
BACAAN SAKTAH, TAS-HIL, ISYMAM, IMALAH DAN NAQL. 

a. Saktah ���������  
Menurut bahasa, saktah berarti mencegah. Sedangkan secara istilah adalah berhenti 

sejenak tanpa mengambil nafas sekitar satu alif lamanya dengan niat meneruskan 

bacaan. Biasanya ayat yang dibaca saktah, didalam mushaf ini diberi tanda  � atau 

���� dengan tulisan kecil diatasnya.  

Dalam Al Qur’an, saktah ini ada pada empat tempat :  

o ��
NO  NAMA SURAT  AYAT/LAFADZ 

1 Al Kahfi : 1 ���������	    	�
���� 

2 Yaasiin : 52 ����������    �	������������ 

3 Al Qiyamah : 27 �����������������   ������ 

4 Al Muthaffifin : 14 ���������� ��!  �"��� 
��
 

����	�
�����b. 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 dapat 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 : 

- Kedua hamzah itu dibaca satu saja dengan memanjangkan bacaannya, 

sehingga terbaca : �
�����������  

 

 

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

 

- 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. 

c. Isymam ���� ��!  

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 : �
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�)*(���*+�,�-���.	/0�	12���	�3�	�4��5�4�	���	���	�!����	�+����64	���
Bentuk bacanya tidak dapat dituliskan disini dan harus praktek melihat dan 

mendengarnya secara langsung dengan cara belajar kepada guru yang ahli. 

 

d. 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 :  

	�7�(���*�����	�7��8��9����:���;�<�!�	�7��=����*!	�������>	����� 

Bacaan Imalah ada pada lafadz�	7���?, cara  membacanya adalah : Majreeha, 

bukan majraaha. 

 

e. 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 : �
�

�! @�A���"	�B C�4 D����E�!�*���*<6F 4��*;�(	�4  
Lafadz yang dibaca naql adalah :  

�!*;�(	�4���A @ �
	bi’sal-ismu” 

cara membacanya adalah :  

�! @�A�4��<*; �
yakni dengan memindahkan harakat kasrah pada huruf hamzah ke huruf Lam 

yang sukun. �
�
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