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Pertanyaan: 

 

Assalamu „alaikum w. w. 

1. Apakah dalil tidak adanya acara 7 (tujuh) bulanan pada ibu hamil anak pertama? 

2. Apakah dalil tidak adanya bacaan talqin pada waktu pemakaman orang yang 

meninggal? 
 

 

Jawaban: 

 

Wa „alaikumus-salam w. w. 

Terima kasih atas pertanyaan saudara, berikut ini jawaban dari kami: 

Menurut syariat Islam, semua aktivitas kita mulai dari bangun tidur hingga tidur 

kembali itu ada hukumnya, dan setiap hukum itu harus ada dalilnya. Jika yang saudara 

tanyakan hanyalah dalil suatu ibadah atau aktivitas, kami khawatir jika dalil yang kami 

ketengahkan tersebut akan menimbulkan salah paham. Seakan-akan kami setuju dengan 

hukum ibadah atau perbuatan yang ada dalilnya tersebut. Hal ini karena barangkali dalil 

tersebut lebih lemah dibandingkan dengan dalil hukum yang lain. 

Oleh karena itu, seharusnya pertanyaannya adalah tentang hukum suatu ibadah 

atau perbuatan, karena secara otomatis akan dijawab dengan dalilnya sekaligus. Bahkan 

lebih dari itu, jika ada perselisihan di kalangan para ulama mengenainya akan 

dipaparkan secara lengkap. Namun meskipun demikian, kami berbaik sangka, saudara 

paham dengan yang kami maksudkan. Oleh karena itu berikut ini adalah jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan saudara. 

1. Dalil tidak adanya acara 7 (tujuh) bulanan pada ibu hamil anak pertama. Acara 7 

(tujuh) bulanan, atau sering juga disebut mitoni atau tingkeban, pada ibu hamil anak 

pertama atau kedua atau seterusnya adalah bukan berasal dari ajaran Islam. Acara 

tersebut barangkali berasal dari adat atau tradisi Jawa yang kemungkinan besar 

diambil dari tradisi nenek moyang yang beragama Hindu, Budha, animisme dan 

dinamisme. Oleh karena itu acara seperti di atas ghairu masyru„ atau tidak 

disyariatkan, karena merupakan sesuatu yang diada-adakan dalam masalah agama 

dan hal seperti itu dilarang berdasarkan hadis berikut:  

َهاْاللْهَْرِضيََْْعاِئَشةََْْعنْ  ْقَاَلتْ َْعن   َْوَسلَّمََْْعَلي وِْْاللْهَْصلَّىْاللَِْْرسهولْهْقَالَْ: َدثََْْمنْ : ِْفَْْأح 
رِنَا ْ[.ْومسلمْالبخاريَْرَواهْه]َْردْ ْفَ ههوَِْْفيوِْْلَي سََْْماَْىَذاْأَم 

Artinya: “Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu „anha, ia berkata: Rasulullah 

shallallahu „alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mengadakan sesuatu dalam 

urusan kami yang bukan termasuk di dalamnya maka ia tertolak” [HR. al-Bukhari 

dan Muslim]. 
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Namun demikian, jika yang diadakan adalah acara kesyukuran karena 

kehamilan, berupa doa dan pengajian, hal itu tidak mengapa dan tidak dilarang, asal 

dilakukan tidak harus tepat tujuh bulan kehamilan atau dikaitkan dengan waktu-

waktu tertentu. 

2. Dalil tidak adanya bacaan talqin pada waktu pemakaman orang yang meninggal. 

Talqin ialah mengingatkan dan membimbing orang yang akan meninggal untuk 

membaca Laa ilaaha illallah. Ada hadis yang menganjurkan atau menyuruh kita 

melakukan hal itu, yaitu sebagai berikut:  

تَ  امهمْ َْلقِّنه  وا:َْوَس  لَّمََْْعَلي   وِْْاللْهَْص  لَّىْاللَِْْرسه  ولْهْقَ  الَْ:ْقَ  الَْْىهَري    َر ََْْأِبَْْع  نْ  ْرواه]ْاللْهِْإلَّْْإِلَ  وَْْلََْْمو 
ْ[.مسلم

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 

„alaihi wasallam bersabda: Talqinlah (bimbinglah) orang yang akan meninggal di 

antara kamu untuk mengucapkan Laa ilaaha illalLah” [HR. Muslim].  

Manfaat talqin ialah supaya orang yang akan meninggal tersebut ingat dan 

mau mengucapkan Laa ilaaha illallah pada akhir hayatnya, karena dengannya ia 

akan masuk surga, sebagaimana hadis berikut: 

ْإِلَ وَْْلََْْماَلِم وِْْآِخ رْهَْم ا ََْْم نْ :َْوَس لَّمََْْعَلي وِْْاللْهَْصلَّىْاللَِْْرسهولْهْقَالَْ:ْقَالََْْجَبلْ ْب نِْْمهَعاذَِْْعنْ 
َنَّةََْْدَخلَْْاللْهِْإلَّ ْ[.داودْأبوْرواه]ْاْل 

Artinya: “Diriwayatkan dari Muadz bin Jabal, ia berkata: Rasulullah shallallahu 

„alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa yang akhir perkataannya adalah: Laa 

ilaaha illallah, niscaya ia masuk surga” [HR. Abu Dawud]. 

Namun setelah ia meninggal dunia, maka tidak ada lagi ajaran untuk 

mentalqinnya, karena sudah tentu ia tidak akan bisa lagi mengucapkan Laa ilaaha 

illallah. Jadi dengan demikian, mentalqin orang yang meninggal ketika 

pemakamannya itu tidak ada dasar hukumnya. Artinya, ghairu masyru„ atau tidak 

disyariatkan dan merupakan sesuatu yang diada-adakan dalam agama tanpa dalil, 

dan hal itu dilarang berdasarkan hadis berikut:  

َهاْاللْهَْرِضيََْْعاِئَشةََْْعنْ  رِنَ اَأِْْفَْْأح  َدثََْْم نْ :َْوَس لَّمََْْعَلي وِْْاللْهَْصلَّىْاللَِْْرسهولْهْقَالَْ:ْقَاَلتْ َْعن   ْم 
ْ[ْومسلمْالبخاريَْرَواهْه.ْ]َردْ ْفَ ههوَِْْفيوِْْلَي سََْْماَْىَذا

Artinya: “Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu „anha, ia berkata: Rasulullah 

shallallahu „alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa mengadakan sesuatu dalam 

urusan kami yang bukan termasuk di dalamnya maka ia tertolak.” [HR. al-Bukhari 

dan Muslim] 

 

Wallahu a„lam bish-shawab. 
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