
AL-ISMU AL-MU’TALI AL-AKHIR (ISIM MU’TAL AKHIR) 

 

 

AL-Maqshuru wa Ahwalu I’rabihi 

(Isim Maqshur dan Keadaan I’rabnya) 

 

Perhatikan contoh : 

 

 No. Arab Indonesia منرة

جا  1 ١ قِ  ىـجالفجتَنج  Seorang pemuda selamat dari ِمنج الغجرج

tenggelam 

اعجتِ  2 ۲  Sebuah tongkat hilang االعجصج  ضج

جِن  3 ٣ ل  Penyakit menimpa aku ىاآلذج  َنج

ِتج ِِبج  4 ٤   Anda merasa bermusuhan االِعدج َشج

dengan aku 

    

ْيت   1 ١ ِ قِ  ىـج الفجت َنج   Aku menyelamatkan pemuda ِمنج الغجرج

dari tenggelam 

ْعت   2 ۲  Aku menghilangkan tongkat االعجصج  أجضج

نجْعت   3 ٣  Aku mencegah penyakit ىاآلذج  مج

 Janganlah Anda merasa االِعدج  َلج ت ْشِمْت ِِبج  4 ٤

bermusuhan dengan aku 

    

ِضيْت  عجنِ  1 ١   ىـج الفجت رج

 Aku bersandar pada tongkat االعجصج ِإتَّكجْأت  عجَلج  2 ۲

ِلْمت  ِمنج  3 ٣  Aku selamat dari penyakit ىاآلذج  سج



ت  عجَلج  4 ٤ ْ  Aku memperoleh  bantuan االِعدج  ِإهْتجَصج

memenangkan persengketaan 

 

Penjelasan : 

Kata : ىالفجتـج  (al-fata),  االعجصج  (al-‘asha),  ىاآلذج  (al-adza), dan  االِعدج  (al-‘ida) 

pada semua contoh di atas adalah isim mu’rab dan huruf akhir katanya alif 

lazimah (huruf alif secara permanen). Isim ini dan yang semacamnya sebagai 

isim mu’rab huruf akhir katanya adalah alif lazimah, dan disebut dengan isim 

maqshurah. 

 

Apabila ditelaah isim-isim tersebut, akan diketahui pada empat contoh 

kelompok pertama adalah marfu’ karena menduduki jabatan (fungsi 

gramatikal kalimat) sebagai fa’il (subjek). Sedangkan pada empat contoh 

kelompok kedua adalah manshub karena menduduki jabatan (fungsi 

gramatikal kalimat) sebagai maf’ul bih (objek). Kemudian pada empat contoh 

kelompok terakhir adalah majrurun bi harfi jarrin (dijarkan oleh huruf jar).  

 

Apakah tanda i’rab rafa’, nashab, dan jar tersebut ? Kita mengetahui bahwa 

tanda-tanda i’rab yang asli (pokok) untuk rafa’, nashab, dan jar adalah 

dhammah, fathah, dan kasrah.  Akan tetapi dalam hal ini kita tidak melihat 

secara nyata adanya dhammah, fathah, adan kasrah. Apakah sebabnya ? 

Seababnya adalah bahwa huruf akhir kata setiap fi’il tersebut berupa alif, 

sedangkan alif tidak menerima harakah. Karena itu, tetaplah keadaan sukun 

dan diperkirakan (dianggap) 
1
 dhammah sebagai tanda dalam keadaan rafa’, 

fathah dalam keadaan nashab, kasrah dalam keadaan jar. 

 

Kaidah Tata Bahasa 

 

39.  Al-Maqshur adalah setiap isim mu’rab yang huruf akhir katanya berupa 

alif permanen (alif lazimah). 

 

40.  I’rab huruf akhir kata isim maqshur diperkirakan (muqaddarah) sebagai 

harakah yang tiga. 

 

                                                           
1
 Muqaddarah (tersirat, tidak tersurat) 



AL-Manqush wa Ahwalu I’rabihi 

(Isim Manqush dan Keadaan I’rabnya) 

 

 

Perhatikan contoh : 

 

 No. Arab Indonesia منرة

 Penjahat melarikan diri يـِ اجلجاهفجرَّ  1 ١

لج  2 ۲  Hakim berlaku adil يـِ القجاضعجدج

دج  3 ٣  Penyeru menyerukan يامل نجادِ َنج

م   4 ٤ جْندج  Pelaku kriminal menyesal يالبجاغِ ً

    

بجْست   1 ١  Aku memblokir penjahat يج ـِاجلجاهحج

ِم   2 ۲ َتج ْ  Kami menghormati hakim يج ـالقجاضِ َنج

ْعت   3 ٣ ِ   Aku mendengarkan penyeru يج امل نجادِ َسج

ه  النَّاس   4 ٤   Manusia membenci يج البجاغِ  يجْكرج

pelaku kriminal 

    

ْرت  ِإلج  1 ١ جظج  Aku memperhatikan penjahat يـِاجلجاه ه

ًَل لِ  2 ۲   Aku berdiri يـِلقجاضق ْمنجا ِإْجَلج

untuk menghormati hakim 

 Aku mendengarkan penyeru يامل نجادِ أجْصغجْيت  ِإلج  3 ٣



ائِر   يالبجاغِ عجَلج  4 ٤ وج ور  ادلَّ جد   Petugas mengepung penjahat ت

 

Penjelasan : 

Kata : ِياجلجاهـ   (al-jani),  ِيج ـالقجاض  (al-qadhi),  ِيامل نجاد   (al-munadi), dan  ياغِ البج  
(al-baghi) semuanya adalah isim mu’rab. Setiap huruf akhir katanya berupa 

huruf ya’ yang permanen yang didahului oleh harakah kasrah. Isim-isim ini 

dan yang semacamnya disebut dengan isim manqush.  

 

Apabila ditelaah isim-isim pada empat contoh kelompok pertama, semuanya 

adalah marfu’ karena menduduki jabatan (fungsi gramatikal kalimat) sebagai 

fa’il (subjek). Sedangka pada empat contoh kelompok kedua semuanya adalah 

manshub karena menduduki jabatan (fungsi gramatikal kalimat) sebagai 

maf’ul bih (objek). Kemudian pada empat contoh kelompok terakhir adalah 

majrurun bi harfi jarrin (dijarkan oleh huruf jar). Akan tetapi tidak tampak 

jelas tanda-tanda i’rab, selain fathah sebagai tanda nashab. Apakah sebabnya 

hanya tanda i’rab nashab yang tampak jelas, sedangkan untuk rafa’ dan jar 

tidak ? Sebabnya adalah bahwa huruf akhir setiap isim tersebut berupa huruf 

ya’. Padahal ya’ berat menerima harakah fathah, demikian juga terhadap 

dhammah dan kasrah. Karena itu, isim-isim tersebut di-nashab-kan dengan 

fathah zhahirah (fathah yang tampak jelas), di-rafa’-kan dan di-jar-kan 

dengan  dhammah dan kasrah muqaddarah ‘ala al-ya’ (diperkirakan terhadap 

ya’). 

 

 

Kaidah Tata Bahasa 

 

41. Al-Manqush adalah setiap isim mu’rab yang huruf akhir katanya berupa 

ya’ permanen (ya’lazimah) yang didahului oleh harakah kasrah. 

 

42.  I’rab huruf akhir kata isim manqush diperkirakan (muqaddarah) dalam 

keadaan rafa’ dan jar, sedangkan dalam keadaan nashab ditandai dengan 

fathah zhahirah (fathah yang tampak jelas). 

 

 


