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BAB 3: 

MENGENAL KALAM INSYA’I DALAM KAJIAN ILMU BALAGHAH  

 

Jenis-jenis kalam insyai secara garis besar kalam insyai ada dua jenis, yaitu insyai thalabi 

dan insyai ghair thalabi. Kalam yang termasuk kategori insyai thalabi adalah amar, nahyu, 

istifham, tamanni, dan nida. Sedangkan kalam yang termasuk kategori ghair thalabi adalah 

ta’ajjub, madh al-Dzamm, qasam, kata-kata yang diawali dengan af’alur raja. Jenis-jenis 

kalam insya’i ghair thalabi tidak termasuk ke dalam bahasan ilmu ma’ani.
1
 

 Insyai thalabi menurut para pakar balaghah adalah: 

غير حاصل وقت الطلب ال متناع تحصيل الحاصل وهو ما يستدعي مطلوبا 

  المقصود بالنظر هاهنا

Aritnya: “Kalam insyai thalabi adalah suatu kalam yang menghendaki adanya suatu 

tuntutan yang tidak terwujud ketika kalam itu diucapkan.”
2
 

 Dari defenisi di atas tampak bahwa pada kalam insyai thalabi terkandung suatu 

tuntutan. Tuntutan tersebut belum terwujud ketika ungkapan tersebut diucapkan. Kalimat-

kalimat yang termasuk kategori insya thalabi adalah:
3
 

3.1 Amar 

Secara leksikal amar bermakna perintah. Sedangkan dalam terminologi ilmu 

balaghah, amar adalah: 

 طلب الفعل على المخاطب على وجه االستعالء

Artinya: “Tuntutan mengerjakan sesuatu kepada yang lebih rendah.” 

                                                           
1
 Zaenuddin, Ilmu Balaghah, hlm. 104. 

2
 Ibid. 

3
 Ibid. 
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Al-Hasyimi(1960) mendefenisikan jumlah al-amr (kalimat perintah) sebagai 

tuturan yang disampaikan oleh pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak 

yang lebih rendah agar melaksanakan suatu perbuatan, seperti: 

ُهْم آِثماا  .آَن تَ ْنزِيالا ِإنَّا َنْحُن نَ زَّْلَنا َعَلْيَك اْلُقرْ  فَاْصِبْر ِلُحْكِم رَبَِّك َواَل ُتِطْع ِمن ْ

 َأْو َكُفوراا 

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan al-Qur’an kepadamu (hai 

Muhammad) dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk 

(melaksanakan) ketetapan Tuhanmu.” (QS. Al-Insan: 23-24)
4
 

 

Untuk menyusun suatu kalam amar ada empat shighah yang biasa digunakan, 

yaitu: 

 

a) Fiil al-amr 

Semua kata kerja yang ber-shighah fi’il amr termasuk kategori thalabi. 

Contoh: 

 خذ الكتاب بقوة

Artinya:”Ambillah kitab itu dengan kuat!
5
” 

 

b) Fi’il Mudhari’ yang disertai lam amar 

Fi’il Mudhari’ yang disertai dengan lam amar maknanya sama dengan amr 

yaitu ‘perintah’. 

Contoh: 

 لينفق ذو سعة من سعته

Artinya:”Hendaklah berinfak ketika dalam keleluasaan.” 

 

 

                                                           
4
 Ibid. 

5
 Ibid, 105. 
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c) Isim fi’il amar 

Kata isim yang bermakna fi’il amr (kata kerja) termasuk shighat yang 

membentuk kalam insyai thalabi. 

Contoh: 

 حي على الصالة حي على الفالح

Artinya:” Marilah melaksanakan sholat! Mari menuju kebahagiaan!” 

 

d) Maṣdar pengganti fi’il 

Maṣdar yang posisinya berfungsi sebagai pengganti fi’il yang dibuang bisa juga 

bermakna amar. 

Contoh: 

 سعيا ىف اخلري

Artinya:”Berusahalah pada hal-hal yang baik.
6
” 

 

Dari keempat shighat tersebut makna amar pada dasarnya adalah perintah dari 

yang lebih atas kepada yang lebih rendah. Namun demikian ada beberapa 

makna Amar selain dari makna perintah. Makna-makna tersebut adalah do’a, 

iltimas (menyeruh yang sebaya), tamanni (berangan-angan), tahdid (ancaman), 

ta’jiz (melemahkan), takhyir (memilih), dan ibahah (membolehkan).
7
 

 

3.2 Nahyu 

Makna nahyu secara leksikal adalah ‘melarang, menahan, dan menentang’. 

Sedangkan dalam terminologi ilmu balaghah, nahyu adalah: 

 طلب الكّف عن الفعل على وجه االستعالء
 Artinya: “Tuntutan meninggalkan suatu perbuatan dari pihak yang lebih 

tinggi.
8
” 

 
                                                           
6
 Ibid. 

7
 Ibid. 

8
 Ibid, 106. 
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 Contoh: 

 َوََل تَ ْقرَبُوا الزِّنَا ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبياًل 

Artinya: “Janganlah kamu sekalian mendekati zina! Sesungguhnya zina itu 

perbuatan keji dan jalan yang sejelek-jeleknya.” (QS. Al-Isra: 32) 

 

Pada ayat diatas terdapat ungkapan nahyu, yaitu pada kata  نَا  َوََل تَْقَربُوا الزِّ

Ungkapan tersebut bermakna larangan. Allah swt melarang orang-orang beriman 

berbuat zina. Selain bermakna larangan, nahyu juga mempunyai makna-makna lain, 

yaitu: doa, iltimas, tamanni, tahdid, taiis, tahqir, dan istifham. 

Al-Hasyimi mendefenisikan jumlah al-nahy (kalimat melarang) sebagai 

tuturan yang disampaikan oleh pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak 

yang lebih rendah agar meninggalkan sesuatu perbuatan. 

 

3.3 Istifham 

Kata  استفهام  merupakan bentuk mashdar dari kata استفهم Secara leksikal kata tersebut 

bermakna meminta pemahaman/meminta pengertian. Secara istilah istifham 

bermakna: 

 طلب العلم بالشيئ

 Artinya: “Menuntun pengetahuan tentang sesuatu.
9
” 

 Kata-kata yang digunakan untuk istifham ini adalah: 

 أي -كم -أنى -أين -كيف  -ايان  -متى -من -ما -هل -أ

 Suatu kalimat yang digunakan kata tanya dinamakan jumlah istifhamiyyah, yaitu 

kalimat yang berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu yang belum diketahui 

sebelumnya dengan menggunakan salah satu huruf istifham. Adapun contoh kalimat tanya 

adalah seperti: 

                                                           
9
 Ibid. 
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َلِة اْلَقْدِر  َلُة اْلَقْدرِ  .ِإنَّا أَنْ َزْلَناُه ِفي لَي ْ  َوَما َأْدرَاَك َما لَي ْ

Artinya: “Sesungguhnya kami telah menurunkannya (al-Qur’an) pada malam kemuliaan. 

Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?”(QS. al-Qadr: 1-2)
10

 

a.  Hamzah (ء) 

Hamzah sebagai salah satu adat istifham mempunyai dua makna, yaitu: 

(1)  Tashawwuri 

 Tashawwuri artinya jawaban yang bermakna mufrad. Ungkapan istifham 

yang meminta pengetahuan tentang sesuatu yang bersifat mufrad dinamakan 

istifham tashawwuri .
11

 Contoh:  

 أيوم الجمعة يستريح العمال ام يوم االحد ؟

 أمشتر انت ام بائع ؟
Pada kedua kalimat di atas adat  yang digunakan untuk bertanya adalah 

hamzah. Aspek yang dipertanyakan pada kedua kalimat diatas adalah hal yang 

bersifat tashawwur. Pada kalimat pertama hal yang ditanyakan adalah dua 

pilihan antara  يوم الجمعة dan  يوم اَلحد .
12

  

Kedua ungkapan tersebut bersifat tashawwur (makna mufrad), tidak berupa 

nisbah (penetapan sesuatu atas yang lain). Demikian juga pada pertanyaan 

kedua, penanya menyakan apakah engkau  بائع atau مشتر kedua kata tersebut 

bersifat tashawwuri (mufrad) bukan nisbah.
13

 

 

(2) Tashdiq 

Hamzah juga digunakan untuk pertanyaan yang bersifat tashdiq, yaitu 

penisbatan sesuatu atas yang lain.
14

 Contoh: 

 أيصدأ الذهب ؟
                                                           
10

 Ibid, 107. 
11

 Ibid. 
12

 Ibid. 
13

 Ibid. 
14

 Ibid. 
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 أياسير الجباال ؟

Kedua kalimat diatas merupakan jumlah istifhamiyah. Adat yang digunakan 

untuk bertanya adalah hamzah. Hal yang ditanyakan oleh kalimat diatas adalah 

kaitan antara يصدأ  dan الذهب Penisbatan sifat berkarat kepada emas merupakan 

hal ditanyakan oleh mutakkalim. Karena hal yang dipertanyakan bersifat nisbah 

maka dinamakan tashdiq.
15

 

 

b) Man 

Kata من  termasuk kedalam adat istifham, yaitu untuk menanyakan tentang 

orang. 

 

 

Contoh: 

 من بنى هذا المسجد ؟ احمد بنى هذا المسجد

Adat istifham pada jumlah istifhamiyah di atas adalah من yang bertujuan untuk 

menanyakan siapa yang membangun mesjid ini.
16

 

Selain kedua adat istifhamiyah di atas masih terdapat beberapa adat lainnya 

yang mempunyai fungsi masing-masing. Adat-adat tersebut adalah: 

1) “ ام ”  yang digunakan untuk menanyaan sesuatu yang tidak berakal. Kata ini 

juga digunakan untuk meminta penjelasan tentang sesuatu atau hakikat 

sesuatu.
17

 

Contoh: 

 ما هو االيمان ؟
 yang digunakan untuk meminta penjelasan tentang waktu, baik waktu ”مثى“ (2

lampau maupun sekarang.
18

 

Contoh: 

                                                           
15

 Ibid, 108. 
16

 Ibid. 
17

 Ibid. 
18

 Ibid. 
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 متى نصر اهلل ؟
 digunakan untuk meminta penjelasan mengenai waktu yang akan “ايان“ (3

datang. Kata ini kebiasaanya digunakan untuk menantang.
19

 

Contoh: 

  يسألونك عن الساعة ايان مرساها ؟
4) “ فكي ” digunakan untuk menanyakan keadaan sesuatu.

20
 

 

Contoh: 

 كيف حالك ؟
 

.digunakan untuk menanyakan tempat ”اين“ (5
21

 

Contoh: 

 اين كتابك ؟

 merupakan adat istifhamiyyah yang digunakan untuk menanyakan “هل“ (6

penisbatan sesuatu pada yang lain (tashdiq) atau kebalikannya. Pada adat 

istifham “هل “ tidak menggunakan “أم” dan mu’adil-nya. Adat istifham “ هل 

“digunakan apabila penanya (mutakallim) tidak mengetahui nisbah antar 

musnad dan musnad ilaih-nya. tidak bisa masuk ke dalam nafyu, mudhari 

makna sekarang, syarath, dan tidak bisa pula pada huruf ‘athaf. Hal ini 

berbeda dengan hamzah yang bisa memasuki tempat-tempat tersebut.
22

 

 

 :merupakan adat istifham yang maknanya ada tiga, yaitu “ أنى   “  (7

(a) Maknanya sama dengan “   كيف   “ Contoh: 

                                                           
19

 Ibid. 
20

 Ibid. 
21

 Ibid, 109. 
22

 Ibid. 
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 أنى يحي هذه اهلل بعد موتها 

(b) Bermakna “   اين “ Contoh: 

 يامريم أنى لك هذا

(c) Maknanya sama dengan “   متى   “ Contoh: 

 زرنى أنى شئت

 merupakan adat istifham yang maknanya menanyakan jumlah yang“  كم “ (8

masih samar.
23

 

Contoh: 

 كم لبثتم ؟

Adat ini juga digunakan untuk menanyakan dengan mengkhususkan salah 

satu dari dua hal yang berserikat. 

Contoh: 

 أّي الفريقين خيرا مقاما ؟

Kata ini digunakan untuk menanyakan hal yang berkaitan dengan waktu, 

tempat, keadaan, jumlah, baik untuk yang berakal maupun yang tidak.
24

 

 

Dalam konteks berbahasa adat-adat istifham seperti yang telah 

dijelaskan di muka kadang-kadang mempunyai makna yang berbeda 

dengan makna aslinya. Penggunaan adat-adat istifham kadang digunakan 

bukan untuk tujuan bertanya, akan tetapi untuk maksud yang lainnya
25

. 

                                                           
23

 Ibid. 
24

 Ibid. 
25

 Ibid, 110. 
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Maksud-maksud penggunaan adat istifham yang menyimpang dari tujuan 

awalnya adalah sebagai berikut: 

a) Perintah 

Penggunaan adat istifham dalam berbahasa kadang-kadang juga 

digunakan untuk maksud amr.
26

 Contoh: 

 ؟ أى انتهوا فَ َهْل أَنْ ُتْم ُمْنتَ ُهونَ 

Artinya: “Apakah kalian tidak mau berhenti?” (QS. al-Maidah:91) 

 

Kalimat tanya pada ayat diatas mestilah dimaknai perintah. Maksudnya 

adalah ‘Berhentilah!’ 

b) Larangan 

Penggunaan adat istifham dalam praktek berbahasa kadang juga 

digunakan untuk tujuan nahyu (larangan).
27

 Contoh: 

 فَاللَُّه َأَحقُّ َأْن َتْخَشْوهُ أََتْخَشْونَ ُهْم 

Artinya: “Apakah kalian takut terhadap mereka? Padahal Allah lebih 

berhak untuk ditakuti.” (QS. at-Taubah:13) 

 

Ungkapan istifham pada ayat diatas maknanya adalah larangan untuk 

menakuti mereka (orang-orang kafir) 

 

c) Taswiyah (menyamakan antara dua hal) 

 Penggunaan adat istifham juga kadang untuk makna taswiyah.
28

 

Contoh: 

 َسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَْنَذْرتَ ُهْم َأْم َلْم تُ ْنِذْرُهْم اَل يُ ْؤِمُنونَ 

                                                           
26

 Ibid. 
27

 Ibid. 
28

 Ibid. 
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Artinya: “Sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan 

atau tidak. Mereka tidak akan beriman.” (QS. al-Baqarah:6) 

 

Pada ayat diatas kalimat istifham bermakna taswiyah (menyamakan 

antara diberi peringatan atau tidak) mereka tetap tidak beriman.
29

 

 

d) Nafyu (kalimat negasi) 

Kalimat negatif merupakan lawan dari kalimat positif, yaitu kalimat 

yang meniadakan hubungan antara subjek dan predikat, 
30

seperti firman 

Allah swt pada surat al-A’la ayat 6-7: 

 ِإالَّ َما َشاَء اللَّهُ  .َسنُ ْقرُِئَك َفاَل تَ ْنَسى 

Artinya: ”Kami akan membacakan (al-Qur’an) kepadaMu 

(Muhammad), Maka kamu tidak akan lupa, kecuali kalau Allah 

menghendaki...” (QS. al-A’la: 6-7) 

 

Selain dengan menggunakan huruf nafiyah, makna manfy bisa juga 

terdapat pada ungkapan istifhamiyyah. Contoh firman Allah swt pada 

surat ar-Rahman ayat 60: 

ْحَسانُ  ْحَساِن ِإالَّ اْْلِ  َهْل َجَزاُء اْْلِ

Artinya: ”Tidaklah balasan untuk kebaikan itu melainkan dengan 

kebaikan.” 

 

e) Inkar (penolakan) 

Ungkapan istifhamiyyah juga kadang juga mempunyai makna inkar atau 

penolakan. Contoh kalimat pertanyaan: 

 أغير اهلل تبغون ؟

                                                           
29

 Ibid. 
30

 Ibid. 111. 
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Artinya: ”Bukankah Allah yang kamu cari?” 

 

f) Taswwiq (mendorong) 

Ungkapan istifhamiyyah juga kadang mempunyai makna untuk 

mendorong mukhathab agar melakukan pesan yang disampaikan 

mutakallim.
31

 Contoh firman Allah swt dalam al-Qur’an: 

 هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم

Artinya: ”Maukah kalian aku tujukan kepada suatu perniagaan yang 

dapt menyelamatkan kamu dari azab yang pedih.” 

 

Ungkapan istifhamiyyah pada ayat ini berfungsi sebagai dorongan 

kepada Mukhathab agar menyimak pesan berikut yang akan 

disampaikannya.
32

 

 

g) Penguatan 

Ungkapan istifhamiyyah kadang juga digunakan untuk penguatan suatu 

pertanyaan. Contoh firman Allah swt pada surat al-Haqqah ayat 1-3: 

  َوَما َأْدرَاَك َما اْلَحاقَّةُ  .َما اْلَحاقَُّة  .اْلَحاقَُّة 

Artinya: “Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah 

hari kiamat itu?” (QS.al-Haqqah:1-3) 

 

Pertanyaan yang berulang-ulang pada ayat diatas berfungsi untuk 

menguatkan.
33

 

 

h) Ta’zhim (mengagungkan)
34

 

Contoh ungkapan istifhamiyyah yang bermakna ta’zhim adalah firman 

Allah pada surat al-Baqarah ayat 225: 

                                                           
31

 Ibid. 
32

 Ibid. 
33

 Ibid, 112. 
34

 Ibid. 
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 باذنه ؟من ذالذى يشفع عنده اال 

i) Tahqir (merendahkan)
35

 

Ungkapan istifhamiyyah bisa bermakna tahqir (merendahkan). Contoh: 

 أهذا الذي مدحته كثيرا ؟

Artinya: “Inikah orang-orang yang kamu puji itu?” 

 

j) Ta’ajjub (mengagumi)
36

 

Ungkapan istifhamiyyah yang bermakna ta’ajjub dapat kita lihat pada 

contoh berikut ini: 

 ما لهذا الرسول يأكل الطعام و يمشى فى االسواق ؟

Artinya: ”Tidaklah bagi rasul ini memakan makanan dan berjalan di 

pasar-pasar?” 

 

k) Al-wa’id (ancaman) 

Ungkapan istifhamiyyah kadang juga bermakna ancaman
37

 seperti 

terlihat pada firman Allah swt berikut ini: 

   ؟ أََلْم تَ َر َكْيَف فَ َعَل رَبَُّك بَِأْصَحاِب اْلِفيلِ 

Artinya: ”Tidakkah kamu melihat bagaimana perbuatan Tuhanmu 

terhadap pasukan bergajah?” 

 

l) Tamanni (harapan yang idak mungkin terkabul) 

Makna tamanni juga terdapat pada ungkapan istifhamiyyah.
38

 

Contohnya adalah firman Allah swt berikut ini. 

                                                           
35

 Ibid. 
36

 Ibid. 
37

 Ibid. 
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 فهل لنا من شفعاء فيشفعوالنا 

Artinya: ”Apakah kami mempunyai orang yang dapat memberi syafaat 

agar mereka memberi syafaat kepada kami?” 

 

3.4 Nida (Panggilan) 

Secara leksikal nida artinya panggilan. Sedangkan dalam terminologi ilmu 

balaghah, nida adalah: 

النداء هو طلب االقبال بحرف نائب مناب "أنادى" المنقول من 

 الخبر الى االنشاء االختصاص 

Artinya: “Nida adalah tuntutan mutakallim yang menghendaki seseorang 

agar menghadapnya. Nida menggunakan huruf yang menggantikan lafazh 

“unadi” atau “ad’u” yang susunannya dipindah dari kalam khabari 

menjadi kalam insya’i.
39

 

 

a) Huruf-huruf nida’ 

Huruf nida’ mempunyai delapan huruf, yaitu, hamzah (ء), ay (أى), ya (يا), ai 

.( وا  ) dan wa ,( هيا  ) haya ,(  أيا ) aya ,(آى)
40

 

 

b) Penggunaan huruf nida (كيفية اَلستعمال) 

Ada dua cara menggunakan huruf-huruf nida’ , yaitu a) hamzah (ء), dan ay 

 untuk munada yang dekat, selain hamzah dan ay, semuanya digunakan (آى)

untuk munada’ yang jauh. Khusus untuk ya (يا ) digunakan untuk seluruh 

munada (yang dipanggil), baik dekat maupun jauh
41

. 

Kadang-kadang munada’ yang jauh dianggap sebagai munada’ yang dekat, 

lalu dipanggil dengan huruf nida’ hamzah dan ay. Hal ini merupakan 

                                                                                                                                                                                
38

 Ibid, 113. 
39

 Ibid. 
40

 Ibid. 
41

 Ibid. 
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isyarah atas dekatnya munada’ dalam hati orang yang memanggilnya. 

Contoh: 

 أسكان نعمان االراك تيقنوا . بانكم فى ربع قلبى سكان

Artinya: ”Wahai penghuni Na’man al-Araak, yakinlah bahwa 

sesungguhnya kalian berbeda dalam hatiku.
42

” 

 

Demikian juga ada sebuah syai’r dari seorang ayah yang menasehati 

anaknya melalui surat: 

 أحسين انى واعظ ومهذب . فافهم فان العاقل المتأدب

Artinya: “Wahai Husain, sesungguhnya aku memberi nasehat dan 

mendidikmu, maka pahimlah karena sesungguhnya orang yang berakal itu 

orang yang mau mendidik.” 

 

Pada syair diatas tampak huruf nida-nya adalah hamzah untuk memanggil 

munada’ yang jauh, menyalahi fungsi semula sebagai isyarah bahwa 

munada’ senantiasa hadir dalam hati seakan-akan ia hadir secara fisik.
43

 

Kadang-kadang pula munada’ yang dekat dianggap sebagai munada’ yang 

jauh, lalu dipanggil dengan huruf nida’ selain hamzah dan ay. Hal ini 

sebagai isyarah atas ketinggian derajat munada’ atau kerendahan 

martabatnya, atau kelalaian dan kebekuan hatinya. Contoh syair Abu 

Nawas:  

 ان عظمت ذنوبى كثرة . فلقد علمت بان عفوك اعظم يا رب

Artinya: “Wahai Rabbku seandainya dosa-dosaku sangat besar maka 

sesungguhnya aku tahu bahwa pengampunan-Mu itu lebih besar.
44

” 

                                                           
42

 Ibid. 
43

 Ibid, 114. 
44

 Ibid. 
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Pada syair diatas munada’ ditempatkan sebagai dzat yang sangat mulia dan 

disegani. Seakan-akan jauhnya derajat keagungan itu sama dengan jauhnya 

perjalanan. Maka sipembicara memilih huruf yang disediakan untuk 

memanggil munada’ yang jauh untuk menunjukkan ketinggian atau 

keagungannya.
45

 

Sebaliknya seorang munada yang dianggap rendah martabatya oleh 

mukhatab ia akan memanggilnya dengan panggilan jauh. Contoh ini dapat 

dilihat pada syair al-Farazdaq: 

 يا جرير المجامعأولئك ابائى فجئنى بمثلهم . اذا جمعتنا 

Artinya: ”Inilah nenek moyangku maka tunjukkanlah kepadaku orang-

orang seperti mereka ketika pada suatu saat kita bertemu dalam suatu 

pertemuan wahai Jarir.”
46

 

 

Menurut penilaian pembicara, munada itu rendah kedudukannya. 

Perbedaan derajat munada yang jauh dibawah pembicara itu seakan-akan 

sama dengan jarak yang jauh diantara tempat mereka.
47

 

Huruf nida’ “يا “ yang asalnya untuk munada jauh juga digunakan untuk 

yang dekat untuk mengingatkan mereka yang lalai dan hatinya beku: 

 أيا جامع الدنيا لغير بالغه . لمن تجمع الدعا الدنيا

Artinya: “Wahai orang yang menghimpun dunia tanpa batas untuk 

siapakah engkau menghimpun harta, sedangkan engkau bakal 

meninggal?
48

” 

 

Makna-makna diatas merupakan makna nida’ yang asli. Akan tetapi 

dalam beberapa konteks, nida’ mempunyai makna-makna lain yang keluar 
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dari fungsinya semula. Penyimpangan makna nida’ dari makna asalnya 

yaitu panggilan kepada makna-makna lainnya dikarnakan adanya qarinah 

yang mengharuskannya demikian.
49

 

 Makna-makna yang menyimpang tersebut adalah sebagai berikut:   

1) Anjuran, mengusung, mendorong atau menyenangkan, seperti 

perkataanmu pada orang yang bimbang “اَلغراء“ dalam menghadapi 

musuh: 

 يا شجاع اقدم 

Artinya: ”Wahai pemberani majulah
50

” 

 

2) Teguran keras/ mencegah, “الزجر “ seperti ucapan sya’ir. 

 اتقيت معت لناصح . لما ارتيت واليا قلب ويحك ما س

Artinya: ”Wahai hati, celaka kamu tidak mau mendengarkan orang 

yang menasehatimu ketika kau tersudut dan tidak dapat menghadari 

cobaan.
51

” 

 

3) Penyesalan/ Keresahan dan kesakitan “التحسر و التوجع “ seperti firman 

Allah swt pada surah an-Naba’ ayat 40: 

 يَا لَْيَتِني ُكْنُت تُ َراباا

Artinya: “Wahai seandainya aku menjadi tanah.” (QS. an-Naba’: 40)
52

 

Dalam sebuah syair seseorang berkata: 

 أيا قبر معن كيف و اريت جوده . وقد كان منه البر البحر مترعا
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Artinya: ”Wahai kubur Ma’an, bagaimana kamu menutupi 

kemurahannya, padahal daratan dan lautan dapat berkumpul 

karenanya.
53

” 

4) Mohon pertolongan “ اَلستغاثة “ seperti ungkapan berikut ini: 

 يا اهلل للمؤمنين

Artinya: ”Wahai Allah, tolonglah orang-orang yang beriman.
54

” 

 

5) Ratapan/mengaduh “الندبة “ seperti ungkapan pada syai’ir dibawah ini: 

 النقصفواعجباكم يدعى الفضل ناقص . ووا أسفاكم يظهر 

 فاضل

Artinya: ”Aduhai banyak sekali kagumnya, orang cacat mengaku 

utama, dan aduhai banyak sekali susahnya, orang utama melahirkan 

cela.
55

” 

 

6) Kasihan “ الترحم  “ seperti engkau katakan: 

 يا مسكين

Artinya: “Wahai kasihan
56

” 

 

7) Mereka sayang, menyesal “ التأسف “ seperti engkau berkata: 

 يا لضيعة االدب
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Artinya: ”Wahai yang kehilangan adab!
57

” 

 

8) Keheranan atau kekaguman “التعجب“ seperti ungkapan pada syai’ir 

dibawah ini: 

 يالك من قبرة بعمر . خاللك الجو فبيضي واصفري

Artinya: ”Aduhai kagumnya engkau, dari Qubburah dengan Ammar, di 

sela-selamu terdapat udara, maka memutih dan menguninglah.
58

” 

 

9) Bingung dan gelisah (tidak puas, tidak sabar, bosan) “ التحير والتضجر “ 

seperti: 

 سلمك . من اجل هذا بكينا ها بكيناكمنزل سلمى اين أيا 

Artinya: “Wahai rumah-rumah Salma, dimanakah Salmamu? Oleh 

karena keadaan ini, kami menangisinya dan menangisimu.
59

” 

 

10) Mengingat-ingat “التذكر “ seperti ucapan penyair: 

 الالتي مضين رواجعأيا منزلي سلمي سالم عليكما . هل االزمن 

Artinya: ”Wahai kedua rumah Salma, kesejahteraan bagi kalian, 

apakah masa-masa yang berlalu, dapat juga kembali lagi?
60

” 

 

11) Mengkhususkan “ اَلختصاص “, yaitu menuturkan isim zhahir setelah 

isimdhamir dengan tujuan menjelaskannya, seperti firman Allah swt 

pada surat Hud ayat 73: 
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 رَْحَمُت اللَِّه َوبَ رََكاتُُه َعَلْيُكْم َأْهَل اْلبَ ْيِت ِإنَُّه َحِميدٌ 

Artinya: Itu adalah rahmat Allah dan keberkatan-Nya, dicurahkan atas 

kamu, hai ahlulbait! Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha 

Agung.
61

 

 

Pengggunaan huruf nida dengan makna ikhtishash mempunyai beberapa 

tujuan, yakni sebagai berikut: 

(a) Tafakhur (membanggakan diri). Contoh: 

 أنا اكرم الضيف ايها الرجل

Artinya: ”Hai orang lelaki! Sayalah tamu yang paling mulia.
62

” 

(b) Tawadlu (artinya merasa lebih rendah hati.) Contoh: 

 أنا الفقير المسكين ايها الرجل

Artinya: ”Ya tuan, Saya adalah seorang yang miskin dan fakir!
63

” 

 

3.5 Tamanni 

Kalimat tamanni (berangan) adalah kalimat yang berfungsi untuk menyatakan 

keinginan terhadap sesuatu yang disukai, tetapi tidak mungkin untuk dapat 

meraihnya, seperti: 

 يَا لَْيَت لََنا ِمْثَل َما ُأوِتَي قَاُروُن ِإنَُّه َلُذو َحظٍّ َعِظيم  

Artinya: ”Ingin rasanya kami memiliki apa yang diberikan kepada 

Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar memperoleh keberuntungan yang 

besar.” (QS.al-Qashash: 79).
64
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Dalam terminologi ilmu balaghah, tamanni adalah: 

 طلب الشيئ المحبوب الذى ال يرجى و ال يتوقع حصوله 

Artinya: ”Menuntut sesuatu yang diinginkan, akan tetapi tidak mungkin 

terwujud. Ketidakmngkinan terwujudnya sesuatu itu bisa terjadi karena 

mustahil terjadi atau juga sesuatu yang mungkin akan tetapi tidak 

maksimal dalam mencapainya.
65

” 

 

Syai’r dibawah ini merupakan contoh kalam tamanni yang 

mengharapkan sesuatu yang mustahil terjadi, yakni: 

  فاخبركم بما فعل المشيب –أال ليت الشباب يعود يوما 

Artinya: ”Aduh, seandainya masa muda itu kembali sehari saja, aku 

akan mengabarkan kepada kalian bagaimana yang terjadi ketika sudah 

tua.
66

” 

 

Pada syai’r diatas penyair mengharapkan kembalinya masa muda walau 

hanya sehari. Hal ini tidak mungkin, sehingga dinamakan Tamanni. 

 Tamanni juga ada pada ungkapan yang mungkin terwujud (bisa 

terwujud) akan tetapi tidak bisa terwujud karena tidak berusaha secara 

maksimal. Dalam al-Quran Allah swt berfirman: 

 يَا لَْيَت لََنا ِمْثَل َما ُأوِتَي قَاُروُن 

Artinya: ”Aduh, seandainya kami dikaruniai harta seperti Qarun.” 

(QS.al-Qashash : 79).
67
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