
HUKUM-HUKUMSEPUTAR 
JENAZAH 



PENGANTAR TENTANG KATA “JENAZAH”

o JENAZAH dalam Bahasa Arab dapat dibaca JINAZAH &
JANAZAH yang berarti: Mayit yang telah berada di dalam
keranda. (an-Najm at-Tsaqib, 2/413)

o Pembahasan tentang JENAZAH diangkat di sini karena
ada pembahasan shalat di dalamnya.



PRA MENINGGAL DUNIA

o Disunnahkah bagi setiap orang untuk banyak mengingat kematian,
karena Hadits Nabi: “Perbanyaklah oleh kalian mengingat pelenyap
segala kelezatan dunia”. (HR. Tirmidzi, Ibn Hibban, dan al-Hakim)

o Sunnah menjenguk orang yang sakit yang Muslim atau Kafir
Dzimmi (jika masih ada hubungan kerabat, atau tetangga, atau
diharapkan akanmasuk Islam).

o Jika masih ada harapan hidup, sunnah didoakan kesembuhan
(‘afiyah). Dengan doa yang diajarkan oleh Nabi –shallahu ‘alayhi wa
alihi wasallam -;

oيشفيكأنالعظيمالعرشربهللاأسألx (الترمذي)7

oماسقيغادرالشفاء,شفاءكإالشفاءال,الشافيأنتاشف,الناسرب,الباسأذهب
(ومسلمالبخاري)



PRA MENINGGAL DUNIA
 Jika nampak ajal telah dekat, disunnahkan untuk didoakan serta

didorong bertaubat dan berwasiat
 An-Nawawi dalam al-Majmu’ mengatakan: “Bagi keluarganya dan

pembantunya disunnahkan bersikap lembut dan bersabar atasnya.
Bagi orang lain, disunnahkan untuk berpesan kepada mereka agar
melakukan hal tersebut. Bagi yang sakit untuk segera
memperbaiki akhlaqnya, meninggalkan urusan dunia, meminta
ridha dan maaf kepada siapa saja yang memiliki hubungan
dengannya; (seperti istri, anak, pembantu, tetangga, dan teman),
memperbanyak baca al-Qur’an dan dzikir, serta membaca kisah-
kisah orang shalih dan keadaan mereka saat wafat; berpesan
kepada keluarga agar bersabar, tidak banyak menangis karenanya,
dan tidak melakukan niyahah. Jika Kembali sembuh, sunnah
dimintai doa, dan diingatkan untuk tetap istiqamah dalam taubat
dan kebaikan…..”.



PRA MENINGGAL DUNIA

 Jika tiada lagi harapan hidup, sunnah dihadapkan ke
arah Kiblat, sesuai urutan dan tata cara shalat dengan
posisi tidur.

 Ditalqin bacaan kalimat tauhid (HR. Muslim). Al-Mawardi
menjelaskan: Talqin dilakukan sebelum
menghadapkannya ke arah Kiblat.

 Jika dia telah membaca, tidak perlu ditalqin ulang
kecuali jika dia berbicara (lagi)

 Imam Syihabuddin ar-Ramli: Jika dia kafir, wajib ditalqin
dua kalimat syahadat jika ada harapan masuk Islam, dan
sunnah jika tidak ada harapan



PASCA MENINGGAL

 Jika telahmeninngal disunnahkan:

(1) Segera dipejamkan matanya oleh orang yang paling sayang padanya.
“Sesungguhnya ruh, apabila dia dicabut, maka akan diikuti oleh pandangan
mata”. (HR. Muslim)

(2) Diikat dua dagunya,

(3) Dilemaskan ruas-ruas tubuhnya

(4) Dilepas pakaiannya dan ditutup dengan selembar kain

(5) Diletakkan sesuatu di atas perutnya

(6) Segera dibayarkan hutangnya (jika ada) atau diupayakan bebas dari hutang

(7) Ditunaikan wasiatnya

(8) Dan segera pulasara (tajhiz).



1. MEMANDIKAN MAYIT

1. Memandikanmayit adalah fardhu kifayah
2. Mayit laki-laki dimandikan oleh: (1) Ayah, (2) Kakek,

(3) Anak lk, (4) Ashabah, (5) Kerabat laki-laki, (6)
Kaum laki-laki lain, (7) Istri, (8) Perempuanmahram

3. Mayit perempuan dimandikan oleh: (1) Kaum
Wanita kerabat, (2) Wanita lain, (3) Suami, (4) Laki-
laki mahram.



1. MEMANDIKAN MAYIT

4. Jika seorang laki-laki meninggal dunia, dan tidak ada
kecuali wanita asing (non mahram), atau sebaliknya,
maka DITAYAMUMKAN (tidak dimandikan)

5. Seorang anak kecil yang belum mencapai batas
syahwat, boleh dimandikan oleh laki-laki dan atau
Wanita.

6. Jika seorang kafir mati, kaum kerabatnya yang kafir
lebih berhak dari pada kaum kerabat yang Muslim.

7. Mayit wajib ditutup dari pandangan mata. Bagi yang
memandikan hanya boleh melihat bagian yang
meniscayakan untuk dilihat. Makruh melihat berlebihan
pada selain aurat. Dan harammelihat pada aurat.



1. MEMANDIKAN MAYIT

8. Disunahkan dimandikan di dalam baju gamis
9. Disunahkan dimandikan dg air dingin (bukan air hangat)
10. Disunahkan dimandikan di atas papan/dipan yg agak tinggi,

dengan posisi kepala lebih tinggi. Disediakan air dalam wadah
besar jauh dari posisi mayit.

11. Niat memandikan (sunnah, tidak wajib),
12. Menekan perut mayit dengan halus, lalu mengistinjakkan, dan

harammemegang aurat tanpa penghalang (sarung tangan)
13. Sunnah memakai sarung tangan untuk menyentuh bagian selain

aurat
14. Mewudhukan mayit seperti wuhdu untuk shalat



1. MEMANDIKAN MAYIT

15. Memandikan dengan bilangan ganjil.
16. Khusus basuhan pertama air dicampur dengan

daun sidr (sekarang campur sabun). Caranya:
Diguyurkan pada kepala dan menyisir rambutnya,
kemudian mengguyur tubuh bagian kanan,
kemudian kiri, kemudian mengguyur sekujur tubuh.
Dan khusus basuhan terakhir, disunahkan dicampur
dengan sedikit kafur, agar air tidak berubah.



1. MEMANDIKAN MAYIT

17. Jika dari mayit keluar najis setelah dimandikan, maka
mandi wajib diulang. Pendapat lain: wajib diistinjakkan
kemudian diwudhukan. Pendapat yang lebih shahih
menurut as-Syaikhan: Wajib diistinjakkan saja.

18. Mayit yang sulit untuk dimandikan, misalnya karena
mati terbakar, atau akan hancur jika dimandikan, maka
wajib ditayamumkan.

19. An-Nawawi dalam al-Majmu’: Sunnah mengumumkan
kematian seorang dengan maksud agar banyak yang
menyolatkan.



2. MENGKAFANKAN

1. Mengkafankanmayit hukumnya fardhu kifayah
2. Biaya kafan dari harta mayit, dan wajib didahulukan

atas hutang dan wasiatnya. Jika mayit perempuan
yang bersuami, biaya kafan menjadi kewajiban
suami. Jika seorang tidak memiliki harta, maka
kafan wajib atas pihak yang wajib menanggung
nafkahnya. Jika tidak ada, maka atas Baitul Mal



2. MENGKAFANKAN

3. Minimal kafan yg telah memenuhi kewajiban adalah apa yg
dapat menutup sekujur tubuh mayit.

4. Mayit laki-laki disunahkan tiga lapis. Mayit perempuan
disunahkan lima lapis. Melebihi ketentuan ini hukumnya bisa
haram.

5. Disunahkan menaburkan hanuth dan kafur pada kafan.
Disunahkan juga menaburkan hanuth dan kafur pada kapas
lalu dimasukan pada lubang telinga, hidung, dan tempat-
tempat sujud.

6. Kecuali jika meninggal saat ihram; tidak boleh diberi
wewangian, kain berjahit, dan tidak boleh ditutup kepalanya.



3. MENYOLATKAN MAYIT

1. Hukumnya fardhu kifayah
2. Sunnah dilakukan secara berjamaah
3. Yang paling berhak menjadi imam: (1) Ayah, (2)

Kakek, (3) Anak lk, (4) Cucu laki dari anak laki, (5)
kemudian ashabah yang lain sesuai urutan. Jika
derajat sama, didahulukan yang lebuh tua.

4. Imam berdiri pada bagian kepala jenazah laki-laki,
dan pada bagian pantat jenazah perempuan.



3. MENYOLATKAN MAYIT

5. Semua syarat sahnya shalat fardhu berlaku pada shalat
jenazah.

6. Adapun rukun shalat jenazah: (1) Niat –saat takbiratul
ihram, (2) Takbir empat kali; takbir pertama adalah
takbiratul ihram. Dan sunnah mengangkat tangan pada
semua takbir. (3) Membaca Fatihah setelah takbir
pertama. (4) Membaca shalawat kepada Nabi pada takbir
kedua, (5) Berdoa untuk mayit pada takbir ketiga. Doa
setelah takbir keempat hukumnya sunnah. (6) Salam.



3. MENYOLATKAN MAYIT

7. Doa untuk mayit pada takbir ketiga menurut Imam
as-Syafi’i:

حبائهوأومحبوبهوسعتها،الدنياروحمنخرجعبديك،وابنعبدكهذااللهم

مدامحوأنأنت،إالإلهالأنيشهدكانالقيه،هووماالقبرظلمةإلىفيها،

به،منزولخيروأنتبكنزلإنهاللهمبه،أعلموأنتورسولك،عبدك

إليك،راغبينجئناكوقدعذابه،عنغنيوأنترحمتك،إلىفقيراوأصبح

عنه،اوزفتجمسيئاكانوإنإحسانه،فيفزدمحسناكانإناللهمله،شفعاء

وجافقبره،فيلهوافسحوعذابه،القبرفتنةوقهرضاك،برحمتكوآته

يانتكجإلىتبعثهحتىعذابكمناألمنبرحمتكولقهجنبيه،عناألرض

الراحمينأرحم



3. MENYOLATKAN MAYIT

7. Doa untuk mayit pada takbir ketiga menurut hadits
Muslim:

 َمْدَخلَهُ، ْنهُ، َوأَْكِرْم نُُزلَهُ، َوَوِسِّعْ اللَُّهمَّ اْغِفْر لَهُ َواْرَحْمهُ َوَعافِِه َواْعُف عَ 

ثَّْوَب اأْلَْبيََض ِه ِمَن اْلَخَطايَا َكَما نَقَّْيَت الَواْغِسْلهُ بِاْلَماِء َوالثَّْلجِ َواْلبََرِد، َونَِقِّ 

ًجا َخْيًرا أَْهالً َخْيًرا ِمْن أَْهِلِه، َوَزوْ ِمَن الدَّنَِس، َوأَْبِدْلهُ َداًرا َخْيًرا ِمْن َداِرِه، وَ 

ذَاِب اْلقَْبرِمْن َزْوِجِه، َوأَْدِخْلهُ اْلَجنَّةَ، َوأَِعْذهُ ِمْن عَ 



3. MENYOLATKAN MAYIT

7. Doa untuk mayit pada takbir ketiga menurut hadits Muslim:

ع ُمْدخَ , وأكرم نُُزلَه, واعُف عنه, وارحمه، وعافه, اللهم اغفر له واغسله , لَهووس ِّ

وأبدله , األبيُض من الدَّنَسونَق ِّه من الخطايا كما يُنَقَّى الثوبُ , بالماء والثَّلج والبََرد

ر وعذاَب الناروقِّهِّ فتنةَ القب, وأدخله الجنة, وأهًًل خيًرا من أهله, داًرا خيًرا من داره

==

Menurut hadits Abu Dawud, Tirmidzi, Ibn Hibban, dan Hakim:

,  وأُنثانا, وذكرنا, وكبيرنا, وصغيرنا, وغائِّبنا, وشاهدنا, ومي ِّتنا, اللهم اغفر لحي ِّنا

اللهم ال , فَّه على اإليمانوَمن توفيتَه منا فتو, اللهم َمن أحييتَه منا فأَْحيِّهِّ على اإلسًلم

وال تُضلنا بعده, تحرمنا أجَره



3. MENYOLATKAN MAYIT

8. Jika makmum tertinggal beberapa takbir oleh imam, dia
masuk ke dalam shalat mengikuti imam. Jika imam salam, dia
melanjutkan shalatnya dengan takbir yang masih tersisa.
Kemudian salam.

9. Jika seorang tertinggal shalat, dapat shalat di atas kuburan.

10. Jika mayit berada di luar kota, boleh dishalatkan secara
jarak jauh (shalat ghaib)

11. Jika ditemukan sebagian tubuh mayit, dimandikan,
dikafankan, dan dishalatkan.



3. MENYOLATKAN MAYIT

12. Jika bercampur antara yang dishalatkan dan yang tidak

dishalatkan, maka dishalatkan dengan niat menyalatkan

yang dapat dishalatkan dari mereka. Dalam doanya juga

dilakukan hal yg sama.



4. MENGUBURKAN MAYIT

1. Disunahkan dipikul di atas pundak (bukan didorong gerobak misalnya)

2. Sunah mempercepat langkah saat mebawa mayit, dan sunah mengiring di depan
jenazah dalam jarak dekat.

3. Menguburkan mayit hukumnya fardhu kifayah. Haram dan tidak mencukupi
dimasukan ke dalam peti lalu di letakkan di atas tanah (tidak dikuburkan).

4. Yang paling berhak memakamkan mayit adalah orang-orang yang paling berhak
memandikan (namun khusus laki-laki). Dan disunahkan dalam jumlah ganjil.

5. Sunah dilakukan pemakanan di siang hari.

6. Kedalaman liang kubur disunahkan sedalam orang berdiri dengan posisi tangan
terangkat ke atas.

7. Sunah dibuat lahd (dibuat lubangan seukuran tubuh mayit di bagian sisi kiblat liang).
Kecuali jika tanahnya gembur.

8. Sunah mengambil/mengangkat mayit dari arah kepalanya untuk dimasukkan ke dalam
kubur.



4. MENGUBURKAN MAYIT

9. Bagi yg memasukan ke dalam kubur, sunah membaca: رسولملةوعلىهللابسم
هللا

10. Wajib menghadapkan mayit ke arah Kiblat. Sunah menidurkan miring mayit
pada sebelah kanan (kepala di sebeluh utara), di bawah kepalanya diganjal
dengan kepalan tanah basah, dan pipinya ditempelkan pada tanah (kafan
dibuka)

11. Sunah bagi semua yg hadir untuk menaburkan tanah dengan kedua
tangannya sebanyak tiga kali, baru kemudian dilakukan dengan alat (cangkul
dan yang sejenis).

12.Kuburan ditinggikan -+ satu jengkal dan sunah dibuat datar (tidak
menggunduk), lalu diguyur dengan air.

13.Makruh memasang kijing dan membuat bangunan (rumah) di atas kuburan.
Makruh juga menuliskan sesuatu pada batu/papan. Jika kijing dipasang, atau
bangunan di bangun, di pemakaman umum (waqaf/milik umum) maka haram.



4. MENGUBURKAN MAYIT

14. Makruh hukumnya, menurut al-Mawardi, dan haram menurut As-
Sarakhsi dan dikutip oleh an-Nawawi dalam al-Majmu’,
menghimpun dua mayit laki-laki atau dua mayit perempuan
dalam satu liang kubur kecuali karena darurat. Jika berlainan
jenis, dan tidak ada hubungan mahram atau suami/istri, maka
haram, kecuali karena darurat. Jika ada hubungan, maka boleh
menurut al-Isnawi dalam al-Muhimmat, dan tetap haram menurut
an-Nawawi dalam al-Majmu’.

15. Syihabuddin ar-Ramli mengatakan ‘illat keharaman menghimpun
dua orang dalam satu liang adalah al-idza’. Oleh sebab itu, tetap
haram meski tidak berlainan jenis.



4. MENGUBURKAN MAYIT

16. Jika dikuburkan tanpa dimandikan, atau diburukan tidak menghadap kiblat,
maka wajib digali untuk dimandikan, dan atau dihadapkan ke kiblat.

17. Jika dikuburkan sebelum dishalatkan, atau belum dikafankan, maka tidak boleh
digali. Cukup dishalatkan di atas kuburan.

18. Jika ke dalam liang kubur ada harta yg ikut terkubur, wajib digali dan diambil,
jika pemiliknya menuntut.

19. Jika mayit menelan harta milik orang lain, maka digali dan dibelah untuk
diambil hartanya.

20. Jika seorang Wanita hamil menginggal, dan bayinya masih hidup, maka wajib
dibedah.

21. Setelah mayit dikubur, disunnah ada sejumlah orang berdiri sejenak untuk
mendoakan ketetapan iman bagi mayit dan mendoakan ampun bagi mayit.
(HR. Abu Dawud dan al-Hakim), seperti ditegaskan an-Nawawi dalam al-
Majmu’.



5. ZIARAH KUBUR

1. Sunah ziarah kubur bagi laki-laki, dan makruh bagi

perempuan. Kecuali ziarah Rasulullah, maka sunnah bagi

laki-laki dan perempuan.

2. Sunah mengucap salam saat berziarah.

3. Dilarang duduk di atas, atau menginjak, kuburan.

4. Makruh bermalam di kuburan.



6. TA’ZIYAH

1. Sunah melakukan ta’ziyah sebelum pemakanan, dan setelah
pemakaman hingga tiga hari.

2. Makruh hukumnya menggelar acara untuk ta’ziyah.

3. Saat ta’ziyah, sunah mendoakan shahibul musibah dengan pahala,
sabar, dan ampunan bagi mayit (jika muslim):

لميتكوغفر, عزاءكوأحسن, أجركهللاأعظم

5. Boleh menangisi mayit tanpa disertai nadb (menyebut-nyebut
kebaikannya) niyahah (berteriak-teriak/menjerit), dan atau Tindakan
yang mengambarkan akan ketidak-ridhaan pada qadha’Allah.

6. Sunah bagi tetangga dan kerabat mayit untuk membuatkan makanan
buat keluarga mayit.



أعلموهللا


