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DALIL YANG MENYURUH KITA TAHLIL 30 X, 40 X, 100 X, 300 X, BERSAMA-SAMA
DENGAN SUARA KERAS SERTA MENGGELENG-GELENGKAN KEPALA

Pertanyaan dari:
H. Ali Akbar, Jln. Sudirman 26 SP. Kiambang – B. Sangkar
[Suara Muhammadiyah No. 24 tahun ke-82/1997]
Pertanyaan:
Mohon ditunjukkan dalil yang menyuruh kita tahlil 30 x, 40 x, 300 x, bersama-sama
dengan suara keras serta menggeleng-gelengkan kepala.
Jawaban:
Kegiatan tahlil dalam arti beramai-ramai membaca Lailaha illallah lebih-lebih
dikaitkan dengan jumlah seperti yang ditanyakan disertai suara keras, memang tidak ada
dalilnya. Yang dianjurkan oleh nabi dan oleh al-Qur’an bagi setiap muslim adalah
melakukan zikr. Seperti tercermin dalam surat al-A’raf ayat 205.

َﺎل وََﻻ ﺗَﻜُﻦ ِّﻣ َﻦ
ِ َاﻵﺻ
ْ ﻀﱡﺮﻋًﺎ َو ِﺧﻴ َﻔﺔً َودُو َن اﳉَْ ْﻬ ِﺮ ِﻣ َﻦ اﻟْﻘَﻮِْل ِ ﻟْﻐُ ُﺪ ِّو و
َ َﻚ ﺗ
َ ْﺴ
ِ ﱠﻚ ِﰲ ﻧـَﻔ
َ وَاذْﻛُﺮ ﱠرﺑ
(٢٠٥ :ﲔ )اﻷﻋﺮاف
َ ِاﻟْﻐَﺎﻓِﻠ
Artinya: Dan sebutlah Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa
takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah
kamu termasuk orang-orang yang lalai.
Dari ayat di atas bahwa dalam menyebutkan nama Allah hendaklah dilakukan dengan
tidak perlu suara keras. Sementara nabi memberi tuntunan dalam berzikir yaitu dengan
membaca tasbih, tahmid, tahlil dan do’a-do’a yang lain. Sebagai contoh: Hadits riwayat
Muslim dari Sa’ad bin Abi Waqas:

ُ ﻗُ ْﻞ َﻻ إِﻟﻪَ إِﱠﻻ ﷲُ َو ْﺣ َﺪﻩ:َﺎل
َ  ﻗ.َﺎت أَﻗـ ُْﻮﳍُُﻦﱠ
ٍ ْل ﷲِ َﻋﻠِّﻤ ِْﲎ َﻛﻠِﻤ
َ َ َرﺳُﻮ:َﺎل
َ ﱠﱮ ﻓَـﻘ
ِّ ِأَ ﱠن أَ ْﻋﺮَاﺑِﻴﺎ ﺟَﺎءَ إ َِﱃ اﻟﻨ
ْل وََﻻ ﻗُـ ﱠﻮةَ إِﱠﻻ
َ وََﻻﺣَﻮ،ََب اﻟْﻌَﺎﻟَﻤ ِْﲔ
ِّ  ﷲُ أَ ْﻛﺒَـ ُﺮ َﻛﺒِْﻴـﺮًا وَاﳊَْ ْﻤ ُﺪ ِ ِ َﻛﺜِْﻴـﺮًا َو ُﺳْﺒﺤَﺎ َن ﷲِ ر،ُْﻚ ﻟَﻪ
َ َﻻ َﺷ ِﺮﻳ
َارُزﻗ ِْﲎ
ْ َْﲎ وَا ْﻫﺪِِﱏ َوﻋَﺎﻓ ِِﲎ و
ِ  اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮِﱃ وَارْﲪ:َﺎل
َ َﺎل ﻓَـﻬَﺎؤَُﻻ ِء ﻟِﺮَِّﰉ ﻓَﻤَﺎ ِﱃ؟ ﻗ
َ  ﻗ.ِِ ِ اﻟْ َﻌ ِﺰﻳْ ِﺰ اﳊَْ ِﻜْﻴﻢ
()رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ
Artinya: Diceritakan bahwa telah datang seorang A’rabi kepada Nabi dan berkata:
“Ya Rasulullah ajarkanlah kalimat-kalimat yang dapat saya baca”, maka nabi pun
bersabda: “Bacalah: Lailaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu Akbar kabira
walhamdulillahi kasira, wa subhanallah Rabbil ‘Alamin. Wa la haula wa la quwwata illa
billahi al-‘Azizil Hakim.” A’rabi berkata: Bacaan itu semuanya untuk Tuhanku, mana
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yang untukku? Sabda Nabi: “Bacalah Allahummagfirli war hamni wahdini wa afini war
zuqni.” (HR. Muslim)
Hadits di atas, bahwa Nabi mengajarkan cara berzikir kepada perseorangan. Dalam
arti zikir itu ada tuntunannya, sedang berzikir bersama-sama dengan suara keras tidak
dijumpai tuntunannya.
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