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BAB I 

HUKUM BACAAN “AL”  SYAMSIYAH  DAN “AL” QAMARIYAH 

Standar 
Kompetensi 
(Al-Qur’an) 

Kompetensi Dasar Indiikator 

1.    Menerap 
kan Hukum 
Bacaan “Al”  
Syamsiyah  
dan “Al” 
Qamariyah 

1.1 Menjelaskan 
hukum bacaan “Al”  
Syamsiyah  dan 
“Al” Qamariyah 
 
 

 
 
 

1 Menjelaskan pengertian “Al”  Syamsiyah  
2 Menjelaskan pengertian hukum bacaan “Al”  

Syamsiyah 
3 Menyebutkan huruf-huruf “AL” Syamsiyah 
4 Menyebutkan contoh Alif Lam Syamsiyah 
5 Menjelaskan pengertian “Al”  Qamariyah  
6 Menjelaskan hukum bacaan “Al”  Qamariyah  
7 Mnyebutkan huruf -huruf“AL” Qamariyah 
8 Menyebutkan contoh hukum bacaan Alif Lam 

Qamariyah 
 1.2 Membeda kan 

hukum bacaan “Al”  
Syamsiyah  dan “Al” 
Qamariyah 

9 Menyebutkan ciri-ciri hukum bacaan “AL” 
Syamsiyah  

10 Menyebutkan cirri-ciri hukum bacaan “Al” 
Qamariyah. 

 1.3. Menerapkan 
bacaan Alif lam 
syamsiyah dan alif 
lam qamariyah dalam 
surat-surat Al Qur’an 
dengan benar 

11 Menerapkan hukum bacaan Alif lam syamsiyah 
dalam bacaan surat  Al  Qur’an dengan benar. 

12  Menerapkan hukum bacaan Alif lam qamariyah 
dalam bacaan surat Al Qur’an dengan benar 

 
A. Hukum bacaan  “Al”  (ْاَل  ) Syamsiyah 

1. Pengertian hukum bacaan  “Al” Syamsiyah. 

“Al” Syamsiyah adalah “Al” atau alif lam yang dirangkai dengan kata benda (isim) yang diawali 
dengan salah satu dari huruf-huruf syamsiyah. Jumlah huruf syamsiyah ada 14 huruf, yaitu huruf-

huruf hijaiyah selain huruf-huruf qamariyah (seperti di bawah), yakni  ط ث ص ر ت ض ذ ن د س
 ”Cara membaca “Al” Syamsiyah adalah dengan memasukkan (mengidghamkan) “Al .ظ ز ش ل
(lam sukun) ke huruf-huruf syamsiyah sehingga bacaan lam sukunnya hilang dan lebur ke dalam 
huruf syamsiyah yang mengikutinya. Karena membacanya dengan diidghamkan, maka hukum 

bacaan “Al” Syamsiyah sering juga disebut dengan Idgham Syamsiyah ( ةِسيمش غَامْإِد  )  
2. Contoh-contoh bacaan “Al” Syamsiyah. 
 

No. Tertulis Dibaca Keterangan 
 ط bertemu dengan huruf اَلْ اَطْ طَاآمةُ اَلطَّآمةُ .1 
 2. باَلثَّاق باَلْ اَثْ ثَاق bertemu dengan huruf ث 
 3. روباَلص روبص اَلْ اَص bertemu dengan huruf ص 
 4. ميحاَلر ميحر اَلْ اَر bertemu dengan huruf ر 
 5. ابواَلت ابوت اَلْ اَت bertemu dengan huruf ت 
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 ض bertemu dengan huruf اَلْ اَض ضحٰى اَلضحٰى .6 
 7. اَلذِّكْر كْراَلْ اَذْ ذ bertemu dengan huruf ذ 
 8. ميعاَلن ميعاَلْ اَنْ ن bertemu dengan huruf ن 
 9. اعاَلدى ىاعد اَلْ اَد bertemu dengan huruf د 
10. عيماَلس عيمس اَلْ اَس bertemu dengan huruf س 
 ظ bertemu dengan huruf اَلْ اَظْ ظلُّ اَلظِّلُّ .11
12. رواَلز روز اَلْ اَز bertemu dengan huruf ز 
13. ركُواَلش ركُوش اَلْ اَش bertemu dengan huruf ش 
 ل bertemu dengan huruf اَلْ اَلْ لَيلُ اَللَّيلُ .14

 
B. Hukum bacaan  “Al” Qomariyah 

1. Pengertian hukum bacaan  “Al” (ْاَل  ) Qamariyah. 

“Al” Qamariyah adalah “Al” yang dirangkai dengan kata benda (isim) yang diawali dengan salah 
satu dari huruf-huruf qamariyah. Jumlah huruf qamariyah ada 14 huruf, seperti terangkum dalam 

rangkaian huruf atau kalimat: ْةميقع فخو كجغِ حاَب  yaitu huruf-huruf  ) ا ب غ ح ج ك و خ ف
)ع ق ي م ه  . Cara membaca “Al” Qamariyah harus jelas (izhhar), yakni tetap kelihatan bacan lam 

sukunnya. Karena itulah hukum bacaan “Al” Qamariyah sering disebut dengan Izhhar Qamariyah 
ْإِظْهار قَمرِية) ). 

 
2. Contoh-contoh bacaan “Al” Qamariyah. 

No. Tertulis Dibaca Keterangan 
 1. داَْالَح داَلْ اَلْ اَح bertemu dengan huruf أ 
 2. ريصاَْلب ريصاَلْ اَلْ ب bertemu dengan huruf ب 
 3. رفُواَْلغ راَلْ اَلْ غَفُو bertemu dengan huruf غ 
 4. مياَْحلَل ميلاَلْ اَلْ ح bertemu dengan huruf ح 
 5. مياَْجلَح ميحاَلْ اَلْ ج bertemu dengan huruf ج 
 6. ماَْلكَرِي ماَلْ اَلْ كَرِي bertemu dengan huruf ك 
 7. دوداَْلو دوداَلْ اَلْ و bertemu dengan huruf و 
 8. راَْخلَبِي ربِياَلْ اَلْ خ bertemu dengan huruf خ 
 9. احاَْلفَت احاَلْ اَلْ فَت bertemu dengan huruf ف 
10. ميلاَ اَْلعميلاَلْ لْ ع bertemu dengan huruf ع 
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11. رياَْلقَد رياَلْ اَلْ قَد bertemu dengan huruf ق 
12. مواَْلي مواَلْ اَلْ ي bertemu dengan huruf ي 
13. نماَْملُؤ نمؤاَلْ اَلْ م bertemu dengan huruf م 
14. ىاَْهلَاد ىاداَلْ اَلْ ه bertemu dengan huruf ه 

 
C. Perbedaan bacaan “Al”  Syamsiyah  dan “Al” Qamariyah 

1. Bacaan Al Syamsiyah 
Bacaan Al-Syamsiyah adalah alif  lam yang bunyinya  dihilangkan  atau tidak diucapkan 
melainkan diidghamkan pada huruf-huruf tertentu atau selain huruf qomariyah. 

 
2. Bacaan Qomariyah 

Bacaan Qomariyah adalah alif  lam yang dibaca terang dan jelas atau di izharkan karena 
berhadapan dengan huruf tertentu selain huruf syamsiyah. 

 


