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Pengantar 

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaam ‘alaa Rasuulillaah wa ba’du. 

Modul ini merupakan bahan ajar utama yang digunakan dalam Daurah Tajwidul 

Quran “Syarh Manzhumah Jazariyyah”. Berisi Matan Manzhumah Muqaddimah 

Jazariyyah dan terjemahan tafsiriyah berdasarkan hasil talaqqi kami kepada beberapa 

orang Masyaikh dan Asaatidz, khususnya Syaikh Abdul Karim Al-Jazairiy, MA, Syaikh 

Mahmoud El-Said Abu Zurainah, dan Al-Ustadz Iwan Gunawan, Lc. hafizhahumullah 

yang telah memberikan ijazah/ sanad Manzhumah Jazariyyah kepada kami, 

jazaahumullaahu khayrul jazaa. Modul ini sengaja disusun untuk mempermudah peserta 

dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga pelaksanaan Daurah bisa lebih optimal. 

Semoga modul ini dapat memberikan manfaat yang luas kepada segenap 

masyarakat kaum muslimin, khususnya para pelajar dan pengajar Al-Quran. Bila ada 

kekeliruan dalam terjemahan yang kami susun, mohon sekiranya untuk menyampaikan 

dan mengoreksinya agar tidak ada orang yang keliru dalam memahami bait-bait matan 

tajwid ini. 

 

 

 

Bandung, Maret 2016 

Penyusun 

 

 

Abu Ezra Al-Fadhli 
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Muqaddimah 

َم َّ افِِعَّ َزرِي َِّٱل ََّ نحَّب َّ دحَُّمح ََّّوََِّعف َََّّراِجََّّولحََّيقحَّ ٱلش   عََِّسامَََِّّرب  

Akan berkata seseorang yang mengharap ampunan dari Allaah هلالج لج Rabb yang 

Maha Mendengar: Syamsuddin Abul Khair Muhammad bin Muhammad bin Muhammad 

bin ‘Ali bin Yuusuf Al-Jazariy Ad-Dimasyqi Asy-Syaafi’i. 

َّ ََََِّّعَ َطفَََّّهَِّنَبِي  ص  ََِّّدحَّم َّٱل ََّ اهحََّومح ََّّلِِل  حَََّّوَصّل   ٱلِل 

Segala puji bagi Allaah هلالج لج dan shalawat (rahmat) dari Allaah هلالج لج atas nabi-Nya 

dan manusia pilihan-Nya, 

رِئ ق  ر َََّّومح َََِّّمع ََّّآنَِّٱل قح ِب  َم َّ هَُِّمح بَََِّّوآِلََِّّد َُّمح  هََِّوَصح 

Yaitu Rasuulullaah Muhammad bin Abdullaah ملسو هيلع هللا ىلص juga seluruh keluarga dan para 

sahabatnya, serta para Muqriil Quran dan para pecintanya. 

ََّّافِيمََّ ََََِّّعَ نَّهَِّقَارِئ
َ
لََمه ََّّأ َِّهَََّّإِن ََّّدحََّوبَع َّ َيع  َمه ََِّّذه ِ َقد   مح

Kemudian setelah itu, sesungguhnya kitab ini merupakan Muqaddimah 

(pendahuluan) yang berisi mengenai apa-apa yang wajib dipelajari oleh para pembaca 

Al-Quran. 

ًلََّّو َِّٱلُّشحَََّّلََّقب َّ و 
َ
نَّأ

َ
ََّواجََِّّإذ َّ وا َّلَمحََّيع ََّّأ َت ََّّمحََّعلَي هََِّّب   محَُّمح

Maka wajib secara mutlak bagi para pembaca Al-Quran, sebelum mereka mulai 

membaca Al-Quran, hendaklah terlebih dahulu memahami, 

ف َصََّّوا َِِّلَل فِظحَّ
َ
حََّّارِجَََّمََّ اتَِّٱلُلغَََّّحَِّبِأ وِفَّٱل  فَََّّرح ِ  اتََِّوٱلص 

Tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah serta sifat-sifat yang mengiringinya, agar 

mereka bisa mengucapkan huruf demi huruf tersebut dengan bahasa yang paling fasih. 

ََِّّاَومََّ ََّ ِفَّٱلَمَصاحََِِّّفََّّمََّرحس ََِّّيٱّل  ِرِيُمح وِيَّر   ِفََّوٱلَمَواقََِّّدَِّٱتل ج 

Menguasai dan mampu menerapkan kaidah-kaidah tajwid juga kaidah-kaidah 

waqaf (cara berhenti dan memulai membaca Al-Quran) dengan baik dan benar, serta 

memahami apa-apa yang tertulis pada mushaf-mushaf ‘Utsmani, 
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نَثََّّاءََِّوتََّ
ح
نَّلَم ََّّأ َتبَّتَكح ََِّّتحك  طحََّّكح ََِِّّمن اهََّ:ـب ول ََّوَمو ََّّو  ََّمق   ابِهَََّّصح

Yaitu dari mulai mengenai dua kata yang tertulis disambung atau dipisah, juga 

mengenai penulisan huruf Ta ta’nits (huruf Ta yang digunakan untuk menunjukkan 

perempuan/ feminin) yang tidak ditulis dengan Ta marbuthah (yakni Ta yang berbentuk 

seperti huruf Ha dengan dua titik di atasnya), padahal biasanya Ta ta’nits ditulis dengan 

Ta marbuthah bukan Ta maftuhah (Ta asli). 
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Makhaarijul Huruuf 

َّ ِيَََّعَ َتَب َََّّمنََََِّّي تَارحهحََّّٱّل  وِفَََّّمَارِجحَّ ٱخ  حرح  َعَّش َََّّسب َعةَََّّٱل 

Tempat-tempat keluar huruf hijaiyah itu berjumlah 17 (tujuh belas) tempat untuk 

29 (dua puluh sembilan) huruf, berdasarkan pendapat yang terpilih dari para Ulama Ahli 

Qiraah. Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnul Jazariy. 

َّححَّ وفح َّ تَِهَّتَنََّواءَِّلِل هَََّّد  َّمَََّّرح لِفح
َ
َو ِفََّّفَأ تَاهَََّّٱل  خ 

ح
 َوِهََّّاَوأ

Maka pada rongga yang mencakup rongga tenggorokan hingga rongga mulut, 

terdapat Alif dan saudari-saudarinya yakni huruf-huruf mad (Wawu mad dan Ya mad) 

yang berhenti seiring dengan berhentinya nafas. 

ِطهََِّّثحم َّ ق َصََّّثحم َّ َحاءحَََّّفَعي  ََّّلِوَس 
َ
َل قََِِِّّل ز ََّّٱل   َهاءحَََّّهم 

Kemudian pada tenggorokan yang paling jauh dari rongga mulut, tepatnya pada 

pangkal pita suara (laring), keluar dua huruf: Hamzah dan Ha. Kemudian pada 

tenggorokan bagian tengah, yakni pada katup epiglotis (lisaanul mizmaar) keluar huruf 

‘Ain dan Ha, 

ق َصَّ
َ
قحََّّٱلل َِسانََِّّأ ََّّثحم َّ فَو  نَاهحَّ ٱل ََكفح د 

َ
َّ َخاؤحَهاََّغي  ََّّأ  َوٱل َقافح

Pada tenggorokan yang paling dekat dengan rongga mulut, keluar huruf Ghain 

dan Kha, tepatnya merupakan persentuhan antara bagian belakang lidah (jadzrul lisaan) 

dengan ujung uvula, yakni daging yang tersambung dengan langit-langit dan merupakan 

persimpangan antara rongga mulut dengan rongga hidung, dekat dengan orofaring 

(faring bagian tengah). 

Adapun huruf Qaf keluar dari pangkal lidah yang bersentuhan dengan langit-

langit atas, yakni langit-langit yang lunak. 

Kemudian huruf Kaf... 

ادحَّ َفلحَّ َوِِلَاَّإِذ َََّّحافَتِهََِِّّمن َََّّوٱلض  س 
َ
َّ أ طح يحََّّفَِجيمحَََّّوٱل وَس  ِ  يَاَّالش 

Tempat keluarnya di bawah huruf Qaf, yakni persentuhan antara pangkal lidah 

dengan langit-langit yang keras dan yang lunak sekaligus, sedikit di bawah tempat 

keluarnya huruf Qaf. 

Pada tengah lidah keluar huruf Jim bila disentuhkan ke langit-langit, serta keluar 

huruf Syin dan Ya bila digerakkan mendekati langit-langit. 

Huruf Dhad keluar dari sisi lidah yang memanjang dari pangkal lidah hingga ke 

ujung lidah, saat bersentuhan dengan... 
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محَّ نَاَهاََّوٱلَّل  د 
َ
نَّأ اَسَّ َتَهاَهالِمح َ ي َسَََِّّمن َََّّلۡض 

َ
و ََّّأ

َ
م ََّّأ  َناَهايح

Gigi geraham, baik yang sebelah kiri ataupun sebelah kanan, bahkan bisa juga 

kedua sisi lidah disentuhkan dengan gigi geraham yang kiri dan yang kanan sekaligus. 

Huruf Lam keluar dari ujung sisi lidah yang merupakan akhir dari tempat 

keluarnya huruf Dhad di sebelah kiri melingkar hingga sebelah kanan, melalui akhir dari 

ujung sisi lidah pada bagian depan (kepala lidah). Disentuhkan dengan langit-langit yang 

dekat dengan gusi gigi seri atas. 

ا ر ََّّيحَدانِيهَََِّّوٱلر  َخلحََّّلَِظه  د 
َ
َعلحوا ََََّّت تحَََّّطَرفِهََِِّّمنََّوٱنلُونحَّ أ  ٱج 

Dan huruf Nun keluar dari ujung lidah yang bersentuhan dengan langit-langit di 

bawah tempat keluarnya huruf Lam, lebih dekat ke gusi gigi seri atas. 

Adapun huruf Ra keluar dekat dengan tempat keluarnya huruf Nun, namun 

sedikit masuk ke punggung lidah, yakni bagian ujung lidah yang dekat dengan tengah 

lidah. 

ل َيا فِيحَّ ٱثل َنايَاَّعح تَِكن ََّّوٱلص  س  اءحَّ مح الحَََّّوٱلط   َوِمن ََِّّمن هحَََّّوتَاََّوٱدل 

Huruf Tha, Dal, dan Ta keluar dari bagian ujung lidah yang bersentuhan dengan 

bagian belakang gigi seri atas. 

Huruf-huruf Shafir (yakni Shad, Zay, dan Sin) keluar bila ujung lidah tegak/ 

sejajar... 

اءحَّ الحَََّّوٱلظ  ل َياََّوثَاََّوٱّل  قَََِّّوِمنَِّمن هحَّ لِل عح َّلََّّٱثل َنايَاَّفَو   ٱلُسف 

Dan mendekat ke atas gigi seri bawah. Adapun huruf Zha, Dzal, dan Tsa lebih 

tinggi lagi, 

راِفَََّّمعَََّّفَٱل َفا ِفَه ََّّٱثل َنايَاَّٱط  نَََِّّوِمن َطَرَفي ِهَماَِّمن ٱلمحّش  َفه َََّّبط   ٱلش 

Yakni keluar dari persentuhan ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Dan dari 

perut bibir bawah yang bersentuhan dengan ujung gigi seri atas keluar huruf Fa. 

ن ة َّ َهاَّوَغح ومحَََّّم رَجح َي شح َِّ ٱۡل  َفَتي   ِمي محََّّبَاء ََّّٱل َواوحََّّلِلش 

Dari dua bibir keluar huruf Wawu, Ba, dan Mim. Sedangkan huruf-huruf 

Ghunnah (suara dengung pada Nun dan Mim) tempat keluarnya adalah rongga hidung. 
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Shifaatul Huruuf 

ن َمَتة َََّّفتِح َّمح ص  د ََّّمح ِ ر ََِّّصَفاتحَها قحل َََّّوالض  و َََّّجه  تَفِل َََّّورِخ  س   َّمح

Sifat-sifat huruf itu di antaranya: Jahr (jelas/ tertahannya udara), Rakhawah 

(mengalirnya suara), Istifal (merendahnya lidah), Infitah (terbukanya lidah dengan 

langit-langit), dan Ishmat (lebih sulit keluar). Mereka merupakan sifat-sifat yang memiliki 

lawan. Adapun lawan-lawannya adalah: 

َها َََّّشِدي دح ظح ِجد ََّّلَف 
َ
ََّّأ ََّّقَط  َها بََكت  وسح مح ََّّفََحث هحَََّّمه  ص  َََّّشخ   ََّسَكت 

Sifat Hams (mengalirnya udara) yang merupakan lawan dari sifat Jahr huruf-

hurufnya terkumpul pada kalimat “Fahatstsahu Syakhshun Sakat”, yakni huruf Fa, Ha, 

Tsa, Syin, Kha, Shad, Sin, Kaf, dan Ta. 

Sifat Syiddah (kuat/ tertahannya suara), yang merupakan lawan dari sifat 

Rakhawah, huruf-hurufnya “Ajid Qathin Bakat”, yakni Hamzah, Jim, Dal, Qaf, Tha, Ba, 

Kaf, dan Ta. 

و ََّّوََسب عحَّ
ل  ََّّعح ص  ََّّخح َََّّضغ ط  ََّ َحَص ََّّقِظ  و َََّّوبَي  ِديدََِّّرِخ  َمر ََّّلِن َََّّوٱلش   عح

Dan di antara sifat Rakhawah dan Syiddah ada sifat pertengahan (bayniyah/ 

tawassuth), yang huruf-hurufnya terkumpul dalam “Lin ‘Umar”, yakni Lam, Nun, ‘Ain, 

Mim, dan Ra. 

Dan ada tujuh huruf yang lidah tegang dan terangkat saat mengucapkannya 

(Isti’la, lawan dari Istifal), terangkum dalam “Khushsha Dhaghthin Qizh”, yakni Kha, 

Shad, Dhad, Ghain, Tha, Qaf, dan Zha. 

ََِِّّمنَّفَر ََّّوََّ ََّّلحب  وفح حرح لََقه ََّّٱل  ذ  َبَقه َََّّظاء َََّّطاءحَََّّضاد َََّّوَصادحَّ ٱل مح ط   مح

Huruf Shad, Dhad, Tha, dan Zha merupakan huruf-huruf yang memiliki sifat 

Ithbaq, yakni lidah terangkat sangat tinggi hingga seolah-olah menempel langit-langit 

dan tidak menyisakan ruang antara lidah dengan langit-langit, merupakan lawan dari 

sifat Infitah. 

Dan “Farra Min Lubbi”, yakni huruf Fa, Ra, Mim, Nun, Lam, dan Ba merupakan 

huruf-huruf yang lebih mudah dan cepat dikeluarkan (Idzlaq) dibandingkan selainnya 

(Ishmat), disebabkan dekatnya dengan ujung lidah. 

بحََّّقَل َقلَة َّ  ِسيحَََّّوَزاي َََّّصاد َََّّصفِيحَها َوٱلل ِيحَّ َجد ََّّقحط 

Juga ada huruf-huruf yang tidak memiliki lawan, di antaranya sifat Shafir (huruf 

yang berdesis), yakni huruf Shad, Zay, dan Sin. Huruf-huruf yang memiliki sifat Qalqalah 

(memantul) adalah “Quhtbu Jadin”, yakni huruf Qaf, Tha, Ba, Jim, dan Dal. 
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Dan huruf yang memiliki sifat Liin (lembut)... 

َّ َِرافح َماََّوٱِلۡن  َحاََّقب لَهح ِ ح  َناََّويَاء َََّّواو َّ َّصح ِ ك   َفَتَحاَوٱنَّسح

Yaitu huruf Wawu dan Ya bila keduanya dalam keadaan sukun dan huruf 

sebelumnya berharakat fathah. 

Dan sifat Inhiraf (menyimpangnya makhraj) dibenarkan...  

َّ ِ يحَََّّوللت َفش  ِ َتِطل َََّّضاًدا ٱلش  مََِِّّفَّ ٱس  رِير ََّّٱلَّل 
اََّوبَِتك  عِل َََّّوٱلر   جح

Pada huruf Lam dan Ra saja. Huruf Lam makhrajnya menyimpang ke 

makhrajnya Nun saat mengucapkan Lam tebal dan huruf Ra menyimpang ke 

makhrajnya Lam saat mengucapkan Ra tipis. Lalu huruf Ra juga memiliki sifat Takrir 

(getaran yang berulang). 

Huruf Syin memiliki sifat Tafasysyi (udara yang berhembus deras di dalam 

mulut). Sedangkan huruf Dhad memiliki sifat Istithaalah, yakni memanjangnya makhraj 

Dhad dari sisi ujung lidah hingga ujung sisi lidah pada makhraj Lam. 
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Tajwidul Quran 

ََََّّمن َََّّم َّل ِدِيح ََِّّانََّرََّٱل قحََّّو  ََّوٱََّّ محَّآث
َ وِيَّذحَّخ َِّل   زِمحََّلََّّم ََّحت ََّّدَِّبِٱتل ج 

Dan mengamalkan tajwid hukumnya wajib secara mutlak bagi seluruh muslim 

mukallaf. Siapa saja orang yang sengaja tidak mengamalkan tajwid saat membaca Al-

Quran, maka ia berdosa. 

َّ وََصََّلََّّاإَِِل نَََّّهحَِّمن َََّّذاوََهكََّ
َ
ََِّّهحَّن َِِّل نَّٱإِلَلحََّّهَِّب

َ
 َزَلَّأ

Karena bersama dengan tajwid Allah menurunkan Al-Quran dan cara 

membacanya. Serta bersama dengan tajwid pula Al-Quran dan cara membacanya 

sampai kepada kita. 

َداءَِّٱَّةحََّوزِي نََّ
َ
ََِّوٱل قََِِّّل ي ضًََّّوََّوَهحَّ َراَءة

َ
َِّٱتل ََِّلََّّةحَِّحل يَََّّاأ  َوة

Dan tajwid juga merupakan penghias bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran 

menjadi indah karena tajwid, bukan sekedar karena indahnya suara atau langgam. Baik 

itu saat tilawah (tadarrus/ wiridan), adaa (talaqqi/ mengambil bacaan dari guru), 

ataupun qiraah, yakni membaca secara umum. Artinya, Al-Quran mesti dihiasi dengan 

tajwid dalam keadaan apapun. 

س ََّّالَهَََّّة َِّصفَََّّنمَِّ هَََّومح طَََّّوََّوَه َّ اَتَحق  حََّّاءحَّإِع  وِفَّٱل  هَََّّرح  َّاَحق 

Adapun makna tajwid adalah memberikan setiap huruf hak, berupa sifat-sifatnya 

dan juga mustahaknya. Hak-hak huruf adalah sifat-sifat lazimah/ dzatiyah, yakni sifat 

yang selalu melekat pada huruf, seperti Hams, Jahr, Syiddah, Rakhawah, Qalqalah, dan 

semisalnya. Sedangkan mustahak huruf maknanya adalah sifat yang kadang menyertai 

huruf dan kadang tidak, seperti tafkhim (tebal) dan tarqiq (tipis). 

ََّوٱلل ف َّ ََِِّّفََّّظح َِّنَِظي  َََِّّوَردَُّ هََِّكِمث لََِّّه ََّّد ََّواحََِّّكح 
َ
لَِِِّل  َّهَِّص 

Tajwid juga artinya adalah mengembalikan setiap huruf ke makhraj asalnya. 

Yakni tidak mengucapkan huruf hijaiyah sembarangan bukan dari tempat keluar yang 

sebenarnya. 

Serta konsisten dalam membaca lafazh-lafazh yang sama hukumnya, tidak 

membeda-bedakan satu sama lainnya (dalam sekali baca). Misalnya kita membaca mad 

wajib dengan 5 (lima) harakat pada satu ayat, maka bila bertemu dengan mad wajib di 

ayat yang lain, kita harus membacanya 5 (lima) harakat, dengan hitungan yang sama. 

Begitu pula pada hukum-hukum tajwid yang lain. 
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َّلًَّ ِفََّتَعسََُّّبََِّلََّّقَِّانلُط ََِّّفََِّّفَّبِٱلُلط َّ َكم  ََِّّن َّمَِّمح  ِفَّتََكلَََُّّماََّغي 

Tajwid juga bermakna membaca Al-Quran dengan sempurna, baik dari sisi 

makhraj, sifat, dan hukum-hukumnya tanpa berlebih-lebihan, seperti orang yang 

mengucapkan Hamzah terlalu ditekan sehingga mirip orang yang muntah, atau 

mengucapkan mad yang dua harakat menjadi empat hingga enam harakat. Jadi usaha 

kita adalah mengerahkan kemampuan sekuat tenaga hingga tercapai kesempurnaan 

bacaan, bukan untuk melebihi kapasitas dari apa yang disyari’atkan. Lalu mengalirkan 

bacaan dengan pengucapan yang lembut tanpa serampangan, yakni dengan mudah dan 

ringan saat mengucapkannya, namun tetap memenuhi kadar ketentuan yang telah 

ditetapkan. Bukan mengucapkannya sembarangan dan asal-asalan semau kita. 

َََّّهحَّبَي نََََّّولَي َسَّ هَِّبَِفك ََِّّرِئ َّٱم ََّّةحَّإِل رِيَاضََّ كَََِّّوبَي   هَِّتَر 

Dan tidak ada yang membedakan antara orang yang mengamalkan tajwid 

dengan orang yang meninggalkannya, kecuali latihan terus menerus secara konsisten 

dengan lisannya. Artinya, seseorang yang mempelajari tajwid tidak akan mendapatkan 

apa-apa. Ia tidak akan berbeda dengan orang yang tidak mempelajari tajwid kecuali bila 

ia rajin melatih ilmu yang dipelajarinya dengan konsisten dan diiringi dengan kesabaran. 
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Fii Dzikri Ba’dhi Tanbiihaat 

ِخيمَََّّوََحاذَِرن َّ ِظَََّّتف  لِِفََّّلَف 
َ َِقن ٱِل  َتفًَِّلََّّفََرق  س  رحِفَّاَّمِنَََّّمح  ح 

Dan tarqiq-kanlah (tipiskan) suara pada huruf-huruf Istifal, karena kondisi asal 

mereka adalah tipis (kecuali Alif, Lam, dan Ra). Serta berhati-hatilah jangan sampai men-

tafkhim-kan )menebalkan) lafazh Alif bila sebelumnya huruf-huruf tarqiq. 

َِّ َََِّّلمََِّّم َّثحَّ ٱلِل  زَِّ َّنَلَاَّلِِل  دَََِّّكَهم  َم  وذحََّّٱل  عح
َ
ِدنَاَّأ  ٱه 

Juga berhati-hatilah jangan sampai menebalkan huruf Hamzah, seperti pada kata 

“Alhamdu”, “A’uudzu”, “Ihdinaa”, dan kata “Allaah”. Kemudian berhati-hatilah jangan 

sampai menebalkan huruf Lam pada kata “Lillaahi”, “Lanaa”, 

َّمََََّّوِمنََّم َمَصة ََِّّمنََّوٱل ِميمَِّ َّ َرض  ف  ََتلَط  َََّّوِل  َََِّّوََعَ َََّّوَلََّّٱلِل   ٱلض  

Juga kata “Walyatalaththaf”, “’Alallaahi”, dan pada kata “Waladh”. Juga 

berhati-hatilah jangan sampai menebalkan huruf Mim, seperti pada kata “Makhmashah”, 

dan “Mim Maradh”, 

َّ رِص  َََّّوٱح  ََََِّّعَ ة د  ِ رََِّوٱل َََّّٱلش  ِيَّه  ق َََّّوبَاءَِّ ٱّل   بِِذيَّبِهِمَّبَاِطل ََّّبَر 

Juga berhati-hatilah jangan sampai menebalkan huruf Ba, seperti pada kata 

“Barqin”, “Baathil”, “Bihim”, dan “Bidzi”. Lalu jagalah baik-baik sifat Syiddah dan Jahr 

yang ada pada... 

َََّّرب َوة َّ تحث ت  رََِّّوََحج ََِّّٱج  َفج 
يمَََِّّوِفََّّفِيَها ٱل  ِ

ََِّّٱل  ب  َََِّّكحح ب   ٱلص 

Huruf Ba dan Huruf Jim, seperti kalimat “Hubbi”, “Ash-Shabri”, “Rabwatin”, 

“Ujtutstsat”, “Hajji”, dan “Al-Fajri”. Maksudnya jangan sampai menjadikan huruf Ba 

menjadi huruf yang Rakhawah atau Hams, begitu pula huruf Jim, jangan sampai 

menyerupai huruf “C”. 

نَِّإَون ب يََناَََّكنَََّّٱل َوق ِفََِّّفََّّيَكح
َ
َقل َقًَّلَََّّوبَي َِن َّ أ  َسَكَناَّإِنَّمح

Dan jelaskanlah sifat Qalqalah bila hurufnya berada pada posisi sukun, dan bila 

berada di akhir kalimat (waqaf), maka Qalqalah-nya mesti lebih jelas lagi. 

َتقِيمََِّّوَِسيَِّ س  وَّمح طح وَّيَس  قح َحَصََّّوََحاءَِّ يَس  َحطتحَََّّحص 
َ
َقََُّّأ  ٱل 

Dan juga berhati-hatilah jangan sampai menebalkan huruf Ha, seperti pada kata 

“Hash-hasha”, “Ahath-tu”, “Al-Haqqu”. Begitu pun pada huruf Sin, jangan sampai 

menebalkannya, seperti pada kata “Mustaqiim”, “Yasthu”, dan “Yasqu”. 
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Ar-Ra`aat (Huruf Ra) 

دََََّّكَذاكََّ َََِّّبع  َََّّحي ثحََّّٱل َكس  ِقَِّ َسَكَنت  اءََََّّوَرق  ِسَت َََّّماَّإَِذاَّٱلر   كح

Dan tipiskanlah suara huruf Ra bila berharakat kasrah. Begitu pula tipiskan huruf 

Ra bila berada pada posisi sukun dan huruf sebelumnya kasrah (atau Ya). 

و َّ
َ
ةحََََّّكنَتََِّّأ َ ََّلََّّلَي َست ََّّٱلَكس  ص 

َ
نَّلَم ََّّإِن أ ََّلَََّّحر ِفَََّّقب لََِِّّمنَّتَكح تِع   ٱس 

Huruf Ra yang berada pada posisi sukun dan sebelumnya kasrah (atau Ya) itu 

dibaca tipis bila huruf Ra-nya tidak berada sebelum huruf Isti’la. Adapun bila setelah 

huruf Ra-nya adalah huruf Isti’la, maka Ra dibaca tebal. 

Begitu pun bila setelah huruf Ra-nya bukan huruf Isti’la, namun kasrah yang ada 

sebelum huruf Ra sukunnya bukanlah kasrah asli, melainkan kasrah ‘aridh (palsu) atau 

Hamzah washal, maka Ra dibaca tebal bukan tipis. 

ِفَّ خ 
َ
رِيًراََّوأ دحََّّإَِذاَّتَك  حَشد  َّ ت حل فح ق ََِّّفَََّّوٱۡل   يحوَجدحََّّلَِكس  ََّّفِر 

Dan para Ulama berbeda pendapat pada kata “firqin” bila dibaca bersambung 

(washal). Apakah ia dibaca tebal atau tipis. Karena walaupun di sana setelah huruf Ra-

nya terdapat huruf Isti’la (Qaf), namaun huruf Isti’la tersebut berada pada posisi kasrah, 

dimana ia berada pada derajat tafkhim yang sangat lemah. 

Dan sembunyikanlah sifat takrir pada huruf Ra saat ia ditasydidkan. Jadi 

mengucapkan huruf Ra yang bertasydid bukanlah dengan memperbanyak getarannya 

seperti menahan huruf “R” dalam bahasa Indonesia, melainkan dengan 

menyembunyikan getarannya. 
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Al-Laamat (Huruf Lam) wa Ahkaamin Mutafariqah 

ََِّّدحََّكَعب َََّّضم  ََّّو َّاََّفت ح َََّّعن مَََّّمََِّوفَخ َِّ ٱلِل  مََِِّّمنََِّّٱلَّل  ََِّّٱس   ٱلِل 

Dan tebalkanlah suara huruf Lam pada lafazh “Allaah”, bila sebelum lafazh 

tersebut terdapat huruf yang berharakat fathah atau dhammah, seperti pada kata 

“’Abdullaahi”. Adapun bila sebelumnya berharakat kasrah, maka huruf Lam dibaca tipis. 

َباَقَّ ق َوىَّٱِلط 
َ
ََّلءََِّّوََحر َفَّ َوٱل َعَصاَّقَاَلَََّّۡن وحََّّأ تِع  م ََّّٱِلس  ِ َصاَّفَخ  صح  َوٱخ 

Dan huruf-huruf Isti’la, tebalkanlah suaranya, karena kondisi asal mereka adalah 

tebal (tafkhim), lebih khusus lagi adalah huruf-huruf Ithbaq, maka mereka mesti lebih 

tebal lagi dan lebih kuat daripada huruf Isti’la yang bukan Ithbaq, contohnya seperti 

pada kata “Qaala” (huruf Isti’la yang bukan Ithbaq) dan “’Ashaa” (huruf Ithbaq). 

ََّّبََسطَتَّ لحقُكم َََّّوٱۡلحل فح َِّ َوَقع ََّّبَِنخ  ِ َََِّّوبَي  َباَقَّٱإل  َحطتحََّّمِن ََّّط 
َ
 ََّمع ََّّأ

Bila huruf-huruf Ithbaq bertemu dengan huruf-huruf Infitah, maka jelaskanlah 

ketebalan sifat Ithbaq-nya, seperti pada kata “Ahath-tu” dan “Basath-ta”. Adapun pada 

kata “Nakhlukkum” maka terdapat perbedaan pendapat dimana sebagian Ulama 

membawakan riwayat dengan membacanya “Nakhlukkum” dan sebagian lagi 

membacanya “Nakhluqkum”. 

َعم َّ ن 
َ
َّ اَضلَل نََََّّمع ََّّوبََِّوٱلَمغ ضحَََّّتَّأ رِص  َََّّوٱح   َّاَجَعل نَََِّّفََّّونَِّٱلُسكحََََّّعَ

Dan jaga baik-baik kejelasan huruf dan kesempurnaan sifat-sifatnya saat sukun, 

seperti pada kata “Ja’alnaa”, “An’amta”, “Al-Maghdhuub”, dan “Dhalalnaa”. 

تَِباهِهَََِّّخو َفَّ وًراَّٱش  ظح وًراَّفَِتاحََّٱنَّوََخل ِِصَّ َعَصََّّبَِمح   ََّعَسَََُّّم ذح

Lalu sempurnakanlah kejelasan sifat Infitah pada kata “Mahdzuuran” dan  

“‘Asaa”, khawatirnya akan menyerupai kata “Mahzhuuran” dan “‘Ashaa”. Maknanya, 

perjelas perbedaan antara huruf Dzal dengan Zha dan huruf Sin dengan Sha, juga huruf-

huruf lain yang mirip agar maksud dan kandungan Al-Quran tidak berubah. 

م َّ كِكح َََّّكِّش  ةًَََّّوَرا َِّ فِت نََتاََّوَتَتَوف  ََِّّشد   ََّوبَِتاَّبَِكاف 

Dan peliharalah baik-baik sifat Syiddah yang terdapat pada huruf Kaf dan Ta. 

Jangan sampai Hams pada keduanya terlalu mendominasi sehingga menghilangkan sifat 

Syiddah pada keduanya. Sebagaimana dalam kalimat “Syirkikum”, jangan dibaca 

“Syirkhikhum”, “Tatawaffa” jangan dibaca “Cacawaffa”, dan “Fitnata” jangan dibaca 

“Ficnaca”. 
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َّ
َ
لَِّغم َّد َّأ َِّر َََّّكقح َََّّوبَلَّب  بِن ََّّل 

َ
َل َّ َوأ و 

َ
َّوَِجنَّل َّمِث َََّّوأ  ََّسَكن ََّّإِنَّس 

Dan apabila ada dua huruf yang sama, atau sama makhrajnya namun beda 

sifatnya bertemu, dimana huruf yang pertama berada pada posisi sukun dan yang kedua 

berharakat, maka idgham-kanlah, yakni huruf pertama melebur kepada huruf yang 

kedua, seperti pada kata “Qul-Rabbi” yang dibaca “Qurrabbi” dan “Bal-la” yang dibaca 

“Balla”. Namun, izh-har-kanlah, maksudnya perjelas bunyi dari kedua huruf tersebut... 

حَََّّمع ََّّمَِّيَو ََِّّفَّ فَل َتَقم ََّّوَبَّقحلحََّّتحزِغ َََّّلََّّهحََّسب ِح َّ م ََّّوا َّقَال  َنَعم َََّّوقحل ََّّوَهح

Bila huruf yang pertamanya adalah huruf Mad, seperti pada kata “Fii Yaum” 

tidak dibaca “Fiy Yaum”, juga kata “Qaalu Wahum” tidak dibaca “Qaaluw Wahum”. 

Begitu pun bila terjadi pertemuan antara huruf Lam dalam sebuah fi’il (kata kerja) 

dengan kata yang awal hurufnya berdekatan makhrajnya seperti pada kata “Qul 

Na’am” tidak dibaca “Qun Na’am”. 

Perjelas juga suara kedua huruf yang berdekatan makhrajnya bila bertemu, 

seperti huruf Ha dan Ha pada kata “Sabih-hu” tidak dibaca “Sabbihhu”. Juga huruf 

Ghain dan Qaf seperti pada kata “Laa tuzigh quluuba” tidak dibaca “Laa tuziq quluuba”. 

Begitu pula bila huruf Lam yang terdapat pada kata kerja salam satu kata, mesti dibaca 

jelas, seperti pada kata “Iltaqam” tidak dibaca “Ittaqam”. 
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Huruf Dhad dan Huruf Zha 

َّ ِ ُهَََّّاءَِّٱلظ ََّّنََّمََِّمي  ََِّّادَََّوٱلض َّ تَِجََّّاَوُكح تَِطالََّٱب  ََّرجََِّوَم ََّّة َّس 

Dan huruf Dhad dengan sifat Istithaalah-nya bedakanlah dengan huruf Zha 

dalam mengucapkan keduanya. Karena sebagian pembaca Al-Quran tidak bisa 

membedakan keduanya. Bahkan, karena sulitnya mengucapkan huruf Dhad, begitu 

banyak orang yang menggantinya –selain dengan huruf Zha- juga kadang menggantinya 

dengan Zay, Dal, atau Shad yang tercampur dengan Zay. Begitu pula huruf Zha, mesti 

jelas jangan sampai tercampur dengan suara selain huruf Zha, seperti Dzal, Zay, atau 

selainnya. Dan seluruh huruf Zha dalam Al-Quran terdapat pada kalimat berikut: 

َّ ي قِظ 
َ
ع ََِّّفَّ ِظَّٱلل ف ََّّرََِّظه ََّّمَََّعظ ََِّّظر ََّوأنَّأ ظ ََّّرَِّه َّٱلظََُُّّلَّظََِّّنَِّٱلظ  ََِّّمحَّعح  َِّظَّف َّٱل 

Pada kata (  .artinya rihlah/ berjalan, terdapat pada satu tempat yakni QS (الظَّْعنِ 

An-Nahl, 16: 80. Pada kata ( لِ   artinya naungan, terdapat pada 22 tempat, di (الظ  

antaranya QS. Al-Baqarah, 2: 57 Kata (  artinya zhuhur (siang hari), terdapat pada 2 (الظ ْهرِ 

tempat, di antaranya Qs. An-Nuur, 24: 58 [ ينَِ نَِِث يَابَُكمِتََضعُونََِِوح  يَرةِم   الظَّه  ]. Kata (ُِالعُْظم) artinya 

besar/ dahsyat. Terdapat pada 103 tempat, di antaranya QS. Al-Baqarah, 2:7 [ َِعذَابِ َِولَُهمِْ

يمِ  ) Kata .[َعظ  ْفظِ  -artinya menjaga, terdapat pada 42 tempat, salah satunya QS. Al (اْلح 

Baqarah, 2: 238 [ لََوتَِعلَىَِحف ُظواِْ الصَّ ]. 

Kata (ِْظ -artinya bangun/ terjaga. Terdapat pada satu tempat yakni QS. Al (أَْيق 

Kahfi, 18: 18 [ أَْيقَاظا َِِوتَْحَسبُُهمِْ ]. Kata (اإلنظار) artinya penangguhan, terdapat pada 20 tempat, 

di antaranya QS. Al-Baqarah, 2: 162 [ يُنَظُرونَُِِهمَِِْولَِِاْلعَذَابَُِِعْنُهمُِِيَُخفَّفُِِفَلَِ ]. Kata (َِالعَْظم ) artinya 

tulang, terdapat pada 15 tempat, di antaranya QS. Al-Baqarah, 2: 259 [ َظامِ ِإ لَىَِوانُظرِْ َِكْيفَِِاْلع 

ُزَها ) Kata .[نُنش  -artinya punggung, terdapat pada 16 tempat, salah satunya QS. Al ( الظَّْهرِ 

Baqarah, 2: 101 [ مَِِْوَرآءَِ ه  يَْعلَُمونَِِلََِِكأَنَُّهمُِِْظُهور  ]. Kata (  artinya lafazh (ucapan), terdapat ( اللَّْفظِ 

pada satu tempat yakni QS. Qaaf, 50: 18 [ نِيَْلف ظَُِِما قَْولِم  ]. 

لحظٱ ف ََّّمََََّّلَّظَََّّغ  َّشحََّّىلَظََََّّظاهِر َّ امََّظَََّّٱنتَِظر ََّّر َّظح  َّاَظلَمَََّّم ََّكظ َََّّواظح

Kata (َِر  ,artinya zhahir (fisik), terdapat pada banyak tempat dalam Al-Quran ( َظه 

salah satunya QS. Al-An’aam, 6: 120 [ رََِِوذَُرواِْ ثْمِ َِظه  نَُهوِاإل  َوبَاط  ]. Kata (لََظى ) artinya api yang 

menyala-nyala, terdapat pada 2 tempat, salah satunya QS. Al-Ma’arij, 70: 15 [ ِإ نََّهاَِكآل

 :nyala/ kobaran, terdapat pada satu tempat yakni QS. Ar-Rahman, 55 ( ُشَواظُِ) Kata .[لََظى

35 [ ُشَواظِ َِعلَْيُكَماِيُْرَسلُِ ]. Kata (الَكْظم ) artinya menahan, terdapat pada 6 tempat, salah satunya 

QS. Aali ‘Imraan, 3: 134 [ ينَِ م  اْلغَْيظََِِواْلَكظ  ]. Kata (الظ لم) artinya zhalim, terdapat pada 288 

tempat, di antaranya QS. Al-Baqarah, 2: 35 [ هِ ِتَْقَربَاَِولَِ نَِِفَتَُكونَاِالشََّجَرةََِِهذ  لِ ِم  ينَِالظَّ م  ]. 

Kata (الغلظ ) artinya kasar/ keras, terdapat pada 13 tempat, di antaranya QS. Aali 

‘Imraan, 3: 159 [ اْلقَْلبِ َِغل يظَِِفَظًّاُِكنتََِِولَوِْ ]. Kata (الظَّلَم), artinya kegelapan, terdapat pada 26 

tempat, di antaranya QS. Al-Baqarah, 2: 175 [ ُرونَِِلَُِِّظلَُمتِ ِف يَِوتََرَكُهمِْ يُْبص  ]. Kata (ُظْفر) artinya 

kuku/ cakar, terdapat pada satu tempat, yakni QS. Al-An’aam, 6: 146 [ ينََِِوَعلَى ْمنَاَِهادُواِِْالَّذ  َِحرَّ
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يُِكلَِّ ُظفُرِ ِذ  ]. Kata [النتظار] artinya menanti/ menunggu, terdapat pada 26 tempat, di 

antaranya QS. AL-Baqarah, 2: 210 [ للاُِِيَأْت يَُهمُِِأَنِإ آلِيَنُظُرونََِِهلِْ ]. Kata (ِْالظََّمأ ) artinya haus, 

terdapat pada 3 tempat, di antaranya QS. At-Tawbah, 9: 120 [ يبُُهمِِْلَِ نََصبِ َِولََِِظَمأ ِِيُص  ]. 

َّ َّسََِّلَّزحخ َّنل ح َّٱِعِضَيََّظل  ظ َّ َوىرحف 
َ
ََّّاجََََّّفََّكي ََّّاَظن َََّّفرََّأ  ِسَوىَّوَِعظ 

Kata (الظَّفَر ) artinya kemenangan, terdapat pada satu tempat, yakni QS. Al-Fath, 

48: 24 [ ن مِِْأَْظفََرُكمِِْأَنِِْبَْعدِ ِم  َعلَْيه  ]. Kata (الظَّن), artinya prasangka (bagaimana pun bentuknya 

dalam Al-Quran), terdapat pada 69 tempat, di antaranya, QS. Al-Ahzaab, 33: 10 [ َِوتَُظن ونَِ

الظ نُوناِِْب اللِ  ]. Kata (الَوْعظ ) artinya nasihat, terdapat pada 24 tempat, di antaranya QS. Al-

Baqarah, 2: 66 [ َظة ِ ْلُمتَّق ينََِِوَمْوع  ل   ], kecuali kata (عضين), QS. Al-Hijr, 15: 91. Dibaca dengan 

“Dhad”. 

Kata (  artinya menjadi, terdapat pada 9 tempat, di antaranya pada An-Nahl ,(َظلَِّ

(58) dan Az-Zukhruuf (17) [ يمِ َِوُهوَُِِمْسَودًّاَِوْجُهُهوَِظلَِّ َكظ  ], 

ِج َّ ََّّرََِّكٱل  عََََّّظل ت  َََِّّظل تحم َََّّتََّوَظل َّ ُلََّنظََََّّراشح وم ََّوب  وا َّلَُّظَََّّرح

Dan juga pada bentuk-bentuk berikut: Kata (وَظْلت) pada QS. Thaaha (97) [ِ َظْلَت

فا ِ َِعاك   Dan pada QS. Ar-Ruum (51) .[فََظْلتُْمِتَفَكَُّهونَِ] pada QS. Al-Waaqi’ah (65) (َظْلتُمِْ) Kata .[َعلَْيه 

dengan bentuk (َِْظل وا) [َِِيَْكفُُرون ه  نِبَْعد  ِم   Dan .[فََظل واِف يهِيَْعُرُجون] juga pada QS. Al-Hijr (14) ,[لََظل واْ

dengan bentuk (َِْظلَّت) pada QS. Asy-Syu’ara (4) [َِين ع  َِخض  ِلََها ِأَْعنَقُُهْم ) dan bentuk [فََظلَّْت  (نََظلِ 

pada ayat (71) [َِف ين ِلََهاَِعك   .[فَنََظل 

ن لَل َّ رَِّٱنل ظََََّّّعََّوَََجِيَّاَفظ َََّّتََّوكح َتظََِّّعََّمَََّّوًراَُم ظحََّّنَََّيظ   رَِّٱلمحح 

Dan dengan bentuk (َِيَْظلَْلن) pada QS. Asy-Syuura (33) [ِ ه دََِعلَىَِظْهر   .[فيَْظلَْلَنَِرَواك 

Kata (اْلَحْظر) artinya terhalang, terdapat pada satu tempat, yakni QS. Al-Isra, 17: 

20 [ َمْحُظورا َِِرب  كََِِعَطآءَُِِكانََِِوَما ]. Kata ( رِ   artinya pohon dan duri-duri kering yang ,(اْلُمْحتَظ 

dijadikan kandang binatang, terdapat pada satu tempat, yakni QS. Al-Qamar (31) [ ِفََكانُواِْ

يمِ  رِ َِكَهش  اْلُمْحتَظ  ]. Kata [ فَظًّاُِكنتَِ ] terdapat pada Aali ‘Imraan (159) [ اْلقَْلبِ َِغل يظَِِفَظًّاِتَُِكنَِولَوِْ ]. Dan 

seluruh kata (النََّظر) yang artinya menyaksikan, terdapat pada 86 tempat, di antaranya 

QS. Al-Baqarah, 2: 50 [ تَنُظُرونََِِوأَنتُمِِْف ْرَعْونََِِءالََِِوأَْغَرْقنَآ ]. 

ََّوٱل َغي َّ ه ََّّود َّوَهحََّّدحَّٱلر ع َََّّلََّّظح وَلَََّّهل ََّّل َّبَِوي ََّّإِل َّ قَاِِصَ
ح
ه َََّّوأ  نَاِۡضَ

Kecuali pada: “Waylun” (QS. Al-Muthaffifiin) [ يمِ ِنَْضَرةَِ النَّع  ],“Hal” (QS. Al-Insaan) 

[ َوُسُرورا ِِنَْضَرة َِِولَقَُّهمِْ ]. Dan awal pada kata (ِ َرة ] dalam QS. Al-Qiyaamah (نَاض  َرة ِِيَْوَمئ ذِ ُِوُجوه ِ ِإ لَىِنَّاض 

َرة َِِربََّها نَاظ  ], semuanya dibaca dengan “Dhad”. 

Kata (ُِاْلغَْيظ) artinya marah/ dengki, terdapat pada 11 tempat, salah satunya QS. 

Aali ‘Imraan, 3: 119 [ واِْ لََِِعلَْيُكمَُِِعض  نَِِاألَنَام  اْلغَْيظِ ِم  ] selain pada: QS. Ar-Ra’du (8) [ يضَُِِوَما ِتَغ 

] dan QS. Huud (44) [األَْرَحام يضَِ اْلَمآءَُِِوغ  ]. Maka keduanya dibaca dengan “Dhad”. 
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ََِّلَََّّضنِي َََّّوِفَّ َّٱۡل  ََُّّضَّٱل ََََّّلََُّّظََّوٱل ََّ َساِمََّّفح  امَِّعََّلط َّٱَََّعَ

Dan semua al-hazhzhu (  yang artinya balasan, terdapat pada 7 tempat, salah (اْلَحظِ 

satunya QS. Aali ‘Imraan, 3: 176 [ يدُِ َرةِ ِف يَِحظًّاِلَُهمِِْيَْجعَلَِِأَلَِِّللاُِِيُر  اآلخ  ]. Semuanya dengan Zha 

kecuali jika disandingkan dengan ( ] :yakni pada kalimat berikut ,(ٱلطَّعَامِ  َِطعَامِ َِعلَىِتََحآض ونََِِولَِ

ينِ الِْ ْسك  م  ] QS. Al-Fajr ayat 18, Al-Haaqqah 34, dan Al-Maa’uun 3, semuanya dengan Dhad. 

Dan pada kata (ب َضن ين) pada QS. At-Takwir terjadi perbedaan pendapat di antara para 

Qurra, apakah dengan Dhad atau Zha. 

نقََّ
َ
ََُِّّضََّيعََََّّركَََّظه َََّّضَّأ ال ََّٱَّاتَََّلَقيَََِّّإَون محَّٱلظ   زِمحََّلََّّانحَّيََّل 

Dan jika keduanya (Dhad dan Zha) bertemu, maka wajib membaca keduanya 

dengan jelas (izhhar), seperti: ( َظْهَركَِِأَْنقَضَِ ) dan ( مُِِيَعَضِ  الظَّال  ). 

ََّوَصَّ ِ هحََّّاهَََّّف  طحَّ محََّعلَي هََِّّمِجَباهح تحَََّّمع َََّّتَّوََعظ َََّّمع ََّّر ََّوٱض  فَض 
َ
 محَّأ

(Begitu juga wajib dibaca dengan jelas) pada pertemuan Dhad dan Tha seperti: 

kata (  Dan .(أَفَْضتُمُِ) :dan Dhad dengan Ta seperti (َوَعْظتَِ) :Zha dengan Ta seperti .(َواْضُطرَِّ

perjelas juga huruf Ha seperti pada lafadz (بَاُهُهم مُِ) dan (ج   .(َعلَْيه 
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Mim dan Nun 

َداشحََّّامَََّّإَِذاَّم َِّمي ِ فَِي ََّّد  خ 
َ
هَِّ َوأ ظ 

َ
ن ََّّرََِّوأ  َوِمن ََّّون َّنحََّّمِنَّةََّٱلغح

Dan jelaskanlah sifat ghunnah yang ada pada huruf Nun dan Mim saat keduanya 

bertasydid, karena pada saat keduanya berada pada posisi tasydid, maka mereka berada 

pada tingkatan ghunnah yang paling sempurna. Lalu, samarkanlah (ikhfa-kan)... 

ََّّاء َّبََّ تَََََّّعَ خ  ه ََِّّمن ََّّارَِّٱلمح
َ
َّٱَّلَِّأ

َ
نَّإِنَّمََّٱل ِمي َداِل كح ن ََّّتَس   ىدَلَََّّة َّبِغح

Huruf Mim yang sukun disertai ghunnah saat berhadapan dengan huruf Ba, 

menurut pendapat yang terpilih di kalangan para Ulama Ahli Qiraah. 

َذر َّ ىََّوٱح  َََّّوفَاَََّّواو ََّّدَلَ
َ
هََّ ََت َتِفََّّن َّأ ِهَرن  ح ََّّبَاِقََّّدََِّعنَّاَوأظ 

َ
 رحِفَّٱِل

Kemudian jelaskanlah Mim sukun saat berhadapan dengan sisa hurufnya (selain 

Ba dan Mim), serta berhati-hatilah jangan sampai menyamarkan suara Mim sukun saat 

berhadapan dengan Wawu dan Fa karena dekat dan kesamaan makhrajnya. 

هََّ ََّوقَل ََّّم َّٱد غَََّّار َّإِظ  فَََّّب  ك َّ اإخ  ََّّن ََّتن وِيَّمحَّوَحح
 يحل َفََّّون ََّونح

Dan hukum Tanwin dan Nun sukun itu ada empat, yakni izh-har (dibaca jelas 

huruf Nun-nya), idgham (huruf Nun melebur ke huruf setelahnya), qalb (huruf Nun 

berubah ke huruf Mim), dan ikhfa (huruf Nun disamarkan dan lidah sudah bersiap-siap 

mengucapkan huruf setelahnya). 

ََِّّفَّ اَوٱلَّمَِّٱلَّل  ن َََّّلََّّر  ِهر ََّّقَِّٱَلل ََِّّفََّحر ََّّدََّفَعِن م َّلَزََِّّة َّبِغح ظ 
َ
ِغم ََّّأ  َواد 

Dan bila Nun sukun bertemu dengan huruf-huruf halq, yakni huruf-huruf yang 

keluar dari makhraj al-halq (Hamzah, Ha, ‘Ain, Ha, Ghain, dan Kha), maka jelaskanlah 

huruf Nun-nya. Lalu idgham-kanlah bila Nun sukun bertemu dengan huruf Lam dan Ra, 

yakni suara huruf Nun dianggap tidak ada dan langsung dibaca huruf Lam dan Ra 

dengan bertasydid serta wajib tanpa menyisakan ghunnah saat membacanya. Ini 

merupakan bacaan pada riwayat Imam Hafsh jalur Syathibiyyah. 

َّإَِّ
ن يَََّّة َّبِِكل مَََّّل  دِغَمن َّ وا ََّعن َونحََّّاَكدح

َ
ن َََّّوأ  نحَّيحومََِِّّفََّّة َّبِغح

Dan idgham-kanlah huruf Nun sukun dengan disertai sifat ghunnah saat 

membacanya bila bertemu dengan huruf “yuuminu” (Ya, Wawu, Mim, dan Nun). 

Kecuali bila pertemuan kedua huruf tersebut berada pada satu kata, seperti kata “Dun-

ya” dan yang semisalnya, sepert “Qin-wan”, “Shin-wan”, dan “Bun-yan”. Semuanya 

mesti dibaca dengan jelas (disebut dengan istilah izh-har muthlaq). 
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فََِّلَّ حَّٱَّبَاِقََّّىدَلَََّّاخ  وِفَّل  خََِّّرح
ح
ََّوٱلَقل َذاأ ن ََّّاٱلَََّّدََِّعنَّبح  َذاكَََّّة َّبِغح

Dan ubahlah huruf Nun menjadi huruf Mim (Qalb) saat bertemu dengan huruf 

Ba disertai ghunnah saat membacanya. Lalu ikhfa-kan (samarkanlah) huruf Nun saat 

bertemu dengan sisa huruf selain izh-har, idgham, dan qalb. 
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Mad wal Qashr 

َِّ ََّوَواجََِّّزِم ََّلََّّدَُّمََّل ََّوٱ اثَبَتََََّّوقَص  ََّّوََّوَه ََّّز َّوََجائ َتََّّب 
َ
 أ

Dan hukum mad itu lazim (mesti dipanjangkan hingga enam harakat), wajib 

(harus dipanjangkan lebih dari dua harakat), dan jaiz (boleh dipanjangkan lebih dari dua 

harakat, boleh dibaca dua harakat saja). Hukum mad (membaca lebih dari dua harakat) 

dan qashr (membacanya hanya dua harakat saja) itu keduanya ada di dalam Al-Quran. 

ََِّّنحََّساكَِّ َمد ََّّولََِّوبِالطَََُّّحالَي   َمد ََِّّفََّحر ََّّدَََّبع ََّّاءََّجَََّّإِنَّزِم َََّّلَّفََّ يح

Mad lazim terjadi bila setelah huruf mad (Alif, Ya mad, dan Wawu mad) 

terdapat sukun asli, baik di tengah kalimat (dibaca washal) ataupun di akhir kalimat 

(dibaca waqaf). Cara membacanya adalah memanjangkan mad dengan thuul (enam 

harakat). 

ت ِصًَّلَّ ِعَََّّإِنَّمح ََّوَواجَِّ ةَِّمََّل َّبِكََِّّاَجح ََِّهم َََّّلََّقب ََّّاءََّجَََّّإنَّب   َزة

Mad wajib yaitu apabila huruf mad berada sebelum Hamzah, dimana Hamzah 

tersebut berada pada satu kata dengan huruf mad. Maka mad mesti dipanjangkan lebih 

dari dua harakat. 

و َّ
َ
فًََّّونحَّٱلُسكحَََّّرَضَّعَََّّأ َجََّلََّّاَوق  س  َِّ مح َتََّّإَِذاَّز َّوََجائ

َ
نَفِصََّلََّّأ  مح

Mad jaiz yaitu apabila ada Hamzah setelah huruf mad, dimana Hamzah tersebut 

berada pada kata yang berbeda (terpisah) dengan huruf mad. Juga mad dihukumi jaiz 

apabila setelah huruf mad terdapat sukun ‘aridh di akhir kalimat, yakni huruf hidup yang 

disukunkan. Maka, mad boleh dipanjangkan lebih dari dua harakat. 
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Wuquuf wal Ibtida` 

رِفَََِّّمنَّد ََّلبحَّ وِفَّلِل ححََِّّدكََََّت وِيَّدَََّوبَع وِفَّٱل وحقحََّّةََِّمع   رح

Dan setelah engkau memahami kaidah-kaidah dan praktik dalam tajwidul huruf 

(bab makhraj sampai mad). Maka selanjutnya engkau mesti memahami kaidah-kaidah 

waqaf (tata cara berhenti) dalam membaca Al-Quran, karena kesempurnaan membaca 

Al-Quran adalah “tajwiidul huruuf wa ma’rifatul wuquuf”. 

ََّوَكََّّام َّتَََّّةًَّثَََّلثََّ ََََّّداءََِّوٱِلبتَِّ وََحَسن ََّّف  سََََّّوه   إَِذن ََّّمحَّتحق 

Dan juga memahami tata cara ibtida` (memulai bacaan) dalam membaca Al-

Quran. Hukum waqaf dan ibtida terbagi menjadi tiga: taam (sempurna), kaaf (cukup), 

dan hasan (baik). 

و ََّّق ََّتَعلحَّ
َ
ًنََّّنَََّكَََّّأ تََََّّمع  ََّ يدَِّفَٱب   دَِّيحوجَََّّلَم ََّّنإَِّفَََّّم َّتَََّّالِمََََّّوه 

Dan apabila engkau berhenti pada kata yang susunan kalimatnya telah 

sempurna. Baik itu: tidak ada hubungan lafazh dan makna dengan kata setelahnya atau 

terdapat hubungan makna dengan kata setelahnya namun tidak terdapat hubungan 

lafazh, maka mulailah bacaan (ibtida`) dari kata setelahnya. 

َّ وَسََّّإِل  ؤح ِز ََّّآليَِّٱَّرح ََسن َََّّجو  ظًََّّفَٱل ََكِفََّّامحَّفَٱتل َّ فَٱل  َنَعن ََّّاَولَف   فَٱم 

Berhenti pada kata yang tidak memiliki hubungan lafazh dan makna dengan kata 

setelahnya disebut waqaf taam. Sedangkan berhenti pada kata yang memiliki hubungan 

makna namun tidak memiliki hubungan lafazh dengan kata setelahnya disebut waqaf 

kaaf. 

Adapun bila engkau berhenti pada kata yang memiliki hubungan lafazh dan 

makna, maka janganlah engkau ibtida` pada kata setelahnya. Kecuali bila engkau 

berhenti di akhir ayat, walaupun masih memiliki hubungan lafazh dan makna dengan 

ayat setelahnya, namun engkau boleh langsung ibtida` pada awal ayat, tanpa 

mengulangi kata yang ada pada akhir ayat sebelumnya. Karena berhenti pada setiap 

akhir ayat merupakan kebaikan (waqaf hasan). 

َّيحوقََّ طَََّّفح ض  امح حَّ هحََّقب لََََّّداَويحب ََّّر   َوَلحََّّح َّقَبِيَّم َّتَََّّامَََّّوََغي 

Apabila engkau berhenti pada kata yang belum sempurna lafazh atau maknanya 

dengan sengaja, maka itu adalah waqaf qabih, yakni cara berhenti yang buruk. Kecuali 

bila berhenti karena darurat, seperti kehabisan nafas atau bersin, maka hal tersebut 

diperbolehkan. Lalu, engkau memilih beberapa kata sebelumnya untuk ibtida` agar tidak 

merusak makna, sehingga maksud dan tujuan ayat tersebut tercapai. 
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ََََّّرام َّحََََّّولََّ َََّّلحََّّامََََّّغي  ر َّل َّٱَِّفَََّّسََّولَي َّ َسَبب  ََّوق ََّّمِنَّآنَِّقح  َبَّوَجَََّّف 

Dan permasalahan waqaf dan ibtida’ dalam Al-Quran ini tidak ada yang 

hukumnya wajib atau haram selama tidak ada sebabnya. Bila ada sebab sebagaimana 

yang telah dijelaskan, yakni berkaitan dengan hubungan lafazh dan makna, lalu 

mengakibatkan makna ayat berubah, maka hukumnya bisa jatuh menjadi makruh, 

haram, atau bahkan kufur. 

 



Modul Daurah Tajwidul Quran  Abu Ezra Al-Fadhli 

telegram.me/onlinetajwidinfo (@onlinetajwidinfo) 

telegram.me/lti_bandung (@lti_bandung) 21 

Al-Maqthuu’ wal Mawshuul 

ََِّّفَّ ص  َتََّّقَد ََّّافِيمَََّّامَِّٱإِلمَََِّّفَّحََّمح
َ
َّ أ رِف  طحَََّّوٱع   اَوتَََّّول ََّوَموصحََّّو  َّلَِمق 

Dan ketahuilah permasalahan maqthu’ (dua kata yang ditulis terpisah) dan 

maushul (dua kata yang ditulis bersambung), serta permasalahan penulisan huruf Ta, 

apakah ditulis dengan Ta marbuthah atau ditulis dengan Ta maftuhah pada mushaf 

Imam (Utsmani). Karena pengetahuan terhadap penulisan ini erat kaitannya dengan 

persoalan waqaf dan ibtida`. Khususnya saat waqaf dan ibtida` yang darurat atau waqaf 

dan ibtida` ikhtibariy (sebagai bentuk ujian dan pengajaran). 

ََّمل جَََّّع َّمََّ
َ
ََّّإَِلََََّّولَََّّأ َطع َّ إِل  ََِّّفَٱق  ََّّأنَّات َََّكِمَََّّبَِعّش   ل 

Pisahkan pada sepuluh kalimat penulisan (أن) dan (ل), yakni saat berhadapan 

dengan “malja`a” (At-Taubah 118), “laailaaha” (Huud 14),  

ِك َّ حّش  ِك ََّّنََّي حّش  لَنيَََّّت خح لحََّّد  ََّّوا ََّتع  بحَّ ََعَ وا ََّوَتع   َلََّّودََّهحََّّثَاِنََّّيَاِسيَََّّدح

Juga bila (أن) dan (ل) berhadapan dengan “ta’budu” pada surat Yasin (ayat 60) & 

Hud (ayat 26), “laa yusyrikna” (Mumtahanah 12), “tusyrik” (Al-Hajj 26), “yadkhulan” 

(Al-Qalam 24), “ta’lu ‘ala” (Ad-Dukhaan 19),  

تحَّل ََّوٱَّدَِّبِٱلر ع َّ ن امَََّّوََعنَِّصل ََّّوحَََّمف 
َ
ََّّأ حََّّل  ول قحَََّّلََّّوا ََّيقح

َ
 امَََّّإِنَّوَلَّأ

Juga bila (أن) dan (ل) berhadapan “laa yaqulu” (Al-A’raaf 169) dan “laa aquula” 

(Al-A’raaf 105). Dan pisahkan juga kata (إن) dan (ما) pada surat Ar-Ra’du (ayat 40), dan 

bila difathahkan Hamzahnya maka sambungkanlah, yakni kata (أم) dan (ما). 

Dan juga pisahkanlah kata (عن) dan (ما)... 

ل َّ َّخح نَافِقِيَََّّفح مَّٱلمح
َ
سََََّّمن ََّّأ س 

َ
وا َّ اأ َطعحََّّنحهح وم ََّّامَََّّمِنَّوا َّٱق   اَوٱلن ِسَََّّبِرح

Sebelum kata “nuhuu” (Al-A’raaf 166). 

Dan pisahkanlah (من) dan (ما) pada QS. Ar-Ruum (28) & An-Nisaa (25). 

Sedangkan pada QS. Al-Munafiqun 10 para Ulama berbeda pendapat apakah penulisan 

 .disambung atau dipisah (ما) dan (من)

Dan pisahkanlah (أم) dan (من) sebelum “assasa” (QS. At-Taubah 109), 

ن
َ
ََََّّوأ حََّّوحََّتحََّمف َّل َّٱَّمَِّل لََّ امَََّّإِن َََّّكس  ِ  امَََّّثحََّحي ََّّح ََّوذِب ََّّاٱلن ِسَََّّتَِّفحص 

Juga pisahkanlah (أم) dan (من) pada surat Fushshilat 40, An-Nisa 109, dan surat 

yang menceritakan penyembelihan (dzibhin), yakni QS. Ash-Shaaffat 11. Dan pisahkan 

juga (حيث) dan (ما) pada semua tempat di dalam Al-Quran, dengan kesepakatan para 
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Ulama. Juga pisahkanlah (أن) dan (لم) pada semua tempat di dalam Al-Quran, dengan 

kesepakatan para Ulama. 

Dan pisahkanlah (  ...pada (ما) dan (إنِ 

ل َّ َّوَخح تحََّّامََّن عَََّلَّٱ اَوَقعَََّّل ََّوَۡن ََّّالَِّن فَََّلَّٱَّفح عحََّّوحَََّوٱلَمف   اَمعَََّّونََّيَد 

Surat Al-An’aam 134, dan terjadi perbedaan pendapat pada Surat An-Nahl. 

Dan pisahkanlah (  & pada sebelum kata “yad’uuna” (QS. Al-Hajj 62 (ما) dan (أنِ 

Luqman 30). Serta terjadi perbedaan pendapat pada Surat Al-Anfaal (28 & 41), dimana 

dalam riwayat dari Imam Hafsh disambung. 

َََّّلََّوٱل وَص ََّّابِئ َسمَََّّقحل َََّّكَذاَّرحُدوا َّ َُّ ِصف  حمحََّّامََََّّوكح تل 
َ
ََّّوهحََّسأ تحلِف   َوٱخ 

Dan pisahkanlah (  pada sebelum kata “sa`altumuhu” (QS. Ibrahim (ما) dan (كلِ 

34). Serta terjadi perbedaan pendapat pada sebelum kata “ruddu” (QS. An-Nisaa 91), 

dimana dalam riwayat Hafsh dipisah penulisannya. 

Juga (terjadi perbedaan pendapat) pada penulisan (ِْب ئ) dan (َسَمـا) pada ِْب ئَْسَمـاِقُـل  

(Al-Baqarah 93) dan sambungkan (ِْب ئ) dan (َسَمـا)... 

وِحَّ
ح
تحََّّأ فَض 

َ
وِنََّخلَف َّ اعََّمَََّّوا ََّيب لحَََّّتَهت َّٱش ََّّمحَّأ و ََّّتحمح ََتَ َطعَََّّامَََِّّفََّّا ََّوٱش   اٱق 

Sebelum “khalaftumuuni” (Al-A’raaf 150) dan “wasytaraw” (Al-Baqarah 90). 

Lalu pisahkanlah (في) dan (ما) sebelum “uuhii” (Al-An’aam 145), “afadhtum” (An-

Nuur 14), “isytahat” (Al-Anbiya 102), setelah “liyabluwakum” (Al-Maaidah 48 & Al-

An’aam 165), dan juga... 

عَََّّلحَّتزَنِي ََََّّراشح ََّّنَََّعل َّفَََّّثَاِنَّ َّلََّصََِّّذِيَّوََغي  وم َََّّوَقَعت  ََّّرح  ِِكَ

Sebelum “fa’alna” yang kedua (Al-Baqarah 240), Al-Waqiah (61), Ruum (28), 

dua tempat pada Tanzil (Az-Zumar 3 & 46), dan Syu’ara (146). Sedangkan selainnya 

disambungkan. 

َّٱَّلُشَعَراٱَِّفَّ
َ ََّّاَوٱلن ِسََََّّزابَِّح َِّل  َنمََّ وحِصف  ي 

َ
ََّّوَََِّّصل ََّّلََِّكٱنل ح ََّّافَأ  مح َتلِف 

Dan sambungkanlah (أين) dan (ما) pada (فَأَْينََمـا Al-Baqarah 115) & An-Nahl (76), 

dan para Ulama berbeda pendapat apakah penulisannya disambung atau dipisah pada 

Asy-Syu’ara (92), Al-Ahzaab (61), & An-Nisaa (78). 

َسو ََّّوا َََّت َزنحَََّّكي ََّلََّّعََّمَََّن َّ
 
ََّّا َّتَأ ل نَّودََّهحََّّفَإِل م َََّّوِصل َّ ََعَ

َ
 َن َعََّلََّّأ

Dan sambungkanlah (إن) dan (لم) pada (م  Surat Huud (14). Juga (فَإ لَـّ

sambungkanlah (أن) dan (لن) sebelum kata “naj’ala” (Al-Kahfi 48) & “najma’a” (Al-

Qiyaamah 3). 
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Dan sambungkanlah (كي) dan (ل) sebelum kata “tahzanu” (Aali Imran 154) & 

“ta’saw ‘alaa” (Al-Hadid 23), 

َََّّمنَّاءحَّيَشََََّّمنََّعن م ََّّمََّيَو ََّّتََول  م َََّّرج َّحََََّّكََّعلَي ََّّج َّحََّ هح هح عح  َوَقط 

Juga pada surat Al-Hajj (5), dan sebelum “’alayka harajun” (Al-Ahzab 50). 

Dan pisahkanlah (عن) dan (من) sebelum kata “yasyaa” (An-Nuur 43) & pada 

“man tawalla” (An-Najm 29). Dan juga pisahkanlah kata (يوم) dan (هم). 

َِّٱَِّفََََّّتِيََّ ََِّلََِّّصل ََّّامَِّمََّإل  ِيََّذاهَََّّالَِّومََّ َووحه  َلََّّنَََّوٱّل   َهؤح

Dan pisahkanlah (َمــال) dengan kata setelahnya bila kata tersebut “haadza” (Al-

Kahfi 49 & Al-Furqan 7), “alladziina” (Al-Ma’arij 36), dan “haa-ulaa” (An-Nisaa 78). 

Dan kata (لت) dan (حين) dalam (mushaf) Imam terdapat keraguan apakah 

disambungan (atau dipisahkan). Adapun pendapat terpilih dalam riwayat Imam Hafsh: 

dipisahkan. 

ِصلَََِّّلََّّاوَهَََّّاَويَََّّٱل ََّّنََّمَََِّّذاكََّ حََّوَكََّّمحََّوَوَزنحوهحَّ َتف  م َّل  ِصلََِّّوهح

Dan sambungkanlah kata ( اَوَزنُـو ) dan (ُهــم), juga sambungkan kata (َكـالُـو) dan (ُِْهـم). 

Cara menyambungkannya adalah dengan menghilangkan Alif setelah Wawu jamak. 

Begitu pula jangan pernah pisahkan penulisan (ال ta’rif) dengan kata setelahnya 

(baik itu Qamariyyah atau Syamsiyyah). Sama halnya dengan (يَـا nida) dan (َهـا tanbih) 

dengan kata setelahnya. 
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Ta`aat (Huruf Ta) 

وم َََّّراِفَّع ََّلَّٱ ََقَره ََِّّفََّكَََّّودِهحََّّرح ََّ ٱل   َزبََره ََّّابِٱتل ََّّرحِفَّٱلزُخ ََّّتحََّورَح 

Dan kata “rahmat” pada QS. Az-Zukhruuf (32) ditulis dengan Ta Maftuhah. 

Begitu juga pada QS. Al-A’raaf (56), Ruum (50), Huud (73), Kaaf (Maryam: 2), dan Al-

Baqarah (218). 

ِخيََََّّمًعا
َ
قحََّّات َّأ َمتحهََّ م  َّهَََّّانَِّٱثل ََّّودحَّعح  إب رََهم ََّّل ََّۡن ََّّثحَََّّلَّثَََّّانِع 

Juga kata “ni’mat” padanya (Al-Baqarah 231) ditulis dengan Ta maftuhah, tiga 

pada An-Nahl (72, 83, 114), dua pada akhir Ibrahim (28 & 34), pada ‘Uqud (Al-

Maaidah 11) sebelum kata “ham” yang kedua, sedangkan sebelum “ham” yang pertama 

ditulis dengan Ta marbuthah. 

نََََّّرانََِّعم َّ مََّلحَّ ورََِّوٱنلََُّّابِهََََّّتَّلَع   ورََِّكٱلطََُّّر َّفَاطََِّّم َّثحََّّانحَّق 

Juga kata “ni’mat” pada Luqman (31) ditulis dengan Ta maftuhah, kemudian 

Faathir (3), juga Ath-Thuur (29), dan Aali ‘Imraan (103). 

Kemudian kata La’nat padanya (Aali ‘Imraan (61)) ditulis dengan Ta maftuhah 

juga pada An-Nuur (7). 

ََّّمحَََّت رِي ِصَيت  َََّّسِمع ََّّبَِقد َََّّمع  َص  ت ََّوٱم َّ َيح
َ
َََّّرانََِّعم َََّّفَّيحوسحَََّّرأ  ٱل َقَصص 

Dan kata “imra`at” pada QS. Yuusuf (30 & 51), Aali ‘Imraan (35), Al-Qashash 

(9), dan At-Tahriim (10 & 11) ditulis dengan Ta maftuhah. Begitu pun kata “ma’shiyat” 

yang terdapat pada Qad Sami’ (Al-Mujaadalah (8 & 9). 

َّ ً ََّّانَِّٱدُلخََََّّرتحََّشجََّ رََِّغفَََِّّفَّوََحر ََّّالَِّنفَََّلََّوٱَِّكح ن ت   رَِّفَاطََِّّسح

Kata “syajarat” pada QS. Ad-Dukhaan (43 & 44) ditulis dengan Ta maftuhah. 

Bagitu pun kata “sunnat” pada QS. Faathir (43), dan Al-Anfaal (38) serta Ghaafir (85). 

َرت َّ ََّّفِط  نَََّّبَقِي ت  ر تحَّ َوَُكَِمت ََّّت ََّوٱب  ََِّّفََّّت ََّجن َََّّعي  ََّّقـح  َوَقَعت 

Kata “Qurrat” bila bersandingan dengan ‘ain (QS. Al-Qashash 9), kata “Jannat” 

pada surat Al-Waaqi’ah (89), kata “Fithrat” pada Ar-Ruum 30, “Baqiyyat” pada Huud 

86, dan “Ibnat” pada At-Tahriim 12 dan kata “Kalimat”... 

ََّّاءَِّبِٱتل ََّّهَِّفِيًَّداَوفَر ََّّاََج عًَّ رِف  و سََّ عح
َ
َََُّّراِفَّع ََّلَّٱََّطَّأ ََّّامََََّّوكح تحلِف   ٱخ 

Pada pertengahan Al-A’raaf (137). Serta semua kata yang diperselisihkan oleh 

para Ulama Qurra mengenai mufrad atau jamaknya, maka ditulis dengan Ta Maftuhah. 
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Hamzah Washal 

َّ م  َّيحضَََّّلَِّفِع َّٱل ََّّنََّمََِّّث َّثَالََِّّنَََّكَََّّنإَِّ
 
 م  َّبِضَََّّل َّفِع ََّّمِنَّلَِّٱل وَص ََّّزَِّبَِهم َََّّوٱب َدأ

Dan bacalah Hamzah washal pada fi’il (kata kerja) dengan dhammah, Bila huruf 

ketiga pada fi’il tersebut berharakat dhammah. 

حَهاَّلَّل مَِّٱََّغيََََّّلسَماءَِّٱََّوِفَّ هحَّ َوِفَََّّكس  ِس  ََِّّاَلَّحََََّّوٱك   حََِّوٱل َفت ََّّٱل َكس 

Dan bacalah Hamzah washal dengan kasrah bila huruf ketiganya berharakat 

kasrah atau fathah. 

Juga bacalah Hamzah washal dengan kasrah apabila berada pada awal kata 

benda yang tidak didahului Lam ta’rif (Alif Lam), karena pada Alif Lam, Hamzah washal 

selalu dibaca fathah.  

ة َّ
َ
َرأ ََِّّعََّمَََّّم ََّوٱس َََّّوٱم  نَََّّعََّمَََّّٱب ن َّ ٱث نََتي  ََِّّرِئ َّٱم ََّّةَِّٱب   َوٱث نَي 

Contoh kata benda yang tidak didahului Lam ta’rif adalah ibnin, ibnati, imriin, 

itsnaini, imraatin, ismin, dan itsnataini. Semua Hamzah washal yang berada pada awal 

kata-kata tersebut dibaca dengan kasrah, bila kita ingin memulai bacaan darinya. 
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Waqaf ‘Alaa Awaakhiril Kalim 

ََّفَبع َََّّتَّرحم ََّّإَِذاَّإِل َّ  َرَكه َّل ََّٱَّل َِّبِكحَََّّفَّٱل وَق ََّّاذِرَِّوَحََّ َحَرَكه ََّّضح

Dan berhati-hatilah jangan sampai engkau membaca huruf yang berada di akhir 

kalimat saat waqaf dengan harakat yang sempurna. Kecuali bila engkau membacanya 

dengan raum, yakni membaca huruf dengan sebagian harakatnya saja, para Ulama 

mengatakan: sepertiga harakat. Maksudnya membaca huruf terakhir dengan 

membunyikan sebagian harakatnya saja. 

و ََّّح َّبَِفت ََّّإِل َّ م  َّوَضَََّّع ََّرف ََِّّفََّّم َِّبِالض ََّّاَرةًَّإِشََّ
َ
ََّّأ َّبَِنص  شََِّّب 

َ
 م  ََّوأ

Namun membaca dengan raum itu tidak bisa dilakukan bila harakat pada akhir 

hurufnya fathah atau nashab. Jadi, raum hanya bisa dilakukan bila harakat pada akhir 

hurufnya kasrah atau dhammah. 

Selain raum, berhenti pada akhir kalimat juga bisa dilakukan dengan cara 

isymam. Yakni memberikan isyarat dengan kedua bibir sebagaimana kita mengucapkan 

dhammah (memonyongkan kedua bibir tanpa suara). Dan Isymam hanya bisa dilakukan 

bila harakat pada huruf terakhirnya rafa’ atau dhammah. 



Modul Daurah Tajwidul Quran  Abu Ezra Al-Fadhli 

telegram.me/onlinetajwidinfo (@onlinetajwidinfo) 

telegram.me/lti_bandung (@lti_bandung) 27 

Khaatimah 

َّ ِ رََّٱل ََّّارِئَِّلِقَََِّّمن  ِدَمه ََّّنَِّاقح َََّّوقَد َتق  ِمََََّّتَقّض  َمه َّٱل َّ: ََّنظ  ِ َقد   مح

Telah tuntas nazhamku : Al-Muqaddimah. Sebagai hidangan yang aku sajikan 

kepada segenap para pembaca Al-Quran. 

وِيَّنَُِّيح سَََِّّمن َفر ََّّدََّٱتل ج  َياتحهََّ) (بِٱلر َشد َََّّيظ  ب 
َ
َّقَََّّاأ  ٱل َعَدد ََِّّفَََّّوَزاى ََّّاف 

(Bait-baitnya berjumlah Qaf (seratus) dan Zay (tujuh). Siapa saja yang 

membaguskan bacaan Al-Quran dengan tajwid, merekalah orang-orang yang 

mendapatkan petunjuk dan keuntungan yang besar.) 

ََّلََّّم َّثحَّ ََّلََّّدحََّبع ََّّةحَّٱلص  ََِّّدحَّم َّل َََّوٱ محََّوٱلس   امحَِّختَََّّالَهَََّّلِِل 

Segala puji bagi Allaah هلالج لج atas terselesaikannya bait-bait ini, kemudian shalawat 

teriring salam, 

َّ) (ِمن َواِلََِّّوتَابِِعََّّهَِّبََِّوَصح َّ َطَفَّل َّٱَِّب َِّنل َّٱَََّعَ  َوآِلََِّّمحص 

(Atas Nabi Muhammad Al-Mushthafa ملسو هيلع هللا ىلص dan keluarganya. Juga kepada para 

Sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti sunnah dan manhajnya.) 

Aamiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan: 

Bait-bait Manzhumah Jazariyah berjumlah 107 bait. Adapun dua bait yang 

berada di dalam kurung, merupakan tambahan dari Ulama setelahnya. Wallaahu a’lam. 
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