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BAB  IX 

HUKUM BACAAN NUN MATI/TANWIN 
dan MIM MATI 

 
 

Standar 
Kompetensi 
(Al-Qur’an) 

Kompetensi Dasar Tujuan Pembelajaran 

9. Menerap 
kan Hukum 
Bacaan Nun 
Mati/Tanwin 
dan Mim Mat 

9.1 Menjelaskan 
hukum bacaan nun 
mati/tanwin dan 
mim mati 

9.1.1 Menjelaskan pengertian nun  mati/tanwin 
9.1.2 Menjelaskan pengertian mim mati 
9.1.3 Menyebutkan contoh-contoh bacaan nun 
mati/tanwin dan mim mati 

9.2 Membeda kan 
hukum bacaan nun 
mati/tanwin dan 
mim mati 

9.2.1 Menjelaskan macam-macam hukum bacaan nun 
mati/tanwin 
9.2.2 Menjelaskan macam-macam hukum bacaan mim 
mati 
9.2.3 Menjelaskan perbedaan antara hukum bacaan nun 
mati/tanwin dan mim mati 

 9.3 Menerapkan 
hukum bacaan nun 
mati/tanwin dan mim 
mati dalam bacaan 
surat-surat al-Qur’an 
dengan benar 

9.3.1 Mencari hukum bacaan nun mati/tanwin dalam 
QS. al-Qadar 
9.3.2 Membaca ayat-ayat dalam QS. al-Qadar yang 
mengandung bacaan nun mati/tanwin dengan benar 
9.3.3 Mencari hukum bacaan mim mati dalam QS. al-
Fiil 
9.3.4 Membaca ayat-ayat dalam QS. al-Fiil yang 
mengandung bacaan mim mati dengan benar 

 

A. Hukum Bacaan Nun Mati/Tanwin 

1.  Pengertian nun mati/tanwin 

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 ا
اُ   . Contoh dalam bentuk kata:  تمعا    اَنيند دنع  . 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: 

 بصيرا         dibaca       بصيرنْ

نفوخ        dibaca        فوخ 

نميلع        dibaca         ميلع 
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 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 (  ارإِظْه   ) 
Izhhar artinya jelas. Nun mati/tanwin dibaca izhhar (jelas) apabila bertemu dengan huruf halqi 

(tenggorokan) yang jumlahnya ada 6 yaitu  غ ح خ ع ى ء ه  . Keenam huruf ini semua makhrajnya 

pada tenggorokan (halqi) sehingga bacaan izhharnya disebut juga Izhhar Halqi ( يلْقح ارإِظْه ). 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 ينئَونَ ينئَونَ 1 

 ء Tanwin bertemu dengan huruf اَمن كُلٌّ اَمن كُلٌّ 2 

 ىه bertemu dengan huruf نْ ينهونَ ينهونَ 3 

 ىه Tanwin bertemu dengan huruf هاد قَومٍ هاد قَومٍ 4 

HUKUM 
BACAA
N  NUN 

IKHFA 
ٌءإِخفَا  

 

IQLAB 
إِقْالَب 

 

IZHAR 
ارإِظْه 

 

IDGHOM 
غَامإِد 

 

IDGHOM     
BILAA GUNNAH 

ةبِالَغُن غَامإِد 
 

IDGHOM 
BIGUNNAH 

 إِدغَام بِغنة

ت ث ج د ذ ز  ب
س ش ص ض 
 ط ظ ف ق ك

 ا ح خ ع غ ه

HUKUM BACAAN NUN 
MATI/TANWIN 

)نْ / ًٍ ٌ    (   

 ن م و ي ر  ل
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 5 نلْمٍ مع نلْمٍ منْ ع bertemu dengan huruf ع 

 6 ةنج ةيالع ةنج ةيالع Tanwin bertemu dengan huruf ع 

 7 نلٍّ مغ نلٍّ منْ غ bertemu dengan huruf غ 

 8 ززِيع رغَفُو ززِيع رغَفُو Tanwin bertemu dengan huruf غ 

 9 رحانو رحاننْ و bertemu dengan huruf ح 

10 ميما حميمح ميما حميمح Tanwin bertemu dengan huruf ح 

11 نرٍ ميخ نرٍ مينْ خ bertemu dengan huruf خ 

 خ Tanwin bertemu dengan huruf خفيا نِداًء خفيا نِداًء 12
 

 b. Idgham (  غَامْإِد   ) 

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 (  ر ل و م ن ي ). Ada dua macam idgham 

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

 

1) Idgham Bighunnah (  غَامةْ إِدنبِغ   ) 

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 ن ي 
و م    atau yang biasa disingkat  ومني . Adapun contoh dari nun mati/tanwin yang 

bertemu dengan keempat huruf hijaiyah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

No. Tertulis Dibaca Keterangan 

 1. نلُ مقُوي يلُ مقُوْن ي bertemu dengan huruf ي 

 2. قرنَ بلُوعجي قُىرنَ بلُوعجي Tanwin bertemu dengan huruf ي 
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 3. نفْسٍ عن نفْسٍ عنْ ن bertemu dengan huruf ن 

 ن Tanwin bertemu dengan huruf نغفرلَكُم حطَّطُن نغفرلَكُم حطَّطٌ .4 

 5. نالٍ مم مم نالنْ م bertemu dengan huruf م 

 مة Tanwin bertemu dengan huruf مصفَّى مائم مصفَّى ماٍء .6 

 7. نالٍ مو والٍ منْ و bertemu dengan huruf و 

 8. ذئموةْ يياهو وذئموةْ يياهو Tanwin bertemu dengan huruf و 
 

Catatan (pengecualian): 

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

 وbertemu dengan huruf   dlm. satu kata نْ صنوانٌ صنوانٌ .1 

 2. انٌقوانٌ نوننْ ق bertemu dengan huruf dlm. satu kata  و 

 ي  bertemu dengan huruf dlm. satu kata نْ بنيانٌ بنيانٌ .3 

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

 

2) Idgham Bilaghunnah (  غَامةْ بِالَ إِدغُن   ) 

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: 
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No. Tertulis Dibaca Keterangan 

 1. نلَئ لَّم هتني لَئ لَّم هتننْ ي bertemu dengan huruf ل 
 2. ريخ لَّك ريخ لَّك Tanwin bertemu dengan huruf ل 
 3. نقٍ ميحقٍ ريحرنْ م bertemu dengan huruf ر 
 4. طَانيمٍ شجِير طَانيمٍ شجِير Tanwin bertemu dengan huruf ر 

 

c. Iqlab (  إِقْالَب  ) 
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 

 1. مبِئْهاَن مبِئْهنْ اَم bertemu dengan 
huruf 

 ب

 2. ميلع بِذَات مميلبِ عذَات Tanwin bertemu dengan 
huruf 

 ب

 

d. Ikhfa’ (  فَاْءإِخ  ) 

Ikhfa’ artinya menyamarkan. Di sini ikhfa’ berarti pengungkapan huruf yang 
mati dan tersembunyi dari tasydid pada bacaan antara izhhar dan idgham 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 ق ف ظ ط ض ص ش س ز ذ د ج ث ت  
 Cara membacanya adalah suara nun mati/tanwin masih tetap terdengar tetapi .ك

samar-samar antara izhhar dan idgham dan terus bersambung dengan makhraj 

huruf sesudahnya, sehingga kedengarannya seperti ‘ng’ jika bertemu   ك ق  dan 
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adakalanya seperti ‘ng’ dan ‘ny’ jika bertemu huruf  ف ظ ش س ز ذ ث   dan ada 

kalanya seperti ‘ny’ jika bertemu huruf ج dan ada kalanya tetap berbunyi nun jika 

bertemu dengan huruf  ط ض د ت . Sebagai contoh dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

No. Tertulis Dibaca Keterangan 

 ص bertemu dengan huruf نْ اُنصرنَ اُنصرنَ .1 

 ص tanwin bertemu dengan huruf واصدقُ رِجالُن صدقُوا رِجالٌ .2 

 3. رذننْ مرذننْ م bertemu dengan huruf ذ 

 ذ tanwin bertemu dengan huruf ذَلك صوابن ذَلك صوابا .4 

 ث bertemu dengan huruf نْ منثُورنْ منثُورا .5 

 6. ابهش بثَاق نابهش نبثَاق tanwin bertemu dengan huruf ث 

 ك bertemu dengan huruf نْ كُنتم انْ كُنتم انْ .7 

 8. رِفسم كَذَّاب رِفُنسم نكَذَّاب tanwin bertemu dengan huruf ك 

 9. ناَء مج ناَء منْ ج bertemu dengan huruf ج 

10. نيةٌ عارِيج ننيع نتارِيج tanwin bertemu dengan huruf ج 

 ش bertemu dengan huruf نْ ينشئُ ينشئُ .11

 ش tanwin bertemu dengan huruf شيئَن لنفِْسن شيئًا لنفْسٍ .12

13. نلُ مقَب نلُ منْ قَب bertemu dengan huruf ق 

14. الَمالً سقَو نالَمس لَنقَو tanwin bertemu dengan huruf ق 
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15. نا مهلوهس نا مهلوهنْ س bertemu dengan huruf س 

 س tanwin bertemu dengan huruf سليمن بِقَلْبِن سليمٍ بِقَلْبٍ .16

 د bertemu dengan huruf نْ اَندادنْ اَندادا .17

 د tanwin bertemu dengan huruf تندانِي قنوانن دانِيةٌ قنوانٌ .18

 ط bertemu dengan huruf نْ انطَلَقُوا انطَلَقُوا .19

 ط tanwin bertemu dengan huruf طَيبتن بلْدتن طَيبةٌ بلْدةٌ .20

 ز bertemu dengan huruf نْ اَنزلْنا اَنزلْنا .21

 ز tanwin bertemu dengan huruf زكيتن نفْسن نفْسازكيةً .22

23. قفنيل قفنينْ ل bertemu dengan huruf ف 

 ف tanwin bertemu dengan huruf فيها خالدنْ فيها خالدا .24

25. نا مهتحت نا مهتحنْ ت bertemu dengan huruf ت 

26. اتنج رِىجت نجنات رِىجت tanwin bertemu dengan huruf ت 

27. دوضننْ مدوضننْ م bertemu dengan huruf ض 

28. ا كُالنبرض ا كُالنبرض tanwin bertemu dengan huruf ض 

 ظ bertemu dengan huruf نْ ينظُرونَ ينظُرونَ .29

 ظ tanwin bertemu dengan huruf اهرةًظَ قُرنْ ظَاهرةً قُرى .30
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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 ( فَاْءإِخ فَوِيش   ) 

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 :  

 

HUKUM BACAAN 
MIM MATI 

 ) م(  

IKHFA SYAFAWI 

 إِخفَاٌء شفَوِى
 

IDGHOM MIMI 

يميم غَامإِد 
 

IZHAR SYAFAWI 

  إِظْهار شفَوِى
 

ا ت ث ج ح خ  
د ذ ر ز  س  ش 
ص  ض  ط  ظ  
ع غ  ف  ق  ك 

 ل  ن  و ه  ي

 ب م
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No. Bacaan Ikhfa’ 
Syafawi Keterangan 

 1. ملْتخد بِهِن م bertemu dengan huruf ب 

 2. مصتعبِاِهللا ا م bertemu dengan huruf ب 

 3. هِميمرت ةارجبِح م bertemu dengan huruf ب 

 4. مهو ةربِاْالَخ م bertemu dengan huruf ب 
 

2. Idgham Mimi (  غَامإِد يميم   ) 

Idgham Mimi disebut juga Idgham Mitsli ( غَامي إِدثْلْم  ) atau Idgham 

Mutamatsilain ( غَامنِ إِدلَياثمتم ). 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 

 1. كَم نم ئَةف م bertemu dengan huruf م 

 2. لَكُما وم متبكَس م bertemu dengan huruf م 

 3. مثَالً لَهم م bertemu dengan huruf م 

 4. متاَيا اَفَرنَ مونمت م bertemu dengan huruf م 
 

3. Izhhar Syafawi ( ارإِظْه فَوِيش   ) 

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:  
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No. Bacaan Izhhar 
Syafawi Keterangan 

 1. تمعاَن م bertemu dengan huruf ت 

 2. هِملَيرِ عغَي م bertemu dengan huruf غ 

 3. مهلَى اَنا هِمبر م bertemu dengan huruf أ 

 4. مهنَ وواجِعر م bertemu dengan huruf ر 

 5. ما لَههيف م bertemu dengan huruf ف 

 6. هِملَيالَ عو نآلِّيالض م bertemu dengan huruf و 

 7. مهجِعرم ثُم م bertemu dengan huruf ث 

 8. ا اَملُوعج لَّهل م bertemu dengan huruf ج 

 9. اَم متِسبح م bertemu dengan huruf ح 

10. اَم اهلَقْنخ م bertemu dengan huruf خ 

11. لَكُم كُمنيد م bertemu dengan huruf د 
12. مفَه كذَل م bertemu dengan huruf ذ 
13. ملَه قرِز م bertemu dengan huruf ر 

 س bertemu dengan huruf م تمسونَ .14

15. مهنَ ووداهش م bertemu dengan huruf ش 

16. متكُن ادصنيق م bertemu dengan huruf ص 

17. هِملَيا عبرض م bertemu dengan huruf ض 

18. ملَهو ذَابع م bertemu dengan huruf ع 

19. مهدنعو اترقَاص م bertemu dengan huruf ق 
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20. منَ الَ فَهوجِعري م bertemu dengan huruf ل 

21. اَلَم خنلُقْكُم م bertemu dengan huruf ن 

22. لْ اَمه م bertemu dengan huruf ىه 

 ط bertemu dengan huruf م واَمطَرنَ .23

24. مهننَ فَاومظَال م bertemu dengan huruf ظ 

25. اَم متكُن م bertemu dengan huruf ك 

26. نَ اَملُوقُوي م bertemu dengan huruf ي 
 

 
 
 


