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KITAB JENAZAH 
 

 

Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Allah q 

berfirman; 

 

ِش  ُ  ُّل  َ  ْف ٍ  َ جِتَ ُس جاْف  َ  ْف

 

“Tiap-tiap yang jiwa pasti akan merasakan kematian..”
1154

 

 

Kematian adalah sesuatu yang pasti akan datang. Meskipun seorang 
berupaya untuk lari darinya, namun niscaya kematian akan datang 

menghampirinya. Sebagaimana Allah q berfirman; 

 

ُ  ْف غُ َّن  ُ  ْف  ُ  َ ِا َّنُ  ُ َ ِ  ْف َ  ِ  ْف َش جاَّنِ  ْف َضِ  ُّل ْف َ  ْف َ  ِئَاى َعحِاِ   ِئ َّن جاْف ضَُ ّدُّل ْف
ُط ْف  ثُُ  ْف ِذَ ح ُ  ْف َ حَّدِز َ ُ َ رِّبِ ِد َ جالَّن َ  ْف َ ُ  ْف َ  جاْف  .َض ْف

 

”Katakanlah, ”Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya,  

sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian, kemudian kalian akan 

dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. 

Lalu Dia akan beritakan kepada kalian tentang apa-apa  yang telah kalian 

kerjakan.”
1155

 

 

Oleh karena itu Rasulullah a memerintahkan untuk banyak mengingat 

kematian, agar seorang muslim bergegas untuk mempersiapkan bekalnya. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ِش  َ  ْف جِش جاْف َ  َ حِ ِ   جا َّن َّن ج ِ  ْف ِػُ  ْف   َ ْف

 

“Perbanyaklah mengingat pemutus (segala) kenikmatan, (yaitu) 

kematian.”
1156

 

 

                                                 
1154

 QS. Ali ‟Imran : 185. 
1155

 QS. Al-Jumu‟ah : 8. 
1156

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2460. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Irwa‟ul Ghalil : 682. 
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Ketika seorang muslim telah meninggal dunia, maka muslim yang 

lainnya berkewajiban untuk mengurus jenazahnya. Dan hukum pengurusan 

jenazah adalah fardhu kifayah.
1157

 Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan 

dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah y Sesungguhnya 

Rasulullah a bersabda; 

 

ِ ِ  ِ صٌّت  ُ  ْف ِ ِ  َعَ ى جاْف ُ  ْف َ ح– َق ُّل جاْف َر ْف ُ : َ َ َ َ  ِ  ْف  .َ ِئَ ج َ حَش َ حضْف
 

“Hak seorang muslim atas muslim (lainnya) ada enam –di antaranya 

adalah;- jika ia meninggal dunia, maka iringilah (jenazah)nya.”
1158

 

 

Berikut ini akan dibahas tentang permasalahan fiqih yang berkaitan 

dengan pengurusan jenazah, dimulai dari; hal-hal yang dilakukan ketika ada 

yang meninggal, memandikan jenazah, mengkafaninya, menshalatkannya, 

dan memakamkannya. Dan akan dibahas pula tentang ziarah kubur sesuai 

Sunnah Rasulullah a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1157

 Jika sebagian kaum muslimin telah melaksanakan kewajiban tersebut, maka sebagian 

kaum muslimin yang lainnya tidak terkena dosa. 
1158

 HR. Muslim Juz 4 : 2162. 
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HAL-HAL YANG DILAKUKAN  

KETIKA ADA YANG MENINGGAL 
 

 

Hal-hal yang dilakukan ketika ada yang meninggal, antara lain : 

 

1. Mentalqinkan orang yang akan meninggal dunia 

Para ulama‟ telah bersepakat bahwa talqin dilakukan sebelum seorang 

meninggal dunia. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah 

a bersabda; 

 

 ُ َضحُ  ْف َ  ِئَاَ  ِئ َّن جاَّن ج َ  ْف  .َا ِّبِ ُ ْف

 

”Talqinlah (bimbinglah) orang yang akan meninggal (di antara) kalian 

dengan kalimat ”Laa Ilaha Illallah” (Tidak ada sesembahan yang berhak 

untuk disembah selain Allah).”
1159

 

 

Karena seorang yang mengakhiri hidupnya dengan mengucapkan Laa 

Ilaha illallah, maka ia akan masuk Surga. Hal ini sebagaimana diriwayatkan 

dari Mu‟adz bin Jabal y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

َؿ َّنسَ  ُ َّدَآَ  جاْف  .َ  ْف َ حَ   ِآُ  َ َ ِ ِ  َ  ِئَاَ  ِئ َّن جاَّن

 

”Barangsiapa yang akhir ucapannya adalah Laa Ilaha Illallah, maka ia 

akan masuk Surga.”
1160

 

 

Namun dimakruhkan terlalu banyak mentalqin, karena hal tersebut 

akan memberatkan hati dan akan memunculkan rasa kejenuhan.  
 

2. Memejamkan mata jenazah 

Para ulama‟ telah bersepakat atas disunnahkannya memejamkan kedua 

mata jenazah. Hikmahnya adalah agar jenazah tersebut tidak terlihat buruk 

karena pandangannya, jika dibiarkan tetap terbuka. Diriwayatkan dari 

Ummu Salamah i ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

َرَ  ُ  ـَ ِئ جَ ُ ِرَ  َضِرَ ُ  جاْف  ِئ َّن جا ُّل ْف

”Sesungguhnya ruh (ketika dicabut), maka mata akan mengikutinya.”
1161

 

                                                 
1159

 HR. Muslim Juz 2 : 917. 
1160

 HR. Abu Dawud : 3100. 
1161

 HR. Muslim Juz 2 : 920. 
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Disunnahkan untuk mengucapkan doa ketika memejamkan mata 

jenazah; 

 

ِ ِه   َ فْف َاُ  ِ ي َ رْف َ  َ ج ْف ِديِّبِ ْف َ  ْف َ عْف َّدَرَؾَطُ  ِ ي جاْف ِ  ْف ِاُ َ ٍ  َ جرْف جَا َّنُ  َّن جغْف
رْف َاُ  ِ  ْف ِ  ِ  ْف َاَ ح َ َاُ  َيح َرخَّن  َ َ  ِّبِ َ  َ جغْف َ حِذِ يْف ُ  ِ ي َعِ ِرِ  ِ ي جاْف ُ  ْف َ جآْف
َ حَاِ  ْف َ    جاْف

 

”Ya Allah, ampunilah Fulan, angkatlah derajatnya di kalangan orang-

orang yang diberi petunjuk, lapangkanlah kuburnya, terangilah kuburnya, 

gantilah setelahnya untuk anak keturunannya, ampunilah kami dan dia, 

wahai Rabb semesta alam.”
1162

 

 

3. Menutup seluruh badan jenazah dengan kain 

Diriwayatkan dari ‟Aisyah i ia berkata; 

 

ٍخ ِقَرَ زٍ  َ  َ حَش ِذَػ ْف ِ  َ َ  َّنَ  ِق ْف ُ َعَ  ْف  َ  َّنى جاَّن
ِ ُ  جاَّن َي َرُ  ْف  ُ ِؿِّب

 

”Ketika Rasulullah a wafat, beliau ditutupi dengan kain bergaris.”
1163

 

 

 

Catatan : 

 Bagi kerabat yang ditinggalkan disunnahkan untuk mengucapkan; 
 

ِ  َرجِؾُ   َ   َ ِئ َّنح ِئَا ْف
ِ ِ فْف ِايْف .ِئ َّنح ِاَّن َرِطي َ  َآْف ِ يْف ِ يْف ُ ِ  ْف  جَا َّنُ  َّن  ْفُؾ ْف

َ ح ً ج ِ  ْف  .َآ ْف

”Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan 

kembali kepada-Nya. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang 

menimpaku dan berilah ganti dengan sesuatu yang lebih baik 

darinya.”
1164

 

 

Niscaya Allah q akan memberi pahala atas musibahnya tersebut dan 

akan menggantinya dengan yang lebih baik. 

                                                 
1162

 HR. Muslim Juz 2 : 920. 
1163

 HR. Muslim Juz 2 : 942. 
1164

 HR. Muslim Juz 2 : 918. 
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 Diperbolehkan bagi seorang untuk mencium jenazah. Diriwayatkan 

dari ‟Aisyah dan Ibnu ‟Abbas p; 

 

ِ  َ َ  َّنَ   ُ َعَ  ْف ُ  َ رَّنَ  جا َّنِرَي َ  َّنى جاَّن ُ َضَ حَاى َع ْف ٍ  َرِضَى جاَّن  َ َّن  ََذح َذ ْف
ِض ِ  َد َ  ْف  .َذ ْف

 

“Sesungguhnya Abu Bakar y mencium Nabi a, setelah Nabi a 

meninggal.”
1165

 

 

 Diperbolehkan menangisi jenazah tanpa diiringi dengan niyahah 

(ratapan) atau teriakan. Dan para ulama‟ telah bersepakat atas 

haramnya niyahah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik y ia berkata; 

 

  ُ َ  ْف ٍف جَاْف ِ  َ َ  َّنَ  َعَ ى  َِذيْف َ  ْف ُ َعَ  ْف  َ  َّنى جاَّن
ِ ِ  جاَّن َ ح َ َع َرُ  ْف َّدَآ ْف

 ُ ِ َ  َّنى جاَّن ُ  جاَّن َ ُ  َ أََآَ  َرُ  ْف ِ  جا َّن َ  َعَ  ْف َ جِ  ْف ذْف ً ج ِِلِ َ َ حَ  َظثْف
َد َ ِاَك  ِ  َذ ْف َ ح َعَ  ْف ُ  غُ َّن َّدَآ ْف َ ُ  َ َش َّن َ  َ َ رَّن َ جِ  ْف ِ  َ َ  َّنَ  ِئذْف َعَ  ْف

  ِ ُ َعَ  ْف  َ  َّنى جاَّن
ِ ِ  جاَّن َ ح َرُ  ْف ِ ِ  َ َؿَ َ صْف َع ْف ُّد ِذَ  ْف ُ  َيُؿ ْف َ جِ  ْف َ ِئذْف

ُ َضَ حَاى  ٍف َرِضَى جاَّن ُ  َع ْف َ ِ  ذْف قْف ُد جا َّن ِرَ حِ  َ َ حَ  َاُ  َعرْف َ َ  َّنَ  َض ْف
َرَ َ ح  َ ٌس غُ َّن  َضْف ٍف ِئ َّنَ ح َرقْف َ  َع ْف ِ َ َ حَ  َيح ذْف َ  جاَّن ُ  َ  َ ْفَص َيح َرُ  ْف َع ْف
َد  َ  ْف َ ُع َ جاْف َ  َضدْف َ  ْف ِ  َ َ  َّنَ  ِئ َّن جاْف ُ َعَ  ْف َ ى َ َ حَ  َ  َّنى جاَّن ِذأُآْف
  ُ َ جِ  ْف َضى َرذُّلَ ح َ ِئ َّنح ِذَ َ جِ َك َيح ِئذْف ُ  ِئ َّن َ ح َي ْف َزُ  َ َ  َ ُ  ْف َيكْف

ُزُ  ُ ْف َ   .َاَ كْف

 

“Kami bersama Rasulullah a masuk ke (rumah) Abu Saif, dimana ia 

adalah seorang yang mengasuh Ibrahim j (putra Rasulullah a). 

Kemudian Rasulullah a mengambil Ibrahim, beliau mencium dan 

mengecupnya. Lalu kami masuk setelah itu dan Ibrahim telah 

meninggal dunia. Maka kedua mata Rasulullah a berlinang. 

                                                 
1165

 HR. Bukhari Juz 4 : 4188. 
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„Abdurrahman bin „Auf y berkata kepada Rasulullah a, “Dan 

engkau (juga menangis) wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, 

“Wahai Ibnu „Auf, sesungguhnya (tetesan air mata ini) adalah kasih 

sayang.” Kemudian beliau melanjutkan dengan beberapa kata lainnya. 

Lalu beliau a bersabda, “Sesungguhnya mata berlinang dan hati 

bersedih, (akan tetapi) kami tidak mengatakan sesuatu, melainkan 

yang diridhai oleh Rabb kami. Dan sesungguhnya kami sangat sedih 

berpisah denganmu wahai Ibrahim.”
1166

 

 

 Hendaknya ahli waris jenazah segera menyelesaikan tanggungan yang 
terkait dengan jenazah. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah 

y, sesungguhnya Rasulullah a bersabda; 

 

َكحِء  َؿ ْف حِز جاْف ِ َ حَ ِس َقطَّنى يَُ حَّد ِا لَّن َ  جاْف ِ َ ح َي ْف َق ِئَاى  َ ْف ُكُ  ْف َاُطَإّدُّل َّن جاْف
َ حءِ  َ  ْف حِز جاْف  .ِ َ  جالَّن

 

“Sesungguhnya kalian akan menunaikan setiap hak kepada 

pemiliknya pada Hari Kiamat, hingga kambing yang tidak bertanduk 

akan diambil haknya dari kambing yang bertanduk.”
1167

 

 

Di antara tanggungan yang terkait dengan jenazah adalah; 

membayarkan hutangnya, menunaikan nadzarnya (baik berupa puasa 

atau yang lainnya), membayarkan zakatnya, dan semisalnya. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

َ ى َع ْف ُ  ِ ِ   َقطَّنى يُ ْف ِ ِ  ُ َ  َّنَ ٌس ِذَديْف ُ إْف ُ  جاْف  َ  ْف

 

”Ruh orang mukmin (yang meninggal dunia itu) tergantung dengan 

hutangnya, sampai hutang tersebut dilunasi.”
1168

  

 

 

 

 

 

                                                 
1166

 HR. Bukhari Juz 1 : 1241. 
1167

 HR. Muslim Juz 4 : 2582. 
1168

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1078. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 6779. 
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Diriwayatkan pula dari Ibnu „Abbas p; 

 

ِ َ  َّنى  َ  جاَّن َطى َرُ  ْف َط ْف َ  ِج ْف ُ َضَ حَاى َع ْف َ  ُعَرحَّدَز َرِضَى جاَّن َد ذْف  َ َّن َ  ْف
َ ح ِ ِ  َع ْف َ ح َ َ ٌر َ َ حَ  ِج ْف يْف َ حَضصْف َ َعَ  ْف

ِ  َ َ  َّنَ  َ َ حَ  ِئ َّن  ُ ِّبِ ُ َعَ  ْف  .جاَّن

 

“Sesungguhnya Sa‟ad bin „Ubadah y meminta fatwa kepada 

Rasulullah a. Ia mengatakan, “Sesungguhnya ibuku meninggal dunia, 

sedangkan ia mempunyai nadzar.” Maka Rasulullah a bersabda, 

“Tunaikanlah (nadzar) untuknya.”
1169

 

 

 Disunnahkan bagi kaum muslimin, baik laki-laki maupun wanita 
untuk berta‟ziyah kepada keluarga jenazah. Ta‟ziyah dilakukan untuk 

menghibur keluarga jenazah, meringankan kesedihannya, dan 

mengingatkan keluarga jenazah tersebut agar bersabar dan ridha 

terhadap taqdir Allah q. Di antara ucapan yang dianjurkan ketika 

ta‟ziyah adalah; 

 

َ ى َ ُ  ُّل  ِ َ ح  ََآَ  َ َاُ  َ ح  َعْف ءٍ ِئ َّن ِاَّن َدُه ِذأََؾٍ  ُ َ ً ى َشيْف    ِع ْف
َطِ دْف  َطكْف ِر ْف َ اْف َط ْف  َ  ْف

 

“Sesungguhnya apa yang Allah ambil itu adalah milik-Nya, apa yang 

Allah berikan itu juga milik-Nya. Segala sesuatu disisi-Nya memiliki 

ajal yang telah ditentukan. Bersabarlah dan berharaplah pahala (dari 

Allah).”
1170

 

 

 Ta‟ziyah kepada keluarga jenazah tidak ada batas waktunya. Berkata 

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin 5; 

”Yang benar, bahwa ta‟ziyah boleh dilakukan meskipun setelah tiga 

hari, selama orang yang tertimpa musibah belum melupakan musibah 

yang menimpanya. Karena maksud ta‟ziyah adalah untuk menguatkan 

orang yang tertimpa musibah dalam hal berlaku sabar.”
1171

 

 

                                                 
1169

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 2610, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 

1638. 
1170

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1224 dan Muslim Juz 2 : 923, lafazh ini miliknya. 
1171

 Al-Maqrab li Ahkamil Janaiz. 
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 Seorang wanita diperbolehkan berkabung atas kematian kerabatnya 
selama tiga hari dan tidak diperbolehkan lebih dari itu. Diriwayatkan 

dari ‟Aisyah i, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

َق  ِ  جآلِآِ   َ ْف ضُِكدَّن َعَ ى َ  ِّبٍِص َ  ْف َاَ  ْف  َ جْف
ِ ِ ُ  ِذحاَّن َ  ٍَز ضُإْف َ  َيِك ُّل ِ  ْف
ِؾَ ح  .َغَ ٍظ ِئ َّن َعَ ى َز ْف

 

“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan 

Hari Akhir berkabung atas kematian seorang jenazah lebih dari tiga 

hari, kecuali atas (kematian) suaminya.”
1172

 

 

 Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya (meskipun belum 
digauli), wajib berkabung (ihdad) dan ber‟iddah selama empat bulan 

sepuluh hari. Kecuali dalam keadaan hamil, maka berkabungnya 

adalah sampai melahirkan. Dalil bahwa ‟iddah wanita yang ditinggal 

mati suaminya adalah selama empat bulan sepuluh hari, sebagaimana 

firman Allah q; 

 

ُ ِ ِ  َّن  َ جاَّنِ يْف َ  َ  ِذأَ ْف َ جًؾح َيَطَ ذَّن ْف َ   َزْف ُ  ْف َ َيَ ُر ْف َ  ِ  ْف َذَ َس  يَُطَ  َّن ْف  َرْف
ً ج ُ ٍ  َ َعلْف   َشْف

 

”Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan 

meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan 

dirinya (ber‟iddah) empat bulan sepuluh hari.”
1173

 

 

Adapun dalil bahwa „iddah wanita yang ditinggal mati suaminya 

dalam keadaan hamil adalah sampai melahirkan, sebagaimana firman 

Allah q; 

 

َ ُ  َّن  َ  َق ْف َ حِ   ََؾُ ُ  َّن  َ ْف َيَ  ْف َقْف  َ  ُ َ ُش جاْف

 

”Dan wanita-wanita yang hamil, waktu „iddah mereka itu ialah 

sampai mereka melahirkan kandungannya.”
1174

 

 

                                                 
1172

 HR. Muslim Juz 2 : 1491.  
1173

 QS. Al-Baqarah : 234. 
1174

 QS. Ath-Thalaq : 4. 
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Dan juga hadits yang diriwayatkan dari Ummu Salamah i, ia 

berkata; 

 

ِضِ   َد َ  ْف َ ى َ َ َضَ صْف َذ ْف َ ِ  َّنَس َ ِ َي ُقرْف َ ْف َ َس جاْف ُؼ ُ َر ْف َ َطَ  َز ْف
ِ  َ َ  َّنَ   ُ َعَ  ْف  َ  َّنى جاَّن

ِ ُ  جاَّن َ َكَ ح َرُ  ْف َ ٍس َ َخَ َرصْف َ أَ ْف َ  َا ْف َذِ  ْف ِذأَرْف
َ  ْف َآَ َرَ ح َ حِذِ  ِ  ْف  .َ َ حَ   َذُ ْف جا َّن

 

“Suami Subai‟ah Al-Aslamiyah i gugur ketika ia hamil. Lalu ia 

melahirkan setelah empat puluh malam sepeninggal suaminya. Maka 

ia dilamar, dan Rasulullah a menikahkannya. Di antara yang 

melamarnya adalah Abus Sanabil.”
1175

 

 

 Waktu ihdad bagi wanita langsung dimulai setelah kematian suami 
dan ihdad tidak dapat diqadha‟ diwaktu yang lain. Ini adalah pendapat 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 5. 

 

 Wanita yang berkabung (ihdad), maka ia tidak diperbolehkan untuk 

menggunakan sesuatu yang dapat mendorong kepada jima‟. Sehingga 

wanita yang berihdad tidak diperbolehkan untuk memakai celak mata, 

wangi-wangian, dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan 

perhiasan. Hal ini sebagaimana hadits dari Ummu „Athiyah i, bahwa 

Rasulullah a bersabda tentang wanita yang berihdad; 

 

ًرح َطِكُ  َ َ  َضَ  ُّل ِط ْف  َ  َض ْف

 

“Ia tidak boleh memakai celak dan tidak beleh memakai wangi-

wangian.”
1176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1175

 HR. Bukhari Juz 4 : 4626, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1484. 
1176

 HR. Muslim Juz 2 : 938. 
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 Adapun bagi kaum laki-laki, maka tidak diperbolehkan berkabung 
karena kematian kerabatnya atau selainnya. Ini adalah pendapat 

Syaikh ‟Abdul ‟Aziz bin ‟Abdullah bin Baz 5. 

 

 Apabila seorang wanita meninggal dunia yang di perutnya terdapat 
janin dan janin tersebut masih dapat diharapkan untuk hidup, maka 

diperbolehkan membelah perutnya untuk mengeluarkan janin tersebut. 

Namun jika tidak dapat diharapkan untuk hidup, maka tidak 

diperbolehkan untuk membelah perutnya. Ini adalah madzhab Hanafi 

dan Asy-Syafi‟i, serta pendapat yang dipilih oleh ulama‟-ulama‟ 

Hambaliyah dan Malikiyah. 

 

 Diperbolehkan membedah (otopsi) jenazah seorang muslim, jika 
tujuannya untuk pembuktian tuntutan kejahatan atau pembuktian 

wabah penyakit, karena hal tersebut mengandung kemaslahatan. 

Namun jika pembedahan untuk tujuan belajar dan pendidikan, maka, 

cukuplah melakukan pembedahan jenazah non muslim, karena seorang 

muslim memiliki kehormatannya ketika hidup dan setelah meninggal 

dunia. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-

Tuwaijiri 2 
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MEMANDIKAN JENAZAH 
 

 

Tata cara memandikan jenazah, antara lain : 

 

1. Melepas pakaiannya dan menutup auratnya 

Hal ini berdasarkan keumuman sabda Rasulullah a; 

 

َ  ْف َزِ  َرِز جاْف َ  ْف َُز ِئَاى َع ْف ُؾِ  َ َ  جاْف َرِز جا َّن ُؾُ  ِئَاي َع ْف  َ  َي ْف ُُ  جا َّن

 

”Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lainnya dan janganlah 
seorang wanita melihat aurat wanita yang lainnya.”

1177
 

 

Untuk jenazah laki-laki ditutup mulai dari pusar hingga lututnya. 

Adapun untuk jenazah wanita ditutup mulai dari dada hingga lututnya.  

 

2. Mewudhukan jenazah 

Diriwayatkan dari Ummu „Athiyah i ia berkata, Nabi a bersabda 

kepada mereka ketika mereka memandikan jenazah putri beliau; 

 

َ ح ِء ِ  ْف ُ ُض ْف َد ْفَ  ِذَ َ حِ ِ َ ح َ َ َ جِضِع جاْف  .ِجذْف

 

“Mulailah dari anggota (badan yang) sebelah kanan dan anggota (badan 

yang dibasuh ketika) wudhu.”
1178

 

 

3. Membasuh kepala jenazah 

Membasuh kepada jenazah dengan air yang telah dicampur dengan 

daun bidara atau sabun. Dan para ulama‟ telah bersepakat atas 

disunnahkannya menggunakan daun bidara ketika memandikan jenazah. 

Tidak perlu memasukkan air ke mulut dan hidung jenazah, namun cukup 

orang yang memandikan memasukkan dua jarinya yang basah ke dalam 

mulut dan hidung jenazah tersebut. 

 

 

                                                 
1177

 HR. Muslim Juz 1 : 338. 
1178

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 165 dan Muslim Juz Juz 2 : 939. 
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4. Membasuh bagian tubuh jenazah yang kanan 

Membasuh sisi kanan jenazah mulai dari pundak sampai telapak kaki.  

 

5. Memandikan bagian tubuh jenazah yang kiri 

Membasuh sisi kiri jenazah mulai dari pundak sampai telapak kaki. 

 

6. Mengulang beberapa kali basuhan, jika diperlukan 

Hendaknya basuhan dilakukan beberapa kali hingga benar-benar 

bersih. Pengulangan basuhan dimulai dari membasuh kepala, membasuh 

bagian tubuh jenazah yang kanan, dan membasuh bagian tubuh jenazah 

yang kiri. Hendaknya pengulangan basuhan dilakukan dengan hitungan 

ganjil; tiga, lima, tujuh, dan seterusnya. Basuhan yang kedua dan setelahnya 

dilakukan seperti basuhan yang pertama.  

 

7. Pada basuhan yang terakhir menggunakan air yang telah dicampur 

dengan kapur barus 

Penggunaan air kapur barus ini termasuk dalam hitungan ganjil di atas, 

sehingga air kapus barus ini menggantikan posisi air daun bidara/air sabun. 

Dalilnya adalah hadits Ummu ‟Athiyyah i,,, dimana Rasulullah a bersabda 

kepada para wanita yang memandikan jenazah putri beliau; 

 

َ َ ح َغَ ًغح ِ  ْف ً حِجغْف َػَ  ِ  ْف َ ِاَك  َ ْف َآ ْف ٍر  َ ْف  َ ْف ُط َّن َ ِاَك ِذَ حٍء َ ِ دْف ِئ ْف َر َيْف
ًرج ِآَ ِز َ حُ  ْف َ  ِ ي جآلْف َ  ْف رٍ  َ جؾْف ًثح ِ  ْف َ حُ  ْف   َ ْف َش ْف

“Mandikanlah ia tiga kali, lima kali, atau lebih dengan air dan bidara jika 

menurut kalian perlu. Dan jadikan (basuhan) terakhir dengan kapur barus 

atau sedikit dengannya.”
1179

 

 

8. Mengeringkan jenazah dengan handuk 

 

9. Mengepang rambut jenazah wanita menjadi tiga kepangan, lalu dijulurkan 

ke belakang. Dari Ummu „Athiyah i, ia berkata; 

 

َ َ ح َ حَ ح َآ ْف َ  ْف ٍ  َ  َاْف َ ح َشَ َ َ ح َغَ َغَس ُ ُ  ْف  َ َ َ  ْف

”Maka kami jalin rambut (jenazah Zainab i menjadi) tiga kepang dan 

kami julurkan ke belakang.”
1180

 

                                                 
1179

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1195 dan Muslim Juz 2 : 939. 



  

541

Catatan : 

 Orang yang paling berhak untuk memandikan jenazah laki-laki adalah 
orang yang diwasiatkan, lalu bapaknya, kemudian kakeknya, lalu anak 

laki-lakinya, kemudian cucu-cucunya yang laki-laki. Orang yang 

paling berhak untuk memandikan jenazah wanita adalah orang yang 

diwasiatkan, lalu ibunya, kemudian neneknya, lalu anak 

perempuannya, kemudian cucu-cucunya yang perempuan. Ini adalah 

pendapat yang dipilih oleh Syaikh ‟Abdul ‟Aziz bin ‟Abdullah bin Baz 

5. 

 

 Untuk suami isteri, maka pasangannya yang paling utama untuk 
memandikan. Di antara dalil tentang bolehnya seorang suami 

memandikan jenazah isterinya adalah hadits yang diriwayatkan dari 

‟Aisyah i ia berkata, Rasulullah a bersabda kepadanya; 

 

ُطِك  ِ يْف َ َ  َّن ْف  َ رْف
 َا ْف ُ صِّبِ

 

”Jika engkau meninggal sebelumku, maka aku akan 

memandikanmu.”
1181

 

 

Dan diriwayatkan dari Asma‟ binti ‟Umais i; 

 

َ حُء َ َ َ َ َ ح ُؾَ ح َعِ يٌّت َ  َ ْف َ َ ح َز ْف
َ صْف  َ ْف يَُ  ِّبِ   َ َّن َ حِطَ َس  َ ْف

 

”Sesungguhnya Fatimah i berwasiat agar ia dimandikan oleh ‟Ali 

dan Asma i, maka keduanya memandikan jenazah Fatimah i.”
1182

 

 

Adapun dalil yang membolehkan seorang isteri memandikan jenazah 

suaminya adalah hadits yang diriwayatkan dari „Aisyah i, ia berkata; 

 

َ  جا َّنِرَي َ  َّنى  ُش َ ح َغ َّن َذ ْف َطدْف ِ  ْف  حَ ج ْف ُص ِ  ْف  َ ْف َر ْف َط ْف َا ْف ُ  ْفُص ج ْف
ُ  ِ َ حِت ِ  ِ  َ َ  َّنَ  َغ ْف ُ َعَ  ْف  .جاَّن

 

“Seandainya pendapatku ini dahulu terlintas di benakku, maka 

sungguh dahulu tidak ada yang memandikan (jenazah) Nabi a kecuali 

isterinya.”
1183

 

                                                                                                                            
1180

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1204, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 939. 
1181

 HR. Ahmad, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1465. Hadits ini Shahih li Ghairihi. 
1182

 HR. Daruquthni : 12, dalam Sunan Ad-Daraquthni di Kitabul Janaiz. 
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 Seorang bapak hendaknya tidak memandikan jenazah putrinya yang 
sudah baligh, kecuali jika tidak ada wanita yang memandikannya atau 

mereka tidak berpengalaman dalam memandikan jenazah, maka bapak 

tersebut boleh memandikan jenazah putrinya. Ini adalah pendapat yang 

dipilih oleh Syaikh Abu Malik Kamal 2. 

 

 Laki-laki dan wanita diperbolehkan untuk memandikan jenazah anak-
anak laki-laki maupun perempuan yang berusia tujuh tahun atau usia 

yang di bawahnya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin 

Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Seorang yang junub atau wanita yang haidh diperbolehkan untuk 
memandikan jenazah, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Ini 

adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abu Malik Kamal 2. 

 

 Hendaknya seorang yang memandikan jenazah merahasiakan „aib 

yang dimiliki oleh jenazah. Diriwayatkan dari Abu Rafi‟ y, 

sesungguhnya Rasulullah a bersabda; 

 

زً  َ  َ  َّن َذِ  ْف ُ َاُ   َرْف ِ  َغَ َ  جاَّن ِ ً ح َ َ َطَ  َعَ  ْف َ  ُ  ْف  َ  ْف َغ َّن

 

“Barangsiapa yang memandikan (jenazah) seorang muslim, lalu ia 

menyembunyikan „aib yang ada padanya, maka Allah akan 

mengampuninya (sebanyak) empat puluh kali (pengampunan).”
1184

 

 

 Apabila seorang wanita meninggal dalam keadaan haidh atau junub, 
maka cukup dimandikan sekali saja. Karena dengan sekali mandi 

sudah cukup bagi seorang yang memiliki beberapa kewajiban. Ini 

adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abu Malik Kamal 2. 

 

 Apabila tidak ada air yang dapat digunakan untuk memandikan 
jenazah, maka jenazah cukup ditayammumkan. Hal ini berdasarkan 

keumuman sabda Rasulullah a tentang tayammum sebagai pengganti 

bersuci ketika tidak ada air. Sabda beliau; 

 

َ حءَ  ًرج ِئَ ج َا ْف َ ِؿِد جاْف َذُطَ ح َاَ ح َطُ  ْف  َ ُؾِ َ صْف ضُ ْف

”Dan dijadikan debu untuk kami sebagai alat bersuci, jika kami tidak 

mendapatkan air.”
1185

 

                                                                                                                            
1183

 HR. Ibnu Majah : 1464. 
1184

 HR. Baihaqi Juz 3 : 6447, lafazh ini miliknya dan Hakim Juz 1 : 1307. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Ahkamul Janaiz. 
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Caranya mentayammumkan jenazah adalah; seorang yang akan 

mentayammumkan jenazah memukulkan kedua telapak tangannya ke 

tanah, kemudian meniup debu atau tanah yang ada ditangannya 

tersbut, lalu mengusapkannya ke wajah jenazah dan kedua telapak 

tangan jenazah. 

 

 Apabila seorang laki-laki meninggal ditengah-tengah kaum wanita 
(yang tidak ada laki-lakinya) atau seorang wanita yang meninggal 

ditengah-tengah kaum laki-laki (yang tidak ada wanitanya), maka 

cukup ditayammumkan dan tidak dimandikan. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Sinan bin Gharfah y, dari Nabi a; 

 

  َ َؾحِ  َا ْف ُش َ َع جا ِّبِ َ  ْف َُز َضُ  ْف َ حِء َ جاْف
ُش َ َع جا ِّبِ َؾِ  َيُ  ْف ِ ي جا َّن

 ِ  َ ِ ِد َ َ  َي ْف ِ  ْف َ حِ  ذِحا َّن َ ً ح يَُطَ  َّن ُ َ ح َ كْف  .ِاَ جِقٍد ِ  ْف

 

”Tentang laki-laki yang meninggal di tengah-tengah kaum wanita dan 

wanita yang meninggal ditengah-tengah kaum laki-laki, sementara 

tidak ada mahram bagi mereka berdua. (Beliau bersabda), ”Keduanya 

ditayammumkan dan tidak dimandikan.”
1186

  

 

 Apabila jenazah telah dimakamkan tetapi ia belum dimandikan (dan 
tidak ditayammumkan), maka wajib untuk dibongkar kuburnya, 

selama diperkirakan jasadnya belum membusuk. Ini adalah pendapat 

jumhur ulama‟; Malik, Asy-Syafi‟i, Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu 

Hazm n. Dan diperbolehkan mengeluarkan jenazah dari kuburnya 

untuk suatu tujuan yang dibenarkan menurut syari‟at. Sebagaimana 

hadits Jabir y, ia berkata; 

 

َ َؾُ  ِ  ْف  ِ   َُذيْف َ أَآْف  ذْف
ِ ِد جاَّن َ  َعرْف ِ  َ َ  َّنَ  َ رْف ُ َعَ  ْف  ََضى جا َّنِرُي َ  َّنى جاَّن

 ُ  ُ َرَ ُ  َ ِ  ْف ِ ِ  َ  َاْف ِ  ِ  ْف ِريْف ِ  َ َ َ َع َعَ  ْف َرَط ْف ِ ِه َ َ َضَ ُ  َعَ ى ُر ْف  َ رْف

 

”Nabi a mendatangi kuburan „Abdullah bin Ubay, lalu beliau 

mengeluarkannya dari kuburnya. Kemudian meletakkannya di atas 

kedua lututnya, lalu beliau menghembuskan air liur beliau dan 

memakaikan gamis beliau kepadanya.”
1187

 

 

                                                                                                                            
1185

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 328 dan Muslim Juz 1 : 521, lafazh ini miliknya. 
1186

 HR. Baihaqi Juz 3 : 6461. 
1187

 HR. Muslim Juz 4 : 2773. 
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 Apabila jenazah tidak memungkinkan untuk dimandikan, maka 
langsung dishalatkan dan dimakamkan tanpa dimandikan. Ini adalah 

pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2.  

 

 Apabila seorang wanita keguguran kandungannya setelah janinnya 
berusia empat bulan (120 hari), maka janin tersebut dimandikan dan 

dishalatkan. Namun jika janin tersebut belum sampai berusia empat 

bulan, maka ia tidak dimandikan dan tidak dishalatkan (ia seperti 

halnya benda mati lainnya). Hal ini karena setelah empat bulan telah 

ditiupkan ruh ke dalam janin tersebut, sehingga ia disebut sebagai satu 

jiwa. Sebagaimana diriwayatkan dari „Abdullah bin Mas‟ud p, ia 

berkata, telah mengabarkan kepadaku Rasulullah a,, dan beliau adalah 

orang yang benar dan dibenarkan; 

 

  ُ َ ًس  غُ َّن َيُ  ْف ً ح  ُ ْف َ  َي ْف َذِ  ْف ِ   َرْف
ِ   ُ ِّبِ ُ ُ  ِ ي َذ ْف َ ُع َآ ْف ِئ َّن  ََقَدُ  ْف يُؿْف

  ِ َ ُ  ِئَا ْف َ  َ ِاَك  غُ َّن يُ ْف َ ًس ِ ػْف ُ  ُ  ْف َ  َ ِاَك  غُ َّن َيُ  ْف َعَ َ ًس ِ ػْف
َذِع َ ِ َ حٍش  َ ُ  ِذأَرْف ـَ  َ يُإْف ِ  جا ُّل ْف ُ ُخ ِ  ْف َ َ ُك َ َ  ْف ِ ِ  : جاْف ِد ِرزْف ِذَ طْف

دٌ   َ  ََؾِ ِ  َ َعَ ِ ِ  َ َشِ يٌّت  َ ْف َ ِ  ْف

 

“Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam 

rahim ibunya selama empat puluh hari berupa nutfah, kemudian 

menjadi segumpal darah selama itu juga, lalu menjadi segumpal 

daging selama itu juga, kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan 

ruh kepadanya, lalu diperintahkan untuk menuliskan empat kalimat; 

rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya.”
1188

 

 

 Janin yang gugur setelah berusia berusia empat bulan disyari‟atkan 
untuk diberi nama. Karena pada Hari Kiamat kelak ia akan dipanggil 

dengan namanya. Ini adalah pendapat Syaikh ‟Abdurrahman bin 

‟Abdullah Al-Ghaits 2. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1188

 HR. Bukhari Juz 3 : 3154 dan Muslim Juz 4 : 2643. 
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 Apabila ada jenazah tanpa identitas, maka dilihat zhahir tanda-tanda 
keislamannya (seperti; khitan, menggunakan pakaian muslim, 

meninggal di negeri muslim, dan semisalnya). Jika nampak tanda 

keislamannya, maka jenazah tersebut dimandikan dan dishalatkan. 

Namun jika tidak ada tanda keislaman, maka jenazah tersebut tidak 

dimandikan dan tidak dishalatkan. Ini adalah pendapat Imam Ahmad 

5. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 5; 

“Seorang yang zhahirnya Islam, maka berlaku padanya hukum-hukum 

Islam, seperti; perkawinan, warisan, dimandikan, dishalatkan, 

dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, dan lain sebagainya.”
1189

 

 

 Seorang yang mati syahid dalam peperangan, maka jenazahnya tidak 

dimandikan. Diriwayatkan dari Jabir bin ‟Abdillah p, dari Nabi a, 

beliau bersabda; 

 

  َ ً ح َي ْف ـُ ِ  ْف ـٍ  َ ْف ُ  َّن َّدٍ  َيُ  ْف ُ  ْف َ ِا َّن ُ  َّن َؾ ْف ِ ُ  ْف َ ى  ُُقٍد َ  َض ْف َ طْف
ِ َ حَ ِس   جاْف

 

”Yang terbunuh (dalam peperangan) Uhud, janganlah kalian 

memandikan mereka. Karena sesungguhnya setiap luka atau setiap 

darah akan menyebarkan wangi kasturi pada Hari Kiamat.”
1190

 

 

 Syahid yang tidak dimandikan adalah orang yang meninggal karena 
peperangan melawan orang kafir pada saat pertempuran, meliputi : 

 

 Orang yang dibunuh oleh orang kafir. 

 Orang yang meninggal karena terkena senjata seorang muslim 

tanpa sengaja. 

 Orang yang meninggal karena senjatanya sendiri mengenainya. 

 Orang meninggal karena terjatuh dari kendaraannya. 

 Orang meninggal karena terinjak kendaraannya. 

 Orang meninggal karena terinjak kendaraan kaum muslimin. 

 Orang ditemukan meninggal setelah perang selesai dan tidak 

diketahui sebab kematiannya, baik pada tubuhnya terdapat 

bekas-bekas darah maupun tidak. 

 Orang meninggal sebelum peperangan berakhir.  

 

Ini adalah penjelasan dari Syaikh Abu Malik Kamal 2. 

                                                 
1189

 Taisirul „Allam Syarah Umdatul Ahkam. 
1190

 HR. Ahmad. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 

6260. 



  

546

 Seorang yang gugur sebagai syahid dalam keadaan junub, maka tidak 
perlu dimandikan. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani 5. Karena Rasulullah a tidak 

mengulang memandikan jenazah Hanzhalah bin Abi ‟Amir y yang 

terbunuh di medan perang dalam keadaan masih junub, (lalu ia 

dimandikan oleh malaikat). Seandainya memandikan jenazah syahid 

yang junub diwajibkan, niscaya kewajiban tersebut tidak gugur, 

meskipun malaikat telah memandikannya. Karena yang dianggap 

adalah perbuatan ibadah yang dilakukan oleh Bani Adam.  

 

 Seorang yang mati syahid selain dalam medan peperangan, maka 

jenazahnya tetap dimandikan dan dishalatkan seperti jenazah-jenazah 

lainnya. Ini adalah pendapat jumhur ulama‟. Syahid selain dalam 

medan peperangan adalah seperti yang disebutkan dalam hadits yang 

diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ِ ِ  جاَّن  َ  ْف َ َطَ  ِ يْف َ رْف ْف
ِ َ  جاَّن ج َيح َرُ  ْف ُ  ْف َ حاُ ْف ُد ِ  ْف ِ  ْف َ  جالَّن َ ح َضُ ُد ْف

  َ ج َ َ  ْف ُ  ْف َيح َرُ  ْف ٌ  َ حَا ْف ِطيْف ِئً ج َاَ ِ  ْف ٌد َ حَ  ِئ ْف ُشَ َدجُء  ُ َّن ُ  َشِ  ْف َ  ْف
 ِ ِ  جاَّن ٌد َ َ  ْف َ حَش ِ يْف َ ِر ْف  َ ُ َ  َشَ  ْف

ِ ِ  جاَّن  َ حَ  َ  ْف َ َطَ  ِ يْف َ ِر ْف
ِ جاَّن

ٌد َ َ  ْف َ حَش ِ ي  ُ  َشَ  ْف ِ  َ  ْف ٌد َ َ  ْف َ حَش ِ ي جا َّنحُع ْف َ ُ َ  َشِ  ْف
َك ِ يْف َ َ ج  َ ُد َعَ ى  َِذ ْف ِ ٍ   َشْف ُ  ُ  ْف ٌد َ حَ  ذْف ِ  َ ُ َ  َشِ  ْف َر ْف جاْف

دٌ  ُ  َشَ  ْف َ ِ يْف َكِديْفِع  َ َّنُ  َ حَ  َ جاْف  جاْف
 

”Menurut kalian, siapa orang-orang yang mati syahid itu?” Para 

sahabat menjawab, ”Orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, itulah 

syahid.” Rasulullah a bersabda, ”Kalau begitu, orang-orang yang 

mati syahid dari kalangan umatku sangatlah sedikit.” Para sahabat 

bertanya, ”Lalu siapa, wahai Rasulullah?” Rasulullah a menjawab, 

”Barangsiapa terbunuh (karena) berperang di jalan Allah, maka ia 

adalah syahid. Barangsiapa yang meninggal di jalan Allah, maka ia 

adalah syahid. Barangsiapa meninggal karena penyakit tha‟un 

(kusta), maka ia adalah syahid. Barangsiapa meninggal karena sakit 

perut, maka ia adalah syahid.” Ibnu Muqsim 5 berkata, ”Aku 

bersaksi atas bapakmu (Abu Shalih) bahwa beliau (juga) bersabda, 

”Dan orang yang tenggelam (juga) syahid.”
1191

 

                                                 
1191

 HR. Muslim Juz 3 : 1915. 
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 Dianjurkan bagi seorang yang telah memandikan jenazah untuk 
mandi. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 

5. Sebagaimana diriwayatkan Dari Abu Hurairah y bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

َطِ  ْف  َ  ْف ًطح َ  ْف َ  َ  ِّبِ  َ  ْف َغ َّن

 

“Barangsiapa yang memandikan jenazah, maka hendaklah ia 

mandi.”
1192

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1192

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 993, Abu Dawud : 3161, dan Ibnu Majah : 1463, lafazh ini 

miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 144. 
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MENGKAFANI JENAZAH 
 

 

Tata cara mengkafani jenazah, antara lain : 

 

1. Hendaknya menggunakan kain kafan yang berwarna putih 

Para ulama‟ bersepakat atas disunnahkannya menggunakan kain kafan 

yang berwarna putih. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu ‟Abbas 

p ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

َضحُ  ْف  َ ح َ  ْف ج ِ  ْف ِ  ِغَ حِذُ  ْف  َ َ  ِّبِ ُ ْف َرَ حَا َ ِا َّنَ ح ِ  ْف َآ ْف ج ِ  ْف ِغَ حِذُ ُ  جاْف َرُ  ْف  ِجاْف

 

”Pakailah pakaian berwarna putih, karena itu adalah sebaik-baik pakaian 

untuk kalian. Dan kafanilah jenazah-jenazah kalian dengannya.”
1193

 

 

2. Untuk Laki-laki dengan tiga lembar kain dan untuk wanita hendaknya 

menggunakan lima lembar kain 

Dari Aisyah i ia berkata; 

 

 ِ ِ  َ َ  َّن َ  َ َّن َرُ  َ  جاَّن ُ َعَ  ْف ٍ  َ  َّنى جاَّن َ جٍخ َيَ حِ  َّنٍس ِذ ْف َ  ِ ي َغَ َغِس  َغْف
 ُ  ِّبِ

  َ ِا َّنٍس َا ْف ٌ  َ َ  ِعَ حَ سٌ  َ ُك ْف ِ  َّن َ ِ  ْف  ِ  ْف

 

”Sesungguhnya Rasulullah a dikafani dengan tiga kain Yaman yang putih 

dari Sahuliyah tanpa baju dan surban.”
1194

 

 

Berkata Ibnul Mundzir 5; 

”Kebanyakan ulama‟ yang kami hafal ucapannya berpendapat bahwa 

seorang wanita dikafani dengan lima lembar kain. Hal ini dianjurkan kerena 

wanita dilebihkan dari kaum laki-laki sewaktu hidupnya dalam hal menutup 

aurat, karena auratnya lebih banyak daripada aurat laki-laki, demikian pula 

setelah wafatnya.”
1195

 

 

 

                                                 
1193

 HR. Abu Dawud : 3878, Tirmidzi Juz 3 : 994, Ibnu Majah : 1472, dan Ahmad. 
1194

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1214, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 941. 
1195

 Al-Mughni, 2/470. 
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3. Jika memungkinkan kain kafan tersebut salah satunya adalah kain yang 

bergaris 

Diriwayatkan dari Jabir y ia berkata, aku mendengar Rasulullah a 

bersabda; 

 

ٍخ ِقَرَ زٍ  ُ َ  َّن ْف ِ يْف َغ ْف ًثح َ  ْف َي  ََقُدُ  ْف َ َ َؾَد َش ْف
 ِئَ ج ضُُ  ِّبِ

 

“Jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia dan ia adalah orang 

yang mampu, hendaklah ia dikafani dengan (kain) yang bergaris.”
1196

 

 

 

Catatan : 

 Apabila setelah dikafani ternyata keluar najis dari tubuh jenazah, maka 

tidak perlu dimandikan kembali, karena hal tersebut menyulitkan. Ini 

adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Biaya pembelian kafan diambilkan dari harta jenazah sebelum 

dibayarkan hutang dan dilaksanakan wasiatnya. Jika jenazah tidak 

memiliki harta yang dapat digunakan untuk membeli kain kafan, maka 

biaya pembelian kain kafan ditanggung oleh orang yang menafkahi 

jenazah tersebut (seperti; suaminya, orangtuanya, anaknya, dan 

semisalnya). Hal ini merupakan kesepakatan para ulama‟. Jika tidak 

ada, maka biaya pembelian kain kafan diambilkan dari Baitul Mal. 

Jika Baitul Mal tidak ada, maka imam menarik sumbangan dari orang-

orang yang berkelapangan dan orang-orang yang dipandang memiliki 

harta. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal 2. 

 

 Diperbolehkan mengkafani wanita dengan kain sutra, karena ia 
diperbolehkan menggunakannya ketika masih hidup. Namun makruh 

hukumnya mengkafani jenazah wanita dengan kain sutra, karena hal 

tersebut termasuk berlebih-lebihan dan menghambur-hamburkan harta. 

Sebagaimana diriwayatkan dari „Ali bin Abi Thalib y, bahwa ia 

mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

 ِ  َ َ ج ِ ي جاْف َ ُرُ  , َ  ضَُ حاُ ْف ًرحَ ِا َّنُ  يُ ْف ً حَ  ْف  . َ ِ يْف

 

”Janganlah kalian berlebihan dalam (membeli) kain kafan, karena ia 

akan cepat usang.”
1197

 

                                                 
1196

 HR. Abu Dawud : 3150. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 455. 
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 Diperbolehkan mengkafani jenazah anak kecil dengan satu lembar 
kain. Demikian pula diperbolehkan mengkafani jenazah orang dewasa 

dengan satu lembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuhnya. Ini 

adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Apabila kain kafan tidak cukup untuk menutupi jasad janazah, maka 
kain kafan digunakan untuk menutupi kepalanya, sedangkan bagian 

yang terbuka ditutupi dengan rumput (idzkhir) atau dengan dedaunan 

yang dapat menutupi jenazah. Diriwayatkan dari Khabbab (bin Al-

Arat) y, ia berkata; 

 

ِ َ َ َ َع  َ  جاَّن َطِ ُ  َ ؾْف ِ  َ َ  َّنَ  َ  ْف ُ َعَ  ْف َ ح َ َع جا َّنِريِّبِ َ  َّنى جاَّن َ حَؾ ْف
ُ  ْف  ًثح ِ  ْف ِ ِه َش ْف  َ ِ  َّنح َ  ْف َ حَش َا ْف َيأْفُ  ْف ِ  ْف  َؾْف

ِ َ َ ح َعَ ى جاَّن  َؾْف
  َ ِدِذَ ح َ َطَ  َي ْف ُص َاُ  َغَ َ َضُ  َ ُ َ  َي ْف َ  ْف ٍ  َ ِ  َّنح َ  ْف  َيْف ُ  ُعَ  ْف َ ُد ذْف ُ  ْف
َ ح ِذَ ح َر ْفَ ُ  َآَ َؾصْف  َّدزٌ ِئَ ج َغ َّن ْف  ُُ  ِئ َّن ذُ ْف

 ُُقٍد َ َ  ْف َ ِؿدْف َ ح  َُ  ِّبِ
  ِ ُ َعَ  ْف َ ح جا َّنِريُّل َ  َّنى جاَّن ِ  َآَ َؼ َر ْفَ َ  َ أََ  ْف َ  ْف َ ح ِرؾْف َ ُه َ ِئَ ج َغ َّن ْف ِرؾْف

ِآ ِ  ِ ْف ِ  ِ َ  جِلْف َ  ْف َ َ  َعَ ى ِرؾْف  .َ َ  َّنَ   َ ْف َ َ  َّنَي َر ْفَ ُ  َ  َ ْف َ ؿْف

 

“Kami berhijrah (berjihad) bersama Nabi a hanya mengharap wajah 

Allah semata. Kami (hanya) mengharapakan pahala dari Allah. Di 

antara kami ada yang belum sempat sedikit pun merasakan hasil 

kemenangan. Di antaranya adalah Mush‟ab bin „Umair y. Dan di 

antara kami ada yang telah merasakan hasil kemenangan tersebut. 

Mush‟ab y terbunuh pada perang Uhud dan kami tidak mendapatkan 

sesuatu (darinya) untuk mengkafani (jenazah)nya, kecuali hanya 

sepotong kain. Jika kami menutupi kepalanya, maka akan tampak 

kedua kakinya. Jika kami menutupi kedua kakinya, maka akan tampak 

kepalanya. Kemudian Nabi a memerintahkan kami untuk menutupi 

kepalanya dan menutup kedua kakinya dengan idzkhir (rerumputan 

yang harum baunya).”
1198

 

 

 

 

 

                                                                                                                            
1197

 HR. Abu Dawud : 3154. 
1198

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1217, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 940.  
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 Apabila jenazah yang meninggal tersebut adalah seorang yang sedang 
ihram, maka dikafani dengan pakaian ihramnya dan tidak tidak ditutup 

kepalanya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p, ia berkata; 

 

ُ   َ ْف َ حَ   َ َ ح َرُؾٌ  َ جِ ٌف ِذَ َ َ َس ِئ ْف َ َ َع َع ْف َرجِقَ ِطِ  َ َ َ َ طْف َذ ْف
ٍر  ُه ِذَ حٍء َ ِ دْف ِ ُ  ْف ِ  َ َ  َّنَ  ِجغْف ُ َعَ  ْف ُ  َ حَ  جا َّنِريُّل َ  َّنى جاَّن َ َ طْف َ أَ ْف

  َ َ ُع َي ْف ج َر ْفَ ُ  َ ِا َّنُ  يُرْف ُ  ْف ُه َ َ  ضَُخ ِّبِ ِ  َ َ  ضَُك ِّبِ ُ ْف َذ ْف ُه ِ يْف َغ ْف  ُ ْف
َ َ  ِّبِ

ً ح ِ َ حَ ِس ُ َ رِّبِ   .جاْف

 

”Ada seorang laki-laki yang wukuf di ‟Arafah. Tiba-tiba ia terjatuh 

dari kendaraannya hingga patah tulang lehernya. Maka Nabi a 

bersabda, “Mandikanlah ia dengan air daun bidara, kafanilah ia 

dengan kedua pakaian (ihram)nya, dan janganlah kalian 

mengawetkannya
1199

 dan janganlah menutup kepalanya. Karena 

sesungguhnya ia akan membangkitkannya pada Hari Kiamat dalam 

keadaan bertalbiyah.”
1200

 

 

 Dianjurkan untuk mengkafani para syuhada‟ dengan pakaian yang 

mereka pakai saat terbunuh. Ini merupakan kesepakatan para ulama‟. 

Hal ini sebagaimana hadits dari „Abdullah bin Tsa‟labah bin Sha‟ir y; 

 

ُ  ْف ِ يْف  ُ  ْف
َ   ُُقٍد َز ِّبِ ِ  َ َ  َّنَ  َ حَ  َي ْف ُ َعَ  ْف  َ  َّنى جاَّن

ِ َ  جاَّن  َ َّن َرُ  ْف
 ِغَ حِذِ  ْف 

 

“Sesungguhnya Rasulullah a bersabda pada Hari (Perang) Uhud, 

“Selimutilah mereka dengan pakaian (perang) mereka.”
1201

 

 

Namun pakaian yang tidak biasa dipakai manusia (seperti; baju besi, 

tembaga, dan semisalnya), maka dilepaskan. Ini adalah pendapat 

mayoritas ulama‟. 

 

 

 

                                                 
1199

 Dalam riwayat lain, “Jangan memberinya wangi-wangian.” 
1200

 HR. Bukhari Juz 1 : 1206. 
1201

 HR. Ahmad 
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 Diperbolehkan seorang menyiapkan kain kafannya sebelum meninggal 

dunia. Sebagaimana dikisahkan dari Sahl bin Sa‟ad As-Sa‟idi y, 

tentang seorang yang meminta kain burdah yang sedang dipakai oleh 

Rasulullah a, orang tersebut mengatakan; 

 

  ٌ َ  َ َ ِ يْف َ حَ  َ  ْف ُطُ  ِاَطُ  ْف َرَ َ ح ِئ َّنَ ح َ أَاْف ُطُ  ِاَاْف  َ ح َ أَاْف
ِ يْف َ جاَّن

ِئ ِّبِ
 َ َ حَ صْف َ َ َ  ُ 

 

”Sesungguhnya Demi Allah, aku tidak memintanya untuk aku pakai. 

Aku memintanya untuk aku jadikan sebagai kafanku. Sahl y berkata, 

“(Kain) itulah yang menjadi kafannya.”
1202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1202

 HR. Bukhari Juz 1 : 1218, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 3555. 
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MENSHALATKAN JENAZAH 
 

 

Seorang yang menshalatkan jenazah dijanjikan dengan pahala yang 

sangat besar, yaitu akan mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Hal ini 

sebagaimana diriwayatkan dari Tsauban y, sesungguhnya Rasulullah a 

bersabda; 
 

َ جُط  ِ  ْف َ جَطحِ  جَاْف َ جٌط َ ِا ْف َشِ َد َّد ْف َُ ح َ َ ُ  ِ  ْف َ  ْف َ  َّنى َعَ ى َؾَ حَزٍز َ َ ُ  ِ  ْف
ُ   ُُقدٍ   .ِ ػْف

 

“Barangsiapa yang menshalatkan jenazah, maka baginya pahala satu 

qirath. Dan jika ia menyaksikan pemakamannya, maka baginya pahala dua 

qirath. Satu qirath seperti satu (gunung) Uhud.”
1203

 

 

 

Tempat Shalat Jenazah 

Disunnahkan untuk melaksanakan Shalat Jenazah di mushalla, yaitu 

tempat khusus untuk Shalat Jenazah (bukan di dalam masjid). Karena 

kebanyakan Shalat Jenazah yang dilakukan oleh Rasulullah a adalah di 

mushalla. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y; 

 

ِ  جاَّنِ  ْف  َ  ْف ِ  َ َ  َّنَ  َ َ ى جا َّنَؿحِشيَّن ِ ي جاْف ُ َعَ  ْف  َ  َّنى جاَّن
ِ َ  جاَّن ُ  ْف  َ َّن رَّن

َذً ح َ   َرْف ُ َ  َّنى َ َ فَّن ِذِ  ْف َ َ رَّن ِ  َآَ َؼ ِئَاى جاْف  َ حَش ِ  ْف

 

”Sesungguhnya Rasulullah a menyiarkan kematian (Raja) Najasyi pada 

hari kematiannya, beliau keluar menuju ke mushalla (tempat khusus untuk 

shalat jenazah), bershaf bersama mereka (para sahabat), dan (melakukan 

Shalat Jenazah dengan) empat takbir.”
1204

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1203

 HR. Muslim Juz 2 : 946. 
1204

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1188, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 951. 
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Namun jika dilakukan di dalam masjid, maka hal tersebut juga 

diperbolehkan. Ini adalah pendapat madzhab Hanabilah. Sebagaimana 

diriwayatkan dari ‟Aisyah i ia berkata; 

 

َ حَء ِ ي  َ يْف َذ ْف ِ  َ َ  َّنَ  َعَ ى جذْف ُ َعَ  ْف  َ  َّنى جاَّن
ِ ِ َاَ دْف َ  َّنى َرُ  ُ  جاَّن َ جاَّن

ِؿدِ  َ  ْف  جاْف

 

“Demi Allah, sungguh Rasulullah a (pernah) menshalatkan (jenazah) dua 

anak Baidha‟ di dalam masjid.”
1205

 

 

 

Posisi Imam dalam Shalat Jenazah 

Jika jenazahnya laki-laki, maka posisi berdirinya imam adalah sejajar 

dengan kepala jenazah. Dan jika jenazahnya wanita, maka posisi imam 

adalah sejajar dengan bagian tengah jenazah. Ini adalah pendapat Imam 

Asy-Syafi‟i, Imam Ahmad, Ishaq, dan Asy-Syaukani n. Diriwayatkan 

dari Abu Ghalib y ia berkata; 

 

ِ  َ حِاٍك َعَ ى َؾَ حَزِز َرُؾٍ  َ َ حَ  ِقَ حَ  َر ْفِ ِ  غُ َّن  ُص َ َع  ََ ِ  ذْف َ َ  ْف
َ ح َ َ حَ   ِ َعَ  ْف َزَز َ  ِّب ج َيح  ََذح َق ْف َ  ٍَز ِ  ْف ُ َ يْفٍش َ َ حاُ ْف ج ِذَؿَ حَزِز ج ْف َؾحُء ْف
ُ  ِزَيحِّد َ َ َ ج َر َيْفَص جا َّنِريَّن َ  َّنى  َ َ ُء ذْف ِ  َ َ حَ  َاُ  جاْف ِ يْف ِقَ حَ  َ َ َط جا َّن

  ُ ُؾِ  َ َ حُ َك ِ  ْف َ ح َ ِ َ  جا َّن َؿَ حَزِز َ َ حُ َك ِ  ْف ِ  َ َ  َّنَ  َ حَ  َعَ ى جاْف ُ َعَ  ْف جاَّن
 .َ حَ  َ َ  ْف 

 

”Aku pernah Shalat (Jenazah) bersama Anas y atas jenazah laki-laki, maka 

ia berdiri (mengimami shalat) disisi kepala jenazah. Kemudian didatangkan 

jenazah wanita dari kalangan Quraisy. Dikatakan kepadanya, ”Wahai Abu 

Hamzah, shalatkanlah ia.” Maka ia berdiri (mengimami shalat) pada bagian 

tengah tempat tidur (jenazah wanita tersebut). Al-„Ala‟ bin Ziyad bertanya 

kepadanya, ”(Apakah) seperti ini engkau melihat posisi Nabi a berdiri 

untuk jenazah wanita dan posisi berdiri untuk jenazah laki-laki?” Anas y 

menjawab, ”Ya.”
1206

 

 

 

                                                 
1205

 HR. Muslim Juz 2 : 973. 
1206

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1034. 
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Diriwayatkan pula dari Samurah y ia berkata; 

 

َ  ٍَز َ حَضصْف ِ يْف ِ َ حِ َ ح   ِ  َ َ  َّنَ  َعَ ى ج ْف ُ َعَ  ْف ُص َ َرجَء جا َّنِريِّبِ َ  َّنى جاَّن َ  َّن ْف
َ حَ َ حَ     َ َ َ َ حَعَ  ْف

 

”Aku pernah shalat di belakang Nabi a (untuk menshalatkan) jenazah 

seorang wanita yang meninggal ketika melahirkan, lalu beliau berdiri 

(menghadap) bagian tengah (jenazah wanita tersebut).”
1207

 

 

 

Tata Cara Shalat Jenazah 

Tata cara Shalat Jenazah, antara lain : 

 

1. Meletakkan jenazah pada arah kiblat 

 

2. Imam dan makmum berdiri dibelakangnya dengan membentuk tiga shaf 

atau lebih 

Dianjurkan bershaf dengan tiga shaf, walaupun jumlahnya sedikit. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Malik bin Hubairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

َ  ِئ َّن  ِ ِ  ْف ُ  ْف ٍف ِ َ  جاْف ِ  َغَ َغُس ُ ُ  ْف ُش َ ُ َ  ِّبِي َعَ  ْف ِ ٍ  َيُ  ْف َ ح ِ  ْف ُ  ْف
َؾَد    َ ْف

 

”Tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia lalu dishalatkan oleh tiga 

shaf dari kalangan kaum muslimin, melainkan wajib (baginya Surga).”
1208

 

 

3. Melakukan Shalat Jenazah dengan empat kali takbir 

Shalat Jenazah dilakukan dengan empat kali takbir adalah pendapat 

yang dipilih oleh ‟Umar bin Khaththab, Ibnu ‟Umar, Zait bin Tsabit, Al-

Hasan bin ‟Ali, Ibnu Abi Aufa, Al-Barra‟ bin ‟Azib, Abu Hurairah, Ibnu 

‟Amr o. Pendapat ini yang juga dipilih oleh Atha‟, Sufyan Ats-Tsauri, Al-

Auza‟i, Ahmad, Ishaq, Malik, ‟Abdullah bin Mubarak, dan Imam Asy-

Syafi‟i n. Di antara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y; 

 

                                                 
1207

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1266, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 964. 
1208

 HR. Abu Dawud : 3166, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 3 : 1028, dan Ibnu Majah : 

1490. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Ahkamul Janaiz. 
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ِ  جاَّنِ  ْف  َ  ْف ِ  َ َ  َّنَ  َ َ ى جا َّنَؿحِشيَّن ِ ي جاْف ُ َعَ  ْف  َ  َّنى جاَّن
ِ َ  جاَّن ُ  ْف  َ َّن رَّن

َذً ح َ   َرْف ُ َ  َّنى َ َ فَّن ِذِ  ْف َ َ رَّن ِ  َآَ َؼ ِئَاى جاْف  َ حَش ِ  ْف

 

”Sesungguhnya Rasulullah a menyiarkan kematian (Raja) Najasyi pada 

hari kematiannya, beliau keluar menuju ke tempat Shalat Jenazah, bershaf 

bersama mereka (para sahabat), dan melakukan (Shalat Jenazah dengan) 

empat kali takbir.”
1209

 

Adapun perinciannya adalah : 

 

a. Setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah 

Hal ini berdasarkan hadits dari „Ubadah bin Shamit y bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

َ  ْف  ِ َطحِخ َ  َ َ َز ِاَ  ْف َا ْف َي ْف  .ِذَ حِضَكِس جاْف

”Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah.” 
1210

 

 

b. Setelah takbir kedua membaca shalawat kepada Nabi a 

Shalawat yang dibaca dalam Shalat Jenazah adalah Shalawat 

Ibrahimiyah.
1211

 Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Umamah bin Sahl 

bahwa seorang laki-laki dari sahabat Nabi a menceritakan kepadanya; 

 

َ  ُ ِذَ حِضَكِس  َ حُ  غُ َّن َي ْف ِ َ  جِلْف َؿَ حَزِز  َ ْف يَُ رِّبِ َ ِز َعَ ى جاْف  َ َّن جا ُّل َّنَس ِ يْف جا َّن
ِ ي َعَ ى جا َّنِريِّبِ َ  َّنى  ِ ِ  غُ َّن يُ َّن َاى ِ ً ج ِ يْف َ  ْف ُ ْف َ ِز جاْف ِر ْف َد جاطَّن ْف ِ َطحِخ َذ ْف جاْف
َ  ُ ِ يْف  َ جِش َ  َي ْف ِر ْف َؿَ حَزِز ِ ي جاطَّن ْف َعحَء ِا ْف ُ ُ  جادُّل ِ  َ َ  َّنَ  َ َيخْف ُ َعَ  ْف جاَّن

 ِ  ِ ُ  ِ ً ج ِ يْف َ  ْف
ُ  َّن غُ َّن يَُ  ِّبِ ٍء ِ  ْف  .َشيْف

“(Termasuk tuntunan) Sunnah dalam Shalat Jenazah (adalah) imam 

bertakbir, kemudian membaca Al-Fatihah secara sirr (pelan) setelah takbir 

pertama. Kemudian membaca shalawat atas Nabi a. Dan mengikhlaskan 

doa kepada janazah pada takbir-takbir (yang tersisa), tanpa membaca 

sesuatu pun (ayat Al-Qur‟an) pada takbir-takbir (yang tersisa) tersebut. Lalu 

mengucapkan salam secara sirr (pelan).”
1212

 

                                                 
1209

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1188, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 951. 
1210

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 723 dan Muslim Juz 2 : 394. 
1211

 Shalawat yang biasa dibaca ketika tasyahud. 
1212

 HR. Baihaqi Juz 4 : 6750. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Irwa‟ul Ghalil : 734. 
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Adapun bacaan Shalawat Ibrahimiyah adalah : 

 

  َ َ جِ  ْف َص َعَ ى ِئذْف ٍد َ َ ح َ  َّن ْف ٍد َ َعَ ى  ِ  ُ َك َّن ِ َعَ ى ُ َك َّن جَا َّنُ  َّن َ  ِّب
ٌد جا َّنُ  َّن  َعَ ى َ  ٌد َ ِؿ ْف َ  ِئ َّنَك َقِ  ْف َ جِ  ْف ٍد َ َعَ ى  ِ  َذحِر ْف  ِ  ِئذْف  َعَ ى ُ َك َّن

َ جِ  ْف َ  َص َعَ ى ِئذْف ٍد َ َ ح َذحَر ْف َ  ِئ َّنَك  َعَ ى  َ ُ َك َّن َ حَاِ  ْف َ  ِ ي جاْف َ جِ  ْف  ِ  ِئذْف
دٌ  ٌد َ ِؿ ْف  َقِ  ْف

 

”Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada 

keluarga Muhammad sebagaimana Engkau melimpahkan shalawat kepada 

Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan 

Maha Mulia. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan 

keluarga Muhammad sebagaimana Engkau melimpahkan keberkahan 

kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha 

Terpuji dan Maha Mulia.”
1213

 

 

c. Setelah takbir ketiga dan takbir setelahnya mendoakan jenazah 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, aku mendengar 

Rasulullah a bersabda; 

 

َعحءَ  ج َاُ  جادُّل ِ ُ  ْف َ  ِّبِِص َ أَآْف ُط ْف َعَ ى جاْف  ِئَ ج َ  َّن ْف

 

”Jika kalian Shalat Jenazah, maka ikhlaskan doa untuk (jenazah)nya.”
1214

 

 

Para ulama telah bersepakat bahwa doa dalam Shalat Jenazah 

dilakukan dengan sirr (pelan). Di antara bacaan doa dalam Shalat Jenazah 

adalah : 

 

ِ َ ح َ َ َ ِ َ ح  ِ َ ح َ َ ِر ْف ِطَ ح َ َشحِ ِدَ ح َ َغحِتِرَ ح َ َ ِ  ْف َ ح َ َ  ِّبِ ِ  ْف ِاَك ِّبِ جَا َّنُ  َّن جغْف
َطُ  ِ  َّنح َ َطَ  َّنُ   َ ِ  َ َ  ْف َضَ  َّن ْف ِ ْف ِ ِ  َعَ ى جِلْف َطُ  ِ  َّنح َ أَقْف َ  ْف َػحَ ح جَا َّنُ  َّن َ  ْف  َقْف َ  ُ ْف

َدهُ  َ ُه َ َ  ضُِ  َّنَ ح َذ ْف َ ح  َؾْف ِ  ْف َ حِ  جا َّنُ  َّن َ  َضكْف يْف ِ  َعَ ى جِلْف

                                                 
1213

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5996 dan Muslim Juz 1 : 406, lafazh ini miliknya. 
1214

 HR. Abu Dawud : 3199 dan Ibnu Majah : 1497. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 669.  
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”Ya Allah, ampunilah orang yang hidup, orang yang telah meninggal, 

orang yang hadir, orang yang tidak hadir, orang yang kecil, orang yang 

besar, laki-laki maupun perempuan di antara kami. Ya Allah, orang yang 

Engkau hidupkan di antara kami, hidupkanlah dengan memegang ajaran 

Islam dan orang yang Engkau wafatkan di antara kami, maka wafatkan 

dengan memegang keimanan. Ya Allah, jangan menghalangi kami untuk 

tidak memperoleh pahalanya dan jangan sesatkan kami 

sepeninggalnya.”
1215

 

 

Atau membaca; 

 

َآَ ُ   عْف ُ دْف ِ  ْف  ُُزَاُ  َ َ  ِّبِ ُ  َ  َ ْف ُف َع ْف ُ  َ َعحِ ِ  َ جعْف َق ْف ِ  ْف َاُ  َ جرْف جَا َّنُ  َّن جغْف
َخ  َص جاػَّن ْف َخَ حَيح َ َ ح َ  َّن ْف ِ  ِ َ  جاْف َرَ ِّد َ َ  ِّبِ ِؽ َ جاْف َ حِء َ جاػَّن ْف ُ  ِذحاْف ِ  ْف َ جغْف

  ِ ِ ً ج ِ  ْف  َ ْف ً  َآ ْف ً ج ِ  ْف َّدجِرِه َ  َ ْف ُ  َّدجًرج َآ ْف ِداْف َ ِ  َ  َذْف َ َ  ِ َ  جادَّن َذْف جاْف
ِ   َ ْف ِ  ْف  َ رْف ُه ِ  ْف َعَ جِخ جاْف َؿ َّنَس َ  َِع ْف ُ  جاْف ِآ ْف ِؾِ  َ  َّدْف ً ج ِ  ْف َز ْف ًؾح َآ ْف َ َز ْف

 َعَ جِخ جا َّنحرِ 

 

”Ya Allah, ampunilah ia, berilah rahmat kepadanya, selamatkan ia (dari 

beberapa hal yang tidak disukai), ampunilah dan tempatkanlah di tempat 

yang mulia (di Surga), luaskan kuburnya, mandikan ia dengan air, salju, 

dan air es. Bersihkan dia dari beberapa kesalahan, sebagaimana Engkau 

membersihkan baju yang putih dari kotoran. Berilah ganti rumah yang 

lebih baik daripada rumahnya (di dunia). Berilah keluarga yang lebih baik 

daripada keluarganya (di dunia). Berilah ia pasangan yang lebih baik dari 

pasangannya (di dunia). Masukkanlah ia ke Surga dan lindungilah ia dari 

siksa kubur dan siksa Neraka.”
1216

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1215

 HR. Abu Dawud : 3201, Shahih Sunan Abu Dawud : 2741 dan Ibnu Majah : 1498, 

lafazh ini miliknya, Shahih Sunan Ibnu Majah : 1217. 
1216

 HR. Muslim Juz 2 : 963. 
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Atau membaca; 

 

  ِ َ رْف َ ِس جاْف ِ  ِؾَ جِرَ  َ ِ ِ  ِ  ْف ِ طْف ِطَك َ َقرْف َ  ُ َ ٍ  ِ يْف ِ  َّن جَا َّنُ  َّن ِئ َّن ُ َ َ  ذْف
ُ  ِئ َّنَك  َ ْفَص  َق ْف ِ  ْف َاُ  َ جرْف َ َ حِء َ جاْفَك ِّبِ َ حغْف ُ  جاْف َ َعَ جِخ جا َّنحِر َ  َ ْفَص  َ ْف

ِق ْف ُ  ُر جا َّن َ ُ  ْف  جاْف

 

”Ya Allah, sesungguhnya Fulan bin Fulan dalam tanggungan-Mu dan tali 

perlindungan-Mu. Lindungilah ia dari fitnah kubur dan siksa Neraka. 

Engkau Maha Setia dan Maha Benar. Ampunilah ia dan rahmatilah ia. 

Sesungguhnya Engkau Dzat Yang Maha Pengampun lagi Penyayang.”
1217

 

 

Jika jenazahnya adalah anak kecil, maka doanya ditambah dengan; 

 

ً ج ً ج َ َ آْف ُ  َاَ ح َ َ ً ح َ َ َ ًطح َ  َؾْف َ  ْف  جَا َّنُ  َّن جؾْف

 

”Ya Allah, jadikanlah ia sebagai pendahulu, (pembuka) pahala, dan 

simpanan (kebaikan) bagi kami.”
1218

 

 

d. Salam 

Bacaan salam dalam Shalat Jenazah sebagaimana bacaan salam dalam 

shalat-shalat yang lain. Namun salam tersebut hanya dilakukan sekali ke 

arah kanan. Ini adalah pendapat Ibnu ‟Umar, Watsilah bin Al-Asqa‟, ‟Ali, 

Ibnu ‟Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ibnu Abi Aufa o. Ini 

juga pendapat Sa‟id bin Jubair, Al-Hasan, Muhammad bin Sirin, Abu 
Umamah bin Sahl, Al-Qasim bin Muhammad, Al-Harits, Ibrahim An-

Nakha‟i, Ats-Tsauri, Sufyan bin ‟Uyainah, ‟Abdullah bin Mubarak, 

‟Abdurrahman bin Mahdi, Malik, Ahmad, dan Ishaq n. Dan pendapat ini 

pula yang dipilih oleh Syaikh ‟Abdul ‟Aziz bin ‟Abdullah bin Baz 5. 

Diriwayatkan dari ‟Abdullah (bin Mas‟ud) y, ia berkata; 

 

                                                 
1217

 HR. Abu Dawud : 3202, Shahih Sunan Abu Dawud : 2742 dan Ibnu Majah : 1499, 

lafazh ini miliknya; Shahih Sunan Ibnu Majah : 1218. 
1218

 HR. Baihaqi Juz 4 : 6585, dengan sanad yang hasan. 
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َ ُ ُ  َّن َضَ َ ُ  َّن  ِ  َ َ  َّنَ  َي ْف ُ َعَ  ْف  َ  َّنى جاَّن
ِ ُ  جاَّن َغَ ُظ ِآَ ٍ  َ حَ  َرُ  ْف

َ زِ  ُ  ِ ي جا َّن ِ  ْف ُ  جاطَّن ْف َؿَ حَزِز ِ ػْف ُ  َعَ ى جاْف ِ  ْف َدجُ  َّن جاطَّن ْف  .جا َّنحُا ِئقْف

 

“Ada tiga hal yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah (namun) 

ditinggalkan oleh manusia, salah satunya adalah mengucapakan salam pada 

(Shalat) Jenazah seperti (yang dilakukan) pada shalat (yang lainnya).”
1219

 

 

Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah y; 

 

َ ًس َ جِقَدزً  ِ  ْف َؿَ حَزِز َض ْف ِ  َ َ  َّنَ  َ  َّنَ  َعَ ى جاْف ُ َعَ  ْف  . َ َّن جا َّنِريَّن َ  َّنى جاَّن

 

“Sesungguhnya Nabi a mengucapkan salam pada (Shalat) Jenazah 

(dengan) sekali salam.”
1220

 

 

Namun jika terkadang ditambah dengan salam kedua ke kiri, juga 

diperbolehkan. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-

Tuwaijiri 2. 

 

 

Waktu-waktu yang Dimakruhkan Untuk Menshalatkan Jenazah 

Waktu-waktu yang dimakruhkan untuk menshalatkan jenazah, antara 

lain : 

 

1. Ketika matahari terbit sampai meninggi (setinggi tombak) 

2. Ketika matahari berada tepat di atas kepala sampai tergelincir 

3. Ketika matahari akan terbenam sampai benar-benar terbenam 

 

Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari „Uqbah bin „Amir y ia 

berkata; 

 

َي  َ حَ ح  َ ْف  َُ  ِّبِ ِ  َ َ  َّنَ  َي ْف ُ َعَ  ْف  َ  َّنى جاَّن
ِ ُ  جاَّن َغَ ُظ َ حَعحٍش َ حَ  َرُ  ْف

َضِ َع  ُ  َذحِزَغًس َقطَّنى َض ْف ُ ُع جالَّن ْف َ  َض ْف َضحَ ح ِق ْف ِ  َّن َ  ْف ُرَ  ِ  ْف ِ  َّن  َ ْف  َ ْف َ  ْف ِ  ْف

                                                 
1219

 HR. Baihaqi Juz 4 : 6780. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5. 
1220

 HR. Baihaqi Juz 4 : 6773, dengan sanad yang hasan. 
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  ُ َ  َضَ  َّنُف جالَّن ْف ُ  َ ِق ْف َ  جالَّن ْف َ ِز َقطَّنى َضِ  ْف ُ  َ حِتُ  جا َّنِ  ْف َ  َيُ  ْف َ ِق ْف
ُ َخ  ِخ َقطَّنى َض ْف ُ ُ  ْف  ِا ْف

 

”Ada tiga saat yang Rasulullah a melarang kami melakukan Shalat 

(Jenazah) atau memakamkan orang yang meninggal dunia di antara kami. 

(Yaitu;) ketika matahari terbit sampai meninggi (setinggi tombak), ketika 

matahari berada tepat di atas kepala sampai tergelincir, dan ketika matahari 

akan terbenam sampai benar-benar terbenam.”
1221

 

 

 

Catatan : 

 Tidak disunnahkan membaca doa iftitah sebelum membaca Al-Fatihah 
dalam Shalat Jenazah. Ini adalah pendapat jumhur ulama‟. Namun 

tetap disyari‟atkan membaca ta‟awudz sebelum membaca Al-Fatihah. 

Ini adalah pendapat ulama‟-ulama‟ Syafi‟iyah dan Hambaliyah. 

 

 Diperbolehkan menambah dengan membaca surat pendek setelah 
membaca Surat Al-Fatihah. Sebagaimana pendapat Syaikh ‟Abdul 

‟Aziz bin ‟Abdullah bin Baz 5. Berkata Syaikh Muhammad bin 

Shalih Al-‟Utsaimin 5; 

”Seorang diperbolehkan membaca beberapa ayat setelah membaca 

Surat Al-Fatihah, dengan syarat tidak terlalu panjang. Sudah cukup 

baginya membaca Surat Al-Fatihah saja, karena yang dianjurkan 

adalah meringankan Shalat Jenazah. Oleh karena itu, tidak dituntunkan 

untuk membaca doa iftitah, cukup membaca ta‟awudz lalu membaca 

Al-Fatihah.”
1222

 

 

 Doa dalam Shalat Jenazah disesuaikan dengan jenis kelamin dan 
jumlah jenazah. Jika jenazahnya laki-laki tunggal, maka doanya 

seperti di atas. Jika jenazahnya wanita tunggal, maka kata ganti 

(dhamir)nya dirubah menjadi kata ganti wanita (dhamir muannats). 

Jika jenazah berjumlah beberapa orang, maka harus menggunakan kata 

ganti jamak. Dan jika jenazahnya merupakan beberapa orang wanita, 

maka kata gantinya menggunakan kata ganti wanita jamak ( ْف  ِ جَا َّنُ  َّن جغْف
(َاُ  َّن  . 

                                                 
1221

 HR. Abu Dawud : 3192. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahih Sunan Abi Dawud : 2752. 
1222

 Al-Wijazah fi Tajhizil Janazah. 
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 Apabila seorang tidak mengetahui jenis kelamin jenazah, maka ia 
boleh mendoakan jenazah (dalam Shalat Jenazah) dengan 

menggunakan kata ganti laki-laki (dhamir mudzakkar) atau kata ganti 

wanita (dhamir muannats). Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-

‟Utsaimin 5; 

“Diperbolehkan menggunakan dhamir mudzakkar maupun dhamir 

mu‟annats, sesuai dengan maksudnya. Jika anda mengucapkan, 

“Allahummaghfirlahu” berarti dhamirnya kembali kepada Asy-

Syakhsh (seseorang) atau Al-Mayyit (mayit). Dan jika anda 

mengucapkan; “Allahummaghfirlaha” berarti dhamirnya kembali 

kepada Al-Janazah (jenazah). Jadi penggunaan kedua dhamir tadi, 

baik mudzakkar maupun mu‟annats, boleh digunakan.” 

 

 Disunnahkan mengangkat tangan pada tiap-tiap takbir dalam Shalat 
Jenazah. Ini adalah pendpaat mayoritas ulama‟, dintaranya; Malik, 

Asy-Syafi‟i, Ahmad, dan Ishaq n. dan pendapat ini pula yang 

dipilih oleh Syaikh ‟Abdul ‟Aziz bin ‟Abdullah bin Baz 5. Di antara 

dalilnya adalah riwayat yang shahih dari Ibnu ‟Umar p –dimana 

beliau dikenal sebagai sahabat yang sangat kuat dalam mengikuti 

Sunnah Rasulullah a-; 

 

َؿَ حَززِ  َ جِش جاْف ِر ْف َ ٍز ِ  ْف َض ْف ِر ْف ِ َض ْف ِ  َعَ ى ُ  ِّب َ ُع َيَديْف  . َ َّنُ  َ حَ  َي ْف

 

”Bahwa Ibnu „Umar p biasa mengangkat kedua tangannya pada 

setiap takbir-takbir (dalam Shalat) Jenazah.”
1223

 

 

Berkata Syaikh Al-Albani 5; 

  

ِ  ُعَ َ   َ َّنُ  َ حَ   (4/44)َ ِ ي  ْف َ َ  ْف ُرِ َى جاْفَد  ٍف َعِ  جذْف ِذَ َ ٍد َ ِك ْف
َؿَ حَززِ  ِرَ َ جِش جاْف َ ٍز ِ  ْف َض ْف ِر ْف ِ َض ْف ِ  َعَ ى ُ  ِّب َ ُع َيَديْف َ َ  ْف َ حَ  َي ُ ُّل . َي ْف

ِ  َ َ  َّنَ   ُ َعَ  ْف ِف ِ َ  جا َّنِريِّبِ َ  َّنى جاَّن ِ  ْف َ ُ  َ ِاَك ِئ َّن ِذَط ْف   َ َّنُ  َ  َي ْف
َ عَ   .َ َ ُ   َ ْف َي ْف

 

 

 

 

                                                 
1223

 HR. Baihaqi Juz 4 : 6784, dengan sanad yang shahih. 
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”Ya, telah diriwayatkan oleh Baihaqi (dalam Sunanul Kubra, 44/4) 

dengan sanad yang shahih dari Ibnu „Umar p, bahwa ia biasa 

mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir (dalam Shalat) 

Jenazah. Maka barangsiapa yang menduga bahwa Ibnu „Umar tidak 

melakukan hal tersebut melainkan dengan persetujuan Nabi a, maka 

(boleh) baginya mengangkat (tangannya).”
1224

 

 

 Diperbolehkan setelah takbir keempat, berhenti sejenak (tanpa 
membaca doa untuk jenazah), lalu langsung salam. Ini adalah pendapat 

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza‟iri 2. 

 

 Disyari‟atkan untuk melakukan Shalat Jenazah dengan lima kali 
takbir, enam kali takbir, tujuh kali takbir, atau sembilan kali takbir; 

khususnya terhadap jenazah ahli ilmu atau jenazah seorang ulama‟ 

yang memiliki jasa besar terhadap Islam. Diriwayatkan dari „Abdu 

Khair 5, ia berkata; 

 

 ِ ِ  جاَّن َكحِخ َرُ  ْف ٍر ِ ًطح َ َعَ ى  َ ْف ِ  َذدْف ُ  َعَ ى  َ ْف َ حَ  َعِ ٌي يَُ رِّبِ
َذً ح ً ح َ َعَ ى َ حِتِ  جا َّنحِا  َرْف ِ  َ َ  َّنَ  َآ ْف ُ َعَ  ْف  .َ  َّنى جاَّن

 

“‟Ali y bertakbir enam kali atas jenazah perserta (perang) Badar, 

bertakbir lima kali atas jenazah para sahabat Rasulullah a, dan 

bertakbir empat kali atas jenazah sekalian manusia (selain 

mereka).”
1225

 

 

Diriwayatkan dari Musa bin „Abdullah bin Yazid 5; 

 

  ِ َ  َعَ  ْف ُ  َ  َّنى َعَ ى  َِذيْف َ َطحَّدَز َ َ رَّن ُ َضَ حَاى َع ْف  َ َّن َعِ ً ح َرِضَى جاَّن
ِريًح ً ح َ َ حَ  َذدْف  َ رْف

 

“Sesungguhnya „Ali y menshalatkan jenazah Abu Qatadah y, ia 

bertakbir tujuh kali dan Abu Qatadah y adalah peserta perang 

Badar.”
1226

 

 

                                                 
1224

 Ahkamul Janaiz. 
1225

 HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya di Kitabul Janaiz : 11454. 
1226

 HR. Baihaqi Juz 4 : 6734, dengan sanad yang shahih. 
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 Apabila seorang imam telah salam dan ternyata ia kurang dalam 
melakukan takbir Shalat Jenazah (karena lupa), maka cukup ditambah 

takbir yang kurang tersebut (tidak perlu mengulangi Shalat Jenazah 

lagi). Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal 2. 

 

 Makmum yang tertinggal satu atau beberapa takbir dalam Shalat 
Jenazah, maka ia mengganti takbir yang terlewatkan tersebut. Ini 

adalah pendapat Sa‟id bin Musayyab, ‟Atha‟, Ibrahim An-Nakha‟i, 

Az-Zuhri, Muhamad bin Sirin, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq dan Ibnu 

Hazm n. Dan ia juga wajib membaca doa di antara takbir-takbir 

yang digantinya tersebut. Ini adalah madzhab Abu Hanifah 5. 

 

 Shalat Jenazah tidak wajib berjama‟ah. Namun yang utama adalah 
dilakukan secara berjama‟ah. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad 

bin Shalih Al-‟Utsaimin 5. Berkata Imam An-Nawawi 5; 

 

ِ َؾَ حَعٍس  َؿَ حَزِز ُ َ جَّدى ِذَ  ِآَ ٍف َ جا ُّل َّنُس  َ ْف ضَُ  ِّب ُز َ َ ُز جاْف َضُؿ ْف
َ حِع  ِف ِ يْف َ ِاَك َ َع ِئؾْف ِك ْف َرِز ِ ي جا َّن ُ  ْف ُ لْف ََقحِّديْفِع جاْف ِاْلْف

ِ ِ  ْف َ  ُ  ْف  .جاْف

 

”Diperbolehkan menshalatkan jenazah dengan cara sendiri-sendiri 

(tidak berjama‟ah), (dalam permasalahan ini) tidak ada khilaf. Akan 

tetapi Sunnah (ajaran Nabi a) menunjukkan untuk menshalatkan 

dengan cara berjama‟ah, berdasarkan hadits-hadits yang masyhur di 

dalam Ash-Shahih tentang hal ini, serta adanya ijma‟ kaum muslimin 

(tentang hal ini).”
1227

 

 

 Semakin banyak banyak jumlah jama‟ah Shalat Jenazah, maka 

semakin baik. Diriwayatkan dari ‟Abdullah bin ‟Abbas p, ia pernah 

mendengar Rasulullah a bersabda; 

  

َ  َرُؾً  َ   َذُ  ْف ُ  َعَ ى َؾَ حَزِضِ   َرْف ُش َ َ ُ  ْف ِ ٍ  َيُ  ْف َ ح ِ  ْف َرُؾٍ  ُ  ْف
ُ ِ  ْف ِ  َ ُ ُ  جاَّن ًثح ِئ َّن َش َّن  َش ْف

ِ َ  ِذحاَّن ِ ُ  ْف  يُلْف

 

                                                 
1227

 Al-Majmu‟, 5/314. 
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”Tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia lalu ia dishalatkan 

oleh empat puluh orang yang tidak menyekutukan Allah dengan 

sesuatu apapun, melainkan Allah memberi syafa‟at padanya (karena) 

mereka.”
1228

 

 

Dan diriwayatkan pula dari „Aisyah i, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

َ  ِ حتًَس ُ  ُّلُ  ْف ُش َ ح ِ  ْف َ  َّنٍص  ُ ُ  ْف َ  َيرْف ِ ِ  ْف ُ  ْف ٌس ِ َ  جاْف ِ   ُ َّن يْف َعَ  ْف
َ  ِّبِ

ج ِ  ْف ِ  ُ  ْف َ  َاُ  ِئ َّن ُشِ ِّب َ ُ  ْف  َيلْف

 

“Tidaklah seorang jenazah yang dishalatkan oleh segolongan kaum 

muslimin yang mencapai seratus orang, yang semuanya memintakan 

syafa‟at untuknya, melainkan syafa‟at mereka (diterima).”
1229

 

 

 Apabila makmum hanya satu orang laki-laki, maka posisinya adalah 
dibelakang imam, bukan sejajar dengan imam. Ini adalah pendapat 

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 5. Dan jika jumlah 

makmum lebih dari satu orang, maka diupayakan untuk membentuk 

tiga shaf, namun tidak diperbolehkan membariskan kurang dari dua 

orang pada masing-masing shaf. Diriwayatkan dari Abu Thalhah y; 

 

  ِ ِ  ذْف ِ  َ َ  َّنَ  ِئَاى ُعَ  ْف ُ َعَ  ْف  َ  َّنى جاَّن
ِ َ  جاَّن َكَس َّدَعح َرُ  ْف  َ َّن  ََذح َط ْف

ِ  َ َ  َّنَ   ُ َعَ  ْف  َ  َّنى جاَّن
ِ ُ  جاَّن َي َ أََضحُ  ْف َرُ  ْف َ  ضُُ  ِّبِ َكَس ِق ْف  َِذيْف َط ْف

ِ  َ َ  َّنَ   ُ َعَ  ْف  َ  َّنى جاَّن
ِ ُ  جاَّن َ  َرُ  ْف ِزِاِ  ْف َ َطَ دَّن ِ  ِ يْف َ  ْف َ َ  َّنى َعَ  ْف

َكَس َ َا ْف َيُ  ْف َ َ ُ  ْف  ٍ  َ َرجَء  َِذيْف َط ْف َكَس َ َرجَءُه َ  ُ ُّل ُ َ  ْف َ َ حَ   َذُ ْف َط ْف
ُ ُ  ْف   .َغ ْف

“Sesungguhnya Abu Thalhah y mengundang Rasulullah a (untuk 

menghadiri jenazah) „Umair bin Abu Thalhah p ketika kematiannya. 

Rasulullah a mendatanginya lalu menshalatkannya ditempat mereka. 

Rasulullah a maju (ke depan) dan Abu Thalhah y dibelakang beliau, 

sedangkan Ummu Sulaim i dibelakang Abu Thalhah y. Dan tidak 

ada orang lain (yang ikut Shalat Jenazah) bersama mereka.”
1230

 

                                                 
1228

 HR. Muslim Juz 2 : 948. 
1229

 HR. Muslim Juz 2 : 947. 
1230

 HR. Hakim : 1350. 
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 Wanita juga diperbolehkan untuk mengikuti Shalat jenazah bersama 
kaum muslimin, baik itu jenazah di shalatkan di mushalla (tempat 

khusus untuk Shalat Jenazah) atau di masjid. Dan wanita akan 

mendapatkan pahala sama dengan laki-laki. Berkata Syaikh 

Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin 5; 

“Wanita adalah seperti laki-laki. Jika ada jenazah maka disyari‟atkan 

menshalatkan jenazah tersebut dan ia akan mendapat pahala seperti 

yang diperoleh kaum laki-laki. Karena dalil-dalil tentang hal ini umum 

tidak ada pengecualiannya sedikit pun. Para ahli sejarah Islam 

menyebutkan bahwa kaum muslimin di zaman sahabat menshalatkan 

Nabi Muhammad  sendiri-sendiri. Kaum laki-laki menshalatkan 

sendiri-sendiri, setelah itu kaum wanita.” 

 

 Apabila jenazah telah dishalatkan, maka bagi kaum muslimin yang 
belum menshalatkannya diperbolehkan untuk kembali menshalatkan 

jenazah tersebut. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin 

5; 

“Apabila seorang datang dan jenazah telah selesai dishalatkan (di 

masjid), kemudian ia menshalatkannya kembali, (maka) tidak 

mengapa dan insya Allah ia dapat pahala.”
1231

 

 

 Disyari‟atkan menshalatkan jenazah bayi yang belum baligh, namun 
tidak wajib menshalatkan jenazah tersebut. Di antara dalil tentang 

disyari‟atkannya menshalatkan jenazah bayi yang belum baligh adalah 

hadits yang diriwayatkan dari Ummul Mu‟minin „Aisyah i, ia 

berkata; 

 

َ حِر  َ ْف َ حِ  جاْف ِ  َ َ  َّنَ  ِذَ ِرٍي ِ  ْف ِ رْف ُ َعَ  ْف  َ  َّنى جاَّن
ِ ُ  جاَّن  ُِضَي َرُ  ْف
 .َ َ  َّنى َعَ  ْف ِ 

 

“Didatangkan kepada Rasulullah a (jenazah) anak dari (kaum) 

Anshar, maka beliau menshalatkan (jenazah)nya.”
1232

 

 

 

 

                                                 
1231

 Fatawa At-Ta‟ziyah. 
1232

 HR. Nasa‟i Juz 4 : 1947. 
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Adapun dalil yang memalingkannya dari hukum wajib, di antaranya 

adalah hadits yang diriwayatkan pula dari „Aisyah i, ia berkata; 

 

ُ  َغَ حِ َ َس  ِ  َ َ  َّنَ  َ ُ َ  جذْف ُ َعَ  ْف ُ  جا َّنِريِّبِ َ  َّنى جاَّن ُ  جذْف َ جِ  ْف َ حَش ِئذْف
ِ  َ َ  َّن َ  ُ َعَ  ْف ُ  جاَّن َ  َّنى جاَّن ِ  َرُ  ْف ً ج  َ َ  ْف َيِ  ْف َعَ  ْف ٍ  َش ْف  .َعلْف

 

“Ibrahim putra Nabi a meninggal ketika berusia delapan belas bulan, 

sedangkan Rasulullah a tidak menshalatkannya.”
1233

 

 

 Apabila berkumpul antara jenazah laki-laki, anak-anak, dan wanita, 
maka tiap-tiap jenazah dishalatkan sendiri-sendiri. Namun 

diperbolehkan pula menshalatkan mereka sekaligus dalam satu shalat. 

Diriwayatkan dari Nafi 5; 

 

َؾحُ   َ  ِع َؾَ حِتِز ِرَؾحٍ  َ ِ َ حٍء َ َؿَ َ  جا ِّبِ َ  ُعَ َ  َ  َّنى َعَ ى َ رْف  َّن جذْف
َ َس َ َ َ ُ  ْف َ ً ح َ جِقًدج  َ َ حَ   ِ رْف ح َيِ ي جاْف َ حُء ِ  َّن ِ  َ جا ِّبِ ح َيِ  ْف ِ  َّن

  ٍ ِ  جاْفخِّب َّنحِخ َ جذْف َ  ُُز ُعَ َ  ذْف َ  ِذ ْفُص َعِ يِّبٍ ِج ْف ػُ ْف  ُ  ْف
َ َ َضَع َؾَ حَزَز  ُ ِّبِ

َ حِص َ ِ ي جا َّنحِا  ُ  جاْف ُد ذْف َ ِثٍ  َ ِ  ْف َ حُ  َي ْف ِ ُ  ُعَ َ  َ جِلْف ُد ذْف يَُ حُ  َاُ  َزيْف
ُص  ٍد َ  َذُ ْف َ َطحَّدَز َ ُ  ْف َ َز َ  َذُ ْف َ ِ  ْف ُ  َعرَّنحٍا َ  َذُ ْف ُ َ يْف َ ِثِ  ذْف َ ح : َي ْف

ج جَا ُّل َّنسُ   .َ َ ج َ حاُ ْف

 

“Sesungghnya Ibnu „Umar p (pernah ikut) menshalatkan sembilan 

jenazah laki-laki dan wanita. Ia menjadikan jenazah laki-laki di 

dekatnya dan jenazah wanita di dekat kiblat. Ia meletakkan jenazah 

tersebut satu baris. Juga diletakkan (pada saat itu) jenazah Ummu 

Kultsum binti „Ali i –isteri „Umar bin Khaththab y- dan anak(nya). 

Berkata Zaid bin „Umar bahwa yang menjadi imam pada waktu itu 

adalah Sa‟id bin Al-„Ash, dan (di antara) jama‟ah pada waktu itu ada; 

Ibnu „Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa‟id, dan Abu Qatadah o. Maka 

Nafi‟ 5 bertanya, “(Cara) apakah ini?” Mereka menjawab, “(Inilah) 

Sunnah.”
1234

 

                                                 
1233

 HR. Abu Dawud : 3187. 
1234

 HR. Ad-Daraquthni : 13 dalam Sunan Ad-Daraquthni di Kitabul Janaiz. 
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 Apabila jenazah lebih dari satu dan berlainan jenis kelaminnya, maka 
urutan susunan jenazah yang utama adalah sebagai berikut : 

 

 Jenazah laki-laki dewasa di depan imam,
1235

 dan posisi imam 

berdiri adalah sejajar dengan kepala jenazah laki-laki. 

 Kemudian jenazah anak laki-laki, kepalanya sejajar dengan 

kepala jenazah laki-laki dewasa. 

 Lalu jenazah wanita dewasa, bagian tengahnya sejajar dengan 

kepala jenazah laki-laki dewasa. 

 Kemudian jenazah anak perempuan, bagian tengahnya sejajar 

dengan kepala jenazah laki-laki dewasa (posisi jenazah anak 

perempuan yang berada di dekat kiblat). 

 

Ini sebagaimana keterangan dari Syaikh „Abdurrahman bin „Abdullah 

Al-Ghaits 2. 

 

 Apabila yang ditemukan dari jenazah hanya beberapa potongan 
tubuhnya saja dan jenazah tersebut belum dishalatkan, maka potongan 

tubuh tersebut dimandikan, dishalatkan, dan dimakamkan. Namun jika 

jenazah sudah dishalatkan, maka potongan tubuh tersebut tidak perlu 

dishalatkan lagi, cukup dicuci dan dimakamkan. Ini adalah pendapat 

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin 5.  

 

 Potongan tubuh orang yang masih hidup tidak perlu dicuci dan tidak 

perlu dishalatkan. Karena tidak pernah dinukil dari Nabi a dan para 

sahabatnya mereka mencuci dan menshalatkan potongan tangan 

seseorang karena had mencuri. 

 

 Diperbolehkan melakukan Shalat Jenazah di atas kuburan setelah 

jenazah dimakamkan bagi seorang yang memiliki keinginan kuat 

untuk mengikuti Shalat Jenazah, namun ia terlewatkan dari Shalat 

Jenazah tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y; 

 

ِؿَد َ َ حَش َ َ أََ   َ  ْف َّدجُء َ حَ  َيُ ُ  جاْف َ  ًَز َ  ْف َ ٌّد  َِ  ج ْف  َ َّن َرُؾً   َ ْف
ُط ْف  ج َ حَش َ حَ   ََ َ  ُ  ْف ُ  َ َ حاُ ْف ِ  َ َ  َّنَ  َع ْف ُ َعَ  ْف جا َّنِريُّل َ  َّنى جاَّن

ِ يْف ِذ ِ  ُطُ  ْف َ َ ح َ َ  َّنى ؟ َ  ْف ِ َ ح َ أََضى َ رْف ِ ِه  َ ْف َ حَ  َ رْف ِ يْف َعَ ى َ رْف  ُّداُّل ْف
َ ح  َعَ  ْف

                                                 
1235

 Jika jenazah laki-laki tersebut banyak, maka yang dekat dengan imam adalah yang 

paling bertaqwa, paling berilmu, dan yang paling tua. 
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“Sesungguhnya seorang laki-laki hitam atau wanita hitam yang tinggal 

di masjid meninggal dunia. Lalu Nabi a menanyakannya. Para 

sahabat menjawab, “Ia telah meninggal dunia.” Maka beliau bersabda, 

”Mengapa kalian tidak memberitahukan kepadaku tentang 

(kematian)nya? Tunjukkan aku (dimana) kuburannya.” Lalu beliau 

menuju kuburannya dan Shalat (Jenazah disana).”
1236

 

 

 Apabila Jenazah telah di makamkan sementara ia belum dishalatkan, 

maka ia dishalatkan di atas kuburannya. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Shalat Ghaib
1237

 disyaria‟atkan untuk dilakukan terhadap jenazah yang 

meninggal di tempat yang tidak ada seorang pun yang 

menshalatkannya. Adapun jika sudah ada yang menshalatkannya, 

maka tidak perlu ada Shalat Ghaib. Ini adalah pendapat Syaikhul Islam 

Ibnu Taimiyyah, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin dan 

pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 

n. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y; 

 

  ِ َ  ْف ِ  َ َ  َّنَ  َ َ ى جا َّنَؿحِشيَّن ِ ي جاْف ُ َعَ  ْف  َ  َّنى جاَّن
ِ َ  جاَّن ُ  ْف  َ َّن رَّن

َذً ح َ   َرْف ُ َ  َّنى َ َ فَّن ِذِ  ْف َ َ رَّن ِ  َآَ َؼ ِئَاى جاْف  جاَّنِ  ْف َ حَش ِ  ْف

 

”Sesungguhnya Rasulullah a menyiarkan kematian (Raja) Najasyi 

pada hari kematiannya, beliau keluar menuju ke tempat Shalat 

(Jenazah), bershaf bersama mereka (para sahabat), dan (melakukan 

Shalat Jenazah dengan) empat takbir.”
1238

 

 

Rasulullah a melakukan Shalat Ghaib hanya terhadap jenazah Raja 

Najasyi saja, karena ia meninggal ditengah-tengah masyarakat 

musyrik, yang bukan ahli shalat. Walaupun di antara mereka ada yang 

beriman, namun mereka tidak mengetahui sedikitpun tentang tata cara 

Shalat (Jenazah). 

 

 

 

 

                                                 
1236

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 446, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 956. 
1237

 Shalat Ghaib adalah Shalat Jenazah yang dilakukan tanpa adanya jenazah di tempat 

shalat tersebut. 
1238

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1188, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 951. 
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Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 5; 

“Apabila jenazah ghaib belum dishalatkan, maka dishalatkan 

sebagaimana kejadian (pada Raja Najasyi). Namun jika sudah 

dishalatkan, maka gugur kewajiban Shalat (Jenazah) dari kaum 

muslimin.”
1239

 

 

 Shalat Ghaib dilakukan dengan menghadap kiblat, bukan menghadap 
negeri tempat jenazah meninggal (jika tempat meninggalnya jenazah 

bukan di arah kiblat). Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani 5. 

 

 Seorang yang gugur syahid di medan peperangan, maka jenazahnya 

boleh dishalatkan dan boleh pula tidak dishalatkan. Ini adalah 

pendapat yang dinilai benar oleh Ibnul Qayyim, Ibnu Hazm, dan salah 

satu riwayat dari Imam Ahmad n. Berkata Ibnu Qayyim Al-

Jauziyah 5; 

 

ِ  ْف َ َضَ َ َ ح ِاَ ِؿةِ  َ ِز َعَ  ْف َ  جا َّن أََاِس  َ َّنُ  ُ َخ َّنٌ  َذ ْف َ  ْف َ جُخ ِ ي جاْف  جَا َّن
َ يْف ِ  َ ْف ِ َ جِقٍد ِ َ  جاْف ََغحُر ِذُ  ِّب  ج ْف

 

”Yang benar dalam hal (menshalatkan jenazah yang syahid di medan 

peperangan) adalah boleh memilih antara menshalatkan mereka atau 

meninggalkannya, karena ada atsar bagi masing-masing perkara 

tersebut.”
1240

 

 

 Seorang yang meninggal dunia dan masih memiliki hutang yang 
belum dilunasi, maka jenazahnya tetap dishalatkan. Dahulu Rasulullah 

a tidak menshalatkan orang yang berhutang adalah untuk memotivasi 

manusia agar mereka melunasi hutangnya semasa hidup. Diriwayatkan 

dari Abu Hurairah y; 

 

ُ َطَ  َّنى  ُؾِ  جاْف َضى ِذحا َّن ِ  َ َ  َّنِ  َ حَ  يُإْف ُ َعَ  ْف  َ  َّنى جاَّن
ِ َ  جاَّن  َ َّن َرُ  ْف

ً  َ ِا ْف َقَدَظ  َ َّنُ  َضَ َ   ِ ِ  َ  ْف أَُ  َ  ْف َضَ َ  ِاَديْف ُ  َ َ  ْف يْف ِ  جادَّن َعَ  ْف
ح  ج َعَ ى َ حِقِرُ  ْف َ َ  َّن َ  َ  ُّل ْف ِ ِ  ْف ُ  ْف ِ ِ  َ َ حٌء َ  َّنى َ ِئ َّن َ حَ  ِا ْف ِاَديْف

                                                 
1239

 Taisirul „Allam Syarah Umdatul Ahkam. 
1240

 Tahdzibus Sunan, 4/295. 
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ُ ِ ِ  ْف َ َ  ْف  َ  ِ  ْف  َ ْف ِ ِ  ْف ُ إْف َاى ِذحاْف ـَ َ حَ   ََ ح  َ ْف ُ ُط ْف ِ  جاْف ُ َعَ  ْف َ َطَف جاَّن
ً ح َ َ َ يَّن َ َ حُؤُه َ َ  ْف َضَ َ  َ حً   َ  َ َطَ َ  َّديْف ِ ِ  ْف ُ إْف َي ِ َ  جاْف

ضُُ  ِّبِ
 .َ ِ َ َرَغِط ِ 

“Sesungguhnya dibawakan kepada Rasulullah a jenazah seorang laki-

laki yang mempunyai (tanggungan) hutang. Maka beliau bertanya, 

“Apakah ia meninggalkan (harta) untuk (melunasi) hutangnya?” Jika 

dikatakan bahwa ia meninggalkan (harta) untuk melunasi hutangnya, 

maka beliau menshalatkannya. Jika tidak, maka beliau mengatakan 

kepada kaum muslimin, “Shalatkanlah jenazah sahabat kalian (ini).” 

Ketika Allah membuka kemenangan-kemenangan atas beliau, maka 

beliau bersabda, “Aku lebih berhak atas kaum mu‟minin atas diri 

mereka sendiri. Barangsiapa dari kalangan kaum mu‟minin yang 

meninggal dunia dengan (tanggungan) hutang, pelunasannya menjadi 

tanggunganku. Dan barangsiapa yang meninggalkan harta, maka (itu) 

untuk ahli warisnya.”
1241

  

 

Berkata Imam An-Nawawi 5; 

“Rasulullah a tidak menshalatkannya hanyalah untuk memotivasi 

manusia agar melunasi hutang semasa hidup mereka, dan berupaya 

melepaskan diri dari hutang tersebut agar mereka tidak terluput dari 

shalat Nabi a. Ketika Allah q memberikan kemenangan-kemenangan 

kepada beliau, maka beliau kembali menshalatkan mereka dan 

melunasi hutang orang yang meninggal dunia, yang tidak 

meninggalkan harta untuk melunasi (hutang)nya.”
1242

 

 

 Seorang yang terjerumus pada perbuatan dosa besar dan bid‟ah, maka 
jenazahnya tetap dishalatkan, selama dosa besar dan bid‟ah yang 

dilakukan tersebut bukan termasuk yang mukaffirah.
1243

 Namun lebih 

utama bagi orang-orang yang shalih dan mempunyai keutamaan di 

tengah masyarakat, sebaiknya tidak ikut menshalatkan jenazah 

tersebut. Hal ini sebagai peringatan bagi selain mereka atas perbuatan 

tersebut. Sementara kaum muslimin harus tetap menshalatkannya. Ini 

adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Malik dan Imam Ahmad, dan 

pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Syaikh 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani n. Diriwayatkan dari Jabir bin 

Samurah y ia berkata; 

                                                 
1241

 HR. Bukhari Juz 2 : 2176. 
1242

 Syarah Shahih Muslim, 60/11. 
1243

 Mukaffirah adalah perbuatan yang menyebabkan pelakunya terjerumus dalam kekafiran 

yang mengeluarkan pelaku dari Islam. 
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َ ُ  ِذَ َلحِ َ   َ َ  ْف  ِ  َ َ  َّنَ  ِذَ ُؾٍ  َ َطَ  َ  ْف ُ َعَ  ْف  ُِضَي جا َّنِريُّل َ  َّنى جاَّن
ِ َعَ  ْف ِ   يَُ  ِّب

 

”Pernah dibawa kepada Nabi a seorang laki-laki yang mati bunuh diri 

dengan tombak, maka beliau tidak menshalatkannya.”
1244

 

 

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 5; 

“Masyarakat umum boleh menshalatkannya. Adapun para tokoh 

agama yang menjadi panutan, jika mereka meninggalkan shalat atas 

jenazah tersebut, sebagai teguran atas yang lain dan untuk mengikuti 

perbuatan Nabi a, maka itulah yang benar. Wallahu a‟lam.”
1245

 

 

 Apabila seorang mengetahui bahwa jenazah yang meninggal tersebut 
semasa hidupnya tidak pernah shalat, maka ia tidak perlu 

menshalatkannya. Berkata Syaikh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-

‟Utsaimin 5; 

”Barangsiapa yang mengetahui bahwa semasa hidupnya jenazah tidak 

pernah shalat, maka ia tidak boleh menshalatkan jenazah tersebut. Dan 

keluarga jenazah tidak boleh mengajak orang lain untuk 

menshalatkannya.”
1246

 

 

 Tidak diperbolehkan menshalatkan jenazah orang kafir. Sebagaimana 

firman Allah q; 

 

ِ هِ  َ َ   ُ  ْف َ حَش  ََذًدج َ َ  َضُ  ْف َعَ ى َ رْف ِ َعَ ى  ََقٍد ِ  ْف ِئ َّنُ  ْف  ضَُ  ِّب
ج َ ُ  ْف َ حِ ُ  ْف َ  ِاِ  َ َ حضُ ْف  َ َرُ  ْف

ِ  َ َ ُ  ج ِذحاَّن

 

“Dan janganlah engkau sekali-kali Shalat (Jenazah) atas seorang 

yang mati di antara mereka, dan janganlah engkau berdiri 

(mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada 

Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik.”
1247

 

 

 

 

                                                 
1244

 HR. Muslim Juz 2 : 978. 
1245

 Majmu‟ Fatawa, 24/289. 
1246

 Al-Wijazah fi Tajhizil Janazah. 
1247

 QS. At-Taubah : 84. 
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 Tidak diperbolehkan menshalatkan jenazah anak-anak kaum 
musyrikin, karena hukum yang berlaku untuk mereka adalah 

sebagaimana hukum bapak-bapak mereka, kecuali mereka yang telah 

diyakini keislamannya. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal 

2. 

 

 Apabila berkumpul antara jenazah muslim dengan jenazah orang kafir 
yang tidak dapat dibedakan di antara mereka (seperti; meninggal 

karena musibah kebakaran, dan semisalnya), maka mereka semua 

dimandikan, dikafani, dan dishalatkan dengan meniatkan shalat hanya 

untuk kaum muslimin saja. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam 

Asy-Syafi‟i, dan Imam Ahmad n. 

 

 Seorang muslim yang meninggal dunia karena hukuman had, seperti; 
rajam atau qishash, maka jenazahnya tetap dimandikan dan 

dishalatkan. Diriwayatkan dari Buraidah y tentang kisah Al-

Ghamidiyyah yang meniggal dunia setelah dirajam, Buraidah y 

berkata; 

 

َ ح َ ُّدِ َ صْف  َي َعَ  ْف  غُ َّن  ََ َ  ِذَ ح َ ُ  ِّبِ

 

”Kemudian Rasulullah a memerintahkan untuk menshalatkannya dan 

memakamkannya.”
1248

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1248

 HR. Muslim Juz 3 : 1695. 
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MEMAKAMKAN JENAZAH 
 

 

Seorang yang ikut menyaksikan pemakaman jenazah dijanjikan 

dengan pahala yang sangat besar, yaitu akan mendapatkan pahala sebesar 

dua gunung Uhud. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Tsauban y, 

sesungguhnya Rasulullah a bersabda; 

 

َ جُط  ِ  ْف َ جَطحِ  جَاْف َ جٌط َ ِا ْف َشِ َد َّد ْف َُ ح َ َ ُ  ِ  ْف َ  ْف َ  َّنى َعَ ى َؾَ حَزٍز َ َ ُ  ِ  ْف
ُ   ُُقدٍ   .ِ ػْف

“Barangsiapa yang menshalatkan jenazah, maka baginya pahala satu 

qirath. Dan jika ia menyaksikan pemakamannya, maka baginya pahala dua 

qirath. Satu qirath seperti satu (gunung) Uhud.”
1249

 

 

Mengantarkan jenazah ke pemakaman merupakan salah satu amalan 

yang dapat menjadikan seorang masuk Surga. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ُ   ََ ح َ حَ   ُ َضَ حَاى َع ْف ٍ  َرِضَى جاَّن َ  َ حِتً ح َ حَ   َذُ ْف َذ ْف َ  ْف ُ ُ  جاْف َرَف ِ  ْف َ  ْف  َ ْف
ُ   ََ ح َ حَ   ُ َضَ حَاى َع ْف ٍ  َرِضَى جاَّن َ  َؾَ حَزًز َ حَ   َذُ ْف َذ ْف َ  ْف ُ ُ  جاْف َ َ  ْف َضِرَع ِ  ْف
ُ   ََ ح  ُ َضَ حَاى َع ْف ٍ  َرِضَى جاَّن ً ح َ حَ   َذُ ْف َذ ْف ِ  ْف َ  ِ  ْف َ  ْف ُ ُ  جاْف َ َ  ِ  ْف َ َ  ْف  َطْف
ُ   ََ ح  ُ َضَ حَاى َع ْف ٍ  َرِضَى جاَّن ً ح َ حَ   َذُ ْف َذ ْف َ  َ ِ يْف َ  ْف ُ ُ  جاْف َ حَ  َ َ  ْف َعحَّد ِ  ْف

َطَ َ  َّن ِ ي  ِ  َ َ  َّنَ  َ ح جؾْف ُ َعَ  ْف  َ  َّنى جاَّن
ِ ُ  جاَّن ِ ىٍء ِئ َّن َّدَآَ  جَ َ حَ  َرُ  ْف  ْف

َ سَ   .جاْفؿَّن

“Siapa di antara kalian yang pagi ini berpuasa?” Abu Bakar y berkata, 

“Saya.” Rasulullah a bersabda, “Siapa di antara kalian yang hari ini telah 

mengantarkan jenazah?” Abu Bakar y berkata, “Saya.” Rasulullah a 

bersabda, “Siapa di antara kalian yang hari ini telah memberi makan orang 

miskin?” Abu Bakar y berkata, “Saya.” Rasulullah a bersabda, “Siapa di 

antara kalian yang hari ini telah menjenguk orang sakit?” Abu Bakar y 

berkata, “Saya.” Maka Rasulullah a bersabda, “Tidaklah berkumpul 

(perbuatan tersebut) pada seseorang, melainkan ia akan masuk Surga.”
1250

 

                                                 
1249

 HR. Muslim Juz 2 : 946. 
1250

 HR. Muslim Juz 2 : 1028. 
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Tempat Pemakaman Jenazah 

Disunnahkan memakamkan jenazah kaum muslimin di pemakaman 

umum kaum muslimin. Karena Rasulullah a memakamkan jenazah 

sahabatnya di pekuburan Baqi‟. Dikecualikan bagi para syuhada‟ yang 

gugur di medan perang, mereka dimakamkan di tempat mereka gugur, tidak 

perlu dipindahkan ke pemakaman umum kaum muslimin. Sebagaimana 

hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin „Abdillah p, ia berkata; 

 

ج  ِؾُ  ْف ِ  َ َ  َّنَ  َيأْفُ ُ ُ  ْف  َ ْف َض ْف ُ َعَ  ْف َرُؾٌ  يَُ حِّد ْف  ََ  ِئ َّن جا َّنِريَّن َ  َّنى جاَّن
ُع ُ ِطَ صْف  َ ح ِ يْف َ َ حِرِعَ ح َق ْف ِ  ُ ْف َ ى َ َطدْف َ طْف  ِذحاْف

 

“Seorang laki-laki menyerukan, “Ketahuilah sesungguhnya Nabi a 

memerintahkan kalian agar mengembalikan para korban perang, 

makamkanlah di tempat (peperangan) dimana mereka terbunuh.”
1251

 

 

Jenazah seorang muslim tidak boleh dimakamkan di pemakaman 

orang kafir, demikian pula sebaliknya. Dan makam kaum muslimin harus 

terpisah dari makam orang kafir. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan 

dalam hadits dari Basyir bin Al-Khashashiyah y, ia berkata; 

 

ِر  ِ  َ َ  َّنَ  َ َ  َّن َعَ ى ُ ُر ْف ُ َعَ  ْف  َ  َّنى جاَّن
ِ ِ  جاَّن ِليْف َ َع َرُ  ْف ُ  ْفُص  َ ْف

ِر  ً ج غُ َّن َ  َّن َعَ ى ُ ُر ْف َ  َ َ حَ  َاَ دْف َ َرَ  َ ُإَ ِء َشً ج َ ِػ ْف ِ ِ  ْف ُ  ْف جاْف
ً ج ً ج َ ِػ ْف َ  َ َ حَ  َاَ دْف َ َرَ  َ ُإَ ِء َآ ْف ِ ِ  ْف ُ لْف  جاْف

 

“Aku pernah berjalan bersama Rasulullah a hingga melewati makam kaum 

muslimin. Maka Rasulullah a bersabda, “Sesungguhnya mereka telah 

melewati keburukan yang banyak.” Kemudian melewati makam kaum 

musyrikin. Maka Rasulullah a bersabda, “Sesungguhnya mereka telah 

melewati kebaikan yang banyak.”
1252

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1251

 HR. Ahmad, dengan sanad yang shahih. 
1252

 HR. Nasa‟i Juz 4 : 2048. 
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Tata Cara Pemakaman Jenazah 

Tata cara pemakaman jenazah, antara lain : 

 

1. Dianjurkan untuk memperluas, menperdalam, dan memperbagus liang 

kubur 

Rasulullah a bersabda tentang liang kubur syuhada‟ Uhud; 

 

ج ِ ُ  ْف ج) ِجقْف ِ ُ  ْف ج(َ  َ ْف ِ  ُ ْف ج َ  َقْف ِ ُ  ْف   َ  َعْف

 

”Galilah, (perluaslah), perdalamlah, dan perbaguslah.”
1253

 

 

2. Disunnahkan memasukkan jenazah dari arah kaki kubur  

Diriwayatkan dari Abu Ishaq 5, ia berkata; 

 

ِ   غُ َّن  َد َ َ  َّنى َعَ  ْف ُ  َيِزيْف  ذْف
ِ ُد جاَّن ِ  َعرْف َي َعَ  ْف َكحِرُظ  َ َّن يَُ  ِّبِ َ ى جاْف  َ ْف
ِ  َ َ حَ   َ رْف َ يْف جاْف َ  ِ  ْف ِ َرِ  ِرؾْف َ رْف َآَ ُ  جاْف  .َ َ ج ِ َ  جا ُّل َّنسِ :   َّدْف

 

”Al-Harits bin Yazid berwasiat agar „Abdullah bin Yazid menshalatkan 

jenazahnya. Maka „Abdullah pun menshalatkannya. Kemudian ia 

memasukkan jenazahnya dari arah kaki kubur, dan ia berkata, ”Ini termasuk 

Sunnah.”
1254

  

 

3. Disunnahkan bagi seseorang yang memasukkan jenazah ke kubur untuk 

mengucapkan, “Bismillah, wa „ala Sunnati Rasulillah” atau “Bismillah, wa 

„ala Millati Rasulillah” 

Diriwayatkan dari Ibnu ‟Umar p; 

 

ِ  َ حَ   َ رْف َ  ِّبَِص ِ ي جاْف ِ  َ َ  َّنَ  َ حَ  ِئَ ج َ َضَع جاْف ُ َعَ  ْف  :  َ َّن جا َّنِريَّن َ  َّنى جاَّن
ِ  َ َ  َّن َ  ُ َعَ  ْف  َ  َّنى جاَّن

ِ ِ  جاَّن ِ  َ َعَ ى ُ  َّنِس َرُ  ْف ِ  جاَّن  ِذ ْف
 

“Sesungguhnya Nabi a jika meletakkan jenazah ke dalam kuburnya, 

mengucapkan, “Dengan menyebut Nama Allah, di atas Sunnah Rasulullah 

a.”
1255

 

                                                 
1253

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 1713 dan Nasa‟i Juz 4 : 2010, lafazh ini miliknya dan lafazh di 

dalam kurung dari riwayat Tirmidzi. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Irwa‟ul Ghalil : 743. 
1254

 HR. Abu Dawud : 3211, dengan sanad yang shahih. 
1255

 HR. Abu Dawud : 3213. 
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Dan diriwayatkan pula dari Ibnu ‟Umar p; 

 

َ   َ حَ   َ رْف َ  ِّبَِص جاْف َآَ  جاْف ِ  َ َ  َّنَ  ِئَ ج  َّدْف ُ َعَ  ْف ِ   : َ حَ  جا َّنِريُّل َ  َّنى جاَّن ِذ ْف
ِ  جاَّنِ . جاَّنِ   .َ َعَ ى ِ  َّنِس َرُ  ْف

 

“Nabi a jika memasukkan jenazah (ke dalam) kuburnya, mengucapkan, 

“Dengan menyebut Nama Allah, di atas agama Rasulullah.”
1256

 

 

4. Jenazah diletakkan ke dalam kubur dengan bersandar pada sisi tubuh 

bagian kanan dan wajahnya dihadapkan kearah kiblat 

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah a tentang Ka‟bah (Baitul 

Haram); 

 

َ جًضح َ حًء َ  َ ْف َ ُطُ  ْف  َقْف  ِ رْف

 

“(Ka‟bah merupakan) kiblat kalian (ketika) hidup, maupun (setelah) 

meninggal dunia.”
1257

 

 

5. Memberikan tanda pada kubur 

Disunnahkan untuk memberi tanda pada kubur dengan batu (nisan) 

atau yang sejenisnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Muthalib y, ia 

berkata; 

 

ِ َؼ ِذَؿَ حَزِضِ  َ ُدِ َ   َ أََ َ  جا َّنِريُّل َ  َّنى  ٍ   ُآْف ُ  ْف ُ  َ  ْف َ حُ  ذْف ح َ حَش ُعػْف َا َّن
َ ح  َ ُ   َ َ حَ  ِئَا ْف َطِ عْف َق ْف ِضَ ُ  ِذَكَؿٍ   َ َ  ْف َي ْف ِ  َ َ  َّنَ  َرُؾً   َ ْف َيأْف ُ َعَ  ْف جاَّن

ِ   َ حَ  َ ِػ ْف ٌ  ِ  َ َ  َّنَ  َ َقَ َ  َع ْف ِ َرجَع ْف ُ َعَ  ْف  َ  َّنى جاَّن
ِ ُ  جاَّن َ حَ  : َرُ  ْف
ُ  َّنِ ُد  ِ  : جاْف ُ َعَ  ْف  َ  َّنى جاَّن

ِ ِ  جاَّن ِرُ ِ يْف َ ِاَك َع ْف َرُ  ْف َ حَ  جاَّنِ  ْف يُخْف
ِ  : َ َ  َّنَ  َ حَ   ُ َعَ  ْف  َ  َّنى جاَّن

ِ ِ  جاَّن َ أَّنِ يْف  َ ْف ُُ  ِئَاى َذَ حِا ِ َرجَعيْف َرُ  ْف

                                                 
1256

 HR. Abu Dawud : 3213. 
1257

 HR. Abu Dawud : 2875. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Irwa‟ul Ghalil : 690. 
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َد َر ْفِ ِ  َ َ حَ   ُ َ ح  غُ َّن َقَ َ َ ح َ َ َضَ َ ح ِع ْف َ  َقَ َ  َع ْف  ََضَ  َّنُ  :  َ َ  َّنَ  ِق ْف
ِ يْف  ِ  َ  ْف َ حَش ِ  ْف  َ ْف ِ ُ  ِئَا ْف َ   َِآيْف  َ  َّدْف  .ِذَ ح َ رْف

 

“Ketika „Utsman bin Mazh‟un y meninggal dunia, jenazahnya dikeluarkan 

dan dimakamkan. Nabi a memerintahkan seorang laki-laki untuk 

membawakan kepada beliau sebuah batu. Namun ia tidak mampu 

membawanya. Maka Rasulullah a berdiri mendatangi (untuk 

membantu)nya dan beliau menyingsingkan kedua lengan (baju)nya. Al-

Muththalib y berkata, “Orang yang mengabarkan kepadaku tentang hadits 

Rasulullah a ini berkata, “Sepertinya aku melihat putihnya kedua lengan 

Rasulullah a ketika beliau menyingsingkan kedua (lengan baju)nya.” 

Kemudian beliau membawanya dan meletakkannya disisi kepala jenazah. 

Lalu beliau bersabda, “Dengan (batu) ini aku aku memberi tanda kubur 

saudaraku. Dan aku akan memakamkan (di tempat ini) orang-orang yang 

meninggal dari (kalangan) keluargaku.”
1258

 

 

Diperbolehkan meletakkan dua buah batu (nisan) di atas kubur. 

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin 5; 

“Sesungguhnya meletakkan satu atau dua buah batu maupun papan sebagai 

tanda bahwa ini adalah kuburan supaya tidak digali untuk kedua kalinya, 

maka (hal tersebut) tidak mengapa.”
1259

 

 

6. Meninggikan kuburan setinggi satu jengkal dan dibentuk gundukan 

Diriwayatkan dari Jabir y; 

 

َر ِشرْف ٍ  ِا َ دْف َرْف ُ ُه َعِ  جاْف ِ  َ َ  َّنَ  ُرِ َع َ رْف ُ َعَ  ْف   َ َّن جا َّنِريَّن َ  َّنى جاَّن

 

“Sesungguhnya kuburan Nabi a ditinggikan sekitar sejengkal dari 

tanah.”
1260

 

Dan diriwayatkan dari Sufyan At-Tammar 5; 

 

ِ  َ َ  َّنَ  ُ َ  َّنً ح ُ َعَ  ْف َ  جا َّنِريِّبِ َ  َّنى جاَّن  .َر َىْف َ رْف

 

“Ia melihat kuburan Nabi a (berbentuk seperti) punuk (gundukan).”
1261

 

                                                 
1258

 HR. Abu Dawud : 3206. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Ahkamul Janaiz. 
1259

 Fatawa At-Ta‟ziyah. 
1260

 HR. Syafi‟i. 
1261

 HR. Bukhari Juz 1 : 1325. 
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7. Disunnahkan bagi seorang yang menghadiri pemakaman jenazah untuk 

mengambil tiga genggam tanah, lalu menaburkannya ke kuburan di arah 

kepala jenazah. Dan ketika menaburkan tanah tersebut tidak ada bacaan-

bacaan tertentu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, ia berkata; 

 

  َ ِ  َ َ  َّنَ  َ  َّنى َعَ ى َؾَ حَزٍز  غُ َّن  ََضى َ رْف ُ َعَ  ْف  َ  َّنى جاَّن
ِ َ  جاَّن  َ َّن َرُ  ْف

َ  ِّبِِص  ِ  ِ  ْف ِ َرِ  َر ْفِ ِ  َغَ ًغح. جاْف  .َ َكَػى َعَ  ْف

  

”Sesungguhnya Rasulullah a menshalatkan sebuah jenazah. Kemudian 

beliau mendatangi kuburan jenazah (tersebut), lalu menaburkan pada 

kuburan tersebur dari arah kepala jenazah (sebanyak) tiga kali 

(taburan).”
1262

 

 

8. Hendaknya seorang yang menghadiri pemakaman jenazah mendoakan 

keteguhan untuk jenazah 

Diriwayatkan dari „Utsman bin Affan y, ia berkata; 

 

  ِ َ  ِّبِِص َ َ َف َعَ  ْف ِ  جاْف ِ  َ َ  َّنَ  ِئَ ج َ َ َغ ِ  ْف َّد ْف ُ َعَ  ْف َ حَ  جا َّنِريُّل َ  َّنى جاَّن
ِص  : َ َ حَ   ِر ْف ج َاُ  ِذحاطَّنػْف ُ  ْف َ َ ُ  ْف ج ِاَِآ ْف ِ ُ  ْف َط ْف أَُ   ِج ْف َ  يُ ْف  . َ ِا َّنُ  جآلْف

 

”Bahwa Nabi a jika telah selesai memakamkan jenazah beliau berdiri dan 

bersabda, “Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian dan mohonkanlah 

keteguhan (hati) untuknya, karena ia sekarang sedang ditanya (oleh 

malaikat).”
1263

 

 

Di antara bacaan doanya adalah : 

 

  ُ طْف َطُ   جَا َّنُ  َّن َغرِّبِ ُ  ُقؿَّن َ ح َ ِ ي جَا َّنُ َ  َاِ  ْف َكَ حِز جادُّل ْف ِ  جاػَّنحِذِص ِ ي جاْف َ  ْف ِذحاْف
ِآَ زِ   .جآلْف

 

“Ya Allah, ajarkanlah kepadanya hujjahnya. Ya Allah, teguhkanlah ia 

dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.” 

 

 

                                                 
1262

 HR. Ibnu Majah : 1565. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Irwa‟ul Ghalil : 751. 
1263

 HR. Abu Dawud : 3221, dengan sanad yang shahih. 
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Waktu-waktu yang Dimakruhkan Untuk Memakamkan Jenazah  

Waktu-waktu yang dimakruhkan untuk memakamkan jenazah, antara 

lain : 

 

1. Ketika matahari terbit sampai meninggi (setinggi tombak) 

2. Ketika matahari berada tepat di atas kepala sampai tergelincir 

3. Ketika matahari akan terbenam sampai benar-benar terbenam 

 

Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari „Uqbah bin „Amir y ia 

berkata; 

 

َي  َ حَ ح  َ ْف  َُ  ِّبِ ِ  َ َ  َّنَ  َي ْف ُ َعَ  ْف  َ  َّنى جاَّن
ِ ُ  جاَّن َغَ ُظ َ حَعحٍش َ حَ  َرُ  ْف

َضِ َع  ُ  َذحِزَغًس َقطَّنى َض ْف ُ ُع جالَّن ْف َ  َض ْف َضحَ ح ِق ْف ِ  َّن َ  ْف ُرَ  ِ  ْف ِ  َّن  َ ْف  َ ْف َ  ْف ِ  ْف
  ُ َ  َضَ  َّنُف جالَّن ْف ُ  َ ِق ْف َ  جالَّن ْف َ ِز َقطَّنى َضِ  ْف ُ  َ حِتُ  جا َّنِ  ْف َ  َيُ  ْف َ ِق ْف

ُ َخ  ِخ َقطَّنى َض ْف ُ ُ  ْف  ِا ْف

 

”Ada tiga saat yang Rasulullah a melarang kami melakukan Shalat 

(Jenazah) atau memakamkan orang yang meninggal dunia di antara kami. 

(Yaitu;) ketika matahari terbit sampai meninggi (setinggi tombak), ketika 

matahari berada tepat di atas kepala sampai tergelincir, dan ketika matahari 

akan terbenam sampai benar-benar terbenam.”
1264

 

 

4. Memakamkan jenazah malam hari, bukan karena darurat 

Diriwayatkan dari Jabir bin „Abdillah p, Rasulullah a bersabda; 

 

ج َ  ُّل ْف ِ  ِئ َّن  َ ْف ضُ ْف َضحُ  ْف ِذحا َّن ْف ج َ  ْف ِ  ُ ْف  َ  َضدْف

 

“Janganlah kalian memakamkan jenazah (salah seorang dari) kalian pada 

waktu malam hari, kecuali jika keadaan (darurat) memaksa kalian.”
1265

 

 

 

 

                                                 
1264

 HR. Abu Dawud : 3192. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahih Sunan Abi Dawud : 2752. 
1265

 HR. Ibnu Majah : 1521. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 7268. 
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Berkata Imam An-Nawawi 5; 

 

 ِ ً  َقطَّنى يَُ  ِّب ِ  َا ْف َ رْف ُي َعِ  جاْف ح جا َّن ْف َ  َ َ حًرج َ  َ  َ َّن َ  َ َرُرُ   َ َّن جادَّن ْف ِ   َ ِ  ْف  َعَ  ْف
َ جّدٌ  ِ  ِئ َّن  َ ْف ُ ُ ُه ِ ي جا َّن ْف ِ  َ َ  َيكْف َ  َعَ  ْف ٌ  ِ َ  جا َّنحِا َ يَُ  ُّل ْف ُ ُ ُه َ ِػ ْف  َيكْف

 

“Larangan memakamkan jenazah pada malam hari hingga jenazah 

dishalatkan dulu. Ada yang mengatakan, sebabnya adalah bahwasanya jika 

pemakaman dilakukan pada siang hari, (maka) banyak orang yang 

menshalatkannya. (Sedangkan jika dilakukan) pada malam hari tidak ada 

yang menghadiri, kecuali beberapa orang saja.”
1266

 

 

Akan tetapi jika dikhawatirkan jenazah akan rusak atau yang 

semisalnya, maka diperbolehkan memakamkan pada malam hari, walaupun 

dengan menggunakan lampu. Diriwayatkan dari Ibnu ‟Abbas p; 

 

َ َؼ ِ يْف  ً   َ  َ ْف َ ُه َا ْف َآَ  َرُؾً  َ رْف ِ  َ َ  َّنَ   َّدْف ُ َعَ  ْف  َ  َّنى جاَّن
ِ َ  جاَّن  َ َّن َرُ  ْف

ِ هِ   .َ رْف

 

“Sesungguhnya Rasulullah a memasukkan jenazah laki-laki ke kuburnya 

pada malam hari, dan beliau menyalakan lentera di kuburnya.”
1267

 

 

 

Catatan : 

 Yang lebih utama adalah liang kubur dibuat lahad, namun 
diperbolehkan dibuat syaq. Lahad adalah lubang disisi kubur yang 

mengarah ke arah kiblat. Adapun syaq adalah lubang yang digali ke 

arah bawah (seperti menggali sungai). Lahad lebih utama daripada 

Syaq, karena lahadlah yang dipilih oleh Allah q untuk Nabi-Nya. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik y, ia berkata; 

 

َ ِديْف َ  ِ  َ َ  َّنَ  َ حَ  ِذحاْف ُ َعَ  ْف َي جا َّنِريُّل َ  َّنى جاَّن
ح ضُُ  ِّبِ َكُد زِ َا َّن  َرُؾٌ  َي ْف

ـُ   َ ج. َ  َآُ  َي ْف ِ َ ح: َ َ حاُ ْف َ ُع ِئَا ْف ُ  َرذَّنَ ح َ َ رْف َطِخ ْف َ أَيُّلُ َ ح َ َرَ  . َ  ْف

                                                 
1266

 Syarah Shahih Muslim. 
1267

 HR. Ibnu Majah : 1520. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Ahkamul Janaiz. 
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َ حهُ  ِ َ ح. َضَ  ْف َ َ  ِئَا ْف دِ . َ أَرْف ج ِا  َّنِريِّبِ . َ َ َرَ  َ حِقُد جا َّنكْف َ َ ِكُد ْف
ِ  َ َ  َّن َ  ُ َعَ  ْف  .َ  َّنى جاَّن

 

“Ketika Rasulullah a meninggal dunia, di Madinah ada seorang laki-

laki yang biasa membuat lahad dan yang lainnya biasa membuat syaq. 

Para sahabat mengatakan, “Kita istikharah (memohon pilihan) kepada 

Rabb kita, dan kita minta keduanya (untuk datang). Maka barangsiapa 

yang datang lebih dulu, maka itulah yang kita pakai. Maka 

diperintahkanlah mereka berdua datang dan ternyata yang datang lebih 

dahulu adalah orang yang biasa membuat lahad, maka ia membuat 

lahad untuk (jenazah) Nabi a.”
1268

 

 

Sa‟ad bin Abi Waqqash y juga pernah berkata; 

 

  ِ ًرح  َ َ ح ُ ِ َع ِذَ ُ  ْف ِ ُر ج َعَ يَّن جا َّنِرَ  َ  ْف ًدج  َ ج ْف ج ِاي َاكْف َكُد ْف  َاْف
ِ  َ َ  َّن َ  ُ َعَ  ْف  َ  َّنى جاَّن

ِ  .جاَّن

”Buatkanlah lahad untukku dan tutuplah jenazahku dengan batu bata, 

sebagaimana yang telah dibuatkan untuk Rasulullah a.”
1269

 

 

Berkata Imam An-Nawawi 5; 

“Para ulama‟ bersepakat bahwa menguburkan jenazah pada lahad dan 

syaq adalah boleh. Namun jika tanahnya itu keras dan tidak mudah 

runtuh, maka lahad adalah lebih utama berdasarkan dalil-dalil yang 

telah berlalu. Dan jika tanahnya lembek dan mudah runtuh, maka syaq 

lebih utama.”
1270

 

 

 Yang memikul jenazah adalah kaum laki-laki, dan kaum wanita 
dilarang untuk memikul jenazah. Hal ini sebagaimana yang 

diisyaratkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa‟id Al-

khudhri y, sesungguhnya Rasulullah a bersabda; 

 

َ حِ ِ  ْف  َؾحُ  َعَ ى  َعْف َطَ َ َ ح جا ِّبِ َؿَ حَزِز َ جقْف  ِئَ ج ُ ِضَ ِص جاْف

“Apabila jenazah telah diletakkan dan dibawa oleh kaum laki-laki di 

atas pundak-pundak mereka.”
1271

 

                                                 
1268

 HR. Ibnu Majah : 1557, dengan sanad yang hasan. 
1269

 HR. Muslim Juz 2 : 966. 
1270

 Al-Majmu‟, 5/278. 
1271

 HR. Bukhari Juz 1 : 1251. 
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Dan Imam Bukhari 5 membuat judul bab untuk hadits di atas; 

 

َ حِء   َ  جا ِّبِ َؿَ حَزَز ُّد ْف َؾحِ  جاْف ِ  جا ِّبِ َذحُخ َق ْف
 

“Bab kaum laki-laki yang membawa jenazah, bukan kaum wanita.” 

 

 Hendaknya mempercepat langkah ketika mengusung jenazah, namun 
tidak sampai lari kecil. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari dari 

Abu Hurairah y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

َ َ ح َ ِئ ْف  ُ  ْف ٌ  ضَُ دِّبِ ِؿَ حَزِز َ ِا ْف َضُك َ حِاَكًس َ َخ ْف ج ِذحاْف ِ ُع ْف ُ  ِ َ ى َش  َ ْف
َ ُ  َع ْف ِرَ حِذُ  ْف   َ ِاَك َ َل ٌّت َضَ ُ  ْف

 

”Bersegeralah (dalam mengusung) jenazah. Jika ia orang shalih, 

maka lebih baik untuk menyegerakannya. Jika tidak demikian, maka 

keburukan akan cepat kalian letakkan dari pundak-pundak 

kalian.”
1272

 

 

 Para wanita dimakruhkan untuk ikut mengantar jenazah, karena 

mereka memiliki kelemahan dan biasanya tidak kuat memikul beban 

musibah. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani 5. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari 

Ummu „Athiyyah i, ia berkata; 

 

َ ح َز ْف َعَ  ْف َؿَ حِتِز  َ َا ْف يُ ْف َ ح َعِ  جضِّبَِرحِع جاْف   ُِ  ْف

 

”Kami dilarang untuk ikut mengantar jenazah, tetapi larangan itu tidak 

ditekankan kepada kami.”
1273

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1272

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1252, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 944. 
1273

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1219 dan Muslim Juz 2 : 938. 
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 Para pengantar jenazah yang berjalan kaki boleh berjalan di samping 
kanan, di samping kiri, di depan, atau di belakang jenazah. Namun 

yang utama adalah berjalan di belakang jenazah. ‟Ali y berkata; 

 

ُؾِ   ِ  َ َ ِز جا َّن ِي  ََ حَ َ ح َ َ  ْف َ لْف َ ُ  ِ َ  جاْف َ َ ح  َ ْف َي َآ ْف َ لْف  َ َّن جاْف
 ِ يْف َؾَ حَعٍس َعَ ى َ َ ِضِ  َ ً ج

 

“Sesungguhnya orang yang berjalan dibelakang jenazah lebih utama 

daripada orang yang berjalan di depan jenazah, seperti keutamaan 

shalat berjama‟ah atas shalat sendirian.”
1274

 

 

 Sedangkan pengantar jenazah yang berkendaraan, maka ia harus 
berjalan dibelakang jenazah. Hal ini sebagaimana hadits dari Al-

Mughirah bin Syu‟bah y, sesungguhnya Nabi a bersabda; 

 

َ ح ُع َشحَء ِ  ْف َ حِشي َق ْف َؿَ حَزِز َ جاْف َف جاْف جِ ُد َآ ْف  جَا َّن

 

“Orang yang berkendaraan (hendaknya berjalan) dibelakang jenazah 

sedangkan orang yang berjalan kaki boleh (berjalan) di sebelah mana 

saja yang ia kehendaki.”
1275

 

 

 Disunnahkan untuk melepaskan sandal dan mengucapkan salam ketika 
memasuki pemakaman. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam 

riwayat-riwayat yang shahih. 

 

 Hendaknya pengantar jenazah tidak duduk sebelum jenazah di 

letakkan di atas tanah. Diriwayatkan dari Abu Sa‟id Al-Khudhri y, 

sesungguhnya Rasulullah a bersabda; 

 

َضعَ  ِ  ْف َقطَّنى ضُ ْف  َ َ  ْف َضِرَ َ ح َ َ  َيؿْف

 

“Barangsiapa mengantarkannya, maka hendaknya ia tidak duduk 

sampai jenazah diletakkan (di atas tanah).”
1276

 

 

                                                 
1274

 HR. Baihaqi Juz 4 : 6659, dengan sanad yang hasan. 
1275

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1031, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 3180. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 3523. 
1276

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1248 dan Muslim Juz 2 : 959, lafazh ini miliknya. 
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 Keluarga jenazah lebih berhak untuk memasukkan jenazah ke liang 

kubur. Karena dahulu yang memasukkan jenazah Rasulullah a ke 

kuburnya adalah keluarga beliau. Diriwayatkan dari ‟Ali bin Abi 

Thalib y, ia berkata; 

 

  ُ َ  ْف َ رَّنحُا َ جاْف َذَ ٌس َعِ ٌي َ جاْف َ  جا َّنحِا  َرْف َ حَ ُ  ُّد ْف َ ُ  َ  َؾْف َ ِاي َّد ْف
 ِ ِ  جاَّن ِ  َ َ  َّنَ  َ اُِكَد ِاَ ُ  ْف ُ َعَ  ْف  َ  َّنى جاَّن

ِ ِ  جاَّن َاى َرُ  ْف َ َ حِاُف َ  ْف
ًرح ِ  جا َّنِرَ  َ  ْف ًدج  َ ْف َ َ َد َعَ  ْف ِ  َ َ  َّنَ  َاكْف ُ َعَ  ْف  .َ  َّنى جاَّن

 

“Yang menangani pemakaman (jenazah) Rasulullah a dan 

menjauhkannya dari manusia ada empat orang; (yaitu;) „Ali, „Abbas, 

Fadhl, dan Shalih –maula Rasulullah a.- Dibuatkan lahad untuk 

Rasulullah a, kemudian ditutup dengan batu bata.”
1277

  

 

 Untuk jenazah wanita yang memasukkannya ke liang kubur adalah 
suaminya atau mahramnya. Di antara dalilnya bahwa suami yang 

memasukkan jenazah isterinya ke liang kubur adalah hadits yang 

diriwayatkan dari ‟Aisyah i ia berkata, Rasulullah a bersabda 

kepadanya; 

 

ِك  ُص َعَ  ْف ُطِك َ َ  َّن ْف ُطِك َ َ  َّن ْف ِك َ َ  َّن ْف ُص َعَ  ْف ِ ي َ ُ  ْف َا ْف ُ صِّبِ َ رْف
ُطِك   .َ َّدَ  ْف

 

”Jika engkau meninggal sebelumku, maka aku akan memandikanmu, 

mengkafanimu, menshalatkanmu, dan memakamkan (jenazah)mu.”
1278

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1277

 HR. Baihaqi Juz 3 : 6418, dengan sanad yang shahih. 
1278

 HR. Ahmad, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1465. Hadits ini Shahih li Ghairihi. 
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Adapun dalil bahwa mahramnya yang memasukkan jenazah wanita ke 

liang kubur adalah hadits yang Diriwayatkan dari „Abdurrahman bin 

Abza y; 

 

َ ِد ِذ ْفِص  َ  َعَ ى َزيْف ُ  َ رَّن ُ َضَ حَاى َع ْف َ  جاْفَخ َّنحِخ َرِضَى جاَّن  َ َّن ُعَ َ  ذْف
ِ  َ َ  َّنَ   ُ َعَ  ْف َ جِؼ جا َّنِريِّبِ َ  َّنى جاَّن َ َ  ِئَاى  َزْف َذً ح غُ َّن  َرْف ٍش  َرْف َؾكْف
َ ح ِ يْف َقَ حِضَ ح ُآُ  َعَ  ْف َ  َ  ْف َ حَ  َيدْف َ َ ح َ ُ  ْف ُآُ  َ ِ ِه َ رْف  .َ  ْف َيدْف

 

“Sesungguhnya „Umar bin Khaththab y bertakbir empat kali (Shalat 

Jenazah) atas jenazah Zainab binti Jahsy i. Kemudian ia mengutus 

(seseorang) kepada isteri-isteri Nabi a (untuk menanyakan), 

“Siapakah yang memasukkan jenazahnya ke dalam kuburnya?” 

Mereka menjawab, “Yaitu orang yang (boleh) bertemu dengannya 

semasa hidupnya (mahramnya).”
1279

 

 

 Disyaratkan agar seorang yang memasukkan jenazah ke liang kubur 
adalah seorang laki-laki yang tidak jima‟ dengan isterinya pada 

malamnya. Sehingga laki-laki asing lebih didahulukan untuk 

memakamkan jenazah wanita daripada suami dan mahramnya, jika 

keduanya (suami dan mahramnya) pada malam harinya telah jima‟ 

dengan istri-istri mereka. Diriwayatkan dari Anas bin Malik y, ia 

berkata; 

 

 ِ ُ  جاَّن ِ  َ َ  َّنَ  َ حَ  َ َرُ  ْف ُ َعَ  ْف  َ  َّنى جاَّن
ِ ِ  جاَّن ًطح ِاَ ُ  ْف َ ح ِذ ْف َشِ دْف

َ َ حِ   ِ  َضدْف َ  ْف ِ  َ حَ  َ َ  َيْفُص َع ْف َ رْف ِ  َ َ  َّنَ  َؾحِاٌ  َعَ ى جاْف ُ َعَ  ْف َ  َّنى جاَّن
َكَس  ََ ح  َ َس َ َ حَ   َذُ ْف َط ْف ُ  ْف َرَؾٌ  َا ْف يَُ حِرِف جا َّن ْف َ حَ  َ َ حَ  َ  ْف ِ  ْف

ِ َ ح ِز ْف َ حَ  َ َ َزَ  ِ يْف َ رْف  .َ حَ  َ ح ْف

“Kami menyaksikan pemakaman putri Rasulullah a, sementara beliau 

duduk disisi kubur. Aku melihat kedua mata beliau meneteskan air 

mata. Kemudian beliau bersabda, “Adakah di antara kalian laki-laki 

yang tidak jima‟ tadi malam?” Abu Thalhah y berkata, “Saya, wahai 

Rasulullah.” Beliau bersabda, “Turunlah, (masukkanlah).” Maka ia 

pun turun ke dalam kubur (untuk menguburkan)nya.”
1280

 

                                                 
1279

 HR. Baihaqi Juz 4 : 6839, lafazh ini miliknya dan Ibnu Abi Syaibah. 
1280

 HR. Bukhari Juz 1 : 1225, lafazh ini miliknya dan Ahmad. 
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Dan telah diketahui bahwa Abu Thalhah y adalah seorang yang 

bukan mahram bagi putri Rasulullah a. Namun ia lebih didahulukan 

daripada mahram putri Rasulullah a, karena ia tidak jima‟ dengan 

isterinya pada malam harinya. 

 

 Diperbolehkan memakamkan beberapa jenazah dalam satu liang 
kubur, jika dalam kondisi darurat (seperti; karena terlalu banyaknya 

jenazah dan orang-orang yang mengubur sedikit). Diriwayatkan dari 

Jabir bin ‟Abdillah p, ia berkata; 

 

َ ى  ِ  ِ  ْف َ طْف ُؾَ  ْف َ  جا َّن َ ُع َذ ْف ِ  َ َ  َّنَ  َيؿْف ُ َعَ  ْف َ حَ  جا َّنِريُّل َ  َّنى جاَّن
  َ ُ  ْف ِ  َ ِاَ ج  ُِش ْف ً ج ِا ْف َػُ   َآْف ُ   َيُّلُ  ْف  َ ْف ٍخ َ جِقٍد غُ َّن َيُ  ْف  ُُقٍد ِ يْف َغ ْف

دِ  َ ُ  ِ ي جا َّنكْف  َاُ  ِئَاى  ََقِدِ َ ح َ دَّن

 

”Nabi a mengabungkan dua orang dari korban (perang) Uhud dalam 

satu kain kafan. Kemudian beliau bersabda, ”Siapa di antara mereka 

yang paling banyak (menghafal) Al-Qur‟an?” Apabila ditunjukkan 

kepada beliau (orang yang paling banyak hafalannya di antara) 

keduanya, maka beliau mendahulukan (memasukkan)nya di dalam 

lahad.”
1281

 

 

 Diperbolehkan sekedar menuliskan nama jenazah pada batu 

(nisan)nya. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin 5; 

”Memberi tanda di atasnya (makam) tidak mengapa, seperti batu atau 

kayu atau sejenisnya. Adapun memberi tulisan di atasnya 

sesungguhnya Nabi a telah melarangnya. Akan tetapi apabila hanya 

sekedar nama saja, tidak berupa puji-pujian dan sanjungan atau 

tulisan-tulisan Al-Qur‟an dan serupa dengan ini, maka hukumnya 

tidak mengapa, menurut pendapat saya.”
1282

 

 

 Tidak diperbolehkan menembok kuburan, duduk di atasnya, dan 

membangun sesuatu di atas kuburan. Hal ini sebagaimana hadits dari 

Jabir y, ia berkata; 

 

ُ   َ  َ ْف  َ رْف َ  جاْف ِ  َ َ  َّنَ   َ ْف يَُؿ َّن ُ َعَ  ْف  َ  َّنى جاَّن
ِ ُ  جاَّن َ َ ى َرُ  ْف

َ ى َعَ  ْف ِ  ِ   َ  َ ْف يُرْف َ َد َعَ  ْف  .يُ ْف

                                                 
1281

 HR. Bukhari Juz 1 : 1278. 
1282

 Fatawa At-Ta‟ziyah. 
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“Rasulullah a melarang untuk (mengapur) menembok kuburan, 

duduk di atasnya, dan membangun (sesuatu) di atasnya.”
1283

 

 

Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

ِدِه  ُ َ  ِئَاي ِؾ ْف ِ َق ِغَ حَذُ  َ َطخْف َ ٍز َ ُطكْف ِ َ   ََقُدُ  ْف َعَ ى َؾ ْف ِاَ ْف َيؿْف
ِ َ  َعَ ى َ رْف ٍ  ٌ  َاُ  ِ  ْف  َ ْف َيؿْف  .َآ ْف

 

“Sungguh seorang di antara kalian duduk di atas bara api hingga 

membakar pakainnya dan menembus kulitnya, itu lebih baik dari pada 

ia duduk di atas kuburan.”
1284

 

 

Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah 5; 

“Siapa pun yang merenungkan larangan beliau (Rasulullah a) agar 

tidak duduk di atas kuburan, bersandar padanya, atau menginjaknya, 

pasti ia tahu bahwa larangan tersebut semata-mata sebagai 

penghormatan kepada penghuni kubur, jangan sampai kepala mereka 

diinjak-injak dengan sandal.”
1285

 

 

 Diperbolehkan menyebut nama jenazah dengan diiringi doa 
permohonan rahmat dan ampunan, dengan ucapan, “Rahimahullah 

(Semoga Allah merehmatinya)” atau “Ghafarallahu lahu (Semoga 

Allah mengampuni dosanya).” Dan hendaknya tidak mengucapkan 

“Al-Marhum (Orang yang dirahmati)” atau “Al-Maghfuru lahu 

(Orang yang diampuni dosanya),” karena lafazh seperti ini terkesan 

memberikan kepastian rahmat atau ampunan kepada seorang, dan hal 

tersebut dilarang. Ini sebagaimana fatwa dari Syaikh „Abdul „Aziz bin 

„Abdullah bin Baz 5. 

 

 Diperbolehkan seorang muslim menguburkan jenazah orang kafir, jika 
tidak ada orang lain yang menguburkannya. Diriwayatkan dari „Ali bin  

Abi Thalib y. Ia mendatangi Nabi a dan berkata; 

 

ِ ً ح َ حَ   َ دْف َ َ جِرِه َ حَ  ِئ َّنُ  َ حَش ُ لْف ِئ َّن  ََذح َطحِاٍد َ حَش َ َ حَ  ِج ْف
َطِ  ْف  ِ  َ َ حَ  ِايْف ِجغْف ُص ِئَا ْف ُطُ  َرَؾ ْف ح َ جِريْف َ دْف َ َ جِرِه َ َ  َّن  .ِج ْف

                                                 
1283

 HR. Muslim Juz 2 : 970. 
1284

 HR. Muslim Juz 2 : 971. 
1285

 Mulakhkhash Fiqhi. 
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”Sesungguhnya Abu Thalib telah meninggal dunia. Beliau bersabda, 

”Pergi dan kuburkanlah ia.” ‟Ali y berkata, ”Sesungguhnya ia mati 

dalam keadaan musyrik.” beliau bersabda, ”Pergi dan kuburkanlah 

ia.” Ketika aku telah menguburkannya, maka aku kembali (kepada 

Nabi a). Lalu beliau bersabda kepadaku, “Mandilah.” 
1286

 

 

 Tidak perlu berdiri ketika ada jenazah yang lewat. Karena hadits yang 
menerangkan tentang perintah berdiri untuk menghormati jenazah  

yang lewat sudah dimansukh (dihapus). Ini adalah pendapat mayoritas 

ulama‟. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1286

 HR. Abu Dawud : 3214 dan Nasa‟i Juz 1 : 190, lafazh ini miliknya. 
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ZIARAH KUBUR 
 

 

Ziarah adalah pergi ke makam untuk mengucapkan salam dan doa bagi 

ahli kubur. Ziarah kubur disyari‟atkan di dalam Islam. Sebagaimana hadits 

yang diriwayatkan dari Buraidah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

يْف ُ  ْفُص 
َ حِئ ِّبِ ُر ْف َر َ ُز ْف ُ ُر ْف ُطُ  ْف َع ْف ِزَيحَرِز جاْف  َ َ  ْف

 

”(Dahulu) aku melarang kalian untuk ziarah kubur, maka (sekarang) 

berziarahlah.”
1287

 
 

Adab-adab Ziarah Kubur 

Adab-adab ziarah kubur, antara lain : 

 

1. Disunnahkan untuk melepas sandal ketika memasuki pamakaman 

Hal ini sebagaimana hadits dari Basyir bin Al-Khashashiyah y, ia 

berkata; 

 

ِر  ِ  َ َ  َّنَ  َ َ  َّن َعَ ى ُ ُر ْف ُ َعَ  ْف  َ  َّنى جاَّن
ِ ِ  جاَّن ِليْف َ َع َرُ  ْف ُ  ْفُص  َ ْف

ِر  ً ج غُ َّن َ  َّن َعَ ى ُ ُر ْف َ  َ َ حَ  َاَ دْف َ َرَ  َ ُإَ ِء َشً ج َ ِػ ْف ِ ِ  ْف ُ  ْف جاْف
َطَ حَضُس َ َ  َى  ُ  جاْف ً ج َ َكحَ صْف ِ  ْف ً ج َ ِػ ْف َ  َ َ حَ  َاَ دْف َ َرَ  َ ُإَ ِء َآ ْف ِ ِ  ْف ُ لْف جاْف
ِ ِ َ ح ِ   َاْف َط ْف ِط َّن رْف ِ  َ َ حَ  َيح َ حِقَد جاْف َّن ِر ِ يْف ِ َ َ  ْف ُ ُر ْف َ  جاْف ِليْف َذ ْف  .َرُؾً  َي ْف

 

“Aku pernah berjalan bersama Rasulullah a hingga melewati makam kaum 

muslimin. Maka Rasulullah a bersabda, “Sesungguhnya mereka telah 

melewati keburukan yang banyak.” Kemudian melewati makam kaum 

musyrikin. Maka Rasulullah a bersabda, “Sesungguhnya mereka telah 

melewati kebaikan yang banyak.” Tiba ada sesorang yang mendekat. Beliau 

melihat ada seorang yang berjalan di antara kubur-kubur dengan memakai 

dua sandal. Maka beliau bersabda, “Wahai pemilik dua sandal, lepaskanlah 

kedua (sandalmu).”
1288

 

 

 

                                                 
1287

 HR. Muslim Juz 2 : 977, Abu Dawud : 3235, dan Nasa‟i Juz 8 : 5652, lafazh ini 

miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 2475. 
1288

 HR. Nasa‟i Juz 4 : 2048. 
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Namun diperbolehkan menggunakan sandal, jika dalam kondisi yang 

terpaksa. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin 5; 

”Berjalan di antara pemakaman memakai sandal menyalahi Sunnah. Lebih 

utama seorang melepas kedua sandalnya ketika melewati pemakaman 

kecuali karena terpaksa, misalnya; di pemakaman terdapat duri, atau karena 

panas yang luar biasa, atau karena kerikil yang menyakitkan kaki. Maka 

tidak mengapa, artinya boleh baginya memakai sandal meskipun ia berjalan 
disekitar pemakaman.”

1289
 

 

2. Disunnahkan untuk mengucapkan salam ketika memasuki pemakaman 

Bacaan salam ketika memasuki pemakaman adalah: 

 

 ُ َ  َ ِئ َّنح ِئ ْف َشحَء جاَّن ِ ِ  ْف ُ  ْف َ  َ جاْف ِ ِ  ْف ُ إْف َيحِر ِ َ  جاْف َ  جادِّبِ ُ  ْف  َ ْف َ ُ  َعَ  ْف جَا َّن
َ حِ َ سَ  َ َاَ ح َ َاُ ُ  جاْف أَُ  جاَّن َ   َ ْف  .َاَ ِقُ  ْف

 

“Semoga keselamatan bagi kalian penghuni (kubur) yang mu‟min dan yang 
muslim, dan jika Allah menghendaki kami akan mengikuti jejak kalian. Aku 

mohonkan kepada Allah keselamatan bagi kami dan kalian.”
1290

 

 

Atau mengucapkan; 

 

 ُ َقُ  جاَّن َ  َ َي ْف ِ ِ  ْف ُ  ْف َ  َ جاْف ِ ِ  ْف ُ إْف َيحِر ِ َ  جاْف
ِ  جادِّبِ َ ُ  َعَ ى  َ ْف جا َّن

ُ ِذُ  ْف َاَ ِقُ  ْف َ  َ  َ ِئ َّنح ِئ ْف َشحَء جاَّن َطأْفِآِ يْف ُ  ْف َ  ِ  َّنح َ جاْف ِدِ  ْف َط ْف ُ  ْف  .جاْف
”Semoga keselamatan bagi penghuni (kubur) yang mu‟min dan yang 
muslim. Semoga Allah merahmati orang-orang yang telah mendahului dan 

orang-orang yang akan menyusul. Sesungguhnya kami insya Allah akan 

menyusul (kalian).”
1291

 
 

 

Atau mengucapkan; 

 

ُ ِذُ  ْف َ ِقُ  ْف َ  َ  َ ِئ َّنح ِئ ْف َشحَء جاَّن ِ ِ  ْف ٍ  ُ إْف ُ  ْف َّدجَر َ  ْف َ ُ  َعَ  ْف  .جا َّن

”Semoga keselamatan bagi (penghuni) kediaman kaum yang beriman. 

Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul (kalian).”
1292

 

                                                 
1289

 Fatawa At-Ta‟ziyah. 
1290

 HR. Muslim Juz 2 : 975. 
1291

 HR. Muslim Juz 2 : 974. 
1292

 HR. Muslim Juz 2 : 974. 
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3. Berdoa memohonkan ampunan dan rahmat bagi penghuni kubur yang 

muslim 

Dahulu pernah suatu malam Rasulullah a pergi ke menuju kuburan 

Baqi‟ dan berdoa; 

 

َ دِ  َ  ْف ِع جاْف ِ  َذِ  ْف ِ  ْف ِاَ ْف  جَا َّنُ  َّن جغْف

 

“Ya Allah, ampunilah penghuni kuburan Baqi‟.”
1293

 

 

Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

ُ  َيح َرخِّبِ  َؿ َّنِس َ َ ُ  ْف حِاِف ِ ي جاْف ِد جا َّن َ رْف َرَؾَس ِا ْف َ ُع جادَّن َ َعزَّن َ َؾ َّن َاَ  ْف ِئ َّن جاَّن
َ حِر َ َاِدَ  َاَك  ِط ْف ُ  ِذح ْف  . َ َّنى ِايْف َ ِ ِه َ َ ُ  ْف

 

“Sesungguhnya Allah r akan mengangkat derajat seorang hamba yang 

shalih di Surga. Lalu hamba tersebut berkata, “Wahai Rabbku (apa yang 

menyebabkan)ku memperoleh (derajat seperti) ini?” Allah q berfirman, 

“Karena istighfar (permohonan ampun) anakmu untukmu.”
1294

 

 

4. Hendaknya berupaya untuk mengambil pelajaran dan mengingat 

kematian 

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah y ia berkata, Nabi a bersabda; 

 

َش  َ  ْف ُ  جاْف َر َ ِا َّنَ ح ضَُ  ِّبِ ُ ُر ْف ج جاْف ُر ْف  .ُز ْف

 

”Berziarahlah kalian ke kubur, karena sesungguhnya (ziarah kubur dapat) 

mengingatkan kepada kematian.”
1295

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1293

 HR. Muslim Juz 2 : 974. 
1294

 HR. Ahmad.Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 

1617. 
1295

 HR. Muslim Juz 2 : 976. 
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Catatan : 

 Ziarah kubur disyari‟atkan bagi kaum laki-laki. Ini merupakan 
kesepakatan para ulama‟. Adapun bagi kaum wanita, mereka juga 

diperbolehkan untuk berziarah kubur. Namun tidak boleh terlalu 

sering dan tidak boleh bertabarruj (bersolek dan menggunakan 

wewangian) ketika berziarah kubur. Ini adalah pendapat Jumhur 

ulama‟; Imam Malik, sebagian ulama‟ Hanafiyah, dan salah satu 

riwayat dari Imam Ahmad n. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh 

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 5. Diriwayatkan 

dari‟Abdullah bin Abi Mulaikah 5; 

 

َ َ حِذِ   ٍ  ِ َ  جاْف َرَ صْف َ جَش َي ْف َ ح  َ ْف ُ َضَ حَاى َع ْف  َ َّن َعحِتَلَس َرِضَى جاَّن
ِد  ِ   َِآيْف َعرْف ِص َ حَاصْف ِ  ْف َ رْف َر ْف َ   َ ْف َ  ِ  ْف  َيْف ِ ِ  ْف ُ إْف ُص َاَ ح َيح  ُ َّن جاْف َ ُ  ْف
 ُ ِ َ  َّنى جاَّن ُ  جاَّن َ  َ حَ  َرُ  ْف ُص َاَ ح  ََا ْف ٍ  َ ُ  ْف ِ   َِذيْف َذ ْف َ ِ  ذْف قْف جا َّن
ِر َ حَاصْف َ َ  ْف َ حَ  َ َ ى غُ َّن  ََ َ   ُ ُر ْف ِ  َ َ  َّنَ  َ َ ى َع ْف ِزَيحَرِز جاْف َعَ  ْف

 .ِذِزَيحَرِضَ ح
 

“Pada suatu hari „Aisyah i datang dari pemakaman. Lalu aku 

bertanya kepadanya, “Wahai Ummul Mu‟minin, engkau tiba dari 

mana?” Ia menjawab, “Dari makam saudaraku, „Abdurrahman bin 

Abu Bakar.” Kemudian aku bertanya lagi, “Bukankan Rasulullah 

pernah melarang ziarah kubur?” Ia menjawab, “Ya, beliau pernah 

melarangnya, lalu beliau memerintahkan (untuk) menziarahinya.”
1296

 

 

Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah y; 

 

رِ  ُ ُر ْف جَرجِش جاْف ِ  َ َ  َّنَ  َاَ َ  َز َّن ُ َعَ  ْف  َ  َّنى جاَّن
ِ َ  جاَّن   َ َّن َرُ  ْف

 

“Sesungguhnya Rasulullah a melaknat wanita-wanita yang sering 

berziarah kubur.”
1297

 

 

                                                 
1296

 HR. Baihaqi Juz 4 : 6999. 
1297

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1056. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Ahkamul Janaiz. 
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Berkata Imam Al-Qurtubi 5; 

“Laknat yang disebutkan dalam hadits ini adalah untuk para wanita 

yang sering berziarah kubur, karena lafazh haditsnya menunjukkan 

makna banyak (sighah mubalaghah).”
1298

 

 

 Tidak ada waktu khusus untuk berziarah kubur, karena tidak ada dalil 
yang shahih yang mengkhususkannya. Berkata Syaikh Muhammad bin 

Shalih Al-‟Utsaimin 5; 

”Ziarah kubur tidak memiliki waktu-waktu khusus. Kapan saja anda 

berziarah kubur; di waktu malam atau siang, (maka hal itu) tidak 

menjadi masalah.”
1299

 

 

 Diperbolehkan mengangkat kedua tangan ketika berdoa untuk 

penghuni kubur. Dan doa tersebut dilakukan dengan menghadap ke 

arah kiblat Diriwayatkan dari ‟Aisyah i, ia berkata; 

 

َ َز  َ َ ُص َذِ يْف َ ٍس َ أَرْف ِ  َ َ  َّنَ  َ جَش َا ْف ُ َعَ  ْف  َ  َّنى جاَّن
ِ ُ  جاَّن َآَ َؼ َرُ  ْف

َ ِد َ َ َ َف ِ يْف  َ  ْف ِع جاْف َ  َذِ  ْف َ  َ َ َد َ حَ  َ َ َ َك َ كْف ِ يْف  ََغِ ِه ِاَط ْف َُ   َيْف
َ ُز  ِ  غُ َّن ج ْفَ َ َف َ َ َؾَ صْف ِئَايَّن َذِ يْف ِع غُ َّن َرَ َع َيَديْف َرِ  ْف َ ى جاْف  َّدْف

ُص  ُطُ  َ ُ  ْف ُص َ أَاْف َركْف ح  َ ْف ِ يْف َ َ  َّن َرَ ضْف َص :  َ أَآْف َ  َآَ ؾْف ِ  َيْف َ  جاَّن َيح َرُ  ْف
َ َس َ َ حَ   ِ  ْف :  جا َّن ْف يْف َعَ  ْف

ِع ِاَُ  ِّبِ َرِ  ْف ِ  جاْف  .ذُِ ػْفُص ِئَاى  َ ْف

 

“Rasulullah a pernah keluar pada suatu malam. Lalu aku menyuruh 

Barirah untuk mengikuti kemana beliau pergi. (Ternyata) beliau pergi 

ke (pemakaman) Baqi‟ Al-Gharqad, beliau berhenti di tempat yang 

terdekat dengan Baqi‟. Kemudian beliau mengangkat kedua 

tangannya, lalu beliau pulang. Maka Barirah pun kembali kepadaku 

dan ia menceritakan (hal tersebut) kepadaku. Keesokan harinya aku 

bertanya kepada beliau, “Wahai Rasulullah, engkau pergi kemana 

semalam?” Beliau menjawab, “Aku diutus kepada penghuni Baqi‟ 

untuk mendoakan mereka.”
1300

 

 

                                                 
1298

 Fathul Bari, 3/149. 
1299

 Al-Maqrab li Ahkamil Janaiz. 
1300

 HR. Ahmad. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Ahkamul Janaiz. 
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 Diperbolehkan menziarahi kubur orang yang mati tidak di atas agama 
Islam, untuk mengambil pelajaran, tanpa memohonkan ampunan 

untuknya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-

Albani 5. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, ia berkata; 

 

َاُ   ِ  َ َرَ ى َ  َذْفَ ى َ  ْف َق ْف َ   َ ِّبِ ِ  َ َ  َّنَ  َ رْف ُ َعَ  ْف َزجَر جا َّنِرُي َ  َّنى جاَّن
ُطُ   َ  ْف َطأْف َ  ْف ِايْف َ ج ْف ِ َ  َاَ ح َ َ  ْف يُإْف َط ْف َطأْفَ  ْفُص َرذِّبِيْف ِ يْف  َ ْف  َ ْف َ َ حَ  ِج ْف
َش  َ  ْف ُ  جاْف َر َ ِا َّنَ ح ضَُ  ِّبِ ُ ُر ْف ج جاْف ُر ْف َ َ ح َ أُِ َ  ِايْف َ ُز ْف َر َ رْف  .ِ يْف  َ ْف  َُز ْف

 

“Nabi a pernah menziarahi makam ibunya. Beliau menangis dan 

membuat menangis pula orang-orang yang ada di sekeliling beliau. 

Lalu beliau bersabda, “Aku meminta izin kepada Rabbku untuk 

memintakan ampun ibuku, tetapi aku tidak diizinkan. Dan aku 

meminta izin kepada-Nya untuk menziarahi kuburnya, maka aku 

diizinkan. (Oleh karena itu) berziarahlah kalian ke kubur, karena 

sesungguhnya (ziarah kubur dapat) mengingatkan kepada 

kematian.”
1301

   

 

 Disyari‟atkan berziarah ke makam Nabi a dan kedua sahabat beliau 

(Abu Bakar dan Umar p), berdasarkan keumuman hadits-hadits 

tentang anjuran untuk ziarah kubur. Adapun tata caranya adalah : 

 

 Seorang Shalat Tahiyatul Masjid terlebih dahulu di Masjid 

Nabawi. 

 

 Setelah sampai ke makam Nabi a, hendaknya menghadap ke 

makam beliau (membelakangi kiblat), lalu mengucapkan; 

 

ِ َ َذَ َ حضُ ُ  َ ُس جاَّن َك  َيَّنُ ح جا َّنِريُّل َ َرقْف َ ُ  َعَ  ْف  جَا َّن

 

”Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahan-Nya 

senantiasa dilimpahkan kepada engkau, wahai Nabi.” 

 

                                                 
1301

 HR. Muslim Juz 2 : 976. 



  

596

 Setelah itu bergeser selangkah ke kuburan Abu Bakar y, lalu 

mengucapkan; 

 

َك  َ ُ  َعَ  ْف  َيح  ََذح َذ ْف ٍ  جَا َّن

 

”Semoga keselamatan untukmu, wahai Abu Bakar.” 

 

 Setelah itu bergeser selangkah ke kuburan ‟Umar bin Khaththab 

y, lalu mengucapkan; 

 

َك  َ ُ  َعَ  ْف  َيح َعَ  َ  جَا َّن

 

”Semoga keselamatan untukmu, wahai ‟Umar.” 

 

 Tidak diperbolehkan melakukan perjalanan jauh (yang dikhususkan) 
hanya untuk berziarah kubur. Hal ini sebagaimana keumuman hadits 

dari Abu Hurairah y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

ِؿِد  ِؿِد ْف َ َ ج َ َ  ْف َقحُ  ِئ َّن ِئَاى َغَ َغِس َ َ حِؾَد َ  ْف َ  ضَُلدُّل جا ِّبِ
َ ى َ ْف ِؿِد جاْف َكَ جِ  َ َ  ْف  .جاْف

 

“Tidak diperbolehkan melakukan perjalanan jauh (secara khusus), 

kecuali ke tiga masjid; (ke) masjid (Nabawi)ku ini, Masjidil Haram, 

dan Masjidil Aqsa‟.”
1302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1302

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1132 dan Muslim Juz 2 : 1397, lafazh ini 

miliknya. 
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KITAB SUMPAH DAN NADZAR 
 

 

Sumpah adalah memperkuat suatu perkara dengan menyebut nama 

Allah atau salah satu sifat-Nya. Dan sumpah disyari‟atkan di dalam Islam. 

Sebagaimana Firman Allah q; 

 

َ حَ ُ  ْف  ج  َيْف َ  ُ ْف  َ جقْف

 

“Dan jagalah sumpah-sumpah kalian.”
1303

 

 
Adapun nadzar adalah menetapkan suatu kewajiban untuk diri sendiri 

dengan sesuatu yang sebelumnya bukan merupakan kewajiban, dan 

kewajiban tersebut dilafazhkan dengan lafazh yang mengisyaratkan hal 

tersebut. Allah q mensifati penghuni Surga adalah orang-orang yang 

menunaikan nadzar mereka ketika di dunia. Sebagaimana firman-Nya; 

 

ُ  ْف َ  ً ج يُ ْف َطِ  ْف ُه ُ  ْف ً ح َ حَ  َش ُّل َ  َي ْف ِر َ َيَخحُ  ْف  .ِذحا َّن ْف
 

”Mereka menunaikan nadzar dan takut akan suatu hari yang adzabnya 

merata di mana-mana.”
1304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1303

 QS. Al-Ma‟idah : 89. 
1304

 QS. Al-Insan : 7. 
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SUMPAH 
 

 

Sumpah harus dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifat-Nya. 

Seperti mengatakan; Wallahi, Billahi, Tallahi (Demi Allah), Demi Ar-

Rahman, Demi keagungan Allah, Demi kemuliaan-Nya, dan yang 

semisalnya. Di antara dalil bahwa bersumpah harus dengan nama Allah q, 

adalah sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu „Umar p, 

Rasulullah a bersabda; 

 

ُ صْف  ِ  َ ْف ِاَ  ْف ِ فْف ِذحاَّن َ كْف  َ  ْف َ حَ  َقحِا حً َ  ْف

 

“Barangsiapa bersumpah, hendaknya bersumpah dengan Nama Allah atau 

diam.”
1305

 

 

Adapun dalil tentang bersumpah dengan sifat-sifat Allah q, adalah 

sebagaimana hadits yang diriwayatkan pula dari Ibnu ‟Umar p, ia berkata; 

 

ِخ  ُ ُ  ْف ِ  َ َ  َّنَ  َ  َ ُ َ  ِّبِِد جاْف ُ َعَ  ْف ُ  جا َّنِريِّبِ َ  َّنى جاَّن  .َ حَ صْف َيِ  ْف

 

“Nabi a bersumpah (dengan mengatakan), “Tidak demi (Dzat) yang 

membolak-balikkan hati.”
1306

 

 

Hukum Sumpah 

Hukum sumpah terbagi menjadi lima, antara lain : 

 

a. Sumpah yang wajib, seperti; sumpah seorang yang tidak bersalah agar 

selamat dari kebinasaan. 

b. Sumpah yang sunnah, seperti; sumpah ketika mendamaikan pihak yang 

bertikai. 

c. Sumpah yang mubah, seperti; bersumpah melakukan atau meninggalkan 

perbuatan mubah atau untuk menegaskan suatu perkara. 

d. Sumpah yang makruh, seperti; bersumpah melakukan hal yang makruh 

atau meninggalkan hal yang dianjurkan. Termasuk sumpah yang makruh 

adalah bersumpah dalam jual beli. Hal sebagaimana hadits yang 

diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, bahwa aku mendengar 

Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
1305

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2533 dan Muslim Juz 3 : 1646. 
1306

 HR. Bukhari Juz 6 : 6253. 
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َرَ َ سِ  ِكَ ٌس ِا ْف َ ِس ُ  ْف َ ٌس ِا  ِّبِ ْف َكِ ُف ُ َ  ِّبِ  .جَاْف

 

”Sumpah menjadikan barang dagangan laris, namun menghilangkan 

keberkahan.”
1307

 

 

e. Sumpah yang haram, seperti; bersumpah secara dusta dengan sengaja, 

bersumpah untuk melakukan kemaksiatan atau bersumpah untuk 

meninggalkan yang wajib. 

 

 

Macam-macam Sumpah 

Sumpah terbagi menjadi tiga macam, antara lain : 

 

1. Sumpah palsu (al-yaminul ghamus) 

Sumpah palsu yaitu sumpah secara dusta dengan sengaja untuk 

mengambil harta/hak orang lain atau untuk suatu dosa dan pengkhianatan. 

Diriwayatkan dari ‟Abdullah bin „Amru p, ia bertanya kepada Rasulullah 

a; 

 

ُا؟ َ حَ   َ ُ  ْف ُ  جاْف َ ِ  ْف ِ  ٍ : َ َ ح جاْف ِ ٍب ُ  ْف َطِ ُع َ حَ  ج ْف َ ح , جَاَّنِ  ْف َي ْف ُ َ  ِ  ْف
 َ حِ ٌخ 

 

“Apa itu sumpah palsu?” Rasulullah a menjawab, “Yaitu (sumpah) yang 

digunakan untuk mengambil harta seorang muslim, padahal ia dusta.”
1308

  

 

Sumpah palsu merupakan salah satu dosa besar. Diriwayatkan dari 

‟Abdullah bin ‟Amru p, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

  ُ َ ِ  ْف ِ  َ جاْف ُ  جا َّن ْف ِ  َ َ طْف َ جِاَديْف ُق جاْف ِ َ ُعُ  ْف َ جُ  ِذحاَّن شْف ِ َ َرحِتُ  جَِلْف جَاْف
ُا  َ ُ  ْف  .جاْف

 

“Dosa-dosa besar (adalah); menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua 

orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah palsu.”
1309

 

 

                                                 
1307

 HR. Bukhari Juz 2 : 1981, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1606. 
1308

 HR. Bukhari Juz 6 : 6522. 
1309

 HR. Bukhari Juz 6 : 6298. 
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Sumpah palsu dinamakan dengan ghamus, karena ia membenamkan 

pelakunya di dalam dosa, kemudian nanti membenamkan pelakunya ke 

dalam Neraka. Allah q berfirman; 

 

ً   ِئ َّن  َ حِ ِ  ْف َغَ ً ح َ ِ  ْف  َ  َيْف
ِ ِد جاَّن َ  ِذَ  ْف َطُ  ْف َ  َيلْف  ُ َاِثَك َ  َآَ َق َاُ  ْف  جاَّنِ يْف

  َ َ ُ ُ ُ ُ  جاَّن ِآَ ِز َ َ  يَُ  ِّبِ ِ  ْف  ِ ي جآلْف ِ َ حَ ِس َ َ  يَُز ِّبِ ْف َ  جاْف ِ  ْف َي ْف َي ْف ُُ  ِئَا ْف
 . َِا ْف ٌ  َ َاُ  ْف َعَ جٌخ 

 

“Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah 

mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian 

(pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, 

tidak akan melihat mereka pada Hari Kiamat, tidak akan mensucikan 

mereka, dan bagi mereka siksa yang pedih.”
1310

 

 

Karena demikian besar dosa sumpah palsu, sehingga tidak ada 

kaffarah untuk sumpah palsu. Namun pelakunya wajib bertaubat dan 

mengembalikan hak-hak kepada yang berhak menerimanya. Ini adalah 

pendapat jumhur ulama‟, yaitu; Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

حَرزٌ  َ  َاُ  َّن َ  َّن ٌ  َا ْف ُ  ِذحاَّنِ  َآ ْف  ْف
ِ  َق ِّبٍ َعزَّن َ َؾ َّن  جَالِّبِ ِ  ِذَ  ْف ُ  جا َّن ْف  َ  َ طْف

ُد  ْف  َ  ِ ِ  َ  ْف ُ إْف ِ َ جُر  َ  جاْف ِف َي ْف َ  ْف جاْف قْف َطِ ُع ِذَ ح َ حً   َ  جازَّن ٌ  َ حِذَ زٌ َي ْف  ْف َيِ  ْف
ِ  َق ِّبٍ   .ِذَ  ْف

 

“Lima hal yang tidak ada kaffarahnya; meyekutukan Allah, membunuh jiwa 

tanpa hak, merampas hak orang mu‟min, lari dari peperangan, dan sumpah 

palsu untuk mendapatkan harta yang bukan haknya.”
1311

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1310

 QS. Ali „Imran : 77. 
1311

 HR. Ahmad. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 

3247. 
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2. Sumpah yang tidak dimaksudkan sumpah (al-yaminul laghwi) 

Sumpah yang tidak dimaksudkan sumpah yaitu ucapan sumpah yang 

tidak diniatkan untuk sumpah. Seperti ucapan, “Tidak demi Allah, Ya demi 

Allah, Demi Allah engkau harus makan, dan semisalnya. Sumpah jenis ini 

tidak sah, jika melanggarnya tidak ada kewajiban kaffarah, dan pelakunya 

tidak berdosa. Hal ini sebagaimana Firman Allah q; 

 

َ حِ ُ  ْف َ َاِ  ْف يَُإجِآُ ُ  ْف ِذَ ح َ   ِ  ِ يْف  َيْف ُ ِذحا َّن ْف ضُُ   يَُإجِآُ ُ ُ  جاَّن دْف َع َّن
َ ح َ  َيْف  جاْف

 

”Allah tidak menghukum kalian disebabkan karena sumpah-sumpah kalian 

yang tidak dimaksudkan (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kalian 

disebabkan karena sumpah-sumpah yang kalian sengaja.”
1312

 

 

Berkata ‟Aisyah i; 

 

َيُس  َزَاصْف َ ِ ِه جآلْف َ حِ ُ  ْف  َ  } َ ْف ِ  ِ يْف  َيْف ُ ِذحا َّن ْف ِ   {يَُإجِآُ ُ ُ  جاَّن ِ يْف َ  ْف
ِ َ َذَ ى َ جاَّنِ  ُؾِ  َ  َ جاَّن  .جا َّن

 

“Ayat, ”Allah tidak menghukum kalian disebabkan karena sumpah-sumpah 

kalian yang tidak dimaksudkan (untuk bersumpah),” turun (tentang) 

perkataan seseorang, “Tidak, demi Allah” dan “Benar, demi Allah.”
1313

 

 

Temasuk dalam al-yaminul laghwi adalah sumpah yang diyakini 

berdasarkan dugaan yang kuat, namun ternyata sebaliknya. Ini adalah 

pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. 

 

3. Sumpah yang dianggap sah (al-yaminul mun‟aqidah) 

Sumpah yang dianggap sah yaitu sumpah yang disengaja dengan 

tujuan untuk menguatkan suatu perkara yang akan datang. Jika sumpah ini 

dilanggar, maka wajib membayar kaffarah. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1312

 QS. Al-Maidah : 89. 
1313

 HR. Bukhari Juz 4 : 4337. 



  

604

Kaffarah Sumpah 

Seorang yang melanggar sumpah, maka diwajibkan untuk memilih 

salah satu dari kaffarah sumpah berikut ini : 

 

1. Memberi makan sepuluh orang miskin, dengan makanan yang biasa 

diberikan untuk keluarganya. Ukuran makanan tersebut adalah 

berdasarkan ‟urf (kebiasaan) daerah tersebut. Ini adalah pendapat 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 5. Berkata Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyyah 5; 

”Semua yang tidak ditentukan oleh Pembuat Syari‟at, maka ia 

dikembalikan kepada ‟urf (kebiasaan). Dan dalam masalah ini Pembuat 

Syari‟at tidak menentukan kadar/ukuran(nya), maka ia dikembalikan 

kepada ‟urf. Apalagi ada pendukung dari Firman Allah q, ”Yaitu dari 

makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian.”
1314

 

2. Memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, dengan pakaian yang 

dapat menutup aurat ketika shalat. Ini adalah pendapat Imam Malik dan 

Imam Ahmad n. 

3. Memerdekakan hamba sahaya, yang muslim. Ini adalah pendapat 

Jumhur ulama‟. 

4. Jika seorang tidak mampu melakukan salah satu dari ketiga hal di atas, 

maka kaffarahnya dengan berpuasa tiga hari. 

 

Hal ini sebagaimana firman Allah q; 

 

َ حِ ُ  ْف َ َاِ  ْف يَُإجِآُ ُ  ْف ِذَ ح َ   ِ  ِ يْف  َيْف ُ ِذحا َّن ْف ضُُ   يَُإجِآُ ُ ُ  جاَّن دْف َع َّن
َ  ِ  ْف  َ حُ  َعَلَ ِز َ َ حِ  ْف حَرضُُ  ِئطْف َ حَ  َ َ  َّن َيْف ُ  ْف  جاْف ِ  ْف َ   َ ْف ِ ُ  ْف َ ِط َ ح ضُ ْف  َ ْف

ُ  َرَ َرسٍ  ِ يْف َ ضُُ  ْف  َ ْف َضكْف حَرُز   َ ْف ِ  ْف َ َ  ْف َا ْف َيِؿدْف َ ِ َ حُ  َغَ َغِس  َيَّنحٍ  َ ِاَك َ  َّن
َ حِ ُ  ْف  ُط ْف   َيْف  ِئَ ج َقَ  ْف

“Allah tidak menghukum kalian disebabkan karena sumpah-sumpah kalian 

yang tidak dimaksudkan (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kalian 

disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja, maka kaffarah 

(melanggar) sumpah itu, ialah; memberi makan sepuluh orang miskin, dari 

makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian, atau memberi 

pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. 

Barangsiapa tidak sanggup (melakukan yang demikian), maka kaffarahnya 

(adalah) berpuasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarah 

sumpah-sumpah kalian, jika kalian (melanggar) sumpah.”
1315

 

                                                 
1314

 Majmu‟ah Al-Fatawa. 
1315

 QS. Al-Ma‟idah : 89. 
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Berlakunya kaffarah sumpah jika terpenuhi beberapa syarat berikut : 

 

1. Sumpah dilakukan oleh seorang yang mukallaf (baligh dan berakal). 

2. Sumpah yang dilafazhkan dengan sengaja dan dilakukan secara sukarela 

(tanpa paksaan). 

3. Sumpah yang diucapkan dimaksudkan untuk sumpah (Al-Yaminul 

Mun‟aqidah). 

4. Sumpah dilakukan atas sesuatu yang akan datang (bukan untuk yang 

telah terjadi). 

5. Terjadi pelanggaran sumpahnya dalam keadaan sadar dan tanpa ada 

paksaan. Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu „Abbas p, dari Nabi a, 

beliau sabda; 

 

ج َعَ  ْف ِ  ِ ُ  ْف ُط ْف َ حَ  َ َ ح ج ْف َخَ أَ َ جا ِّبِ ْف ِطي جاْف َ َ َضَع َع ْف  ُ َّن  .ِئ َّن جاَّن

 

”Sesungguhnya Allah memaafkan perbuatan umatku yang disebabkan 

oleh salah, lupa, atau dipaksa.”
1316

 

 

 

Catatan : 

 Dimakruhkan terlalu banyak bersumpah. Karena Allah q mencela 

orang yang banyak bersumpah. Sebagaimana firman-Nya; 

 

ٍف َ ِ  ْف ٍ  َ َ    ضُِ عْف ُ  َّن َق َّن

 

”Dan janganlah engkau mengikuti setiap orang yang banyak 

bersumpah lagi hina.”
1317

 

 

 Seorang yang mengatakan, “Aku bersumpah” (tanpa menyebut nama 

Allah atau sifat-Nya), maka perkataan tersebut dianggap sebagai 

sumpah jika di dalam hatinya ia berniat untuk bersumpah. Ini adalah 

pendapat Ishaq, Malik, dan Ibnul Mundzir n. 

 

 

 

 

 

                                                 
1316

 HR. Ibnu Majah : 2045. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Irwa‟ul Ghalil : 2566. 
1317

 QS. Al-Qalam : 10. 
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 Apabila seorang mengucapkan insya Allah (jika Allah menghendaki) 
ketika bersumpah, maka jika ia menyelisihi sumpahnya, ia tidak 

dianggap melanggar sumpah. Dengan syarat kata-kata insya Allah 

tersebut harus bersambung (muttashil) dengan ucapan sumpahnya, 

baik kata insya Allah tersebut diucapkan di awal atau di akhir 

sumpah. Hal ini merupakan kesepakatan para ulama‟. Diriwayatkan 

dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

َ عْف  ُ َا ْف َيكْف  َا ْف َ حَ  ِئ ْف َشحَء جاَّن

 

“Seandainya ia mengucapkan, “Insya Allah” (berarti) ia tidak 

melanggarnya.”
1318

 

 

Diriwayatkan pula dari Ibnu „Umar p, sesungguhnya Rasulullah a 

bersabda; 

 

َ ى َ َ  ِق ْفَع  َطػْف ُ َ َ ِد ج ْف ٍ  َ َ حَ  ِئ ْف َشحَء جاَّن َ  ْف َقَ َف َعَ ى َيِ  ْف
 .َعَ  ْف ِ 

 

“Barangsiapa yang bersumpah, lalu ia mengucapkan insya Allah, 

berarti ia telah melakukan pengecualian, maka tidak ada hukuman 

baginya (jika ia melanggarnya).”
1319

 

 

 Diharamkan bersumpah dengan selain Allah q. Ini merupakan 

kesepakatan para ulama‟. Misalnya mengatakan, ”Demi Nabi, demi 

hidupmu, demi amanah, demi Ka‟bah, dan semisalnya. Hal tersebut 

merupakan bentuk kesyirikan, karena sumpah adalah pengagungan 

terdapat sesuatu yang dijadikan sandaran sumpah, sedangkan 

pengagungan hanyalah untuk Allah q. Dan seorang yang bersumpah 

dengan selain Allah, maka sumpahnya tidak diperhitungkan. 

Diriwayatkan dari Ibnu „Umar p ia berkata, aku mendengar 

Rasulullah a bersabda; 

  َ َ ِ َ َ دْف َ َ َ  َ  َشْف ِ  جاَّن  َ  ْف َقَ َف ِذَ  ْف

 

“Barangsiapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah 

berbuat kekufuran atau kesyirikan.”
1320

 

                                                 
1318

 HR. Bukhari Juz 5 : 4944 dan Muslim Juz 3 : 1654. 
1319

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 1531. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Irwa‟ul Ghalil : 2571. 
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 Apabila seorang terpeleset lisannya bersumpah dengan selain Allah, 
maka hendaklah ia segera mengucapkan Laa Ilaha Illallah. Hal ini 

sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 ُ َ ُ  ْف َ  ِئَاَ  ِئ َّن جاَّن ى َ  ْف ِش َ جاُ زَّن ِ ِ  َ جا َّن  َ  ْف َقَ َف َ َ حَ  ِ يْف َق ْف

 

”Barangsiapa yang bersumpah dan mengatakan dalam sumpahnya, 

”Demi Latta dan ‟Uzza,” maka katakanlah Laa Ilaha Illallah (Tidak 

ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah).”
1321

 

 

Dan bersumpah dengan selain Allah tidak perlu membayar kaffarah. 

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 5; 

”Bersumpah dengan makhluk, seperti bersumpah; dengan ka‟bah, 

raja-raja, nenek moyang, pedang, dan selainnya, ... Sumpah-sumpah 

tersebut tidak sakral (tidak dihormati), bahkan sumpah (tersebut) tidak 

diterima dan tidak (menuntut adanya) kaffarah bagi yang 

melangarnya. (Hal ini) berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.”
1322

 

 

 Dianjurkan untuk melanggar sumpah jika ada hal yang lebih baik 
daripada sumpahnya. Seperti seorang yang bersumpah untuk 

melakukan yang makruh atau untuk meninggalkan yang dianjurkan, 

maka hendaknya ia melakukan hal yang lebih baik dari sumpahnya 

tersebut dan membayar kaffarah sumpahnya. Hal ini berdasarkan 

hadits yang diriwayatkan dari ‟Abdurrahman bin Samurah p, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

 ْف َع ْف 
َ ح َ َ  ِّبِ ً ج ِ  ْف َ َ ح َآ ْف ٍ  َ َ  َيْفَص َغ ْف َص َعَ ى َيِ  ْف َ ِئَ ج َقَ  ْف

 َيِ  ِ َك َ جتْفِص جاَّنِ  ْف ُ َ  َآ ْف ٌ 

 

“Apabila engkau bersumpah terhadap suatu hal, lalu engkau melihat 

ada sesuatu yang lebih baik daripada sumpahmu, maka bayarlah 

kaffarah untuk sumpahmu dan lakukan hal yang lebih baik 

(tersebut).”
1323

 

 

                                                                                                                            
1320

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 1535, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 3251. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih Sunan Tirmidzi : 1241. 
1321

 HR. Bukhari Juz  4 : 4579, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1647. 
1322

 Majmu‟ Fatawa, 33/122. 
1323

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 6 : 6248, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 

1651. 
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 Sumpah bergantung kepada niat orang yang bersumpah. Sehingga 
misalnya; seorang bersumpah untuk tidak tidur di atas tanah, namun 

yang ia maksudkan adalah tidak tidur di atas ranjang, maka sumpah 

yang berlaku adalah yang ia niatkan. Maka jika ia tidur di atas tanah, 

ia tidak dianggap melanggar sumpahnya. Atau seorang yang 

bersumpah untuk tidak menggunakan kain katun, namun yang ia 

maksudkan adalah tidak menggunakan kain katun yang berupa baju. 

Maka jika ia menggunakan celana yang terbuat dari kain katun, ia 

tidak dianggap melanggar sumpahnya. Ini adalah penjelasan dari 

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza‟iri 2.  

 

 Namun apabila seorang diminta untuk bersumpah, maka sumpah 
tersebut sesuai dengan niat orang yang meminta sumpah. Dan niat 

orang yang bersumpah tidak diperhitungkan (walaupun orang yang 

bersumpah melakukan tauriyah).
1324

 Hal ini berdasarkan hadits yang 

diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ِ ِف  َطكْف ُ  ْف ُ  َعَ ى ِ  َّنِس جاْف َ ِ  ْف  .جَاْف
 

“Sumpah itu sesuai dengan niat orang yang meminta sumpah.”
1325

 

 

Dan diriwayatkan pula dari Abu Hurairah y, ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

ِ  َ حِقُرَك  ُ َك َعَ  ْف  َيِ  ْف َُك َعَ ى َ ح يَُ دِّبِ

 

“Sumpahmu (itu sesuai) apa yang dibenarkan oleh temanmu.”
1326

 

 

 Apabila ada seorang yang memiliki barang, lalu tiba-tiba ada seorang 
yang mengaku bahwa barang itu adalah miliknya, maka orang yang 

menuntut tersebut harus mendatangkan bukti atau saksi. Jika ia tidak 

dapat mendatangkan saksi, maka cukup bagi yang dituntut untuk 

bersumpah dan barang tersebut tetap menjadi miliknya. Hal ini 

berdasarkan qaidah fiqhiyyah; 

 

 َ  َ ُ  َعَ ى َ  ْف  َ ْف َ ِ  ْف ِعيْف َ جاْف ُ دَّن َ ُس َعَ ى جاْف  جَاَر ِّبِ
“Bagi yang menuntut wajib membawa bukti, sedangkan yang 

mengikari cukup bersumpah.” 

                                                 
1324

 Tauriyah adalah perkataan bukan dengan maksud yang sebenarnya. 
1325

 HR. Muslim Juz 3 : 1653. 
1326

 HR. Muslim Juz 3 : 1653. 
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 Apabila seorang bersumpah untuk mengharamkan sesuatu yang halal 
baginya (selain isterinya) –misalnya seorang mengatakan, “Makanan 

ini haram bagiku,”- maka sesuatu tersebut tetap halal baginya (tidak 

menjadi haram). Namun ia wajib membayar kaffarah, jika ia 

melanggar sumpahnya tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah q; 

 

َضحَش  َيح َطِ يْف َ  ْف ُ َاَك َضرْف ُ  َ ح  ََق َّن جاَّن َ جِؾَك   َيُّلَ ح جا َّنِريُّل ِاَ  ضَُك ِّبِ  َزْف
ٌر َرِق ْف ٌ  ُ َغُ  ْف َ ُ  ْف  َ دْف . َ جاَّن ُ َ  ْف َ حِ ُ  ْف َ جاَّن ُ َاُ  ْف َضِك َّنَس  َيْف َ َ َا جاَّن

َكِ  ْف ُ  َ ُ  َ  ُ  جاْف َ ِ  ْف  .جاْف
 

“Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah 

halalkan bagimu, engkau mencari kesenangan hati isteri-isterimu? 

Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya 

Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari 

sumpahmu dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha 

Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
1327

 

 

Akan tetapi jika yang diharamkan adalah isterinya, maka dapat jatuh 

talak atau zhihar,
1328

 tergantung kepada niatnya. Berkata Syaikh Abu 

Bakar Jabir Al-Jazairi 2;
1329

 

“Barangsiapa yang mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, 

maka tidak menjadi haram atasnya apa yang ia haramkan tersebut, 

kecuali isteri. Karena jika mengharamkan isterinya atas dirinya, maka 

isteri tersebut menjadi haram baginya. Sehingga barangsiapa yang 

mengatakan kepada isterinya, “Engkau haram atasku,” sedangkan 

maksudnya adalah menceraikannya, maka ia menjadi dicerai. Namun 

jika ia tidak bermaksud menceraikannya, maka ia wajib membayar 

kaffarah (zhihar), (dan) isteri(nya) boleh kembali kepadanya (setelah 

membayar kaffarah zhihar), dan (isterinya) tidak menjadi haram 

baginya.” 

 

Sehingga seorang yang mengharamkan isterinya (dengan niat zhihar), 

maka ia wajib membayar kaffarah zhihar.
1330

 Adapun jika yang 

diharamkan adalah selain isterinya, maka ia wajib membayar kaffarah 

sumpah (jika ia melanggarnya). 

                                                 
1327

 QS. At-Tahrim : 1-2. 
1328

 Zhihar adalah mengharamkan isteri untuk digauli. 
1329

 Nida-atur Rahman li Ahlil Iman. 
1330

 Kaffarah Zhihar adalah dengan memerdekakan budak, atau berpuasa dua bulan 

berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang muskin. Hal ini sebagaimana yang 

telah ditetapkan Allah q dalam QS. Al-Mujadilah : 3-4. 
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 Apabila seorang bersumpah bahwa orang lain akan melakukan 
sesuatu hal, dan ternyata orang tersebut tidak melakukannya –

misalnya seorang mengatakan, ”Demi Allah, sunguh engkau akan 

melakukan hal ini,” dan ternyata orang tersebut tidak melakukannya,- 

maka orang yang bersumpah wajib membayar kaffarah. Ini adalah 

pendapat jumhur ulama‟, dan ini pula pendapat yang dipilih oleh 

Syaikh „Abdul Aziz bin „Abdullah bin Baz 5. 

 

 Apabila ada seorang bersumpah atas nama Allah q, maka harus 

mempercayainya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari Rasulullah 

a, beliau bersabda; 

 

ِ ُق  َيَ  َرُؾً  َي ْف ُ  َ  ْف َ ى ذْف َص؟ َ حَ  :  َ َ حَ  . َر َى ِع ْف َ  ْف َ  :   َ ْف
َ ى. َ جاَّنِ  ْف َ  ِئَاَ  ِئ َّن ُ  َ  ِ  َ َ َ ذْفُص َذَ ِ  ْف :  َ َ حَ  ِع ْف  . َ  ْفُص ِذحاَّن

 

“Isa bin Maryam melihat seorang yang sedang mencuri. Lalu Isa 

berkata kepadanya, ”(Apakah) engkau mencuri?” Orang tersebut 

menjawab, ”Tidak, demi Dzat yang tidak ada Ilah selain-Nya. ” 

Maka Isa berkata, ”Aku beriman kepada Allah, dan aku mendustakan 

penglihatanku.”
1331

  

 

Diriwayatkan pula dari Ibnu „Umar p ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

َا  َ  ْف  َ  ْف
ِ َا . َ  ْف ُقِ َف َاُ  ِذحاَّن َ  ِ َ  جاَّنِ . َ َ  ْف َا ْف َي ْف   َ َ  ْف

ِ  .ِذحاَّن

 

“Barangsiapa yang diberikan sumpah atas nama Allah, maka 

percayailah. Dan barangsiapa yang tidak percaya dengan (sumpah) 

atas nama Allah, maka ia bukan termasuk golongan Allah.”
1332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1331

 HR. Muslim Juz 4 : 2368 dan Ibnu Majah : 2102, lafazh ini miliknya. 
1332

 HR. Ibnu Majah : 2101. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 7247. 
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 Diperbolehkan membayar kaffarah sebelum melanggar sumpah. Ini 
adalah pendapat jumhur ulama‟. Hal ini sebagaimana yang 

diisyaratkan dalam hadits yang diriwayatkan dari „Abdurrahman bin 

Samurah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ِ َك غُ َّن جتْفِص جاَّنِ  ْف ُ َ  َآ ْف ٌ   ْف َع ْف َيِ  ْف
 َ َ  ِّبِ

 

“Bayarlah kaffarah sumpahmu, kemudian lakukan apa yang lebih 

baik (tersebut).”
1333

 

 

Diperbolehkan pula membayar kaffarah setelah melanggar sumpah. 

Namun tidak diperbolehkan membayar kaffarah sebelum bersumpah. 

Ini merupakan kesepakatan para ulama‟. 

 

 Hendaknya pembayaran kaffarah kepada sepuluh orang dengan jenis 
yang sama (makanan semua atau pakaian semua). Ini adalah pendapat 

Imam Asy-Syafi‟i dan Ibnu Hazm n.  

 

 Pembayaran kaffarah berupa makanan dan pakaian tidak dapat 
digantikan dengan uang, karena ayat yang menerangkannya jelas 

menentukan bentuk makanan dan pakaian. Ini adalah pendapat 

jumhur ulama‟, dan ini pula pendapat yang dipilih oleh Syaikh „Abdul 

Aziz bin „Abdullah bin Baz 5. 

 

 Kaffarah dengan berpuasa tiga hari tidak disyaratkan harus dilakukan 

dengan berturut-turut. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Asy-

Syafi‟i, dan Ibnu Hazm n. 

 

 Apabila seorang berulang-ulang bersumpah atas satu hal, lalu ia 

melanggarnya, maka cukup baginya membayar kaffarah satu kali. Ini 

adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hazm, dan 

ini pula pendapat yang dipilih oleh Syaikh „Abdul Aziz bin „Abdullah 

bin Baz n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1333

 HR. Abu Dawud : 3278, dengan sanad yang shahih. 



  

612

 Tidak diperbolehkan seorang bersumpah dengan agama selain Islam. 
Misanya mengatakan, “Jika aku mendapatkan harta tersebut, maka 

aku menjadi nashrani. Jika ia mengucapkan sumpah tersebut dengan 

maksud sungguh-sungguh dan menyetujui kekafiran, maka ia menjadi 

kafir. Namun jika ia mengucapkan sumpah tersebut dengan maksud 

dusta, maka ia tetap berdosa karena telah meremehkan agama Islam. 

Dan seorang bersumpah dengan agama selain Islam tidak 

berkewajiban membayar kaffarah. Diriwayatkan dari „Abdullah bin 

Buraidah p, dari bapaknya ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

َ ِ  َ ِا ْف َ حَ  َ حِ ًذح َ ُ َ  َ َ ح َ حَ  َ ِئ ْف  ِ ْف ٌء ِ َ  جِلْف يْف َذِ  ْف
َ  ْف َ حَ  ِئ ِّبِ

َ ِ  َ حِاً ح ِ ْف  .َ حَ  َ حِّدً ح َا ْف َيُ دْف ِئَاى جِلْف

 

“Barangsiapa yang berkata, “Sesungguhnya aku berlepas diri dari 

Islam.” Jika ia dusta, maka ia sebagaimana yang ia katakan. Dan 

jika ia jujur, maka ia tidak akan kembali ke dalam Islam dengan 

selamat.”
1334
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 HR. Ahmad, Nasa‟i Juz 7 : 3772, lafazh ini miliknya, dan Ibnu Majah : 2100. Hadits ini 
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613

NADZAR 
 

 

Jumhur ulama‟ berpendapat bahwa hukum nadzar adalah makruh. Di 

antara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu „Umar p, ia 

berkata; 

 

ًثح َ ِئ َّنَ ح  ِر َ حَ  ِئ َّنُ  َ  َيُ ّدُّل َش ْف ِ  َ َ  َّنَ  َعِ  جا َّن ْف ُ َعَ  ْف َ َ ى جا َّنِرُي َ  َّنى جاَّن
َرِخ ْف ِ  ِ ُؼ ِذِ  ِ َ  جاْف َطخْف  .َي ْف

 

“Nabi a melarang dari nadzar, beliau bersabda, “Sesungguhnya nadzar 

tidak dapat menolak sesuatu, dan sesungguhnya nadzar keluar dari orang 

yang kikir.”
1335

 

 

 

Macam-macam Nadzar 

Nadzar terbagi menjadi dua macam, antara lain : 

 

1. Nadzar mutlak  

Nadzar mutlak yaitu seorang yang mewajibkan atas dirinya sendiri 

dengan suatu perbuatan tanpa menggantungkannya kepada sesuatu. 

Misalnya seorang mengatakan, ”Aku berjanji akan melakukan puasa senin 

kamis.”  

 

2. Nadzar mua‟llaq 

Nadzar mua‟llaq yaitu seorang yang mewajibkan atas dirinya sendiri 

dengan suatu perbuatan dan menggantungkannya terhadap adanya nikmat 

atau hilangnya keburukan. Misalnya; “Jika Allah menyembuhkan 

penyakitku, maka aku wajib berpuasa senin kamis.” Nadzar mu‟allaq ini 

memulainya adalah makruh, namun jika syaratnya telah terpenuhi, maka 

wajib untuk melaksanakannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1335
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Catatan : 

 Apabila seorang bernadzar untuk menyedekahkan semua hartanya, 
maka ia harus menyedekahkan semua hartanya, selama hal tersebut 

tidak memudharatkan dirinya dan orang-orang yang berada di bawah 

tanggungannya. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi‟i dan An-

Nakha‟i n. Namun jika hal tersebut akan memudharatkannya, maka 

cukup membayar kaffarah. 

 

 Kaffarah nadzar sama seperti kaffarah sumpah. Hal ini sebagaimana 

hadits dari „Uqbah bin ‟Amir y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

حَرُز َيِ  ْف ٍ  ِر َ  َّن حَرُز جا َّن ْف  َ  َّن
 

“Kaffarah nadzar adalah (sama seperti) kaffarah sumpah.”
1336

 

 

 Seorang yang bernadzar dengan sesuatu yang tidak dimilikinya, atau 
bernadzar dengan sesuatu yang ia tidak mampu untuk 

mengerjakannya, maka ia wajib membayar kaffarah. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Tsabit bin Adh-Dhahhak y, dari Nabi a, beliau 

bersabda; 

 

ِ ُك  َ ح َ  َي ْف َ  َعَ ى َرُؾٍ  َ َ ٌر ِ  ْف  َا ْف

 

“Tidak ada nadzar bagi seseorang,  terhadap sesuatu yang tidak 

dimiliki(nya).”
1337

 

 

 Apabila bercampur antara nadzar ketaatan dengan kemaksiatan, maka 

wajib melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Dari Ibnu 

„Abbas y, ia berkata; 

 

ِ  َ َ  َّنَ  َيخْف ُُد ِئَ ج ُ َ  ِذَ ُؾٍ  َ حِتٌ  َ َ أََ   ُ َعَ  ْف َ ح جا َّنِريُّل َ  َّنى جاَّن َذ ْف
َطِ  َّن َ َ   ُ َد َ َ  َي ْف َ  َ َ  َي ْف َ  َ َ َر  َ ْف َيُ  ْف َ جِت ْف ج  َذُ ْف ِئ ْف ُ  َ َ حاُ ْف َع ْف
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 HR. Muslim Juz 3 : 1645. 
1337

 HR. Muslim Juz 1 : 110, lafazh ini miliknya, Nasa‟i Juz 7 : 3812, Tirmidzi Juz 3 : 1181, 

Abu Dawud : 3257, dan Ibnu Majah : 2124. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 

5 dalam Shahihul Jami‟ : 5404. 
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َ َطَ  َّن ْف  ُه َ  ْف ِ  َ َ  َّنَ  ُ  ُّل ُ َعَ  ْف َ  َ َ حَ  جا َّنِريُّل َ  َّنى جاَّن َيَطَ  َّنَ  َ َيُ  ْف
 ُ  َ ُ ِط َّن َ  ْف ُ دْف َ اْف َ  ْف َطِ  ْف َ اْف َ  ْف  َ اْف

 

“Ketika Nabi a berkhutbah ada seorang laki-laki yang berdiri, maka 

Nabi a bertanya tentang orang tersebut. Para Sahabat menjawab, ”(Ia 

adalah) Abu Israil. Ia bernadzar untuk selalu berdiri dan tidak duduk, 

tidak beteduh, tidak berbicara, dan berpuasa.” Nabi a menjawab, 

”Katakan kepadanya agar ia berbicara, berteduh, duduk, dan 

menyempurnakan puasanya.”
1338

 

 

 Barangsipa yang bernadzar untuk melakukan kemaksiatan, maka 
haram hukumnya memenuhi nadzar tersebut. Hal ini merupakan 

kesepakatan para ulama‟. Namun orang tersebut wajib membayar 

kaffarah. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Ahmad, dan Ats-Tsauri 

n. Diriwayatkan dari ‟Aisyah i, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

 ِ  ِ ِ َ ُ  َ َ  َي ْف ُ  َ َ  ْف َ َ َر  َ ْف َي ْف ُ ِ  ْف َ َ  ْف َع جاَّن  .َ  ْف َ َ َر  َ ْف يُِ  ْف

 

“Barangsiapa bernadzar untuk mentaati Allah, maka hendaklah ia 

mentaati-Nya. Dan barangsiapa yang bernadzar untuk bermaksiat 

kepada-Nya, maka janganlah ia bermaksiat kepada-Nya.”
1339

 
 

 Barangsiapa bernadzar untuk selain Allah q –seperti kepada malaikat, 

Nabi, dan sebagainya,- maka ia telah berbuat syirik kepada Allah q, 

dan nadzar tersebut tidak boleh ditunaikan. Berkata Syaikhul Islam 

Ibnu Taimiyah 5; 

“Para ulama‟ telah bersepakat (atas) tidak diperbolehkannya bernadzar 

untuk selain Allah, baik Nabi maupun yang selainnya, dan itu adalah 

syirik yang tidak boleh ditunaikan.”
1340
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 Apabila seorang bernadzar untuk melakukan penyembelihan, maka 
tidak diperbolehkan melakukan penyembelihan di tempat yang 

terdapat berhala yang disembah atau di tempat yang dijadikan 

perayaan jahiliyah. Karena itu merupakan kemaksiatan kepada Allah 

q. Diriwayatkan dari Tsabit bin Adh-Dhahhak y ia berkata; 

 

َكَ  ِئِذً   ِ  َ َ  َّنَ   َ ْف َي ْف ُ َعَ  ْف ِد جا َّنِريِّبِ َ  َّنى جاَّن َ َ َر َرُؾٌ  َعَ ى َع ْف
ِ  َ َ  َّنَ  َ َ حَ   ُ َعَ  ْف ُش  َ ْف :  ِذُرَ جَ َس  َ أََضى جا َّنِريَّن َ  َّنى جاَّن يْف َ َ رْف

ِئ ِّبِ
ِ  َ َ  َّن َ  ُ َعَ  ْف َكَ  ِئِذً  ِذُرَ جَ َس  َ َ حَ  جا َّنِريُّل َ  َّنى جاَّن َ ح :   َ ْف َ  ْف َ حَ  ِ  ْف

ج َرُد؟ َ حاُ ْف َؿحِ ِ  َّنِس يُ ْف َغحِ  جاْف ٌد : َ   َ حَ  :  َ َغٌ  ِ  ْف  َ ْف َ ح ِع ْف َ  ْف َ حَ  ِ  ْف
ج ؟ َ حاُ ْف َ حِّدِ  ْف ِ  َ َ  َّن َ :  ِ  ْف  َعْف ُ َعَ  ْف ِف :  َ   َ حَ  جا َّنِريُّل َ  َّنى جاَّن  َ ْف

ِ َ ِس جاَّنِ  ٍر ِ يْف َ  ْف ِرَ   َ ِا َّنُ  َ  َ َ حَء ِاَ  ْف  ِذَ  ْف

 

“Pada masa Nabi a ada seseorang bernadzar hendak menyembelih 

unta di Buwanah, lalu ia mendatangi Nabi a dan berkata, 

“Sesungguhnya aku bernadzar hendak menyembelih unta di 

Buwanah” Nabi a bertanya, “Apakah disana pernah terdapat berhala 

jahiliyyah yang disembah?” Ia menjawab, “Tidak.” Beliau (kembali) 

bertanya, “Apakah disana pernah dirayakan hari raya mereka?” Ia 

menjawab, “Tidak.” Maka Nabi a bersabda, “Penuhilah nadzarmu, 

sesungguhnya nadzar itu tidak boleh dilaksanakan jika mendurhakai 

Allah.”
1341

 

 

 Barangsipa yang bernadzar untuk melakukan sesuatu kemudian ia 
meninggal, maka wali (ahli waris)nya yang wajib mengqadha‟nya. 

Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p; 

 

ِ َ  َّنى  َ  جاَّن َطى َرُ  ْف َط ْف َ  ِج ْف ُ َضَ حَاى َع ْف َ  ُعَرحَّدَز َرِضَى جاَّن َد ذْف  َ َّن َ  ْف
َ ح ِ ِ  َع ْف َ ح َ َ ٌر َ َ حَ  ِج ْف يْف َ حَضصْف َ َعَ  ْف

ِ  َ َ  َّنَ  َ َ حَ  ِئ َّن  ُ ِّبِ ُ َعَ  ْف  .جاَّن
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“Sesungguhnya Sa‟ad bin „Ubadah y meminta fatwa kepada 

Rasulullah a. Ia mengatakan, “Sesungguhnya ibuku meninggal dunia, 

sedangkan ia mempunyai nadzar.” Maka Rasulullah a bersabda, 

“Tunaikanlah (nadzar) untuknya.”
1342

 

 

Jika nadzarnya berbentuk harta, maka ahli warisnya yang menunaikan 

nadzar tersebut dengan mengambilkan dari harta peninggalannya, 

sebelum dibayarkan hutangnya. 

 

 Apabila serang bernadzar untuk melakukan perjalanan jauh dalam 
rangka ibadah selain ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau Masjidil 

Aqsha, maka ia tidak diperbolehkan menjalankan nadzarnya tersebut 

dan ia wajib membayar kaffarah. Hal ini berdasarkan keumuman 

hadits dari Abu Hurairah y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

ِؿِد  ِؿِد ْف َ َ ج َ َ  ْف َقحُ  ِئ َّن ِئَاى َغَ َغِس َ َ حِؾَد َ  ْف َ  ضَُلدُّل جا ِّبِ
َ ى َ ْف ِؿِد جاْف َكَ جِ  َ َ  ْف  .جاْف

“Tidak diperbolehkan melakukan perjalanan jauh (dalam rangka 

ibadah), kecuali ke tiga masjid; (ke) Masjid (Nabawi)ku ini, Masjidil 

Haram, dan Masjidil Aqsha‟.”
1343

 

 

 Apabila seorang ketika masih kafir pernah bernadzar kebaikan (bukan 

dengan nadzar untuk bermaksiat kepada Allah r), maka hendaknya 

nadzar tersebut dilaksakan ketika sudah masuk Islam. Ini adalah 

madzhab Syafi‟i, Dawud Azh-Zhahiri, dan Ibnu Hazm n. Hal ini 

berdasarkan hadits dari ‟Umar bin Khaththab y, ia berkata; 

 

َؿحِ ِ  َّنِس  َ ْف  ُش ِ ي جاْف َكَ جِ   َ ُ  ْفُص َ َ رْف ِؿِد جاْف ِ  ْف َ ًس ِ ي جاْف َطِ َف َا ْف عْف
ِر َ  ِف ِذَ  ْف  َ حَ  َ أَ ْف

 

”Dahulu pada masa jahiliyah saya bernadzar untuk beri‟tikaf satu 

malam di Masjidil Haram. Maka Rasulullah a bersabda, ”Penuhilah 

nadzarmu.”
1344
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