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۩ HURUF MUQATHA’AH ۩ 

Huruf muqatha’ah adalah huruf-huruf terpisah yang berfungsi sebagai fawaatihus 

suwaar (pembuka surat). Ayat-ayat tersebut tidak dibaca sebagaimana ayat-ayat yang 

lain karena tidak memiliki harakat. Membacanya adalah dengan mengucapkan nama 

dari huruf-huruf yang dimaksud. 

Ayat-ayat ini memiliki lima bentuk yang berbeda berdasarkan jumlah hurufnya. 

1. Satu Huruf 

Bentuk ini terdapat pada tiga surat, yaitu surat Shaad, Qaaf, dan Al-Qalam. 

Surat Ayat Cara Membaca 

Shad ٓ  Shaaaaaad دٓ آص ٓ ص 

Qaf 

ٓآق ٓ قٓ  ٓف  Qaaaaaaf 

Al-Qalam 

 Nuuuuuun نٓ وٓ ن ٓ نٓ 

 

2. Dua Huruf 

Pembukaan surat yang terdiri atas dua huruf terdapat pada sepuluh surat dengan 

empat bentuk yang berbeda, yaitu satu bentuk pada surat Ghaafir, Fushshilat, Asy-

Syuura, Az-Zukhruuf, Ad-Dukhaan, Al-Jatsiah, dan Al-Ahqaaf, serta tiga bentuk yang lain 

pada surat Thaaha, An-Naml, dan Yaasiin. 

Surat Ayat Cara Membaca 

Thaaha طه 
 Thaa Haa اهٓ اطٓ 

An-Naml ٓ  طس 
ٓ سٓ اطٓ   Thaa Siiiiiin ي 

Yaasiin ٓ ٓ سٓ اي ٓ يس   Yaa Siiiiiin ي 

Ghaafir, dll 
 حمٓ 

 Haa Miiiiiim مٓ ي ٓمٓ احٓ 
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3. Tiga Huruf 

Pembukaan surat yang terdiri atas tiga huruf terdapat pada 13 (tiga belas) tempat 

dengan empat bentuk yang berbeda. Enam tempat dengan huruf الم (Alif Lam Mim), 

yaitu pada surat Al-Baqarah, Aali ‘Imraan, Al-‘Ankabut, Ar-Ruum, Luqmaan, dan As-

Sajdah. Lima dengan huruf الر (Alif Lam Ra) yaitu pada surat Yuunus, Huud, Yuusuf, 

Ibraahim, dan Al-Hijr. Serta dua surat dengan sununan طسم (Tha Sin Mim) yang terdapat 

pada pembukaan surat Asy-Syu’ara dan Al-Qashash. 

Surat Ayat Cara Membaca 

Al-Baqarah, dll 
ل ٓ ال مٓ 

 
ٓأ  Alif Laaaaaammmiiiiiim  مٓ ي ٓم  مٓل  ٓٓف 

Yunus, dll ل ٓ ال ر
 
ٓأ  Alif Laaaaaam Raa ارٓ ٓمٓ ل  ٓٓف 

Asy-Syu’ara dan 

Al-Qashash 

مٓ   طس 
ٓسٓ آطٓ   Thaa Siiiiiimmmiiiiiim مٓ ي ٓم ٓ ٓي 

 

4. Empat Huruf 

Pembukaan surat yang terdiri atas empat huruf terdapat pada dua surat, yaitu 

 .pada surat Al-Ra’d المر pada surat Al-A’raaf dan المص

Surat Ayat Cara Membaca 

Al-A’raaf ٓ ل ٓ ال م ص 
 
ٓأ  Alif Laaaaaammmiiiiiim Shaaaaaad دٓ آص ٓ مٓ ي ٓم ٓ مٓل  ٓٓف 

Ar-Ra’d ل ٓ ال م ر
 
ٓأ  Alif Laaaaaammmiiiiiim Raa ارٓ  مٓ ي ٓم ٓ مٓل  ٓٓف 

 

5. Lima Huruf 

Pembukaan surat yang terdiri atas lima huruf hanya satu, yaitu كهيعص pada surat 

Maryam. 

Surat Ayat Cara Membaca 

Maryam ٓ هيع ص   ك 

ٓآكٓ  ٓآي ٓٓاهٓ ٓف  ي   دٓ آص ٓٓع 
Kaaaaaaf Haa Yaa ‘Aiiiiiingngng 

Shaaaaaad 
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۩ HAMZAH WASHAL ۩ 

Telah diuraikan dalam sub bab konsistensi dalam mad, bahwa ada tanda mad 

yang tidak dibaca panjang, di antaranya adalah tanda alif washal atau hamzah washal, 

yaitu huruf alif yang di atasnya terdapat tanda khusus : ٱ . Tanda yang berada di atas alif 

diambil dari kepala huruf “Shad” yang merupakan kependekan dari kata “Shil” 

(sambungkanlah) atau bermakna washal. Dengan adanya tanda tersebut, maka huruf alif 

tidak dibaca dan bacaan langsung dilanjutkan atau disambungkan ke huruf setelahnya. 

Hamzah washal tidak dibaca bila berada di tengah kata atau kalimat, namun bila 

ia berada di awal kalimat, maka ia berbunyi sebagaimana hamzah biasa. Hanya ada 

beberapa catatan mengenai bagaimana ia dibunyikan, apakah dengan dhammah, kasrah, 

atau fathah. 

1. Hamzah Washal sebelum Lam Ta’rif 

Lam Ta’rif (atau juga dikenal dengan istilah “alif lam ta’rif”) adalah huruf Lam 

Sakinah (Lam Mati) yang berfungi sebagai tanda pengenal pada kata-kata benda, yang 

asalnya tidak tertentu menjadi tertentu. Secara sederhana, lam ta’rif memiliki kesamaan 

makna dengan kata “the” dalam Bahasa Inggris. 

Seluruh hamzah washal dibaca dengan fathah (vokal “a”) sebelum lam ta’rif 

(baik syamsiyyah atau qamariyyah). Alif Lam Qamariyyah adalah alif lam yang lam 

matinya dibaca jelas, tandanya terdapat tanda sukun pada huruf Lam. Alif Lam 

Syamsiyyah adalah alif lam yang lam matinya tidak dibaca namun langsung dibaca huruf 

selanjutnya, tandanya adalah tanda tasydid. 

Kaidah di atas berlaku umum, kecuali pada kata ٓ  ,seperti pada QS. Al-Anfaal ,ٱْلت ق 

8: 41, dimana ia dibaca dengan kasrah menjadi : iltaqa. 

 

Adapun pada selain kata tersebut maka hamzah washal dibaca dengan fathah. 
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Alif Lam Syamsiyyah Alif Lam Qamariyyah 

 

2. Hamzah Washal pada Fi’il (Kata Kerja)  

Hamzah washal pada fi’il dibaca dhammah (vokal “u”) bila huruf ketiganya 

dhammah dan dibaca kasrah (vokal “i”) bila huruf ketiganya kasrah atau fathah. Al-

Imam Ibnul Jazariy berkata: 

ْ
ْ
َدأ
ْ
اب
َ
ْْو زه

ْ
م
َ ه
ِْْب ـله

ْ
ص
َ
و
ْ
ـْنْْال ْْمه ـل 

ْ
ْْفهع

 
ْ ْبهَضـم

ْ
ْْإن

َ
َْْكـان

 
ث َْْثالـه

َ
ـن ْْمه ـله

ْ
ـع ْْالفه

 
ـَضـم

ُ
 ي

ْ
ُ
ه ْ ِسه

ْ
اك
َ
ـاَلْْو

َ
ْْح َكْسـره

ْ
ْْال ـحه

ْ
َفت
ْ
ال
َ
 و

“Dan bacalah hamzah washal pada fi’il (kata kerja) dengan dhammah, 

Bila huruf ketiga pada fi’il tersebut dhammah, 

Dan bacalah dengan kasrah bila huruf ketiganya kasrah atau fathah.” 

Hamzah Washal yang dibaca dengan Kasrah (vokal “i”) 
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Hamzah Washal yang dibaca dengan Dhammah (vokal “u”) 

 

Kaidah di atas berlaku bila hamzah washal berhadapan dengan kata asli (bentuk 

tunggal). Bila kata tersebut merupakan bentuk jamak, maka mesti dicari dulu bentuk 

tunggalnya untuk menentukan apakah hamzah washal dibaca dengan dhammah atau 

kasrah. Contoh (QS. Yuunus, 10: 71): 

 

Bila kita mengikuti kaidah di atas secara mentah-mentah, hamzah washal pada 

kata yang berada dalam kotak merah akan dibaca dengan dhammah, karena huruf 

ketiga pada kata tersebut berharakat dhammah. Namun, bila kita ingin memulai 

membaca pada kata tersebut, maka ia dibaca dengan kasrah, karena bentuk asli 

(tunggal) dari kata terebut adalah: ٓ  ,dimana huruf ketiganya berharakat kasrah ,ٱقتض 

bukan dhammah. 

3. Hamzah Washal yang Diikuti Hamzah 

Kaidah yang mesti kita pahami adalah: 

1) Jika ada dua hamzah bertemu, yang pertama berharakat kasrah, sedangkan 

yang kedua bertanda sukun, maka hamzah kedua berubah menjadi “Ya 

Mad”, lalu dibaca dengan panjang 2 harakat. 

2) Jika ada dua hamzah bertemu, yang pertama berharakat dhammah, 

sedangkan yang kedua bertanda sukun, maka hamzah kedua berubah 

menjadi “Wawu Mad”. 
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Telah kita pelajari sebelumnya bahwa dalam kata kerja, hamzah washal 

mengikuti harakat huruf ketiga, bila huruf ketiga dhammah, maka hamzah washal dibaca 

dhammah. Adapun bila huruf ketiga berharakat fathah atau kasrah maka hamzah washal 

dibaca kasrah. Bila huruf kedua adalah hamzah sakinah (hamzah mati), sedangkan 

hamzah washal dibaca kasrah atau dhammah, maka hamzah sakinah yang merupakan 

huruf kedua pada kata tersebut berubah menjadi huruf mad. Contohnya: 

 QS. At-Taubah, 9: 49 

 

Bila kita ingin mengawali bacaan dari kata yang berada dalam kotak merah, 

maka hamzah washal pada kata tersebut dibaca kasrah, karena huruf ketiga kata tersebut 

berharakat fathah. Namun ia tidak dibaca i’dzan, melainkan iidzan. Hal ini disebabkan 

huruf kedua kata tersebut adalah hamzah sakinah. 

 QS. Yuunus, 10: 15 

 

Hamzah washal pada kata di atas tidak dibaca i’ti, karena huruf keduanya 

merupakan hamzah sakinah, maka hamzah tersebut berubah menjadi huruf mad yang 

mengakibatkan kata tersebut dibaca iiti. 

 

 QS. Thaaha, 20: 64 

 

Begitu pula dengan kata tsumma’tuu pada ayat di atas. Bila kita memulai bacaan 

dari kata yang diberi kotak merah, maka ia dibaca iituu karena huruf keduanya 

merupakan hamzah sakinah yang berubah menjadi mad. Adapun hamzah washal dibaca 

kasrah adalah disebabkan bentuk asli kata tersebut adalah: ْٱ ته
ْ
ئ , dimana huruf ketiganya 

berharakat kasrah. 
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 QS. Al-Ahqaaf, 46: 4 

 

Kasus pada ayat di atas mirip dengan pada ayat sebelumnya, dimana kata yang 

berada dalam lingkaran merah berasal dari kata: ْٱ ته
ْ
ئ , dimana huruf ketiganya 

berharakat kasrah. Maka, bila kita ingin memulai bacaan dari kata tersebut, ia dibaca 

iituunii. 

4. Hamzah Washal pada Isim (Kata Benda) yang tidak didahului Lam Ta’rif 

فهـي
َ
ـاءْه و َ

ْ
ْ االْس

َ
ْ َغْيـر َهـا الـل َمه

ُ

ْ
فهــي َكِس

َ
 و

ْ ـن 
ْ
ْْاب

َ
ـع
َ
ْْم َـةه

ـن
ْ
ْْاب ئ  ـره

ْ
َـْيـنهْْام

ن
ْ
اث
َ
أَةْ ْو

َ
ــر

ْ
ام
َ
ْْو ــم 

ْ
اس
َ
ْْو

َ
ـــع

َ
ـْيـنهْْم َ

ـت
َ
ن
ْ
 اث

“Dan pada kata benda yang tidak didahului Lam Mati, hamzah washal dibaca 

kasrah... Seperti pada ibnun, ibnati, imriin, itsnaini, imraatin, ismin, dan itsnataini.” 

5. Nun Wiqayah pada Hamzah Washal yang Sebelumnya Tanwin 

Nun wiqayah adalah bunyi nun kasroh (“ni”) yang terjadi ketika tanwin dibaca 

bersambung dengan hamzah washal. Pada mushaf standar internasional, nun wiqayah 

tidak diberi tanda apapun karena orang-orang Arab sudah secara otomatis membacanya 

demikian. Adapun pada mushaf Indonesia, maka nun wiqayah dilambangan dengan nun 

kecil yang berada di bawah hamzah washal (alif). 

Cara membacanya adalah dengan menghilangkan bunyi tanwin dengan harakat 

biasa dan muncul bunyi tambahan “ni” sesudahnya. Sederhananya dapat dilihat pada 

rumus berikut: 

bunyi “...an-...” + “hamzah washal” = “...a-ni...” 

bunyi “...in-...”  + “hamzah washal” = “...i-ni...” 

bunyi “...un-...” + “hamzah washal” = “...u-ni...” 
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Tulisan Dibaca 

ب يثٓ  ٍةٓخ  ر  ج  ش  ت ثَّت ٍٓةٓٱك   ج 
ب يثٓ  ٍةٓخ  ر  ج  ش  ٓٓة ٓك  ت ثَّت ٓن   ج 

وٓ 
 
تٓٱًٓوال هٓ ٓأ و ا ضُّ نف   

وٓ 
 
تٓٓنٓ وٓ ل هٓ ٓأ و ا ضُّ  نف 

 ٓ حٓ ٓٱّللَّ
 
ٓ ٱٓدٓ أ دٓ ّٓللَّ م  ٓٱلصَّ  ٓ حٓ ٓٱّللَّ

 
ٓدٓ أ ٓ ن  دٓ ّٓللَّ م  ٓٱلصَّ

ل ٓٓم نٓ  ٓقٓ ٱٓقٍٓع 
 
أ ٓر  ل ٓٓم نٓ  ٓٓقٓ ع  ٓن 

 
أ ٓق ر 

 

 


