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Bab Membaca Basmalah Pada Setiap Keadaan  

dan Ketika Berhubungan Badan 

 

Penjelasan : 

 

Maksud Imam Bukhori memberikan judul bab ini adalah hendaknya 

seseorang membaca Basmalah sebelum berwudhu, karena kalimat “ %� &� 
'()�� %
�)�� ” jika diungkapkan secara nahwu menunjukkan kepada kita agar 

sebelum memulai suatu perkara, kita membaca bismillah. Imam Ibnu 

Utsaimin dalam “Syarah Tsalatul Ushul” berkata : 
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“Jar dan Majrur dikaitkan dengan fi’il yang diakhirkan yang sesuai dengan situasinya, 

perkiraannya adalah “Bismillah aku menulis atau aku mengarang”. Kami takdirkan 

dengan fi’il karena asal dalam perbuatan adalah Fi’il dan kami takdirkan fi’il tersebut 

diakhirkan karena ada dua faedah : 

1. Tabaruk (mencari berkah) dengan mendahulukan nama Allah �. 

2. Memberikan faedah pembatasan, karena mendahulukan Muta’aliqnya memberikan 

faedah pembatasan. 

Kemudian kami takdirkan sesuai dengan situasi, karena ini lebih tepat dari yang 

diinginkan, sekiranya misalnya ketika kita ingin membaca buku, lalu kita berkata 

“Dengan Nama Allah � aku memulai” maka tidak jelas dengan apa aku mulai? Namun 

jika kita berkata “Dengan Nama Allah � aku membaca” ini akan lebih jelas atas apa 

yang diinginkan yang ia akan memulai aktivitas tersebut”. 

 

Dari penjelasan Imam Ibnu Utsaimin diatas dalam meng-I’rob 

Basmalah, jelaslah bagi kita didalam memulai aktivitas apapun, apalagi 

ibadah, hendaknya kita memulainya dengan Basmalah untuk mencari 

keberkahan dari Allah �. Dan yang menunjukkan kecerdasan Imam Bukhori, 



beliau merangkaikan judul bab ini dengan amalan Tasmiyah ketika seorang 

hendak berhubungan badan yang nanti haditsnya akan beliau turunkan, 

mengisyaratkan kepada kita bahwa, seandainya seorang yang akan 

melampiaskan syahwatnya kepada istrinya saja perlu membaca tasmiyah, 

apalagi seorang yang akan menghadap kepada Penciptanya yang ia akan 

bermunajat kepada Rabbnya dalam sholat, maka tentu ini lebih utama dan 

lebih pantas ia membaca Basmalah dulu ketika akan bersuci. 

 

Sebenarnya terdapat dalil khusus disyariatkannya membaca Basmalah 

ketika hendak berwudhu, namun barangkali Imam Bukhori menganggap 

hadits-hadits tersebut tidak masuk dalam kriterianya untuk dijadikan hujjah, 

sehingga beliau cukup berpegang dengan hadits-hadits umum tentang 

keutamaan membaca Basmalah ketika hendak memulai suatu aktivitas. Dan 

Alhamdulillah saya telah mentakhrij hadits-hadits berkaitan dengan syariat 

membaca Basmalah ini ketika seorang hendak berwudhu dan merujuklah 

kesana bagi yang ingin mengetahui status haditsnya. 

 

Berkata Imam Bukhori : 
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“Haddatsanaa Ali bin Abdullah ia berkata, haddatsanaa Jariir dari Manshur dari Salim bin 

Abil Ja’diy dari Kuroib dari Ibnu Abbas �, Nabi � menyampaikan kepada kami, Beliau � 
bersabda : “Sekiranya salah satu diantara kalian akan mendatangi keluarganya, maka bacalah 

“dengan nama Allah �, ya Allah jauhkanlah kami dari syaithon dan jauhkanlah syaithon dari 
apa yang engkau berikan kepada kami”, maka jika ditakdirkan ia memiliki anak, syaithon 

tidak akan memudhorotkannya”. 

Muslim meriwayatkannya no. 3606 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. Kecuali : 

 



1.   Nama : Saalim bin Abil Ja’di 

 Kelahiran : Wafat  97 H atau 98 H atau 100 H atau setelahnya 

 Negeri tinggal : Kufah 

 Komentar ulama : Tabi’I Wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam 

Abu Zur’ah, Imam Ibnu Sa’ad, Imam Nasa’I dan Imam 

Ibnu Hibban.  

 Hubungan Rowi : Kuroib salah seorang gurunya, sebagaimana ditulis oleh 

Imam Al Mizzi. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Disyariatkannya membaca basmalah ketika akan melakukan aktivitas 

apapun, terutama ketika akan berwudhu, begitu juga ketika akan 

berhubungan badan dengan istrinya. 

2. Salah satu faedah pembacaan Basmalah adalah syaithon tidak akan 

memudhorotkan kita, karena sebagaimana telah disinggung sebelumnya, 

terkadang syaithon meniup tempat duduk kita ketika sedang sholat, 

sehingga kita was-was apakah wudhu kita telah batal yang menyebabkan 

kekhusyukan dalam sholat terganggu. 

3. Jangan biarkan syaithon menikmati sebagian perbuatan kita, dengan cara 

kita senantiasa membaca Basmalah ketika akan memulai aktivitas kita, 

sebelum makan membaca Basmalah, sehingga syaithon tidak ikut makan 

bersama kita, sebelum tidur juga membaca basmalah, sehingga syaithon 

tidak memiliki tempat untuk bermalam di tempat tidur kita dan 

seterusnya. Hal ini karena syaithon adalah musuh abadi umat manusia. 

Allah � berfirman : 
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“Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu), karena 

sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi 

penghuni neraka yang menyala-nyala” (QS. Fathir (35) : 6). 

 

 

 

 

 

 


