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(disidangkan pada hari Jum’at, 24 Zulqa'dah 1427 H / 15 Desember 2006 M) 

 

 

Pertanyaan: 

 

Saya lihat pada bulan ramadlan di Masjidil Haram, shalat tarawih dikerjakan 23 rakaat. 

Bagaimana itu? 

 

 

Jawaban: 

 

Mengenai shalat tarawih 23 rakaat, sekalipun sudah begitu memasyarakat, kami belum 

menemukan tuntunan dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Shalat tarawih menurut 

tuntunan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah hanya dikerjakan 11 dengan witirnya, 

dikerjakan empat rakaat lalu salam tanpa tahiyyat awal, kemudian empat rakaat lalu salam, dan 

ditutup dengan shalat witir tiga rakaat lalu salam. 

Sepanjang penelitian Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah, hadits-hadits yang menerangkan tentang shalat tarawih 23 rakaat adalah lemah 

atau dla’if. Shalat tarawih 23 rakaat, bahkan menurut Imam Malik 36 rakaat, adalah ijtihad ulama 

dan dipegang oleh sebahagian ulama atau hanya berpegang kepada hadits dla’if yang 

diperselisihkan oleh para ahli hadits. 

Muhammadiyah sesuai manhaj yang dipegangnya, dalam masalah shalat tarawih 

berpegang kepada hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 

Aisyah r.a. dan lain-lainnya yang shahih, tidak merujuk kepada pendapat ulama. Di antara hadits-

hadits itu antara lain adalah: 

َس َ ََْعَََََُْأ َ سَلَََْ َلَََْ َْ َْ لََََ كس تاَََْ أ َْ هللْاَ َََُأ َْ ْنَ َْْكَْعتْسصَََْ َأْ سَِبْاَََسَةَلَََْ ِسََنَََ س َْْبْنَعَََأ سَْعََََّأ َلَََْ َِْب س َعََْ أ َسِْفَ س ةسَْولَََْ
ِْشَْعصََأ ْْ َْ َْ ْمْضتْنَقْتنَْ َْغْيأسهسَْعَََْ َحسدََأ َْ ْمْضتْنَْوالَْ س ََِ س تْنَْ َل َكَ سَْلَس َ ََْعَُْأةسَْوْلَسِْفَيْزسي َْ َْمتَ عََْن َ أ َأ

نسهس سَْوطََ ََدسأ َْع أ َْكأ َيْصَ سيَِبْ أعَْع تَْف َْْتسأ نسهس سَْوَط ِلسس سََُثَس ََدسأ َْع أ َْكأ َيْصَ سيَْثْ اثَ َيْصَ سيَِبْ أعَْع تَْف َْْتسأ  ِلسس سََُثَس
َ...َ] َوهََنَّخت يَومسَِف[َ.

Artinya: Dari Abi Salamah Ibnu Abdir-Rahman (dilaporkan) bahwa ia bertanya kepada Aisyah 

tentang bagaimana shalat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam di bulan Ramadan. Aisyah 

menjawab: Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah melakukan shalat sunnat 

(tathawwu‘) di bulan Ramadhan dan bulan lainnya lebih dari sebelas rakaat. Beliau shalat 

empat rakaat dan jangan engkau tanya bagaimana indah dan panjangnya, kemudian beliau 

shalat lagi empat rakaat, dan jangan engkau tanya bagaimana indah dan panjangnya. Kemudian 

beliau shalat lagi tiga rakaat ... [HR. al-Bukhari dan Muslim].  
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Karena shalat tarawih itu ibadah mahdlah, kita harus ittiba’ kepada Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam. Bahkan Imam asy-Syafi'i berkata: “Apabila hadits itu shahih, itulah 

pendapatku”. 

 

Wallahu a’lam bishshawab.  

 

Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah No.3, 2007.  

 

 

 

 


