210590 - Tata Cara Shalat Gerhana (Kusuf)
Pertanyaan

Bagaimana tata cara shalat gerhana (Kusuf)?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.
Pertama:
Diriwayatkan Bukhori, (1041) dan Muslim, (911) dan redaksi darinya dari Abu Mas’ud Al-Anshori
radhiallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda:
( ﺎﻨْﻬ ﻣﺘُﻢﻳاذَا ر ﻓَﺎ، ِ اﻟﻨﱠﺎسﻦﺪٍ ﻣﺣتِ اﻮﻤﻔَﺎنِ ﻟﺴْﻨ ﻳ ﺎﻤﻧﱠﻬا و، هﺎدﺒﺎ ﻋ ﺑِﻬِﻤﻪ اﻟفِﺨَﻮ ﻳﻪﺎتِ اﻟ آﻳﻦﺘَﺎنِ ﻣ آﻳﺮاﻟْﻘَﻤ وﺲنﱠ اﻟﺸﱠﻤا
ﻢِﺎ ﺑ ﻣﺸَﻒ ﻳﺘﱠ ﺣﻪﻮا اﻟﻋادﻠﱡﻮا وﺎ ﻓَﺼﯩﺷَﻴ
“Sesungguhnya matahari dan bulan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Allah, dimana Allah
menakut-nakuti dengan keduanya kepada hamba-Nya. Keduanya tidak gerhana karena kematian
salah seorang manusia. Kalau kamu semua melihat sesuatu (gerhana) maka shalatlah dan
berdoalah kepada Allah sampai tersingkap (gerhananya) dari kamu.
Diriwayatkan Bukhori, (1059) dan Muslim, (912) dari Abu Musa radhiallahu anhu berkata:
ﻮعﻛر وﺎمﻴلِ ﻗﻃْﻮ ﺑِﺎﻠﱠﺠِﺪَ ﻓَﺼﺴ اﻟْﻤَﺗ ﻓَﺎ، ُﺔﺎﻋﻮنَ اﻟﺴَنْ ﺗ اَﺨْﺸﺎ ﻳ ﻓَﺰِﻋﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِ اﻟﻨﱠﺒ ﻓَﻘَﺎمﺲ اﻟﺸﱠﻤﻔَﺖﺧَﺴ
ذَا ؛ ﻓَﺎهﺎدﺒ ﻋ ﺑِﻪﻪ اﻟفِﺨَﻮ ﻳﻦَﻟ وﻪﺎﺗﻴﺤ ﻟﺪٍ وﺣتِ اﻮﻤﻮنُ ﻟَ ﺗ ﻪ اﻟﻞﺳﺮ ﻳ اﻟﱠﺘﺎتﻳ اﺬِه ) ﻫ: ﻗَﺎل و، ﻠُﻪﻔْﻌ ﻗَﻂﱡ ﻳﺘُﻪﻳاﻮدٍ رﺠﺳو
ﻐْﻔَﺎرِهﺘاﺳ وﻪﺎﺋﻋد وﺮِه ذِﻛَﻟﻮا اﻋﻚَ ﻓَﺎﻓْﺰ ذَﻟﻦﺎ ﻣﯩ ﺷَﻴﺘُﻢﻳار
“Terjadi gerhana matahari, maka Nabi sallallahu alaihi wa sallam berdiri dengan segera khawatir
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(terjadi) hari kiamat. Kemudian beliau mendatangi masjid dan shalat. Dan menunaikan shalat
berdiri, rukuk dan sujud sangat lama belum pernah sama sekali saya melihat (sebelumnya). Dan
beliau bersabda, “Tanda-tanda ini, dimana Allah mengirimkan bukan karena kematian seseorang
juga bukan karena kelahirannya. Akan tetapi Allah menakut-nakuti hamba-Nya. Kalau kamu
semua melihat sesuatu darinya, maka bersegeralah untuk berzikir, berdoa dan beristigfar kepadaNya.
Kedua:
Tata cara menunaikan shalat gerhana, takbiratul ihram, membaca doa istiftah (pembuka)
kemudian berlindung (dengan nama Allah), membaca Al-Fatihah, kemudian membaca dengan
bacaan yang panjang. Kemudian ruku’ dengan ruku’ yang panjang.
Berdiri dari ruku’ seraya mengucapkan:
 رﺑﻨﺎ وﻟﻚ اﻟﺤﻤﺪ، ﻪ ﻟﻤﻦ ﺣﻤﺪهﺳﻤﻊ اﻟ
“Allah mendengarkan orang yang memuji kepada-Nya. Tuhan kami dan hanya kepada-Nya segala
pujian.
Kemudian membaca Al-Fatihah dan membaca bacaan yang panjang. Cuma lebih singkat dari yang
pertama. Kemudian rukuk kedua kali, dan memperpanjang rukuknya. Dan lebih singkat dari rukuk
pertama. Kemudian berdiri dari rukuk seraya mengucapkan:
 رﺑﻨﺎ وﻟﻚ اﻟﺤﻤﺪ، ﻪ ﻟﻤﻦ ﺣﻤﺪهﺳﻤﻊ اﻟ
“Allah mengdengarkan orang yang memuji kepada-Nya. Tuhan kami dan hanya kepada-Nya
segala pujian.
Dan berdiri lama sekali. kemudian sujud dua kali yang lama sekali. Dan memperpanjang duduk
diantara dua sujud. Kemudian berdiri ke rakaat kedua. Dan menunaikan seperti pada rakaat
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pertama dengan adanya dua kali rukuk dan yang lainnya. Akan tetapi lamanya tidak seperti yang
pertama pada semua (gerakan) yang dilakukan. Kemudian tasyahud dan salam.
Silahkan melihat ‘Al-Mugni karangan Ibnu Qudama, (3/323). Al-Majmu’ karangan Nawawi, (5/48).
Yang menunjukkan hal itu hadits Aisyah radhiallahu anha yang diriwayatkan Bukhori, (1046) dan
Muslim, (2129) dari Aisyah istri Nabi sallallahu alihi wa sallam berkata:
ﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ را ﻓَﺎﻗْﺘَﺮ، ﺮﺒَ ﻓ، هاءر و اﻟﻨﱠﺎسﻒﺠِﺪِ ﻓَﺼﺴ اﻟْﻤَﻟ اج ﻓَﺨَﺮﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِ اﻟﻨﱠﺒﺎةﻴ ﺣ ﻓﺲ اﻟﺸﱠﻤﻔَﺖﺧَﺴ
.ﺪَهﻤ ﺣﻦﻤ ﻟﻪ اﻟﻊﻤ ﺳ:  ﻗَﺎل ﺛُﻢ، ًﺎ ﻃَﻮِﻳﻮﻋﻛ رﻊﻛ ﻓَﺮﺮﺒ ﻛ ﺛُﻢ، ًةً ﻃَﻮِﻳﻠَﺔاءﺮ ﻗﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪاﻟ
. َوﻟ اةاءﺮ اﻟْﻘﻦ ﻣَﻧد ا ﻫ، ًةً ﻃَﻮِﻳﻠَﺔاءﺮ ﻗاﻗَﺮ و، ْﺪﺠﺴ ﻳﻟَﻢ وﻓَﻘَﺎم
. ِلو اﻮعﻛ اﻟﺮﻦ ﻣَﻧد اﻮﻫ و، ًﺎ ﻃَﻮِﻳﻮﻋﻛ رﻊﻛر وﺮﺒ ﻛﺛُﻢ
.ُﺪﻤﻟَﻚَ اﻟْﺤﻨَﺎ وﺑ رﺪَهﻤ ﺣﻦﻤ ﻟﻪ اﻟﻊﻤ ﺳ:  ﻗَﺎلﺛُﻢ
. َﻚ ذَﻟﺜْﻞ ﻣةﺮﺧ اﺔﻌﻛ اﻟﺮ ﻓ ﻗَﺎل ﺛُﻢ، َﺪﺠ ﺳﺛُﻢ
ٍﺪَاتﺠ ﺳﻊﺑر ا ﻓ، ٍﺎتﻌﻛ رﻊﺑر اﻞﻤَﺘ" ﻓَﺎﺳ.
“(Terjadi) gerhana matahari pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa sallam, maka beliau keluar ke
Masjid dan membuat shaf orang dibelakangnya. Maka beliau takbir dan Rasulullah sallallahu alaihi
wa sallam membaca dengan bacaan yang panjang. Kemudian takbir dan rukuk panjang. Kemudian
membaca ‘ﺪَهﻤ ﺣﻦﻤ ﻟﻪ اﻟﻊﻤ ’ﺳberdiri dan tidak sujud. Dan membaca dengan bacaan panjang. Ia
lebih ringan dari yang pertama. Kemudian takbir dan rukuk yang panjang. Dan ia lebih ringan dari
rukuk pertama. Kemudian mengucapkan:
 رﺑﻨﺎ وﻟﻚ اﻟﺤﻤﺪ، ﻪ ﻟﻤﻦ ﺣﻤﺪهﺳﻤﻊ اﻟ
“Allah mengdengarkan orang yang memuji kepada-Nya. Tuhan kami dan hanya kepada-Nya
segala pujian.
Kemudian sujud. Kemudian mengucapkan pada rakaat lainnya seperti (rakaat) pertama itu.
Sehingga menjadi sempurna empat rakaat pada empat sujud.”
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Wallahu’alam.
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