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Adab Ziarah Pesakit



1) Hendaklah membaca kalimah thoiyyibah;
2) Sunat dibacakan Yassin ketika itu;
3) Jika orang yang hampir mati itu berhajat 

kepada minum, berikan sedikit minuman;
4) Jangan pula ada orang yang berbual-bual 

kosong, menyanyi-nyanyi, ketawa ketika 
berhadapan dengan mayat,

5) Bacalah apa sahaja yg patut sebagai hadiah 
orang hidup kepada orang yang berada di 
dalam kesusahan;

6) Menginsafi



Tanggungjawab Kita Ke atas Si
Mati



1) Pejamkan matanya.
2) Ikatlah dagunya serta kepalanya dengan ikatan yang 

lebar, jika mulutnya terbuka agar tidak ternganga.
3) Letak di atas perutnya sesuatu penindih yang 

sewajarnya, agar tidak mengembung.
4) Pelbetulkan sendi-sendi tubuhnya perlahan-lahan, jika 

menungkinkan,jika tidak biarkan saja 
5) Tinggikan sedikit tempat jenazah dan arahkan kaki ke 

kiblat



6. Tanggalkan pakaiannya dan tutupi
dengan kain ke seluruh tubuhnya.

7. Letakkan kedua tangannya di antara
pusat –dada, seperti orang solat.

8. Segerakan membayar hutangnya, 
jika dia berhutang.

9. Menghebahkan kematiannya, 
terutama kepada ahli keluarganya

10. a. Haram menjerit dan meratapinya
b. Haram memukul-mukul pipi, 
mengoyak-

ngoyak baju dan sebagainya
c. Boleh menangis tanpa menyebut-
nyebut

sesuatu dan hendaklah banyak
bersabar.



BAHAGIAN PERTAMA

PERSEDIAAN ALAT-ALAT



ALAT-ALAT PERSIAPAN
Ukur panjang mayat dengan tali dan berikan  
kepada  penggali kubur. Dalam kubur 6 kaki, 
panjang mengikut panjang mayat dan lebamya 3-
4 kaki
Papan penutup liang lahad sepanjang mayat.
Kain putih panjang 18-21 meter dan lebar 45 atau    
60 inci.
Kapas 2 gulung.
Air mawar 1 botol.
Cendana 2 buku.
Kapur barus
Atar sebotol (tanpa alkohol).
2 piring /dulang.
Gunting.



PERSEDIAAN MEMANDIKAN 
MAYAT

3 buah bekas air seperti baldi/ besen atau sebagainya 
yang boleh memuatkan 2 atau 3 gelen air.

Bekas pertama diisi dengan air mutlak. 
Bekas kedua diisi dengan air bidara atau air inai.
Bekas ketiga diisi dengan air kapur barus.

Sediakan sarung tangan 2 atau 3 helai dan juga kain 
sugi untuk penggosok pada badan mayat serta gigi 
dan kuku.
Sediakan kain untuk menutup mayat semasa mandi 
berukuran sekadar menutup aurat mayat, seelok-
eloknya berwarna gelap atau kain batik lepas.



Sehelai tikar.
Tanah debu untuk tayamum bagi mayat   
kanak-kanak yang belum berkhatan atau      
orang dewasa dan untuk mayat yang uzur.
Sabun.
Kain sugi.
Sintuk.
Sarung tangan.
Kain telekung (bagi perempuan).
Serban (bagi lelaki).
Baju / gamis (bagi lelaki)
Daun bidara atau daun inai.



Tempat mayat itu hendaklah di bilik 
yang tertutup supaya jangan dilihat 
orang yang tidak berkenaan atau 
masuk ke dalam bilik berkenaan. 
Jangan bising, berbual, mandi, 
ketawa, menangis, meraung, meratap 
dan sebagainya di tempat mandi.
Sebaik-baiknya letakkan mayat di 
tempat yang tinggi.



ORANG-ORANG DIBOLEHKAN 
MEMANDIKAN MAYAT

Islam.
Merdeka
Bukan pembunuh mayat
Tidak kanak-kanak (boleh kalau setakat membantu).
Bukan musuh si mayat
Orang yang jujur  dan  amanah  (yang  tidak   akan  menceritakan
keburukan mayat).
Bukan orang yang fasik.
Orang yang ahli feqah atau mengetahui mandi mayat.

• Larangan: Jangan sekali-kali menceritakan hal keburukan 
tubuh mayat tetapi sebaliknya disunatkan menceritakan 
kebaikan si mayat itu kepada keluarganya.



PERSIAPAN KAIN KAPAN
Potongkan kain putih sepanjang mayat dan 
lebihkan 1 kaki 6 inci di kedua-dua hujung 
kepala dan kaki.
Kain putih yang wajib hanya selapis sahaja. 
Tetapi lebih utama jika 3 lapis bagi mayat lelaki 
dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Bagi mayat 
lelaki di sunatkan membuat baju (tidak berjahit) 
dan serban bagi mayat. Sementara bagi mayat 
perempuan dipakaikan telekung (tidak berjahit).



Koyakkan di tepi kain selebar 14 inci untuk 
digunakan sebagai tali pengikat sebanyak 5 utas 
tali.

Kain kafan dibentangkan sehelai demi sehelai 
dan ditaburkan di atasnya serbuk pewangi 
seperti debu kayu gaharu atau kapur barus atau 
sebagainya dan di alas di atas kain kafan yang 
di atas sekali dengan kapas dan renjis air 
mawar di atasnya.



BAHAGIAN KEDUA

MEMANDIKAN MAYAT



CARA MEMANDIKAN MAYAT
Hendaklah mayat disalin dengan kain nipis 
yang lembut untuk menutup tubuhnya 
diwaktu memandikannya
Letakkan dia di atas tempat yang 
disediakan sebaik-baiknya di tempat yang 
tinggi supaya tidak terkena percikan air 
yang jatuh dari badannya.
Air yang digunakan hendaklah air sejuk 
biasa.
Bersihkan najis pada tubuhnya jika ada
Hilangkan perkara yang mencegah 
sampainya air  ke seluruh badannya.



Hilangkan sebarang kekotoran atau najis 
yang ada pada tubuhnya.

Angkatkan kepala mayat dan disandarkan 
ke lutut atau paha atau sesuatu, letakkan 
tangan kanan ditengkuk mayat dan tangan 
kiri mengurut perut mayat serta ditekankan 
sedikit dengan perlahan-lahan dan diulang-
ulang supaya najis-najis yang patut keluar 
dari duburnya. Perbuatan demikian 
diistilahkan sebagai “nguam”

Baringkan mayat itu dan basuh segala 
najis yang keluar dari duburnya dengan 
potongan kain yang bersih yang ditukar-
tukarkan.



Disugikan mulutnya dengan benda-benda 
lembut seperti kain putih yg disediakan khas, 
kemudian bersih matanya, lubang hidung 
dan telinganya dengan kain-kain gulung kecil 
yang disediakan. Jika perlu , cungkil di 
celah-celah kukunya.
Setelah itu barulah mayat itu diwudukkan 

dengan niat:
"Sahaja aku wudukkan mayat ini kerana Allah 
Taala,"

Mula memandikan mayat dengan niat:
"Sahaja aku memandikan mayat ini fardhu 
kifayah kerana Allah Taala.“



Basuhlah kepala serta 
mukanya,kemudian basuh janggutnya 
dengan air daun bidara atau 
sebagainya dan kemudian sikatkan 
rambutnya dengan sikat yang jarang 
matanya, pelahan-lahan. Mana-mana 
rambut yang gugur wajib dimasukkan 
bersama-sama ke dalam kafan atau 
kuburnya. Jika mayat itu perempuan, 
hendaklah diuraikan rambutnya terlebih  
dahulu.



Kemudian dimandikandahulu dibahagian 
kanan di sebelah hadapannya,dimulai dari 
tengkuk hinggalah hujung kaki, kumudian 
barulah di sebelah kiri.
Sunat pula dibacakan ayat berikut:   
Ertinya: Ya   Allah ampunkan dosa mayat 
ini dan kepada Engkau tempat kembali



Kemudian dibalikkan badannya sebelah
kanan ke atas dibalikkan pula tubuhnya
supaya sebelah kiri ke atas dan sebelah
kanan ke bawah dan dicucuri air supaya
meratai ke seluruh tubuhnya.
Semuanya dilakukan dengan
menggunakan air sabun, air biasa, air 
bidara,diikuti dengan air biasa;air sintuk
serta diikuti dengan air biasa dan akhir
sekali dengan air kapur barus dengan
tidak diikuti dengan air bersih lagi. 



MANDI SEMBILAN

Mandi sembilan adalah disunatkan 
untuk mewangikan mayat dengan 
jenis air berikut:

a. Jiruskan air mawar / bidara 3 kali.
b. Jiruskan air biasa 3 kali
c. Jiruskan air kapur barus 3 kali.



Setelah selesai dimandikan, hendaklah 
disumbat duburnya dengan kapas. Jika 
mayat itu perempuan, eloklah diikat dengan 
kain sebagai cawat sesudah disumbat 
dengan kapas ke dalam kedua-dua 
kemaluannya.

Setelah itu diperlembutkan sendi-sendinya 
sekali lagi sebagaimana yang dilakukan 
setelah roh keluarnya, kemudian barulah 
dilapkan badannya dengan kain yang bersih 
lagi kering.



BAHAGIAN KETIGA

MENGKAFANKAN MAYAT



CARA MENGKAPANKAN MAYAT
Setelah selesai mayat dimandikan, 
letakkan mayat di atas kain kapan yang 
telah disediakan tadi.

Tutupkan pada anggota sujudnya 
dengan kapas.

Pakaikan baju  dan serbannya jika mayat  
lelaki  dan jika mayat perempuan, 
pakaikan telekung.



Kedua tangan mayat diletakkan ke atas
badanya, tangan kanan di atas tangan
kiri atau kedua-dua tangannya diluruskan
menurut badannya.
Mengkafankan mayat dimulakan dari
sebelah kiri dan yang sebelah kanan
menindihnya dengan cara selapis demi
selapis



Bagi bahagian muka bolehlah ditutup 
setelah dipanggil keluarga simayat 
untuk melihat buat kali terakhir.

Ikatkan mayat dengan tali yang telah 
disediakan. Sebaik-baiknya lima 
ikatan;di bahu, di punggung, di betis, 
di hujung kepala dan di hujung 
kaki.Ikatan itu akan dibuka setelah 
dimasukkan ke dalam kubur.



BAHAGIAN KEEMPAT

SEMBAHYANGKAN MAYAT



SEMBAHYANG MAYAT

Letakkan mayat di hadapan imam 
secara melintang.

a) Jika mayat lelaki, kepala mayat di 
sebelah kiri imam. Imam pula berdiri di 
sebelah kepala atau dada mayat.

b) Jika mayat perempuan, kepala 
sebelah kanan imam dan imam pula 
berdiri di punggung mayat





Seboleh-bolehnya hendaklah 
mengadakan 3 saf atau lebih kerana 
mengharapkan pengampunan dari 
Allah. 

Yang paling utama hendaklah 
disembahyangkan oleh 40 orang.



RUKUN SEMBAHYANG JENAZAH

Rukun sembahyang jenazah 7 perkara:    
1. Niat. 



2. Berdiri betul
3. 4 Kali takbir termasuk takbiratul     

Ihram.
4. Membaca Al Fatehah.
5. Selawat atas Nabi
6. Doa khusus pada mayat.      
7. Memberi salam.



BACAAN DALAM SOLAT 
JENAZAH

1. Selepas takbir pertama baca Al Fatehah
2. Selepas takbir kedua baca selawat atas Nabi







Hantar ke Tanah Perkuburan



BAHAGIAN KELIMA

KEBUMIKAN



CARA KEBUMIKAN MAYAT
Sekurang-kurangnya 
menanam mayat di dalam 
satu lubang yang boleh 
menyelamatkan mayat dari 
digali oleh binatang buas 
seperti harimau dan 
sebagainya.
Yang lebih baik ialah ditanam 
dalam sebuah lubang yang 
kira-kira dalamnya sedalam 
(lebih kurang 6 kaki bagi lelaki 
atau 7 kaki bagi perempuan).



Ada 3 cara meletakkan mayat dalam 
kubur ;

1) Dibuat liang lahad                                           
2) Digali parit di tengah   

kubur.
3) Masukkan mayat dalam keranda,



Mengkebumikan mayat dengan cara 
membuat lahad adalah lebih afdhal
dari cara yang lain jika keadaan tanah 
kubur itu liat , padat dan tidak mudah 
runtuh.
Jika   keadaan   tanah   mudah   runtuh   
lebih   baik   dibuat   parit kerana 
menyelamatkan mayat dari tertimbus.



Menanam mayat di dalam keranda 
dibolehkan sekiranya keadaan kubur itu 
berair atau sebab lain yang memaksa 
seperti dikhuatirkan dibongkar oleh 
binatang buas dan sebagainya.



Menanam mayat;Mayat hendaklah diusung
dan dimasukkan pengusung ikut sebelah
kaki kubur di mana kepalanya disebelah kaki 
kubur, kemudian diturunkan mayat itu
didahulukan kepalanya.

Ketika memasukkan mayat ke dalam kubur
hendaklah bercermat dan berlemah lembut
serta membaca zikir.



Mayat diletakkan di dalam liang lahad 
dan wajib dihadapkan ke arah kiblat 
dengan dibaringkan ke atas 
lambungnya.Kepalanya sunat diangkat 
dan dibantalkan dengan tanah.



Eloklah dibukakan kain kapan pada 
pipinya yang kanan supaya bersentuh 
dengan tanah. Belakangnya disendal 
dengan tanah kuat-kuat supaya mayat itu 
tidak terbalik atau terlentang.



Ketika mayat hendak dihulurkan turun 
ke dalam kubur, janganlah duduk 
berjauhan tetapi hendaklah berdiri di 
tepi kubur sambil membaca:

Wajib ditutup liang lahad dengan 
papan atau sebagainya.



Pulang dengan harapan si mati
mendapat ketenangan di alam

barzakh



SEKIAN, TERIMA KASIH
Jumpa lagi ketika sesi AMALI



Alam barzakh

Tanda kebesaran Allah / Siksa kubur
. Photo ini adalah seorang pemuda berusia 18 tahun yang 
meninggal di salah satu rumah sakit di oman .. Mayat pemuda
tersebut digali kembali dari kuburnya setelah 3 jam di makamkan
yang di saksikan oleh ayahnya .. Pemuda tersebut meninggal 
dirumah sakit dan setelah di mandikan di makamkan secara islam 
di hari itu juga .. Tetapi setelah pemakaman ayahnya merasa ragu 
atas diagnosa dokter dan menginginkan untuk di identifikasi 
kebenaran penyebab kematianya.



• Seluruh kerabat dan teman - temannya begitu
terkejut saat mereka melihat kondisi mayat . Mayat
tsb begitu berbeza dalam 3 jam., dia berubah
nampak ke abu - abuan seperti orang yang sudah tua

• Dengan nampak jelas bekas siksaan dan pukulan
yang amat keras. dan dengan tulang - tulang kaki 
dan tangan yang hancur begitu juga ujung ujungnya
sehingga menekan kebadannya. 



• Seluruh badan dan mukanya
memar..Matanya yang terbuka
memperlihatkan ketakutan, kesakitan
dan keputusasaan.. Darah yang begitu 
jelas menandakan bahwa pemuda 
tersebut sedang mendapatkan siksaan 
yang amat berat.



• Sebagai penutup dari orang yang meninggal
tersebut semuanya di tujukan kepada Ilmu
pengetahuan tentang Islam yang mana tidak
dapat dimungkiri lagi keterangannya bahawa
siksa kubur itu benar adanya seperti yang di
peringatkan oleh ALLAH SWT dan Nabi
Muhammad S.A.W. 

The shocked father of the boy has admitted that 
his son was spoilt, did not do Solat, and had a 
carefree way of life, having involved in different 
sins.. 
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