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Pertanyaan:
ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺑﻌﺪ دﻓﻦ اﻟﻤﻴﺖ ﻳﻘﺮأون ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺖ اﻟﻘﺮآن
:ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔِ ﻟﻘﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺮ
ُ
Berkaitan dengan membaca Al-Qur’an atas kubur; Kami di negeri kami, setelah mayit
dikuburkan, mereka membaca Al-Qur’an untuk mayit?
Jawaban:
  ﻛ،ﻘﺮأ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺒﻮر ﺧﺎﺻﺔ
ﻞ ﻫﺬا ﺑﺪﻋﺔ
ُ ﻦ اﻟﺒﺪع اﻟ
َ ُ  وﻻ ﻳ،ﻘﺮأ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮ ًﻣﺎ
َ ُ  ﻻ ﻳ،ﻤﺤﺪَﺛَﺔ
َ ﻫﺬا ِﻣ
Ini termasuk bidah yang diada-adakan. Tidak boleh membaca Al-Qur’an di kuburan secara
umum, tidak pula membaca Al-Qur’an di sebagian kubur secara khusus. Semua ini bidah.
 ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻐﻔﺮة واﻟﺮﺣﻤﺔ،واﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺨﻴﺮ ﻟﻠﻤﻴﺖ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪ
Dan siapa saja yang menginginkan kebaikan untuk mayit, hendaknya dia mendo’akannya,
mendo’akan ampunan dan rahmat untuknya.
ٌ ﻪ ﻳﻘﺮأ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﺮه ﻓﻬﺬا ﻣﺎ وَ َرد َ ﻓﻴﻪ دﻟﻴﻣﺎ أﻧ وأ.
 اﻟﻘﺮاءة ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺒﻮر ﺑﺪﻋﺔ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﻌﻠﻬﺎ،ﻞ ﻓﻬﻮ ﺑﺪﻋﺔ
Adapun membaca Al-Qur’an disamping kuburnya, maka ini tidak ada dalil tentangnya maka
ini adalah bidah, membaca Al-Quran di samping kuburan adalah bidah dan tidak boleh
dilakukan.
 إﻧﻤﺎ ﻳُﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻤﻌﻮن وﻳﻘﺪرون ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ،واﻟﻤﻴﺖ ﻻ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺬﻟﻚ
Dan mayit tidak bisa mengambil manfaat dengan hal itu. Sesungguhnya Al-Quran dibacakan
hanya kepada orang yang masih hidup yang bisa mendengar dan bisa mengamalkannya.
ُ ْ اﻟْﻘَﻮﺤﻖ
(ﻳﻦ
ِ َ ﺣﻴّﺎ ً وَﻳ
َ ن
َ ﻦ ﻛَﺎ
َ ِل ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻜَﺎﻓِﺮ
ْ )ﻟِﻴُﻨْﺬِ َر َﻣ
“Agar ia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang yang hidup (dengan Al-Quran) dan
menetapkan adzab atas orang kaﬁr. (QS. Yasin 70).
 ﻳُﺪﻋَﻰ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻐﻔﺮةِ واﻟﺮﺣﻤﺔ وﺳﺎﺋﺮ أﻣﻮات،ﻤﺎ وأﺑﺪًا
 ﻋﻨﺪ ﻗﺒﻮرﻫﻢ وﻓﻲ أي،أﻣﺎ اﻷﻣﻮات ﻓﻴُﺪﻋَﻰ ﻟﻬﻢ
ً ﻣﻜﺎن داﺋ
ٍ
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
Adapun oang mati, maka ia didoakan, baik di samping kubur mereka ataupun di mana saja,
selalu dan terus menerus didoakan dengan ampunan, rahmat dan untuk segenap kaum
muslimin yang sudah mati.
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