




MENSHALATKAN JENAZAH 

1. Hukum Salat jenazah  

a. Wajib (kifayah) menyalati setiap mayit muslim, kecuali anak-anak yang belum 

berusia enam tahun.  

b. Jenazah yang dikuburkan sebelum disalati atau disalati dengan cara yang tidak 

benar, wajib disalati di atas kuburnya selama kuburnya belum hancur.  

c. Orang yang tidak sempat menyalati mayit sebelum dimakamkan diperbolehkan 

menyalatinya setelah dikuburkan sampai sehari semalam.  

d. Apabila terdapat beberapa jenazah maka yang lebih utama adalah menyalati 

masing-masing tersendiri meskipun diperbolehkan menyalati mereka bersama-

sama dalam satu salat. 

e. Makruh menyalati jenazah lebih dari satu kali, kecuali jenazah para ulama dan 

orang-orang saleh. 

f. Yang menyalati jenazah disyaratkan harus orang mukmin namun tidak 

disyaratkan balig atau lelaki.  

2. Cara Salat Jenazah 

Salat jenazah terdiri dari lima takbir dan dilaksanakan dengan cara berikut:  

a. Niat 

 Untuk mayat laki-laki   

 أصلى على هذا الميت قربة إلى هللا تعالى

 Untuk mayat perempuan 

 قربة إلى هللا تعالى أصلى على هذه الميتة

 Untuk laki/perempuan 

 أصلى على هذه الجنازة قربة إلى هللا تعالى

b. Takbir pertama kemudian membaca syahadatain. 

 محمدا عبده ورسوله أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن

c. Takbir kedua kemudian membaca sholawat. 

 أللهم صل على محمد وآل محمد 

d. Takbir ketiga kemudian membaca doa untuk kaum muslimin dan muslimat. 

 أللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات 

e. Takbir keempat dan membaca doa untuk mayat. 

 اغفر له )لها( وارحمه )ها( وعافه )ها( واعف عنه )ها( اللهم إنا ال نعلم منه )ها( إال خيرا  أللهم



وأنت أعلم به )بها( مني، اللهم إن كان )كانت(  محسنا )محسنة( فزد فى إحسانه )ها( وإن كان )كانت( 

 مسيئا )مسيئة( فتجاوز عن سيآته )ها( اللهم عفوك عفوك عفوك   

f. Takbir kelima dan selesai. 

Salat Wakhsyah, dianjurkan melakukan salat wakhsyah pada malam pertama 

setelah jenazah dikuburkan dan menghadiahkan salat tersebut kepadanya.  

Cara Salat Wakhsyah: 

a. Takbir Ihram kemudian membaca surat Al fatihah dan ayat kursi (sampai 

Khaaliduun) 

b. Pada rakaat kedua membaca Al Fatihah kemudian surah Al Qadr 10 kali. 

c. Setelah salam membaca: 

 أللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر ........ بن ..........
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