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MULIANYA MANUSIA

 Manusia itu mulia saat hidup, dan tetap mulia saat sudah meninggal dunia (Al-Isra’: 70)

 Ada kewajiban memuliakan ketika hidup, dan memuliakan ketika sudah meninggal dunia

 إِذَا َرأَْیتُْم اْلَجنَاَزةَ فَقُوُموا لََھا َحتَّى تَُخلِّفَُكْم أَْو تُوَضعَ 

"Apabila kalian melihat jenazah, maka berdirilah kalian untuk (menghormati) nya hingga
jenazah telah melewati kalian atau diletakkan.“ (HR. Abu Daud dan Nasa’i)

 ُمونََھا إِلَْیِھ َوإِْن تَكُ  ْن ِرقَابُِكمْ  ِسَوى ذَِلَك فََشرٌّ تََضعُونَھُ عَ أَْسِرُعوا بِاْلَجنَاَزةِ فَإِْن تَُك َصاِلَحةً فََخْیٌر تُقَّدِ

“"Percepatlah menguburkan jenazah, apabilla jenazah tersebut adalah jenazah yang baik maka
kalian telah menyegerakannya kepada kebaikan (kenikmatan), dan apabila jenazah tersebut
tidak seperti itu (jenazah yang buruk) maka kalian (segera) meletakkan keburukan tersebut

dari pundak kalian.“ (HR. Abu Daud)



KEUTAMAAN PEMULASARAN JENAZAH

 Fardhu Kifayah adalah syariat yang dibebankan secara kolektif.  Termasuk pemulasaran 
jenazah, dari awal hingga ke tempat terakhir. Nabi saw bersabda,

 ُِمثُْل اْلَجبَلَْیِن : قَالَ  َوَما اْلِقیَراَطاِن؟: قِیلَ . ْدفََن َكاَن لَھُ قِیَراَطانِ َمْن َشِھَد اْلَجنَاَزةَ َحتَّى یَُصلَِّي فَلَھُ قِیَراٌط، َوَمْن َشِھَد َحتَّى ت
اْلعَِظیَمْینِ 

“Barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menyalatkannya maka baginya pahala satu
qirath, dan barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menguburkannya maka

baginya pahala dua qirath. Ditanyakan kepada beliau:Apa yang dimaksud dengan dua qirath?
Beliau menjawab: Seperti dua gunung yang besar.”. (HR. Bukhari)



ANTARA SYARIAT DAN FIQIH

 Syariat itu bersifat prinsip. Sedang fiqih bersifat teknis dan dinamis berdasarkan ijtihad

 Memuliakan jenazah : Prinsip . Bagaimana teknis memuliakannya : Fiqih : Wajib dan Sunnah, dan 
ada pertimbangan kemaslahatan

 4 Prinsip utama dalam pemulasaran jenazah : Memandikan – Mengkafankan – Menshalatkan –
Mengkuburkan

 Fiqihnya: Ada yang wajib dan yang sunnah dijalankan saat memandikan, mengkafankan, 
menshalatkan dan mengkuburkan

 Bahkan ada yang bersifat pertimbangan maslahat seperti jenazah covid dan sejenisnya. 
Kemaslahatan dan kesehatan petugas pemulasaran diutamakan

 َدْرُء اْلَمفَاِسِد أَْولَى ِمْن َجْلِب اْلَمَصِلحِ 

“Menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan.”



FIQIH KONTEMPORER ( FIQH MU’ASHIR)

 Menjalankan praktek fiqih berdasarkan kondisi dan keadaan, dan mengacu 
kepada kaedah-kaedah fiqih yang dibangun atas prinsip syariat dan maqashidnya 
(tujuan-tujuan). Misalnya: 

 ُالمَشقَّةُ تَْجِلُب التَّْیِسْیر

“,dalilberdasarkaniniKaedah” .kemudahanmendatangkanituKesulitan

 َبُِكُم اْلیُْسَر َوَال یُِریُد بُِكُم اْلعُْسر ُ یُِریُد �َّ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” 
(Al-Baqarah: 185). 



 یُن مبني على المصالح في جلبِھا والدرء للقبائح الّدِ

“Agama ini dibangun untuk kebaikan dan maslahat dalam penetapan syariatnya, dan untuk menolak kerusakan.”

فإذا تزاحم عدد المصالحِ یُقدَّم األعلى من المصالحِ 

“Jika dalam suatu masalah bertabrakan antara manfaat satu dengan yang lainnya maka yang didahulukan (diambil
manfaatnya) adalah yang paling besar/tinggi manfaatnya”.

 م مع اضطرار ولیس واجب بال اقتدار وال ُمَحرَّ

“Tidak menjadi kewajiban jika tidak mampu mengerjakan dan tidak ada keharaman dalam keadaan darurat
(bahaya).”

 الوسائل تعطى أحكام المقاصد
“Semua sarana suatu perbuatan hukumnya sama dengan tujuannya (perbuatan tersebut).”



 Menyiapkan tempat dan alat memandikan yang memungkinkan,

 Mengenakan APD dan prokes sebelum memandikan,

 Siram atau basuh seluruh tubuh jenazah diikuti dengan membaca niat
memandikan jenazah,

 Disunnahkan mulai dari anggota tubuh bagian kepala hingga ujung kaki sebelah
kanan, lalu pindah ke sebelah kiri, 
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 Siram dengan air kapur barus, atau air lain untuk menghilangkan bau, dan 
penyakit lainnya

 Jika memungkinkan, Jenazah diwudhukan

 Keringkan jenazah sebelum dikafankan

 Jika tidak memungkin dimandikan berdasarkan bahaya yang dikemukakan 
oleh para ahli yang amanah, maka boleh diganti dengan tayammum



 Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Dan kafanilah dia dengan dua lapis 
kain." (HR. Bukhari dan Muslim)

 Kadar wajib berdasar hadits ini memandikan dan mengkafani jenazah dengan
menutup seluruh tubuhnya dengan baik menggunakan dua lapis kain.

 Dipilih kain yang terbaik untuk mengkafani jenazah, " Apabila salah seorang di 
antara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah memperbagus
kafannya." (HR. Muslim)

 Siapkan kain kafan dan beri wewangian

 Letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan lapis kedua atau lapis ketiga
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 Tutup dengan kain lapis ketiga, lapis kedua, dan lapis pertama, dari sisi kiri ke
kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri.

 Ikat dengan tali pengikat yang sudah disediakan.

 Bila dikhawatirkan terdapat keluarnya cairan dalam tubuh mayit yang dapat
berpotensi terjadinya penularan, maka boleh dilapisi kantong jenazah yang 
tidak tembus air.

 Dibolehkan untuk ditempatkan dalam peti jenazah, dengan cara jenazah
dimiringkan ke kanan sehingga ketika dikuburkan jenazah menghadap kiblat. 
Sementara bila setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, termasuk 
yang ma’fu anhu (dimaafkan secara agama)
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 Menyiapkan tempat yang aman untuk dishalatkan, di tempat pemulasaran atau area 
pemakaman sebelum dikebumikan

 Jenazah boleh berada di peti jenazah untuk menghindari hal yang tidak diinginkan

 Dishalatkan oleh beberapa orang dari keluarga atau petugas, dengan memperhatikan 
protokol kesehatan 

 Jika mayat laki-laki, posisi imam di arah kepada mayat. Jika mayat perempuan, imam 
berada di arah perut atau tengah-tengah mayat. 

 "Tidak ada seorang Muslim yang mati, kemudian ia disholati oleh tiga baris (makmum) 
dari orang Muslim, maka telah mewajibkannya (masuk surga)." (HR.  Abu Daud dan
Tirmidzi)
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 Disyariatkan untuk memperdalam kuburan sedalam setengah badan laki-laki
dewasa dan juga disyariatkan untuk dibuatkan lahat di arah kiblat. Kemudian
jenazah diletakkan di lahat tersebut dengan menghadap ke sebelah kanan

اْحِفُروا َوأَْعِمقُوا َوأَْوِسعُوا

 “Galilah kuburan, luaskanlah dan perdalamlah.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan 
Nasa’i)

 Kemudian ditimbun kuburannya dan dianjurkan ketika menimbun jenazah 
tersebut untuk mengucapkan:

بسم هللا وعلى ملة رسول



 Disyariatkan kuburan tersebut ditinggikan sejengkal dan diletakkan di atasnya kerikil
apabila ada dan ditemukan kerikil di tempat tersebut kemudian disiramkan air. 

 Disyariatkan bagi orang-orang yang mengiringi jenazah untuk berhenti sejenak di sisi
kuburan mendo’akan orang yang telah meninggal tersebut karena Nabi saw apabila
selesai dari memakamkan jenazah, beliau berdiri di kuburan tersebut dan berkata:

 ْأَلُ اْستَْغِفُروا ِألَِخیُكْم َواْسأَلُوا لَھُ التَّثْبِیَت فَإِنَّھُ اْآلَن یُس

“Mohonkanlah ampun kepada saudara kalian dan mintalah ketetapan untuknya karena
saat ini dia sedang ditanya.”


