
JAWAZIMU AL-FI’LI AL-MUDHARI’I (JAZAM FI’IL MUDHARI’) 

 

Al-Adawatu al-Lati Tujzamu Fi’lan Wahidan (Huruf yang 

Menjazamkan Satu Fi’il Mudhari’) 

 

Perhatikan contoh : 

 

 No. Arab Indonesia منرة

انَََبَ امُغََلُم وَ  1 ١  Anak tumbuh remaja dan (tetapi) ب  يَََتَذَّ  مَمَّ

belum terdidik  

ُسوُل وَ  2 ۲ اَذَىَب امرَّ  Utusan pergi dan (tetapi) belum د  يَعُ  مَمَّ

kembali 

ا وَ  3 ٣ ً ابَََن اأَلِمرُي كَْص  كُ  مَمَّ  Raja membangun istana dan وُ ن  يَس 

(tetapi) dia belum menghuninya 

ُع وَ  4 ٤ ر  اَطاَب امزَّ َص  مَمَّ  Tanaman sudah matang dan د  ُُي 

(tetapi) belum dipanen 

تَنِ مِ  5 ٥ َة امِلَزاحِ  ب  تَج  َ  Engkau hindarilah banyak senda نَْث 

gurau 

تَ مِ  6 ٦  Ali harus membuka jendela عَِِلٌّ امنَّاِفَدةَ  ح  َيف 

َلُ  ن  ُيت لِ مِ  7 ٧  Setiap orang harus menguasai ُُكُّ ِإن َساٍن ََعَ

pekerjaannya 

 Anak muda harus menghormati َصِغرُيُُك  َنِبرَيُُك   ر  ُيَوكِّ مِ  8 ٨

orang tua 

 

Penjelasan : 

 

Pada jilid 1 terdahulu telah dibahas bahwa lam dan la nahiyyah memiliki 

fungsi dan peran men-jazam-kan satu fi’il mudhari’. Di sini akan dibahas 

huruf-huruf lainnya yang fungsi dan perannya sama.  



Apabila kita telaah empat contoh yang pertama di atas, kita ketahui contoh no. 

1 menunjukkan makna bahwa “anak tidak terdidik” ( ب    امُغََلُم مَم  يَََتَذَّ ) “pada 

waktu lampau” ( املايض يف امزمن ) 
1
 dan keadaan itu berlangsung hingga 

kalimat itu  dituturkan. Sedangkan pada contoh no. 2 menunjukkan makna 

“utusan tidak kembali” (  ُسوُل مَم  يَُعد ) ”pada waktu lampau“ (امرَّ  يف امزمن

ملايضا ) dan keadaan itu juga berlangsung hingga kalimat itu  dituturkan. 

Demikian juga berlaku untuk contoh no. 3 dan 4. Contoh-contoh 1 s.d. 4 ini 

fi’il-fi’il mudhari’ dinafikan dan penafian itu berlangsung hingga waktu 

kalimat dituturkan. Apabila kita cermati huruf-huruf akir kata fi’il-fi’il 

tersebut dalam keadaan di-jazam-kan (majzum). Kata mana dalam contoh-

contoh tadi yang memiliki fungsi dan peran dalam penafian dan keadaan 

jazam ? Kata itu adalah ا ا karena itu ,(lamma) مَمَّ  fungsi dan (lamma) مَمَّ

perannya menyerupai   مَم (lam), hanya saja penafiannya berlangsung hingga 

waktu kalimat dituturkan. 

 

Selanjutnya, apabila kita cermati empat contoh terakhir (no. 5 s.d. 8) di atas, 

kita ketahui al-mutakallim (penutur/orang pertama) pada contoh no. 5 

menuntut (memerintahkan) al-mukhathab (orang kedua) untuk melakukan 

perbuatan “penghindaran banyak senda gurau” ( ِتن امَكِثريامِلَزاحِ  ابِإح  ). 

Sedangkan pada contoh no. 6 menuntut (memerintahkan) untuk melakukan 

perbuatan “buka jendela” ( امنَّاِفَدة فَتَح )  kepada “Ali”.  Demikian juga berlaku 

untuk contoh no. 7 dan 8 menuntut (memerintahkan) untuk melakukan 

perbuatan “penguasaan” ( قْت لَانالِ  )  dan “penghormatan” ( تَّوِكريام  ). Dengan 

demikian, fi’il-fi’il mudhari’ pada empat contoh terakhir berfungsi dan 

berperan li al-amri (tuntutan/perintah). Lalu jika kita telaah lebih lanjut 

semuanya dalam keadaan majzum (jazam). Apakah yang menyebabkan fungsi 

dan peran makna al-amru (tuntutan/perintah) dan di-jazam-kannya huruf 

                                                           
1
 “tidak” pada waktu lampau berarti “belum” 



akhir katanya ? Jelas, tiada lain penyebabnya adalah Lam yang dirangkaikan 

dalam kalimat itu, sehingga lam in i disebut dengan lamu al-amri (lam amar) 

 
Kaidah Tata Bahasa 

 

49.  Di antara huruf yang berfungsi dan berperan men-jazam-kan satu kata fi’il 

mudhari’ adalah lamma dan lam amar; yang pertama sebagai yang 

menafikan makna kalimat hingga waktu kalimat itu dituturkan dan yang 

kedua sebagai yang membentuk amar (tuntutan/perintah). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al-Adawatu al-Lati Tujzamu Fi’laini (Huruf yang Menjazamkan Dua 

Fi’il Mudhari’) 

 

 

 

Perhatikan contoh : 

 

 No. Arab Indonesia منرة

ِ  ط  يُف ِر  َمن   1 ١  Siapa yang makan م  يَت خَ يِف اأَلُك 

berlebihan akan sakit 

perut 

هِ  ع  يَتََمتَّ يِف ِصغَِرِه  ب  يَت عَ  َمن   2 ۲  Siapa yang berprihatin يِف ِنََبِ

di waktu kecil akan 

senang di waktu tuanya 

٣ 3 
 ِمن  أََذاُه   جِ يَن  أََذى امنَّاِس  ب  تَنِ َي   َمن  

Siapa yang menghindari 

menyulitkan orang lain 

akan terhindar dari 

kesulitan diri mereka 

دَ  ر  يَُسافِ  َمن    4 ٤  Siapa yang bepergian  ََتَاِربُوُ  د  تَز 

akan bertambah 

wawasannya 

خِ  َما 5 ٥  Harta yang Anda hemat مَ ع  يَن فَ  ِمن  َماِلَ  ر  قْتَدَّ

akan bermanfaat bagi 

Anda 

-Waktu yang Anda sia عَلَيوِ  م  قْتَن دَ ِمن  َوك ِتَم  ع  قْتَُضيَّ  َما 6 ٦

siakan akan Anda sesali 

 Barang yang Anda ثََمنَُو م  قْتَغ رَ  ف  قْتُت لِ  َما 7 ٧

rusakkan akan jatuh 

harganya 



٨ 8 

 ِبوِ  زَ َُت  يِف اخلرَِي  ق  فِ قْتُن   َما
Apa yang Anda 

infakkan dalam 

kebajikan akan dibalas 

kecukupan (tidak akan 

menyebabkan 

kemiskinan) 

 

Penjelasan :  

 

Pembahasan terdahulu pada jilid 1 telah dibahas bahwa huruf “in” berfungsi 

dan berperan men-jazam-kan dua kata fi’il mudhari’. Secara berurutan, 

terjadinya keadaan fi’il yang pertama terkait dengan terjadinya keadaan fi’il 

kedua. Kali ini, akan dibahas huruf-huruf lain yang semacamnya. 

 

Setiap contoh pada empat contoh kelompok pertama (no. 1 s.d. 4) di atas, 

terdapat dua kata fi’il mudhari’. Apabila kita cermati dua contoh pertama dari 

segi lafaz (kata) adalah dalam keadaan jazam. Sedangkan dari segi makna 

adalah menunjukkan bahwa dua kata pertama sebagai syarat terjadinya 

keadaan kata yang kedua, atau terjadinya keadaan kata kedua merupakan 

jaza‟ (jawaban/akibat) terhadap terjadinya kata yang pertama. Yang pertama 

misalnya, menunjukkan makna  اِلف ًراط يِف ِ  (berlebihan makan)  اأَلُك 

merupakan syarat terjadinya َمة َمة atau ,(sakit perut) امتُّخ   merupakan امتُّخ 

jaza‟ (jawaban/akibat)  اِلف ًراط يِف ِ  ,Karena itu  .(berlebihan makan)  اأَلُك 

fi’il mudhari’ yang pertama disebut dengan fi‟lu syarthin (fi’il syarat) dan 

yang kedua disebut dengan jawab dan jaza‟. Muncul pertanyaan di sini, 

“Apakah yang berfungsi dan berperan men-jazam-kan dua fi’il mudhari’ itu 

?” Lalu, apakah fungsi dan peranan fi’il yang pertama terhadap yang kedua ? 

Apabila kita telaah lebih lanjut satu persatu contoh di atas, hanyalah huruf 

man yang dirangkaikan sebelumnya sebagai penyebab jazamnya. Huruf man 

juga yang berfungsi dan berperanan membentuk hubungan syarat dalam 

kalimat itu, maka disebut dengan adatu syarthin jazimah (huruf syarat yang 

menjazamkan).   

 

 



Apabila kita analisa kata man pada semua contoh tadi, maka seperti itu juga 

yang berlaku untuk contoh-contoh yang lain. Secara jelas kita ketahui kata 

man hanya berlaku untuk kata yang bermakna al-„aqil (yang berakal/orang).  

 

Kemudian, apabila kita lanjutkan lagi telaahan pada empat contoh berikutnya 

(no. 5 s.d. 8), kita mengetahui semua contoh itu juga terdapat dua fi’il 

mudhari’ dalam keadaan jazam. Terjadinya keadaan fi’il yang pertama 

menjadi syarat terjadinya keadaan fi’il yang kedua sebagaimana contoh yang 

sebelumnya. Apabila kita tanyakan juga, “Apakah yang berfungsi dan 

berperan men-jazam-kan dua fi’il mudhari’ itu ?” Lalu, apakah yang 

berfungsi dan berperanan membentuk hubungan syarat dalam kalimat ? 

Jawabnya, hanyalah huruf ma sebagaimana huruf man yang men-jazam-kan 

dua fi’il mudhari’ dan membentuk hubungan syarat. Di samping itu, bahwa 

huruf ma selalu berlaku untuk kata ghairu al-„aqil (selain orang). 

 

Berikut ini adalah huruf-huruf  yang membentuk hubungan syarat dalam 

kalimat beserta penjelasan makna dan contohnya : 

 

Kata  

(huruf) 
Keterangan Contoh Arab/Indonesia 

َما ا قْتَن دَ  ل  قْتَف عَ  َماِإذ    (in) ِإن    sama dengan ِإذ   م  ََشًّ

(Idzma) (jika/kalau) Jika Anda berbuat jahat akan 

menyesal 

  untuk (ma) َما sama dengan َمي َما
لِ يِف اخلرَِي  ق  قْتُن فِ  َمي َما  ُو للاُ ف  ُُي 

(Mahma) selain orang (bilamana) Bilamana Anda berinfak untuk 

kebajikan Allah akan  

membalasnya 

  Untuk waktu َمَت 
 َمَعوُ  ر  أَِِخ ُأَسافِ  ر  يَُسافِ  َمَت 

(Mata) (ketika) Ketika saudaraku pergi aku akan 

pergi bersamanya 



نَ   Untuk waktu أََّيَّ
نَ   مَ ب  أَحِ  دِ قْتُنَا أََّيَّ

(Ayyana) (kapanpun) Kapanpun Anda mengundang aku 

akan memenuhi undangan Anda 

 Untuk tempat أَي نَ 
ىَ  ي نَ أَ  َ  ب  قْتَذ   مَ ب  أَص 

(Aina) (di mana) Di mana Anda pergi aku akan 

menemani Anda 

 Untuk tempat أَّنَّ 
ِ  ل  يَن ِ  أَّنَّ    م  ُيك رَ ُذو امِعْل 

(Anna) (di mana) Di mana ilmuwan berada dia akan 

dihormati 

 Untuk tempat َحي ثَُما
عُ ُم ـيَن  َمَطٌر  ل  يَن ِ  َحي ثَُما ر   امزَّ

(Haitsuma) (di manapun) Di manapun hujan turun tanaman 

akan tumbuh 

َفَما  Untuk kondisi َني 
َفَما  مَ ـ ليَُعامِ َم لَ َصِدي ل  قْتَُعامِ  َني 

Kaifa (bagaimanapun) Bagaimanapun Anda bergaul 

dengan sahabat Anda dia akan 

membalas pergaulan Anda  

 أَيُّ 
Untuk segala sesuatu 

تَانٍ  أَيُّ  خَ  بُس    ج  ـقْتَب َتَِ  ل  قْتَد 

(Ayyu) (yang manapun) Kebun manapun yang akan Anda 

masuki Anda akan senang 

 

Kaidah Tata Bahasa 

 

50.  Kata yang men-jazam-kan dua fi’il mudhari’ terdiri dari duabelas macam : 

pertama, jenis huruf : in dan idzma; kedua, jenis isim : man, ma, mahma, 

mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama, dan ayyun. 
 


