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Mengurus Mayat yang Tidak sempurna anggota badannya

Deskripsi masalah
Suatu hari, ketika ada seorang petani yang menyeberang di rel kereta api, 

ternyata datang kereta api dan melindas orang tersebut. Hasil dari kecelakaan itu, 

mayat korban berceceran, setelah dicari dimana-mana ternyata masih kurang satu 

anggota  badan  yaitu  kepala,  semua sudah  mencari  kemana-mana tetapi  tetap 

tidak ketemu. Akhirnya warga sepakat mengurus mayat tersebut tanpa kepala lalu 

dikuburkan. 

Setelah  satu  minggu  kepala  tersebut  ditemukan  ditepi  sungai  (lokasi 

kecelakaan  adalah  rel  yang  berada  di  jembatan  sungai).  Akhirnya  warga 

kebingungan.  Mereka  kemudian  sepakat  untuk  menguburkan  kepala  tersebut 

terpisah dari anggota badan lainnya tanpa diurus sebagaimana mengurusi mayat 

pada umumnya. 

Rumusan Masalah

1. Apakah kepala tersebut harus diurus terlebih dahulu baru kemudian 

dikuburkan ?

2. Jika harus diurus, apakah anggota badan lainnya harus dikeluarkan 

dari  kubur  terlebih  dahulu  kemudian  dikubur  bersama  dengan 

kepala  tersebut  atau  cukup  kepala  saja  yang  diurus  tanpa 

mengurus anggota badan lainnya ?

Pembahasan 

1. Untuk  menentukan  apakah  kepala  tersebut  harus  diurus  terlebih  dahulu 

kemudian dikuburkan atau langsung dikuburkan tanpa diurus terlebih dahulu, 

kita  perlu  melihat  kembali  terhadap  hal-hal  yang  harus  dilakukan  terhadap 

mayit  yang  meliputi  memandikan,  mengkafani,  menshalatkan  dan 

menguburkan berdasarkan perspektif imam madzhab. 

 Memandikan
Untuk potongan jenazah yang ditemukan, para ulama berbeda pendapat 

dalam  hal  wajib  atau  tidaknya  memandikan  potongan  tubuh  tersebut 

disertai  dengan kadar  potongan  yang  ditemukan  dari  mayat.  Berikut  ini 

perbedaan pendapat ulama madzhab : 
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• Imam Hanafi :  Tidak  wajib  untuk  dimandikan  kecuali  kalau 

kebanyakan  anggota  badannya  atau  separuhnya  beserta  kepalanya 

didapatkan. 

• Imam Maliki :  wajib  dimandikan  kalau  didapatkan  sepertiga 

dari anggota badannya.

• Imam Hambali dan Imam Syafi’i :  Tetap  wajib  dimandikan  walau 

hanya didapatkan sebagian dari anggota tubuhnya. 

• Madzhab Imamiyah :  Kalau  yang  didapatkan  dari  sepotong 

anggota badan mayat itu adalah dadanya atau sebagian yang lainnya 

yang mengandung hati, maka hukumnya persis seperti hukum terhadap 

mayat  yang  sempurna,  yaitu  wajib  dimandikan,  dikafani  dan 

dishalatkan.  Namun,  jika  ada  sepotong  saja  dari  anggota  tubuhnya 

yang mengandung hati, atau sebagiannya, seperti dada, tapi terdapat 

tulangnya,  maka ia  wajib  dimandikan dan dibungkus dengan sehelai 

kain  kemudian  dikuburkan.  Tapi  bila  tidak  terdapat  tulang  didalam 

anggota  tubuh  yang  ditemukannya  itu,  maka  ia  hanya  dibungkus 

dengan sehelai kain dan dikubur, tidak usah dimandikan1. 

Lebih lanjut as-syafi’i menyebutkan dalam kitab al-umm sebagai berikut

: 

 قال الشCافعي: م$ن0 أكله س$ب0ع=، أو قتله أ$ه0ل+ البغ0ي، أو اللصوص+، أو لم ي+ع0ل$م0 م$ن0 قتله ـــ غ+س&ل$ وصل&ي$ عليه، فإن لم

2 ما وجد منه وغ+س&ل$ ذلك الع+ض0و+؛ىيوج$دإل بعض+ ج$س$دGهG، ص+ل&ي$ ع$ل$ـى

Dari  qaul  as-syafii  tersebut,  bisa  ditarik  kesimpulan  bahwa  apabila 

seseorang meninggal dalam keadaan anggota tubuhnya terpotong-potong, 

maka anggota tubuh yang ditemukan itulah yang harus dimandikan. 

Sedangkan Imam Hanafi dalam kitab tuhfatul-fuqaha menyebutkan bahwa 

apabila  yang  ditemukan  tersebut  hanya  setengah  atau  kurang  dari 

setengah keseluruhan tubuh,  maka potongan tubuh tersebut  tidak  perlu 

dimandikan. Berikut qaul dari Imam Hanafi : 

1 Fiqh Lima Madzhab. Muhammad Jawad Mughniyah. 2003. Terj. Hal 45
2 Al-umm, kitabul janaiz, bab al-maqtul al-ladzi yughassal, yushalla alaihi, wamanlam yujad walaisa 
fi at-tarajum
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 وإذا وجد أكثر النسان الميت يغسل، لن للكثر حكم الكل، فأما إذا وجد القل أو النصف، لم يغسل عندنا، وعند
3الشافعي يغسل كيفما كان.

Imam  ahmad  bin  Hanbal  menjelaskan  tentang  potongan  mayat  yang 

ditemukan dalam kitab al-masail-fiqhiyyah, kitabul janaiz sebagai berikut :

.ـ مسألة: واختلفت في أبعاض الميت هل تغسل. ويصلى عليها كالجملة أم تدفن؟ على روايتين

 فنقل عبد ال وصالح وأبو الحارث في الميت يوجد منه يد أو رجل: تغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه لنه بعض من
 الجملة ل يزال. عنها في حال السلمة انفصل عنها بعد وجوب الصلة عليها فوجب غسله والصلة عليه كما لو وجد

الكثر أو نقول: اليد تضمن بالدية فجاز إفرادها بالصلة كالجملة.
 ونقل أبو منصور: ل يصلى على الجوارح. قال أبو بكر: قد خالف ابن منصور أصحابه المتقدمين والمتأخرين والعمل

على ما رواه الجماعة.
 ويجب أن يكون ما نقله محمول على أن الموجود قليل أقل من النصف، فأما إن كان كثيرا}، فإنه يغسل ويصلى عليه

رواية واحدة.
 ووجه ما نقله ابن منصور أنه أقل من أكثره فلم تجب الصلة عليه كما لو قطعت يده بقصاص أو سرقة وكالشعر

4وقلمة الظافر.

Pada qaul  diatas,  imam hanbal  menyatakan bahwa meskipun potongan 

tubuh mayat tersebut sedikit, tetap wajib untuk dimandikan, apalagi kalau 

potongan tubuh yang ditemukan lebih banyak dari anggota tubuh yang lain, 

maka  potongan  tubuh  tersebut  harus  dirawat  layaknya  mayat  pada 

umumnya.

Berdasarkan  pendapat-pendapat  diatas,  pemakalah  lebih  cenderung 

memakai pendapatnya Imam Syafi’I dan imam Ahmad dalam hal kewajiban 

memandikan   kepala  mayat  yang  ditemukan  oleh  masyarakat  setelah 

mereka mengubur badan mayat beberapa hari sebelumnya. 

 Mensholatkan
Selain  dalam  hal  memandikan  mayat,  para  ulama  madzhab  memiliki 

pendapat yang berbeda dalam hal kewajiban menshalati potongan mayat 

yang ditemukan. 

Imam as-syafii  menyatakan bahwa jika misalnya yang ditemukan adalah 

potongan badan tanpa kepala, maka hendaknya potongan badan tersebut 
3 Tuhfatul fuqaha, kitabul janaiz
4 Almasail-al-fiqhiyyah, kitabul janaiz, bab taghsiilu ab’aadil mayyit wa asholatu alaiha
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dishalatkan,  kecuali  jika yang ditemukan adalah potongan kepala mayat 

saja, maka potongan tersebut tidak perlu dishalatkan. Berikut kutipan dari 

qaul as-syafii dalam al-umm, kitab al-janaiz : 

 ر$أ0س� ول ي$د.ى ع$ل$ـى�ى على البدنG الذي/ فيه الق$س$ام$ة+ ول يصل�ى�ىقال بعض+ الناس: ي+ص$ل�ى

 قال الشCافعي: وإن كان ل ق$س$ام$ة$ فيه عنده، ولم يوج$د0 في أرضG أ$ح$د�، فك$ي0ف$ نصل&ي عليه؟ وما للق$س$ام$ة والصلة

  بع0ضG جسده دون بع0ض�، فالقليل مGن0 بدنه والكثير+ في ذلك لهم سواء=، ولى ع$ل$ـى�ىوالغ+س0لG؟ وإذا جاز أن يصل�ى

  على البدنG بل ر$أ0س�؛�ى على الر�أ0سG، والرأ0س+ موضع+ السم0عG والب$ص$رG واللسانG، و$ق$وام+ البدن، ويصل�ى�ىيصل�ى
.5الصلة+ س+ن�ة+ المسلمين، وح+ر0م$ة+ قليلG البدنG؛ لنه كان فيه الر�وح+ ـــ ح+ر0م$ة+ كثيرGهG في الصلة

Sedangkan menurut Imam Malik, potongan mayat tidak perlu dishalatkan 

apabila  kadarnya sedikit,  baik  potongan tersebut  berupa kepala,  tangan 

maupun kaki mayat. Tetapi apabila kadar potongannya lebih banyak, maka 

potongan  tersebut  harus  dishalatkan.  Berikut  kutipan  qaul  imam  malik 

dalam kitab Al-taj wa al-aklil li mukhtasar khalil : 

 قال مالك: ل يصلى على يد أو رجل أو رأس ول على الرأس مع الرجلين فإن بقي أكثر البدن صلي عليه يريد بعد
6غسله.

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, kewajiban menshalati potongan mayat 

tergantung  pada  kadar  potongan  mayat  tersebut  dibandingkan  dengan 

keseluruhan tubuh. Apabila potongan tubuh yang ditemukan tersebut lebih 

banyak kadarnya, maka potongan tubuh tadi harus dishalatkan, tetapi bila 

lebih  sedikit  kadarnya,  maka potongan tubuh yang ditemukan tadi  tidak 

perlu dishalatkan. 

Pada  kasus  diatas,  dimana  yang  ditemukan  adalah  potongan  kepala, 

dengan  melihat  pendapat-pendapat  yang  dikemukakan  oleh  ulama 

madzhab, pemakalah berkesimpulan bahwa potongan kepala tersebut tidak 

perlu dishalatkan, karena pada kenyataannya potongan kepala lebih sedikit 

jika dibandingkan dengan keseluruhan tubuh yang telah dikuburkan. 

5 Al-umm, kitabul janaiz, bab al-maqtul al-ladzi yughassal, yushalla alaihi, wamanlam yujad walaisa 
fi at-tarajum
6 Al-taj wa al-aklil li mukhtasar khalil, kitabul Janaiz
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 Mengkafani
Imam  Ahmad  bin  Hanbal  menyebutkan  dalam  dalam  kitab  al-masail-

fiqhiyyah, kitabul janaiz bahwa potongan mayat yang ditemukan, juga harus 

dikafani.  Karena  kafan  bias  melindungi  potongan  tubuh  tersebut  dari 

gangguan  binatang  buas.  Selain  itu  secara  logika,  jika  potongan  tubuh 

yang ditemukan harus dimandikan tentunya potongan tubuh tersebut juga 

harus dikafani sebagaimana anggota tubuh yang lain. 

Dalam  kasus  diatas,  potongan  tubuh  yang  ditemukan  adalah  potongan 

kepala,  oleh  karena  itu,  setelah dimandikan  maka  hendaknya  potongan 

kepala tersebut dibungkus dengan kain kafan. 

Berdasarkan  uraian  diatas,  pemakalah  menyimpulkan  bahwa 

sebelum  dikuburkan  potongan  kepala  tersebut  hendaknya  dirawat 

sebagaimana  potongan  badan  sebelumnya.  Dengan  memandikan, 

kemudian mengkafaninya tanpa dishalati, kemudian dikuburkan. 

2. Anggota badan yang telah dikuburkan tersebut tidak perlu untuk diambil dari 

kubur dan diurus kembali, karena dengan pertimbangan satu minggu setelah 

penguburan khawatir anggota badan tersebut telah rusak dan pembongkaran 

kuburan hukumnya haram.

Semua ulama madzhab sepakat bahwa membongkar kuburan itu adalah 

haram. Baik mayat yang sudah dikuburkan tersebut orang dewasa maupun 

anak kecil, gila maupun berakal, kecuali kalau untuk mengetahui ada atau 

tidaknya,  dan  telah  jadi  tanah,  atau  penggalian  tersebut  untuk 

kemaslahatan mayat, seperti kalau kuburannya ada ditempat mengalirnya 

air, atau ditepi sungai atau ditempat ghasab, karena ditempat musuh atau 

tidak tahu atau karena lupa, sedangkan orang yang memilikinya tidak mau 

menerima ganti,  atau dikafani dengan kain yang tidak boleh dikafankan, 

atau dipendam bersama hartanya yang bernilai, baik milik mayat itu sendiri 

atau milik orang lain7. 

Menurut  Abu  Hanifah  penggalian  kuburan  untuk  mengambil  mayat 

hukumnya haram, hal ini seperti qaul beliau dalam kitab tuhfatul fuqaha’, 

kitabul janaiz : 

7 Fiqh Lima Madzhab. Muhammad Jawad Mughniyah. 2003. Terj. Hal 56
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 ولو وضعوا في اللحد ميتا} على غير القبلة، أو على يساره، ثم تذكروا، فإن أبا حنيفة قال: إن كان بعد تشريج
 اللبن قبل أن يهيلوا التراب عليه، أزالوا ذلك، ويوجه إلى القبلة على يمينه، وإن أهالوا التراب، لم ينبش

ر لن التوجيه إلى القبلة سنة، والنبش حرام8القب  

Imam as-syafi’I  mengatakan bahwa apabila penggalian kuburan tersebut 

dikhawatirkan  mengalami  kesulitan  dan  bisa  mengakibatkan  kerusakan 

pada  mayat,  maka  kuburan  tidak  perlu  digali,  tetapi  apabila  tidak 

dikhawatirkan hal itu,  maka penggalian kuburan boleh dilakukan. Berikut 

qaul imam as-syafi’I dalam kitab al-muhadzzab, kitab al-janaiz : 

  الق$ب0رG؛ ل�ن� الص�ل$ة$ ت$صGل+ إل$ي0هG فGي�ىفصل فGيم$ا ي+م0كGن+ اس0تGد0ر$اك+ه+ ب$ع0د$ الد�ف0نG: إذ$ا د+فGن$ الم$ي&ت+ ق$ب0ل$ الص�لةG، ص+ل&ي$ ع$ل$ى

  غ$ي0رG القGب0ل$ةG، و$ل$م0 ي+خ0ش$ ع$ل$ي0هG الف$س$اد+ فGي ن$ب0شGهG، ن+بGش$ و$غ+س&ل$، و$و+ج&ه�ىالق$ب0رG، و$إن0 د+فGن$ مGن0 غ$ي0رG غ+س0ل� أ$و0 )و+ج&ه$( إل$ى

  فGع0لGهG، ف$و$ج$ب$ فGع0ل+ه+، و$إن0 خ+شGي$ ع$ل$ي0هG الف$س$اد+، ل$م0 ي+ن0ب$ش0؛ ل�ن�ه+ ت$ع$ذ�ر$ فGع0ل+ه+،�ى القGب0ل$ةG؛ ل�ن�ه+ و$اجGب= م$ق0د+ور= ع$ل$ى�ىإل$ى
.9ف$س$ق$ط$؛ ك$م$ا ي$س0ق+ط+ و+ض+وء+ الح$ي&، و$اس0تGق0ب$ال+ القGب0ل$ةG فGي الص�لةG إذ$ا ت$ع$ذ�ر

Kesimpulan

- Untuk  menentukan  sah  atau  tidaknya  potongan  kepala  langsung 

dikubur  tanpa  diurus  layaknya  mayat  pada  umumnya,  terdapat 

perbedaan  pendapat  dalam  hal  itu,  tetapi  penulis  lebih  cenderung 

menggunakan  pendapat  Imam  as-syafii  dan  imam  Ahmad  yang 

mewajibkan mengurus potongan kepala tersebut. 

- Kepala  tersebut  harus  diurus,  dengan  memandikannya, 

mengkafaninya,  tanpa  menshalatkannya  kemudian  menguburkan 

potongan kepala tersebut. 

- Tidak  perlu  menggali  badan  mayat  tersebut  yang  telah  dikuburkan 

seminggu sebelumnya,  karena penggalian  kuburan yang tidak  untuk 

kemaslahatan  mayat  hukumnya  haram,  selain  itu  dalam  waktu 

seminggu  setelah  dikuburkan,  ketika  anggota  badan  tersebut  digali 

kembali dikhawatirkan akan merusak potongan badan tersebut. 

8 Tuhfatul Fuqaha’, kitabul janaiz.
9 Al-muhadzzab, kitabul janaiz.
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