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MUQODDIMAH 

 

Gerhana matahari dan bulan merupakan salah satu tanda 

kebesaran Allah  ّعّزوجل yang ditampakkan kepada manusia agar 

mereka takut kepada sang penciptanya. Bukan sekedar 

gejala dan fenomena alam seperti anggapan banyak orang. 

Oleh karena itu, Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: 

تِ  ِمنْ  آي  ت انِ  و اْلق م ر   الش ْمس   ِإن    و ل   أ ح د   ِلم ْوتِ  ي  ْنك ِسف انِ  ل   اّلل ِ  آَي 
 ِعب اد هخ  ِِب ا ُيخ وِّفخ  ت  ع ال   اّلل    و ل ِكن   ِِل ي اتِوِ 

Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda 

kebesaran Allah. Tidak terjadi gerhana karena kematian 

atau kehidupan seorang. Tetapi karena Allah 

menjadikannya untuk menakuti para hamba-Nya. (HR. 

Al-Bukhari, no. 12048). 

Tujuan diadakan gerhana adalah untuk memberikan rasa 

takut kepada manusia agar mereka semakin dekat kepada 

Allah  ّعّزوجل dengan beribadah dan berdoa kepada-Nya. Lihatlah 

petunjuk Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص ketika terjadi gerhana dalam sabda 

Beliau: 

تِ  ِمنْ  آي  ت انِ  و اْلق م ر   الش ْمس   ِإن    و ل   أ ح د   ِلم ْوتِ  ي  ْنك ِسف انِ  ل   اّلل ِ  آَي 
 ي  ْنج ِلي   ح ّت   و ص لُّوا اّلل    ف اْدعخوا ر أ يْ تخمخوُهخ ا ف ِإذ ا ِِل ي اتِوِ 



Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda 

kebesaran Allah. Tidak terjadi gerhana karena kematian 

atau kehidupan seorang. Apabila kalian melihat gerhana 

maka berdoalah kepada Allah dan shalatlah hingga hilang 

gerhana tersebut. (HR. Al-Bukhari, no. 1060) 

Demikianlah, Rasulullah dan para Sahabatnya melakukan 

shalat gerhana secara berjamaah di masjid sampai 

gerhananya hilang. Ini diikuti kaum Muslimin hingga saat ini. 

Namun terkadang seseorang yang ingin mengikuti shalat 

gerhana (Kusuf) ini di masjid mengalami keterlambatan 

karena sebab-sebab tertentu, misalnya dia terlambat 

mendengar informasi atau terlambat melihat peristiwa ini. 

Akibatnya, dia masbuq (tertinggal) dari imam dalam shalat 

gerhana. Lalu apa yang harus dia lakukan? 

 

TATA CARA SHALAT MASBUQ 

DALAM SHALAT GERHANA 

 

Tata cara masbuq dalam shalat gerhana tergantung pada 

perbedaan pendapat Ulama tentang tata cara shalat gerhana. 

Para Ulama berbeda pendapat tentang tata cara shalat 

gerhana dalam dua pendapat: 

1.  Shalat gerhana dilakukan dalam dua rakaat sebagaimana 

tata cara shalat sunnah yang dua rakaat, shalat Shubuh, 



shalat Jum'at dan shalat dua rakaat lainnya. Satu rakaat 

satu ruku'. Ini adalah pendapat madzhab Abu Hanifah.1 

Berdasarkan ini, maka hukum masbuq menurut mereka 

sama dengan hukum masbuq dalam shalat fardhu dan 

lain-lainnya. 

2.  Shalat gerhana dilakukan dalam dua rakaat dan setiap 

rakaat ada dua ruku' atau tiga ruku'. Ini merupakan 

pendapat mayoritas Ulama, diantara mereka madzhab 

Malikiyah2, asy-Syafi'iyah3 dan al-Hanabilah.4 

Ini berdasarkan hadits 'Aisyah اهنع هللا يضر yang berbunyi: 

 ر سخولخ  ف ص ل ى و س ل م   ع ل ْيوِ  اّلل خ  ص ل ى اّلل ِ  ر سخولِ  ع ْهدِ  ِف  الش ْمسخ  خ س ف تْ 

 الرُّكخوع   ف أ ط ال   ر ك ع   ثخ   اْلِقي ام   ف أ ط ال   ف  ق ام   ِِبلن اسِ  و س ل م   ع ل ْيوِ  اّلل خ  ص ل ى اّلل ِ 

 و ىخو   الرُّكخوع   ف أ ط ال   ر ك ع   ثخ   اْْل و لِ  اْلِقي امِ  دخون   و ىخو   اْلِقي ام   ف أ ط ال   ق ام   ثخ  

 ِمْثل   الث انِي ةِ  الر ْكع ةِ  ِف  ف  ع ل   ثخ   السُّجخود   ف أ ط ال   س ج د   ثخ   اْْل و لِ  الرُّكخوعِ  دخون  

                                                           
1  Bada'i ash-Shanai' 1/280, al-Bahru ar-Ra’iq 2/291 dan I'lamu as-

Sunan 8/161. 

2  Lihat al-Mudawanah 1/164, adz-Dzakhirah 2/429 dan Mawahib al-

Jalil 2/201. 

3  Lihat Nihayatul Muhtaj, 2/403. 

4  Lihat al-Mubdi' 2/196 dan Kasyaf al-Qina' 3/425. 



 ف ح ِمد   الن اس   ف خ ط ب   الش ْمسخ  اْْن ل تْ  و ق دْ  اْنص ر ف   ثخ   اْْلخول   ِف  ف  ع ل   م ا

تِ  ِمنْ  آي  ت انِ  و اْلق م ر   الش ْمس   ِإن   ق ال   ثخ   ع ل ْيوِ  و أ ثْ ن   اّلل     ل   اّلل ِ  آَي 

خوا اّلل    ف اْدعخوا ذ ِلك   ر أ يْ تخمْ  ف ِإذ ا ِِل ي اتِوِ  و ل   أ ح د   ِلم ْوتِ  ُي ِْسف انِ   و ص لُّوا و ك ّبِّ

 و ت ص د قخوا

Terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص, 

Beliau ملسو هيلع هللا ىلص mengimami shalat. Beliau ملسو هيلع هللا ىلص berdiri dan 

memanjangkan (melamakan) berdirinya, kemudian ruku' 

dan memperpanjang ruku'nya, kemudian berdiri (lagi) 

dan memanjangkan berdirinya namun tidak sepanjang 

berdiri Beliau yang pertama, kemudian ruku' dan 

memperpanjang ruku'nya namun tidak sepanjang ruku' 

Beliau yang pertama, kemudian sujud dan 

memanjangkan sujudnya, kemudian berbuat di rakaat 

kedua seperti yang diperbuat pada rakaat pertama, 

kemudian selesai sementara gerhana telah berlalu. 

Setelah itu, Beliau ملسو هيلع هللا ىلص berkhutbah dengan memuja dan 

memuji Allah kemudian berkata, "Sesungguhnya 

matahari dan bulan adalah dua tanda kebesaran Allah, 

tidak terjadi gerhana karena kematian seorang atau 

hidupnya seorang. Apabila kalian melihat gerhana 



tersebut maka berdoalah kepada Allah, bertakbir, shalat 

dan bersedekahlah. (HR. Al-Bukhari) 

Juga dalam hadits Jabir bin Abdillah هنع هللا يضر beliau berkata: 

 ذ ِلك   و ك ان   و س ل م   ع ل ْيوِ  اّلل خ  ص ل ى اّلل ِ  ر سخولِ  ع ْهدِ  ع ل ى الش ْمسخ  كخِسف تْ 

 و س ل م   ع ل ْيوِ  اّلل خ  ىص ل   اّلل ِ  ر سخولِ  ْبنخ  ِإبْ ر اِىيمخ  ِفيوِ  م ات   ال ِذي اْلي  ْومِ  ِف 

 ف  ق ام   و س ل م   ع ل ْيوِ  اّلل خ  ص ل ى ابِْنوِ  إِبْ ر اِىيم   ِلم ْوتِ  كخِسف تْ  ِإَّن  ا الن اسخ  ف  ق ال  

 س ج د ات   أ ْرب عِ  ِف  ر ك ع ات   ِست   ِِبلن اسِ  ف ص ل ى و س ل م   ع ل ْيوِ  اّلل خ  ص ل ى الن ِبُّ 

Terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص dan itu 

bertepatan dengan kematian Ibrahim putra Rasulullah  صلى

 lalu orang-orang berkata, "Gerhana ini terjadi ,هللا عليو وسلم

karena disebabkan kematian Ibrahim putra Beliau  صلى هللا عليو

 berdiri dan mengimami orang-orang ملسو هيلع هللا ىلص Lalu Nabi ".وسلم

shalat dalam enam ruku' pada empat sujud. (HR Abu 

Dawud no. 1178 dan dishahihkan al-Albani). 

Inilah pendapat yang shahih. Wallahu 'alam. 

 

 

 



MASBUQ TERTINGGAL RAKAAT PERTAMA 

 

Para Ulama tidak berbeda pendapat tentang masbuq 

dalam shalat gerhana yang ketinggalan satu rakaat penuh, 

maka ia mengqadha'nya sesuai tata cara pelaksanaan 

rakaatnya yang tertinggal.5 

Hal ini berdasarkan keumuman sabda Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص: 

ْعتخمْ  ِإذ ا ق ام ة   َسِ  ةِ  ِإل   ف اْمشخوا اْْلِ  و ل   و اْلو ق ارِ  ِِبلس ِكين ةِ  و ع ل ْيكخمْ  الص َل 

 . وقي رواية: ف اْقضخواف أ ِتُّوا ف ات كخمْ  و م ا ف ص لُّوا أ ْدر ْكتخمْ  ف م ا تخْسرِعخوا

Apabila kalian telah mendengar iqamah, maka berjalanlah 

menuju shalat dan hendaklah kalian berjalan dengan 

tenang dan santai dan jangan terburu-buru. Yang kalian 

dapati maka shalatlah dan yang terlewatkan maka 

sempurnakanlah! (HR. Al-Bukhari, no 636) dalam sebuah 

riwayat : maka Qadha'lah! 

 

 

 

                                                           
5  Lihat al-Majmu', 5/61. 



MASBUQ MENDAPATI IMAM PADA RUKU' 

KEDUA DALAM RAKAAT PERTAMA 

 

Para Ulama yang merajihkan pendapat shalat gerhana 

dengan empat ruku' atau enam ruku' dalam dua rakaat dan 

mereka berselisih pendapat tentang masbuq yang tertinggal 

ruku' pertama dan mendapati imam ruku' yang kedua dalam 

rakaat pertama dalam dua pendapat:  

1. Orang yang mendapatkan ruku' kedua dalam rakaat 

pertama, maka rakaat pertamanya tidak dihitung 

sehingga dianggap kehilangan satu rakaat. Inilah 

pendapat madzhab asy-Syafi'iyah. 6 Pendapat ini berdalil 

dangan dalil berikut: 

a.   Perbuatan Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص yang shalat dengan satu ruku' 

seperti yang difahami dari hadits Samurah bin Jundab 

 :yang berisi هنع هللا يضر

ة   ِف  بِن ا ق ام   م ا ك أ ْطو لِ  بِن ا ف  ق ام   ف ص ل ى  ص ْوتً  ل وخ  ن ْسم عخ  ل   ق طُّ  ص َل 

ة   ِف  بِن ا ر ك ع   م ا ك أ ْطو لِ  بِن ا ر ك ع   ثخ    ثخ   ص ْوتً  ل وخ  ن ْسم عخ  ل   ق طُّ  ص َل 

 س ج د  
                                                           
6  Al-Majmu' 5/61 dan Mughnil Muhtaaj, 1/319 dan Hanabilah (al-

Mughni 3/332 dan al-Mubdi' 2/199). 



Lalu Beliau shalat dan berdiri mengimami kami seperti 

berdirinya kami shalat terlama tanpa kami dengar 

suara Beliau ملسو هيلع هللا ىلص. Kemndian Beliau ruku' seperti ruku' 

kami dalam shalat terpanjang tanpa kami mendengar 

suara Beliau kemudian sujud. (HR Abu Dawud 1/308 

no. 1184 dan an-Nasa'i 3/140 dan Ibnu Majah 1/402 

dan dilemahkan al-Albani dalam dha'if Sunan at-

Tirmidzi dan dha'if sunan ibnu Majah). 

Hadits ini menunjukkan bolehnya mencukupkan shalat 

gerhana dengan satu ruku' dalam satu rakaat. Ini 

juga menunjukkan bahwa ruku' pertama adalah wajib 

sedangkan ruku' kedua serta ketiga hanyalah sunnah, 

sehingga rakaat tidak dihitung jika tertinggal ruku' 

wajib yaitu ruku' pertama, meskipun mendapatkan 

ruku' kedua.7 

Namun argumentasi ini dibantah dari tiga hal: 

1. Haditsnya di atas lemah, sebagaimana dijelaskan 

oleh Syaikh al-Albani رمحو هللا dalam Irwa' al-Ghalil, 

3/130. Hadits-hadits tentang satu ruku' lemah 

tidak ada satupun yang shahih, adakalanya karena 

ada illah atau syadz. 

                                                           
7  Lihat Syarh az-Zarkasyi, 2/259 dan Kasyaf al-Qina', 3/431 serta 

Manarus Sabil, 1/209. 



Sedangkan Imam ibnul Qayyim رمحو هللا menjelaskan, 

"Diantara tata cara shalat gerhana adalah seperti 

shalat yang kamu lakukan, setiap rakaat satu 

ruku'. Namun para imam yang besar seperti imam 

Ahmad, al-Bukhari, dan asy-Syafi'i 

rahimahumullah tidak menshahihkannya dan 

memandangnya sebagai sebuah kesalahan.8 

2. Seandainya hadits ini dihukumi shahih, maka 

hadits tentang dua ruku' lebih banyak dan lebih 

shahih.9 

3. Dalam hadits ini tidak ada penunjukan yang jelas 

yang menyatakan bahwa ruku' yang pertama 

hukumnya wajib dan tidak adanya hitungan 

dengan ruku' kedua pada masbuq. Bisa jadi hadits 

ini mencukupkan hanya dengan satu ruku' untuk 

menunjukkan bahwa masbuq menghitung rakaat 

dengan ruku' mana saja yang didapatinya. Cukup 

dengan satu ruku' saja untuk dianggap dapatkan 

satu rakaat.10 

Bantahan ini masih bisa dijawab, dengan 

menyatakan bahwa satu ruku' adalah hal terkecil 

                                                           
8  Zad al-Ma'ad Fi hadyi Khairil 'Ibad 1/453. 

9  Lihat al-Majmu' 5/65. 

10  Lihat al-Mughni 3/332. 



dari yang disyariatkan, sedangkan selebihnya baik 

ruku' kedua atau setelahnya menjadi sunnah 

sehingga tidak dianggap dalam menentukan 

rakaat. 

b. Ruku' pertama adalah induk sedangkan ruku' kedua 

hukumnya ikut kepada ruku' pertama, karena 

dilakukan setelahnya sehingga tidak dianggap dalam 

penentuan hitungan rakaat. Ini seperti i'tidal (bangun) 

dari ruku' dalam shalat-shalat lainnya.11 

Namun alasan ini terbantah dengan menyatakan 

bahwa ini merupakan qiyas (menganalogikan dua hal 

padahal ada beda atau disebut dengan qiyas ma'al 

fariq), sebab tidak ada ruku' kedua dalam satu rakaat 

pada shalat-shalat lain selain shalat gerhana. Adapun 

shalat gerhana, setelah ruku' pertama, ada ruku' yang 

lain sehingga ruku' yang kedua bisa dianggap sama 

dengan hukum ruku' pertama dalam penentuan 

rakaat. Jika ruku' kedua sama hukumnya dengan 

ruku' pertama, maka dengan mendapatkan ruku' 

kedua bersama imam berarti yang masbuq terhitung 

mendapatkan raka'at. 

c. Masbuq yang ketinggalan ruku' pertama berarti telah 

kehilangan satu ruku' dalam satu rakaat sehingga 

tidak dianggap mendapatkan satu rakaat. Ini sama 

                                                           
11  Lihat Fathul Aziz, 5/79 dan al-Majmu', 5/61. 



dengan orang yang ketinggalan ruku' dalam shalat-

shalat lainnya.12 

Alasan ini pun terbantah dengan alasan bahwa ini 

merupakan qiyas dengan disertai perbedaan. Sebab 

shalat gerhana dalam satu rakaat ada lebih dari satu 

ruku' sehingga ruku' kedua sama kedudukannya 

dengan ruku' pertama. Berbeda dengan shalat-shalat 

yang lainnya. 

2. Terhitung mendapatkan satu rakaat dengan mendapatkan 

ruku' kedua atau ketiga bersama imam. Inilah madzhab 

Malikiyah13 dan satu pendapat dalam madzhab 

Hanabilah.14 

Pendapat ini beralasan dengan alasan berikut: 

a. Dua ruku' dalam shalat gerhana seperti satu ruku'. 

Orang yang mendapatkan sebagian ruku' dianggap 

mendapatkan rakaat secara ijma'.15 

Ruku' kedua merupakan bagian dari ruku' pada 

raka'at pertama dan telah ada kesepakatan bahwa 

orang yang mendapatkan sebagian dari ruku' bersama 

imam mendapatkan satu rakaat. 

                                                           
12  Lihat al-Mughni 3/332. 

13  Al-Mudawwanah, 1/164 dan adz-Dzakhirah, 2/430. 

14  Lihat al-Mughni 3/332. 

15  Lihat adz-Dzakhirah 2/430. 



Namun alasan ini dibantah dengan menyatakan 

bahwa ruku' pada selain shalat gerhana itu 

bersambung, berada pada satu tempat dan satu 

hukum. Sedangkan ruku'-ruku' dalam shalat gerhana 

terpisah yang tentunya juga hukumnya berbeda. 

Sehingga tidak bisa dianalogikan dengan ruku' dalam 

shalat selain gerhana. 

b. Diperbolehkan seorang shalat kusuf dengan satu ruku' 

dalam setiap rakaatnya, sehingga masbuq yang 

tertinggal ruku' pertama sudah sah dengan ruku' yang 

kedua bersama imam.16 

Alasan ini tidak bisa diterima karena kebolehan shalat 

dengan satu ruku' dalam satu rakaat dasarnya adalah 

hadits-hadits yang lemah sehingga tidak bisa 

dijadikan alasan. Seandainyapun diperbolehkan shalat 

dengan cara demikian, juga tidak dapat dijadikan 

alasan sahnya masbuq dengan hanya mendapatkan 

satu ruku' saja. Bahkan bisa jadi menunjukkan ruku' 

yang pertama adalah rukun yang harus dilaksanakan 

dan ruku' kedua bukan rukun sehingga masbuq yang 

mendapatkan ruku' kedua pada rakaat pertama 

bersama imam tidak dihukumi mendapatkan rakaat 

pertama. 

                                                           
16  Lihat al-Mughni 3/332. 



c.  Ruku' kedua adalah rukun karena berada ditengah-

tengah antara bacaan al-Qur’an dengan sujud, 

berbeda dengan ruku' yang pertama karena berada 

diantara bacaan pertama dan kedua sehingga 

hukumnya sama dengan hukum bacaan tersebut.17 

Alasan ini mungkin dijawab bahwa ruku' yang 

pertama lebih pas dihukumi rukun karena ia adalah 

ruku' pertama setelah takbiratul ihram sedangkan 

ruku' kedua dilakukan jauh setelahnya, sehingga tidak 

boleh menjadikan yang terakhir lebih kuat dari yang 

lebih dahulu. 

 

PENDAPAT YANG RAJIH 

 

Setelah melihat pendapat para Ulama dan alasan mereka 

dalam masalah ini, tampaknya yang lebih kuat adalah 

pendapat pertama yang berpendapat harus mendapati ruku' 

pertama bersama imam agar mendapatkan rakaat pertama. 

Inilah yang dirajihkan Syaikh Muhammad bin Shalih al-

Utsaimin dalam asy-Syarhul al-Mumti' 5/260 dan fatwa dari 

Lajnah ad-Da’imah Lil Buhiits al-Ilmiyah wal Ifta dalam fatwa 

no. 8732 yang ada dalam kitab Fatawa Lajnah 8/323 ketika 

menjawab pertanyaan: 

                                                           
17  Adz-Dzakhirah, 2/430. 



Apakah benar ruku' kedua dari shalat gerhana hukumnya 

sunnah tidak dianggap dapat rakaat bagi masbuq yang tidak 

mendapatinya, dimana masbuq melaksanakan ruku' 

pertamanya dengan rakaat yang sempurna dengan dua ruku' 

setelah imam salam? Ataukah ruku' kedua tersebut 

menduduki kedudukan ruku' pertama? 

Mereka menjawab: 

Yang benar, orang yang ketinggalan ruku' pertama dari 

shalat gerhana tidak dianggap mendapatkan rakaat dan 

wajib baginya mengqadha' posisinya dengan satu rakaat lain 

dengan dua ruku', karena shalat gerhana adalah ibadah dan 

ibadah harus berdasarkan dalil syariat sehingga 

mencukupkan dalam hal ini pada tata cara yang benar yang 

ada dalam hadits-hadits yang shahih. Wabillahittaufiq. 

Berdasarkan hal ini seorang masbuq yang ketinggalan 

ruku' pertama dari shalat gerhana harus rnengulangi satu 

rakaat penuh dengan dua ruku' setelah imam selesai salam 

dari shalatnya. 

Wallahu a'lam.[] 

 


