
TATA CARA SHALAT BAGI ORANG SAKIT 

 

Pertanyaan dari: 

Soejarwo 

Desa Randu, Kecamatan Pencalongan Kabupaten Batang Jawa Tengah 

(disidangkan pada Jum’at, 16 Rabiul Awal 1430 H / 13 Maret 2009) 

 

 

Pertanyaan: 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Dengan ini kami mengajukan pertanyaan sebagai berikut: 

Kami mohon  dengan hormat untuk dibuatkan tuntunan bagi orang sakit yang tidak dapat 

melaksanakan shalat secara normal menurut tuntunan Rasulullah saw, yaitu; 

1. Bagaimana cara melakukan shalat bagi orang yang hanya bisa dengan duduk? 

2. Bagaimana cara melakukan shalat bagi orang yang hanya bisa berbaring ke arah 

lambung kanan? 

3. Bagaimana cara melakukan shalat bagi orang yang hanya bisa berbaring menelentang? 

4. Bagaimana cara menghadap kiblat bagi orang yang berada di rumah sakit, yang posisi 

tempat tidurnya belum tentu sejalan dengan arah kiblat? 

Kami pernah melakukan shalat dengan duduk, dengan berbaring, namun kami belum 

merasa puas sebelum kami tahu tuntunan dari Rasulullah saw. 

Demikian pertanyaan dari kami. Atas jawabannya kami sampaikan banyak terima 

kasih. 

 

 

Jawaban: 

 

 Sebelum kami menjawab pertanyaan bapak Soejarwo, perlu kami sampaikan bahwa 

apa yang ditanyakan oleh bapak adalah tentang tata cara shalat bagi orang sakit. Pada 

dasarnya orang sakit sama dengan orang sehat dalam hal kewajiban melaksanakan shalat, 

hanya bagi orang sakit ada beberapa rukhsah (keringanan) dalam melaksanakannya. Di 

dalam al-Quran dijelaskan bahwa agama Islam itu mudah tidak sulit, dan Allah tidak 

menjadikan untuk kita dalam agama suatu kesempitan. 

ذَُا فِي  ٌِ َجا يِه ِمْه َحَزجٍ ِمهَّحَ  للاِ ََ َما َجعََم َعهَْيُكْم فِي انذِّ ََ َُ اْجتَثَاُكْم  ٌُ اِدِي  ٍَ َحكَّ ِج

يذًا َعهَ  ٍِ ُسُُل َش ٌَذَا ِنيَُكَُن انزَّ فِي  ََ اُكُم اْنُمْسِهِميَه ِمْه لَْثُم  َُ َسمَّ ٌُ يَم  ٌِ ْيُكْم أَتِيُكْم إِْتَزا

ذَاَء َعهَّ انىَّاِس فَأَلِيُمُا  ٍَ تَُكُوُُا ُش لَ ََ اْعتَِصُمُا تِ انصَّ ََ َكاجَ  آَتُُا انزَّ ََ َُ  اللِ جَ  ٌُ

لَ  ُْ وِْعَم انىَِّصيُز َم ََ نَّ  ُْ  .ُكْم فَىِْعَم اْنَم
Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. 

Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama 

suatu kesempitan. (ikutilah) Agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai 

kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (al-Qur’an) ini, 

supaya Rasul itu menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah shalat, tunaikanlah 

zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah 

sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong”. [QS. al-Hajj (22): 78]  

Untuk menjawab beberapa pertanyaan yang dikemukakan bapak Soejarwo, perlu 

kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut;  
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1. Ketika akan melaksanakan shalat hendaklah melakukan wudhu terlebih dahulu. Jika 

orang sakit mampu melakukan wudhu dengan menggunakan air, maka hendaklah ia 

melakukannya seperti orang sehat. Apabila ia tidak mampu melakukannya dengan 

menggunakan air, maka hendaklah ia melakukan tayamum sebagai ganti dari wudhu, 

yaitu, dengan menekankan kedua telapak tangan ke tanah atau tempat yang 

mengandung unsur tanah/ debu, kemudian meniup kedua telapak tangan tersebut, lalu 

mengusapkannya pada muka dan kedua punggung telapak tangan masing-masing satu 

kali. 

2. Orang sakit selama ia mampu melakukan shalat dengan berdiri, maka hendaklah ia 

shalat dengan berdiri. Jika ia tidak mampu melaksanakannya dengan berdiri, maka 

shalatlah dengan duduk, baik dengan duduk bersila maupun dengan cara duduk 

tawaruk atau iftirasy. 

3. Jika tidak mampu duduk karena mendapatkan kesulitan ketika duduk atau 

mendapatkan madharat, seperti penyakitnya bertambah parah, maka hendaklah ia 

melaksanakan shalat dengan tidur miring. Tata cara shalat orang sakit seperti itu 

ditegaskan dalam hadits sebagai berikut; 

اِسيُز فََسأَْنُت  َعْه ِعْمَزاَن ْتِه ُحَصْيهٍ  َُ َّّ رضّ للا عىً لَاَل َكاوَْت تِّ تَ انىَّثِ

َصّمِ لَائًِما ، فَإِْن نَْم تَْستَِطْع فَمَاِعذًا، فَإِْن نَْم تَْستَِطْع فَعَهَّ  :َعِه انصَّلَجِ فَمَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص

 [رَاي انثخارِ. ]َجْىة
Artinya: “Diriwayatkan dari Imran bin Husein ra., ia berkata; ”Saya menderita 

penyakit wasir, lalu saya bertanya kepada Rasulullah saw., maka beliau menjawab: 

“Shalatlah kamu sambil duduk. Jika tidak mampu (duduk), maka hendaklah shalat 

sambil berbaring.” [HR. al-Bukhari] 

4. Gerakan atau cara ruku’ dan sujud orang sakit hendaklah dibedakan. Untuk sujud 

caranya dengan membungkukkan badan lebih rendah (bawah) dari ruku’. 

َّ َعْه  ِّّ ْتِه أَتِّ َطاِنٍة َرِض ِّّ  للاُ َعِه يَُصهِّّ اْنَمِزيُض  :لَالَ  -ملسو هيلع هللا ىلص-َعْىًُ َعِه انىَّثِ

َمأَ،  َْ لَائًِما إِِن اْستََطاَع، فَإِْن نَْم يَْستَِطْع َصهَّّ لَاِعذًا، فَإِْن نَْم يَْستَِطْع أَْن يَْسُجذَ أَ

، فَإِْن نَْم يَْستَِطْع أَْن يَُصهِّّ لَاِعذًا َصهَّّ َعهَّ  ًِ َجعََم ُسُجُدَيُ أَْخفََض ِمْه ُرُكُِع ََ
ًِ األَْيمَ  ًِ األَْيَمِه َصهَّّ َجْىثِ َّ َعهَّ َجْىثِ ِه ُمْستَْمثَِم اْنِمْثهَِح، فَإِْن نَْم يَْستَِطْع أَْن يَُصهِّ

ا يَِهّ اْنِمْثهَحَ.  [رَاي انثيٍمّ َانذارلطىّ] ُمْستَْهِميًا ِرْجهًُُ ِممَّ
Artinya: “Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra., dari Nabi saw. beliau bersabda: 

Orang sakit melakukan shalat dengan berdiri jika ia mampu berdiri. Jika ia tidak 

mampu (berdiri), shalatlah ia dengan duduk. Jika ia tidak mampu sujud ke tanah 

(tempat sujud), maka ia memberi isyarat, dan ia menjadikan sujudnya lebih rendah 

(posisi atau caranya) dari ruku’nya. Jika ia tidak mampu shalat dengan duduk, maka 

ia shalat dengan tidur miring ke sebelah kanan dan menghadap kiblat. Jika tidak 

mampu tidur miring ke sebelah kanan, maka ia shalat dengan menghadapkan kedua 

kakinya ke arah kiblat.” [HR. al-Baihaqi dan ad-Daruquthni] 

Dari kedua hadits di atas (hadits riwayat Imran bin Husein dan riwayat Ali bin Abi 

Thalib) dapat disimpulkan bahwa tatacara shalat bagi orang sakit adalah sebagai berikut: 

1. Jika ia mampu berdiri hendaklah ia melakukannya dengan berdiri 

2. Jika tidak mampu berdiri, hendaklah melakukannya dengan duduk, baik duduk iftirasy, 

duduk tawarruk atau cara duduk yang ia mampu lakukan. 

3. Apabila ia tidak mampu melaksanakan shalat dengan duduk, maka ia dapat 

melakukannya dengan cara tidur miring ke sebelah kanan dan menghadap kiblat jika 

memungkinkan. 
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4. Jika tidak mampu tidur miring, maka ia menghadapkan kedua kakinya ke arah kiblat 

jika memungkinkan. 

5. Jika tidak memungkinkan menghadap ke arah kiblat, maka shalat tetap dapat dilakukan 

ke arah mana saja orang sakit itu menghadap. Allah berfirman: 

اِسٌع َعِهيٌم.  ََ ْجًُ للاِ إِنَّ للاَ  ََ ا فَثَمَّ  نُُّ َُ ُ اْنَمْغِزُب فَأَْيىََما ت ََ ِ اْنَمْشِزُق  ّلِِلَّ ََ 
Artinya: “Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu 

menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi 

Maha Mengetahui.” [QS. al-Baqarah (2): 115] 

6. Cara ruku’ dan sujud bagi orang sakit yang tidak mampu melakukannya dengan berdiri 

hendaklah dibedakan antara keduanya. Sujud dilakukan dengan cara membungkukkan 

badan lebih rendah (bawah) dari cara untuk ruku. 

 

Wallahu a’lam bish-shawab 

 

 

 




