
JAZMU AL-FI’LI ALMUDHARI’ (JAZAM FI’IL MUDHARI’) 

 
 
Perhatikan contoh : 

 

 No. Arab Indonesia منرة

١ 1 
فَْْمَمْ  َسهُْْظ ََْي  ٌدَْدر  ُْمَحمَّ Muhammad belum 

menghapal pelajarannya 

۲ 2 
ُنُزوُلْاملََطرِْْعْ يَن قَطِْْمَمْ  Hujan turun belum 

mereda 

٣ 3 
بِْْمَمْ  ْيَق  ْْض   Seseorang belum أََحٌدْعَََلْانِلص 

menangkap pencuri  

لَُْْلْ 4 ٤ ْـتَأ  َبانٌْل    Janganlah makan َوأَه َتَْشع 

sedangkan kamu masih 

kenyang 

ثَْلْ 5 ٥ ِحكِْْرْ ـِْتُك   Janganlah ِمَنْامضَّ

memperbanyak tertawa 

َِْْلْ 6 ٦ ِْْعْ تُش  ي   Janganlah terburu-buru ِِفْامسَّ

dalam perjalanan 

تَِْْإنْ  7 ٧ َرِةْْحْ تَف  ْدَّْيَتَجَْهََواِفَذْاحلُج  َْهَواُؤَهاْت  Jika kamu membuka 

jendela kamar, udaranya 

akan segar  

لِِْْإنْ  8 ٨ ََْت  َرىْامهََواِءْْس  رَِِْفَْمج  ْتَم  ْض  Jika kamu duduk di 

ventilasi, kamu akan 

sakit 



َْمَعهُْْرْ تَُسافِْأَُخوَكْْرْ يَُسافِِْْإنْ  9 ٩ Jika saudara kamu 

bepergian,  bepergianlah 

bersamanya 

 

 

Penjelasan : 

 

Contoh no. 1 s..d. 6 di atas menunjukkan adanya fi’il mudhari’ –cetak hijau 

dengan huruf akhir cetak merah- yang didahului oleh salah satu huruf:  ْْمَم  
(lam) yang berfungsi menafikan suatu perbuatan pada waktu lampau  

(belum)
1
 dan َْل (la) yang  berfungsi melarang orang kedua melakukan suatu 

perbuatan. Kemudian fi’il mudhari’ yang didahului oleh salah satu huruf  ini 

pada huruf akhir kata di-jazam-kan (ditandai dengan harakah sakinah :  _ْ_, 
cetak merah). Akan tetapi jika kedua huruf  ini ditiadakan, maka fi’il 

mudhari’ tersebut di-rafa’-kan (ditandai dengan harakah dhamamah :  _ُ_  

pada huruf akhir katanya).  

 

Selanjutnya untuk contoh no. 7, 8, dan 9 menunjukkan adanya dua fi’il 

mudhari’ –cetak hijau dengan huruf akhir cetak merah- yang didahului oleh 

huruf :  ِْإن (in). Kedua  fi’il mudhari’nya juga di-jazam-kan (ditandai dengan 

harakah sakinah :  _ْ_ , cetak merah), yang pertama sebagai syarat 

terjadinya suatu perbuatan bagi yang kedua. Sedangkan yang memfungsikan 

fi’il mudhari’ sebagai syarat dan sekaligus jazam adalah huruf :  ِْإن (in) 
2
. 

Oleh sebab itu huruf :  ِْإن (in) ini disebut harfu syarthin wa jazmin (huruf 

syarat dan jazam), fi’il mudhari’ yang pertama disebut fi’lu syarthin (fi’il 

syarat) dan yang keduanya disebut jawabu syarthin (jawab syarat). 

 

 

 

 

                                                           
1
 Dalam sintaksis bahasa Indonesia semacam partikel proposisi penanda hubungan waktu 

2
 Dalam sintaksis bahasa Indonesia semacam partikel konjungsi subordinatif syarat 



Kaidah Tata Bahasa : 

 

13.  Fi’il Mudhari’ di-jazam-kan jika didahului oleh  huruf jazam, seperti :  ْْمَم  

(lam), َْل (la) dan  ِْإن (in). 

 

ْمَمْ  .14  (lam) dan َْل (la) men-jazam-kan satu fi’il ,  ْْمَم  (lam) menafikan suatu 

perbuatan pada waktu lampau  (belum) dan َْل (la) melarang terjadinya 

suatu perbuatan (jangan). 

 

15. ْ  men-jazam-kan dua fi’il, fi’il pertama sebagai syarat terjadinya (in) ِإن 

fi’il kedua. 
 


