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I 
Sebagai pedoman hidup Aquran akan dapat difungsikan manakala orang 
memahaminya. Sebab itu studi Alquran dalam arti upaya untuk membedah 
kandungannya adalah prasyarat dalam membangun kepribadian qurani.  
Penafsiran quran dengan quran, adalah metodologi tafsir yang ahsana 
tafsiran ( paling tepat ). Atas dasar itu penafsir Quran dinyatakan bersikap 
ilmiah jika ia menempatkan qalbu/akalnya bagaikan  bejana yang diperankan 
untuk menampung curahan air1.  
 
Basmalah dan hamdalah 2 adalah dua ayat Quran yang secara posisioning 
tercantum pada pembukaan surat Al-Fatihah. Tidaklah berlebihan jika 
dikatakan bahwa keduanya adalah ujaran ilahiah yang menjadi kunci dalam 
memandang dan menyikapi  Alquran sebagai pedoman hidup umat Islam. 
Ketepatan, keluasan,  dan kedalaman pemahaman orang tentang ujaran itu 
akan menjadi pangkal tolak bagi dirinya dalam membangun peradaban ilahiah 
di manapun ia berada.  Sebaliknya kedangkalan, kealpaan dan kekeliruan 
dalam memahaminya merupakan penyebab utama yang membuat 
keberadaan  dirinya harus menanggung beban derita sepanjang hayat.  
 

II 
 
Debat pendapat seputar basmalah, berkaitan dengan apakah basmalah 
termasuk surat al-Fatihah atau bukan.  Tentang hal ini ada dua pendapat 
yang kontroversial. Kelompok pertama berpendapat bahwa basmalah bukan 
ayat pertamanya, melainkan pembuka setiap surat, kecuali at Taubah. Sebab 
itu basmalah tidak dibaca dalam shalat, karena tidak termasuk surat al-
Fatihah. Pendapat ini beralasan dengan hadis bahwa Nabi melakuklan shalat 
berdiri menghadap kiblat kemudian qaraa  bi  al-hamdu lillah. Kalimat qaraa bi 
“al hamdu lillah” diterjemahkannya dengan "… selanjutnya membaca  
hamdalah …”  .3  
 

                                                 
1 Kelincahan memerankan struktur saraf dalam berfikir yaitu menghubungkan satu bagian 
dengan bagian yang lain (ayat dengan ayat) merupakan indikator berfikir yang sistematis. 
Dari data-data yang terkumpul, dibedah dan ditafsirkan, selanjutnya dianalisis, guna  
memperoleh gambaraan yang obyektif. Dengan menggunakan pendekatan ini diperlukan 
kesungguhan, ketekunan, dan kelapangdadaan dalam membedah permasalahan, terutama 
ketika harus berbenturan dengan pendapat mayoritas yang telah mapan1. 
 
2 Basmalah  dan hamdalah, keduanya  adalah nahat (Arab: penggalan kalimat ). Masing 
kelengkapannya  bismillahi ar rahmaani ar rahiim ( basmalah)  dan  al hamdu lillaah 
(hamdalah). (Ma'luf : 1986). Untuk yang kedua ini lazim pula dipakai istilah “ tahmid” 
 
3 Lebih lengkap lihat As Shan’any, Subl As Salam, Juz I Bab Kaifiyat Salat. Pendapat ini 
dianut oleh  mazhab Maliky, seperti di Saudi Arabia. Di Indonesia  juga ada yang 
berpendapat demikian seperti A. Hasan. Dalam tafsirnya Al-Furqan ia mencantumkan nomor 
ayat satu al-Fatihah pada ayat العالمين الحمد هللا رب   
   



Pendapat lain mengatakan, bahwa  basmalah adalah ayat pertama dari surat 
al-Fatihah, beralasan dengan hadis berikut : 

  
     ...سبعا مالْ نانِثَمى هفَ ياتالْ ةُحكابِت  بِ  واِهللا مِس  ةٌآي مناه    ...  

  
( Tujuh ayat yang diulang-ulang itu adalah Al-Fatihah dan basmalah adalah  
salah satu ayat dari surat itu)4. 

 
Menanggapi hadis Riwayat Bukhari dan Muslim tentang hadis “qaraa bi al 
hamdu lillah …” maksudnya adalah “ membaca surat Al-Hamdu lillah”, 
maksudnya  Al-Hamdu lillah adalah nama lain dari al-Fatihah.dan bismillah 
ayat  yang perrtamanya.  
 
Walau berpendapat bahwa basmalah bukan ayat yang pertama surat al 
Fatihah, namun kedua pendapat sama-sama menerima bahwa surat al-
Fatihah itu jumlahnya  ada tujuh  ayat. Bagi yang berpendapat bahwa 
basmalah itu ayat pertama penomoran ayatnya seperti mushaf standar 
Indonesia dan bagi yang berpendapat bahwa ayat yang pertamanya adalah 
hamdalah maka nomor ayatnya sebagai ebagai berikut : 

 
إياك نعبـد و إيـاك   ) 3( مالك يوم الدين) 2(الرمحن الرحيم ) 1(احلمد هللا رب العاملني 

غـري املغضـوب    )6(صراط الذين أنعمت عليهم ) 5(هدنا الصراط املستقيم ا) 4(نستعني
  )7(عليهم و ال الضالني

 
Menyikapi dua pendapat tentang basmalah bagi  kalangan mufassiriin 
tidaklah menjadi masalah, karena ayat Alquran turun tidak menggunakan 
nomor ayat. Pemberian nomor ayat, titik dan tanda baca/ harakat serta 
lambing-lambang lainnya  dilakukan pada dekade belakangan. 
 

III 
 
Lafal basmalah dalam Alquran terdapat pada dua tempat yaitu pada surat Al-
Fatihah dan surat An-Naml. Redaksinya adalah    5. بسم اهللا الرحمن الرحيم    
Tafsiran ayat: 

  ٣٠النمل . . . إنه من سليمان و إنه بسم اهللا الرمحن الرحيم . . .
 
Nabi Sulaiman (abad 9 s.M.)  pernah mengutus diplomatnya untuk 
menyampaikan surat kepada Bilqis (Ratu kerajaan Saba). Pada suratnya itu 
ia menawarkan  agar kerajaan Saba menerapkan konsep penataan hidup 

                                                 
4  I b i d. 
 
5  Huruf Alif pada kata      اسم jika di wasalkan (disambungkan)  dengan huruf   jar    ( سم اهللا  )  ب   maka 
huruf alif dihilangkan baik dalam bacaan maupun tulisan. Berbeda jika diidafahkan dengan kata lainnya 
seperti      ك اسم رب  . huruf alif tidak terbaca (menjadi hamzah wasal) namun  tetap tertulis. Kata   اهللا   pada  
  .berkedudukan sebagai mudaf ilaih (kata kedua). Karenanya berharakat  majrur   بسم اهللا      
 



menurut ajaran Allah yaitu Zabur menurut Sunnah Nabi Daud. Ketika Bilqis 
menerima surat Nabi Sulaiman,  pihak diplomat Sulaiman menegaskan  
bahwa surat itu dari Sulaiman, isinya adalah    رحمن رحيم   بسم اهللا ال ال   Kalimat 
basmalah dalam konteks tersebut maknanya adalah bersikap dengan Zabur.  
Jika demikian maka dalam basmalah dalam  konteksnya dengan risalah 
Muhammad maknanya adalah bersikap dengan Alquran menurut Sunnah 
Rasul Muhammad.  
 
Dalam Alquran terdapat ayat-ayat yang secara redaksional mempunyai kaitan 
dengan basmalah antara lain sebagai berikut:  
 
1.   Al-Ma-idah ayat 4 : 

   ٤المائدة ... فكلوا مما أمسكن عليكم و اذكروا اسم اهللا عليه . . . 
 

( . . . Makanlah (hewan buruan) yang ditangkap oleh (hewan pemburu). Ingatlah 
asma Allah (waktu kalian melepaskannya . . . Al-Ma-idah 4  )  

  
2.   Al-An’am 118, 119, 121 dan 138: 

  

  ١١٨األنعام ...  فكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه إن كنتم بآياته مؤمنني. .  .

 
(. . . Makanlah  (hewan yang  dsembelih ) atas asma Allah, artinya jika  kalian 
beriman dengan ayat-ayat-Nya . . .Al-An’am 118) 

 

  ١١٩األنعام ...  وما لكم أال تأكلوا مما  يذكر اسم اهللا عليه. . . 

 
( . . . Mengapa kalian tidak  memakan (hewan yang disembelih)  atas asma Allah 
?. . .Al-An’am 119) 

 

  ١٢١األنعام ...  يذكر اسم اهللا إنه لفسق و ال تأكلوا مما مل. . . 

 
( . . . Janganlah kalian memakan hewan yang ia sembelih bukan atas  asma 
Allah,  sikap tersebut adalah perbuatan fasik . .  Al-An’am 121) 

  
  ١٣٨األنعام ... و أنعام ال يذكرون اسم اهللا عليها افتراء عليه. . . 

 
(… dan hewan yang mereka sembelih bukan atas asma Allah. Perbuatan 
tersebut adalah mencemoohkan Allah. …Al An’am 138)   

 
4.   Al-Haj 28 , 34, 36,  dan 40 : 
 

  ٢٨الحج ... ليشهدوا منافع هلم و يذكر اسم اهللا ىف أيام معلومات . . . 
 

(… Supaya memperoleh manfaat sehingga mereka berzikir (mengu -
mandangkan) asma Allah pada hari-hari yang telah ditetapkan . .  Al-Haj 28.) 



 
الحج  ... و لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم اهللا على ما رزقكم من يمة االنعام 

٣٤  
  

( . . .Setiap umat Kami (Allah)  tetapkan manasiknya (aturan)  yaitu supaya 
mengingat asma Allah atas hewan ternak yang IA rizkikan kepada kalian  … Al-
Haj 34) 

َ٣٦الحج ...  فاذكروا اسم اهللا عليها صواف  

 
(. . . berzikirlah atas ama Allah dalam kondisi (hewan sembelihan) siap dipotong . 
.  . Al-Haj 36)  

  

ضهم ببعض هلدمت صوامع و بيع و صلوات و مسـاجد  ولو ال دفع اهللا الناس بع
  ٤٠الحج ...  يذكر فيها اسم اهللا كثريا

 
( . . .Andaikan Allah tidak menetapkan aturan tentang kalah atau menang tentu 
akan diruntuhkanlah biara-biara, gereja-gereja, sinagog (rumah-rumah ibadat 
orang-orang Yahudi) dan masjid-masjid yang benar-benar digunakan untuk 
mengagungkan asma Allah … Al Haj  40) 
 

5.  Ar-Rahman 78 :   

  ٧٨الرحمن ...  تبارك اسم ربك ذى اجلالل و اإلكرام
 

(… Maha hebat asma tuhanmu (Allah) Pembina kehidupan Maha Canggih lagi 
Mulia. Ar- Rahman 78) 
 

6.  Al-Waqi’ah 74 dan 95 :  
  ٧٤:٩٦الواقعة ... فسبح بسم ربك العظيم 

 
( . . . Sebab itu bertasbihlah dengan asma tuhanmu yang Maha Agung Al-Waqiah 
74/ 79 ) . 

 
7. Al-Haqah 52 : 

  ٥٢الحاقة ... فسبح بسم ربك العظيم  

 
( . . . Sebab itu bertasbihlah dengan asma tuhanmu yang Maha Agung. Al-Haqah 
52).  

 
8. Al-Muzzammil 8 : 

   ٨المزمل ... و اذكر اسم ربك و تبتل إليه تبتيال 
( . . . Ingatlah asma tuhanmu , artinya mengabdilah kepada-Nya dengan 
sungguh-sumgguh. Al- Muzzammil 8 ). 

 



 
9.  Al-Insan 25 : 

  ٢٥اإلنسان .. . و اذكر اسم ربك بكرة و أصيال… 
( . . . Ingatlah asma tuhanmu , sepanjang  pagi  hingga petang. Al-Insan 25).  

 
10. Al-A’la 1 dan 15 : 

  ١األعلى ... سبح اسم ربك األعلى 
(. . .Tasbihkanlah asma tuhanmu yang maha agung itu. Al-A’la 1 ) 

  ١٥على األ...  قد أفلح من تزكى و ذكر اسم ربه فصلى
( Pasti menanglah orang berzakat dan mengingat asma Allah,  selanjutnya ia 
melakukan  salat (sebagai pembinaan iman). Al-A’laq 15). 

 
11. Al-Alaq 1 : 

  ١العلق ...  ربك الذى خلق اقرأ بسم
( Bacalah  asma tuhanmu lantaran Ia telah menciptakan segala. Al-‘alaq 1) 

 
Dari data-data tersebut ditemukan bahwa dalam Alquran kalima ismullah 
diiringi dengan zikr 6   atau kata tasbih 7  dan  qara-a 8  
 
Dalam konteksnya dengan surat al-Alaq ayat 1    اقرأ باسم ربك الذى خلق     Bacalah 
… dengan ismi rabbika, atau bacalah isma rabbika … .Jika kalimat Basmalah 
dikaitkan dengan ayat tersebut maka makna bismlillah adalah  “ … Saya/kami 
membaca sesuatu dengan ismullah,” atau Saya/kami membaca ismullah. 
 
Alquran adalah satu kesatuan. Antara satu surat dengan surat yang lain 
mempunyai hubungan, dan saling menafsirkan. Kata-kata yang terdapat pada 
Al-Fatihah akan lebih tepat jika difahami dari kata-kata atau kalimat yang 
                                                 
6  Lihat antara lain Q.S.5:4 ; Q.S.6:118, 119, 121, dan 138; Q.S.22:28, 34 36 dan 40 ; 
Q.S.73:8; QS 76:25. 
 Zikir artinya ingatan. Berzikir kepada Allah berarti mengingat Allah. Mengingat Allah berarti 
memberdayakan kesadaran menurut ajaran–Nya.  Alquran  adalah ajaran Allah dengan 
demikian orang dikatakan berzikir kepada Allah jika orang tersebut berkesadaran Quran. 
Dengan demikian maka ketika disebutkan nama Allah, yang terbayang dalam benak 
seseorang bukan zat-Nya melainkan pesan atau ajaran-Nya 
 
7 Perhatikan antara lain Q.S.55:78; Q.S.56:74 dan 96; Q.S.69:524,  Q.S.87:1;  
 Tasbih secara harfiah artinya kesibukan. Bertasbih  kepada Allah artinya mengucapkan 
subhanallah. Kalimat subhanallaah artinya pernyataan kagum terhadap Allah. Orang 
dikatakan bertasbih kepada Allah jika ia menempatkan Allah di atas segalanya. Kalimat 
bertasbihlah dengan asma Allah artinya bersikaplah dengan pesan-pesan-Nya. Dengan 
demikian  bertasbih maknanya sepadan dengan  berzikir 
 
8 Seperti Q.S. 96:1. Qara-a artinya membaca. Maksud membaca adalah berupaya 
mengucapkan, mempelajari atau memperhatikan, sehingga ia mengerti isi yang dibacanya  
itu.  Membaca quran berarti belajar Alquran, maksudnya belajar dari mengucapkan lafal-
lafalnya sampai memahami isi yang terkandung dari ayat-ayat yang dibacanya. Dengan 
demikian lagu yang benar dalam membaca Alquran harus menyesuaikan dengan isi atau 
kandungannya. Bandingkan dengan lagu yang selama ini dikembangkan  pada MTQ, atau 
murattal yang lagunya sama datar dari awal sampai akhir. 
 



diambil dari surat-surat lain.   اسم   jamaknya     أسماء  . Jika  dihubungkan 
dengan surat al-Baqarah ayat 31 lengkap teksnya adalah      ا م آدم األسماء آله   و عل
… Dia (Allah) mengajarkan kepada Adam al-Asma,    Dari logika bahasa 
dapat difahami bahwa al Asma adalah obyek yang diajarkan Allah kepada 
Adam. Sesuatu yang diajarkan  adalah ajaran (ilmu). Perhatikan contoh 
kalimat   misalnya : Saya minum teh botol.  Teh botol adalah nama minuman.  
Berdasarkan contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-asma adalah 
ajaran (ilmu) yang diajarkan oleh Allah kepada Adam, bukan nama-nama 
benda.9  Jika demikian maka  makna basmalah adalah pernyataan atau sikap 
hamba  Allah, dengan menempatkan Allah sebagai pemerintah, Alquran 
sebagai  landasan konsepsional, dan  sunnah Rasulullah sebagai landasan 
operasionalnya.  Berati basmalah pada hakikatnya sama dengan syahadat. 
Atas dasar itu kalimat basmalah akan hampa jika kesadaran pengucapnya 
tidak berstuktur demikian.  

 
Dari segi metodologis, kalimat       رحيم رحمن ال  adalah pernyataan     بسم اهللا ال
seorang hamba. Siapakah  hamba yang menyatakannya? Pada ayat yang ke 
lima  ada kalimat      اك نستعين د و إي اك نعب  berarti nahnu/ kami.(pihak pertama  إي
jamak) yang menyatakannya. Jika diurai berdasarkan teori kalimat, 
ditemukanlah struktur makna kalimat  bahwa mutakallim (pihak pertama) 
menyatakan suatu pernyataan yaitu     رحيم رحمن ال  Yang menyatakan . بسم اهللا ال
sikap itu tentu mukmin.  yaitu  yang bertawakkul kepada Allah. Dengan 
demikian maka pengertian basmalah adalah tawakkalna billah ( kami bersikap 
atas nama Allah)10.  

 
IV 
 

Pada umumnya lafal hamdalah diterjemahkan dengan: Segala puji bagi Allah 
; atau Puji-pujian itu kepunyaan Allah : atau Puji syukur terpanjatkan untuk 
Allah dan lain-lain yang searti dengan itu. 
 
Kalimat hamdalah dalam Alquran ditemukan dalam beberapa tempat dengan 
redaksi yang beragam.  Secara tekstual kalimat hamdalah dalam Alquran 
selalu mabni (tidak berubah). Kalangan nuhaat (ahli nahwu) mengistilahkan 
mengi'rab (menguraikaan) hamdalah dengan i'rab hikayah. Artinya apakah 
posisi hamdalah sebagai obyek, posisi nasab atau majrur, tetap dibaca sama 
yaitu wa al-hamdu lillah, bil hamdu lillah ( bukan bil hamdi lillah). Wa qul al-
hamdu lillah (bukan alhamda laillah). 
 
Dari tinjauan morfologi kata al-hamdu adalah masdar dari hamida yahmadu ( 
د   َََ–ََحم ) artinya: memuji, menyanjung, mengagumi, membanggakan, dan yang 

                                                 
9  Jika ilmu yang diajarkan kepada Nabi Adam adalah al-Asmaa. maka ilmu yang diajarkan 
kepada Nabi Muhammad adalah Alquran.9  Atas dasar itu kata ismullah artinya ajaran (ilmu) 
Allah. Alquran munurut sunnah Rasulallah Muhammad, atau Zabur menurut sunnah 
Rasulullah Daud, atau al-Asmaa menurut Sunnah Rasulullah Adam, atau al-Injil menurut 
sunnah Rasulullah Isa, atau at-Taurah menurut sunnah Rasulullah Musa, atau Suhuf al-Ula 
menurut  sunnah Rasulullah Ibrahim adalah  ismullah (ilmu atau wahyu Allah). 
 
10 Terjemahan basmalah yang agak mendekati adalah “atas nama Allah” maksudnya atas 
perintah, bukan  “dengan nama Allah” atau “ dengan menyebut nama Allah” seperti 
terjemahan yang ada  pada umumnya. 



searti dengan itu.   هللا   adalah paduan dua kata yaitu   اهللا+ ل   kata  (lillaah)  هللا  = 
li artinya : untuk ,  kepada , atau   karena.    المين   (Rabbu al-'aalamiin)    رب الع
rabba – artinya  : pemilik ,  penguasa,  pengatur . Al aalamuun  bentuk jamak 
dari aalam (sebutaan terhadap makhluk : langit, bumi dan seluruh isinya).  
 
Ditinjau dari tinjauan kalimat, kalimat hamdalah  susunannya adalah Al-
Hamdu sebagai mubtada (pokok kalimat) dan lillah sebagai khabar 
(keterangan kalimat) sedangkan rabbu al aalamiin sebagai sifat (keterangan) 
dari Allah.  Al-hamdu itu lillaah rabi al aalamin.  
 
Ditinjau dari susunan ayat, jika kalimat hamdalah sebagai ayat yang kedua 
maka kalimat ini sebagai tafsir dari kalimat yang sebelumnya I(basmalah).  
 
Dengan demikian  struktur pengertiannya adalah : …   (artinya/tegasnya) 
kami/saya menyatakan al-hamdu lillaah rabbi al-aalamiin.  Jika demikian 
maka  makna yang terkandung dari kalimat hamdalah adalah saya 
menyatakan : (sanjungan, kebanggaan, kekaguman) ku itu (untuk, kepada 
atau karena) Allah rabbu al-aalamin; maksudnya: yang saya banggakan, puji, 
kagumi, sanjung,  adalah Allah11.  
 
Kata rabbu al-'aalamin adalah sifat dari Allah. Dalam hubungannya dengan  
ayat lain seperti di atas rabu al 'aalamin adalah rabbu as samaawaati wal ard, 
mkaksudnya segenap yang ada di persada alam baik benda mati maupun 
benda hidup tidak terlepas dengan aturan Allah. Pada kenyataannya ada dua 
aturan Allah untuk jagat raya ini. Aturan untuk budaya (manusia) yaitu 
Alquran, sedangkan aturan al kaun (pasti alam) terdapat pada masing-
masingnya. Kata rabbu al alamin jika digunakan rujukan surat An-Naas 
adalah rabbu an-Naas. Jika dihubungkan dengan surat  al- Anbiya :107 atau 
Saba : 28,  maka pengertian  rabbu al-aalamin adalah pengatur seluruh umat 
manusia.  Berarti Alquran diperankan sebagai penataan hidup dimanapun 
dan sampai kapanpun. 

  
Lebih ilmiah makna hamdalah jika seluruh ayat yang secara redaksional 
mengungkapkannya. Daiantara ayat ayat tersebut adalah sebagai berikut: 
 
1.  Al-An’am ayat 1dan 45 : 

  ١األنعام ... احلمد هللا الذى خلق السموات و األرض  
 ( Nyatakanlah : “ Al-Hamdu lillah “,  lantaran IA telah menciptakan semesta 
angkasa dan bumi... Al-An’am 1). 

                                                 
11 Ingat  setiap sebutan Allah tersirat dengan aradnya (sifatnya) yaitu  Ia telah mengajarkan 
asma/ajaran-Nya yakni Alquran kepada manusia melalui Rasulullah, bukan dengan  
zat/wujud-Nya. Dengan demikian maka makna kalimat hamdalah adalah: 1) Alquran inilah 
yang menjadi kebanggaan saya; atau Saya bangga dengan Alquran;  Allaah  (quran) adalah 
pujaan saya. Berarti satu-satunya pedoman hidup yang paling saya banggakan adalah 
Alquran. Tidak mau lagi saya berpedoman dengan selain Alquran. 
 
 
 
 



  

  ٤٥األنعام ... ني ظلموا و احلمد هللا رب العاملابرالذين دع فقطّ... 
( … selanjutnya IA menghancurluluhkanlah orang-orang yang lalim, dari itu (para 
mukmin menyatakan) : “ Al-Hamdu lillahi rabbil ‘aalamiin” .  Al-An’am 45 ) 
 

2.  Al-A’raf ayat 43 : 

  ٤٣األعراف ...  و قالوااحلمد هللا هداناهلذا ... 
(… mereka menyatakan: “ Al-Hamdu lillah”, lantaran Ia telah memberikan 
hidayah (petunjuk) kepada kami … Al-A’raf 43). 

 
3. Yunus ayat 10 : 

   ١٠يونس ... آخردعواهم أن احلمد هللا رب العاملني و...  
 (… harapan mereka itu isinya “ Subhanaka allaahumma “ dan  pernyataan 

hormat mereka dengan “Salam”  serta akhirnya  ditutup dengan “ Al-Hamdu lillahi 
rabbil ‘aalamiin …”  Yunus 10)   

 
4. Ibrahim ayat 39 : 
 

 ٣٩إبراهيم ... احلمد هللا الذي وهب ىل على الكرب إمساعيل و إسحاق 
 ( Kami menyatakan) “Al-Hamdu lillah” lantaran IA telah menganugerahkan 

(generasiku)  yaitu Ismail dan Ishak … Ibrahim 39).  
 
5.  An-Nahl 75 : 

  ٧٥النحل ... وون احلمد هللا بل أكثرهم ال يعمون تهل يس
   ( … Antara dua kelompok itu tidaklah sama. (Nyatakan) “ Al-Hamdu lillah ” . 

Sayang kebanyakan mereka tidak mau mengerti …An-Nahl 75 
 
6.  Al Isra 111 

  ١١١إلسرى ا...  ذى مل يتخذ ولدا و قل احلمد هللا ال
  ( Nyatakanlah “Al-Hamdu lillah” (lantaran) IA tidak (menetapkan pola) angkat 

anak... .  Al Isra 111) 
 
7. Al-Kahfi 1 : 

  ١الكهف ... احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب و مل جيعل له عوجا 
 ( Nyatakanlah! Al-Hamdu lillah (lantaran) IA telah mengajarkan Al-Kitab kepada 

hambanya, karenanya IA tidak akan (membuat)  hidup melenceng … Kahfi 1) 
8.  Al-Mukminun 28 : 

  ٢٨املؤمنون ... فقل احلمد هللا الذى جنانا من القوم الظاملني 
( Nyatakanlah! “Al-Hamdu lillah” karena (dengan Quran) ini IA telah melepaskan 
kami dari ancamun kaum yang zalim. Al Mukminun 28).. 
 

9. An- Naml 15 , 59 dan 93 : 

  ١٥النمل ... و قاال احلمد هللا الذى فضلنا على كثري من عبادنا  املؤمنني 



 (Keduanya menyatakan Al-Hamdu lillah yang telah melebihkan kami sehingga 
menjadi termasuk kelompok hamba yang mukmin . An –Naml 15)  

  ٥٩النمل ... قل احلمد هللا و سالم على عباده الذين اصطفى 
 (Nyatakan  “Al-Hamdu lillah” ..   dan “selamat bagi para hamba-Nya yang pilihan  

. . “. An Naml 59) 

  ٩٣النمل ... و قل احلمد هللا سرييكم  آيته فتعرفوا 
 (Nyatakan  “Al-Hamdu lillah” IA akan  mempertontonkan bukti-bukti (kehebatan 

ajaran) – Nya  sehingga kalian mengetahuinya. An- Naml 93) 
 
10. Al-Qasas  ayat 70 : 

  ٧٠القصص ... له احلمد ىف األوىل و اآلخرة و له احلكم و إليه ترجعون  
 ( Tegaskanlah “Al-Hamdu lillah” selama hidup baik di dunia dan maupun di 

akhirat) dan kepastian hukum itu kalian rujukan kepadanya . . . Al-Qasas 70) 
 
11. Al-Ankabut  64 : 

  ٦٤العنكبوت ... قل احلمد هللا بل أكثرهم ال يعقلون 
(Nyatakan  “Al-Hamdu lillah”, namun kebanyakan mereka tidak menggunakan 
akal. Al-Ankabut  64) 

 
12. Ar-Rum 18 : 

   ١٨الروم ... ون رحني تظهو و له احلمد ىف السماوات و األرض و عشيا 
 (Tegaskanlah ! “Al-Hamdu lillah”  dimanapun berada baik di langit maupun di 

bumi, dan dalam kondisi bagaimanapun baik malam maupun siang.  Ar. Rum 18) 
 
13. Luqman 25 : 

  ٢٥لقمان ... قل احلمد هللا بل أكثرهم ال يعلمون 
 ( Nytakanlah “Al-Hamdu lillah”, saying kebanyakan mereka tidak meyakini. 

Luqman 25) 
 
 
14. Saba 1 : 

و له احلمد ىف اآلخرة و هـو   السماوات و ما ىف األرضاحلمد هللا  الذى له ما ىف 
  ١سبإ ... بري احلكيم اخل

 … (Tegaskanlah) “Al-Hamdu lillah” karena menurutnyalah kepastian apapun di 
semesta angkasa dan bumi,  dan tegaskan pula “Al-Hamdu lillah” pada 
kesudahannya. Dia-lah (pembuat kebijakan yang Maha bijak) lagi maha 
tranparan. Saba 1 )  

 
15. Fatir 1 dan, 34 : 

  ١فاطر ... احلمد هللا فاطر السماوات و األرض جاعل املالئكة رسال 
 ( Tegaskan ! “Al-Hamdu lillah” yang telah menciptkan semesta angkasa dan 

bumi. Dia-lah yang menjadikan Malaikat … Fatir 1) 



  ٣٤فاطر ... و قالوا احلمد هللا الذى أذهب عنا احلزن 
 ( … mereka menyatakan “Al-Hamdu lillah” lantaran (dengan Quran ini ) IA telah 

melepaskan penderitaan dari hidup menderita. Fatir 34) 
 
16. As-Saffat 182 : 
 

  ١٨٢الصافات ... و سالم على املرسلني و احلمد هللا رب العاملني 
(Sejahteralah  siapapun yang menjadi pendukung sunnah para Rasul yaitu yang 
menyatakan “Al-Hamdu lillahi rabbil ‘alamin”.  A-Saffat 182) 

 
17. Az-Zumar 29 : 

  ٢٩الزمر ... هل يستويان مثال احلمد هللا بل أكثرهم ال يعلمون 
 ( … Keduanya itu tidak akan sama, karena itu ( menyatakanlah) “Al-Hamdu 

lillah”. Namun kebanyakan mereka tidak meyakininya. Az-Zumar 29) 

و قضي بينهم باحلق و قيـل  ... ض  رمد هللا صدقنا وعده و أورثنا األو قالوا احل
  ٧٥و ٧٤ الزمر... احلمد هللا رب العاملني 

 (… meraka menyatakan “ Al-Hamdu lillah” karena IA telah memenuhi janji-Nya  
yaitu mewariskan kekusaan kepada kami,  . . . keputusan yang adil benar-benar 
telah dibuktikan sehingga yang dinyatakannya alaha “ Al-Hamdu lillahi rabbi al 
‘alamiin”.  Az-Zumar 74 dan 75) 

 
18. Ghafir 65  : 

  ٦٥غافر ... فادعوه خملصني له الدين احلمد هللا رب العاملني 
( … Abdilah IA secara ikhlas karena-Nya  (selanjutnya nyatakanlah ) “Al-Hamdu 
lillahi rabbil alamin”.  Ghafir 65) 
 

19. Al Jasiah 36 : 

  ٣٦اجلاثية ... فلله احلمد رب السماوات و االرض رب العلمني 
( sebab itu nyatakanlah) “Al-Hamdu lillah” (lantaran) IA adalah pengatur semesta 
angkasa, bumi,  dan seluruh manusia di jagat raya. Al-Jasiah 36)  

 
 
 
 
 

V 
 

Pada ayat ayat di atas lafal hamdalah tidak diterjemahkan karena kalimat 
tersebut menyatakan suatu sikap. Tentang maknanya akan lebih jelas kiranya  
jika dilacak berdasarkan latar belakang, mengapa seseorang menyatakan 
sikap tersebut. Di dalam Alquran ditemukan bahwa hamdalah adalah sebagai 
jawaban atas perintah bertasbih 12. Perhatikan ayat-ayat berikut ini:  
                                                 
12 Tasbih artinya mengerahkan selulur potensi baik jiwa maupun raga. Kalimat tasybih pada 
umumnya digunakan kalimat “ Subhanallah” . Kalimat subhanallah adalah respons atas 



  ٩٨احلجر ... فسبح حبمد ربك و كن من الساجدين 
  ١٣٠طه ... الشمس و قبل غروا  فسبح حبمد ربك  قبل طلوع

  ٥٨... الفرقان ... و توكل ايل الذى ال ميوت و سبح حبمده 
  ١٥ألسجدة ... فسبحوا حبمد رم و هم ال يستكربون ...  

  ٥٥غافر ... فسبح حبمد ربك  بالعشي و اإلبكار 
  ٣٩ق ... فسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب 

  ٤٨... الطور ...  فسبح حبمد ربك حني تقوم
  ٣النصر ...  هفسبح حبمد ربك و استغفر

Untuk mengetahui kejelasan makna yang terkandung dari  ayat-ayat di atas 
perhatikanlah  contoh  bedah makna berikut: 

(1) Al-Hjr ayat 98 :  

  ٩٨احلجر ... سبح حبمد ربك و كن من الساجدين ف
(...  Bertasbillah dengan menyanjung tuhanmu “  dan  “ jadilah bersama orang-
orang yang bersujud (mukmin) “. 
 
Jawaban atas perintah pada kalimat tersebut adalah :  

  الحمد هللا  )  تسبيحى \أنا(   
( Saya mengagumi Allah /Kebanggaanku adalah Allah )  

 
 أسجد هللا  \من الساجدين ) أنا( و
 

 (Saya termasuk orang-orang yang bersujud (patuh)  kepada Allah ) 
  

(2).  Ta Ha 130: 

  ١٣٠طه ... فسبح حبمد ربك  قبل طلوع الشمس و قبل غروا  
( Bertasbihlah dengan mengagumi tuhanmu sebelum matahari terbit dan terbenam ( 
di malam maupun di siang hari)…)  
 
Jawaban atas perintah tersebut  adalah  : 

   ”الحمد هللا قبل طلوع الشمس  و قبل غروبها"تسبيحى  \أنا 
 (Saya menyatakan kagum terhadap tuhan  malam maupun siang ) 

 
Secara redaksional, ditemukan pula di dalam Alquran bebarapa ayat tentang 
perintah bertasbih ada yang diringi dengan kalimat basmalah13. Perhatikan 
ayat-ayat berikut ini: 

                                                                                                                                            
kalimat perintah “sabbih”. Berdasarkan data-data dari ayat yang dicantumkan pada tulisan ini 
hamdala pernyataan “Al-Hamdu lillah” adalah pernyataan seseorang memenuhi perintah 
“sabbih”, berarti searti dengan “Subhanallah”.   
 



  ٩٦: ٧٤الواقعة ... فسبح باسم  ربك العظيم 
  ٥٢احلاقة ... و إنه حلق اليقني فسبح باسم  ربك العظيم 

  ١األعلى ... سبح اسم ربك  األعلى 
 

VI 
 
Berdasarkan data tersebut maka kalimat hamdalah searti dengan tasbih. 
Karena itu hamdala dan basmala merupakan padanan, artinya basmalah  
adalah hamdalah.  Atas dasar logika tafsir quran dengan quran - dengan 
mempertimbangkan sistematik ayat - tepatlah jika  hamdalah adalah tafsir dari 
basmalah. Dengan demikian perbedaan pendapat tentang apakah basmalah 
sebagai ayat pertama al-Fatihah atau hamdalah sama sekali tidak 
menyangkut masalah prinsip. Justru yang sangat prinsip adalah pembenahan 
makna keduanya. Bukankah dengan terjemahan kedua lafal yang selama ini 
berkembang di masyarakat kurang menyentuh makna yang esensial ? Apalah 
artinya jika nama Allah disebut sementara ajarannya tidak perneh 
terkesimak? Apalah artinya kalimat pujian terhadap Allah jika Alquran tidak 
pernah bermahkota menjadi kesadaran pengucapnya?  Mengagungkan asma 
Allah artinya membangga-banggakan Allah akan berarti manakala tersirat di 
dalamnya kalimat  “ajara-Nya yaitu Alquran menurut Sunnah Rasulullah 
Muhammad”. Ringkasnya basmalah dan hamdalah adalah dua kalimat yang 
mempunyai kesamaan makna yaitu pernyataan seorang mukmin, yaitu 
bersedia  hidup  dengan bimbingan Alquran”. 
 
 
Wa bil Quran imaman wa rahmah 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
13  Kalimat ismu rabbika telas disampaikan di muka artinya ajaran tuhanmu, yaitu Alquran. 
Dengan dirangkaikannya perintah “sabbih bismi rabbika “ maka kalimat tasbih sama artinya 
dengan wa uzkur (inghatlah/sadarlah/bersikaplah dll... perhatikan pengertian ismullah )   
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