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BAB II 

KALAM KHABAR DALAM ILMU BALAGHAH 

2.1.   Pengertian Kalam Khabar 

Dalam ilmu balaghah kalam khabar/khabariyah tergolong kepada 

pembahasan ilmu ma‟ani yang mana ilmu ini adalah ilmu yang dengan ilmu ini 

dapat diketahui sesuatu lafaz muthobaqoh (sesuai) dengan muqtadhol halnya 

(keadaan situasi dan kondisi).
1
 Jadi dapat kita simpulkan ilmu ma‟ani ialah 

ilmu yang membahasa tentang makna-makna yang tersirat dari suatu kalimat. 

Ilmu ma‟ani terdiri dari dua pembahasan yaitu kalam khabar dan kalam insya‟. 

Kalam khabar adalah kalam dimana pembicara bisa dikatakan benar ataupun 

salah. Sedangkan kalam insya‟ suatu pembicaraan yang pembicaranya tidak 

dapat dikatakan benar ataupun salah.
2
 Ada beberapa pendapat mengenai kalam 

khabar ini diantaranya : 

2.1.1. Menurut Mustafa Amin yang dimaksud kalam khabar ialah : 

, فان كان الكالم مطابقا للواقع كان قائله صادقا, وان  فالخبر ما يصح أن يقال لقائله انه صادق فيه أو كاذب

 3كان غير مطابق له كان قائله كاذبا

Kalam khabar ialah kalam yang sah untuk dikatakan pada si 

pembicara bahwa kalam itu bisa dikatakan benar ataupun salah, apabila 

sebuah perkataan itu sesuai dengan kenyataan maka kalam itu dikatakan 

dengan kalam benar, dan apabila tidak sesuai dengan fakta maka kalam 

itu adalah kalam yang dusta 

2.1.2. Menurut Abdurrahman al-Ahdrori sebagai berikut :
4
 

                                                           
1
 Abdurrahman al-Ahdhori, Jauharul Maknun, terj. Achmad sunarto, ( Surabaya : 

Mutiara Ilmu, 2009) , Cet I, h. 12 

 
2
 Ali al-Jarim dan Mustafa Amin, Balaghah al-Wadhiyah PDF, ( Daar al Ma‟arif : 
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 ما احتمل الصدق والكذب

“Kalam khabar ialah perkataan yang mungkin benar dan mungkin 

salah” 

2.1.3. Dan yang ketiga yakni melalui imam al-Hasyimi berbendapat : 

 5الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته
“Kalam khabar ialah sesuatu perkataan yang dikatakan benar atau 

salah menurut zatnya itu sendiri (perkataan).” 

Sebenarnya masih banyak lagi pengertian kalam khobar ini, 

akan tetapi inti dari pengertian yang diberikan para ulama balaghah 

intinya hampir sama saja, yakni yang dimaksud dengan kalam khabar 

ialah sebuah perkataan ataupun pembicaraan dimana pembicaranya bisa 

dikatakan benar atau bohong dalam perkataannya.
6
 

Misalnya dalam perkataan mahasiswa A terhadap mahasiswa B 

“Dosen kamu sudah datang” maka perkataan ini disebut dengan 

perkataan khabar, karena ia mengandung pembenaran dan pendustaan 

dalam perkataannya. Kalaulah si A berkata sesuai dengan situasi dan 

kondisi maka dapatlah dikatakan perkataan itu dengan perkataan yang 

benar atau shodiq. Dan apabila perkataan yang dilontarkan mahasiswa A 

tidak sesuai dengan situasi dan kondisi (fakta) maka perkataan itu 

dikatakan dengan perkataan dusta. 

Misal dalam bahasa arab seperti : 

 محمد سافر  

“Muhammad telah pergi” 

                                                           
5
 Ahmad al-Hasyimi, Jawahir al-Balaghah fi „Ilmu Ma‟ani wa al-bayan wa 

al-Badi‟  55 
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 Hafni Bek Dayyab Et. al, Qowa‟id al-Lughot al-„Arobiyyah, Terj. Chatibul Umam, 
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Dari perkataan di atas dapat disimpulkan bahwa perkataan 

tersebut memberitahu bahwa Muhammad telah pergi. Perkataan ini 

adalah perkataan yang disebut dengan khobariyah karena telah 

mengandung pembenaran dan pendustaan atas perkataan tersebut. 

2.1.4.  Ahmad Bachmid mendefinisikan kalam khabar ialah :
7
 

 فاالخبر هو مايحتمل الصدق أو الكذب باعتبار الواقع, وبقطع النظر عن قائله. فإن طابق الواقع فقائله صادق

 .. وإن خالف فهو كاذب

Khabar ialah pembicaraan yang mengandung kemungkinan 

benar atau dusta sesuai dengan kejadiannya, dapat dilihat dari 

pembicaraannya. Apabila sesuai dengan kejadian maka dapat 

dikatakan benar, apabila sebaliknya maka disebut dusta. 

Dari sekian banyak pengertian yang berbeda-beda sebenarnya 

terdapat subtansi yang hampir sama yakni perkataan itu benar apabila 

kalam itu sesuai dengan faktanya. Dan dusta apabila perkataan itu tidak 

sesuai dengan faktanya. 

Jadi, perkataan yang tidak mengandung keadaan benar ataupun 

salah dalam pengucapannya bukan disebut dengan kalam khabar 

melainkan disebut dengan kalam insya‟.
8
 Sedangkan sebaliknya yang 

disebut dengan perkataan yanga ada benarnya dan pula ada salahnya 

disebut dengan pekataan khabar (kalam khobar). 

Kalam khabar ada kalanya berjumlah fi‟liyah dan berjumlah 

ismiyah. Yang pertama yakni berjumlah fi‟liyyah yaitu khabar yang 

disusun untuk menyatakan kejadian/perbuatan berlangsung pada waktu 

tertentu dan terbatas. Kadang-kadang mengandung makna terus 

                                                           
7
 Ahmad Bachdim, Darsul Balaghah al-„Arabiyah : Al Madkhal fi Ilmi al-Balaghah wa-

Ilmi al-Ma‟ani, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 1996), Cet. I h. 34 

 
8
 Ibid. 
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berlangsung (selalu terjadi), dengan qarinah (tanda-tanda) jika fi‟ilnya itu 

fi‟il mudhari‟.
9
 

 

Misal dalam bahasa Arab : 

 يتوس م   عريفهم الي   بعثوا قبيلة عكظ وردت كلما وأ  :  طربف كقولك

Seperti perkataan Tharif :Ketahuilah, setiap datang ke Ukaz 

satu qabilah, mereka mengutus kepadaku orang pandai mereka yang 

selalu berpirasat” 

Kedua jumlah ismiyah yakni disusun untuk semata-mata 

menyatakan tetapnya musnad (khabar) bagi musnad ilaih (mubtada).
10

 

Seperti : 

 مضيئة مس  الش  

“Matahari itu bercahaya” 

Kadangkala memberi pengertian “terus-menerus” dengan qarinah 

(pengenal) jika khabarnya bukan fi‟il.
11

 Misal : 

 العلم نافع

“Ilmu itu memberi manfaat” 

Jadi, dari semua pernyataan diatas dapat kita simpulkan bahwa 

sebuah kalam khabar sebenarnya itu dinyatakan untuk memberi tahu 

lawan bicara akan hukum (isi pernyataan) dalam jumlah yang sudah 

ditenrangkan diatas. 

                                                           
9
 Ibid., 422 

10
 Ibid. 
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2.2.   Tujuan Pengungkapan Kalam Khabar 

Sebuah kalam haruslah memiliki arti dan tujuan kenapa kita 

mengucapkannya, seperti halnya kalam baligh atau perkataan yang sesuai 

dengan situasi dan kondisi.
12

Secara garis besar tujuan pengungkapan kalam 

khabar ini terdiri dari dua garis besar yakni faidatul al-khabar dan lazimul 

faidah. 

2.2.1. Faidah al-Khabar 

Tujuan pengungkapan kalam khabar yang pertama yakni 

memberi tahu kepada orang yang diajak berbicara mengenai hukum yang 

terkandung di dalam pembicaraan tersebut.
13

Sederhananya kalam 

khabari ialah perkataan yang diucapkan kepada orang yang belum tahu 

sama sekali isi perkataan itu. 

Misal faidah al-khabar : 

Nabi Muhammad Saw., dilahirkan di kota Makkah pada tahun 

Gajah, diturunkan wahyu kepadanya ketika berumur empat puluh tahun, 

beliau bermukim di Makkah selama 13 tahun dan di Madinah selama 10 

tahun.
14

 

Perkataan di atas yakni perkataan guru ketika sedang mengajar 

muridnya. Perkataan diatas menunjukkan si pembicara (guru) bermaksud 

menyampaikan hokum (maksud dari perkataan) yang terkandung dalam 

berita yang disampaikan, dan hokum tersebut dikatakan dengan faidah al 

khabar, karena si pendengar (murid) tidak mengetahui tentang tahun 

kelahiran Nabi Muhammad, sejerah pewahyuan al-Qur‟an kepadanya, 

dan lama mukimnya Nabi di kota Makkah dan Madinah sebelumnya. 

Jadi, perkataan yang dihukum dengan faidah al-khabar apabila si 

                                                           
12

 Ibid. 416 

 
13

 Ali al Jarim dan Mustafa Amin, Balaghah al-Wadhiyah, terj. Mujiyo Nurkholis Et. 

Al, (Bandung : Sinar baru Algensindo, 1994) , 208 

 
14

  Ibid. h. 205 
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pendengar (mutakalim) tidak mengetahui khabar (berita) itu sebelumnya 

sama sekali. 

 

2.2.2. Lazimul Faidah 

Memberi tahu bahwa si pembicara mengetahui hukum yang 

terkandung didalamnya.
15

 Sederhananya perkataan yang disebut dengan 

perkataan lazimul faidah ialah kalam yang diucapkan kepada orang yang 

sudah mengetahui isi dari pembicaraan tersebut, dengan tujuan agar 

orang itu tidak mengira bahwa si pembicara tidak tahu tentang berita 

tersebut. 

Misal Lazimul Faidah antara lain : 

“Seperti perkataan Mahasiswa UIN A kepada temannya B 

“kamu telah berhasil melalui ujian akhir semester,” 

Pada kalimat diatas, mutakalim memberitahkan sesuatu kepada 

mukhatab (pendengar) yang mukhatab sendiri sudah mengetahuinya, 

dengan tujuan agar mukhatab tidak mengira mutakalim tidak 

mengetahuinya. Jadi, tujuan dari pembicaraan diatas hanya sebatas 

himbauan. 

Misal dalam bahasa Arab sebagai berikut :
16

 

 قد نهضت من نومك اليوم مبكًرال  

Sungguh benar-benar kamu bangkat dari tidurmu hari ini pagi 

sekali. 

Dari perkataan diatas dapat kita ketahui bahwa pembicaranya 

tidak bermaksud sekedar memberitahukan sesuatu kepada pendengarnya 

karena hukum yang terkadung dalam kalimat yang disampaikan itu telah 

                                                           
15

 Ibid. h. 208 

 
16

 Ibid. h. 205 
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maklum (biasa) baginya sebelum pembicara menyampaikannya, akan 

tetapi maksud dari pembicara tidak lain ingin menjelaskan bahwa dirinya 

juga tahu tentang isi berita yang ia sampaikan itu. 

Akan tetapi, kadang-kadang kalam khabar diucapkan untuk 

maksud yang lain yang dapat difahami dari susunan kalimat antara lain 

:
17

 

2.2.2.1. Al-Istirham 

Istirham bermakna untuk meminta belas kasih seperti perkataan 

Ibrahim bin Al-Mahdi
18

 kepada al-Ma‟mun : 

 اتيت جرما شنيعا ** وانت للعفو أهل  **

 فإن عفوت فمنّّ ** وإن قتلت فعدل **

“Aku melakukan kesalahan yang besar, dan engkau sangat 

pengampun. Maka apabila kamu memaafkanku, itulah yang 

kuharapkan, dan bila kamu membunuhku, maka engkau adalah 

adil.”
19

 

Dari ungkapan Ibrahim bin al-Mahdi ini dapat kita 

simpulkan bahwa ia berbicara tentang khabar dengan tidak 

menyangkutkan faidah al-khabar ataupun lazimul faidah, akan 

tetapi ia menyampaikan kalam khabarnya dengan makna al-

istiham atau minta dikasihani. 

2.2.2.2.  Izhaharud-Dha‟fi 

Izhaharud-Dha‟fi bermakna untuk menampakkan 

kelemahan seperti : 

ْيًبا  ر بّْ ِإنّْي و ه ن  اْلع ْظم  ِمنّْي و اْشت  ع ل  الرَّْأس  ش 

                                                           
17

 Ibid. h. 208 

 
18

 Ibrahim bin Al-mahdi adalah paman al-Ma‟mun dan Saudara Harun Ar-Rasyid. 

 
19

 Ali al-Jarim, Op. Cit. h. 211 
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“Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku 

telah dipenuhi uban”[Q.S. Maryam 04] 

Pada kalimat diatas yakni pekataan Zakaria a.s yang 

termaktub dalam al-Qur‟an surah al-maryam ayat keempat yang 

mana Nabi Zararia a.s. menyifati dirinya dan menampakkan 

kelemahan dan terkikisnya kekuatannya.
20

 

2.2.2.3. Izharut-Tahassur 

Izharut-Tahassur berarti untuk menampakkan 

kekecewaan. 

Misal dari Izharut-tahassur yakni dalam surah Imron 

ayat ke-36 yang berbunyi :
21

 

ا أ نْ ث ى  ق ال ْت ر بّْ ِإنّْي و ض ْعت  ه 

“Ya tuhanku sesungguhnya aku melahirkan seorang anak 

perempuan” 

Dalam kalimat diatas dapatlah kita telaah bahwasanya 

Imron seolah-olah ia menampakkan kekecewan. 

2.2.2.4. Al-Fakhr bermaksud untuk kesombongan 

Misal dari Al Fakhr atau idzharul Fakrh termaktub 

dalam al-Qur‟an surah Al-Isra‟ ayat 81 yang berbunyi : 

ان  ز ه وقًاو ق ْل ج اء  اْلح قُّ و ز ه ق  اْلب اِطل  ِإنَّ   اْلب اِطل  ك 

Dan katakanlah : yang benar telah dating dan batil 

lenyap, sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti 

lenyap. [Q.S. Al-Isra‟ 81] 

                                                           
20

 Ibid. h. 208 
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 Ahmad al-Hasyimi, 56 
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2.2.2.5. Menghimbau untuk berusaha dan rajin 

Misal dari kalimat yang kelima ini biasanya 

diungkapkan oleh atasan kepada bawahannya seperti perkataan 

guru terhadap murid : 

“Jangan malas-malas dan rajinlah” 

Dari manapun kita lihat perkataan ini adalah perkataan 

yang menunjukkan menghimbau untuk kita senantiasa dan rajin 

dalam menjalankan sesuatu. 

Inilah pembagian kalam khbariyah yang dimaksudkan 

dengan maksud lain yang dapat difahami dari susunan kalimat. 

2.3.   Pembagian Kalam Khabar 

 Pembagian kalam khabar ini tak terlepas dengan kondisi 

mukhatabnya, dan apabila ditinjau dari kondisi mukhatab maka kalam khabar 

dibagi menjadi tiga : 

3.3.1. Kalam I‟btida‟i 

Dimaksud dengan kalam ibtida‟i yakni apabila hati mukhatab 

bebas (khaaliyudz-dzihni) dari hukum yang terkandung didalam kalimat 

(yang akan diucapkan).
22

 Sederhananya ketika mukhatab dalam kondisi 

tidak mengetahui apa pun tentang informasi yang dibawakan oleh 

mutakalim. Dalam kondisi ini, kalam khabar yang disampaikan tanpa 

disertai dengan taukid (penguat). 

Dan ini sangat masuk akal sekali karena kalau suatu pembicaraan 

itu memberikan pengertian pada pendengarnya, maka seyogiannya dia 

                                                           
22

 Ali al-jarim, 220 
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memberikan pernyataan yang singkat saja, sekedar yang perlu saja, ini 

untuk menghindari omong kosong. Oleh karena itu, kalau pendengar itu 

pasti bisa menerima pemberitaan, maka hendaknya pembicara 

menyatakannya tanpa mempergunakan taukid (kata penegas).
 23

 

Seperti perkataan : 

 أخوك قادم

“Saudaramu datang” 

Dari perkataan diatas pembicara ingin menjelaskan kepada 

mukhatab apa yang belum diketahui oleh mukhatab bahkan satu 

persenpun. Jadi, pembicara menyampaikan hukum itu tanpa 

menggunakan taukid. 

Contoh kedua : 

أن نسوس الناس سياسة واحدة ** النلين جميعا فيمرح الناس فى المعصية ** وال نشتد  جميعا ال ينبغى لنا 

 ولكن تكون انت للش د ة والغلظة ** واكون أنا للرافة والرحمة **فنحمل الناس على المهالك ** 

Tidak layak bagi kita mengatur menusia dengan peraturan yang 

sama. Kita tidak boleh lunak kepada seluruh manusia, sebab kalau 

demikian mereka akan bangkit dan berbagga diri dengan maksiat. Kita 

tidak boleh bersikap keras kepada seluruh manusia, sebeb yang demikian 

akan membawa mereka kepada kebinasaan. Melainkan engkau berlaku 

keras dan kasar, sedangkan aku berlaku lembut dan penuh kasih 

sayang.
24

 

Jadi, mukhtab pada contoh pertama ini adalah khaaliyudz-dzihni 

(hatinya bebas) dari kandungan kalimat-kalimat berita itu. Oleh karena 

itulah pembicara tidak memandang perlu untuk mempertegas berita yang 
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 Hifni bek Dayyab, Qowa‟id al-Lughot al-„Arobiyyah , 424 
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 Ali al-Jarim, Balaghah al-Wadhiyah , 217 
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disampaikan.
25

 Dan kalimat yang disampaikan itu disebut dengan kalimat 

kalam khabar ibtida‟i. 

2.3.2. Kalam Thalabi 

Yaitu ketika mukhatab ragu-ragu tentang informasi yang 

diberitakan oleh mutakalim. Mukhatab diperkirakan tidak akan menerima 

informasi dari mutakalim. Oleh karena itu perkataannya harus memakai 

taukid untuk meyakinkannya. Pengertian lain diungkapkan oleh Ali al-

Jarim yang disebut dengan kalam thalabi ialah ketika mukhatab ragu 

terhadap hukum dan ingin memperoleh sesuatu keyakinan dalam 

mengetahuinya. Dalam kondisi demikian, lebih baik kalimat disampaikan 

disertai dengan lafaz penguat agar dapat menguasai dirinya.
26

 

Seperti ungkapan : 

 27 اخاك قادم   ن  إ

Sesungguhnya saudaramu datang 

Dari kalimat diatas pembicara ingin menjelaskan kalam khabar 

kepada mukhatab dengan menggunakan taukid, karena pembicara 

menilai perlunya memberi taukid untuk menguasai mukhatab yang 

sedikit ragu-ragu dengan khabar yang kita sampaikan. Maka sebaiknya 

pembicara harus menyisipkan satu taukid (penguat). 

2.3.3.  Kalam Inkari 

Dimaksud dengan kalam ingkari yakni ketika mukhatab dalam 

kondisi mengingkari khabar yang disampaikan oleh pembicara 

(mengingkari isi kalimat yang disampaikan). Dalam kondisi demikian, 
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 Ibid. h. 219 
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 Hifni bek Dayyab, Qowa‟id al-Lughot al-„Arobiyyah,  425 
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kalimat wajib disertai penguat dengan satu penguat atau lebih sesuai 

dengan frekuensi keingkarannya.
28

 

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa penerima berita 

ingkar atau mungkir yang tidak percaya akan khabar yang dibawa 

pembicara sedikitpun. Dalam kasus ini pembicara harus memasukkan 

kalimat penguat lebih dari satu ataupun dua bahkan diharuskan lebih 

apabila frekuensi dari keingkarannya itu sudah fatal. Seperti perkataan 

Abu Abbas as-Saffah
29

 sebagai berikut : 

ألعملن  الللين حتى الينفع  إال الشد ة, وألكرمن  الخاصة ماأمنتهم على العامة, وألغمدن  سيفى حتى يسله 

 الحق , وألعطين  حتى الأرى للعطي ة موضعاً 

Sungguh benar-benar saya akan mengangkat orang-orang 

lemah lembut sebagai aparatku sehingga mereka akan menjadi keras. 

Sungguh akan saya mulaikan orang-orang tertentu yang tidak dapat saya 

percaya pengurusan mereka kepada masyarakat umum. Sungguh saya 

akan menyarungkan pedang saya kecuali dihunus kepada kebenaran. 

Dan sungguh saya akan banyak member sehingga tidak ada lagi tempat 

pemberian.
30

 

ل و نَّ ِفي أ ْمو اِلك ْم و أ نْ ف ِسك مْ   ل ت ب ْ

Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap harta dan dirimu. 

(Q. S. Ali Imran : 186)
31

 

 واهلل إن ى ألخوهمٍة ** تسموا إلى المجد وال تفتر

                                                           
28

 Ali al-Jarim, Balaghah al-Wadhiyah, 220 

 
29

 Abu Abbas As-Saffah adalah khalifah pertama bani Abbasiyyah, di baiat menjadi 

khalifah pada tahun 132 H. Ia sangat baik hati dan berhati mulia.  Wafat pada tahun 136 

H di Anbar. Lihat terjemah balaghah al wadhihah, h. 218 

 
30

 Ali al-Jarim, Balaghah al-Wadhiyah,  218 

 
31
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Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar punya cita-cita 

mengarah kepada kemuliaan, dan cita-cita itu tidak lemah.
32

 

Pada contoh pertama dan kedua tergambar bahwa mukhatabnya 

mengingkari dan menentang isi beritanya. Dalam kondisi seperti ini 

kalimat wajib disertai beberapa sarana penguat yang mempu mengusir 

keingkaran mukhatab dan menjadikannya menerima kalam khabar yang 

disampaikannya. Pemberian penguatan ini harus disesuaikan dengan 

frekuensi keingkarannya. Oleh karena itu pada contoh pertma dan kedua 

ini diperkuat dengan dua taukid yakni qasam dan nun taukid. Adapun 

pada contoh yang terakhir, penyair memperkirakan keingkarannya lebih 

kuat lagi, ma ia menyampaikannya dengan menggunakan tiga macam 

taukid, yaitu qasam, inna, dan nun taukid.
33

 

Nah itulah tiga macam pembagian atau macaman dari sebuah 

kalam khabar. Walaupun semua tergambar jelas perbedaannya akan 

tetapi ada semuanya terletak pada posisi mukhatabnya. Apakah 

mukhotob menerimanya, ragu, ataupun menolaknya. Maka kalam 

khabarpun dibagi atas yang demikian yakni ibtida‟i, thalabi, dan inkari. 

Inilah pembagian dalam kalam khabar itu sendiri. Kalam khabar 

ini apabila disebutkan tanpa menggunakan taukid ataupun kata penegas 

maka kalam khabar tersebut adalah kalam Ibtida‟i. Sedangkan apabila 

diungkapkan dengan kata penegas dengan hanya satu penegas kalam 

itupun disebut dengan kalam thalabi. Dan apabila kalam khabar 

disebutkan dengan menggunakan adat taukid dua atau lebih maka dapat 

dipastikan kalam khabar tersebut adalah kalam khabar Inkari, yang 

diperuntukkan untuk orang yang tidak menerima sama sekali khabar 

yang disampaikan oleh si pembicara. 

Jadi, dalam kalam khabar yang berbentuk thalabi dan inkari 

memerlukan huruf penegas atau adat taukid. Taukid menurut ibn „Aqil 
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dalam kitabnya terbagi menjadi dua macam yakni taukid lafzi dan taukid 

ma‟nawi.
 34

 

a. Taukid Lafzi
35

 

Taukid lafzi adalah taukid yang diulang-ulang seperti dalm 

perkataan udruji, udruji (naiklah-naiklah). Bait ini menjelaskan 

tentang bagian kedua dar jenis taukid, yaitu taukd lafzi. Yang 

dimaksud adalah mengulangi lafaz yang pertama untuk menonjolkan 

kepentingannya seperti: 

 ادرجي  ادرجي

“Naiklah, naiklah”. 

 ِإذ ا د كَِّت اأْل ْرض  د كِّا د كِّاك الَّ 

“Jangan (berbuat demikian), apabila bumi diguncangkan berturut- 

turut. [al-Fajr  : 21].” 

 

Taukid (penegas) itu bisa  dengan inna, anna, lam ibtida‟ 

(la), huruf-huruf tanbih, huruf-huruf qasam (sumpah), nun taukid 

(khafifah atau tsaqilah), huruf-huruf tambahan,pengulangan kata, 

dengan qad dan amma syarat.
36

  

b. Taukid Ma‟nawi
37

 

Taukid ma‟nawi ada dua macam: 

Pertama, adalah lafaz yang berfungsi untuk melenyapkan 

anggapan lain yang berkaitan dengan lafaz yang ditaukid-kan. Hal 

inilah yang dimaksud oleh kedua bait ini; jenis ini mempunyai dua 

lafaz an‟nafsu dan lafaz al‟ainu, contoh: 
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 جاء زيد نفسه

“Zaid datang sendiri” 

Lafaz nafsuhu berkedudukan sebagai taukid yang 

mengukuhkan makna lafaz Zaidun; berfungsi melenyapkan 

anggapan lain yang mengalahkan, bahwa Zaid beritanya telah 

datang,atau utusannya telah datang seperti contoh diatas, adalah: 

 جاء زيد عينه

“Zaid telah datang sendiri”. 

Sehubungan dengan hal ini lafaz an nafsu dan lafaz al „ainu 

harus di-mudhaf-kan kepada dhamir yang sesuai dengan mu‟akkad, 

contoh: 

 جاء زيد نفسه

“Zaid telah datang sendirian” 

 جاء زيد عينه

“Zaid telah datang sendirian” 

 

 جاء هند  نفسها

“Hindun telah datang sendirian” 

 جاء هند عينها

“Hindun telah datang sendirian” 

Jenis kedua dari taukid ma‟nawi, yaitu lafaz yang 

digunakan untuk melenyapkan anggapan yang meniadakan 

pengertian menyeluruh. Untuk tujuan ini gunakanlah lafaz kullun, 

kilaa, kiltaa, dan jamii‟un.
38
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 Dikukuhkan dengan memakai lafaz kullun dan jami‟un sesuatu yang 

memiliki beberapa bagian, sednagkan sebagaimana diantaranya dapat 

menduduki tempat sebagian yang lainnya, seperti:
39

  

 كب كلهلر ا جاء 

“Kafilah itu telah datang semuanya” 

  جمعه  كبلر ا جاء

"Kafilah itu seluruhnya telah datang" 

Nah! Itu dia taukid maupun adat taukid yang digunakan dalam 

menguatkan khabar yang disampaikan kepada mukhatab yang ragu dan 

inkar. 

 

2.3.4.  Penyimpangan Kalam Khabar dari Ketentuan Lahiriyahnya 

Bila suatu kalam khabar disampaikan tanpa disertai huruf taukid 

kepada mukhatab yang khaaliyuudz-dzihni, dan disertai adat taukid 

sebagai kebaikan terhadap mukhatab yang tampak ragu, serta disertai 

huruf taukid sebagai kewajiban terhadap orang yang inkar, maka kalam 

khabar yang demikian tersebut sesuai dengan maksud lahiriyahnya.
40

 

Akan tetapi kadang-kadang maksud suatu kalam khabar itu menyalahi 

lahiriahnya karena ada beberapa pertimbangan yang diperhatikan oleh 

si pembicara antara lain : 

2.3.4.1. Mukhatab yang khaaliyudz-dzihni ditempatkan sebagai penanya 

yang ragu bila kalam khabar tersebut didahului dengan kalimat 

yang mengisyaratkan hukum dalam kalam khabar tersebut.
41

 

Pada pembagian yang pertama ini pada dasarnya 

pendengar/mukhatabnya adalah orang yang kosong hatinya 

(kosong hatinya, dan akan menerima sepenuhnya), akan tetapi 

pembicara menganggapnya sebagai orang yang ragu. Dengan 
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kata lain, bahwa kalam khabar ini dimaksudkan kepada orang 

yang khaaliyudz-zhihni akan tetapi pembicara 

menyampaikannya dengan menggunakan kalam thalabi atau 

inkari. Seperti : 

اِطْبِني ِفي الَِّذين  ظ ل م وا ِإن َّه ْم م ْغر ق ون    و ال  ت خ 

Dan janganlah kau berbicra kepadaku tentang orang-

orang zalim itu, sesungguhnya mereka itu akan 

ditenggelamkan”. [Q.S. Huud. 37] 

Pada ayat diatas, apabila ditelaah lebih lanjut maka 

akan didapatkan bahwa sebenarnya mukhatabnya adalah 

khaaliyudz-zdihni (kosong hatinya, dan akan menerima 

sepenuhnya khabar yang disampaikan oleh mukhotib) terhadap 

hokum yang khusus bagi orang-orang zalim. Jadi, pada 

dasarnya kalimat yang disampaikan kepadanya tidak perlu 

diperkuat dengan huruf taukid. Akan tetapi, firman diatas 

disertai taukid. Maka apakah sebebnya ayat diatas 

disimpangkan dari lahiriyahnya? Sebebnya adalah bahwa 

ketika Allah melarang Nabi Nuh. a.s. mengadukan kepadanya 

tentang urusan orang-orang yang menyalahi perintah-Nya, 

maka Allah menunjukkan kepada Nabi Nuh a.s. sesuatu yang 

akan menimpa mereka. Oleh karena itu, Allah Swt., 

menempatkan Nabi Nuh a.s. sebagai penanya yang meragukan, 

seolah Nabi Nuh mengatakan “Apakah mereka akan dihukum 

dengan ditenggelamkan ataukah tidak?”. Maka Allah 

menjawab dengan firman-Nya : “sesungguhnya mereka akan 

ditenggelamkan”.
42
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2.3.4.2.  Mukhatab yang bukan orang yang inkar dianggap sebagai orang 

yang inkar karena tampak beberapa tanda keingkaran 

padanya.
43

 

Pada bagian kedua ini sebenarnya pendengar bukan 

orang yang inkar. Dengan kata lain pendengar hanya sebatas 

ragu ataupun khaaliyudz-dzihni. Akan tetapi pembicara 

menganggapnya sebagai orang yang inkar yang tidak mau 

menerima pemberitahuan yang diberikan oleh pembicara. 

Penyimpangan kalam khabar yang disampaikan ini karena 

tampak ada tanda keingkaran padanya. Seperti : 

 ون  ث مَّ ِإنَّك ْم ب  ْعد  ذ ِلك  ل م يّْت  

Kemudian, sesudah itu sesungguhnya kamu benar-

benar akan mati”. [Q. S. Al-Mu‟minun : 15] 

Pada ayat diatas, maka akan didapatkan mukhatabnya 

tidaklah mengingkari hukum yang terkandung dalam firman 

Allah: “Kemudian, sesudah itu sesungguhnya kamu benar-

benar akan mati”. Namun, apa sebabnya firman itu 

disampaikan kepada mereka dengan menggunakan taukid? 

Sebabnya adalah tampaknya tanda-tanda keingkaran pada 

mereka karena kelalaian mereka dari kematian dan 

ketidaksiapsiagaan mereka dengan amal saleh untuk 

menghadapi kematian itu, mereka ditempatkan sebagai orang-

orang yang inkar, dan khabar itu disampaikan kepada mereka 

diperkuat dengan dua taukid.
44

 

2.3.4.3.  Mukhatab yang inkar dianggap sebagai orang yang tidak ingkar 

bila di hadapannya terdapat beberapa dalil dan bukti, yang 

seandainya diperhatikan, niscaya musnahlah keingkaran itu. 
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Pada bagian ketiga ini adalah kebalikan dengan bagian 

yang pertama, yakni mukhatab adalah seorang yang benar-

benar ingkar akan tetapi tidak dianggap sebagai orang yang 

ingkar oleh penyampai khabar itu sendiri, melainkan dianggap 

sebagai orang yang kosong hatinya atau khaaliyudz-dzihni. 

Contoh : 

ِإل ه ك ْم ِإل ه  و اِحد    و 

Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa”. [Q. S. Al-

Baqarah : 163] 

Pada contoh yang kelima ini, maka akan didapati 

bahwa Allah menyeruh orang-orang yang mengingkarinya dan 

menentang ke-esaan-Nya. Akan tetapi, Allah menyampaikan 

khabar kepada mereka tanpa disertai dengan huruf taukid 

seperti yang disampaikan dengan mukhatab yang khaaliyudz-

dzihni (kosong hatinya). Mengapa demikian? Sebabnya adalah 

bahwa sesungguhnya di hadapan mereka terdapat bukti-bukti 

yang jelas dan hujjah-hujjah yang pasti, yang seandainya 

mereka mau memperhatikannya, niscaya mereka akan 

menemukan hal-hal yang sangat memuaskan dan 

menundukkan. Oleh karena itu, Allah tidak menegakkan 

pertimbangan bagi keingkaran yang demikian, dan tidak 

menganggap perlu mengarahkan khitab secara khusus kepada 

mereka.
45

 

Dalam pembahasan ini maka ada tiga penyimpangan 

dalam pengungkapan kalam khabar ini, yang pertama yakni 

diungkapkan dengan kalam thalabi atau mukhatab ditempatkan 

sebagai penanya padahal sebenarnya mukhatabnya adalah 

khaaliyudz-dzihni. Bagian yang kedua yakni pengungkapan 

dengan kalam ingkari yang memuat beberapa taukid (penegas), 

padahal mukhatabnya adalah orang yang tidak ingkar, dengan 
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kata lain mukhatab hanya sebagai khaaliyudz-zhihni ataupun 

thalabi. Dan yang ketiga adalah pengungkapan yang 

diungkapkan dengan kalam Ibtida‟i, akan tetapi sebenarnya 

mukhatab atau pendengarnya adalah orang yang inkar. Dan 

kalam khabar yang diselewengkan dengan makna lahiriyahnya 

harus memiliki indikasi yang mengisyaratkan untuk 

diselewengkan. 


