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RINCIAN SHALAT DI KALA SAKIT
(Shalat Duduk, Berbaring, 

Terlentang, dan Jama’)



WAJIB BERDIRI SELAMA MAMPU
• Wajib shalat posisi berdiri selama mampu, meski dengan bantuan orang lain,

atau dengan bantuan tongkat, bahkan meski dengan membayar orang untuk

membantu berdiri selama mampu membayar dg upah wajar (busyra al-karim,

204)

• Ukuran tidak mampu adalah bila sangat berat (tidak mampu ditahan) jika harus

berdiri. Sebagian ulama (ar-ramli): bila benar2 menghilangkan khusyu’ (ibid, 204)

• Jika seorang mampu berdiri namun dg membungkuk atau harus bertumpu pada

sesuatu, maka wajib melakukan sesuai kemampuan. Sesuai kaidah al-maysur la

yasquthu bi al-ma’sur (ibid, 204)

• Jika seorang mampu berdiri, namun tidak mampu rukuk dan sujud, maka wajib

shalat dengan posisi berdiri. Rukuk dan sujud dilakukan dengan isyarat.



SHALAT DENGAN POSISI DUDUK

• Jika ketentuan di atas telah terpenuhi, shalat dengan posisi

duduk

• Bebas memilih cara duduk (tawarruk, iftirasy, tarabbu’, atau

yang lain). Yang lebih utama adalah duduk iftirasy (jika

mampu). 

• Pahalanya sama dengan pahala shalat berdiri. 



KETENTUAN SHALAT POSISI DUDUK
• Takbiratul ihram posisi duduk dg tetap mengangkat tangan, membaca QS. 

Al-fatihah dan surat posisi duduk, kemudian rukuk, kemudian bangun dari

rukuk dg posisi semula, kemudian sujud normal (bila mampu) (mu’nis al-

jalis, 1/156)

• Cara rukuknya MINIMAL adalah dengan membungkukkan badan sekira dahi

(jidat) sejajar dengan bagian depan lutut. (Busyra al-karim, 206) 

• Lebih afdhal bila dahinya sejajar dengan tempat sujudnya (ibid, 206)

• Cara sujudnya normal (bila mampu). Jika tidak, maka dengan cara

membungkukkan badan lebih dalam lagi dibanding rukuk (sesuai

kemampuan)  



KETENTUAN SHALAT POSISI BERBARING DAN 
TERLENTANG

• Bila tidak mampu duduk, shalat dg posisi tidur berbaring ke kanan (bila mampu) 
atau kiri (makruh bila timasih mampu berbaring ke kanan) dengan tetap
menghadap qiblat. (Busyra al-karim, 206)

• Wajib rukuk dan sujud (dg cara bangun dari berbaring kemudian duduk 
kemudian rukuk, kemudian duduk, kemudian sujud, seperti dijelaskan pada 
“shalat dalam posisi duduk”) bila mampu. Bila hanya mampu rukuk maka rukuk, 
maka wajib dilakukan sebanyak dua kali (yg kedua untuk sujud). (Ibid, 206)

• Bila tidak mampu berbaring, shalat posisi terlentang, dengan wajib sedikit
meninggikan bagian kepala (dengan semacam bantal) agar bisa menghadap
qiblat. Jika tidak mampu menghadap qiblat dg wajah, maka dengan kedua bagian
dalam telapak kaki. Rukuk dan sujudnya dg isyarat menunduukan kepala, 
menunduk sebagai ganti sujud wajib lebih ditekankan dari rukunya (ibid, 206)



SHALAT DENGAN ISYARAT MATA DAN 
BAYANGKAN GERAKAN SHALAT

• Jika hal di atas (tidur terlentang dengan

ketentuan2 di atas) tidak dapat dilakukan, wajib

shalat dg isyarat mata. 

• Jika tidak mampu, wajib shalat dengan cara

membayangkan gerakan shalat di dalam hatinya

(ibid, 206-207)



TANBIH…!

• Dari penjelasan di atas, apa yg dilakukan oleh sebagian orang, yakni shalat dg 

posisi duduk di atas kursi, dapat dinyatakan tidak sah. Karena beberapa hal

berikut: 

1. Duduk yg dimaksud adalah duduk di lantai, bukan kursi. 

2. Biasanya tidak dilakukan sujud normal (padahal jika duduk di lantai

sebenarnya mampu sujud normal)

• Oleh sebab itu, jika seorang benar-benar tidak mampu bediri, shalatnya bukan

dg duduk di atas kursi, melainkan duduk di lantai, rukuk posisi duduk dan 

sujud normal. Bila tidak mampu, maka shalat dg berbaring, dst. 



MASALAH SHALAT DUDUK DI ATAS KURSI
• ini masalah baru. Sependek saya membaca kitab² dari berbagai mazhab tdk/belum

pernah saya jumpai penjelasan para ulama klasik ttg "shalat duduk di atas kursi".

• Karena itu, semua kalangan yg hari ini bicara ttg masalah shalat di atas kursi, hanya

merujuk pada nash2 umum hadits "kalau tdk bisa berdiri maka duduk". Begitu juga 

ketika merujuk teks2 fiqh klasik juga begitu, hanya akan menemukan teks " duduk", 

bukan "duduk di atas kursi"..Kemudian sebagian dari mereka memaknai diksi

"duduk" tersebut secara mutlak ; baik di lantai atau di kursi. 

• Dari sinilah masalahnya. Untuk mazhab syafi'i, saya pribadi, sesuai apa yg saya

pelajari dr mazhab syafi'i, nampak bahwa shalat di atas kursi tdk dibenarkan

sepanjang org bisa duduk di lantai dan bisa sujud. 



MASALAH SHALAT DUDUK DI ATAS KURSI
• Jika tdk bisa sujud dan duduk di lantai, apakah lantas shalat duduk di kursi? 

Haditsnya justru mengatakan: berbaring kanan/fa'ala janbin. Ini pendapat saya

pribadi, berbekal dari fiqh mazhab syafi'i yg saya fahami. Saya menilai ini sesuai

zhahirnya hadits nabi shallallahu alaihi wa alihi wassallam :

ار ( . ] صّل عىل األرض إن استطعت وإال فأومئ إيماًء واجعل سجودك أخفض من ركوعك • ز وأبو أخرجه الب 

[ .2/175نصب الراية , يعىل 

• Shalatlah duduk di atas tanah jika mampu. Jika tidak mampu, shalat berbaring...... 

(Hr. Al bazzar & abu ya'la, nashb ar-rayah, 2/175).

• Jika sudah tdk mampu berbaring atau terlentang, dan bisa shalat dengan duduk di 

atas kursi, maka boleh di atas kursi. Jadi duduk di atas kursi adalah urutan terakhir.



MASALAH SHALAT DUDUK DI ATAS KURSI
• Ini juga yg difatwakan oleh lembaga fatwa majlis islami palestina.

• Lihat: http://www.Fatawah.Net/questions/7429.Aspx

• Ini juga yg difatwakan oleh syekh ali salim bukayyir (mufti mazhab syafi'i

yaman. Lihat: 

https://m.Facebook.Com/story.Php?Story_fbid=3021203274758615&id=1000

06069158013

• sementara itu, dari ifta' mesir dan beberapa ulama membenarkan shalat di 

atas kursi. Namun, saya pribadi menilai argumentasi tidak kokoh. Karena 

bertentangan dg hadits: shalatlah di atas tanah. 

http://www.fatawah.net/Questions/7429.aspx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3021203274758615&id=100006069158013


MASALAH SHALAT DUDUK DI ATAS KURSI
• Diantara yg menilai tdk boleh shalat di kursi adalah syekh mahmud abdullathif

uwaidhah, di dalam kitabnya al jami' li ahkam as-shalat. Argumentasi nya mirip

dg yg saya sampaikan di atas. Beliau tidak bermazhab dengan mazhab tertentu. 

• Bagaimana jika tidak bisa duduk dan tidak bisa sujud, namun bisa berdiri dan bisa

rukuk, maka wajib berdiri dan juga wajib rukuk. Sesuai kaidah al-maysur la 

yasquthu bi al-ma'sur.  Lantas sujud dan duduknya bagaimana? Jawabannya: 

andai tidak bisa duduk sama sekali, termasuk duduk di atas kursi sekalipun, maka

duduknya gugur. Dan sujudnya dengan membungkuk lebih dari rukuk. Jika bisa

duduk di atas kursi, boleh duduk di atas kursi dan sujudnya juga membungkuk. 

Wallah a'lam.



MENJAMA’ SHALAT KALA SAKIT
• Menurut pendapat masyhur dalam mazhab Syafi’i, tidak dibolehkan menjama’ 

shalat karena sakit. Baik jama’ taqdim maupun jama’ ta’khir. Berbeda dengan

Mazhab Hanbali yang membolehkan. 

• Namun, Sebagian ulama mazhab Syafi’I, seperti Imam an-Nawawi (dalam ar-

Raudhah, [1/207], Imam Ibn al-Muqri (dalam Rawdh at-Thalib, [1/106], dan 

Imam Isnawi (dalam al-Muhimmat, [3/366] berpendapat boleh. Baik jama’ takhir

atau taqdim. (Busyra al-Karim, hal. 418, Mu’nis al-Jalis, 1/291, an-Najm at-Tsaqib

Syarh Tanbih at-Thalib, 2/253)

• Al-Khathib as-Syirbini (dalam an-Najm at-Tsaqib, 2/253) mengatakan: Inilah

pendapat yang lebih pas dengan keindahan syari’at Islam. 



RINCIAN HUKUM SHALAT DI 
KALA SAFAR



DUA RUKHSHAH TERKAIT SHALAT BAGI MUSAFIR

1. Meringkas jumlah raka’at, shalat yang empat rakaat

menjadi dua rakaat. Disebut dengan qashar

2. Menggabungkan dua shalat dalam waktu penunaian. 

Disebut dengan jama’ 



SYARAT PELAKSANAAN QASHAR

1. Shalat tersebut merupakan shalat yang wajib saat safar dan dilaksanakan saat safar

2. Dilakukan setelah melewati batas-batas wilayah (sur al-bilad) tempat tinggalnya. 

3. Boleh qashar selama empat (4) hari, (tidak termasuk hari masuk dan keluar)di tempat

yang menjadi tujuan, sepanjang tidak ada niat iqamah (domisili) lebih dari 4 hari.

4. Tidak ada niat iqamah (domisili) 4 hari ke atas (selain hari masuk dan keluar) di 

tempat tujuan. Jika TIDAK niat iqamah 4 hari ke atas, atau dia tidak tahu kapan akan

berada di sana karena satu dan lain hal, maka dia boleh qashar selama 18 hari (selain

hari masuk dan keluar), atau sampai dia kembali ke wilayah tempat tinggalnya. 

5. Tidak shalat menjadi makmum bagi imam yang muqim (domisili). (Al-fiqh al-manhaji, 

1/186-189)



SYARAT PELAKSANAAN JAMA’

• Shalat yg dapat dijama’: dhuhur dengan ashar. Maghrib dengan
isya’. 

• Dua model jama’: taqdim dan ta’khir

• Syarat jama’ taqdim: (1) berurutan (memulai dengan shalat
pemilik waktu). (2)niat menjama’ shalat kedua dg shalat pertama
selagi belum selesai dari shalat pertama (lebih utama jika niat
saat takbiratul ihram). (3)dilakukan secara langsung (tidak ada
jeda). (4) masih dalam posisi safar hingga selesai shalat yang 
kedua. (Al-fiqh al-manhaji, 1/189-190)



• Syarat jama’ ta’khir: (1)niat jama’ ta’khir sejak masuk, hingga

sebelum selesai, waktunya shalat pertama. Jika tidak, maka

menjadi qadha’. (2) masih safar hingga selesai dua shalat. 

• Tidak ada persyaratan tartib (berurutan) dalam pelaksanaan

dua shalat. Begitu juga tentang muwalah (dilakukan tanpa

jeda) juga bukan syarat, namun sunnah.



SYARAT SAFAR BOLEHKAN QASHAR DAN JAMA’

1. Safar thawil (jauh): > 4 burd / 16 farskah (81 KM) (HR. Bukhari 

dari tindakan ibn umar dan ibn abbas) 

2. Jelas tujuan safar. Jika safar tanpa tujuan tertentu, dan telah

capai 81 KM, maka saat itu boleh jama’/qashar

3. Safar bukan dalam rangka maksiat (al-ma’shiyah bi as-safar) 

(al-fiqh al-manhaji, 1/191)



JAMA’ KARENA HUJAN



SYARAT JAMA’ KARENA HUJAN

1. Dilakukan dengan jama’ taqdim, tidak boleh jama’ ta’khir. 

2. Dilakukan di tempat (baik masjid atau yang lain) yang jauh
dari rumahnya. 

3. Dilakukan secara berjama’ah

4. Masih turun hujan hingga saat takbiratul ihram shalat yang 
pertama, saat selesai shalat pertama, dan saat memulai
shalat yang kedua.
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