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STANDAR KOMPETENSI 9:   

Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati. 

 

 

 

 

KOMPETENSI DASAR: 

9.1. Menjelaskan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati. 

9.2. Membedakan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati.  

9.3. Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin  dan mim mati dalam 

bacaan surat-surat al-Quran dengan benar.  
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Hukum bacaan Nun Mati/Tanwin dan hukum bacaan Mim Mati adalah 
dua hukum bacaan dalam Ilmu Tajwid yang hampir sama dalam cara 
membacanya. Istilah-istilah yang digunakan untuk menamai hukum-hukumnya 
juga hampir sama, seperi hukum bacaan Izhhar, Idgham, dan Ikhfa’. Namun 
demikian bacaan-bacaan dari kedua hukum ini tetap berbeda terutama dalam 
hal pelafalannya atau mengenai makhraj (jalan keluar) hurufnya. Untuk melihat 
perbedaan kedua hukum bacaan ini, ikutilah uraian di bawah ini dengan baik. 

 

 

 

Kegiatan Pembelajaran  

Di antara bentuk kegiatan pembelajaran (pengalaman belajar) yang bisa 
dilakukan misalnya adalah Siswa Siswa membaca dan menelaah berbagai 
literatur tentang Ilmu Tajwid, khususnya tentang hukum bacaan nun mati/ 
tanwin  dan mim mati. Untuk melihat perbedaan di antara dua hukum bacaan 
tersebut, siswa bisa berdiskusi antar teman atau guru bisa menjelaskannya. 
Untuk praktik membaca bacaan-bacaan terkait dengan hukum bacaan nun mati/ 
tanwin  dan mim mati, siswa bisa langsung membaca ayat-ayat al-Quran, bisa 
dalam surat-surat pendek atau dalam surat-surat yang lain. 

 

 
 
A. Hukum Bacaan Nun Mati/Tanwin  

 

Perlu diperhatikan: 

Di semester satu kalian sudah mempelajari salah satu topik yang ada dalam 
Ilmu Tajwid, yaitu tentang hukum bacaan Alif Lam (“Al”), baik yang termasuk 
dalam “Al” Qamariyah maupun “Al” Syamsiyah. Biasanya pembahasan dalam 
Ilmu Tajwid diawali dengan hukum bacaan Nun Mati/Tanwin yang kemudian 
disusul pembahasan tentang hukum bacaan Mim Mati. Dalam buku ini 
pembahasan tentang hukum bacaan Nun Mati/Tanwin diletakkan setelah 
pembahasan hukum bacaan “Al”. Hal ini didasarkan pada tingkat kemudahan 
dalam mempelajarinya. Memahami hukum bacaan Alif Lam lebih mudah 
daripada memahami hukum bacaan Nun Mati/Tanwin dan hukum bacaan 
Mim Mati. Hukum bacaan Nun Mati/Tanwin serta hukum bacaan Mim Mati 
menjadi sangat penting karena cukup banyak menghiasi ayat-ayat al-Quran. 
Pada bagian awal dari bab ini akan diuraikan terlebih dahulu hukum bacaan 
nun mati/tanwin dan pada bagian selanjutnya akan diuraikan hukum bacaan 
mim mati.  

 
 

1.  Pengertian nun mati/tanwin 
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Nun mati atau nun sukun adalah nun yang berharokat sukun ( ْن), 
sehingga tidak dapat dibunyikan kecuali diawali huruf lain yang hidup 

(berharakat fathah, kasrah, atau dhammah) seperti  ُاَ اِ  ا . Contoh dalam bentuk 

kata:   َِعْنـدَ   ُدنـْيَـا   اَنـَْعْمـت  . Sedang tanwin adalah nun mati yang bertempat di 

akhir isim (kata benda), yang kelihatan apabila dibaca secara washal 
(disambung dengan kata lain) dan akan hilang apabila diwaqafkan 
(diberhentikan). Bunyi bacaan tanwin ini sama seperti nun mati, sehingga 
hukum-hukum bacaannya pun juga sama. Dalam penulisannya, tanwin 

merupakan tanda harakat rangkap yang terdiri dari fathatain ( ًا ), kasratain ( ٍا ), 
dan dhammatain ( ٌا ). Contoh dalam bentuk kata dapat dilihat di bawah ini: 

َرنْ  رًا         dibaca       َبِصيـْ  َبِصيـْ

  َخْوفٍ         dibaca       َخْوِفْن 

  َعِلْيمٌ          dibaca        َعِلْيُمنْ 

   

2. Beberapa hukum bacaan nun mati/tanwin 

Nun mati/tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah (yang 
28) mempunyai  4 hukum bacaan, yaitu :  
a. Izhhar 
b. Idgham 
c. Iqlab 
d. Ikhfa’ 
 

 a. Izhhar (  ِْإْظَهار ) 

Izhhar artinya jelas. Nun mati/tanwin dibaca izhhar (jelas) apabila bertemu 

dengan huruf halqi (tenggorokan) yang jumlahnya ada 6 yaitu  ح خ ع غىـء ه  . 
Keenam huruf ini semua makhrajnya pada tenggorokan (halqi) sehingga bacaan 

izhharnya disebut juga Izhhar Halqi (  ِْإْظَهـاْر َحْلِقـي ). Cara membacanya harus 

jelas bacaan nun mati/tanwinnya, tidak boleh terpengaruh oleh huruf 
sesudahnya. Contoh bacaan Izhhar Halqi dalam kalimat dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
 

No. Tertulis Dibaca Keterangan 

 ء bertemu dengan huruf نْ  يـَْنئَـْونَ  يـَْنئَـْونَ  .1 
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 ء Tanwin bertemu dengan huruf ُكل اََمنَ  ُكل اََمنَ  .2 
َهْونَ  .3  َهْونَ  يـَنـْ  ىه bertemu dengan huruf نْ  يـَنـْ
 ىه Tanwin bertemu dengan huruf قَـْوٍم َهادٍ  قَـْوٍم َهادٍ  .4 
 ع bertemu dengan huruf نْ  ِمْن ِعْلمٍ  ِمْن ِعْلمٍ  .5 
 ع Tanwin bertemu dengan huruf َجنٍة َعالَِيةٍ  َجنٍة َعالَِيةٍ  .6 
 7.  ِمْن ِغل  نْ  ِمْن ِغل bertemu dengan huruf غ 
 غ Tanwin bertemu dengan huruf َعزِيـٌْز َغُفْورٌ  َعزِيـٌْز َغُفْورٌ  .8 
 ح bertemu dengan huruf نْ  َواْحنَرْ  َواْحنَرْ  .9 
ْيًما .10 ْيٌم محَِ ْيًما محَِ ْيٌم محَِ  ح Tanwin bertemu dengan huruf محَِ
 خ bertemu dengan huruf نْ  ِمْن َخْريٍ  ْريٍ ِمْن خَ  .11
 خ Tanwin bertemu dengan huruf ِنَداًء َخِفيا ِنَداًء َخِفيا .12
 
 

 b. Idgham (  ِإْدَغام ْ◌   ) 

Idgham artinya memasukkan. Maksudnya di sini adalah memasukkan 
bacaan nun mati/tanwin ke dalam huruf sesudahnya. Nun mati/tanwin dibaca 

Idgham apabila bertemu dengan huruf-huruf (  ي ن م و ل ر ). Ada dua macam 

idgham terkait dengan hal ini, yaitu Idgham Bighunnah dan Idgham 
Bilaghunnah. 

 

1) Idgham Bighunnah (   ْةِإْدَغاْم ِبغُن  ) 
Yang dimaksud Idgham Bighunnah adalah membunyikan nun mati/tanwin 

dengan memasukannya pada huruf sesudahnya dan dibaca dengan 
mendengung. Idgham Bighunnah terjadi bila nun mati/tanwin bertemu dengan 

huruf-huruf ي ن م و   atau yang biasa disingkat   ْيـَْنُمـو . Adapun contoh dari 
nun mati/tanwin yang bertemu dengan keempat huruf hijaiyah tersebut dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
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No. Tertulis Dibaca Keterangan 

 ي bertemu dengan huruf نْ  َمْي يـَُقْولُ  َمْن يـَُقْولُ  .1 
 ي Tanwin bertemu dengan huruf بـَْرُقْى َجيَْعُلْونَ  بـَْرٌق َجيَْعُلْونَ  .2 
 ن bertemu dengan huruf نْ  َعْن نـَْفسٍ  َعْن نـَْفسٍ  .3 
 ن Tanwin bertemu dengan huruf ِحطُطْن نـَْغِفْرَلُكمْ  ِحطٌط نـَْغِفْرَلُكمْ  .4 
 م bertemu dengan huruf نْ  ِمْم َماِلنْ  ِمْن َمالٍ  .5 
 مة Tanwin bertemu dengan huruf َماِئْم ُمَصفى َماٍء ُمَصفى .6 
 و bertemu dengan huruf نْ  ِمْو َوالٍ  ِمْن َوالٍ  .7 
 و Tanwin bertemu dengan huruf يـَْوَمِئِذْو َواِهَيةْ  يـَْوَمِئٍذ َواِهَيةْ  .8 
 

 

Catatan (pengecualian): 

Hukum nun mati yang bertemu dengan huruf-huruf ي ن م و  dibaca 

Idgham Bighunnah jika terjadi tidak dalam satu kata. Namun jika hal itu terjadi 
dalam satu kata, maka tidak lagi dibaca Idgham Bighunnah, melainkan harus 
dibaca Izhhar (jelas). Sebagai contoh dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
 

No. Tertulis Dibaca Keterangan 

َوانٌ  .1  وَ  ِصنـْ  وbertemu dengan huruf   dlm. satu kata نْ  انٌ ِصنـْ

َوانٌ  .2  َوانٌ  ِقنـْ  و  bertemu dengan huruf dlm. satu kata نْ  ِقنـْ
َيانٌ  .3  َيانٌ  بـُنـْ  ي  bertemu dengan huruf dlm. satu kata نْ  بـُنـْ

 ي bertemu dengan huruf  dlm. satu kata نْ  ُدنـَْيا ُدنـَْيا .4 
 

2) Idgham Bilaghunnah (   ْةِإْدَغاْم ِبَال ُغن  ) 
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Yang dimaksud Idgham Bilaghunnah adalah membunyikan nun 
mati/tanwin dengan memasukannya pada huruf sesudahnya dan dibaca tanpa 
mendengung. Jadi, bacaan nun mati/tanwin hilang dan lebur dengan huruf 
sesudahnya dengan mentasydidkannya. Idgham Bilaghunnah terjadi bila nun 

mati/tanwin bertemu dengan huruf ل  dan ر. Adapun contoh dari nun 
mati/tanwin yang bertemu dengan kedua huruf hijaiyah tersebut dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
 

No. Tertulis Dibaca Keterangan 

 ل bertemu dengan huruf نْ  َلِئ ملْ يـَْنَتهِ  ِئْن ملْ يـَْنَتهِ لَ  .1 
ٌر لكَ  .2  ُر لكَ  َخيـْ  ل Tanwin bertemu dengan huruf َخيـْ
 ر bertemu dengan huruf نْ  ِمرِحْيقٍ  ِمْن رِحْيقٍ  .3 
 ر Tanwin bertemu dengan huruf َشْيطَاِن رِجْيمٍ  َشْيطَاٍن رِجْيمٍ  .4 
 
 

c. Iqlab (   ِْإْقَالب  ) 
Iqlab artinya menukar atau mengganti suatu huruf menjadi huruf lain yang 

berbeda dari huruf asalnya. Dalam hukum nun mati/tanwin, Iqlab berarti 
menukar atau mengganti nun mati/tanwin menjadi mim mati disertai dengan 
mendengung. 

Nun mati/tanwin dibaca Iqlab apabila bertemu dengan huruf  ب. Cara 

membacanya ialah dengan mengganti huruf nun mati/tanwin menjadi huruf 

mim mati ( ْم) disertai dengung. Adapun contohnya dapat dilihat pada tabel 
berikut. 
 

No. Tertulis Dibaca Keterangan 

ُهمْ  .1  ُهمْ  اَنِْبئـْ  ب bertemu dengan huruf نْ  اَْمِبئـْ
 ب Tanwin bertemu dengan huruf َعِلْيُمْم ِبَذاتِ  َعِلْيٌم ِبَذاتِ  .2 
 
 

d. Ikhfa’ (   ِْإْخَفاء  ) 

Ikhfa’ artinya menyamarkan. Di sini ikhfa’ berarti pengungkapan huruf 
yang mati dan tersembunyi dari tasydid pada bacaan antara izhhar dan idgham 
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dengan mendengungkan huruf yang pertama. Nun mati/tanwin dibaca ikhfa’ 
apabila bertemu dengan semua huruf hijaiyyah selain huruf-huruf  izhhar, 

idgham, dan iqlab. Jumlah huruf ikhfa’ ada 15, yaitu  س ش ص ت ث ج د ذ ز
 Cara membacanya adalah suara nun mati/tanwin masih .ض ط ظ ف ق  ك

tetap terdengar tetapi samar-samar antara izhhar dan idgham dan terus 
bersambung dengan makhraj huruf sesudahnya, sehingga kedengarannya 

seperti ‘ng’ jika bertemu   ق ك  dan adakalanya seperti ‘ng’ dan ‘ny’ jika bertemu 

huruf  ث ذ ز س ش ظ ف  dan ada kalanya seperti ‘ny’ jika bertemu huruf ج 

dan ada kalanya tetap berbunyi nun jika bertemu dengan huruf  ت د ض ط . 

Sebagai contoh dapat dilihat pada tabel berikut. 
 

No. Tertulis Dibaca Keterangan 

 ص bertemu dengan huruf نْ  اُْنُصْرنَ  اُْنُصْرنَ  .1 
 ص tanwin bertemu dengan huruf رَِجاُلْن َصَدقـُْوا رَِجاٌل َصَدقـُْوا .2 
 ذ bertemu dengan huruf نْ  ُمْنِذُرنْ  ُمْنِذرٌ  .3 
 ذ tanwin bertemu dengan huruf َصَواَبْن َذِلكَ  َصَوابًا َذِلكَ  .4 
 ث bertemu dengan huruf نْ  َمْنثـُْوَرنْ  ثـُْوًراَمنْ  .5 
 ث tanwin bertemu dengan huruf ِشَهاُبْن ثَاِقُنبْ  ِشَهاٌب ثَاِقبٌ  .6 
 ك bertemu dengan huruf نْ  ِاْن ُكْنُتمْ  ِاْن ُكْنُتمْ  .7 
اُبنْ  ُمْسِرٌف َكذابٌ  .8  ُمْسرُِفْن َكذ tanwin bertemu dengan huruf ك 
 ج bertemu dengan huruf نْ  َمْن َجاءَ  َمْن َجاءَ  .9 
ُنْن َجارِيـَُنتْ  َعْنيٌ َجارِيَةٌ  .10  ج tanwin bertemu dengan huruf َعيـْ
 ش bertemu dengan huruf نْ  يـُْنِشئُ  يـُْنِشئُ  .11
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 ش tanwin bertemu dengan huruf لِنَـْفِسْن َشْيَئنْ  لِنَـْفٍس َشْيًئا .12
 ق bertemu dengan huruf نْ  ِمْن قَـْبلُ  لُ ِمْن قَـبْ  .13
 ق tanwin bertemu dengan huruf َسَالُمْن قَـْوَلنْ  َسَالٌم قَـْوالً  .14
 س bertemu dengan huruf نْ  ِمْن ُسُهْوِهلَا ِمْن ُسُهْوِهلَا .15
 س tanwin bertemu dengan huruf ِبَقْلِنبْ َسِلْيِمنْ  ِبَقْلٍب َسِلْيمٍ  .16
 د bertemu dengan huruf نْ  اَْنَداَدنْ  اَْنَداًدا .17
َواٌن َدانَِيةٌ  .18 َواُنْن َدانَِيُنتْ  ِقنـْ  د tanwin bertemu dengan huruf ِقنـْ
 ط bertemu dengan huruf نْ  اِْنطََلُقْوا اِْنطََلُقْوا .19
 ط tanwin bertemu dengan huruf بـَْلَدُتْن طَيَبُنتْ  بـَْلَدٌة طَيَبةٌ  .20
 ز bertemu dengan huruf نْ  اَنـَْزْلَنا اَنـَْزْلَنا .21
 ز tanwin bertemu dengan huruf نـَْفَسْن زَِكيَنتْ  نـَْفًسازَِكيةً  .22
 ف bertemu dengan huruf نْ  لِيُـْنِفقْ  لِيُـْنِفقْ  .23
َها َخاِلًدا .24 َها ِفيـْ  ف tanwin bertemu dengan huruf َخاِلَدْن ِفيـْ
 ت bertemu dengan huruf نْ  ِمْن َحتِْتَها ِمْن َحتِْتَها .25
 ت tanwin bertemu dengan huruf َجناِتْن َجتْرِىْ  َجناٍت َجتْرِىْ  .26
 ض bertemu dengan huruf نْ  َمْنُضْوِدنْ  َمْنُضْودٍ  .27
 ض tanwin bertemu dengan huruf ُكال َضَربـَْنا ُكال َضَربـَْنا .28
 ظ bertemu dengan huruf نْ  يـَْنظُُرْونَ  يـَْنظُُرْونَ  .29
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 ظ tanwin bertemu dengan huruf قـَُرْن ظَاِهَرةً  قـًُرى ظَاِهَرةً  .30
 
 

2. Mempraktikkan hukum bacaan nun mati/tanwin dalam surat-surat 
al-Quran 
 
Untuk memahami hukum bacaan nun mati/tanwin dengan benar dan 

dapat mempraktikkan bacaannya dengan benar kalian harus banyak berlatih 
dan banyak membaca ayat-ayat al-Quran. Sambil membaca ayat-ayat tersebut, 
kalian perhatikan contoh-contoh kalimat yang mengandung bacaan nun 
mati/tanwin. 

Untuk membantu kalian dalam menguasai hukum bacaan nun 
mati/tanwin, cobalah kalian membaca ayat-ayat al-Quran yang akan dipaparkan 
di bawah ini kemudian kalian menulis di buku kerja kalian mana contoh-contoh 
bacaan dari ayat-ayat tersebut yang termasuk hukum bacaan nun mati/tanwin. 
 
a.  Al-Quran surat al-Qadr (97) ayat 1-5: 
 

 َلِة اْلَقْدر أَنـَْزْلَناُه ِيفْ  آِإن َلُة اْلَقْدرِ  آَومَ )  ١(لَيـْ ـٌر مـ)  ٢(أَْدرَاَك َما لَيـْ َلُة اْلَقْدِر َخيـْ  ْن أَلْـفِ لَيـْ
ِــمْ ُح ِفيْـ ِئَكــُة َوالــروْ تـَنَـــزُل اْلَمَآل )  ٣(َشــْهر ــ َهــا بِــِإْذِن َرم َســَالٌم ِهــَي َحــىتّٰ )  ٤(أَْمــرٍ  ْن ُكــل 

 ).٥-١: القدر( )٥(َمْطَلِع اْلَفْجر
 

Artinya: “1. Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Quran) pada 
malam kemuliaan. 2. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?  3.  
Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.  4. Pada malam itu turun 
malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur 
segala urusan. 5. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.” (QS. 
al-Qadar (97): 1-5). 

 
 
b.   Al-Quran surat al-‘Alaq (96) ayat 1-19: 

 

ْنَساَن ِمْن َعَلقٍ  )١( َخَلقَ  قْـَرْأ بِاْسِم رَبَك الِذيْ اِ   )٣( قْـَرْأ َورَبَك اْألَْكَرمُ اِ  )٢( َخَلَق اْإلِ
ْنَساَن َما ملَْ يـَْعَلمْ  )٤( َعلَم بِاْلَقَلمِ  الِذيْ  ْنَساَن لََيْطغٰ كَ  )٥( َعلَم اْإلِ  )٦( ىال ِإن اْإلِ

 ىَعْبًدا ِإَذا َصلّٰ  )٩( ىيـَنـْهٰ  أَرَأَْيَت الِذيْ ) ٨( ىَك الرْجعٰ رَب  ن ِإىلٰ إِ  )٧( َأْن َرآُه اْستَـْغٰىن 
أَرَأَْيَت ِإْن َكذَب  )١٢( ىَأْو أََمَر بِالتـْقوٰ  )١١( ىأَْيَت ِإْن َكاَن َعَلى اْهلُدٰ أَرَ  )١٠(

 )١٥( ِئْن ملَْ يـَْنَتِه لََنْسَفَعْن بِالناِصَيةِ َكال لَ  )١٤( ىيـَرٰ  َأملَْ يـَْعَلْم بَِأن اهللاَ  )١٣( َوتـََوٰىلَ 
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َكال َال ُتِطْعُه  )١٨( َسَندُْع الزبَانَِيةَ  )١٧( فـَْلَيدُْع نَاِديَهُ  )١٦( نَاِصَيٍة َكاِذبٍَة َخاِطَئةٍ 
  )١٩- ١: العلق() ١٩( َواْسُجْد َواقْـَرتِبْ 

 
Artinya: “1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, 
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah, dan 
Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, 4. Yang mengajar (manusia) dengan 
perantaraan kalam. 5. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak 
diketahuinya. 6. Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui 
batas, 7. karena dia melihat dirinya serba cukup. 8. Sesungguhnya hanya 
kepada Tuhanmulah kembali (mu). 9. Bagaimana pendapatmu tentang orang 
yang melarang, 10. seorang hamba ketika dia mengerjakan shalat, 11. 
bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas 
kebenaran, 12. atau dia menyuruh bertakwa (kepada Allah)? 13. Bagaimana 
pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? 14. 
Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala 
perbuatannya? 15. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti (berbuat 
demikian) niscaya Kami tarik ubun-ubunnya, 16. (yaitu) ubun-ubun orang 
yang mendustakan lagi durhaka. 17. Maka biarlah dia memanggil 
golongannya (untuk menolongnya), 18. kelak Kami akan memanggil malaikat 
Zabaniyah, 19. sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya; dan 
sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan).” (QS. al-‘Alaq (96): 1-19). 
 
Dari potongan-potongan ayat dalam surat al-Qadar dan surat al-‘Alaq di 

atas, cobalah kalian mengindentifikasi hukum bacaan nun mati/tanwin dengan 
menunjukkan sebab-sebabnya. Tabel seperti di bawah ini barang kali dapat 
membantu kalian dalam melakukan identifikasi tersebut. 

 
 

No. Potongan Ayat Hukum Nun Mati/Tanwin  Keterangan 

 1.    

 2.    

 3.    

 dst.    

 
 
 

B.  Hukum Bacaan Mim Mati 

Ada  3 macam hukum bacaan mim mati atau mim sukun apabila bertemu 
dengan  huruf hijaiyyah, yaitu: 
1. Ikhfa’ Syafawi 
2. Idgham Mimi 
3. Izhhar Syafawi 
 

1. Ikhfa’ Syafawi (  ِْإْخَفاْء َشَفِوي  ) 
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Ikhfa’ artinya menyamarkan, sedang syafawi berasal dari kata syafatun 
berarti bibir. Jadi, Ikhfa’ Syafawi berarti menyamarkan bacaan di bibir. Ikhfa’ 

Syafawi terjadi apabila mim mati bertemu dengan huruf ba’ (ب). Cara 

membacanya dengan menyamarkan bacaan mim mati di bibir sambil 
didengungkan. 

 
Contoh :  

 

No. Bacaan Ikhfa’ Syafawi Keterangan 

 1.  ِنِ مْ  َدَخْلُتْم bertemu dengan huruf ب 
 ب bertemu dengan huruf مْ  ِاْعَتِصُم بِاهللاِ  .2 
 ب bertemu dengan huruf مْ  تـَْرِمْيِهْم ِحبَِجاَرةٍ  .3 
 ب bertemu dengan huruf مْ  َرةِ َوُهْم بِْاَالخِ  .4 
 

 

2. Idgham Mimi (   ِْإْدَغاْم ِمْيِمي  ) 
Idgham Mimi disebut juga Idgham Mitsli ( ◌ْ ِإْدَغــاْم ِمْثِلــي  ) atau Idgham 

Mutamatsilain ( ِِإْدَغـاْم ُمَتَمـاثَِلْني). Cara membacanya adalah seperti menyuarakan 

mim rangkap atau mim yang ditasydidkan. Idgham Mimi terjadi apabila mim 
mati bertemu dengan huruf mim. 

 
Contoh:  
 

No. Bacaan Idgham Mimi Keterangan 

 م bertemu dengan huruf مْ  َكْم ِمْن ِفَئةٍ  .1 
 م bertemu dengan huruf مْ  َوَلُكْم َما َكَسْبُتمْ  .2 
 م bertemu dengan huruf مْ  َهلُْم َمَثالً  .3 
 م bertemu dengan huruf مْ  اَفـََراَيـُْتْم َما ُمتْنُـْونَ  .4 
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3. Izhhar Syafawi (  َِشَفِويْ  ْظَهارْ إ   ) 

Izhhar berarti menjelaskan menyamarkan, sedang syafawi berarti bibir. 
Jadi, Izhhar Syafawi berarti membaca dengan jelas di bibir. Izhhar Syafawi 

terjadi apabila mim mati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain ba’ (ب ) 

dan mim ( م ). Cara membacanya dengan menyuarakan mim mati dengan jelas 

di bibir serta mulut tertutup. 
 
Contoh:  
 
 

No. Bacaan Izhhar Syafawi Keterangan 

 ت bertemu dengan huruf مْ  تَ اَنـَْعمْ  .1 
 غ bertemu dengan huruf مْ  َعَلْيِهْم َغْريِ  .2 
مْ  .3  ُِهْم ِاَىل َرمْ  اَنـ bertemu dengan huruf أ 
 ر bertemu dengan huruf مْ  َوُهْم َراِجُعْونَ  .4 
َها .5   ف bertemu dengan huruf مْ  َهلُْم ِفيـْ
 6.  ْنيَ آَعَلْيِهْم َوَال الضمْ  ل bertemu dengan huruf و 
 7.  مْ  َمْرِجُعُهْم ُمث bertemu dengan huruf ث 
 ج bertemu dengan huruf مْ  اَْم َجَعُلْوا لِلهِ  .8 
 ح bertemu dengan huruf مْ  اَْم َحِسْبُتمْ  .9 
 خ bertemu dengan huruf مْ  اَْم َخَلْقَناهُ  .10
 د bertemu dengan huruf مْ  َلُكْم ِديـُْنُكمْ  .11
 ذ bertemu dengan huruf مْ  فَـُهْم َذِلكَ  .12
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 ر bertemu dengan huruf مْ  َهلُْم رِْزقٌ  .13
 س bertemu dengan huruf مْ  ُمتُْسْونَ  .14
 ش bertemu dengan huruf مْ  َوُهْم َشاِهُدْونَ  .15
 ص bertemu dengan huruf مْ  ُكْنُتْم َصاِدِقْنيَ  .16
 ض bertemu dengan huruf مْ  َعَلْيِهْم َضْربًا .17
 ع bertemu dengan huruf مْ  َوَهلُْم َعَذابٌ  .18
 ق bertemu dengan huruf مْ  َوِعْنَدُهْم َقاِصَراتٌ  .19
 ل bertemu dengan huruf مْ  فَـُهْم َال يـَْرِجُعْونَ  .20
 ن bertemu dengan huruf مْ  مْ َاملَْ َخنُْلْقكُ  .21
 ىه bertemu dengan huruf مْ  اَْم َهلْ  .22
 ط bertemu dengan huruf مْ  َواَْمَطْرنَ  .23
 ظ bertemu dengan huruf مْ  َفِانـُهْم ظَاِلُمْونَ  .24
 ك bertemu dengan huruf مْ  اَْم ُكْنُتمْ  .25
 ي bertemu dengan huruf مْ  اَْم يـَُقْوُلْونَ  .26
 
 

4. Mempraktikkan hukum bacaan mim mati dalam surat-surat al-
Quran 
 
Untuk memahami hukum bacaan mim mati dengan benar dan dapat 

mempraktikkan bacaannya dengan benar kalian harus banyak berlatih dan 
banyak membaca ayat-ayat al-Quran. Sambil membaca ayat-ayat tersebut, 
kalian perhatikan contoh-contoh kalimat yang mengandung bacaan mim mati. 

Untuk membantu kalian dalam menguasai hukum bacaan mim mati, 
cobalah kalian membaca ayat-ayat al-Quran yang akan dipaparkan di bawah ini 
kemudian kalian menulis di buku kerja kalian mana contoh-contoh bacaan dari 
ayat-ayat tersebut yang termasuk hukum bacaan mim mati. 
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a. Al-Quran surat al-Fil (105) ayat 1-5: 
 

َوأَْرَسـَل  )٢( لٍ َتْضِليْ  َأملَْ َجيَْعْل َكْيَدُهْم ِيفْ  )١( لِ َأملَْ تـََر َكْيَف فـََعَل رَبَك بَِأْصَحاِب اْلِفيْ 
ــ ــًرا أَبَابِْي ــْيِهْم طَيـْ ــْرِميْ  )٣( لَ َعَل يْ تـَ ــْأُكوْ  )٤( لٍ ِهْم ِحبَِجــارٍَة ِمــْن ِســج  لٍ َفَجَعَلُهــْم َكَعْصــٍف َم

  )٥-١: الفيل(  )٥(
 
Artinya: “1. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah 
bertindak terhadap tentara bergajah? 2. Bukankah Dia telah menjadikan tipu 
daya mereka (untuk menghancurkan Ka`bah) itu sia-sia?, 3. Dan Dia 
mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, 4. yang 
melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar, 5. lalu Dia 
menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat).” (QS. al-Fil (105): 
1-5). 
 
 

b.  Al-Quran surat al-Muthaffifin (83) ayat 1-17: 
 

ُهْم َأْو َوِإَذا َكــــاُلوْ  )٢( نَ ا َعلَــــى النــــاِس َيْســــتَـْوفـُوْ َن ِإَذا اْكَتــــاُلوْ الــــِذيْ  )١( َويْــــٌل لِْلُمَطفِفــــْنيَ 
ُعوْ َأَال َيُظن أُولٰۤ  )٣( نَ ُهْم ُخيِْسُروْ َوزَنـُوْ  ُم يـَـْوَم يـَُقـوْ  )٥( مٍ لِيَــْوٍم َعِظـيْ  )٤( نَ ثـُـوْ ِئَك أَنـُهْم َمبـْ

ـــاِر َلِفـــيْ  )٦( النـــاُس لِـــَرب اْلَعـــاَلِمْنيَ  ـــاَب اْلُفج ـــا  آَوَمـــ )٧( ِســـجْنيٍ  َكـــال ِإن ِكَت أَْدرَاَك َم
ِبْنيَ َويْـــٌل يـَوْ  )٩( مٌ ِكَتـــاٌب َمْرقـُـــوْ  )٨( ِســـجْنيٌ  ـــِذيْ  )١٠( َمِئـــٍذ لِْلُمَكـــذبـُوْ ال ـــْوِم َن ُيَكـــذ َن بِيَـ

يْ  ِـــيْ ) ١١( نِ الـــد ـــٍد أَث ـــِإَذا تُـ  )١٢( مٍ َوَمـــا ُيَكـــذُب بِـــِه ِإال ُكـــل ُمْعَت ٰل ـــاَل تـْ ـــا َق ـــِه َءايَاتـَُن ى َعَلْي
ِإنـُهـْم  َكـآل  )١٤( نَ ا َيْكِسـبُـوْ وْ ِِْم َمـا َكـانُـ َكال َبْل رَاَن َعَلى قـُُلوْ  )١٣( ُر اْألَوِلْنيَ َأَساِطيْـ 

ْم يـَْوَمِئٍذ َلَمْحُجوْ  ِ١٥( نَ بـُوْ َعْن َر(  ُْهْم َلَصاُلو اجلَِْحيِإنـ مِ ُمث )يـَُقاُل هٰ  )١٦ ِذيْ ُمثَذا ال  
بـُوْ  ١٧-١: املطففني( )١٧( نَ ُكْنُتْم بِِه ُتَكذ( 

 
Artinya: “1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 2. (yaitu) 
orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta 
dipenuhi, 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, 
mereka mengurangi. 4. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa 
sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, 5. pada suatu hari yang besar, 6. 
(yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? 7. 
Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka 
tersimpan dalam sijjin. 8. Tahukah, kamu apakah sijjin itu? 9. (Ialah) kitab 
yang bertulis. 10. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang 
yang mendustakan, 11. (yaitu) orang-orang yang mendustakan hari 
pembalasan. 12. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu 
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melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa, 13. yang 
apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata: "Itu adalah 
dongengan orang-orang yang dahulu". 14. Sekali-kali tidak (demikian), 
sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. 15. 
Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang 
dari (melihat) Tuhan mereka. 16. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-
benar masuk neraka. 17. Kemudian, dikatakan (kepada mereka): "Inilah 
azab yang dahulu selalu kamu dustakan".” (QS. al-Muthaffifin (83): 1-17). 
 
Dari potongan-potongan ayat dalam surat-surat al-Fil dan surat al-

Muthaffifin di atas, cobalah kalian mengindentifikasi hukum bacaan mim mati 
dengan menunjukkan sebab-sebabnya. Tabel seperti di bawah ini barang kali 
dapat membantu kalian dalam melakukan identifikasi tersebut. 
 

No. Potongan Ayat Hukum Bacaan Mim Mati  Keterangan 

 1.    

 2.    

 3.    

 dst.    

 
 

C.  Perbedaan Hukum Bacaan Nun Mati/Tanwin dan Hukum Bacaan 
Mim Mati 

 
Di atas kalian sudah mempelajari hukum bacaan nun mati/tanwin dengan 

semua permasalahannya. Kalian juga sudah mempelajari hukum bacaan mim 
mati dengan permasalahannya. Setelah kalian mempelajari dan mengkaji kedua 
hukum bacaan tersebut terutama dengan memperhatikan contoh-contoh yang 
ada pada masing-masing hukum bacaan yang ada tentunya kalian sudah 
mempunyai gambaran mengenai perbedaan antara kedua hukum bacaan 
tersebut.  

Namun demikian, untuk membantu kalian dalam mengidentifikasi 
perbedaan antara hukum bacaan nun mati/tanwin dengan hukum bacaan mim 
mati, di bawah ini akan dikemukakan beberapa perbedaan yang ada pada kedua 
hukum bacaan tersebut. Di antara perbedaan tersebut adalah seperti berikut: 
1. Jumlah hukum bacaan yang ada pada nun mati/tanwin berbeda dengan 

jumlah hukum bacaan mim mati. Pada nun mati/tanwin ada empat hukum 
bacaan, yaitu izhhar, idgham (bighunnah dan bilaghunnah), iqlab, dan ikhfa’, 
sedang pada mum mati ada tiga hukum bacaan, yaitu izhhar syafawi, 
idgham mimi, dan ikhfa’ syafawi. 

2. Hukum bacaan dalam nun mati/tanwin lebih rumit daripada hukum bacaan 
dalam mim mati. Hal ini terutama dilihati dari jumlahnya hukum bacaan 
yang ada pada keduanya dan juga huruf-huruf hijaiyah yang menjadi bagian 
dari hukum-hukum bacaan yang ada pada keduanya. 

3. Dilihat dari bunyi atau suara yang terdengar, ada bunyi atau suara yang 
sama di antara hukum bacaan nun mati/tanwin dengan hukum bacaan mim 
mati, tetapi hukum bacaannya berbeda. Misalnya bacaan iqlan dalam nun 
mati/tanwin sama bunyinya dengan bacaan ikhfa’ syafawi dalam mim mati, 
begitu juga bacaan idgham bighunnah (dalam nun mati/tanwin yang 
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bertemu mim) sama bunyinya dengan bacaan idgham mim pada mim mati. 
Karena itu jika kalian tidak teliti dan tidak memahami tulisannya, kalian bisa 
salah mengidentifikasi hal tersebut. 

 
Itulah beberapa hal yang dapat dikemukakan di sini. Tentu saja masih ada 

perbedaan lain antara kedua hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati. 
Silahkan kalian mencoba mencermatinya dengan teliti sehingga kalian 
mendapatkan perbedaan antara keduanya selain yang dikemukakan di atas. 
Selamat mencoba! 

 
 

MUTIARA KISAH 

Seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad Saw. seraya bertanya: “Ya 
Rasulullah, tolong wasiatkan kepada saya sesuatu yang dapat saya manfaatkan di 
dunia dan akhirat,” Maka Nabi pun berkata: “Apakah ibu-bapakmu masih ada?” Dia 
menjawab: “Ya.” Nabi berkata: “Apabila telah engkau tunaikan haknya dan engkau 
beri makan, maka setiap suap akan diganti dengan mahligai dalam surga.”  
 
Pada waktu yang lain datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad Saw. dan 
berkata: “Ya Rasulullah, saya masih mempunyai ibu dan segala keperluan hidupnya 
saya penuhi, tetapi beliau menyakiti hati saya dengan lisannya, maka apakah yang 
akan saya perbuat? Nabi berkata: “Tunaikanlah haknya, demi Allah, walaupun 
engkau potong dagingmu (untuk memenuhi keperluannya), engkau belum dapat 
menunaikan haknya walaupun seperempat, tidakkah engkau ketahui, bahwa “surga 
itu di bawah telapak kaki ibu”. Nabi pernah mengatakan bahwa: “Orang yang pergi 
mengunjungi orang tuanya akan dimuliakan Allah setiap langkahnya seratus 
kebajikan dan dihapuskan-Nya seratus keburukan dan mengangkatnya seratus 
derajat, kemudian bila dia duduk di hadapannya dan mengucapkan kata-kata yang 
baik, Allah akan mendatangkan cahaya pada hari kiamat di hadapannya. Apabila 
dia keluar (meninggalkan) orang tuanya, dia keluar dengan membawa ampunan.” 

 
 

UJI KOMPETENSI 

A. Pilihlah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada 
huruf A, B, C, atau D! 

 
1.  Hukum bacaan nun mati selalu bersaamaan dengan hukum bacaan … 
     A. Mim mati                                          B. Tanwin 
     C. Alim lam                                           D. Lam mati 
 
2. Nun mati yang bertemu dengan huruf halaq yang berjumlah enam huruf 

disebut …  
A. Izhhar Halqi                                    B. Idgham Bighunnah 
C. Idgham Bilaghunnah                       D. Ikhfa’ 

 
3. Nun mati yang bertemu dengan huruf ba’ disebut …  
     A. Izhhar Halqi                                      B. Idgham Bighunnah 
     C. Iqlab                                                 D. Ikhfa’ 
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4. Hukum bacaan nun mati pada kata  ٍِحْيقِمْن ر  adalah … 

     A. Izhhar Halqi                                      B. Idgham Bilaghunnah 
     C. Idgham Bighunnah                           D. Ikhfa’ 
 

5. Hukum bacaan mim mati pada kata  َْاملَْ َخنُْلْقُكم adalah … 

     A. Izhhar Syafawi                                  B. Idgham Mimi 
     C. Idgham Bighunnah                           D. Ikhfa’ Syafawi 
 
6.  Contoh dari hukum bacaan ikhfa’ dalam hukum nun mati/tanwin adalah ... 

     A.   ٍِبَقْلٍب َسِلْيم           B.   ْأَْلِف َشْهرٍ  ِمن  

     C.   ٍِجْيمَشْيطَاٍن ر            D.   ُْهم  اَنِْبئـْ
 

7.  Contoh potongan ayat yang digaris bawah  ٍــْن أَْلــِف َشــْهرــٌر م َلــُة اْلَقــْدِر َخيـْ  لَيـْ
termasuk dalam hukum bacaan ... 

     A. Izhhar Syafari    B. Idgham Bighunnah 
     C. Ikhfa’      D. Idgham Bilaghunnah 
 
8.  Huruf hijaiyah yang termasuk dalam hukum bacaan ikhfa’ berjumlah ... 
     A. Enam      B. Sepuluh 
     C. Lima belas     D. Dua puluh delapan 
 
9.  Hukum bacaan ikhfa’ syafawi terjadi jika terdapat mim mati bertemu dengan 

huruf ... 
      A. Lam dan ra’     B. Ba’ 
      C. Mim      D. Ya’ 
 
10. Hukum Mim mati yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain huruf 

mim dan ba’ disebut ... 
A. Ikhfa’ Syafawi    B. Izhhar Syafawi 
C. Idgham Mimim    D. Idgham Misli 
 
 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1.   Hukum bacaan nun mati/tanwin yang bertemu dengan huruf ba’ adalah … 
2. Sedang hukum mim mati yang bertemu dengan huruf wawu disebut … 

3. Kata ُدنـَْيا dalam hukum bacaan nun mati dibaca … 

4. Tunjukkan satu contoh kata yang menunjukkan hukum bacaan Idgham 
Mimi! 

 … merupakan salah satu contoh hukum bacaan َلُكْم ِديـُْنُكمْ  .5

 
C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat! 

1.  Apa yang dimaksud dengan Izhhar Syafawi! 
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2. Jelaskan perbedaan antara Idgham Bighunnah dan Idgham Bilaghunnah 
dengan memberi contoh masing-masing! 

3. Jelaskan perbedaan antara hukum bacaan nun mati/tanwin dengan hukum 
bacaan mim mati! 

4. Jelaskan hukum bacaan nun mati pada ayat berikut 

ٌر َلَك ِمَن اْألُوَىل  َوأَما .  َوَوَجَدَك َعاِئًال فََأْغَىن .  فـََهَدى َوَوَجَدَك َضاال .  َوَلْآلِخَرُة َخيـْ
َهرْ   . الساِئَل َفَال تـَنـْ

5. Jelaskan juga hukum bacaan mim mati pada ayat berikut 

 ِإن رَبـُهْم ِِْم يـَْوَمِئٍذ َخلَِبريٌ . َأملَْ جيَِْدَك يَِتيًما فَآَوى
 


