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PERBEDAAN MEMBACA BISMILLAH DALAM SURAT AL-FATIHAH KETIKA SHOLAT 

 

Ibadah sholat memiliku fardhu-fardhu dan rukun-rukun sholat, yang dari keduanya 

terwujudlah hakikat sholat, sehingga manakala satu fardhu darinya tidak terlaksana, maka 

hakikat sholat tidak terrealisasi dan sholat tersebut tidak sah menurut syara‟1 

 

Sebagaimana hadits Nabi , “sama sekali tidak sah sholat seorang yang tidak membaca 

surat al-Fathihah.” (Muttafaqun‟alaih) 

 

Adapun perbedaan pendapat seputar membaca al-Fatihah dalam Sholat adalah pada 

perkara sirr atau jahrnya ketika membaca “Bismillahirrohmanirrohim” 

 

Dalil tentang jahrnya membaca “Bismillahirrohmanirrohim” 

 

Dari Nu‟aim al-Mujmir, ia berkata, “Aku pernah sholat di belakang Abu Hurairoh , lalu ia 

membaca Bismillahirrohmanirrohim, kemudian membaca Ummul Qur‟an. Ketika sampai 

pada lafadz waladldloolliin, ia membaca Aamiin. Ia lalu membaca “Allohu Akbar” ketika 

sujud dan ketika bangun dari duduk. Kemudian setelah salam, ia berkata, „Demi dzat yang 

jiwaku ada di tangan-Nya, sesungguhnya akulah orang yang paling mirip sholatnya dengan 

(sholatnya) Rosululloh .” (HR. an-Nasa‟I dan Ibnu Khuzaimah) 

 

Dari Abu Hurairoh , ia berkata bahwa Rosululloh  bersabda, “apabila kamu membaca 

surat al-Fatihah, maka bacalah Bismillahirrohmanirrohim, karena dia adalah salah satu 

dari ayatnya.” (HR. ad-Daruquthni, dan dia mengatakan hadits ini mauquf)2 

Dalil tentang sirrnya membaca “Bismillahirrohmanirrohim” 

 

Hadits dari Anas , dia berkata, “sesungguhnya Nabi , Abu Bakr dan Umar  memulai 

sholat dengan bacaan Alhamdulillahi Robbil „Alamin (HR. Muttafaqun‟alaih) 

 

Ditambahkan oleh Imam Muslim, “mereka tidak menyebut Bismillahirrohmanirrohim, baik 

pada awal maupun apada akhir bacaannya.” 

 

Disebutkan dalam riwayat Ahmad, An-Nasa‟I dan Ibnu Khuzaimah, “mereka tidak 

mengeraskan bacaan bismillahirrohmanirrohim.” 

 

Disebutkan dalam riwayat Inu Khuzaimah yang lain, “mereka membaca Bismillah dengan 

pelan.”3 

 

Kesimpulan : 

 

Sunnah yang menjadi kebiasaan sehari-hari dalam sholat Rosululloh , beliau tidak 

menjahrkan basmalah sebelum al fatihah 

 

                                                           
1 Abdul „Adzim, al-Wajiz (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), hal.175. 
2 Ibnu Hajar Al-Asqolani, Bulugh al Marom (Jakarta : Akbar Media Eka Saran, 2009), hal.120. 
3 Ibnu Hajar Al-Asqolani, Bulugh al Marom (Jakarta : Akbar Media Eka Saran, 2009), hal.119. 



 

Ibnul Qoyyim  mengatakan :  

Rosulullah  suatu saat menjahrkan basmalah, tetapi yang sering adalah tidak 

menjahrkannya. 

 

Ibnul qayyim berkata : "Dulu rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kadang-kadang 

mengeraskan lafadz bismillahirrahmanirahim dan lebih sering tidak membacanya keras. 

Dengan demikian tidak diragukan lagi  bahwa beliau tidak selalu mengeraskan basmalah 

ketika shalat lima waktu dalam sehari semalam, baik ketika bermukim ataupun bepergian. 

Beliau memperlihatkan hal ini kepada khulafa rasyidin, kepada para sahabatnya dan 

penduduk kota-kota besar. Ini merupakan hal yang paling mustahil sehingga harus 

dijelaskan lagi. Untuk membahas masalah ini rupanya membutuhkan ruang yang berjilid-

jilid yang tebal". (Zaadul Ma‟aad) 

 

Dari keterangan diatas dapat kita katakan bahwa yang lebih sempurna adalah mengikuti 

kebiasaan Nabi  menjadi Imam, yaitu tidak menjahrkan basmalah, akan tetapi suatu saat 

boleh menjahrkannya apabila terdapat kemaslahatan yang lebih besar daripada kalau tidak 

menjahrkannya, dengan syarat menjahrkannya tidak dijadikan kebiasaan setiap sholat. 

 

Tidak benar jika pendapat yang menyatakan tidka mengeraskan suara ketika membaca 

basmalah dianggap sebagai bid‟ah, pendapat yang syadz dan dla‟if serta pendapat yang 

harus ditinggalkan. Malah sebaliknya, tidak membaca basmalah dengan suara yang keras 

inilah yang dipilih oleh kebanyakan sahabat, tabi‟in dan para ahli fiqih. Diantara mereka 

itu adalah Umar, Ali, „Ammar dan Ibn Abbas. Akan tetapi masalah ini juga menjadi 

perselisihan pendapat diantara mereka. Sebab ada sebagian dari mereka yang membaca 

basmalah dengan suara keras. Namun Ibn Mas‟ud dulu tetap membacanya dengan lirih. 

Demikian pula dengan Al Hasan, Ibn sirin dan madzab Sufyan, seluruh penduduk Kuffah dan 

ahli hadits seperti ahmad, Ishaq, Abu „Ubaid dan para pengikutnya. (al Inshaaf Fiimaa 

Baina al „Ulamaa min al ikhtilaf II/179 dan 181). 

 

sebenarnya masalah ini cukup longgar. Membatasinya dengan sekat-sekat justru suatu hal 

yang dilarang. Siapa saja yang mengikuti sebuah riwayat sunnah, maka dia tidak bisa 

disalahkan. Sebab dengan demikian, dia berarti telah mengikuti ajaran sunnah Rosululloh 

 Yang kadang-kadang mengeraskan basmalah dan pada waktu lain melirihkan suaranya.4 

 

                                                           
4 http://abuayaz.blogspot.com/2010/06/bacaan-basmalah-sebelum-al-fatihah.html (diakses pada 23 April 2013; pukul 

11.24) 

 


