1. Niat
Niat tidak perlu dilafalkan, cukup niat di dalam hati saja, dan ketika anda
akan menshalatkan jenazah sebenarnya itu sudah termasuk niat juga.
Jadi jangan pusing dengan lafaldz niat, karena tidak ada dalil yang
menunjukan adanya lafaldz niat sholat mayit. “Ingat” agama kita berdiri di
atas landasan dalil AL Quran dan Hadist.

2. Berdiri
Jika tidak ada udzur Syar’i maka di wajibkan untuk berdiri, kecuali memang
ada udzur syari yang menyebabkan kita tidak bisa berdiri, maka boleh di
lakukan dengan cara duduk.

3. Takbir sebanyak 4 kali
Untuk takbir dilakukan seperti dalam shalat fardhu dengan mengangkat
tangan, untuk rinciannya adalah sebagai berikut:
Bacaan Takbir Pertama
Bacaan takbir pertama adalah takbiratul ihram (mengangkat tangan seraya
mengucapkan ALLAHU AKBAR) , dan di lanjutkan dengan membaca
Taa’wudz “Audzubilla himinas syaithon nirajim” lalu baca surat Al-Fatihah.
Di mulai dengan Taa’wudz lalu membaca surat AL Fatihah dengan suara di
lirihkan “cukup terdengar oleh diri sendiri”. Walaupun jika pelaksanaan
shalat mayit di lakukan pada malam hari.
Tidak di sunahkan untuk membaca doa Iftithah atau lebih baik tidak
membaca doa iftitah.
Bacaan Takbir Kedua
Bacaan takbir kedua adalah membaca Shalawat Nabi.
Bacaan minimal Shalawat Nabi yang mencukupi dalam sahnya shalat
jenazah adalah sebagai berikut:

َّعلَى آلَّ ُم َح َّم ٍد
َ علَى ُم َح َّمد ٍَو
َ َّصل
َ اللَّ ُه ََّّم
Latinnya: “Allâhumma shalli ‘alâ Muhammad wa ‘alâ âli Muhammad”
Artinya: “Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan
kepada keluarga Nabi Muhammad”
Bacaan Takbir Ketiga
Takbir ketiga di lanjutkan dengan membaca doa bagi mayit.
Minimal doa pada takbir ketiga untuk jenazah laki-laki adalah:

ُالل ُه ََّّم ا ْغف َّْر لَ َّه
Latinnya: Allâhumaghfir lahu
Artinya: “Ya Allah, ampunilah dia (laki-laki).”
Sedangkan minimal bacaan doa ketika jenazah perempuan adalah
membaca doa berikut:

اللهم ا ْغف َّْر لَ َهَّا
Latinnya: Allâhumaghfir lahâ
Artinya: “Ya Allah, ampunilah dia (perempuan).”
Bacaan Takbir Keempat
Setelah takbir keempat, anda bisa memilih untuk diam sejenak sebelum
salam atau membaca doa terlebih dahulu sebelum salam, Jika ingin berdoa,
berikut bacaan doanya:
Untuk Mayit Laki-laki:

ُالل ُهمَّ التَحر ْمنا أ َ ْج َر َّهُ والت َ ْفتنَّا بَعدََّهُ َوا ْغف َّْر لَنَا َولَ َّه

Latinnya: Allâhumma lâ tahrimnâ ajrahu wa la taftinna ba’dahu waghfir
lanâ wa lahu
Artinya: “Ya Allah, jangan haramkan kami dari pahalanya dan jangan beri
fitnah (cobaan) bagi kami sepeninggalnya. Ampunilah kami dan ampunilah
dia.”
Untuk Mayit Perempuan:

الَ ت َ ْفتنَّا بَ ْعدَهَا َوا ْغف َّْر لَنَا َولَ َهَّا
َّ الَ ت َ ْحر ْمنَا أ َ ْج َرهَا َو
َّ اللَّ ُه ََّّم
Latinnya: Allâhumma lâ tahrimnâ ajrahâ wa la taftinna ba’dahâ waghfir
lanâ wa lahâ
Artinya: “Ya Allah, jangan haramkan kami dari pahalanya dan jangan beri
fitnah (cobaan) bagi kami sepeninggalnya. Ampunilah kami dan ampunilah
dia.

4. Melakukan 2 kali Salam
Salam ini layaknya salam pada saat shalat fardhu dengan memalingkan
wajah kekanan dan kekiri seraya mengucapkan “Assalamualaikum
warahmatullah”.
Dengan mengikuti bacaan minimal sholat jenazah diatas maka sholat kita
sudah sah, untuk lebih sempurna lagi anda bisa membaca doa sholat mayit
yang lebih lengkap, uaraiannya kami tuliskan di bawah ini.

Doa Sholat Mayit Yang Panjang dan Lengkap
Cara shalat jenazah yang panjang ini sama seperti cara yang ringkas di
atas, yang membedakan adalah shalawat pada takbir yang ke dua, doa
pada takbir yang ketiga dan doa pada takbir yang keempat.

Shalawat yang lengkap setelah takbir kedua adalah:

َّيم
ََّ صلَّي
َ ْت
َ  َو،ٍعلَى ُم َح َّمد
َ َّصل
َ علَى آلَّ ُم َح َّم ٍَّد َك َما
َ اللَّ ُه ََّّم،
َ علَى إب َْراه
ََّ ار ْك
ت
َّ َعل
َّْ يم َو َبار
ََّ آل إب َْراه
َّ علَى
َ  َو،ٍعلَى ُم َح َّمد
َ ك
َ َو
َ  َك َما َب،ٍَّ ى آلَّ ُم َح َّمد
يد
َّ ك َحميدَّ َمج
ََّ َّين إن
ََّ ي ْال َعالَم
َّ  ف،يم
َ  َو،يم
َ
َ علَى آلَّ إب َْراه
َ علَى إب َْراه
Latinnya: Allâhumma shalli ‘alâ Muhammad wa ‘alâ âli Muhammad, kamâ
shallaita ‘alâ Ibrâhîm wa ‘alâ âli Ibrâhim, wa bârik ‘alâ Muhammad, wa ‘alâ
âli Muhammad, kamâ bârakta ‘alâ Ibrâhîm wa ‘alâ âli Ibrâhîm fil ‘âlamîna
innaka hamîdun majîd.
Artinya: “Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan
kepada keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan
rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Limpahkan pula
keberkahan bagi Nabi Muhammad dan bagi keluarga Nabi Muhammad,
sebagaimana telah Engkau limpahkan keberkahan bagi Nabi Ibrahim dan
bagi keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya di alam semesta Engkau Maha
Terpuji dan Maha Agung.”

Doa yang lengkap setelah takbir yang ketiga adalah
sebagai berikut:
Ketika jenazah berkelamin laki-laki maka doanya adalah:

 َو َوس َّْع،ُ َوأ َ ْكر َّْم نُ ُزلَه،ُع ْنه
َُّ عافهَّ َواع
ْ اَللّٰ ُه ََّّم ا ْغف َّْر لَ َّهُ َو
َ ْف
َ ار َح ْم َّهُ َو
َ ن ْال َخ
طايَا َك َما
ََّ  َونَقهَّ م، َوا ْغس ْل َّهُ ب ْال َماءَّ َوالث َّ ْلجَّ َو ْالبَ َرد،َُم ْد َخلَه
َّ ً  َوا َ ْه،ن دَاره
ل
َّْ ارَّا َخي ًْرا م
ََّ ض م
ََّ ب ْاْل َ ْب َي
ََّ ْت الث َّ ْو
ََّ نَقَي
ً َ َوأَبْد ْل َّهُ د،ن الدَّنَس
َّْ ن زَ ْوجهَّ وأ َ ْدخ ْل َّهُ ْال َجنَّ َّةَ َوأَع ْذ َّهُ م
ن
َّْ  َوزَ ْو ًجا َخي ًْرا م،ن ا َ ْهله
َّْ َخي ًْرا م
ار
َّ َّعذَابَّ الن
َّْ عذَابَّ ْالقَبْرَّ ََّو م
َ ن
َ
Latin: Allâhummaghfir lahu warhamhu wa ‘âfihi wa‘fu anhu wa akrim
nuzulahu wa wassi’ madkhalahu waghsilhu bilmâ’i wats tsalji wal baradi, wa
naqqihi minal khathâyâ kamâ naqaita ats-tsauba al-abyadh minad danasi,
wa abdilhu dâran khairan min dârihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan

khairan min zaujihi wa adkhilhu al-jannata wa a’idzhu min ‘adzâbil qabri
wa min adzâbinnâr
Artinya: “Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, bebaskanlah dan
maafkanlah dia. Muliakanlah tempatnya, luaskanlah kuburnya, dan
mandikanlah ia dengan air, salju, dan es. Bersihkan dia dari segala
kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari
kotoran. Berikan ia rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia),
keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari
pasangannya. Kemudian masukkanlah ia ke dalam surga dan lindungilah ia
dari siksa kubur dan siksa neraka.
Sedangkan jika jenazah perempuan, maka doannya adalah:

 َوأ َ ْكر َّْم نُ ُزلَ َها،ا
َّ ع ْن َه
َُّ عاف َها َواع
ََّ ار َح ْم َها َو
ْ اَللّٰ ُه ََّّم ا ْغف َّْر لَها َو،
َ ْف
ََّ  َونَق َها م، َوا ْغس ْل َها ب ْال َماءَّ َوالث َّ ْلجَّ َو ْالبَ َرد،َو َوس َّْع َم ْد َخلَ َها
ن
َ ْال َخ
ارا َخي ًْرا
ََّ ض م
ََّ ب ْاْل َ ْب َي
ََّ ْت الث َّ ْو
ََّ طا َيا َك َما نَقَي
ً َ َوأَبْد ْل َها د،ن الدَّنَس
ن زَ ْوج َها
َّْ  َوزَ ْو ًجا َخي ًْرا م،ن ا َ ْهل َها
َّْ ل َخي ًْرا م
َّ ً  َوا َ ْه،ن دَارهَا
َّْ م
ار
َّ َّاب الن
َّ َعذ
َّْ عذَابَّ ْالقَبْرَّ ََّو م
َّْ وأ َ ْدخ ْل َها ْال َجنَّ َّةَ َوأَع ْذهَا م
َ ن
َ ن
Latin: Allâhummaghfir lahâ warhamhâ wa ‘âfihâ wa‘fu anhâ wa akrim
nuzulahâ wa wassi’ madkhalahâ waghsilhâ bilmâ’i wats tsalji wal baradi, wa
naqqihâ minal khathâyâ kamâ naqaita ats-tsauba al-abyadh minad danasi,
wa abdilhâ dâran khairan min dârihâ wa ahlan khairan min ahlihâ wa
zaujan khairan min zaujihâ wa adkhilhâ al-jannata wa a’idzhâ min ‘adzâbil
qabri wa min adzâbinnâr
Artinya: “Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, bebaskanlah dan
maafkanlah dia. Muliakanlah tempatnya, luaskanlah kuburnya, dan
mandikanlah ia dengan air, salju, dan es. Bersihkan dia dari segala
kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari
kotoran. Berikan ia rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia),
keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari
pasangannya. Kemudian masukkanlah ia ke dalam surga dan lindungilah ia
dari siksa kubur dan siksa neraka [HR Muslim no. 963].

Posisi Imam Saat Sholat Mayit
Posisi imam untuk shalat jenazah berbeda antara perempuan dan laki-laki,
berikut perbedaannya dan juga dalilnya.

Posisi Imam Mayit Laki-Laki
Imam menghadap kepala jika jenazahnya adalah laki-laki.

Posisi Imam Mayit Perempuan
Imam berdiri di tengah, atau di sekitar perut jenazah perempuan.
Dalilnya:
Diriwayatkan dari Abu Ghalib al-Khayyath, dia berkata, “Aku pernah
menyaksikan Anas bin Malik menshalati jenazah laki-laki, maka dia berdiri
di samping kepala mayit, manakala jenazah laki-laki itu telah dibawa,
dihadapkan kepadanya jenazah perempuan dari Quraisy atau Anshar, lalu
dikatakan kepadanya, ‘Wahai Abu Hamzah (Anas) ini adalah jenazah
Fulanah binti Fulan, shalatilah ia.’ Maka dia pun menshalatkannya dan dia
berdiri di tengah-tengah jenazah itu. Saat itu ikut hadir bersama kami al‘Ala-i bin Ziyad al-‘Adawi, ketika dia melihat perbedaan tempat berdirinya
Anas saat menshalati jenazah laki-laki dan perempuan, dia pun bertanya,
‘Wahai Abu Hamzah, apakah memang demikian posisi berdirinya
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam saat menshalati mayit sebagaimana
yang engkau lakukan?’ Dia pun menjawab, ‘Ya, memang demikian.’
Kemudian al-‘Ala-i menoleh ke arah kami sambil berkata, ‘Peliharalah oleh
kalian (Sunnah ini).[Shahiih Sunan Ibni Majah (no. 1214)], Sunan Abi Dawud
(‘Aunul Ma’buud) (VIII/484, no. 3178), Sunan at-Tirmidzi (II/249, no. 1039),
Sunan Ibni Majah (I/479, no. 1494).]

Jumlah Shaf Sholat Jenazah
Berapa jumlah shaft shalat jenazah yang utama? Secara umum jumlah
orang yang menshalatkan banyak maka itu lebih utama, karena dengan

banyaknya yang menshalatkan maka yang mendoakan akan banyak juga,
dan jumlah shaft tentu akan banyak juga.

َّون مائ َ َّةً ُكلُّ ُه ْم
ََّ ُين َي ْبلُغ
ََّ ن ْال َُّم ْسلم
َّْ علَيْهَّ أ ُ َّمةَّ م
ٍَّ ن َمي
َّْ َما م
َ صلي
َ ُت ت
ُ ال
يه
َّ شفعُوا ف
َّ َّ ون لَ َّهُ إ
ََّ ُيَ ْشفَع
“Tidaklah seorang Muslim meninggal,lalu dishalatkan oleh kaum muslimin
yang jumlahnya mencapai seratus orang, semuanya mendo’akan untuknya,
niscaya mereka bisa memberikan syafa’at untuk si mayit” (HR. Muslim no.
947).
Tapi bagaimana jika jumlah orang yang menshalati tidak banyak, dan kalau
mengikuti ruang masjid, hanya dapat 1 shof?.
Kalau seperti itu, maka di buat 3 shaf, walaupun pershafnya tidak penuh,
ini berdasarkan hadist dari Imam Tirmidzi berikut:

ب
ََّ وف فَقَ َّْد أ َ ْو َج
ٍَّ ُصف
َّْ َم
ُ ُعلَيْهَّ ث َ َلث َ َّة
َ صلَّى
َ ن
“Barangsiapa yang menshalatkan jenazah dengan membuat tiga shaf, maka
wajib baginya (mendapatkan ampunan)” (HR. Tirmidzi no. 1028).
Memang ulama berbeda pendapat tentang ke shahihan hadist ini, tapi
yang perlu menjadi catatan adalah perbanyaklah jumlah orang yang
menshalatkannya.
Baca Juga: Keutamaan Sholat Mayit
Sumber: https://muslim.or.id/44196-fikih-pengurusan-jenazah-2-shalatjenazah.html

Dalil Tata Cara Sholat Mayit
Dalil cara shalat jenazah berdasarkan hadits dari Abu Umamah Al Bahili
radhiallahu’anhu:

َ ثم يقرَّأ
َّ
بفاتحة
َّ ،نازة أن يُكب ََّر اإلما ُم
َّ صلةَّ على الج
ََّّ
ُّ أن ال
َّ سنَّ َّةَ في ال
النبي
َّ ي على
ََّ  ثم يُصل، س ًّرا في ن ْفسه- بع َّدَ التكبيرة اْلولى-َّالكتاب
 ال،ص الدُّعا ََّء للميت في التكبيرات
ََّ  ويُخل،صلَّى هللا عليه وسلَّم
َّ
 ثم يُسل َّم،منهن
ٍَّ
شىء
يقرأ ُ فى
َّ
“Bahwa sunnah dalam shalat jenazah adalah imam bertakbir kemudian
membaca Al Fatihah (setelah takbir pertama) secara sirr (lirih), kemudian
bershalawat kepada Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam, kemudian berdoa
untuk mayit setelah beberapa takbir. Kemudian setelah itu tidak membaca
apa-apa lagi. Kemudian salam” [HR. Asy Syafi’i dalam Musnad-nya [no.
588], Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra [7209], dishahihkan Al Albani dalam
Ahkamul Janaiz 155].
Perhatikan hadist diatas:
Bertakbir lalu baca AL’Fatihah, Bershalawat kepada Nabi Muhammad ﷺ,
Berdoa untuk mayit, lalu diam dan tidak melakukan apa apa sebelum
salam.

Dalil Jumlah Takbir dan Mengangkat Tangan
Takbir shalat jenazah adalah empat kali. berdasarkan hadist Muslim dan
Bukhari, Dari Jabir bin Abdillah radhiallahu’anhu:

َصح َم َّة
َّ
النجاشي
َّ ل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم صلَّى
ََّ أن رسو
ََّّ ،
ْ َ على أ
فكبَّر عليه أربعًَّا
“Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam menshalati Ash-hamah An Najasyi,
beliau bertakbir empat kali” [HR. Bukhari no. 1334, Muslim no. 952].
Ulama telah ijma tentang disyariatkannya mengangkat tangan pada takbir
yang pertama. Ibnu Mundzir dalam kitab Al Ijma mengatakan:

يرفع يديه في َّأول تكبيرة
َّ أن المصلي على الجنازَ ة
ََّّ أج َمعوا على
رها
َّ يُكب
“Ulama ijma bahwa orang yang shalat jenazah disyartiatkan mengangkat
tangan di takbir yang pertama” (Al Ijma, 44).
Tapi untuk masalah mengangkat tangan saat takbir 2, takbir 3 dan takbir 4
para ulama berselisih, tapi yang kuat insya ALLAH mengangkat tangan di
setiap takbir, dalilnya adalah Hadist riwayat Ibnu Abi Syaibah:

نازة
َّ في كلَّ تكبيرَّةٍ على الج
َّ َّكان يرف َُّع يَديه
“Ibnu Umar radhiallahu’anhu mengangkat tangannya di setiap kali takbir
dalam shalat jenazah” (HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf [11498],
dihasankan Syaikh Ibnu Baz dalam Ta’liq beliau terhadap Fathul Baari
[3/227]).
Juga riwayat dari Ibnu Abbas yang mengatakan:

ديه في تكبيراتَّ الجنازة
َّ َأنَّه كان يرف َُّع ي
“Bahwasanya beliau biasa mengangkat kedua tangannya setiap kali takbir
di shalat jenazah” (dishahihkan Ibnu Hajar dalam Talkhis Al Habir, 2/291).

Dalil Perbedaan Bacaan Mayit Pria dan Wanita
Dalil atau alasan berbedanya doa antara orang yang meninggal pria dan
doa orang meninggal perempuan.
Sudah dijelaskan oleh ulama, bahwa doa yang kita panjatkan harus tertuju
kepada yang di doakan, dan di dalam bahasa Arab, untuk kata ganti lakilaki dan perempuan itu berbeda, maka di dalam doa shalat jenazah, kita
juga mengganti kata ganti tersebut dengan jenis kelamin dari jenazah yang
kita shalatkan.

