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Tahlilan Dalam Perspektif Islam 

 

 

 

Pendahuluan 

 Salah satu perbuatan yang masih dan sering dilakukan oleh masyarakat sebagai 

amalan adalah tahlilan. Jika ada yang meninggal, dalam kebanyakan masyarakat kita 

sudah menjadi suatu kebiasaan (baca: ritual) untuk mengadakan acara tahlilan pada hari 

1,3,7,40, 100 dan 1000. Di masyarakat umum jika suatu keluarga tidak mengadakan 

tahlilan untuk sanak-keluarganya yang meninggal maka ada saja yang mengejek ataupun 

mencela. Celaan dan cercaan itu bisa saja datang dari kerabat dekat atau keluarga sendiri. 

“Seperti habis kematian kambing saja, bukan kematian manusia”. Atau “Kasihan orang 

tuanya punya anak nggak berbakti”. Itulah sebagia celaan yang penulis dengar. 

 Tentang tahlilan sendiri, masih banyak yang belum memahami fakta dan 

hukumnya, apakah itu suatu amalan yang baik atau sebuah bid’ah? 

 Buku yang sederhana ini adalah bentuk kepedulian penulis terhadap masalah ini. 

Selain juga merupakan kesadaran akan kewajiban bagi setiap muslim untuk ber amar 

ma’ruf dan nahi munkar. Mudah-mudahan hasil penelaahan penulis tentang hal ini 

bermanfaat bagi masyarakat. 

 Sebelum menghukumi amalan tahlilan, maka yang harus kita perhatikan adalah 

memahami tentang fakta tahlilan itu sendiri. Hal ini adalah suatu keharusan agar kita 

tidak keliru dalam menghukumi sesuatu. Karena dalam memberikan status hukum syariat 

terhadap suatu perkara apapun, seorang muslim harusnya berhati-hati dan tidak 

menggenelarisir suatu perkara. Selain itu setiap kita juga harus memahami secara benar 

dan tepat terhadap fakta-fakta yang akan kita nilai dengan syariat Islam (tahqiqul 

manath). Karena pemahaman fakta yang benar adalah juga bagian yang tak terpisahkan 

dari status hukum syariat. Sebagai mana kaidah ushul mengatakan, alhukmu ‘ala asy 

syai’ far’un min tashawwurihi wal ilmi bihi (Hukum syara’ terhadap suatu fakta adalah 

cabang  dari gambaran atau pengetahuan tentang fakta itu). (Al-Qarhudaghi, 1992). 

 

Memahami Fakta Tahlilan 

 Secara bahasa, tahlil memiliki pengertian kalimat thoyibah (bacaan yang baik) 

“Laa ilaaha illallah”. (Ali, Muhdlor. Kamus Kontemporer Arab-Indonesia). Namun 

kemudian kalimat tahlil menjadi sebuah istilah dari suatu acara yang di dalamnya 

terdapat rangkaian bacaan seperti beberapa bacaan dzikir, al-Qur’an, dan do’a tertentu 

yang dibaca secara bersama-sama di tempat tinggal keluarga orang yang sudah 

meninggal. Disebut dengan tahlilan karena dalam acara ini dibacakan kalimat thoyibah 

Laa ilaaha illahllah secara berulang-ulang dan beberapa bacaan al-Qur’an dengan niat 

pahala bacaan tersebut dikirimkan kepada si mayit. Kegiatan tersebut biasanya 

dibarengkan dengan selamatan kematian pada malam hari meninggalnya si mayit, hari 

pertama ke 3, 7, 40, 100 dan hari ke-1000. di masyarakat kita di Indonesia, ketika 

diucapkan kata tahlil/tahlilan maka yang dipahami adalah acara-acara rangkaian ritual 

tersebut. 
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 Dalam perkembangannya acara tahlilan tidak hanya dilakukan ketika ada orang 

yang meninggal, tapi juga dijadikan tradisi dan ritual pada waktu-waktu tertentu, 

misalnya setiap malam Jum’at Kliwon atau hari lainnya. Lazimnya, bacaan yang 

diucapkan semasa ber tahlil ini ialah membaca ayat-ayat al-Qur’an  yang tertentu (seperti 

al-Faatihah, al-Ikhlas, an-Nas, al-Falaq, ayat Kursi, dan beberapa ayat pada awal dan 

akhir surat al-Baqarah). Kalimat Laa ilaaha Illallaah atau Subhanallah atau yang lainnya 

dengan niat bacaan-bacaan tersebut dihadiahkan atau dikirmkan kepada orang yang 

meninggal dunia atau ruh mayat di kalangan orang Islam ataupun di hadiahkan kepada 

Nabi, dan ulama-ulama tertentu yang telah meninggal. 

 Acara tahlilan yang terjadi di masyarakat saat ini, dilakukan pada hari pertama, ke 

3 , 7, 40, 100 dan ke 1000 setelah kematian bukanlah suatu kebetulan atau sekedar di 

buat-buat. Namun ada sebuah pandangan atau keyakinan yang mengiringinya. 

 

Kepercayaan Orang Jawa Dahulu 

Tentang Kematian 

 Acara tahlilan dipercaya datang dari tanah Jawa. Kemudian menyebar keseluruh 

pelosok tanah air. Zaman dahulu sebelum Islam masuk ke tanah Jawa, masyarakat hidup 

dalam kepercayaan roh-roh halus (Animisme) dan agama Hindu-Budha. Hal ini bisa 

dilihat dari berbagai peninggalan sejarah berupa relief dan candi-candi sebagai tempat 

ibadah. 

 Tahlil pada mulanya ditradisikan oleh Wali Sanga. Wali Sanga paling berjasa 

dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Keberhasilan da’wah Wali Sanga ini tidak 

terlepas dari cara dakwahnya yang mengedepankan metode kultural atau budaya. Wali 

Sanga mengajarkan nilai-nilai Islam secara luwes mereka tidak secara frontal menentang 

tradisi-tradisi Hindu yang telah mengakar kuat di masyarakat, namun membiarkan tradisi 

itu berjalan hanya saja isinya diganti dengan nilai-nilai Islam. Tradisi dulu bila ada orang 

mati maka sanak famili dan tetangga berkumpul di rumah duka yang dilakukan bukannya 

mendo’akan si mati, malah bergadang dengan bermain judi atau mabuk-mabukan. Wali 

Sanga tidak serta merta membubarkan tradisi tersebut, masyarakat dibiarkan tetap 

berkumpul namun acaranya di ganti dengan mendo’akan pada mayit, jadi tahlil dengan 

pengertian di atas sebelum Wali Sanga tidak dikenal (www.sidogiri.com). 

 Pada buku Serat Kadilangu dan Serat Wali Sanga, (Koentjaraningrat, 1984) 

mengemukakan bahwa makhluk hidup terdiri dari tubuh jasmani (selira) dan semua 

keinginan yang ada pada dirinya (kamarupa). Jasmani dapat hidup dan bergerak karena 

ada atma (semangat), kama (keinginan) dan prana (nafsu). Berbeda dengan makhluk lain, 

manusia juga memiliki manas (akal), menasa (kecerdasan), dan jiwa. Apabila manusia 

mati , atma, kama, prana, manas, dan jiwa meninggalkan jasmaninya pada hari ke-3 

setelah kematiannya. Pada hari ke-7 rohnya masih memiliki keinginan, dibimbing oleh 

malaikat ke kamalaloka menuju ke gerbang melawati  jembatan shirothal mustaqim, yang 

lebarnya sepertujuh belah rambut wanita. Bila tidak berhasil melewati ia akan terjatuh ke 

neraka dan jika lebih banyak dosa dia akan terperosok lebih dalam lagi ke bumi kaphindo 

(bumi kedua) yang berisi magma pijar. Dalam waktu lama ia akan dilahirkan kembali 

sebagai seekor binatang. kemudian masuk bumi ke tiga dan dilahirkan kembali sebagai 

tanaman, dan dilahirkan kembali sebagai manusia agar hidup lebih baik dan berguna. Roh 

akan berada di kamaloka sampai hari ke-40. Pada hari ke-100 masuk ke dewaka (surga 

pertama), kemudian mati kedua kalinya. Tubuh halusnya yang berisikan sisa-sisa nafsu 

http://www.sidogiri.com/
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dan keinginan di tinggalkan. Apabila keluarga yang ditinggalkan masih memanggilnya, 

maka roh menjadi lelembut (makhluk halus) dan berkeliaran disekitar tempat tinggal 

manusia dan menetap di sekitar kaum keluarga sebagai roh penjaga. Ia akan bersemayam 

di pohon besar, batu gua atau daerah perbukitan. Roh yang berhasil masuk surga pertama 

akan menjadi lebih murni. Pada hari ke-1000 ia akan masuk surga ke dua. Proses ini akan 

berulang hingga roh masuk ke surga ke tujuh dan mencapai moksa (kesempurnaan). 

(www.petra.ac.id). 

 

 Dengan pemahaman seperti ini kemudian terdapat upacara tradisional yang 

berhubungan dengan kematian yang biasanya dilaksanakan oleh masyarakat Jawa: 

 

1. Surtanah 

 Poerwadarminta (Mulyadi, dkk., 1984) mengemukakan bahwa surtanah berasal 

dari  kata dalam bahasa Jawa, ngesur tanah yang berarti melakukan selamatan terhadap 

orang yang baru saja meninggal dunia. Dilaksanakan pada hari pemakaman jenazah 

setelah para pelayat pulang dari kuburan. 

 Ubarampe atau perlengkapan dan materi dalam upacara surtanah adalah sega 

golong (nasi dibentuk bola), sega asahan (nasi putih yang ditaruh diatas nyiru), tumpeng 

pungkur (nasi dibentuk gunungan/kerucut), sega wudhuk (nasi gurih), ingkung (ayam 

jantan masak utuh), tumpeng wajar (nasi putih tanpa lauk berbentuk kerucut), kembang 

rasulan (bunga Rasul yang terdiri dari mawar, melati dan kenanga) bubur abang putih ( 

bubur yang diberi cairan gula kelapa dan bubur biasa), tukon pasar (materi keselatan 

berupa segala macam buah), wajib (uang yang diberikan kepada pemimpin upacara, dan 

dupa (kemenyan) yang dibakar sebelum upacara dilangsungkan. Semua materi tersebut 

diletakkan di suatu tempat kemudian di kepungke (dikepung) oleh hadirin. Kegiatan ini 

disebut kenduren atau kepungan. Acara ditutup dengan do’a berbahasa Arab dipimpin 

oleh kaum. 

 Di samping kenduren selamatan surtanah juga diikuti dengan penyiapan sesajen. 

Sesajen ini dibuang ketempat-tempat yang dianggap angker, misalnya perempatan jalan, 

pojok desa, pohon besar dan sebagainya. 

 

2. Nelung ndina 

 Upacara ini dilaksanakan tepat tiga (Jawa: telu) hari setelah kematian seseorang. 

Materi untuk selamatan hampir sama dengan surtanah, tetapi tanpa tumpeng pungkur 

beserta lauk pauknya. Pada upacara ini ditambah dengan takir pontang, yaitu wadah dari 

daun pisang dan daun kelapa yang masih muda berisi nasi putih dan nasi punar (kuning). 

Penggunaan sesajen sama dengan surtanah. 

 

3. Mitung ndina 

 Upacara ini dilaksanakan tepat tujuh (Jawa: pitu) hari setelah kematian seseorang. 

Materi untuk keselamatan hampir sama dengan surtanah, tetapi ditambah dengan apem, 

ketan, kolak. Penggunaan sesajen masih sama dengan kedua selamatan di atas. 

 

4.Matang puluh ndina 

 Upacara selamatan ini dilaksanakan tepat empat puluh hari (Jawa: patang puluh) 

setelah kematian seseorang. Materi atau perlengkapan untuk selamatan hampir sama 

http://www.petra.ac.id/
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dengan mitung ndina. Hanya saja materi berupa inkung ayam diusahakan dari ayam 

berbulu putih mulus. Sulitnya mendapatkan ayam berbulu putih mulus menyebabkan 

masyarakat mengganti dengan ayam berbulu biasa. Penggunaan sesajen sama dengan 

surtanah.  

 

5. Nyatus ndina 

 Dilaksanakan tepat seratus hari (Jawa: satus) setelah kematian seseorang. Materi 

dan sesajen untuk selamatan sama dengan selamatan yang telah dilaksanakan. 

 

6. Mendhak pisan 

 Dilaksanakan tepat setelah setahun setelah kematian seseorang. Materi dan 

sesajen untuk selamatan sama dengan selatan yang telah dilaksanakan. 

 

7. Mendha pindho 

 Dilaksanakan tepat dua tahun setelah kematian seseorang. Materi dan sesajen 

untuk selamatan sama dengan selamatan yang telah dilaksanakan. 

 

8. Nyewu ndina 

Selamatan nyewu ndina atau nyewu dilaksanakan seribu (Jawa: sewu) hari sejak 

kematian seseorang. Selamatan ini dilakukan besar-besaran, sebab dianggap yang 

terakhir kalinya. Materi atau perlengkapan sama dengan selamatan terdahulu, tetapi 

ditambang dengan memotong kambing, merpati dan bebek, disamping juga ayam. 

Sebelum disembelih kambing dimandikan dengan air bunga setaman, dikeramasi dengan 

air lada atau mangir, diselimuti kafan, dikalungi rangkai bunga dan diberi makan daun 

sirih. Selain pemotongan hewan-hewan tersebut, juga dilakukan pelepasan sepasang 

merpati sesudah kenduri dan pembacaan ayat-ayat al-Qur’an. 

Selain sesajen seperti selamatan terdahulu, masih ditambah sesajen berupa klasa 

bangka (tikar), benang lawe, jodhog, (tempat menaroh lampu minyak tanah), lampu 

dengan minyak goreng, sisir, minyak wangi, cermin, kapas, kemenyan, pisang raja, gula 

kelapa, kelapa utuh, beras, benang jahit, jarum dan bunga. Pada selamatan nyewu ini 

biasanya juga dilaksanakan pemasangan kijing atau nisan, sehingga upacara selamatan ini 

juga disebut selamatan ngijing. 

Upacara-upacara selamatan tersebut dilakukan kepada setiap orang yang 

meninggal, kecuali yang meninggal bayi yang belum umur (trek), artinya belum saatnya 

lahir. Dalam keadaan seperti ini, segala bentuk upacara seperti di atas dilaksanakan 

sekaligus pada selamatan surtanah. Pemakaman dilakukan di pekarangan rumah, tidak di 

makam umum, agar perawatan mudah dan tidak terlupakan. Bayi trek bila dipelihara 

dengan baik diyakini sangat membantu orang tua yang ditinggalkan misalnya 

menentramkan keluarga, membantu mencari nafkah, dan sebagainya. Bahkan bagi orang 

tuanya, perlakuan bayi trek disamakan dengan perlakuan terhadap anak yang masih 

hidup. Selain kuburannya dirawat dengan baik, pada malam-malam tertentu dikirim do’a 

dan bunga, kemenyan, sesajen dan baju baru! Roh bayi trek dapat dimintai bantuan atau 

pertolongan oleh orang tuanya jika sedang menghadapi kesulitan. (mulyadi dkk., 1984). 
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9.  Nyadran 

 Kegiatan lain dalam hal perawatan kuburan dan penghormatan terhadap roh orang 

mati atau roh leluhur adalah selamatan nyadran. Nyadran berarti melakukan upacara 

sadran atau sadranan yang masih populer dikalangan masyarakat Jawa. Upacara ini 

dilaksanakan pada bulan Ruwah (kalender Jawa) atau Sya’ban (Hijriyah) sesudah tanggal 

15 menjelang ibadah puasa Ramadhan   (Karkono Kamajaya P., 1995). 

 Nyadran dilangsungkan dengan selamatan di rumah dan di makam. Materinya 

adalah nasi asahan beserta lauk pauknya, ditambah apem dan perlengkapannya berupa 

tukon pasar. Maksud selamatan ini adalah mengirim do’a dan minta berkah kepada 

arwah leluhur. Hal itu tersermin dalam do’a yang disampaikan pada saat selamatan, 

berbunyi : 

“Kintun pandinga datheng leluhur kula saking jaler lan saking estri, ingkang tebih lan 

ingkang celak, ingkang kerawatan lan ingkang mboten kerawatan. Sedaya wau kula 

suwun berkah pangestunipun wilujeng.” 

(“Kirim do’a kepada para leluhur, baik dari lelaki maupun perempuan, yang dekat 

maupun yang jauh, yang terawat maupun yang tidak terawat. Semua tadi kami minta 

berkah dan restunya). 

 Masyarakat percaya pada bulan Ruwah para arwah leluhur mempunyai 

kesempatan tilik kubur (berkunjung kemakamnya) dan tilik omah (berkunjung kerumah). 

Karenanya, bila orang tua melarang anaknya kencing di halaman agar tidak sampai 

mengencingi arwah yang sedang tilik omah tersebut. 

 

Tahlilan Dalam Perpektif Islam 
Setelah memahami fakta tahlilan di atas, maka amalan tahlilan yang ingin penulis 

cermati, adalah pertama, tentang berkumpulnya masyarakat di rumah si mayit dan 

penyediaan makanan disetiap acara tahlilan oleh keluarga si mayit. Kedua, tentang 

menghadiahkan pahala bacaan al-Qur’an dan berdo’a untuk si mayit. Dan yang ketiga 

adalah tentang pelaksanaan tahlilan sebagai ibadah yang ‘wajib’ dilaksanakan pada hari-

hari tertentu setelah kematian. 

 

Hukum Berkumpulnya Masyarakat di Ahlul Mayit 

 

 Dalam pelaksanaannya, berkumpulnya masyarakat di tempat si mayit diiringi 

dengan penyediaan makanan dari keluarga si mayit. Bahkan penulis pernah mendapati 

fakta setelah ikut tahlilan, masyarakat membawa oleh-oleh makanan pulang yang di 

dalamnya juga terdapat sejumlah uang. Tentang berkumpulnya masyarakat di tempat si 

mayit ini, perlu kami jelaskan hadits nabi dalam menyikapi kematian. 

 Disebutkan dalam hadits shahih tentang berkumpulnya masyarakat di tempat si 

mayit yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. 

Berikut kami tuliskan hadits riwayat Imam Ahmad : 

 Dari Abdullah bin Ja’far, dia berkata: Ketika berita kematian Ja’far yang terbunuh 

datang, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi waSallam bersabda: 

“Buatkanlah makanan buat keluarga Ja’far karena mereka didatangi oleh urusan (berita 

kematian tersebut) yang menyibukkan mereka (dari membuat/menyediakan sendiri 

makanan tersebut) atau telah datang kepada mereka apa yang menyibukkan mereka”. 

(HR.Ahmad). (lihat ash-Shan’ani, Subulus Salam, 1991). 
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 Dalam hadits ini terdapat tuntunan bagaimana kita menyikapi keluarga yang 

ditimpa kematian (ahlul mayyit) dan apa yang harus kita perbuat; ternyata kita sebagai 

tetangga dekat ataupun jauh dari keluarga yang mendapat musibah tersebut bahkan di 

anjurkan untuk menyediakan dan membuat makanan untuk keluarga orang yang ditimpa 

musibah (dalam hadits tersebut adalah keluarga Ja’far karena Ja’far gugur sebagai syahid 

dalam peperangan). Dalam kitab ‘Aunul Ma’bud yang merupakan kitab syarah dari Sunan 

Abu Daud, pensyarahnya mengomentari hadits tersebut dengan mengatakan: 

“Dalam ungkapan ‘buatkanlah makanan buat keluarga Ja’far’; menyatakan di 

syari’atkannya (disunnahkan) untuk memberi bantuan kepada keluarga orang yang 

mendapat musibah kematian (ahlul mayyit) berupa makanan yang mereka butuhkan 

karena mereka disibukan oleh musibah yang menimpa mereka tersebut. 

(asy-Syawkani, Nayl al Awthar, 1973). 

 Imam Asy-Syafi’i, dalam kitabnya berkata: 

“Aku benci al ma’tam yaitu berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit meskipun tidak ada 

tangisan, karena sesungguhnya yang demikian itu akan memperbaharui kesedihan”. 

(Asy Syafi’i, Al Umm, 1983). 

 

 Al Imam Ibnu Qudamah, dalam kitabnya: 

“Adapun ahli mayit membuatkan makanan untuk orang banyak maka itu satu hal yang di 

benci (haram). Karena akan  menambah (kesusahan) diatas musibah mereka dan 

menyibukkan mereka di atas kesibukan mereka dan menyerupai perbuatan orang-orang 

jahiliyyah”. Dan telah diriwayatkan bahwasannya Jarir pernah bertamu kepada Umar. 

Lalu Umar bertanya, ”Apakah mayit kamu diratapi?” jawab Jarir, “Tidak!” Umar 

bertanya lagi, “Apakah mereka berkumpul dirumah ahli mayit dan mereka membuat 

makanan?” Jawab Jarir, “Ya!” Berkata Umar, “Itulah ratapan!” (Ibnu Qudamah, al 

Mughni, 1980). 

 Al Imam An Nawawi dalam kitabnya telah menjelaskan tentang bid’ahnya 

berkumpul-kumpul  dan makan-makan di rumah ahli mayit dengan membawakan 

perkataan  penulis kitab Asy Syaamil dan ulama lainnya dan beliau menyetujui berdalil 

dengan hadits Jarir yang beliau tegaskan sanadnya shahih. (An Nawawi, Al Majmu’ 

Syarah Muhadzdzab, tt) 

 Al Imam Asy Syairazi, di kitabnya Muhadzdzab yang kemudian di syarahkan 

oleh Imam Nawawi dengan nama Al Majmu’ Syarah Muhadzdzab: “Tidak disukai/ 

dibenci duduk-duduk (ditempat ahli mayyit) dengan alasan untuk Ta’ziyah karena 

sesungguhnya yang demikian itu muhdats sedangkan muhdats adalah Bid’ah”. 

 Perkataan al Imam Ibnul Qayyim, dikitabnya menegaskan bahwa berkumpul-

kumpul (dirumah ahli mayit) dengan alasan untuk ta’ziyah dan membacakan  Qur’an 

untuk mayit adalah “Bid’ah” yang tidak ada petunjuknya dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi 

waSallam. (Ibnu al-Qayyim, Zaadul Ma’aad, 1988). 

 Al- Imam Asy Syawkani, dikitabnya Naylul Awthar menegaskan bahwa hal 

tersebut menyalahi sunnah. 

 Al Imam Ahmad bin Hanbal, ketika ditanya tentang masalah ini, beliau 

menjawab: 

“Dibuatkan makanan untuk mereka (ahli Mayit)  dan tidaklah mereka (ahli mayit) 

membuatkan makanan untuk para pen ta’ziyah.” (Imam Abu Dawud, Masaa’il Imam 
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Ahmad bin Hanbal, hal. 139). Imam Ahmad mengatakan berkumpul dan membuat 

makanan adalah termasuk meratap. (lihat ash Shan’ani, Subulus Salam, tt) 

 Syeikh al Jaziri menyatakan, “Dan diantara bid’ah yang dibenci agama ialah 

sesuatu yang dibuat oleh individu yaitu menyembelih hewan-hewan di tanah kubur 

tempat mayit ditanam dan menyediakan hidangan makanan yang diperuntukan bagi 

mereka yang datang bertakziah.” (Abdurrahman al Jaziri, al-Fiqhu Ala Mazahibil 

Arba’ah, 1999; lihat juga ash Shan’ani, Subulus Salam, tt). 

 

 Syariat Islam telah menjelaskan kepada kita sebagai kaum muslimin baik keluarga 

atau tetangga dalam banyak hadits shahih. Ketika ada keluarga yang mengalami urusan 

kematian maka wajib bagi kita untuk mengurusi jenazahnya (memandikan, 

mengkafankan, mensholatkan, mendo’akan dan menguburkannya) sebagai fardhu 

kifayah, ditambah lagi sangat dianjurkan (sunnah) bagi yang mampu membuatkan 

makanan bagi keluarga si mayit. Dan tidak berlama-lama berkumpul di tempat si mayit. 

 Sehingga bagi kita kaum muslimin haruslah menyegerakan penyelenggaraan 

jenazah dan tidak berlama-lama di tempat keluarga si mayit. Karena berkumpul di tempat 

si mayit dapat terkategori meratap (niyahah) yang diharamkan. 

 Dari Umar Radhiyallahu ‘Anhu. Bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi waSallam 

bersabda: “Orang yang meninggal akan tersiksa karena rintihan/ratapan (niyahah) 

padanya”. (HR. Bukhari Muslim). 

 

Hukum Menghadiahkan Pahala Surah dan 

Ayat al-Qur’an Kepada yang Telah Meninggal 

 

 Dalam masalah menghadiahkan pahala bacaan al-Qur’an kepada orang yang 

sudah mati, para ulama berbeda pendapat, apakah pahalanya akan sampai atau tidak. 

Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat pahalanya tidak akan sampai, sedangkan 

Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat pahalanya sampai (ad Dimsyaqi, 

Rahmatul Ummah, 1993; lihat juga ash-Shan’ani, Subulus Salam, tt). 

 Ulama yang berpendapat pahalanya tidak sampai ke pada si mayit, berdalil 

dengan ayat : 

 
“Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah di 

usahakannya. (TQS. An-Najm: 39) 

 

 Ibn Katsir menyatakan, “Dari ayat ini Imam Syafi’i dan para pengikutnya 

menyimpulkan bacaan al-Qur’an tidak akan sampai pahalanya jika dihadiahkan kepada 

orang yang telah mati. Sebab bacaan al-Qur’an itu bukan berasal dari perbuatan maupun 

usaha si mati.” (Tafsir Ibnu Katsir, 1997).  

 Namun para ulama yang berpendapat pahalanya sampai, pemahamannya lain. 

Mereka menyatakan keumuman ayat di atas telah di kecualikan (di-takhsis) dengan 

berbagai dalil khusus yang menyatakan sampainya pahala ibadah/ketaatan kepada si mati 

(Imam Syawkani, Fath al Qadr, 1994). 

 Menurut Imam Syawkani dalil syahnya hadiah pahala bacaan al-Qur’an untuk 

orang yang sudah mati adalah sabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi waSallam, “Bacakanlah 
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kepada orang- orang yang sudah meninggal di antara kamu surat Yasin” (Arab: iqra 

‘uu’ala mautaakum yaasiin) (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, al-

Hakim; hadits hasan, Imam as-Suyuthi, al-Jami’al Shagir, tt). 

 Maksud mautaakum  dalam hadits itu ialah “orang – orang yang sudah meninggal 

diantara kamu “, bukan “orang – orang yang hendak meninggal diantara kamu .” 

Demikian penegasan Imam Syawkani yang mengartikan mautaakum dalam makna 

hakikinya (makna sebenarnya), untuk membantah ulama seperti al-Khaththabi yang 

mengartikan secara majazi (kiasan), yaitu “orang-orang yang hendak meninggal.” (As-

Syawkani, Nayl al Authar, 1973; as Shan’ani, Subulus Salam, tt). 

 Penulis cenderung kepada pendapat Imam Syawkani ini, bahwa hadits itu 

hendaknya diartikan dalam makna hakikinya, bukan makna majazinya, sebab 

sebagaimana dinyatakan oleh Imam Taqiyuddin an Nabhani, jika suatu kata dapat 

diartikan secara hakiki dan majazi secara bersamaan, maka mengartikannya dalam makna 

hakiki adalah lebih kuat (rajih), sedangkan mengartikannya dalam makna majazi adalah 

lemah (marjuh). (an Nabhani, asy Syakhshiyyah al-Islamiyyah, Juz I, 1953). Apa yang 

dikatakan oleh Imam an Nabhani tersebut  adalah sejalan dengan kaidah ushul al Ashlu fi 

al kalami al haqiqati (Hukum asal  dari suatu kalimat adalah makna hakikatnya) kecuali 

apabila suatu kalimat sulit diartikan dalam makna hakikatnya, maka yang digunakan 

adalah makna majazinya. 

 Atas dasar itulah, ,menurut penulis, jika kita menghadiahkan pahala bacaan al 

Qur’an kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi waSallam, para imam dan ulama, atau 

saudara-saudara kita yang sudah meninggal, Insya Allah pahalanya akan sampai kepada 

mereka. Sebagaimana kalaimat dalam hadits tersebut dapat dengan mudah dipahami 

dengan makna hakikinya. 

 Namun jika saudara-saudara kita masih hidup, hadiah pahala bacaan al-Qur’an itu 

tidak akan sampai. Sebab disini berlaku mafhum mukhalafah (pengertian kebalikan) dari 

hadits diatas, yaitu janganlah kamu bacakan Yasin kepada orang-orang yang masih hidup 

diantara kamu, Wallahu’alam. 

 

Hukum Mendo’akan Orang Yang Sudah Meninggal 

 Tentang mendoakan orang yang sudah meninggal tidaklah haram bahkan 

dianjurkan sebagaimana firman Allah: 

 

 
 “Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka 

berdoa: “Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah 

dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam , beriman lebih dahulu dari kami
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; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau orang yang beriman-hati kami terhadap orang

(QS al Hasyr: 10).”. "Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. 

 

 Dalam ayat ini Allah Subhanahu waTa’ala menyanjung orang-orang yang 

beriman karena mereka memohonkan ampun (istighfar) untuk orang-orang  beriman 

sebelum mereka. Ini menunjukan bahwa orang yang telah meninggal dapat manfaat dari 

istighfar (do’a) orang yang masih hidup. 

 Begitu pula dalam hadits banyak yang disebutkan do’a tentang sholat jenazah, 

do’a setelah mayit dikubur dan do’a ziarah kubur. 

 Tentang do’a setelah shalat jenazah antara lain,  Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi 

waSallam bersabda: 

 Dari Auf bin Malik ia berkata: Saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu 

‘Alaihi waSallam setelah selesai shalat jenazah bersabda: “Ya Allah ampunilah dosanya, 

sayangilah dia, maafkanlah dia, sehatkanlah dia, muliakanlah tempat tinggalnya, 

luaskanlah kuburannya, mandikanlah ia dengan air es dan air embun, bersihkanlah dari 

segala kesalahan sebagaimana kain putih bersih dari kotoran, gantikanlah untuknya 

tempat tinggal yang lebih baik dari tempat tinggalnya, keluarga yang lebih baik dari 

keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya dan peliharalah dia dari siksa 

kubur dan siksa neraka “. (HR. Muslim). 

 

 Tentang do’a setelah mayit dikuburkan, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi waSallam 

bersabda: 

 Dari Utsman bin Affan Radhiyallahu ‘Anhu berkata: Adalah Nabi Shallallahu 

‘Alaihi waSallam apabila selesai menguburkan mayit beliau berdiri lalu bersabda: 

“Mohonkan ampun untuk saudaramu dan mintalah keteguhan hati untuknya karena 

sekarang dia sedang ditanya.” (HR Abu Dawud). 

 Sedangkan tentang do’a ziarah kubur antara lain diriwayatkan oleh ‘Aisyah 

Radhiyallahu ‘Anha bahwa ia bertanya kepada Nabi Shallallahu ‘Alaihi waSallam: 

“Bagaimana pendapatmu kalau saya memohonkan ampun untuk ahli kubur ?  Rasulullah 

Shallallahu ‘Alaihi waSallam menjawab, “Ucapkanlah: Salam sejahtera semoga 

dilimpahkan kepada ahli kubur baik mukmin maupun muslim dan semoga Allah 

memberikan rahmat kepada generasi pendahulu dan generasi mendatang dan 

sesungguhnya Insya Allah- kami pasti menyusul”. (HR. Muslim). 

 

 Selain kedua hal tersebut (sampainya pahala bacaan dan mendo’akan si Mayit) 

ada beberapa amal ibadah yang dilakukan oleh orang lain yang bisa bermanfaat bagi si 

mayit, yaitu: 

 

1. Sampainya pahala Shadaqah kepada mayit 

 Dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu’anhu bahwa Saad bin Ubadah ibunya 

meninggal dunia ketika ia tidak ada ditempat, lalu ia datang kepada Nabi Shallallahu 

‘Alaihi waSallam untuk bertanya; “Wahai Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi waSallam 

sesungguhnya ibuku telah meninggal sedang saya tidak ada di tempat, apakah jika saya 

bersedekah untuknya akan bermanfaat baginya.” Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi 

waSallam menjawab: “Ya”. Saad berkata “Saksikanlah bahwa kebunku yang banyak 

buahnya aku sedekahkan untuknya” (HR Bukhari). 
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2. Sampainya Pahala Shaum 

 Dari Aisyah Radhiyallahu ‘Anha bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi waSallam 

bersabda: “Barangsiapa yang meninggal dengan mempunyai kewajiban shaum (puasa) 

maka keluarganya berpuasa untuknya” (HR. Bukhari Muslim). 

 

3. Sampainya Pahala Haji 

 Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘Anhu bahwa seorang wanita dari Juhainah datang 

kepada Nabi Shallallahu ‘Alaihi waSallam dan bertanya: “Sesungguhnya ibuku nadzar 

untuk hajji, namun belum terlaksana sampai ia meninggal, apakah saya melakukan hajji 

untuknya?” Rasul menjawab: “Ya, bagaimana pendapatmu kalau ibumu mempunyai 

hutang, apakah kamu membayarnya? Bayarlah hutang Allah, karena hutang Allah lebih 

berhak untuk di bayar”. (HR Bukhari). 

 

4.Bebasnya utang mayit yang ditanggung oleh orang lain sekalipun bukan keluarga. 

 Hal ini berdasarkan hadits Abu Qatadah dimana ia telah menjamin untuk 

membayar hutang seorang mayit sebanyak dua dinar. Ketika ia telah membayarnya Nabi 

Shallallahu ‘Alaihi waSallam bersabda: Artinya: “Sekarang engkau telah mendinginkan 

kulitnya”. (HR Ahmad). 

 Sedangkan jika didalam mendoakan kepada orang yang sudah meninggal, 

kemudian memohon keberkahan dari arwah mereka yang sudah meninggal sebagai mana 

dalam acara nyadran di atas maka hal ini adalah sebuah bentuk kesyirikan. Karena tidak 

ada yang disembah dan dimohonkan pertolongan selain kepada Allah Subhanahu 

waTa’ala. 

 

Tahlilan Sebagai Ibadah ‘Wajib’ 

Setelah Kematian 
 

Saat ini kita melihat, tahlilan diangggap sebagai ibadah yang ‘wajib’ dilakukan apabila 

ada anggota keluarga yang meninggal. Bahkan oleh keluarga muslim yang sangat jarang 

melaksanakan sholat lima waktu. Ketika ada kematian, keluarganya sangat rajin 

mengadakan tahlilan, dan masih tetap tidak sholat. Hal ini sangatlah ironis, sesuatu yang 

qhat’i (pasti) wajibnya tidak dilaksanakan sedang amal yang menyimpang ia laksanakan 

dengan tekun. 

 

Tahlilan Sebagai Ibadah Ritual; Bid’ah 

 Ibadah dalam Islam sudah diatur oleh syara’ dan kaidah yang dipakai adalah 

bahwa asal hukum ibadah adalah at-tauqif (berhenti atau sebatas apa yang telah 

ditentukan oleh syara’ hingga ada dalil yang membolehkannya). Jadi, apabila tidak ada 

dalil yang membolehkannya, maka sesuatu yang dianggap sebagai ibadah itu tidak boleh 

dilakukan meskipun menurut kacamata kita hal itu baik. Akan tetapi harus sesuai dengan 

syariat Allah. 

 Dan harus dipahami bahwa syariat Allah adalah apa yang disampaikan oleh 

Rasul-Nya. Oleh karena itu dalam mutaba’ah (mengikuti nabi shallallahu ‘alaihi 

wasallam) dalam tata cara beribadah tidak akan tercapai kecuali apabila amal yang 

dikerjakan telah sesuai dengan syariat yang dibawa oleh rasul. 
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 Sedangkan melakukan suatu ibadah yang tidak ada petunjuknya dari nabi maka 

hal tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Mengada-ngadakan sesuatu dalam beribadah 

yang tidak ada tuntunannya adalah bid’ah. Sebagaimana sabda Nabi: 

“Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak didasarkan pada ketentuan kami, 

maka ia tertolak”.(HR Bukhari Muslim). 

 Dalam Islam ada ketentuan yang mengatur tentang beribadah kepada Allah, ada 

enam perkara yang harus diikuti untuk beribadah kepada Allah. 

 Pertama, Sebab : Jika seseorang melakukan suatu ibadah kepada Allah dengan 

sebab yang tidak di syariatkan, maka ibadah tersebut adalah bid’ah dan  tidak diterima 

(ditolak). Contoh: ada orang yang melakukan sholat Tahajjud pada malam dua puluh 

tujuh bulan Rajab dengan dalih bahwa malam itu adalah malam Mi’raj Nabi Shallallahu 

‘Alaihi waSallam (dinaikkan ke atas langit). Shalat tahajud adalah ibadah, tetapi karena 

dikaitkan dengan sebab tersebut menjadi bid’ah. Karena ibadah tadi didasarkan atas 

sebab yang tidak di tetapkan oleh syariat. 

 Kedua, Jenis: Artinya ibadah harus sesuai dengan syari’at dalam jenisnya. Jika 

tidak maka tidak diterima. Contoh; seorang yang menyembelih kuda untuk dijadikan 

kurban adalah tidak sah, karena menyalahi ketentuan syari’at dalam jenisnya. Yang boleh 

dijadikan hewan qurban yaitu unta, sapi dan kambing. 

 Ketiga, Kadar (bilangan): Kalau ada seseorang yang menambah bilangan raka’at 

suatu shalat, yang menurutnya hal itu diperintahkan, maka shalat tersebut adalah bid’ah 

dan tidak diterima, karena tidak sesuai dengan ketentuan syari’at dalam jumlah bilangan 

raka’atnya.  

 Keempat, Kaifiyyah: Seandainya ada orang yang berwudhu dengan cara 

membasuh tangan, lalu muka, maka tidak sah wudhunya karena tidak sesuai dengan  cara 

(urutan) yang ditentukan oleh syari’at. 

 Kelima, Waktu: Apabila ada orang yang menyembelih binatang qurban, pada 

hari pertama bulan Dzulhijjah, maka tidak sah karena waktu melaksanakannya tidak 

menurut ajaran Islam. Misalnya, ada orang yang ingin bertaqarrub kepada Allah pada 

bulan Ramadhan dengan menyembelih kambing. Amal seperti ini adalah bid’ah karena 

tidak ada sembelihan yang ditujukan untuk bertaqarrub kepada Allah kecuali sebagai 

qurban, denda haji dan ‘aqiqah. 

 Keenam, Tempat: Andaikata ada orang ber i’tikaf di tempat selain mesjid, maka 

tidak sah I’tikafnya. Sebab tempat ‘itikaf  hanyalah di mesjid. Contoh lainnya;  seseorang 

yang melakukan thawaf diluar masjid al-Haram dengan alasan bahwa didalam sudah 

penuh sesak, thawaf nya tidak sah karena tempat melakukan thawaf  adalah dalam 

baitullah tersebut, Allah berfirman: 

 

 
“dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah 

(dengan mengatakan): "Janganlah kamu memperserikatkan sesuatupun dengan aku dan 



Tahlilan Dalam Perspektif Islam 

Fauzan al Banjari 

http://www.kangudo.wordpress.com 

 

13 

sucikanlah rumahKu ini bagi orang-orang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadat 

dan orang-orang yang ruku' dan sujud.”  (TQS. Al-Hajj: 26). 

 

 Itulah aturan Islam tentang ibadah. Dan semua yang diada-adakan dalam hal 

ibadah ini maka itu termasuk kedalam bid’ah. Sebagaiman definisi para ulama ushul 

tentang bid’ah; 

 Imam ‘Izuddin bin Abdu as-Salam mendefinisikan bid’ah sebagai “perbuatan 

yang tidak dilakukan pada masa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi waSallam (lihat Imam 

‘Izuddin bin Abdu as-Salam, Qawa’idul ahkam fi mashalihi al-anam, tt). Imam Ibnu 

Hajar al Ashqalani dan Imam Ibnu Rajab al Hanbali mendefiniskan bid’ah sebagai “Apa 

yang di ada-adakan yang tidak mempunyai dasar syar’i yang menunjukannya dalam 

syariat, sedangkan yang mempunyai dasar maka secara syar’i tidak termasuk bid’ah.” 

(lihat Ibnu Hajar al Asqalani, Fath al Bari juz 5, 1986). Imam as syatibi nendefinisikan 

bid’ah  adalah “Thariqah”  (tata cara) dalam agama yang dibuat  dan sebelumnya belum 

ada, yang berhadapan dengan syari’at dengan maksud untuk berprilaku atas dasar bid’ah 

itu dan beribadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu waTa’ala. (lihat al I’tisham 

Juz 1). 

 Dengan mendalami definisi yang dikemukakan oleh para ulama tersebut, dan 

fakta bid’ah yang dijelaskan oleh nash syara’, maka dapat disimpulkan yang dimaksud  

bid’ah adalah “amal yang dilakukan dengan niat beribadah  dan bertaqarrub kepada Allah 

yang tidak ada dalil syar’i nya.” Jadi bid’ah tidaklah terjadi kecuali dalam masalah ibadah 

(menyembah kepada Allah). 

 Supaya ibadah seorang muslim sah, maka aktivitas itu harus bertolak dari perintah 

syara’ sebagaimana yang dijelaskan tentang ketentuan ibadah di atas. 

 Dalam hal ini, apabila amalan ibadah tahlilan diniatkan dan dilaksanakan sebagai 

bentuk ibadah dalam rangka keta’atan dan bertaqarrub kepada Allah dalam menyikapi 

dalam kematian maka hal ini adalah bid’ah. Karena Islam memiliki syariatnya sendiri 

tentang amalan menyikapi kematian sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Tidak ada dalil yang mensyariatkan tentang amalan melakukan tahlilan ketika ada 

seseorang yang meninggal. Terlebih lagi jika dilakukan pada hari-hari tertentu yang 

bersandar pada keyakinan yang batil. Sehingga orang yang melakukannya bukanlah 

menjadi dekat kepada Allah, akan tetapi malah akan menempatkannya ke dalam neraka 

sebagai seburuk-buruknya tempat tinggal. 

 Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi waSallam bersabda : 

 “Seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap 

bid’ah adalah sesat”. (HR. Muslim). 

 “Setiap yang diada-adakan adalah bid’ah, dan setiap bid’ah adalah sesat dan 

semua yang sesat itu ke dalam neraka.” (HR. An Nasa’i). 

 

Tahlilan; Tasyabuh lil Kufar 
 Walaupun tahlilan tidak dilakukan dengan niat ibadah untuk menyikapi kematian, 

akan tetapi jika tetap dilakukan pada hari-hari tertentu seperti yang telah disebutkan, 

maka hal ini tergolong kepada tasyabuh lil kufar. Walaupun yang melakukannya tidak 

memiliki kepercayaan sebagaimana orang-orang jawa dahulu mempercayai hari-hari 

tersebut. Harus diperhatikan disini bahwa perbuatan melakukan tahlilan pada hari-hari 

tertentu setelah kematian adalah mengikuti (taqlid) kepada kepercayaan dan tatacara 
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peribadatan yang dianut oleh orang-orang Jawa dahulu (Karena pandangan mereka yang 

dipengaruhi oleh animisme, Hindu dan Budha) dan ber tasyabuh kepada mereka. 

 Sesungguhnya apa yang mereka percayai dan mereka lakukan dahulu adalah suatu 

upacara peribadatan dalam menyikapi kematian yang khas sesuai dengan agama yang 

mereka yakini. Walaupun kemudian dalam pelaksanaannya, rangkaian acara tersebut di 

islamisasi atau diwarnai dengan Islam atau dibagus-baguskan, maka sesungguhnya 

tidaklah merubah hal tersebut menjadi amal yang  diperbolehkan dalam Islam. Karena 

apa yang dilakukan tetap menyerupai apa yang telah dilakukan agama nenek moyang 

mereka dulu. 

 Banyak nash yang mengharamkan perbuatan tersebut, diantaranya : 

Sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi waSallam, 

“Bukanlah termasuk golongan kami yaitu orang yang menyerupai (bertasyabuh) selain 

kami.”  (HR Tirmidzi) 

“Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk salah seorang mereka.” 

(HR Abu Dawud, Ahmad dan Ath Thabrani). 

 

 Jadi jika tetap melaksanakannya dengan alasan melaksanakan tradisi yang 

dilakukan oleh nenek moyang terdahulu dalam menyikapi kematian, seperti acara  

surtanah (hari pertama), nelung ndina (hari ke 3), mitung ndina (hari ke 7), matang puluh 

ndina (hari ke 40), nyatus ndina (hari ke 100), mendhak pisan (1 tahun), mendhak pindho 

(2 tahun), nyewu ndina (hari ke 100) dan nyadran maka kita tetap haram melakukannya, 

karena hal itu merupakan tasyabuh lil kufar. 

 

 

Hukum Mengikuti dan Menyerukan Acara Tahlilan 

 Jika tahlilan tersebut mereka lakukan dengan niatan ibadah kepada Allah atau 

tanpa niatan ibadah namun selalu dilakukan pada waktu-waktu khusus (tasyabuh lil 

kufar) seperti yang disebutkan diatas maka haram bagi kita untuk mengikuti (hadir) 

dalam acara tersebut. Karena keikutsertaan seseorang didalam sebuah majelis (tempat) 

yang dilakukan didalamnya sebuah kemaksiyatan dan kemungkaran hukumnya haram. 

Kecuali kehadiran kita didalamnya untuk melakukan amar ma’ruf nahyi munkar. 

 Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi waSallam: 

“Ketika  Bani Israel terjerumus kedalam maksiyat, maka ulama-ulama mereka telah 

melarangnya, namun tidak mau menghentikan melakukan maksiyat itu. Tidak lama 

kemudian para ulama pun justeru (terlibat) duduk (bersama mereka) di majelis (tempat 

maksiyat) mereka, makan dan minum bersama mereka. Maka Allah menutupi hati 

sebagian mereka atas sebagian yang lain dan melaknat mereka dengan lisan nabi Daud 

as dan Nabi Isa ibnu Maryam as. Yang demikian itu dikarenakan kemaksiyatan dan 

perbuatan mereka yang melampaui batas. Kemudian Rasulullah duduk dan bersandar 

lalu bersabda: “Jangan, kamu tidak boleh melakukan yang demikian. Demi zat yang 

jiwaku ada ditangan-Nya (kamu akan dilaknat dan akan ditutupi hatimu pula kecuali) 

jika kamu benar-benar (mau) membelokan mereka (dari jalan yang tidak benar dan 

mendorong mereka agar tetap berada) di atas kebenaran.” (HR. Tirmidzi). 

 Agar apa yang disampaikan penulis tidak menimbulkan perdebatan. Maka kepada 

mereka yang menyerukan kebolehan melakukan tahlilan  sebagai tata cara dalam 

menyikapi kematian maka hendaklah mereka mengajukan argumen disertai dalil syar’i 
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bukan dengan dalil aqli (logika)semata. Jika mereka melakukannya karena terpengaruh 

oleh kebiasaan dan adat istiadat orang kafir maka mereka jelas berdosa.  

Begitu pula jika mereka melakukannya atau memberikan fatwa berdasarkan hawa nafsu 

yang diperbagus maka tanpa keraguan lagi mereka melakukan bid’ah. 

 Demi Allah, Allah lebih mengetahui apa yang ada dihati kita. 

 
 “Jika kamu menampakan sesuatu atau menyembunyikannya maka sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui segala sesuatu.” (TQS. Al-Ahzab [33]: 54). 

 

Dan hendaklah setiap muslim bertaqwa kepada Rabb-nya dan takut akan azab-Nya. 

Sebelum kedua kakinya tergelincir setelah ia tegak berdiri lalu ia terjatuh kedalam 

Neraka Jahannam sedangkan ia menduga bahwa ia termasuk orang yang berbuat baik. 

Allah Subhanahu waTa’ala berfirman: 

 

 
“Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling 

merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam 

kehidupan di dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat 

sebaik-baiknya”. (QS. Al-Kahfi [18]: 103-104). 

 

Kesimpulan 
 Pertama, hukum tahlilan apabila diniatkan sebagai ibadah dan bertaqarrub kepada 

Allah maka hukumnya bid’ah. Karena bid’ah adalah melakukan perbuatan dengan niat 

ibadah dan taqarrub kepada Allah yang tidak ada tuntunannya, (dasar dalil syar’i nya). 

Tahlilan dalam menyikapi kematian sama sekali tidak memiliki dalil syar’i. 

 Kedua, apabila tidak diniatkan ibadah namun tetap dilakukan pada waktu yang 

sudah di tetapkan  yaitu hari pertama, ke 3, 7, ke 40, 100 ke 100 dan haul (satu tahun 

sekali), maka hal ini merupakan tasyabuh lil kufar. Yakni menyerupai hadharah (tata cara 

kehidupan yang berdasarkan pada keyakinan atau persepsi) agama lain, dalam hal ini 

adalah animisme, agama Hindu, dan Budha. Dan hal ini adalah haram. 

 Ketiga, amalan dalam tahlilan seperti dzikir, berdo’a atau mengirimkan pahala 

bacaan kepada mereka yang telah meninggal, hukum asalnya boleh dilakukan. Asal tidak 

dilaksanakan dengan niatan ibadah kepada Allah dalam menyikapi kematian, dan juga 

tidak dilakukan pada hari-hari kepercayaan dari agama lain. Akan tetapi bila dilakukan 

untuk mengikat kecintaan masyarakat kepada Islam, dengan membaca ayat-ayat al 

Qur’an, berzikir dan berdo’a memohon ampunan dan pertolongan dari Allah serta 

memanfaatkannya untuk menyampaikan dakwah Islam dengan ceramah dan kajian 

(sedang waktunya tidak terikat pada waktu-waktu tertentu) maka ia boleh dilakukan. 

 

 Wallahu’alam. 
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