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 َبعدََّهُ َ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”.

