
MENDAPATKAN RUKU’ BERARTI MENDAPATKAN SATU RAKA’AT 
[WALAUPUN TIDAK MEMBACA AL FATIHAH] 
 
Dari Muhammad bin Nashr telah menceritakan kepada kami, (ia berkata) : 
Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami, (ia mengatakan) : Ibnu Wahb 
telah menceritakan kepada kami, (ia berkata) : Ibnu Juraij memberi khabar kepada 
saya dari Atha bahwa ia (Atha) mendengar Ibnu Az-Zubair berkata ( ketika berada) 
diatas mimbar : ‘Apabila seseorang diantara kamu masuk ke masjid sedangkan 
orang-orang (yang shalat) ruku’, maka hendaknya ia ruku’ seketika ia masuk 
(masjid), kemudian ia berjalan sambil ruku’ hingga masuk kedalam shaf (barisan 
shalat), maka sesungguhnya yang demikian itu adalah sunnah” [HR Thabrani 
dalam Al-Ausath (I/33/1 dari Zawa’id Al-Mu’jam Al-Ausath dan Al-Mu’jam Ash-
Shagir)] 
 
Dari Abu Bakar bin Abdur Rahman bin Al-Harits bin Hisyam ; bahwa Abu Bakar Ash-
Shidiq dan Zaid bin Tsabit masuk masjid ketika imam ruku’. Maka beliau 
berduapun ruku’, kemudian beliau berdua berjalan sambil ruku’ hingga 
memasuki shaf. [HR Al-Baihaqi II/90] 
 
Dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif ; Sesungguhnya ia melihat Zaid bin Tsabit 
masuk masjid ketika imam ruku’, maka beliaupun berjalan sambil ruku’ hingga 
memungkinkannya mencapai shaf. Beliau bertakbir (takbiratul ikhram) lalu 
ruku’. Kemudian ia berjalan sambil ruku’ hingga mencapai shaf. [HR Al-Baihaqi 
II/9083/106 dan sanadnya shahih] 
 
Dari Zubair bin Wahb ia bercerita : Saya bersama Abdullah –yakni Ibnu Mas’ud- 
keluar dari rumahnya menuju masjid. Ketika kami sampai ketengah-tengah 
masjid, imam ruku’. Maka Abdullah (bin Mas’ud) bertakbir dan ruku’, sayapun 
ruku’ bersamanya. Kemudian kami berjalan sambil ruku’ hingga (manakala) 
kami mencapai shaf, disaat jamaah shalat mengangkat kepalanya (i’tidal). 
Setelah imam selesai shalat, saya berdiri (lagi) karena saya beranggapan bahwa 
saya belum mendapat raka’at. Maka Abdullah (bin Mas’ud) mengamit tangan 
saya dan menahan saya (supaya tetap duduk). Lantas (seusai shalat) beliau 
berkata : ‘Sesungguhnya engkau telah mendapatkan raka’at’. [HR Ibnu Abi 
Syaibah dalam Al-Mushannaf I/99/1-2, Abdur Razaq II/283/3381, Ath-Thahawi 
dalam Syarh Al-Ma’ani I/231-232, Ath-Thabrani dalam Al-Mu’jamul Kabir III/32/1 
dan Al-Baihaqi dalam Sunnannya II/90-91 dengan sanad yang Shahih] 
 
Atsar ini menunjukkan sesuatu (faidah) yang lain lagi disamping (faidah) yang telah 
ditunjukkan hadits. Yaitu bahwa orang yang menjangkau ruku’nya imam, berarti ia 
mendapatkan raka’at shalat. 
 
Itu telah jelas melalui perkataan Ibnu Mas’ud dan Ibnu Umar dengan dua sanad 
periwayatan yang shahih dari keduanya. 
 
Syaikh Al Albani mengatakan [Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah no. 229] :  
“Adapun yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Juz’u Al-Qiro’ah 
hal.24 (jadi bukan dalam kitab Shahihnya,-red), dari Ma’qil bin Malik, ia berkata : 
Abu ‘Awanah telah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq dari Abdur 
Rahman Al-A’raj dari Abu Hurairah. (Bahwa) Abu Hurairah berkata : “Apabila 
engkau menjangkau jama’ah ruku’, maka raka’at tersebut tidak dihitung (tidak 
dianggap)”. 
 
Maka disamping riwayat ini bertentangan dengan atsar-atsar sebelumnya, juga 



sanadnya dhaif (lemah) disebabkan adanya Ma’qil (bin Malik). Ma’qil ini tidak ada 
yang menstsiqahkan selain Ibnu Hibban. Al-Azdi (bahkan) mengatakan bahwa ia 
(Ma’qil) : Matruk (ditinggalkan riwayatnya). 
 
Kemudian, di dalam riwayat itu ada an’anah Ibnu Ishaq ( riwayat dengan ungkapan 
; dari fulan .. dari… fulan), sedangkan Ibnu Ishaq adalah seorang yang mudallis 
(dengan kata lain an’anah Ibnu Ishaq tidak dapat dipertanggung jawabkan,-red). 
 
Karena itu, diamnya Al-Hafizh (Ibnu Hajar) dalam At-Talkhish 127 (maksudnya, 
tidak berkomentarnya Ibnu Hajar), tidalah baik. 
 
Ya, Bukhari memang meriwayatkan melalui jalan lain dari Ibnu Ishaq, (bahwa) ia 
(Ibnu Ishaq) berkata : Al-A’raj telah menceritakan kepada saya riwayat tersebut. 
Tetapi riwayat itu dengan lafal, “Tidak menjadikanmu (mendapat raka’at) 
melainkan bila kamu (masih sempat) menjumpai imam masih dalam keadaan 
berdiri (sebelum ruku’,-red)”. 
 
Sanad ini hasan dan tidak bertentangan dengan atsar-atsar terdahulu. Bahkan 
secara zhahir saling bersesuaian. Hanya saja riwayat (dari Abu Hurairah ini) 
mensyaratkan ; “Sempat menjumpai imam masih dalam keadaan berdiri (sebelum 
ruku)”. Namun persyaratan ini hanya berasal dari Abu Hurairah. Sedangkan kami 
tidak melihat persyaratan ini mempunyai kekuatan, sebab orang-orang (para 
sahabat) yang menyelisihi Abu Hurairah lebih faqih dan lebih banyak jumlahnya 
Radhiyallahu ‘anhum jami’an.”  
 
Syaikh bin Baz mengatakan [Fatwa-Fatwa Penting Tentang Sholat]: 
“Jika makmum mendapatkan imam dalam keadaan ruku’, maka dia mendapatkan 
satu rakaat walaupun tidak sempat membaca tasbih, kecuali jika imam sudah 
terlanjur berdiri, berdasarkan hadits Rasulullah shalallahu alaihi wasalam : 

  .أخرجه مسلم في صحيحه))   ْدَرَك الصََّالَة َمْن َأْدَرَك َرْآَعًة ِمَن الصََّالِة َفَقْد َأ(( 
“Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalat maka dia telah mendapatkan 
shalat“ (Riwayat Muslim dalam Shahihnya) 

Umum diketahui bahwa rakaat didapatkan dengan mendapatkan ruku’, berdasarkan 
hadits Rasulullah  yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Abu Bakrah Ats-Tsaqofi, 
bahwa suatu hari beliau datang ke masjid saat nabi dalam keadaan ruku’, maka dia 
segera ruku’ sebelum masuk kedalam shaf (barisan), maka setelah selesai salam, 
Rasulullah shalallahu alaihi wasalam bersabda: “Semoga Allah menambahkan 
kesungguhan kepadamu dan jangan ulangi lagi”. Beliau tidak memerintahkan untuk 
mengqadha rakaat tersebut, tetapi cuma melarang untuk mengulangi perbuatannya 
yaitu ruku’ sebelum masuk shaf, maka hendaknya bagi makmum masbuq jangan 
tergesa-gesa untuk ruku’ sebelum memasuki barisan.” [Demikian perkataan Syaikh 
bin Baz] 

 
 
KEWAJIBAN MEMBACA SURAT SETELAH SURAT AL FATIHAH 
SEDANGKAN IMAM MENGERJAKAAN RAKA’AT KETIGA/KEEMPAT 
Syaikh bin Baz mengatakan [Fatwa-Fatwa Penting Tentang Sholat] : 
“Yang benar apa yang didapati makmum masbuq dari rakaat imamnya adalah awal 
shalatnya dan apa yang disempurnakannya adalah akhir shalatnya. Itu semua 
berlaku bagi semua shalat, berdasarkan hadits Rasulullah shalallahu alaihi wasalam 
: 

. متفق على صحته))ا ْومُِّتَأَف ْمُكاَتا َفَما َوْولَُّص َفْمُتْآَرْدا َأَم َفُةَنْيِكم السَُّكْيَلَعا َوْوُشاْم َفُةَال الصَِّتَمْيِقا ُأَذِإ((   



“Jika shalat dilaksanakan berjalanlah kalian (ke tempat shalat) dengan tenang, 
apa yang kalian dapatkan ikutlah shalat bersamanya sedang yang tertinggal 
maka sempurnakanlah “ (Muttafaq alaih). 
 
Dengan demikan maka disunnahkan untuk hanya membaca surat Al-Fatihah saja 
pada rakaat ketiga dan keempat pada shalat yang empat rakaat, pada rakaat ketiga 
pada shalat maghrib, berdasarkan riwayat yang terdapat dalam Ash-Shahihain dari 
Abi Qatadah, dia berkata : “ Adalah Rasullullah shalallahu alaihi wasalam pada 
shalat Zuhur dan Ashar membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya pada dua 
rakaat pertama dan pada dua rakaat terakhir membaca Al-Fatihah “ 
 
Dan jika seseorang kadang-kadang membaca surat lain setelah Al-Fatihah pada 
rakaat ketiga dan keempat maka hal tersebut baik, berdasarkan riwayat Muslim 
dari Abu Said, dia berkata : “Adalah Rasulullah  pada dua rakaat pertama pada 
shalat Zuhur membaca surat sekadar surat As-Sajadah, sedangkan pada dua rakaat 
terakhir  sekadar setengahnya dari itu. Adapun pada dua rakaat pertama shalat 
Ashar bacaannya sekadar dua rakaat terakhir shalat Zuhur sedang dua rakaat 
terakhir setengahnya” maka untuk dapat mengkompromikan kedua hadits ini, 
dapatlah dikatakan bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wasalam melakukan hal 
tersebut (membaca surat setelah Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir shalat Zuhur) 
hanya kadang-kadang saja.” [Selesai perkataan Syaikh bin Baz] 
 
 
POSISI IMAM DALAM KEADAAN RUKU’ 
Syaikh Masyhur Hasan Salman tentang orang yang masbuk (tertinggal dalam shalat) 
ketika mendapati imam sedang ruku': Maka tidak ada alasan bagi apa yang 
dilakukan oleh sebagian orang yang shalat berupa meletakan tangan kanan di atas 
tangan kirinya, selesai takbiratul ikhram sebelum ruku' karena meletakan tangan 
dilakukan hanya ketika membaca (qira'ah), sedangkan ketika itu tidak ada 
membaca?  
 
Dalam hal ini Syaikh Ali Hasan menjelaskan : 
“Perkataan ini baik sekali. Kebanyakan orang masuk masjid ternyata mereka 
mendapati imam sedang ruku', karena mereka tahu bahwa mereka harus melakukan 
dua takbir, yaitu takbiratul ihram dan takbiratul intiqal (ketika berpindah posisi), 
maka apa yang harus mereka kerjakan? Maka mereka mengucapkan: Allahu Akbar 
(meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri) dan Allahu Akbar untuk ruku'. Maka 
benar pada takbir pertama dan kedua, tetapi tidak benar dalam meletakkan 
tangan, dikarenakan meletakkan tangan ini tidak lain hanyalah pada waktu 
membaca surat dalam shalat. Sedangkan ketika itu tidak ada membaca, karena ia 
sedang ruku'. Maka ketika mengucapkan: Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir 
pertama yaitu takbiratul ihram, kemudian diikuti takbir kedua, yaitu takbir intiqal 
(perpindahan posisi) untuk ruku'. Dan adapun meletakkan tangan dan 
menggenggamnya maka tidak ada tampat baginya.” [Selesai penjelasan Syaikh Ali 
Hasan] 
 
 
KEDUDUKAN SESEORANG YANG MENDAPATI AKHIR RAKAAT DALAM 
SHALAT JAMA’AH 
Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani [Fatwa-Fatwa Albani] mengatakan :  
“Jika seseorang mendapati suatu sholat berjama’ah pada akhir raka’at [misalnya 
akhir raka’at sholat Isya], ketika dia menyempurnakan kekurangan sholatnya 
berarti ia meng-qadha’ (mengulangi) rakaat yang terluput, dan yang ia qadha itu, 



dianggap sebagai awal shalatnya (rakaat pertama, kedua dst), ini adalah madzhab 
Hanafiyyah (pengikut Abu Hanifah). 
 
Pendapat lainnya, yang didapati oleh seoran masbuq bersama imam adalah awal 
shalatnya, sedangkan sisa raka’at yang ia kerjakan setalah imam salam, adalah 
merupakan rakaat berikutnya (bukan rakaat pertama, kedua dst). Pendapat ini 
antara lain dipegang oleh Imam Syafi’i. 
 
Sebab perselisihan ini adalah adanya dua riwayat yang telah cukup terkenal. 
 
“Apa yang kalian dapatkan bersama imam, lakukanlah bersama imam. 
Sedangkan sisanya harus kalian sempurnakan”. 
 
Dalam riwayat yang lain, “Sedangkan sisanya harus kalian qadha” 
 
Perselisihan itu terjadi karena setiap madzhab berdalil dengan salah satu dari 
kedua riwayat tersebut.” 
 
Selanjutnya Syaikh Al Albani mengatakan :  
“Pendapat kedua yang merupakan madzhab Imam Asy-Syafi’i adalah pendapat yang 
benar. Karena tidak ada perbedaan antara dua riwayat tersebut dari segi makna 
kalimat “… Sedangkan sisanya harus kalian qadha”, secara bahasa artinya adalah : 
“Harus kalian sempurnakan (tunaikan) qadha”. 
 
Madzhab Hanafiyyah menafsirkan kalimat : “Harus kalian qadha!”, dengan 
pemahaman qadha secara istilah. Padahal dalam bahasa Arab : “Harus kalian 
qadha!” mempunyai makna : “Harus kalian sempurnakan (tunaikan)!”. 
 
Dan makna ini semakin jelas jika kita meruju beberapa ayat Al-Qur’an misalnya 
“Dan jika telah diqadha’ (tunaikan) shalat, bertebaranlah di muka bumi” [Al-
Jumu’ah : 10] 
 
Tidak ada seorangpun yang memahami arti qadha dalam ayat ini dengan qadha 
secara istilah fiqih (menunaikan suatu kewajiban diluar waktu yang telah 
ditentukan). Jadi arti qadha di sini adalah menunaikan/menyempurnakan. 
 
Demikian pula firman Allah Subhanahu wa Ta’ala, “Maka jika kalian telah 
mengqadha’ mansik-manasik kalian” [Al-Baqarah : 200] 
 
Makna meng-qadha’ manasik-manasik kalian yaitu menyempurnakan manasik-
manasik kalian.” [Demikian pendapat Syaikh Al Albani] 
 
 
SIKAP DUDUK APABILA IMAM TELAH SAMPAI PADA TASYAHUD AKHIR 
Jumlah rakaat yang sholatnya adalah dua rakaat, seperti sholat subuh, jum'at, dan 
lain-lain. Maka cara duduk tasyahud dalam sholat seperti ini adalah iftirasy1 
[Pendapat Imam Ahmad, Dawud dan Ishaq bin Rahuyah].  
Sedangkan yang mengambil cara duduk tawarruk2 untuk tasyahud akhir mengikuti 
pendapat Imam Syafi’i [dan diperkuat oleh pendapat Ibnu Hazm].  
 

                                                 
1 Cara duduk yang biasa dilakukan pada tasyahud awal 
 
2 Cara duduk yang biasa dilakukan pada tasyahud akhir 



Masbuk dalam sholat yang lebih dari dua rakaat dan imam sudah duduk tasyahud 
akhir, maka ada dua kemungkinan: 
• Makmum tertinggal dua rakaat atau lebih. Maka dalam kondisi ini makmum 

iftirasy dan tidak mengikuti imam, mengingat bahwa Nabi saat sholat dua 
rakaat duduk dengan iftirasy. 

• Makmum tertinggal satu rakaat maka posisi duduknya adalah tawarruk sama 
dengan imamnya sebagaimana cara Nabi dalam sholat yang lebih dari dua 
rakaat. 

 
Syaikh Muqbil Al-Wadi'i rohimahulloh mengatakan :  
“Ada sebagian orang berpendapat kalau seorang masbuk dua rakaat dan mendapati 
imam duduk terakhir maka makmum duduk tawarruk seperti posisi duduk imam 
dengan dalil hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: 
"Imam itu diangkat hanya untuk diikuti", tapi yang tampak bagiku masbuk tersebut 
tetap duduk iftirasy.” (Majalah An-Nashihah vol. 01 th I/1422 H hal 2-5). 
 
Dalam Syarah Al Mumthi' 2/312-313, Syaikh Al Utsaimin menyatakan bahwa tidak 
ada kewajiban mengikuti dalam gerakan sholat yang tidak menyebabkan makmum 
mendahului atau terlambat dari imam. 
 
Wallahu ‘alam 
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