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Bab 35 Mengiringi Jenazah Termasuk Keimanan 

Penjelasan : 

Bab ini salah satu dalil lagi, bahwa amalan bagian daripada Iman. 

Mengiringi jenazah seorang Muslim adalah fardhu Kifayah, dimana ketika 

ada sebagian orang dari kaumnya yang sudah menunaikannya, gugur 

pembebanannya atas semua orang dari kaumnya. Ketika seorang Muslim 

meninggal dunia, maka dimulailah prosesi pemakamannya dari mulai 

dimandikan jenazahnya, dikafani, disholati, dibawa ke tempat pemakaman 

sampai ia dikuburkan ke dalam liang lahad. Mengiringi jenazah adalah salah 

satu hak seorang Muslim yang harus dipenuhi saudaranya. Nabi � bersabda 
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“Hak seorang Muslim atas Muslim lainnya ada 5, yaitu : menjawab salam, menjenguknya 

ketika sakit, mengiringi jenazahnya, memenuhi undangannya dan bertasmiyah ketika bersin”. 

(Muttafaqun ‘Aliah lafadznya dalam riwayat Bukhori).   

Mensholati jenazah hingga mendoakannya di pemakamannya adalah 

khusus dilakukan seorang Muslim kepada Muslim lainnya. Adapun kepada 

orang-orang kafir, Musyrikin dan Munafiqin, maka kita dilarang melakukan 

itu semua. Allah � berfirman : 
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“Dan janganlah kamu sekali-kali menyolati (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan 

janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada 

Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik”. (QS. At Taubah (9) : 84). 

 

Berkata Imam Bukhori : 

47 � �
�&V/<
� �<
$"�&E ��"� �<"�
' �OP!�� ��"� W%�!
' �%�S;��"�
$��� &X�&K �
�&V/<
� (Y"4
, &X�&K �
�&V/<
� (Z";
' ��
' ��
#
[��� D</$
[��
4 "�
' 
%��&E &2
7"6
7�R P�&E &X;�Q
, �OP!�� � %!\ ]� O3!'  !Q4 � &X�&K » ��
� 
_
�/� &2
̀ �
�
8 a �!"#�� �HL�
��9 �H��
#�b"��
4 0 &��&N
4 �O
@
� 
%/b
� %P!
C�6 �
F"3&!
' 0 &c�7�M
6
4 "��� �
F���S
+ 0 �O/L�d&S �_�8"7
6 
��� �7"8ef� ��"3&?�
g�I�� 0 hB1N Di�
g�K 1B�j�� ��1ED< 0 "�
�
4 %P!
\ 



�
F"3&!
' / 1V 
_
8
, &B"�&K ��&E 
�&S"<� �O/L�d&S �_�8"7
6 Di�
g�I�� «  .�O
@
��
 1��
$�j�' 1�Am
n�$��� &X�&K �
�&V/<
� (Z";
' "�
' D</$
[�� "�
' %��&E 
&2
7"6
7�R ��
' �%��/��� � %!\ ]� O3!'  !Q4 � �J
;"[
L 

Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 44447777    

“Haddatsanaa Ahmad bin Abdullah bin Ali Al Manjuufiy ia berkata, haddatsanaa Ruuh ia 

berkata, haddatsanaa ‘Auf dari Al Hasan dan Muhammad dari Abu Huroiroh � bahwa 

Rosulullah � bersabda : “Barangsiapa yang mengiringi jenazah Muslim dengan keimanan dan 

mengharapkan pahala, ia tetap mengiringinya dari mulai mensholatinya sampai ikut dalam 

penguburannya, maka ketika ia kembali dari penguburannya ia akan mendapatkan pahala dua 

Qiroth, tiap Qiroth pahalanya sebesar gunung Uhud. Namun barangsiapa yang hanya 

mensholatinya saja, kemudian ia pulang tidak mengikuti prosesi penguburannya, maka ia 

pulang dengan membawa pahala satu Qiroth. 

(Riwayat ini) dikuatkan dengan riwayat Utsman Al Muadzin ia berkata, haddatsanaa ‘Auf 

dari Muhammad dari Abi Huroiroh � dari Nabi � seperti riwayat diatas. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

1. Nama : Abu Bakar Ahmad bin Abdullah bin Ali  

 Kelahiran : Wafat tahun 252 H 

 Negeri tinggal : Bashroh 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Hibban. Imam Nasa’i 

menilainya, ‘Shoolih’. 

 Hubungan antar : Ruuh adalah salah seorang gurunya dan tinggal senegeri 

dengannya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

2. Nama : Abu Muhammad Ruuh bin ‘Ubaadah ibnu ‘Alaa’ 

 Kelahiran : Wafat tahun 205 atau 207 H 

 Negeri tinggal : Bashroh 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam Ibnu Sa’ad dan 

Imam Al Bazzar. Imam Ahmad menilainya, ‘Lam Yakun 

Ba’sun’. 

 Hubungan antar : ‘Auf adalah salah seorang gurunya dan tinggal senegeri 

dengannya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

3. Nama : Abu Sahl ‘Auf bin Abi Jamiilah  

 Kelahiran : Lahir pada tahun 60 tau 61 H dan wafat 146 atau 147 H 

 Negeri tinggal : Bashroh 

perowi 

perowi 



 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam Nasa’i, Imam 

Ibnu Sa’ad dan Imam Ibnu Hibban. Imam Abu Hatim 

menilainya ‘Shoduq dan Shoolih’. Imam Ibnu Sa’ad 

mengatakan, ‘Auf memiliki pemikiran Syi’ah. Imam Ibnul 

Mubarok mengatakan bahwa ‘Auf memiliki dua pemikiran 

Bid’ah yaitu syi’ah dan Qodariyah. 

 Hubungan antar : Muhammad bin Siriin dan Al Hasan Al Bashri adalah salah 

seorang gurunya dan tinggal senegeri dengannya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

4.   Nama : Abu Bakr Muhammad bin Siiriin  

 Kelahiran : Wafat 110 H 

 Negeri tinggal : Bashroh 

 Komentar ulama : Tabi’i Pertengahan, salah seorang Imam yang Masyhur 

pada zamannya, sangat luas ilmunya. 

 Hubungan antar : Abu Huroiroh adalah salah seorang gurunya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

5.  Al Hasan Al Bashri biografinya pada hadits no. 31 

6. Abu Huroiroh � pada hadits no. 9 

 

Mutaba’ah 

 

 Nama : Abu Amr Utsman bin Haisyam Al Muadzin  

 Kelahiran : Wafat tahun 220 H 

 Negeri tinggal : Bashroh 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Hibban. Imam Abu Hatim, 

Imam As Saajiy dan Imam Daruquthni menilainya, 

‘Shoduq’. 

 Hubungan antar : ‘Auf adalah salah seorang gurunya dan tinggal senegeri 

dengannya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Salah satu hikmah ikut dalam mengiringi jenazah hingga dikebumikan 

adalah untuk mengingat kematian. Nabi � bersabda : 
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“Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian”. (HR. Tirmidzi, Nasa’I 

dan selainnya, dishohihkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Al Hakim dan Imam Al 

Albani). 

2. Selain orang Mukmin yang mengiringi jenazah mendapatkan pahala yang 

banyak, Muslim yang meninggal tersebut juga akan mendapatkan faedah 

dari doa syafaat mereka, terlebih lagi jika jumlah kaum Mukminin yang 

mengiringinya mencapai angka 40 orang lebih. Nabi � bersabda : 
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“Tidaklah seorang Muslim yang meninggal dunia, kemudian disholati oleh 40 orang yang 

tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, keculai Allah � akan mengabulkan 

doa Syafaat mereka kepada mayit tersebut”. (HR. Muslim). 

3. Dalam hadits ini disebutkan orang yang mengiringi jenazah dengan 

keimanan dan mengharapkan pahala. Ini adalah dalil bahwa ia hanya 

akan mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadits ini, jika disertai 

dengan niat yang ikhlas kepada Allah �. Karena tidak sedikit orang yang 

mengiringi jenazah itu sekedar melaksanakan bebannya, entah itu karena 

memang tugasnya atau ada rasa segan kepada keluarga mayit atau 

semisalnya. 

4. Dalam riwayat Muslim, Ibnu Umar � menyuruh Khobaab � untuk 

mengkonfirmasi ulang kepada Aisyah �  tentang hadits ini yang 

dibawakan oleh Abu Huroiroh �. Lalu Aisyah � pun membenarkan apa 

yang disampaikan oleh Abu Huroiroh �, sehingga hal ini menyebabkan 

Ibnu Umar � merasa menyesal dengan perkataannya : “kita telah luput 

dari qiroth-qiroth yang banyak”. 

5. Mengiringi jenzah sampai di tempat pemakaman, khusus kepada kaum 

Muslimin laki-laki, karena terdapat riwayat dari Ummu ‘Athiyah �  bahwa 

beliau � berkata : 
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“Kami dilarang untuk mengiringi jenazah, namun larangannya tidak ditegaskan kepada 

kami”. (Muttafaqun ‘Alaih). 

Adapun sholat jenazah maka disyariatkan juga kepada para wanita, 

karena mereka pernah sholat jenazah bersama Nabi �, demikian yang 

difatwakan majalah Buhuts Islamiyah. 

 


