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Shalat Berjama'ah (ke-8)
Tentang Ma’mum Masbuq
Beberapa pengertian
Sebelum kita membahas tentang ma’mum masbuq, ada baiknya kita
mengetahui dulu beberapa pengertian yang terkait dengan hal itu,
karena ma’mum masbuq adalah keadaan dimana seseorang itu
terlambat dalam mengikuti shalat berjama’ah.
Shalat
Secara bahasa berarti do’a, tetapi yang dimaksud shalat menurut istilah
ialah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan
yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam, dan
memenuhi beberapa syarat dan rukunnya yang telah ditentukan Allah
SWT.
Shalat berjama’ah.
Jama’ah pengertiannya adalah bersama-sama, yang satu jadi imam dan
yang lain menjadi ma’mum. Apabila ada dua orang atau lebih shalat
bersama-sama, dan salah seorang diantara mereka diikuti oleh yang
lainnya, yang demikian itu disebut shalat berjama’ah. Orang yang diikuti
disebut imam, dan orang yang mengikuti disebut ma’mum.
Ma’mum masbuq
Masbuq artinya ketinggalan. Ma’mum masbuq adalah ma’mum dalam
shalat berjama’ah, namun si ma’mum mulai shalatnya tidak sejak
awwal, sehingga ma’mum tersebut tidak sempurna membaca Al-Fatihah
beserta imam di rekaat pertama.

Tentang mendapatkan fadlilah shalat berjama’ah
Untuk mendapatkan fadlilah shalat berjama’ah, ini bisa diperoleh
dengan cara ma’mum ikut bersama imam dalam shalatnya, walaupun ia
hanya mendapatkan duduk yang terakhir sebelum salam. Berdasarkan
hadits :

َِبََس اعنتَ َمَِباالقَ َمنةََفَ ام َشن اناِب
َ َِب َذ:ََ َعن َِبِّ ن َﷺَقَن
َ ََرَيْانَني
َ َْعن ا َِبَ ا
َ َفَ َم ن ن،ِب ََلَِبِّص ن ن َنوَ َََ َعَُ ن ن انس َك امَنِّ ن ننكاسنَةََ َََِبا َِّاقَ ن ن ََ َََالَتَ ا ن ننيََع ااِب
156َ:1ََِبِّبخ ى.نم ااِب
َُّ َِبَََم َفَ تَ َك امَفََت
َ َِبَ اد َاكتَ امَف
َ صُُّ اا
Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Apabila kalian
mendengar iqamah, berjalanlah (menuju masjid) untuk shalat, dan
hendaklah kalian datang dengan tenang dan tunduk, dan janganlah
tergesa-gesa. Apa yang kalian dapatkan shalat (bersama imam) maka
shalatlah (bersama imam), dan apa yang kalian ketinggalan maka
sempurnakanlah”. [HR. Bukhari juz 1, hal. 156]

َ َ ََس ن َنَِ َ ن
َ ََع ن َِبِّ ن َﷺَِبَن ننَس
َ َع ن ا َ َ ٍَ ننَْم ن ا َِبَ ار ننَِْبِّا َمنْانَننة
َ َص َوتَسَقَن َ ََمن ا ذَرن َاِبَِبِّنا ا
َ َفَنَُم َفَنَي،ََس ٍن
َ غَم ا
َ نَن اعَُي ََََر َا
َ َفَ َمن ن ن: َ َقَن ن ن. َ ََِبَ َ َ َ َ َ َس ن ن انا: َ نَْ َ ا ن ن ن َ َنَن اعُ ن ننَسََقَن ن ن
َ ََس اع ن ن
ََر َك ن َاِب:
َفَن َ ن َ ذ.َ
َ ََ ٍَ ن انَت:
َ  ان.ن
َ ص نَن اع
َ
َ َس ن ٍ فنِبَفَ َ ن
َ ك
َ َ ََْقَ ن
ََئَ َِبك فع ن ن َِبَاََقَ فم ن ن َِبَا
فَ ا
َ ِبَََالَتَن اعتَن ننن اَُِّبَم ن ن َنج
َ ص ن نَن َع اا
َم ن ن ا َََ ٍَن ن َنن ا،
ََِبمن َِبشَبننسبة. َعَُاسن َجن
ََسن ٍ فنِبَفَن اُننسَ َك ا ََمعن ا
َ َ َنحَان لَِبِّن اََِب
َ نيَ َعَُن
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2601َ:َ قم،227َ:1
Diriwayatkan dari seorang penduduk Madinah, dari Nabi SAW bahwa
beliau mendengar suara sandal pada saat sedang sujud. Setelah
selesai shalat, beliau bertanya, “Siapakah orang yang tadi aku dengar
suara sandalnya ?”. Ia menjawab, “Saya, ya Rasulullah”. Beliau
bertanya, “Apakah yang kamu lakukan ?”. Ia menjawab, “Saya
mendapati engkau sujud, maka akupun sujud”. Mendengar hal itu beliau
bersabda, “Seperti itulah yang seharusnya kalian lakukan, namun
jangan kalian hitung satu rekaat. Barangsiapa yang mendapati aku
ruku’, berdiri atau sujud maka hendaklah ia mengikuti keadaanku pada
saat itu”. [HR. Ibnu Abi Syaibah, juz 1, hal. 227, no. 2601]
Dengan dasar hadits-hadits tersebut dapat dipahami bahwa ma’mum
masbuq tetap mendapatkan pahala shalat berjama’ah, tetapi pahalanya
tidaklah seperti pahala orang yang mengikuti jama’ah sejak awwal.
Walloohu a’lam.
Ma’mum mendapatkan ruku’ bersama imam, apakah sudah
dihitung mendapat satu rekaat ?
Ulama berbeda pendapat tentang ukuran seorang ma’mum mendapat
satu rekaat bersama imam. Tentang hal ini ada dua pendapat :
Pendapat pertama, ma’mum yang mendapatkan ruku’ bersama imam
sudah dihitung mendapat satu rekaat. Alasan mereka sebagai berikut :

َ َ َم ن ا ََِبَ اد َ َكَ َاك َع نةفَم ن:
َ َْع ن ا َِبَ ا
َ ََ َرَيْا ن َنيََِبََُ َ َس ن اناَ َ َﷺَقَ ن
145َ:1ََِبِّبخ ى.َِبِّص َوََفَن َ انَِبَ اد َ َكَِبِّص َو
Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa
yang mendapatkan satu ruku’ dari shalat, maka ia telah mendapatkan
shalat itu”. [HR. Bukhari juz 1, hal. 145]

َ َ َم ن ا ََِبَ اد َ َكَ َاك َع نةفَم ن:
َ َْع ن ا َِبَ ا
َ َ َرَيْا ن َنيََِبََُ َ َس ن اناَ َ َﷺَقَ ن
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َ:3ََِبمن َ ة ننة.ََصن اُبَ ََس
َ َ ِبِّصن َنوََفَن َ ن انَِبَ اد ََك َجن َقَنابن َنَِْبَ اََُْ نانس َمَِباال َمن
1595َ:َ قم،45
Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
“Barangsiapa mendapatkan satu ruku’ dalam shalat (sebelum imam
menegakkan punggungnya) maka ia telah mendapatkan shalat itu”.
[HR. Ibnu Khuzaimah juz 3, hal. 45, no. 1595, dla’if karena dalam
sanadnya ada perawi bernama Qurrah bin ‘Abdur Rahman].

ََِب َذِبٍََائن ن ننتَ امَِب ََل:َقَن ن ن َ َ َ َس ن ن انا َ َ ََﷺ: َ َرَيْان ن ن َنيََقَن ن ن
َ َْعن ن ن ا َِبَ ا
ََََمن ا َِبَ اد َ َك.
ََ َبناسنئف
َ ِبََََالَتَن َعن اَََُّر
َ َ ِبِّص َوَ ََََاَن
َ َ َن ا.َ  اادَفَ اس.َ َس
893ََ قم،236َ:1ََِبماَدِبَد.َِبِّياك َعةََفَن َ انَِبَ اد َ َكَِبِّص َو
Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Apabila
kalian datang untuk shalat sedang kami dalam keadaan sujud, maka
bersujudlah kalian. Dan janganlah dihitung (satu rekaat). Dan
barangsiapa mendapatkan satu ruku’, berarti ia mendapatkan shalat itu".
[HR. Abu Dawud juz 1, hal. 236, no. 893, dla’if karena dalam sanadnya
ada perawi bernama Yahya bin Abi Sulaiman].

ََْفَنَيَك َنَِقَناب َن،َِع ا َِبَ اَْمَ اكَيََِبَننَسََِبنانتَن َجنحَِب ََلَِبِّ ن ََﷺَََََر َناَ َِبكن
ََََ َِبد ََك: َ َفَن َ ن،نكََُِّ ن َﷺ
َ َفَ ن َا َكَيَ ذذِّ ن،َِبَ اََُْص ن َنَِْب ََلَِبِّص نن
190َ:1ََِبِّبخ ى.َََالَتَن َع اَن
ََا اي ف
َ ص
Dari Abu Bakrah bahwasanya ia mendapati Nabi SAW sedang ruku’,
maka ia ikut ruku’ sebelum sampai pada shaff. Lalu ia menyampaikan
hal itu kepada Nabi SAW. Maka beliau SAW bersabda, “Semoga Allah
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menambahkan kebaikan atas semangatmu, dan jangan kamu ulangi”.
[HR. Bukhari juz 1, hal. 190]

ٍََِن ن َ َََََ َس ن اَنا َ َ ََﷺَ َِبك ننَِفَنَيَك ن َن
َ ََعن ن َِبانَ َ ن ن ََِبََُِبََنَمَ اك ن َني
َض ننحَِبِّ ن ن َُّﷺ
َ ََفَنَُمن ن َق.ََد اَ ََُِبِّص ننََمنَ ننم ََم َش ننحَِب ََلَِبِّص نن
ََد اَ ََُِبِّص ننََمنَ ننم ََم َش ننحَِبَ ََل
ََ َِِبَُّْ َك ن َنمَِبِّ ننا ا َ ََك ن َن: َ ص ن َنوتََسََقَن ن
َ
َََ ََ َ َِبد َك:َفَن َ ن ن َ َِبِّ ن ن ََُّﷺ. َ ََِب:ََفَن َ ن ن َ َِبَمنَ ن اناَمَ اك ن َني،ََِبِّص نن
684َ:َ قم،182َ:1ََِبماَدِبَد.َََالَتَن َع اَن
ا اي ف
َ ص
Dari Al-Hasan bahwasanya Abu Bakrah datang (di masjid), ketika
Rasulullah SAW sedang ruku’, maka ia ikut ruku’ sebelum sampai di
shaff, kemudian ia berjalan menuju shaff. Setelah Nabi SAW selesai
shalat, beliau bersabda, “Siapa diantara kalian yang ruku’ sebelum
sampai di shaff, kemudian berjalan ke shaff ?”. Maka Abu Bakrah
menjawab, “Saya”. Maka Nabi SAW bersabda, “Semoga Allah
menambah kebaikan kepadamu atas semangatmu, dan jangan kamu
ulangi”. [HR. Abu Dawud juz 1, hal. 182, no. 684]

ََِفَنَيَكن َن، َمن اََِبَاَد َ َكََِباال َمن ََ َِبكَ فعن:
َ َعن َِبمان
َ ََ َع َمنَنيَِبَنننَسََ َكن َََُْن َن انا
َ:2ََِبِّبسج ننح.نكَِبِّياك َعن َة
َ قَناب َنَِْبَ اََُْن ايفَن َنَِِباال َمن ََ َُا َسننَسََفَن َ ن انََِبَ اد َ َكَتَ اُن

90

Dari Ibnu ‘Umar, ia mengatakan, “Barangsiapa mendapati imam sedang
ruku’, lalu ikut ruku’ sebelum imam mengangkat kepalanya, maka ia
telah mendapatkan rekaat itu”. [HR. Baihaqi juz 2, hal. 90]
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َََ نْ ََم ن ََنَِ َعاب ننَ َََْن اع نناَِبما ن
َ َ َ َي اٍ ن:َ َ َع ن ا َ َْانننَما ن َََار ننََقَ ن
ََِ َنَ ََكن َن.َفَنَُمن َتَن َاسنطاَ َِبِّا ََم ا نن،ن.َدِب َِِب ََلَِبِّا َم ا نن
َ َم ا ن َنع اادَمن ا
ََِم َشناسنَ َ َِبك َع ان
ََ َمنَنم،َنْ ََم َعنَس
َ َن
َ َعاب َننَ َََََك َنِ ََََََك اع
َ َفَ َك،َ اِبال َمن
َ َفَنَُمن ن.نَِ َفَن ن ََِِبِّا َ ن اناَََ َ َاَ َس ن َنج اَم
َ َا نننَِبنانتَن َجاسنَن ن َِب ََلَِبِّص ننََا ن ا
ََعاب َن
َْ َََِبَ َ ََِبََىََِبَ ا
ََ ِبال َم ََِبِّص
َ ضح َ ا
َ َق
َ ََف َ َ َا،ئََِّ انمَِبَادَ اك
َ وََقَ ام
َ:2ََِبِّبسج ننح.ْن
ََ نكَقَ ن انََِبَ اد َاكن
ََ َِبَنن: َ َمَننمَقَ ن،ُن
َمسَننن ا َََِبَ اٍَُ َ ن ا
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Dari Zaid bin Wahab, ia berkata, “Aku keluar bersama ‘Abdullah, yakni
Ibnu Mas’ud dari rumahya menuju masjid. Ketika kami sudah sampai di
bagian tengah masjid, imam ruku’, maka ‘Abdullah bin Mas’ud bertakbir
kemudian ruku’, dan akupun ikut ruku’ bersamanya. Kemudian kami
berjalan sambil ruku’ sehingga sampai ke dalam shaff ketika orangorang sudah mengangkat kepala mereka. Setelah imam menyelesaikan
shalat, aku bangkit, karena aku mengira belum mendapatkan satu
rekaat. Namun ‘Abdullah menarik tanganku dan mendudukkanku sambil
berkata, “Sesungguhnya engkau telah mendapatkan (rekaat itu)”. [HR.
Baihaqi juz 2, hal. 90]

َ:ََاَناسن
َ َس اجَْمان
َ َ ئَِبَمنَ ااَِبََم َمةََما
َع َِبما َب َج بَقَ َ َِبَ ا َََ ا
ََفَ َم َشنح،َِ َن َََِباال َمن ََ َِبكن.َد َ َنَِْبِّا َم ا ن
َ ِْبَنَسََ ََُىَ َْا َنَما َ َ ََثم
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ََدب
َ نََفَنَيَكن َنَِمَننم
َ َ َكن،َِانننَِبَام َكَننَسََِبَ اََُْصن َنَِْبِّصننَ ََََرن َناَ َِبكنن
90َ:2ََِبِّبسج ح.ََصَِْبِّص
َ َََِر َاَ َِبك
َ َ َََ َان
Dari Ibnu Syihab, ia berkata : Mengkhabarkan kepadaku Abu Umamah
bin Sahl bin Hunaif, bahwasanya ia melihat Zaid bin Tsabit masuk ke
dalam masjid pada saat imam sedang ruku’. Kemudian ia berjalan
supaya memungkinkan baginya untuk mencapai shaff dalam keadaan
ruku’, maka ia bertakbir lalu ruku’, kemudian ia berjalan sambil ruku’
sehingga sampai di shaff. [HR. Baihaqi juz 2, hal. 90]
Keterangan :
Dengan dasar hadits dan riwayat di atas mereka memahami perkataan
“rak’atan” diartikan ruku’, dan mereka memahami “walaa ta’ud” dengan
jangan mengulangi shalat, sehingga apabila ma’mum masbuq
mendapatkan ruku’ bersama imam, maka sudah dihitung mendapat satu
rekaat.
Pendapat kedua, ma’mum masbuq yang tidak mendapatkan Al-Fatihah
tidak dihitung satu rekaat, meskipun mendapatkan ruku’ bersama imam,
dengan alasan :

َََصن َنو
َ ََ َعبَ ن َدََما ن َِبِّص ن مَِْبََُ َ َسن اناَََ ََﷺَقَ ن
َ َع ن ا
َ َال:
184َ:1ََِبِّبخ ى.َِّ َم ا ََِّ انمََْن ا َيُاَم َ ِتَةَِباِّكتَ ب
Dari ‘Ubadah bin Shaamit bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
“Tidak (sah) shalat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah”. [HR.
Bukhari juz 1, hal. 184]

َََصن َنو
َ ََ َعبَ ن َدََما ن َِبِّص ن مَِْبََُ َ َسن اناَََ ََﷺَقَ ن
َ َع ن ا
َ َال:
295َ:1ََم ُم.َُِّ َم ا ََِّ انمََْن ا َيُاَنَ َِباِّ َ ايِبذ
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Dari ‘Ubadah bin Shaamit bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
“Tidak (sah) shalat bagi orang yang tidak membaca Ummul Qur’an (AlFatihah)”. [HR. Muslim juz 1, hal. 295, no. 36]

َِبََس اعنتَ َمَِباالقَ َمنةََفَ ام َشن ااِب
َ َِب َذ:ََ َعن َِبِّ ن َﷺَقَن
َ ََرَيْانَني
َ َْعن ا َِبَ ا
َ َفَ َم ن ن،ِب ََلَِبِّص ن ن َنوَ َََ َعَُ ن ن انس َك امَنِّ ن ننكاسنَةََ َََِبا َِّاقَ ن ن ََ َََالَتَ ا ن ننيََع ااِب
156َ:1ََِبِّبخ ى.نم ااِب
َُّ َِبَََم َفَ تَ َك امَفََت
َ َِبَ اد َاكتَ امَف
َ صُُّ اا
Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Apabila kalian
mendengar iqamah, berjalanlah (menuju masjid) untuk shalat, dan
hendaklah kalian datang dengan tenang dan tunduk, dan janganlah
tergesa-gesa. Apa yang kalian dapati shalat (bersama imam) maka
shalatlah bersama imam, dan apa yang kalian ketinggalan maka
sempurnakanlah”. [HR. Bukhari juz 1, hal. 156]
Keterangan :
Berdasarkan hadits-hadits di atas mereka memahami bahwa ma’mum
masbuq yang mendapatkan ruku’ bersama imam, belum dihitung satu
rekaat, karena tidak mendapatkan Al-Fatihah, sedangkan Al-Fatihah
adalah salah satu rukun shalat, artinya : kalau rukun tidak dikerjakan
maka shalatnya tidak sah. Apabila ma’mum masbuq mengalami yang
demikian itu, maka ketika imam salam, ia tidak ikut salam, tetapi setelah
imam salam, ia bangkit untuk menyempurnakan rekaat yang kurang
tadi.
Penjelasan :
1. Dalam hal ini kami sependapat dengan pendapat kedua, dengan
alasan sebagaimana di atas.
2. Adapun hadits (

َ ) َم ا َِبَ اد َ َكَِبِّياك َعةََفَن َ انَِبَ اد َ َكَِبِّص َوitu memang

benar, tetapi arti “ar-rak’ata” di situ adalah rekaat, bukan ruku’.
Maksud hadits tersebut begini : Barangsiapa yang shalat Dhuhur
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mendapat satu rekaat, lalu terdengar adzan ‘Ashar, maka orang
tersebut masih terhitung shalat pada waktunya, begitu pula kalau
seseorang shalat ‘Ashar mendapat satu rekaat, lalu terdengar adzan
Maghrib, berarti orang tersebut terhitung shalat ‘Ashar masih dalam
waktunya. Hal ini sesuai dengan hadits berikut ini :

َ َ َمن اََِبَ اد َ َكَ َاَك َعنةفَمن:
َ َْعن ا َِبَ ا
َ ََ َرَيْان َنيََِبََُ َ َس اناَ َ َﷺَقَن
َ َََم ن ا،
ََ ِّص ن انب َق
ُّ ِّص ن انبقَقَناب ن َنَِْبَ اَُتَطاَُن َنَِِبِّش ن انم َ َفَن َ ن انََِبَ اد َ ََكَِب
ُّ ِب
َبَِبِّشن انم َ َفَن َ ن اَنَِبَ اد َ َك
ِبَ اد َ َكَ َاك َع نةفَم ن َ َِبا َِّع ا
َ ص نيَقَنابن َنَِْبَ اََُتَن اغ نَي
424َ:1ََم ُم.صََي
ِبا َِّع ا
Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
“Barangsiapa mendapatkan satu rekaat dari shalat Shubuh sebelum
matahari terbit, maka berarti dia telah mendapatkan shalat Shubuh itu
(keseluruhannya). Dan barangsiapa mendapatkan satu rekaat dari
shalat ‘Ashar sebelum matahari terbenam, maka berarti dia telah
mendapatkan shalat ‘Ashar itu (keseluruhannya)”. [HR. Muslim juz 1,
hal. 424, no. 163]

3. Memang rak’ah bisa berarti ruku’ kalau ada qarinah yang membawa
kepada arti tersebut, seperti hadits di bawah ini :

َََ َك ََُ َ َس اا َ َ َﷺَِب َذِبَقَ ََِب ََلَِبِّص َو: َ ََرَيْانَيََق
َ َْع ا َِبَ ا
ُ ََمنَنمََْن َ انا َ َ مَِس مع،ِنََِْن ايَك َن
َ َمنَنمََْ َكنَََا ا،َََِْن َ اا
َ َْ َكَََا ا
ِلِم ع م
ََمَننمََْن َن انا َ ََََرن َنا،َص ن اُبََسََم ن َ َِبِّياك َعننة
ِن
ن
ف
ي
ن
ْ
َ
ِن
ن
ا
َ
ع
ِ
َ
م
ا
َ
م َح
َ َ َا
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ََِبمحنن.َسن ٍ فنِب
قَ مَ مربَّعنما لم م
َ َمنَنمََْ َكنَََا ا، ك اَححلم َحمع
َ نََِْن اج َنا
470َ:2
Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Adalah Rasulullah SAW apabila
berdiri shalat, beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir
ketika ruku', kemudian membaca “Sami'alloohu liman hamidah”
ketika mengangkat tulang belakangnya (ketika bangkit) dari ruku',
kemudian membaca “Robbanaa lakal-hamdu” dalam keadaan
berdiri. Kemudian beliau bertakbir ketika menunduk sujud. [HR.
Ahmad, juz 3, hal. 470, no. 9858]

َنوََِبا َلَ َ اناَِم ََيِب َتنَس
ََ َص
َ َع ا
َ ََع َشةََِبََُِبِّ ن َﷺَ ٍَ َج َنيَ ا
َ:2ََم ننُم.ََ َنِب.ن
َ صننُحَِبَامَن َنَِ ََك َع ن ََ ا َ َاك َعتَن ا
َ َف
َ نِ ََََِبَامَن ََنَِ َسن

620

Dari ‘Aisyah bahwasanya Nabi SAW membaca jahr dalam shalat
gerhana dan beliau shalat dengan empat kali ruku’ dan empat kali
sujud dalam dua raka'at. [HR. Muslim juz 2, hal. 620, no. 5]
Tetapi selama tidak ada qarinah atau sebab-sebab yang
memalingkan kata rak’ah kepada arti ruku’, maka rak’ah artinya
adalah rekaat.
4. Adapun memahami sabda Nabi SAW kepada Abu Bakrah (

َ) ََََالَتَن َعن ان

itu dengan “dan jangan kamu ulangi shalatmu, karena shalat itu
sudah sempurnya”, pemahaman tersebut tidak tepat. Karena maksud
Nabi SAW itu adalah, “lain kali jangan kamu ulangi perbuatan seperti
itu”, yaitu takbir (sebelum sampai di shaff), lalu ikut ruku’ di luar shaff,
kemudian berjalan menuju shaff dalam keadaan ruku’.
5. Ada lagi yang mengambil dasar “mendapatkan ruku’ bersama imam
ini dihitung satu rekaat”, dengan berdasar hadits riwayat Abu Dawud,
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yang disebutkan dalam buku Fiqh Islam oleh H. Sulaiman Rasyid
halaman 114, bab Hukum Masbuq :

َِبَََال
َ  اادَفَ اس ن ن.ن
َ َس ن ن
َ ِب َذ
َ َ ِبٍَن ن ن ََِبَ َان ن ن َن َك َمَِبِّص ن ن َنوَ ََََانن ن ن
َ َ َن ا.ن
َِبماَدِبَد.عَفَن َ انَِبَ اد َ َكَِبِّياك َع َة
َ تَن َعن اََُّر
َ َباسنئف ََََم ا َِبَ اد َ َكَِب ُِّّيَك اا
Apabila seseorang diantara kamu datang untuk shalat sewaktu kami
sujud, hendaklah kamu sujud, dan janganlah kamu hitung itu satu
rekaat; dan barangsiapa mendapati ruku’ beserta imam, maka ia
telah mendapat satu rekaat. [HR. Abu Dawud]
Mengambil dasar dengan hadits tersebut tidak benar, karena lafadh
tersebut dalam kitab Sunan Abu Dawud tidak ada. (Sudah kami cari
dalam Sunan Abu Dawud, tidak kami temukan).
6. Adapun perbuatan shahabat Zaid bin Tsabit, Ibnu Mas’ud dan
lainnya, melakukan ruku’ di luar shaff, lalu sambil ruku’ berjalan
menuju shaff, itu tidak bisa dijadikan dasar untuk diikuti, karena
seandainya riwayat itu betul, maka pemahamannya adalah sebagai
berikut :
Beliau-beliau itu melakukan ruku’ di luar shaff lalu sambil ruku’
berjalan menuju shaff itu tentu tidak sepengetahuan Nabi SAW
(memang dalam riwayat itu tidak ada qarinah yang menunjukkan
bahwa hal itu dilakukan dengan sepengetahuan Nabi SAW), dan
ternyata ketika Abu Bakrah melakukan demikian dan diketahui oleh
Rasulullah SAW, maka beliau melarangnya. Pemahaman ini
dikuatkan dengan riwayat sebagai berikut :

َََْْن ايَك ََِِباال َمن َ ََََِّن انمَِبَص ان:ََرَيْانَي
َ َْْالَ ا
َ َُقَن ا: َ ََع َِباالَ اعَيجَق
ََانن
َ َ ََقَن،
َ َالَ َ َِبَ اعََني َج:
َ ِب ََلَِبِّصََِبَفََاَك َََِفََ َ ن َاَمي اٍُ اني
َ:6َ َِبمن ن َعب نننَِبِّ ننََ َِبالس ننتاك.ََنكَمن ن َ َِبِّص نن
َ ََتا َ ن ن َا ََم َ َم ن
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8834َ:َ قم،246
Dari Al-A’raj, ia berkata : Aku bertanya kepada Abu Hurairah,
“Apabila imam sedang ruku’ sedangkan aku belum sampai pada
shaff, apakah aku boleh ruku’ (ketika itu) ?”. Maka Abu Hurairah
memegang kakiku, lalu berkata, “Tidak wahai A’raj, sehingga kamu
sampai pada tempatmu di shaff”. [HR. Ibnu ‘Abdil Barr dalam AlIstidzkar juz 6, hal. 246, no 8834]

َِبٍَن ََِبَ َانََن َك َم
َ َْعن ا َِبَ ا
َ َِبَ َذ:َقَن َ َ َ َسن انا َََ ََﷺ: َ َرَيْانَنيََقَن
َ َ َان ننَ ََيا َ ن ن َاَ َم َك نَ ننَسََم ن ن
َ ِِبِّص ن َنوََفَ ن َنوََْن ايَك ن ان
َ ََد اَ ََُِبِّص نن
8836َ:َ قم،246َ:6َ َِبم َعبنَِبََِّ َِبالستاك.ََِبِّص
Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Apabila
seseorang diantara kalian datang untuk shalat, maka janganlah ruku’
di luar shaff sehingga ia berada pada tempatnya di shaff”. [HR. Ibnu
‘Abdil Barr dalam Al-Istidzkar juz 6, hal. 246, no. 8836]
Walloohu a’lam.
~oO[ @ ]Oo~
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