157939 - Apakah Mempesiapkan Kafan Sebelum Kematian
Pertanyaan
Apakah seseorang dianjurkan untuk mempersiapkan kafan sebelum kematian atau tidak?
Jawaban Terperinci

Alhamdulillah
Persiapan untuk kematian adalah masalah yang dianjurkan. Terdapat dalil-dalil yang menunjukkan
akan dianjurkannya, di antaranya terdapat riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa sallalm bahwa
beliau bersabda:
 ﻓ( وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ4258) ( واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ1824) ( واﻟﻨﺴﺎﺋ2307) ، اﻟﻤﻮت )رواه اﻟﺘﺮﻣﺬيﻨﻌ اﻟﻠﱠﺬﱠاتِ – ﻳﺎذِم ﻫﺮوا ذِﻛﺮﺜﻛا
)ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺘﺮﻣﺬي
“Perbanyak mengingat pemutus kenikmatan –maksudnya adalah kematian.” (HR. Tirmizi, 2307,
Nasa’i, 1824, Ibnu Majah, 4258 dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Tirmizi)
Mempersiapkan kematian adalah dengan memperbanyak beramal saleh dan berlomba dalam
kebaikan serta berlepas dari hak-hak seorang hamba dan semisal itu. Adapun mempersiapkan
kafan bukan suatu yang dianjurkan, Nabi sallallahu’alaihi wa sallam juga tidak memberi arahan.
Akan tetapi hal itu dibolehkan. Terdapat riwayat bahwa sebagian shahabat radhiallahu anhum
melakukan hal itu.
Bahwa seseorang tidak mengapa mempersiapkan kuburannya, Terdapat dalam soal jawab no.
82184.
Terdapat dalam kitab ‘Asna Al-Mathalib, 1/310: “Tidak dianjurkan mempersiapkan kafan untuk
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dirinya, kecuali dari sisi kehalalan. Maka dianjurkan mempersiapkannya. Terdapat prilaku hal itu
dari sebagian shahabat.”
Beliau rahimahullah mengisyatkan hal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari, 1277 dari
Sahl bin Saad radhiallahu anhu berkata,
، ﺎﻬﻟَﻴﺎ اﺘَﺎﺟﺤ ﻣﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِﺎ اﻟﻨﱠﺒﺧَﺬَﻫ ﻓَﺎ، ﺎﻬﻮﻛﺴﻛﺪِي ا ﺑِﻴﺬِه ﻫﺖﺠ ﻧَﺴّﻧ ا، ﻪ اﻟﻮلﺳﺎ ر ﻳ ﻗَﺎﻟَﺖ، ةدﺮةٌ ﺑِﺒاﺮ اﻣتﺎءﺟ
 ﻓﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِ اﻟﻨﱠﺒﻠَﺲ ﻓَﺠ، ﻢ ﻧَﻌ:  ﻓَﻘَﺎل، ﺎﻴﻬﻨﺴ اﻛ، ﻪ اﻟﻮلﺳﺎ ر ﻳ: م اﻟْﻘَﻮﻦ ﻣﻞﺟ ر ﻓَﻘَﺎل، هزَارﺎ اﻧﱠﻬا و، ﻨَﺎﻟَﻴ اجﻓَﺨَﺮ
 ﻓَﻘَﺎل. ًﺎﺋ ﺳدﺮ ﻳ ﻧﱠﻪ اﺖﻤﻠ ﻟَﻘَﺪْ ﻋ، ﺎهﻳﺎ اﻟْﺘَﻬﺎ ﺳ، ﻨْﺖﺴﺣﺎ ا ﻣ: م اﻟْﻘَﻮ ﻟَﻪ ﻓَﻘَﺎل، ﻪﻟَﻴﺎ ا ﺑِﻬﻞﺳر ا ﺛُﻢ، ﺎاﻫ ﻓَﻄَﻮﻊﺟ ر ﺛُﻢ، ِﺲﻠﺠاﻟْﻤ
ﻔَﻨَﻪ ﻛﺎﻧَﺖَ ﻓ:ﻞﻬ ﺳ ﻗَﺎل.ﻮتﻣ امﻮ ﻳﻔَﻨﻮنَ ﻛَﺘ ﻟ اﻟْﺘُﻪﺎﺎ ﺳ ﻣﻪاﻟﻞ وﺟ)اﻟﺮ
“Seorang wanita datang membawa kain burdah dan berkata, “Wahai Rasulullah! sesungguhnya
saya memintal (kain) ini dengan tanganku agar bisa memakaikan untuk anda." Maka Nabi
sallallahu’alaihi wa sallam mengambilnya karena sedang membutuhkannya. Kemudian beliau
keluar kepada kami, dan dijadikan sarungnya. Seseorang dari kaum berkata, “Wahai Rasulullah,
tolong saya dipakaikan dengan (kain itu)?" Beliau menjawab, “Baik." Rasulullah sallallahu alaihi wa
sallam duduk dalam majlis kemudian pulang dan membungkusnya. Kemudian beliau kirimkan
kepadanya. Orang-orang berkata kepada orang itu, “Tindakanmu meminta darinya kurang layak.
Engkau telah mengetahui bahwa beliau tidak pernah menolak orang yang meminta. Orang
teresbut berkata, “Demi Allah, saya memintanya semata-mata agar kain itu menjadi kafanku di
hari kematianku." Sahal berkata, “Dan ternyata (benar), kain itu menjadi kafannya.”
Ibnu Bathal rahimahullah mengomentari hadits, “Dibolehkan mempersiapkan sesuatu sebelum
ada keperluannya. Sebagian orang saleh telah menggali kuburannya dengan tangannya, agar
teringat waktu kematian dirinya. Sebaik-baik melihatnya di waktu senggang dan kosong sebagai
persiapan waktu kembali (ke akhirat). Nabi sallallahu alaihi wa sallam telah bersabda:
ً وأﺣﺴﻨﻬﻢ ﻟﻪ اﺳﺘﻌﺪادا، ًأﻓﻀﻞ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ إﻳﻤﺎﻧًﺎ أﻛﺜﺮﻫﻢ ﻟﻠﻤﻮت ذﻛﺮا
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“Sebaik-baik keimanan orang-orang mukmin adalah yang paling banyak mengingat kematian, dan
yang terbaik dalam melakukan persiapan.” (Syarh Bukhari, 3/267)
Wallahu a'lam .
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