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BAB I 
 

MAKHRAJ HURUF 
 

A. Makhraj Huruf secara bahasa berarti tempat keluarnya huruf. 

Adapun secara istilah adalah tempat keluarnya suara huruf hijaiyah 

mulai dari alif sampai ya’. 

 

B. Tempat-tempat keluarnya suara huruf hijaiyah.  

 

Tempat keluarnya suara huruf hijaiyah ada 5 kelompok yaitu : 

1. Keluarnya dari rongga mulut  

Pada tempat ini terdapat 1 makhraj, sedangkan hurufnya ada 3  

yaitu :  

 

   

   

2. Keluarnya dari tenggorokan   

Pada tempat ini terdapat  3 makhraj, sedangkan hurufnya ada 6 

yaitu :  

 

Tempat  keluar huruf Huruf Contoh 

Pangkal tenggorokan    

Tengah tenggorokan    
Ujung tenggorokan    

         
 

3. Keluarnya dari lidah  

Pada tempat ini terdapat 10 makhraj sedangkan hurufnya ada 18 
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Tempat keluar huruf Huruf Contoh 

Pangkal lidah di himpitkan ke langit- 

langit atas   

Lidah di depan makhraj  )   

Tengah lidah dihimpit ke langit – langit 

atas 

   

  

  

Tepi lidah samping kanan / kiri 

dihimpit ke gusi kanan / kiri  
 

Ujung lidah bagian atas dengan gusi 

dua buah gigi seri yang atas  
 

Pinggir lidah bagian ujung menempel 

pada gusi atas,  

 
 

 

Pinggir lidah bagian ujung menempel 

pada gusi atas ( gusi pada dua gigi 

seri bagian depan ) 
 

 

Ujung lidah dihimpitkan ke gigi 

depan yang atas 

  

  

  

Ujung lidah dihimpitkan sedikit 

renggang ke gigi depan yang bawah 

  

  

  
Ujung lidah dihimpitkan sedikit   
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renggang ke ujung gigi atas 
  

  

4. Keluarnya dari dua bibir   

Pada tempat ini terdapat 2 makhraj, sedangkan hurufnya ada 4 

yaitu : 

 

Tempat  keluar huruf Huruf Contoh 

Bibir bawah bagian dalam 

dihimpitkan sedikit renggang 

ke ujung gigi atas 
 
  

Dua bibir dihimpitkan 

menghadap satu sama lain    

Jika sedikit renggang   

5. Keluarnya dari rongga hidung  

Pada tempat ini huruf yang keluar menimbulkan bunyi dengung   

yaitu :  

 

  Contoh 

Iqlab       

Ikhfa` 

 

 
 

Idgham 

bighunnah   
 

  Contoh 
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Ikhfa’ Syafawi   
Idghom mimi   
Bunyi nun dan mim 

bertasydid    
  

C. Cara mengetahui Makhraj Huruf 

 

Untuk mengetahui tempat asal (makhraj)  huruf dapat ditempuh 

dengan tiga cara yang sederhana yaitu : 

 

1. Mengucapkan huruf dengan memberi hamzah washal 

sebelumnya, seperti :  

Huruf          dibaca       
Huruf         dibaca      

2. Mengucapkan dengan memberi hamzah washal 

sebelumnya, kemudian huruf tersebut ditasydid, seperti : 
Huruf                dibaca      

           Huruf             dibaca        

3. Mengucapkan dengan memberi huruf Ha’ sukun (    ) 

setelahnya, seperti :  

Huruf      س      dibaca         

Huruf     ش       dibaca       

 

Latihan  

1. Apakah yang dimaksud dengan makhraj huruf menurut 

bahasa dan istilah? 

2. Ada berapakah tempat keluarnya huruf secara umum? 

3. Sebutkan huruf – huruf yang keluar dari rongga mulut? 
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4. Sebutkan huruf – huruf yang keluar dari tenggorokan 

beserta contohnya? 

5. Sebutkan huruf – huruf yang keluar dari lidah beserta 

contohnya? 

6. Sebutkan huruf – huruf yang keluar dari dua bibir beserta 

contohnya? 

7. Sebutkan huruf – huruf yang keluar dari rongga hidung 

beserta contohnya? 

8. Sebutkan ada berapakah cara untuk mengetahui makhraj 

huruf 

 

9. Tentukan tempat keluarnya suara huruf dari yang bergaris 

bawah! 

 

 

BAB II 
 

SIFAT-SIFAT HURUF 
 

A. Pengertian sifat-sifat huruf 

   Sifat menurut bahasa adalah: 

) Artinya : sesuatu yang melekat pada sesuatu.  

Sedangkan menurut istilah adalah: 

  )  
Artinya : cara baru bagi huruf ketika sampai di makhraj. 

Sifat menurut istilah ahli qiro'at adalah : keadaan yang tidak tetap  

yang terjadi pada huruf ketika terucap (terjadi) di dalam makhrajnya. 

 

B.  Pembagian sifat-sifat huruf 
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     Ulama Qiro'at membagi sifat huruf menjadi dua bagian yaitu : 

1. Sifat yang tetap, artinya sifat yang selalu tetap melekat pada huruf 

dalam  keadaan apapun, dan tidak boleh berpisah dari padanya 

sama sekali. 

2. Sifat yang tidak tetap, artinya sifat yang tidak selalu melekat pada 

huruf atau sifat yang kadang-kadang bergabung dan kadang-

kadang terpisah dengan huruf, dikarenakan suatu sebab yang 

mengharuskan demikian. 

 

1. Sifat Yang Tetap. 

  Sifat yang tetap ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

a. Sifat yang berlawanan , ada 10 macam yaitu : 

1 Isti`la`>< Istifal 4 Hams >< Jahr 

2  Syiddah  >< Rikhwah 5    Idzlaq >< Ishmat 

3 Ithbaq >< Infitah   

 

1) Hams ) 

Menurut bahasa artinya : samar / tidak terang 

Menurut istilah artinya : huruf yang apabila 

diucapkan/dimatikan mengeluarkan nafas. 

Hurufnya ada 10 macam: dirumuskan dalam kalimat : 

     

     
 

                     Contoh : 

Contoh Lafadh Huruf Contoh Lafadh Huruf 

    

    

    

 

2) Jahr ) 
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Menurut bahasa artinya : tampak  / terang 

Menurut istilah artinya  : huruf apabila diucapkan 

/dimatikan tidak mengeluarkan nafas. 

Hurufnya ada 19 yang dirumuskan dalam kalimat : 

 

 

 

 
 

 

                     Contoh : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Syiddah  )  

Menurut bahasa artinya : kuat 

Menurut istilah artinya  : huruf apabila diucapkan 

/dimatikan suaranya tertahan /terhenti. 

Hurufnya ada 8 yang dirumuskan dalam kalimat : 

       

) 
                    Contoh : 

Contoh Lafadz Huruf Contoh Lafadz Huruf 

    

    

Contoh Lafadz Huruf Contoh Lafadz Huruf 
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4) Rikhwah ( ) 

Menurut bahasa artinya : lunak / kendor 

Menurut istilah  artinya : huruf apabila diucapkan/dimatikan 

suaranya terlepas/masih berjalan bersama huruf itu . 

Huruf itu ada 16  yang dirumuskan dalam kalimat :  

 

 

) 
                     Contoh : 

Contoh Lafadz Huruf Contoh Lafadz Huruf 

    

    

    

 

5) Tawassuth  (  ) 

Menurut bahasa artinya : tengah-tengah 

Menurut istilah artinya : huruf apabila diucapkan / 

dimatikan suaranya tertahan  ( syiddah ) dan terlepas 

( rikhwah ). 

Hurufnya ada 5 yang dirumuskan dalam kalimat : 

 

 
                    Contoh : 

Contoh Lafadz Huruf Contoh Lafadz Huruf 
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Jadi sifat tawassuth itu adalah : sifat yang terletak diantara / 

ditengah-tengah syiddah dan rikhwah. 

 

6) Isti'la` (  ) 

Menurut bahasa artinya : naik / terangkat 

Menurut istilah artinya  : ketika mengucapkan huruf , lidah 

terangkat / naik ke langit- langit mulut. 

Hurufnya ada 7 yang dirumuskan dalam kalimat  

  

 

 
                   Contoh : 

Contoh Lafadz Huruf Contoh Lafadz Huruf 

    

    

    

 

7) Istifal (  

Menurut bahasa artinya : turun / ke bawah 

Menurut istilah artinya  : ketika mengucapkan huruf, lidah 

turun ke dasar mulut. 

Hurufnya ada 22 yang dirumuskan dalam kalimat : 
 

 

 
 

 

 

 

                   Contoh : 
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Contoh Lafadh Huruf Contoh Lafadh Huruf 

    

    

    

 

8) Ithbaq (  ) 

Menurut bahasa artinya : melekat  

Menurut istilah artinya  : ketika mengucapakan huruf, lidah 

melekat ke langit-langit mulut. 

Hurufnya ada 4 yang dirumuskan dalam kata : 

 

) 
                    Contoh : 

Contoh Lafadh Huruf Contoh Lafadh Huruf 

    

    
 

Huruf –huruf ithbaq ini adalah sebagian dari huruf-huruf 

isti'la` dan cara membacanyapun sama. Namun untuk huruf 

isti'la` yang tergolong huruf ithbaq,  suaranya lebih besar 

daripada huruf isti'la` yang bukan termasuk huruf-huruf 

ithbaq. Dengan demikian suara huruf isti'la` dapat dibagi 

menjadi 4 macam yaitu : 

 

 

 

1) Suaranya terbesar         : bila huruf itu berharakat 

dhammah. 

                           Contoh : 

Contoh Lafadh Huruf Contoh Lafadh Huruf 
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2) Suaranya besar          : bila huruf itu berharakat sukun / 

mati. 

                           Contoh : 

Contoh Lafadh Huruf Contoh Lafadh Huruf 

    

    
 

3) Suaranya agak kecil    : bila huruf itu berharakat sukun / 

mati. 

                           Contoh : 

Contoh Lafadh Huruf Contoh Lafadh Huruf 

    

    
 

4) Suaranya lebih kecil     : bila huruf itu berharakat kasrah. 

                          Contoh : 

Contoh Lafadh Huruf Contoh Lafadh Huruf 

    

    

9) Infitah (  ) 

Menurut bahasa artinya : terbuka 

Menurut istilah artinya  : ketika mengucapkan huruf, lidah 

merenggang dari langit-langit mulut . 

Hurufnya ada 25 yang dirumuskan dalam kalimat : 

 

 
                    Contoh : 
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Contoh Lafadz Huruf Contoh Lafadz Huruf 

    

    

    

Dalam huruf-huruf infitah terdapat huruf  (  ) yang 

mana ketiga huruf tersebut  termasuk huruf isti'la`, maka 

cara membacanya harus lebih besar dari huruf huruf infitah 

lainnya. Dengan demikian suara huruf hijaiyyah dapat 

menjadi 3 bagian, yaitu : 

1) Suaranya terbesar : yaitu huruf –huruf yang bersifat 

isti'la` dan ithbaq ada 4 huruf : 

 
2) Suaranya besar : yaitu huruf-huruf yang bersifat isti'la` 

dan infitah, yaitu : 

 
3) Suaranya kecil      : yaitu huruf-huruf yang bersifat 

isti'la` dan ithbaq, yang hurufnya ada 22 yaitu : 

 

10) Idzlaq (  ) 

Menurut bahasa artinya   : ujung 

Menurut istilah artinya    : huruf yang cepat terucap karena 

keluar dari ujung lidah dan ujung bibir. Hurufnya ada 6 

yaitu : 

 

) 

11) Ishmat ( ) 
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Menurut bahasa artinya : menahan / diam 

Menurut istilah artinya  : huruf yang kurang cepat / agak 

lamban ketika terucap, karena keluarnya dari ujung lidah 

atau ujung bibir. 

Hurufnya ada 23 yang dirumuskan dalam kalimat : 

 

 
 

2. Sifat yang tidak punya lawan, ada 8 macam yaitu : 

 

1 Shafir  Takrir 

2 Qolqolah  Tafasysyi 

3 Lin  Isthitolah 

4 Inhirof  Ghunnah 

 

 

 

 

a. Shafir ( ) 

Menurut bahasa artinya : siul / seruit bagaikan burung atau 

belalang 

Menurut istilah artinya : suara tambahan yang keluar dari 

antara kedua bibir atas dan bawah secara bersama-sama  

ketika mengucapkan huruf. 

Hurufnya ada 3 macam, dirumuskan dalam kalimat : 

 
Perbedaan antara shafir dan hams adalah kalau shafir desis 

nafas suaranya lebih kuat dari pada hames yang sedang 

berhembus. Karena itu suara shafir dapat dibagi menjadi 3 

macam : 
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1. Shafir Kubra (Shafir yang besar) , yang terdapat pada 

huruf  (   

2. Shafir Wushta (Shafir yang  sedang /pertengahan), 

terdapat pada   huruf  (  ) 

3. Shafir Sughra (Shafir yang kecil),  terdapat pada huruf  

(  ) 

b. Qalqalah ( ) 

Menurut bahasa artinya   : gerak atau goncang 

Menurut istilah artinya : terjadinya suara goncangan di 

dalam makhraj, ketika mengucapkan huruf dalam  

keadaan mati, sekiranya  terdengar pantulan suara yang 

kuat. 

Hurufnya ada 5 yang dirumuskan dalam kalimat : 

 

) 

 

c. Lin (  ) 

Menurut bahasa artinya : mudah / halus 

Menurut istilah artinya  : mengeluarkan huruf dengan 

halus/lunak tanpa paksaan. Hurufnya ada 2, yaitu    : 

      dan     yang terletak setelah fathah. 

 

d. Inhirof  ( ) 

Menurut bahasa artinya : condong 

Menurut istilah artinya  : huruf ketika terucap condong  

ke arah makhraj huruf yang lain. 

Hurufnya ada 2, yaitu :            (      ) 
Huruf ( ) condong ke luar / ujung lidah 

Huruf (  ) condong ke dalam serta sedikit ke arah lam 
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e. Takrir ( ) 

Menurut bahasa artinya  : terulang-ulang  yang lebih dari 

satu kali.  

Menurut istilah artinya  : ujung lidah tergeser ketika 

mengucapkan huruf (  ). Akan tetapi yang dimaksud 

disini ialah ketika mengucapkan ( )  agar supaya lidah 

tidak terlalu banyak bergetar atau getaran lidah hanya 

terjadi satu kali saja, khususnya ketika ditasydid 

Hurufnya hanya 1 yaitu :     (  ) 

f.   Tafasysyi ( ) 

Menurut bahasa artinya : tersebar / meluas 

Menurut istilah artinya  : angin merata di dalam mulut 

ketika mengucapkan huruf. 

                          Tafasysyi dibagi menjadi 3 macam yaitu : 
 

1. Tafasysyi Kubra (besar), yaitu jika huruf syin 

berharakat tasydid (  ) 

2. Tafasysyi Wustha (sedang), yaitu jika huruf syin 

berharakat sukun (   )          

3. Tafasysyi Sughra (kecil) jika huruf syin berharakat 

fathah      (  ) 

g. Istitholah ( ) 

Menurut bahasa artinya : memanjang 

Menurut istilah  artinya : suara (  ) memanjang dari 

permulaan tapi lidah / bersambung dengan makhraj lam 

Hurufnya hanya ada satu yaitu:         ( )    

h. Ghunnah ( ) 

Menurut bahasa artinya  : dengung / suara desing yang 

keluar dari pangkal hidung bukan dari lidah. Menurut 

istilah artinya : suara jelas yang keluar dari pangkal 
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hidung  khaisyum dan tersusun dalam 2 huruf yaitu : nun 

tanwin dan mim tanwin secara mutlak dalam keadaan 

hidup atau mati, bertasydid dan tidak bertasydid  

 Hurufnya hanya ada 2 yaitu :         ( ) 
Pembagian ghunnah 

Ghunnah/ suara dengung di dalam ilmu tajwid dibagi 

menjadi 2 yaitu : 

1) Ghunnah Asliyah, dinamakan juga  ghunnah 

naqishoh  (kurang) karena suara dengung nun dan 

mim kurang dari 1 harakat / hampir tak tampak, 

tapi harus ada, yaitu ketika : 

a. Baca idzhar, Contoh : 

 

                                   

  
b. Berharakat,  Contoh : 

 
 

2) Ghunnah Far'iyyah, dinamakan juga ghunnah 

kamilah (sempurna) karena suara dengung (nun 

dan mim ) dibaca sepanjang 2 harakat, yaitu 

ketika : 

a. Bertasydid, contoh  : 

 
 

b. Baca idgham bighunnah, contoh  : 

 
c. Baca ikhfa, contoh  : 

 
d. Baca iqlab, contoh   : 

  
Perhatian : 
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Tebal dan tipisnya suara ghunnah, tergantung pada huruf 

yang sesudahnya. Maksudnya ialah ghunnah terbagi 

menjadi 2 macam , yaitu : 

a.   Ghunnah tarqiq (tipis ) yaitu : nun mati / tanwin dan 

mim mati yang bertemu huruf-huruf tarqiq. 

                  Contoh : 

 

 b.  Ghunnah tafkhim ( tebal ) yaitu nun mati : nun mati 

/tanwin dan mim mati  yang bertemu huruf-huruf 

tafkhim.                  

                       Contoh : 

 

 

 

 

Latihan Pengucapan Huruf Hijaiyyah 
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Gambar makhraj huruf 
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Latihan 

1. Apakah yang dimaksud dengan sifat menurut bahasa dan istilah ? 

2. Menurut ahli qiro'at apakah yang dimaksud dengan sifat? 

3. Sebutkan pembagian sifat – sifat huruf?  

4. Sebutkan pembagian sifat huruf tetap? 

5. Apakah yang dimaksud dengan Hams menurut bahasa dan istilah? 

6. Sebutkan huruf – huruf hams beserta contohnya? 

7. Apakah yang dimaksud dengan Jahr menurut bahasa dan istilah? 

8. Sebutkan huruf – huruf Jahr beserta contohnya? 

9. Apakah yang dimaksud dengan Syiddah menurut bahasa dan 

istilah? 

10. Sebutkah huruf – huruf Rikhwah beserta contohnya? 

11. Apakah yang dimaksud dengan Tawassuth menurut bahasa dan 

istilah? 
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12. Apakah yang dimaksud dengan sifat Tawassut? 

13. Sebutkan huruf – huruf Tawassuth beserta contohnya? 

14. Apakah yang dimaksud dengan Isti'la' menurut bahasa dan 

istilah? 

15. Sebutkan huruf – huruf Isti'la' beserta contohnya? 

16. Apakah yang dimaksud dengan Istifal menurut bahasa dan istilah? 

17. Sebutkan huruf – huruf Istifal beserta contohnya? 

18. Apakah yang dimaksud dengan Ithbaq menurut bahasa dan 

istilah? 

19. Sebutkan huruf – huruf Ithbaq beserta contohnya? 

20. Sebutkan pembagian suara huruf isti'la' beserta contohnya? 

21. Apakah yang dimaksud dengan Infitah menurut bahasa dan 

istilah? 

22. Sebutkah huruf – huruf Infitah beserta contohnya? 

23. Sebutkan pembagian suara huruf  hijaiyyah? 

24. Apakah yang dimaksud dengan Idzlaq menurut bahasa dan 

istilah? 

25. Sebutkan huruf – huruf Idzlaq beserta contohnya? 

26. Apakah yang dimaksud dengan Ishmat menurut bahasa dan 

istilah? 

27. Sebutkan huruf – huruf Ishmat beserta contohnya? 

28. Sebutkan pembagian sifat huruf yang berlawanan? 

29. Apakah yang dimaksud dengan Shafir menurut bahasa dan 

istilah? 
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30. Sebutkan huruf – huruf Shafir beserta contohnya? 

31. Apakah perbedaan antara Shafir dan Hams? 

32. Sebutkan pembagian suara Shafir beserta contohnya? 

33. Apakah yang dimaksud dengan Qolqolah menurut bahasa dan 

istilah? 

34. Sebutkan huruf – huruf Qolqolah beserta contohnya? 

35. Apakah yang dimaksud dengan Lin menurut bahasa dan istilah? 

36. Sebutkan huruf – huruf  Lin beserta contohnya? 

37. Apakah yang dimaksud dengan Inhirof menurut bahasa dan 

istilah? 

38. Sebutkan huruf – huruf Inhirof menurut bahasa dan istilah? 

39. Apakah yang dimaksud dengan Takrir menurut bahasa dan 

istilah? 

40. Sebutkan huruf Takrir beserta contohnya? 

41. Apakah yang dimaksud dengan Tafasysy menurut bahasa dan 

istilah? 

42. Sebutkah pembagian Tafasysyi beserta contohnya? 

43. Apakah yang dimaksud dengan Istitholah menurut bahasa dan 

istilah? 

44. Sebutkan huruf Istitholah beserta contohnya? 

45. Apakah yang dimaksud dengan Ghunnah menurut bahasa dan 

istilah? 

46. Sebutkan huruf – huruf Ghunnah beserta contohnya? 
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47. Sebutkan pembagian Ghunnah menurut suara dengung beserta 

contohnya? 

48. Sebutkan pembagian Ghunnah menurut tebal tipisnya beserta 

contohnya? 
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BAB III 
WAQAF DAN IBTIDA` 

I. WAQAF 

 

A. Pengertian Waqaf 

 

Menurut bahasa  : Berhenti atau menahan. 

Menurut istilah : Menghentikan suara sebentar pada suatu     

kalimat guna  mengambil nafas dengan niat untuk melanjutkan 

bacaan  lagi dan tidak berniat menghentikan bacaan tersebut sama 

sekali. 

Wakaf boleh dilakukan hanya pada ra’su al ayat (akhir ayat) dan 

pada pertengahan ayat yang disertai dengan bernafas. Tidak 

diperbolehkan waqaf di pertengahan antara lafadh yang bentuk 

tulisannya bersambung, seperti:  yang asalnya   atau 

 yang aslinya  dan sebagainya. 

 

B. Pembagian Waqaf 

 

Secara umum waqaf terbagi menjadi 4, yaitu: 

1. Waqaf Intidhariy  ( ) 

2. Waqaf Idlthirariy    

3. Wakaf Ikhtibariy   

  

4. Waqaf Ikhtiyariy    

1. Waqaf Intidhariy     ( ) 

Adalah waqaf yang dilakukan karena terdapat perbedaan pendapat 

dari para ulama tentang boleh tidaknya waqaf pada suatu ayat. Cara 

mengamalkannya adalah dengan membaca waqaf ayat tersebut, 

kemudian mengulangi lagi dengan mewashalkannya.  
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Contoh:  

 

Para ulama berbeda pendapat tentang waqaf pada lafadh:   

maka membacanya dengan waqaf pada lafadh:   dan kemudian 

memulai lagi (ibtida’) pada lafadh:  atau dari awal, yaitu 

 hingga akhir. Dengan demikian perbedaan tersebut dapat 

diamalkan. Namun, yang demikian ini sangat jarang 

ditemukan/diamalkan oleh seorang pembaca Al-Qur’an. Karena 

pada umumnya pembaca Al-Qur’an hanya menganut satu 

guru/madzhab di antara sekian guru/madzhab dalam praktek 

mereka membaca Al-Qur’an. Yakni apabila seorang guru 

mewajibkan untuk membaca waqaf pada bacaan itu, maka 

selamanya ia akan membacanya dengan waqaf, dan begitu pula 

sebaliknya. Namun ada pula yang sangat berhati-hati dalam 

mempraktekkan wakaf Intidhariy ini. 

2. Waqaf Idlthirariy       

Adalah waqaf yang dilakukan karena terpaksa. Misalnya ketika 

sedang membaca Al-qur’an kemudian kehabisan nafas, batuk, lupa, 

dan sebagainya. 

Dalam keadaan seperti ini, maka boleh berhenti pada lafadh 

manapun dan wajib memulai bacaan lagi dari lafadh yang awal 

ketika memulai. Namun pemulaian (ibtida’) ini harus tepat dan 

benar-benar diperhatikan, sehingga tidak merusak makna ayat 

 

(waqaf karena suatu sebab seperti diatas maka cara 

membaca separti itu harus dimulai dari awal yaitu ) 

 

3. Waqaf Ikhtibariy   
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Adalah waqaf yang dilakukan karena kebutuhan untuk menguji 

atau mengajarkan Al-Qur’an. Apabila seorang guru ingin 

memberitahukan atau menguji muridnya tentang cara waqaf yang 

benar pada lafadh tertentu yang sebenarnya lebih baik diteruskan. 

Tetapi karena keadaaan tertentu sehingga waqaf ini diperlukan. 

Cara membaca waqaf ini adalah harus menampakkan huruf 

tertentu ketika diwaqafkan yang apabila diwashalkan tidak 

tampak. Contoh: Pada saat diuji untuk menerangkan Al Maqthu’ 

(kata terputus) dari lafadh , maka diterangkan bahwa lafadh 

tersebut adalah terdiri dari lafadh:  dan . Contoh :  

) berhenti karena diberhentikan oleh gurunya 

maka cara membaca harus dimulai dari awal karena kata  itu 

wasal dengan     

 
 

Atau seorang guru, waqaf pada lafadh yang salah dan tanpa 

mempertimbangkan ketidaksempurnaan makna ayat, kemudian 

menyuruh muridnya meneruskan bacaan tersebut. Contoh: 

Pada saat membaca:   

Guru berhenti pada lafadh:    

maka muridnya membetulkan atau menyempurnakan ayat 

tersebut:  

                             

Waqaf Ikhtibariy ini pada dasarnya tidak diperbolehkan, namun 

karena tujuan pendidikan, maka hal itu boleh untuk pendidikan. 

4. Waqaf Ikhtiariy  

Adalah waqaf yang dilakukan atas pilihan pembaca Al-Qur’an 

tanpa ada hal-hal sebagaimana dalam waqaf-waqaf lainnya. 

Waqaf Ikhtiariy ini terbagi menjadi 7 macam waqaf:  
a. Waqaf Lazim                
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Adalah waqaf yang terdapat pada kata yang sama sekali tidak 

berkaitan dengan kata setelahnya, baik dari segi lafadh (kata) 

maupun makna (arti), dan apabila diteruskan, maka makna 

yang akan didapati akan berbeda (berubah) atau tidak sesuai 

dengan makna yang termaksud pada kalimat tersebut. Waqaf 

ini ditandai di dalam Al-Qur'an dengan tanda mim . 
        Contoh: 

  

 

 Maka, waqaf pada kata  adalah waqaf lazim, dan 

kemudian bacaan  tersebut dimulai langsung dari kata 

setelahnya 

 

 

b. Waqaf Tam        
Adalah waqaf yang terdapat pada kata yang telah sempurna 

maknanya dan tidak berkaitan dengan kata setelahnya, baik 

dari segi lafadh (kata) maupun makna (arti). Tetapi apabila 

diteruskan kepada ayat yang selanjutnya, biasanya atau 

kebanyakannya, maknanya tidak berubah. Waqaf ini biasa 

terjadi pada permulaan ayat dan pada penghabisan kisah di 

dalam Al-Qur'an. Contoh: 

  

Waqaf pada kata   pada ayat:  

 

Waqaf ini ditandai di dalam Al-Qur'an dengan tanda 

atau  . 

c. Waqaf Kafi        
Adalah waqaf yang terdapat pada kata yang telah sempurna 

makna dan lafadhnya, tetapi kata tersebut berkaitan makna 
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dengan kata setelahnya dan tidak berkaitan lafadhnya. 

Contoh: 

         (waqof kafi : cukup 

    (Lebih  baik) 

                  

                 Waqaf ini di tandai di dalam Al-Qur'an dengan tanda

atau   

d. Waqaf Hasan         

Adalah waqaf yang terdapat pada kata yang telah sempurna 

makna        dan   lafadhnya, tetapi masih berkaitan makna dan 

lafadhnya dengan kata setelahnya. Contoh: 

 

 

Maka, waqaf pada kata  waqaf hasan, tetapi washal 

atau diteruskan lebih utama, karena adanya keterkaitan 

dengan kata sebelumnya. Baik untuk berhenti pada waqaf ini, 

apabila kata terdapat pada akhir ayat, kemudian memulai dari 

ayat selanjutnya. 

Waqaf ini terkadang ditandai di dalam Al-Qur'an dengan 

tanda  atau  , dan waqaf ini terdapat 

diantara na'at  dan man'ut  dan juga di 

antara mustatsna  dan mustatsna minhu 

.  
Contoh: 

 )  kemudian dimulai lagi dengan membaca          

(  Maka washal atau meneruskan bacaan 

ketika itu lebih baik. 

e. Waqaf Qabih       



___________________________________________________Tajwid  2 

 30 

Adalah waqaf yang terdapat pada kata yang belum sempurna 

makna dan lafadhnya, dikarenakan adanya keterkaitan dengan 

kata setelahnya. Contoh: Waqaf pada di dalam kata 

. Atau waqaf pada kata yang dapat merubah makna, 

seperti waqaf pada , di dalam ayat:   

 

 

Waqaf ini kebanyakan ditandai dalam Al-Qur'an dengan 

tanda  

 

 

f. Waqaf Shalih           

Adalah waqaf yang terdapat pada kata  yang menjadi 

keterangan kata selanjutnya. Contoh: 

 

g. Waqaf Ja'iz   

Adalah waqaf diluar dari waqaf-waqaf  yang sebelumnya. 

Contoh: 
 

 
C. Hal lain yang berkenaan dengan waqaf. 

1.Waqaf Jibril (  ) 

Adalah waqaf yang dilakukan oleh malaikat Jibril AS ketika 

menyampaikan wahyu (ayat-ayat Al-Qur’an) kepada nabi 

Muhammad SAW. Hukum 

mengamalkannya/mempraktekkannya adalah sunnah, yakni 

mengikuti gerak-gerak Rasulullah SAW, dan juga malaikat 

Jibril AS. 
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Imam Asy Syaukani megatakan seorang pembaca Al-Qur’an 

setidak-tidaknya harus tahu tempat-tempat waqaf ini. Adapun di 

antara waqaf Jibril AS ini antara lain: 

 

No Surat Ayat 

 Surat Ali Imran ayat 95 
   

 Surat Baqarah ayat 148 
 

     

 

Surat Al Maidah ayat 48 
 

 

Surat Yusuf ayat 108 

    

 

 
Surat Ar Ra’du ayat 17       

 
Surat An Nahl ayat 5      

 

Surat As Sajdah ayat 18 

       

  

 
Surat An Naziyat ayat 23     

 
Surat Al Qodr ayat 3           

2.Saktah  

Adalah berhenti sejenak ketika membaca Al-Qur’an dengan kadar 

dua harakat tanpa bernafas. Berdasarkan riwayat Imam Hafsh 
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dari ’Ashim dengan thariq Asy Syathibiyah, ada 4 tempat yang di 

dalamnya dilakukan saktah (saktah lathifah/halus), antara lain: 

 

 Surat Al Kahfi ayat 1, 2 
      

 Surat Yasin ayat 52 
         

 Surat Al Qiyamah ayat 27

  
     

 Surat Al Muthaffifin ayat 14            
       

 Di dalam riwayat Hamzah, saktah dilakukan ketika huruf sukun 

atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Tanda saktah dalam 

Al-Qur’an cetakan Madinah yaitu dengan huruf sin kecil di atas 

ayat yang disaktahkan. 

3.Qatha’  

 Adalah memutuskan bacaan dan meninggalkannya untuk 

keperluan lain dalam waktu yang tidak tertentu, dan jika hendak 

membaca lagi mesti memulai dengan membaca ta’awwudz dan 

basmalah kembali. qatha’ harus dilakukan di akhir ayat. 

 

D. Cara Membaca Waqaf   

Imam Zarkasyi di dalam bukunya menyebutkan bahwa ada 11 

macam cara membaca suatu lafadh (kata) yang diwaqafkan, yaitu: 

 

1. Apabila akhir kata itu berupa huruf bersukun, maka ketika   

waqaf dibaca dengan tidak ada perubahan. Contoh: 

 --
2. Apabila akhir kata itu berupa huruf yang berharakat, maka 

ketika waqaf dibaca dengan mematikan huruf yang terakhir. 

Contoh: 
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3. Apabila kata lafadh berupa huruf yang berharakat kasrataini 

(tanwin kasrah) atau dlammataini (tanwin dhammah), maka 

ketika waqaf dibaca dengan menghilangkan tanwin tersebut. 

Contoh: 

 
 

  

 
      

Apabila akhir kata berupa huruf yang berharkat fathataini 

(tanwin fathah), maka ketika waqaf dibaca dengan mengganti 

tanwin tersebut menjadi alif. Inilah yang dinamakan dengan 

mad 'iwadl 

      Contoh: 

 

 

 

 

 

 
 

 

Apabila akhir kata berupa huruf yang didahului oleh huruf 

yang bersukun atau mati dan huruf tersebut bukan termasuk 

huruf-huruf mad  , maka ada dua cara 

membacanya: 

Pertama: Dengan mematikan dua huruf tersebut tanpa 

mad. Contoh: 

   

      

Kedua: Dengan waqaf roum  , yakni 

dengan membaca huruf akhir yang berharakat pada lafadh 

tersebut dengan setengah suaranya. Contoh:  
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(Dengan setengah suara huruf  ra') 
   dibaca     

(Dengan setengah suara huruf ra')  
dibaca     

4. Apabila akhir kata berupa huruf yang di dahului oleh huruf 

mad , maka ketika waqaf dibaca dengan 

mematikan dua huruf tersebut dengan mad. Inilah yang 

dinamakan dengan mad 'aridl li as sukun 

Contoh: 

   

 

 

    

5. Apabila akhir kata berupa huruf ta' al marbuthoh  maka 

ketika waqaf dibaca dengan mengganti suara ta' al marbuthoh 

 tersebut dengan huruf ha'  yang bersukun (  ) 

                  Contoh: 

             

  

      
 

6. Apabila kata tersebut merupakan kata dari ismu al manqush  

  ,dalam keadaan marfu` , dan 

majrur , maka ketika waqaf dibaca dengan 

menampakkan huruf ya'  atau tidak menampakkannya, 

baik pada ismu an nakirah  dan ismu al 

ma'rifah .         Contoh : 
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(lebih baik)   

  

 

   
 Tetapi lebih baik menampakkannya pada ismu al ma'rifah 

 dan tidak menampakkannya pada ismu an      

nakirah . 

         Contoh:   

 
 

(lebih baik)    

   

        

 

 
 

(lebih baik)   

   

      

7. Apabila kata tersebut merupakan kata dari ismu al manqush 
      yang berharkah fathatain (tanwin fathah), 

maka ketika waqaf dibaca dengan menampakkan huruf ya' 
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 baik pada pada ismu an nakirah  maupun 

pada ismu al ma'rifah (  ) 
                  Contoh:                         dibaca 

 o   

 

 

 

    

  

  

 

8.  Apabila kata tersebut merupakan kata dari ismu al maqshur 

      , maka ketika waqaf dibaca dengan 

menampakkan alifnya.  

      Cotoh:                                       dibaca 

 

o  

 

   

 

 

 
 

9. Apabila kata tersebut merupakan kata dari fi'lu al mu'tal al 

mahdzuf aakhiruhu  , 
maka ketika waqaf boleh dibaca dengan menambahkan ha' as 

saktah  ).  
    Contoh: 

 o   
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E. Tanda-tanda waqaf 

Tanda Keterangan Tanda Keterangan 

 
Waqaf Lazim (lebih 

utama berhenti)   
Waqaf Mujawwaz 

(boleh berhenti dan 

boleh juga terus) 

 

Waqaf Muthlaq (boleh 

berhenti dan boleh terus, 

tapi lebih baik berhenti)  

Waqaf 

Murakhkhash 

(boleh berhenti, 

tapi lebih baik 

terus) 

 

Waqaf Jaiz (boleh 

berhenti dan boleh terus) 
 

Qiila Alaihil 

Waqfu (boleh 

berhenti, tapi lebih 

baik terus) 

 
Waqaf Mustahab 

(berhenti lebih utama, 

tapi terus juga boleh) 
 

Al Washlu Aula 

(terus lebih baik) 

 
Al Waqfu Aula (berhenti 

lebih utama)  
Laa Waqfa fiih 

(tidak boleh waqaf) 

        .   

.   . 

Waqaf Mu`anaqah 

(berhentilah pada salah 

satu tanda tersebut) 

 

 

 

II. IBTIDA’ 

A. Pengertian Ibtida’ 

Adalah memulai kembali bacaan Al-Qur’an setelah 

melakukan waqaf.  

B. Pembagian Ibtida’ 

Pada umumnya, Ibtida’ dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

a) Ibtida’ yang diperbolehkan: Ibtida’ (memulai bacaan) 

pada kalimat yang menerangkan makna sempurna. 

         Contoh:   –
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dan   ibtida’ pada permulaan ayat lainnya. 

b) Ibtida’ yang tidak diperbolehkan: Ibtida’ (memulai 

bacaan) pada kalimat yang menjadikan maknanya berubah 

atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya.  

Contoh:  

       pada ayat   

   pada ayat            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________Tajwid  2 

 39 

 

BAB IV 

 
GHARAIBUL QIRAAT 

 

Gharaib jama` dari gharibah berarti yang pelik, unik, aneh. Qiraat 

jama` dari qiraah berarti bacaan. Gharaibul qiraat secara bahasa 

berarti keunikan bacaan. Secara istilah berarti keunikan bacaan 

yang terdapat pada lafadz-lafadz dalam ayat-ayat Al-qur`an. 

Gharaibul qiraat dapat kita bagi menjadi 7 macam yaitu:  

1. Tas-hil  

Menurut bahasa, tas-hil berarti mudah. Secara istilah adalah 

upaya memudahkan bacaan tertentu dalam Al Qur’an dengan 

memindahkan atau membuang huruf tertentu, sehingga mudah 

diucapkan. Dalam Al Qur’an tas-hil hanya ada pada satu 

tempat, yakni pada surat Fushshilat ayat  44 :  

 
Lafadz yang dibaca Tas-hil adalah  hal ini karena 

membaca dua hamzah sangatlah sulit. Cara membaca Tas-hil 

ini ada dua versi : 

 

a. Kedua hamzah itu dibaca satu saja dengan 

memanjangkan bacaannya, sehingga terbaca :  

 
               Cara membacanya adalah “aa’jamiyyuw wa’arabiy.....”  

b. Hamzah pertama dibaca seperti biasa dan hamzah kedua 

dibunyikan antara bunyi hamzah dan alif. Bacaan seperti 

itu tidaklah dapat ditulis, sehingga memerlukan petunjuk 

seorang guru yang ahli. Namun bacaan inilah yang 

sangat popular dan banyak digunakan. 

 

2. Isymam   
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Menurut bahasa berarti mecucu. Secara istilah adalah 

mengkombinasikan harakat fathah ( -) dengan harakat 

dhommah  ( -) dengan bibir mecucu. Dalam Al Qur’an hanya 

ada pada satu tempat, yaitu pada surat Yusuf ayat 11 :  

                          

Bentuk bacanya tidak dapat dituliskan disini dan harus 

praktek melihat dan mendengarnya secara langsung dengan 

cara belajar kepada guru yang ahli. 

3. Imalah  
Menurut bahasa berarti condong atau miring. Menurut istilah 

adalah mencondongkan bacaan harakat fathah pada harakat 

kasrah sekitar dua pertiganya. Sehingga bunyinya menjadi 

seperti “e” seperti pada kata sore.  

Dalam Al Qur’an, bacaan Imalah hanya ada pada satu tempat, 

yaitu pada surat Hud ayat 41 :  

 

           

Bacaan Imalah ada pada lafadz         cara  membacanya 

adalah : Majreeha, bukan majraaha. 

4. Naql  
Menurut bahasa berarti memindah. Sedangkan menurut istilah 

adalah memindahkan harakat huruf yang hidup pada huruf 

yang sukun didepannya ( sesudahnya ) dengan tujuan untuk 

memudahkan membacanya. Dalam Al Qur’an hanya ada satu 

tempat, yaitu pada surat Al Hujurat ayat 9 :  

 
Lafadz yang dibaca naql adalah :  

 
bi’sal-ismu”,  
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cara membacanya adalah :  
 

5. Nun Wiqayah   (  ) 

 Yaitu nun yang harus dibaca kasrah ketika tanwin bertemu 

hamzah washal supaya tanwin tetap terjaga.  

            Contoh:  dibaca   

       dibaca  

 

6. Shifrul Mustadir ( )1
 

Yaitu bulatan sempurna diletakkan diatas huruf mad yang 

menunjukkan bahwa mad tersebut tidak dibaca panjang baik 

ketika washal atau waqaf. Contoh:  



 

7. Shifrul Mustathilul Qa’im (  

Yaitu bulatan lonjong tegak biasanya diletakkan di atas mad. 

Mad tersebut tidak dibaca panjang ketika washal, namun 

dibaca panjang ketika waqaf. 

        

BAB V 

 
MUSYKILAT AL- KALIMAT 

 

Musykilat jama` dari musykilah yang berarti kesulitan. Kalimat 

jama` dari kalimah yang berarti kata. Musykilatul kalimat secara bahasa 

                                                 
1
 Pada sifrul mustadir, bulatan / sukun diatas huruf lebih kecil dibandingkan sifrul 

mustathil qoim.  
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berarti problematika kata. Secara istilah berarti problematika cara 

membaca lafadz-lafadz dalam ayat-ayat al-qur`an karena adanya 

beberapa perubahan cara membaca yang keluar dari kaidah umum cara 

membaca lafadz-lafadz tersebut.   

 

No Surat Lafadz Keterangan 

 Al- fatihah : 4   dibaca panjang 

satu alif 

 Al- Baqoroh : 51  Huruf   dibaca 

idzhar 

 Al- Baqoroh : 245  Huruf      dibaca 

sebagai Sin 

 Al-Baqoroh : 277 


  

    dibaca fathah 

dan  di baca 

dhammah 

 At-Taubah : 5,11 

 Al-hajj : 41 

 Al-an'am : 5 

 

Bila washal  dibaca 

pendek , bila waqaf 
dibaca sukun  Assyuro : 6 

 Al-An'am : 34   dibaca pendek 

 Al-An'am : 39  
 dibaca pendek 

dan  dibaca kasrah 

 Al-An'am : 52  

Bila wasal,  dibaca 

panjang sealif 

adapun  cuma 

tulisan khat usmani 
tidak turut dibaca 

 Al-An'am : 94 
 

Bila wasal,  dibaca 

pendek bila waqaf 
dibaca sukun 
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Al-A'rof : 145   dibaca pendek. 

 

 

 

 

Al-An`am : 143 



  

Boleh dibaca 2 
Macam : 

1.  pertama dibaca 

panjang 3 alif,  ke 

dua diganti alif tidak 
dibaca 

2.  pertama dibaca 

tegas serta pendek  

kedua dibaca tashil 

 Al-A'rof : 69  
Huruf  dibaca 

sebagai  

 Al-A'rof : 1   
Bila wasal dibaca 
idghom 

 
Yunus : 51 
Yunus: 91 

 

Dapat dibaca dua 
macam :  

1.  pertama dibaca 

panjang 3 alif  

kedua diganti alif. 

2.  pertama dibaca 

tegas dan pendek  

kedua dibaca tashil. 

 Yunus  : 59  

Boleh 2 macam : 

 1.  pertama dibaca 

panjang 3 alif  

kedua diganti alif. 

2.  pertama dibaca 

tegas dan pendek  

kedua dibaca tashil. 

 Hud : 42  Dibaca Idghom 
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 Hud : 91 
 

 Bila Wasal huruf   

dibaca   pendek 

 Yusuf : 85 



  

Bila wasal  dibaca 

pendek bila waqaf 
dibaca sukun 

 Ar-ra'du : 30  

Bila wasal  dibaca 

pendek,bila waqaf 
dibaca sukun. 

Adapun  yang 

tertulis sesudah  , 

boleh dibuang sebab 
khot usmany 
mempunyai arti 
penting Allah sendiri 
yang mengetahui, 
juga lafadz-lafadz 
yang bersamaan 

 An-Nahl : 48 



   

Bila wasal  dibaca 

pendek , bila waqaf 
dibaca sukun. 

 Al Isro : 93 

 

Bila wasal  dibaca 

pendek begitu juga 
bila waqaf  

 Hud : 68 

 Alfurqon : 38 

 
Bila wasal  dibaca 

pendek, bila waqof 
dibaca sukun.  

 Al- Ankabut : 38 

 Al-Qomar :   

 Al-kahfi : 14 
 

Bila wasal  dibaca 

pendek, bila waqof 
dimatikan 

 Al-kahfi : 28   Bila wasal  dibaca 

panjang sealif 
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adapun  hanya khot 

utsmani 

 Al-kahfi : 38 
 

Bila wasal  dibaca 

pendek, bila waqof 
dibaca panjang sealif. 

 Al-kahfi :   Huruf  dibaca 

pendek 

 
Thoha : 18 
  



    

Bila wasal  dibaca 

pendek, bila waqof 
dibaca sukun 

 
Thoha : 1  

  

Bila wasal  dibaca 

pendek, bila waqof 
dibaca sukun 

 Al-Anbiya : 37 



   
 dibaca pendek 

 Annur : 8 
 

Bila wasal  dibaca 

pendek bila waqof 
dibaca sukun 

 Al Furqon :  

 
Bila wasal  dibaca 

panjang se alif 
 Al Furqon:69 

 Assyu'araa :  197 
 

Bila wasal  dibaca 

pendek, bila waqof 
dibaca sukun. 

 An-Naml : 59  

Boleh dibaca 2 
macam : 

1.  pertama dibaca 

panjang 3 alif,  

kedua sebagai alif 
( Tidak terbaca ) 
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2.  pertama dibaca 

tegas,  kedua 

dibaca tashil 

 Ar-rum : 13 
 

Bila wasal  dibaca 

pendek, bila wakaf 
dibaca sukun 

 Ar- Rum : 39 
 

Bila wasal  dibaca 

pendek , bila waqof 
dibaca sukun 

 Ar-Rum: 54 



  

  



  

Boleh dibaca 2 
macam : 

1. Bila  dibaca 

dhomah harus dibaca 
dhommah semua. 
2. Bila dibaca fathah 
harus dibaca fathah 
semua 

 

 An-Naml : 21 



 
 dibaca pendek 

 Al-Ahzab : 10  

Bila wasal akhirnya 
dibaca pendek ,bila 
wakaf dibaca panjang 
sealif 

 Al-Ahzab : 66  

 Al-Ahzab : 67   

 Fathir : 28 
    

Bila wasal  dibaca 

pendek, bila wakaf 
dibaca sukun 
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 Az-Zumar : 7 
 

Bila wasal  dibaca 

pendek. Bila waqof 
dibaca sukun. 

 Hamim : 29 
 

 dibaca fathah nun 

dibaca kasroh 

 Fushilat : 44 
 

 pertama dibaca 

tegas dan pendek  

kedua dibaca tashil 

 Az-zuhruf : 18 
 

Bila wasal  dibaca 

pendek, bila waqof 
dibaca sukun 

 As-Shofat : 68   pertama dibaca 

pendek 

 Al- Hasyr :  13   dibaca pendek 

 Al- Ahqof : 4  

Bila waqof pada 

lafadz   

kemudian mulai baca 

lafadz     ,  yang 

sukun itu diganti  

dan  aslinya dibaca 

kasroh panjang 
sealif. 

 Muhammad : 4 



  

 Bila wasal  dibaca 

pendek, bila waqof 
dibaca sukun 
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 Muhammad : 31  

 Al Hasyr :17    dibaca fathah  

dibaca kasrah 

 
Al-mumtahanah : 
4  

Bila wasal  kedua 

dibaca pendek bila 
wakaf dibaca sukun. 

 Al- Haqoh : 19   dibaca pendek 

wasal atau waqaf 

 Ad-Dahr : 15-16  

Bila wasal  dibaca 

pendek keduanya, 
bila waqof pada 
kalimat yang pertama 

 dibaca panjang 

sealif dan bila waqaf 
pada kalimat yang 
kedua dibaca sukun 

 
Al – Muthoffifin: 
14  

  dibaca pendek 

 Al- Maidah : 28  
Huruf  di 

Idghomkan, 

Sekalipun pada  

Tetapi sifat  masih 

tetap itbaq. 
 

 Yusuf : 80  

 An-Naml : 22  

 Az-zumar : 56  

 

   

Bila wasal  dibaca 

pendek, waqaf boleh 
dua macam : 
1. Sukun 
2. Panjang se alif 
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Idzhar 

 

 

 

Idgham 

 

 

 

Iqlab 

 

 

Idgham 

 

 

 

Idzhar Syafawi  

 

 

 

 

Ikhfa Syafawi 

 

Idgham Mimi 

 

  

 

 

 

 

 

Skema / Jadwal Bab Nun Mati dan Tanwin 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IDGHAM 
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Contoh Contoh
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Doa 

sehari-hari 
 

Doa sebelum tidur  

 

 – 

 – 

  

        

      

 
 

          -

 –– 

 – -

 – 

     

   

  -

 

 

 

 --

– 
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Doa sesudah tidur 

 
Doa memakai baju 

 
Doa mengenakan baju baru 

 
Doa memejamkan mata mayat 

 
Doa masuk WC 

 
Doa keluar WC 

 

 

 
Doa setelah berwudhu/tayammum  

 

 
Doa keluar rumah 

 
Doa masuk rumah 

 
Doa masuk masjid 

 
Doa keluar dari masjid 

 
Doa sujud syukur/tilawah 
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Doa untuk orang yang sakit 

 
Doa setelah adzan 

 
Doa ketika mimpi buruk 

 
Doa ketika dalam kesulitan 

 
Doa sebelum salam  

 

 
Doa menjelang pagi 

 
Doa menjelang malam  
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