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Hukum dan cara membaca Isti’adzah, 
basmalah serta awal surat

Buletin

A. Kalimat Bacaan Isti'adzah Dan Adapun Basmalah ialah ucapan 
Basmalah pembukaan Dengan nama Allah, 
Isti'azah/Ta'awwudz ialah Berarti lengkapnya berbunyi: 
permohonan kepada Allah SWT dari 
setiap yang jahat, adapun lafadz بِسْمِ هللاِ الرَّحْمنِ الرَّحِیْم
Isti'adzah yaitu:

“Dengan menyebut nama Allah 
�ِ مِنَ الشّیْطَانِ الرَّجِیْم اَعُوْ ذُ بِا

yang maha pengasih lagi maha 
penyayang”“Aku berlindung kepada Allah dari 

godaan syaitan yang terkutuk”

Sekolah Al Quran
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E. Beberapa Cara Membaca F. Membaca Basmalah Diantara 
Basmalah Diantara Dua Surah Dua Surah Yang Di Larang 

Membaca basmalah diantara dua Membaca basmalah diantara dua 
surat dibagi menjadi 3 bagian, surat yang tidak diperbolehkan 
diantaranya adalah: adalah membaca akhir surat dan 

meneruskan bacaan basmalah 
1. Memutus semua (akhir surat yang kemudian berhenti, maka cara 

pertama, basmalah dan awal seperti ini dilarang, karena dapat 
surah yang kedua bacaannya menimbulkan salah pengertian 
diputus semua) Contoh: bahwa basmalah itu adalah bagian 

dari akhir surat. Contoh:

 غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْھِمْ وَالَ الضَّاۤلِّیْن . بِسْمِ 

�ِّٰ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . الۤمّۤ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْھِمْ وَالَ الضَّاۤلِّیْنَ بِسْمِ 
�ِّٰ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . الۤمّۤ 

2. Memutus yang pertama pada akhir Wallahu A'lam
surah (akhir surah yang pertama 
diputus, kemudian basmalah dan 
awal surah yang kedua disambung 
bacaannya) Contoh: 

 غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْھِمْ وَالَ الضَّاۤلِّیْن . 
�ِّٰ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الۤمّۤ  بِسْمِ 

      

3. Disambung semuanya (akhir 
surah yang pertama, basmalah 
dan awal surah yang kedua 
disambung semua bacaannya) 
Contoh:

غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْھِمْ وَالَ الضَّاۤلِّیْن بِسْمِ 
�ِّٰ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الۤمّۤ     

 

B. Hukum Membaca Isti'adzah 1.Diputus semua (Ta'awwudz, 
basmalah dan awal surah di putus 

Membaca ta'awwudz ketika hendak putus bacannya) Contoh:
membaca AlQuran hukumnya 
sunnah. Sebagian ulama juga ada  ِمِنَ الشّیْطَانِ الرَّجِیْمِ . بِسْمِ هللا ِ� اَعُوْ ذُ بِا
yang berpendapat wajib. Hal ini 

�َِِّ رَبِّ الْعَالَمِیْن :berdasarkan pada firman Allah SWTالرَّحْمنِ الرَّحِیْمِ . الْحَمْدُ 

2.Diputus yang pertama (bacaan  ِمِنَ الشَّیْطَان ِ� فَاِذَاقَرَأْتَ الْقُرْأنَ فَاسْتَعِذْ بِا
Ta'awwudz diputus bacaannya, 

الرَّجِیْم kemudian basmalah dan awal 
surah disambung) Contoh:

“Apabila kamu hendak membaca 
AlQuran, maka berlindunglah kamu  ِمِنَ الشّیْطَانِ الرَّجِیْمِ . بِسْمِ هللا ِ�  اَعُوْ ذُ بِا
kepada Allah dari godaan syaitan 

�َِِّ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ  yang terkutuk”. (QS.An-Naml:98)الرَّحْمنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ 

3.Menyambung bacaan Ta'awwudz C. Hukum Membaca Basmalah
dengan basmalah (Ta'awwudz dan Membaca Basmalah dilakukan 
basmalah disambung, sedangkan setelah membaca Ta'awwudz dan 
awal surah disendirikan atau hukumnya terbagi menjadi menjadi 4 
diputus) Contoh:bagian, diantaranya ialah:

1. Wajib, yakni Basmalah wajib dibaca 
�ِ مِنَ الشّیْطَانِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ هللاِ  diawal surah Al Fatihah اَعُوْ ذُ بِا
�َِِّ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ .2الرَّحْمنِ الرَّحِیْمِ . الْحَمْدُ  Haram, yakni Basmalah haram 

dibaca diawal surah Attaubah
3. Sunnah, yakni Basmalah sunnah 4.Disambung semua (bacaan 

dibaca disetiap awal surah, kecuali Ta'awwudz, basmalah dan awal 
diawal surah Attaubah s u r a h  s e m u a  b a c a a n n y a  

4. Jaiz, yakni Basmalah boleh dibaca disambung) dalam cara yang 
dan boleh tidak dibaca ditengah seperti ini diperlukan kekuatan 
surah Attaubah nafas yang sangat panjang dan 

tidak semua qori/qori'ah mampu 
mempraktikan cara semacam ini 

D.Cara-Cara Membaca Isti'adzah, t a n p a  a d a  l a t i h a n - l a t i h a n  
Basmalah Dan Awal Surah sebelumnya.Contoh: 

Ada beberapa cara menurut ulama  ِمِنَ الشّیْطَانِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ هللا ِ� اَعُوْ ذُ بِا
quro dalam membaca Ta'awwudz,     َرَبِّ الْعَالَمِیْن َِِّ� الرَّحْمنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ 
b a s m a l a h  d a n  a w a l  s u r a h ,  

  diantaranya adalah sebagai berikut:

Santriwati Al Gibran Sekolah Quran
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