yang perkiraannya adalah: 

 ك ْن ) أَْنَت ( ُم ِْلص ا
4) Khabar Kâna sebagaimana Khabarul Mubtada`, bisa berupa Isim Mufrad (satuan), 

bisa berupa Jumlah Mufidah, dan bisa berupa Syibhul Jumlah. 

 َمرِْيض اَكاَن زَْيٌد 
Zaid itu sakit 

 َمَرض ه  َشِدْيدٌ َكاَن زَْيٌد 
Zaid itu sakitnya parah  
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 َيْشَرب  الد َواءَ َكاَن زَْيٌد 
Zaid itu dia sedang minum obat 

 ِف اْلْ ْجرَةِ َكاَن زَْيٌد 
Zaid itu berada di dalam kamar 

 ِعْنَد اْلَمْسِجدِ َكاَن زَْيٌد 
Zaid itu berada di masjid   

5) Khabar Kâna ada kalanya dimajukan mendahului Isim-nya. Yaitu manakala berupa 
syibhul jumlah (zharf atau jârr wa majrûr). 

 زَْيدٌ  ِف اْلْ ْجرَةِ َكاَن 
Adalah di dalam kamar itu ada Zaid 

 زَْيدٌ  ِعْنَد اْلَمْسِجدِ َكاَن 
Adalah di masjid itu ada Zaid 

 I’rab  
1) Kâna dan kerabatnya : mengikuti aturan I’rab Fi’il  
2) Isim Kâna : Marfu’ 
3) Khabar Kâna : Manshub 

 Cara meng-I’rab 

َمام  ج ن ة    َكاَن اْْلِ
Adalah pemimpin [itu] (laksana) perisai 

- Kâna : Mabni dengan fathah, karena ia Fi’il Madhin 
- Al-Imâm[u] : Marfû’ karena sebagai Isim Kâna, bertanda Dhammah 
- Junnat[an] : Manshûb karena sebagai Khabar Kâna, bertanda Fathah 
 

 َكاَن اْلَمْوت  َهاِذَم الل ذ اتِ 
Adalah kematian [itu] merupakan pemutus segala kelezatan (duniawi) 

- Kâna : Mabni dengan fathah, karena ia Fi’il Madhin 
- Al-Maut[u] : Marfû’ karena sebagai Isim Kâna, bertanda Dhammah 
- Hâdzim[a] : Manshûb karena sebagai Khabar Kâna, bertanda Fathah. Dan ia 

Mudhâf. 
- Al-Ladzdzât[i] : Majrûr karena sebagai Mudhâf Ilayhi, bertanda Kasrah 
 

 َكاَنْت الرَاَحة  بـَْعَد التـ َعبِ 
Adalah rehat [itu] {setelah [nya] kerja keras} 

- Kânat : Mabni dengan fathah, karena ia Fi’il Madhin 
- Al-Râhat[u] : Marfû’ karena sebagai Isim Kana, bertanda Dhammah 
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- Ba’d[a] : Manshûb karena sebagai Zharf, bertanda Fathah. Dan ia Mudhâf. 
- Al-Ta’ab[i] : Majrûr karena sebagai Mudhâf Ilayhi, bertanda Kasrah.  

Dan Syibhul Jumlah Ba’d[a] Al-Ta’ab[i] berada di posisi i’rab Nashab, 
karena sebagai Khabar Kâna 

 لَْيَس الش ِديد  ِِبلصَُّرَعةِ 
Orang yang kuat itu bukanlah dengan jago gulat 

- Laysa : Mabni dengan fathah, karena ia Fi’il Madhin 
- Al-Syadîd[u] : Marfû’ karena sebagai Isim Laysa, bertanda Dhammah 
- Bi : Mabni dengan kasrah, karena dia Harf 
- Al-Shura’at[i] : Majrûr karena didahului Harf Jarr, bertanda Kasrah 

Dan Syibhul Jumlah Bi Al-Shura’at[i] berada di posisi i’rab Nashab, 
karena sebagai Khabar Laysa 

 زَْيٌد َمَرض ه  َشِدْيدٌ  َصارَ 
Jadilah Zaid itu sakitnya parah 

- Shâra : Mabni dengan fathah, karena Fi’il Madhin 
- Zaid[un] : Marfû’ karena sebagai Isim Shâra, bertanda Dhammah 
- Maradh[u] : Marfû’ karena sebagai Mubtada`, bertanda Dhammah. Dan ia 

Mudhâf. 
- Hu : Mabni dengan fathah, karena ia Isim Dhamir. di posisi i’rab Jarr 

karena sebagai Mudhâf Ilayhi. 
- Syadîd[un] : Marfû’ karena sebagai Khabarul Mubtada`, bertanda Dhammah.  

Dan Jumlah Ismiyah Maradh[u]-hu Syadîd[un] di posisi i’rab Nashab 
karena sebagai Khabar Shâra   

b. Inna dan Kerabatnya 
 Ciri-ciri dan ketentuan 

1) Berawalan Inna atau kerabatnya 

Sesungguhnya …    ِإن 
ا ََتِجرٌ   ِإن  زَْيد 

Sesungguhnya Zaid itu pedagang 

Kerabat Inna: 

Bahwa, bahwasannya   َأن 
Seperti, seolah-olah   َكَأن 
Tetapi   ٰلِكن 

2) Selalu memiliki Isim dan Khabar 

 م َعلِّمٌ  ز َهْْي اِإن  
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Sungguh Zuhair itu seorang pengajar 
3) Khabar Inna sebagaimana Khabarul Mubtada`, bisa berupa Isim Mufrad (satuan), 

bisa berupa Jumlah Mufidah, dan bisa juga berupa Syibhul Jumlah. 

ا   َمرِْيضٌ ِإن  زَْيد 
Sungguh Zaid itu sakit 

ا   َمَرض ه  َشِدْيدٌ ِإن  زَْيد 
Sungguh Zaid itu sakitnya parah  

ا  َواءَ ِإن  زَْيد   َيْشَرب  الد 
Sungguh Zaid itu dia sedang minum obat 

ا   ِف اْلْ ْجرَةِ ِإن  زَْيد 
Sungguh Zaid itu berada di dalam kamar 

ا   َخْلَف اْلَبابِ ِإن  زَْيد 
Sungguh Zaid itu berada di balik pintu   

4) Khabar Inna ada kalanya dimajukan mendahului Isim-nya. Yaitu manakala berupa 
syibhul jumlah (zharf atau jarr wa majrur). 

 ازَْيد   ِف اْلْ ْجرَةِ  ِإن  
Sesungguhnya di dalam kamar itu ada Zaid 

 ي ْسر ا َمَع اْلع ْسرِ ِإن  
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 

 I’rab  
1) Inna dan kerabatnya : Mabni, karena semuanya harf 
2) Isim Inna : Manshub 
3) Khabar Inna : Marfu’ 

 Cara meng-I’rab   

َماَم   ج ن ةٌ ِإن  اْْلِ
Sesungguhnya pemimpin [itu] (laksana) perisai 

- Inna : Mabni dengan fathah, karena dia Harf 
- Al-Imâm[a] : Manshûb karena sebagai Isim Inna, bertanda Fathah 
- Junnat[un] : Marfû’ karena sebagai Khabar Inna, bertanda Dhammah 

 ِإن  َمَع اْلع ْسِر ي ْسر ا
Sesungguhnya bersama (baca: sesudah) kesulitan itu ada kemudahan 

- Inna : Mabni dengan fathah, karena dia Harf 
- Ma’a : Manshûb karena sebagai Zharf, bertanda Fathah. Dan ia Mudhâf. 
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- Al-‘Usr[i] : Majrûr karena sebagai Mudhâf Ilayhi, bertanda Kasrah. 
Dan Syibhul Jumlah Ma’a al-‘Usr[i] di posisi i’rab Rafa’ karena sebagai 
Khabar Inna yang didahulukan 

- Yusr[an] : Manshûb karena sebagai Isim Inna yang diakhirkan, bertanda 
Fathah 

ا َمَرض ه  َشِدْيدٌ   ِإن  زَْيد 
Sesungguhnya Zaid itu sakitnya dia adalah parah 

- Inna : Mabni dengan fathah, karena dia Harf 
- Zaid[an] : Manshûb karena sebagai Isim Inna, bertanda Fathah 
- Maradh[u] : Marfû’ karena sebagai Mubtada`, bertanda Dhammah. Dan ia 

Mudhâf. 
- Hu : Mabni dengan fathah, karena ia Isim Dhamir. di posisi i’rab Jarr 

karena sebagai Mudhâf Ilayhi. 
- Syadîd[un] : Marfû’ karena sebagai Khabarul Mubtada`, bertanda Dhammah. 

Dan Jumlah Maradh[u]hu Syadîd[un] di posisi i’rab Rafa’ karena 
sebagai Khabar Inna 

 إِن َك طَاِلٌب َنِشْيطٌ 
Sungguh kamu adalah seorang murid yang rajin 

- Inna : Mabni dengan fathah, karena dia Harf 
- Ka  : Mabni dengan fathah, karena ia isim dhamir. Di posisi I’rab nashab 

karena sebagai Isim Inna. 
- Thalib[un] : Marfu’ karena sebagai Khabar Inna, bertanda dhammah. 
- Nasyith[un] : Marfu’ karena sebagai shifat/na’at bagi thalib[un], bertanda 

dhammah. 
 
 

LATIHAN: VIII 

1. Harokatilah Kalimat-kalimat berikut ini sambil menentukan terjemahannya, kemudian 
jelaskan I’rab masing-masing kata di dalamnya! 

 خْي من العالج الوقايةإن  .1
Pengobatan    اْلِعاَلج 
Perlindungan, kewapadaan, 
pencegahan  

 اْلِوقَايَة  

 كان هللا عليما حكيما .2
Mahatahu   اْلَعِلْيم 
Mahabijaksana   اْلَِْكْيم 
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 إن هللا غفور رحيم .3
Mahapenyayang   الر ِحْيم 
Mahapengampun    اْلَغف ْور 

 إن هللا كان عليما حكيما .4

 ليس ظهر الرجل من العورة .5
Laki-laki   الر ج ل 
Aurat   اْلَعْورَة 
Punggung   الظ ْهر 

 إن اْلياء من اْلميان .6
Rasa malu   اْْلََياء 

 إن كثرة الضحك متيت القلب  .7
Hal banyak   الَكثْـرَة 
Hal tertawa   الض ِحك 
Mematikan   َِْيت  -أََمات  مي 

 كان اهلدف من خلق البشر عبادة الرمٰحن .8
Manusia   اْلَبَشر 
Hal menyembah, ibadah   اْلِعَباَدة 
Tujuan   اهْلََدف 
Penciptaan, ciptaan   اْْلَْلق 

 ظلِّ الشارع مزدمحا ِف النهار .9
Siang hari   النـ َهار 
Sesak, padat   اْلم ْزَدِحم 
Jalan besar   الش ارِع 

 إن اهلدى هدى هللا .10
Petunjuk اهْل َدى 
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 الربرةإن املاهر ِبلقرآن مع السفرة الكرام  .11
Malaikat   الس َفرَة  مجن الس اِفر 
Yang mulia   اْلِكرَام  مجن اْلَكرِْي 
Yang baik  ُّاْلرَبَرَة  مجن اْلَبار 

 إن أكرمكم عند هللا أتقاكم .12
Paling mulia   اْْلَْكَرم 
Paling bertaqwa اْْلَتْـَقى 

 كأن الرجل الشجاع أسد .13
Singa   اْْلََسد 
Pemberani   الشَُّجاع 

 عند هللا اْلسالم الدينإن  .14
Agama    ْين  الدِِّ
Utang    الد ْين 

 قريب الساعةلعل  .15
Jam, saat, hari kiamat    الس اَعة 
Dekat    اْلَقرِْيب 

 مجعة مسافر على ليس .16
Orang yang melakukan safar    اْلم َساِفر 
Ibadah jum’at (jum’atan)   اْلْ م َعة 

2. Harakati teks berikut ini semampunya! 

 (4سيدان حممد )
 مشت قريش إىل عمه مرتني ليمنعه من سب آهلتهم، فلم يستطيعوا أن مينعوه، ومضى ِف سبيله.  .1
  مث مشت إليه ِف املرة الثالثة وطلبوا منه أن يسلمه هلم ليقتلوه، فسفههم ومنعهم .2
ِبْللم والصرب. وأشد أعدائه أبو جهل وأبو هلب أخذت قريش ِف إيذاء الرسول، وكان يقابلهم  .3

 وعقبة بن أيب معيط.
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 ملا قوي الرسول بدأت قريش ِف إيذاء أصحابه، وخاصته املستضعفني كبالل وعمار بن ايسر. .4
 ملا يئسوا منه طلبوا منه أن يعبد إهلهم، وهم يعبدون إهله، أو أن يغْي القرآن الذي فيه سب آلهلتهم. .5
ملسلمني أمرهم النيب ِبهلجرة إىل اْلبشة، فهاجر عشرة رجال، ومخس نساء، ملا اشتد اْلذى ِب .6

 ورجعوا بعد ثالثة أشهر.
ِف السنة اْلامسة من النبوة أعز هللا اْلسالم بعمر بن اْلطاب، ومحزة بن عبد املطلب عم النيب  .7

 1صلى هللا عليه وسلم.

*** 

 

                                                 
1 Ibid. hlm 25-32 (dengan sedikit penyesuaian) 


