
BAB III

SHALAT TARAWIH MENURUT ULAMA

A. Pengertian Shalat Tarawih

1. Pengertian Tarawih Secara Etimologi

Lafaz Tarawih adalah bentuk jama’ (plural) dari kata tunggal

Tarwîhah ( الترویحة) yang berarti: istirahat. Menurut ethimologi berasal dari

kata murâwahah ( مـراوحـة) berarti saling menyenangkan dengan wazan

Mufâ’alahnya al-Râhah (الراحـــــــة) yang berarti merasa senang. ini

merupakan bentuk lawan kata dari al-Ta’ab yang berarti letih atau payah.

2. Pengertian Tarawih Secara Terminologi 1

Shalat Tarawih adalah shalat sunah yang khusus dilaksanakan hanya

pada malam-malam bulan Ramadhan. Dinamakan Tarawih karena orang

yang melaksanakan shalat sunah dimalam bulan Ramadhan beristirahat

sejenak diantara dua kali salam atau setiap empat rakaat. Sebab dengan

duduk tersebut, mereka beristirahat karena lamanya melakukan Qiyam

Ramadhan. Bahkan, dikatakan bahwa mereka bertumpu pada tongkat karena

lamanya berdiri. Dari situ kemudian, setiap empat rakaat (dengan 2 salam)

disebut Tarwihah, dan semuanya disebut Tarawih. Hal itu sebagaimana

dijelaskan oleh al-Hafiz Ibn Hajar al-A’sqallâniy dalam kitab Fath al-Bâriy

Syarh al-Bukhâriy sebagai berikut:

َل َما  َالةُ فِي اْلَجَماَعِة فِي لَیَالِي َرَمَضاَن التََّراِویَح ِألَنَّھُْم أَوَّ یَِت الصَّ ُسمِّ
.ْستَِریُحْوَن بَْیَن ُكلِّ تَْسلِیَمتَْینِ اْجتََمُعْوا َعلَْیھَا َكانُوا یَ 

1 www.nu.com.id



Artinya:
Shalat jamaah yang dilaksanakan pada setiap malam bulan
Ramadhan dinamai Tarawih karena para sahabat pertama kali
melaksanakannya, beristirahat pada setiap dua kali salam.2

Shalat Tarawih disebut juga shalat Qiyam Ramadhan yaitu shalat

yang bertujuan menghidupkan malam-malam bulan Ramadhan. Shalat

Tarawih termasuk salah satu ibadah yang utama dan efektif guna

mendekatkan diri kepada Allah. Imam Nawawi al-Dimasyqiy mengatakan:

yang dimaksud Qiyam Ramadhan adalah shalat Tarawih.3 Maksud dari

perkataan Imam Nawawi al-Dimasyqiy dijelaskan oleh al-Hâfiz Imam Ibn

Hajar al-A’sqallâniy, sebagai berikut:

.ن إِالَّ بِھَایَْعنِي أَنَّھُ یَْحُصُل بِھَا اْلَمْطلُوُب ِمَن اْلقِیَاِم َال أَنَّ قِیَاَم َرَمَضان َال یَُكو
Artinya:

”Qiyam Ramadhan dapat dilakukan dengan shalat apa saja
termasuk shalat Tarawih. Namun, ini bukan berarti Qiyam
Ramadhan hanya sebatas shalat Tarawih saja”.

Maksud dari perkataan Imam Ibn Hajar al-A’sqallâniy adalah shalat

Tarawih itu merupakan bagian dari Qiyam Ramadhan4.

Pada zaman Rasulullah, istilah Tarawih belum dikenal. Rasulullah

dalam hadis-hadisnya juga tidak pernah menyebut kata-kata Tarawih.

Semua bentuk ibadah sunah yang dilaksanakan pada malam hari, lebih

terkenal disebut Qiyam Ramadhan, tidak disebut shalat Tarawih

sebagaimana banyak ditemukan dalam teks-teks hadits. Seperti sebuah

hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut;

2Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-A’sqallâniy, Fath al-Bâriy Syarh al-Bukhâriy, vol. 4
(Beirut: Dâr al-Fikr 2000) h. 778

3Hasan Ibn Ahmad al-Kaf, al-Taqrirat al-Sadidah Fi Masail al-Mufidah, vol. 1 (Dar al-
Ulum: Surabaya 2004) h. 287

4Al-Hafiz Abdullah al-Harariy, Bughyah al-Thâlib Lima’rifah al-Ilm al-Diniy al-Wajib,
vol. 1 (Dar al-Masyari’ 2004) h. 281.



َم ِمْن َذنْ  )صحیح مسلم(بِِھ َمْن قَاَم َرَمَضاَن إِیَمانًا َواْحتَِسابًا ُغفَِر لَھُ َما تَقَدَّ
Artinya:”

Siapa saja yang melaksanakan ibadah pada bulan Ramadhan
karena iman dan mengharap ridha Allah, niscaya diampuni
dosanya yang telah lalu”.5

Dalam riwayat hadis Shahih mengatakan shalat Qiyam Ramadhan

secara berjamaah di zaman Rasulullah hanya beberapa malam saja. Beliau

melaksanakan shalat Qiyam Ramadhan secara berjamaah hanya dalam 2

atau 3 kali kesempatan. Kemudian, beliau tidak melanjutkan shalat tersebut

pada malam-malam berikutnya karena khawatir ia akan menjadi ibadah

yang diwajibkan. Seperti yang terdapat pada keterangan hadis sebagai

berikut:

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َصلَّى فِي اْلَمْسِجِد َذاَت لَْیلٍَة  ِ َصلَّى هللاَّ َعْن َعائَِشةَ أَنَّ َرُسوَل هللاَّ
النَّاُس ثُمَّ اْجتََمُعوا ِمْن اللَّْیلَِة فََصلَّى بَِصَالتِِھ نَاٌس ثُمَّ َصلَّى ِمْناْلقَابِلَِة فََكثَُر 

ا أَْصبَحَ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم فَلَمَّ ِ َصلَّى هللاَّ ابَِعِة فَلَْم یَْخُرْج إِلَْیِھْم َرُسوُل هللاَّ الثَّالِثَِة أَْو الرَّ
الَّ أَنِّي َخِشْیُت أَْن قَاَل قَْد َرأَْیُت الَِّذي َصنَْعتُْم فَلَْم یَْمنَْعنِي ِمْن اْلُخُروِج إِلَْیُكْم إِ 

صحیح مسلم.تُْفَرَض َعلَْیُكْم قَاَل َوَذلَِك فِي َرَمَضانَ 
Artinya;

Dari Siti A’isyah sesungguhnya Rasulullah pada satu malam shalat
di masjid, maka para sahabat mengikuti beliau shalat. Kemudian
beliau shalat pada malam berikutnya, para sahabat yang ikut
berjamaah menjadi semakin banyak. Selanjutnya pada malam
ketiga atau keempat para sahabat berkumpul ternyata Rasullah
tidak keluar menemui mereka. Keesokan harinya beliau berkata: “
Aku mengetahui apa yang kalian lakukan tadi malam. Tidak ada
yang menghalangiku keluar menemui kalian selain dari
kekhawatiranku kalau-kalau shalat itu diwajibkan atas kalian”.
Yang demikian itu terjadi di bulan Ramadhan.”6

Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Ibn Ismâîl al-Shan’âniy

(W.1182 H/1768 M), dalam kitab Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm

5Syaikh Fauzan, Khusus Fiqih Ibadah (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006) H 164
6Bukhari Muslim, Qiyamu Ramadhan (Beirut : al-Maktab al-Islami, 1995),juz 1, H 457



mengatakan: Penamaan shalat Tarawih itu seolah-olah yang menjadi

dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bayhaqiy dari Siti

A’isyah sebagai berikut:

ا تَْسِمیَتُھَا بِالتََّراِویِح فََكأَنَّ َوْجھَھُ َما أَْخَرَجھُ اْلبَْیھَقِيُّ ِمْن َحِدیِث َعائَِشةَ  َوأَمَّ
ُ َعلَْیھ َوَسلََّم یَُصلِّي أَْربََع َرَكَعاٍت فِي اللَّْیِل ثُمَّ  ِ َصلَّى هللاَّ قَالَْت َكاَن َرُسوُل هللاَّ

َد بِِھ اْلُمِغیَرةُ ْبُن ِدیَاٍب َولَْیَس یَ  ُح فَأَطَاَل َحتَّى َرِحْمتُھُ قَاَل اْلبَْیھَقِيُّ تَفَرَّ تََروَّ
َماِم فِي َصَالِة التََّراِویِح  ِح اْإلِ .بِاْلقَِويِّ فَإِْن ثَبََت فَھَُو أَْصٌل فِي تََروُّ

Artinya;
Adapun penamaan shalat itu dengan nama Tarawih seakan-akan
jalannya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-
Bayhaqiy dari Siti A’isyah ia berkata:”Sering kali Rasulullah
mengerjakan shalat 4 rakaat pada malam hari, lalu beliau
Yatarawwah (beristirahat) dan beliau melamakan istirahatnya
hingga aku merasa iba”. Menurut Imam al-Bayhaqiy, bahwa hadis
ini diriwayatkan melalui sanad al-Mughirah dan ia bukan orang
yang kuat. Jika hadis ini memang jelas ketetapannya maka hadis
inilah yang menjadi landasan Tarwihah (istirahat) imam pada
waktu shalat Tarawih tersebut.7

Dari keterangn hadis-hadis shahih di atas, jelas bahwa tidak ada

ketentuan yang baku dari Rasulullah tentang jumlah rakaat shalat Qiyam

Ramadhan. Hadis-hadis shahih yang marfu’ (bersumber dari Rasulullah)

tidak pernah menjelaskan berapa rakaat beliau melakukan Qiyam

Ramadhan.

B. Dasar Hukum Shalat Tarawih

Shalat Tarawih hukumnya sunah muakkadah (sunah yang sangat

dianjurkan) bagi setiap laki-laki dan wanita yang dilaksanakan pada tiap malam

bulan Ramadhan. Waktu pelaksanaan shalat Tarawih dimulai setelah shalat

7Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam al-Bukhariy, Imam Muslim, Imam Tirmidziy,
Imam Ahmad, Imam Ibn Abi Syaybah, Imam al-Bayhaqiy, Imam Hakim, Imam al-Thabaraniy,
Imam Ibn Hibban dan lain-lain.



Isya, berakhir sampai terbit fajar. Bagi yang belum melaksanakan shalat Isya,

tidak diperkenankan melakukan shalat Tarawih. Bahkan shalat Tarawihnya

menjadi tidak sah.

َراِوْیُح ِعْشُرْوَن َرْكـَعةً بَِعْشِر تَْسلِیْ  َولَْو َصـلَّى أَْربًَعا بِتَْسلِْیَمٍة أَْو قَْبَل ,َماٍت َوالتـَّ
.فَْرِض اْلِعَشاِء بَطَلَتْ 

Artinya:
Shalat Tarawih dikerjakan 20 rakaat dengan 10 salam. Seandainya
seseorang shalat 4 rakaat dengan satu salam, atau ia shalat Tartawih
sebelum shalat fardhu Isya maka batal shalat Tarawihnya8

Diriwayatkan dari ibnu umar radhiyallahu’anhuma, dia telah berkata :

“sesungguhnya ada seseorang laki-laki bertanya kepada rasullulah

shallallahu’alaihi wa sallam tentang shalat malam beliau. Lalu nabi

shallallahu’alaihi wa sallam menjawab : “shalat malam itu dua-dua rakaat”

Apabila salah seorang diantara kamu merasa khawatir terhadap masuknya

waktu subuh, maka hendaklah dia shalat satu rakaat saja sebagai witir terhadap

shalat yang telah dilakukannya.9Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu

‘alaihi wa sallam bersabda:

َم ِمْن َذْنبِھِ َمْن قَاَم َرَمَضاَن إِیَمانًا َواْحتَِسابًا ُغفَِر لَھُ َما  تَقَدَّ
Artinya:

“Barangsiapa melakukan qiyam Ramadhan karena iman dan
mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.”
(HR. Bukhari dan Muslim).

Yang dimaksud qiyam Ramadhan adalah shalat Tarawih sebagaimana

yang dituturkan oleh An Nawawi.10 Hadits ini memberitahukan bahwa shalat

Tarawih bisa menggugurkan dosa dengan syarat karena iman yaitu

8Yusuf Ibn Ibrahim al-Ardabiliy, al-Anwar Li A’mal al-Abrar, vol. 1 (Mathbaah al-
Jamaliyyah 1910) h. 80.

9kH. Ahmad madjab mahali, Hadits Hadits Muttafaq’alaih, Jakarta : kencana, 2004 hal.
247

10Shaheh Bukhari Ibid, h. 473



membenarkan pahala yang dijanjikan oleh Allah dan mencari pahala dari

Allah, bukan karena riya’ atau alasan lainnya. Yang dimaksud “pengampunan

dosa” dalam hadits ini adalah bisa mencakup dosa besar dan dosa kecil

berdasarkan tekstual hadits, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Mundzir.

Namun An Nawawi mengatakan bahwa yang dimaksudkan pengampunan dosa

di sini adalah khusus untuk dosa kecil.shalat Tarawih bersama imam seperti

shalat semalam penuh.

Dari Abu Dzar, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah

mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda,

لَْیلَةً إِنَّھُ َمْن قَاَم َمَع اِإلَماِم َحتَّى یَْنَصِرَف ُكتَِب لَھُ قِیَامُ 
Artinya :

“Siapa yang shalat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis
untuknya pahala qiyam satu malam penuh.”11

Hal ini sekaligus merupakan anjuran agar kaum muslimin mengerjakan

shalat Tarawih secara berjama’ah dan mengikuti imam hingga selesai.Shalat

Tarawih adalah seutama-utamanya shalat. Ulama-ulama Hanabilah (madzhab

Hambali) mengatakan bahwa seutama-utamanya shalat sunnah adalah shalat

yang dianjurkan dilakukan secara berjama’ah. Karena shalat seperti ini hampir

serupa dengan shalat fardhu. Kemudian shalat yang lebih utama lagi adalah

shalat rawatib (shalat yang mengiringi shalat fardhu, sebelum atau

sesudahnya). Shalat yang paling ditekankan dilakukan secara berjama’ah

adalah shalat kusuf (shalat gerhana) kemudian shalat Tarawih.

11HR. An Nasai no. 1605, Tirmidzi no. 806, Ibnu Majah no. 1327, Ahmad dan Tirmidzi.
Tirmidzi menshahihkan hadits ini. Syaikh Al Albani dalam Al Irwa’ no. 447 mengatakan bahwa
hadits ini shahih.



1. Mazhab Hanafi

Syaikh As-Sarakhsi menyebutkan:

نَّةُ فِیھَا ِستَّةٌ َوثَالَثونَ :إِنَّھَا ِعْشُروَن َرْكَعةً ِسَوى اْلِوْتِر ِعنَدنَا، َوقَاَل َمالِكٌ  اَلسُّ
Artinya :

“Sesungguhnya ia (Tarawih) 20 rakaat selain Witir di sisi kami,
dan Malik berkata: Sunnah padanya 36 rakaat.”12

Syaikh Al-Kasani menyokong pendapat tersebut dengan mengatakan:

ا قَْدُرھَا فَِعْشُروَن َرْكَعةً فِي َعَشِر تَْسلِیَماٍت، فِي َخْمِس تَرِویَحاٍت، ُكلُّ  َوأَمَّ
ِة اْلُعلَماءِ تَْسلِیَمتَْیِن تَْرِویَحةٌ،  َوھََذا قَْوُل َعامَّ

Artinya :
“Dan adapun kadarnya maka (ia adalah) 20 rakaat dalam 10 kali
salam, 5 kali rehat, setiap 2 kali salam ada 1 rehat. Dan inilah
pendapat kebanyakan ulama’.”13

Pendapat ini didukung pula oleh Al-Allamah Ibn Abidin di dalam

Hasyiahnya:

ھَُو قَْوُل اْلُجْمھُوِر،َوَعلَْیِھ َعَمَل النَّاُس َشْرقًا َوَغْربًا(َ◌ْولُھُ َوِھَي ِعْشُروَن َرْكَعةً ق

“(Perkataannya: Dan ia 20 rakaat) adalah pendapat jumhur, dan atas

pendapat inilah orang banyak beramal di Timur dan Barat.”14

2. Mazhab Syafi’i

Para ulama dalam mazhab Syafi’i (Syafi’iyyah) mengistinbatkan

bilangan rakaatnya seperti berikut:

12Al-Mabsuth, As-Sarakhsi, 2/144.Syaikh Al-Kasani
13www.com.do.id.Bada’i Ash-Shana’i, Al-Kasani, 1/288
14www.com.Radd al-Mukhtar ‘ala Ad-Durr al-Mukhtar yang dikenali dengan Hasyiah Ibn

Abidin, 2/46.



1. Disebutkan di dalam Mukhtashar Al-Muzani:

افِِعيَّ رحمھ هللا قَالَ  بِتِْسٍع َوثَالَثِیَن َرأَْیتُھُْم بِاْلَمِدینَِة یَقُوُموَن :أَنَّ ْاِإلَماَم الشَّ
ةَ یَقُوُموَن ِعْشِریَن  َوأََحبَّ إِلَيَّ ِعْشُروَن ألَنَّھُ ُرِوَي َعْن ُعَمَر َوَكَذلَِك بَِمكَّ

.َرْكَعةً یُوتُِروَن بِثَالَثٍ 
Artinya :

“Sesungguhnya Imam Syafi’e berkata: Aku telah melihat
mereka di Madinah mendirikan (Solat Tarawih) denga 36
rakaat, dan aku menyukai 20 rakaat karena telah diriwayatkan
dari Umar. Dan begitu juga di Makkah, mereka mendirikan 20
rakaat dan mengerjakan Witir dengan 3 rakaat.”

2. Imam Nawawi berkata di dalam Syarh al-Muhazzab:

ِریفَةُ  َدِة َكَما َدلَّْت َعلَى َذلَِك ْاألََحاِدیُث الشَّ َصالَةُ التََّراِویِح ِمَن النََّوافِِل اْلُمَؤكَّ
َمةُ َوِھَي ِعْشُروَن َرْكَعةً ِمْن َغْیِر َصالَِة اْلِوْتِر، َوَمَع اْلِوْتِر تُْصبُِح  اْلُمتَقَدِّ

ةُ، َسلَفًا َعلَى َذلَِك مَ …ثَالَثًا َوِعْشِریَن َرْكَعةً  نَّةُ َواتَّفَقَِت ْاألُمَّ َضِت السُّ
اِشِد ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب رضي هللا عنھ وأرضاه  َوَخلَفًا ِمْن َعْھِد اْلَخلِیفَِة الرَّ

ِة ْاألَْربَعِة …إِلَى َزَمانِنَا ھََذا – لَْم یَُخالِْف فِي َذلَِك فَقِیھٌ ِمَن ْاالَئِمَّ
ا ُرِوَى َعْن إَِماِم َداِر اْلِھْجَرِة َمالٍِك ْبِن أَنٍَس رضي هللا عنھ اْلُمْجتَِھِدیَن إِالَّ مَ 

یَاَدِة فِیھَا، إِلَى ِستٍّ َوثَالَثِیَن َرْكَعةً  َوایَِة الثَّانِیَِة َعْنھُ …اَْلقَْوُل بِالزِّ –فِي الرِّ
ا بَِعَمِل أَْھِل اْلَمِدینَِة فَقَْد ُرِوَي َعن نَافٍِع أَنَّھُ قَ  أَْدَرْكُت النَّاَس :الَ ُمْحتًَجّ

یَقُوُموَن َرَمَضاَن بِتِْسٍع َوثَالَثِیَن َرْكَعةً یُوتُِروَن ِمْنھَا بِثَالَثٍ 

Artinya :
“Shalat Tarawih termasuk di dalam shalat Nawafil yang
muakkad seperti mana yang ditunjukkan perkara itu oleh hadits-
hadits yang mulia yang telah disebut terdahulu. Ia adalah
sebanyak dua puluh rakaat selain dari shalat Witir. (Jika)
bersama Witir maka ia menjadi 23 rakaat…atas jalan inilah
berlalunya sunnah dan sepakat ummah, dari kalangan Salaf dan
Khalaf dari zaman Khulafa’ ar-Rasyidin Umar ibn Al-Khattab,
semoga Allah meridhainya dan dia meridhaiNya juga sampailah
ke zaman kita ini…Tidak ada seorang pun ahli fiqih dari
kalangan empat imam mazhab (Hanafiyyah, Malikiyyah,
Syafi’iyyah dan Hanabilah) membantah perkara ini, melainkan
apa yang diriwayatkan dari Imam Dar al-Hijrah, Imam Malik
bin Anas tentang pendapat yang lebih bilangannya pada shalat
Tarawih kepada 36 rakaat…Dalam riwayat kedua daripada
Imam Malik, yaitu dengan hujahnya beramal dengan amalan
penduduk Madinah iaitu: Sesungguhnya diriwayatkan dari Nafi’
sesungguhnya dia berkata: Aku mendapati sebanyak 60 orang



mendirikan Ramadhan (shalat Tarawih) dengan 36 rakaat dan
termasuk witir.”

3. Mazhab Hanbali

Al-Allamah Ibn Qudamah al-Maqdisi berkata:

َوبِھََذا قَاَل الثَّْوِريُّ َوأَبُو .َواْلُمْختَاُر ِعنَد أَبِي َعْبِد هللاِ فِیھَا ِعْشُروَن َرْكَعةً 
افِِعيُّ  َوَزَعَم أَنَّھُ ْاألَْمَر اْلقَِدیَم، .ِستَّةُ َوثَالَثُونَ :َوقَاَل َمالِكٌ .َحنِیفَةَ َوالشَّ

أَْدَرْكُت النَّاَس :َوتََعلََّق بِفِْعِل أَْھِل اْلَمِدینَِة، فَإِنَّ َصالًِحا َمْولَى التَّْوأََمةَ قَالَ 
.یَقُوُموَن بِإِْحَدى َوأَْربَِعیَن َرْكَعةً یُوتُِروَن مْنھَا بَِخْمسٍ 

Artinya :
“Dan (pendapat) yang dipilih disisi Abu Abdullah (gelaran
kepada Imam Ahmad bin Hanbal) padanya 20 rakaat. Dan
inilah juga pendapat Sufyan Ath-Thuri, Abu Hanifah dan
Syafi’e. Malik berkata: 36 (rakaat). Beliau mendakwa ia
adalah perkara yang lama dan menghubungkan pendapatnya
dengan perbuatan penduduk Madinah. Soleh maula kepada At-
Tau’amah berkata: Aku mendapati orang ramai mendirikan
(Shalat Tarawih) sebanyak 40 rakaat dan melakukan Shalat
Witir 5 rakaat.”

Al-Allamah Al-Bahuti menukilkan pendapat yang dipegang dalam

mazhab Hanbali dengan katanya:

ُسِمیَْت بَِذلَِك ألَنَّھُْم یَْجلُِسوَن بَْیَن ُكلِّ أَْربََع یَْستَِریُحوَن، َوقِیَل َمَشقَّةٌ ِمَن 
ِعْشُروَن َرْكَعةً فِي َرَمَضانَلَِما ْكَراُر فِي اْلفِْعِل، َوِھیاْلَمَراَوَحِة َوِھَي التِّ 

َكاَن النَّاُس یَقُوُموَن فِي َزَمِن ُعَمَر :اَن، قَالَ َرَوى َمالٌِك، َعن یَِزیٍد ْبِن ُرومَ 
.فِي َرَمَضاَن بِثَالٍَث َوِعْشِرینَ 

Artinya :
“Dinamakan begitu kerana mereka duduk di antara setiap 4
rakaat berehat. Dan dikatakan, kesusahan dari…. yaitu
pengulangan pada perbuatan yaitu (20 rakaat pda bulan
Ramadhan) mengikut apa yang diriwayatkan oleh Malik dari
Yazid bin Ruman berkata: “Adalah manusia mendirikan shalat
Tarawih pada zaman Umar pada bulan Ramadhan dengan dua
puluh tiga rakaat.”



Pendapat Syaikh Ibn Taimiyyah dan Syaikh Abdullah bin

Muhammad bin Abd al-Wahhab, Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni

menyebutkan: Syaikh Ibn Taimiyyah menyebutkan di dalam Al-Fatawa:

َ◌بََت أَنَّ أُبَي ْبِن َكْعٍب، َكاَن یَقُوُم بِالنَّاِس ِعْشِریَن َرْكَعةً فِي َرَمَضاَن ث
نَّةُ ألَنَّھُ قَاَم بَْیَن َویَُوتُِّر بِثَالَ  ٍث فََرأَى َكثِیٌر ِمَن اْلُعلََماِء أَنَّ َذلَِك ھَُو السُّ

ُمنِكراْلُمھَاِجِریَن َوْاالَنَصاِر َولَْم یُنِكُرهُ 
Artinya :

“Telah thabit sesungguhnya Ubay ibn Ka’ab telah mendirikan
(shalat Tarawih) bersama mayoritas jama’ah sebanyak 20
rakaat pada bulan Ramadhan dan dia shalat Witir dengan 3
rakaat. Maka banyak orang melihat perbuatan itu adalah
sebagai sunnah karena bahwasanya dia mendirikannya di
antara sahabat dari Muhajirin dan Anshar dan tidak ada
seorangpun yang mencegahnya.”

Adapun bagi mereka yang menjalankan Tarawih 11 raka’at

dengan nash hadist:

أَنَّھُ صلى هللا علیھ وسلم َخَرَج ِمن َجْوِف اللَّیِل لَیَالِي ِمن َرَمَضاَن َوِھَي 
قَةٌ  ابِِع َواْلِعْشِریَن، :ثَالَُث ُمتَفَرِّ َوَصلَّى فِي لَْیلَةُ الثَّالِِث َواْلَخاِمِس َوالسَّ

اْلَمْسِجِد، َوَصلَّى النَّاُس بَِصالَتِِھ فِیھَا، َوَكاَن یَُصلِّي بِِھْم ثََماَن َرَكَعاٍت، 
لُوَن بَاقِیھَا فِي بُیُوتِھمْ  َویَُكمِّ

Artinya :
“Rasulullah keluar untuk shalat malam di
bulan Ramadhan sebanyak tiga tahap: malam ketiga, kelima
dan kedua puluh tujuh untuk shalat bersama umat di masjid.
Rasulullah shalat bersama mereka sebanyak
delapan rakaat, dan kemudian mereka menyempurnakan baki
shalatnya di rumah masing-masing.”

Jumlah 11 rakaat tidak boleh dijadikan hujah untuk jumlah rakaat

ShalatTarawih karena Rasulullah hanyaصلى هللا علیھ وآلھ وسلم  shalat

berjamaah bersama sahabat 2 atau 3 kali saja di masjid dan setelah itu

Baginda dan para sahabat menyambungصلى هللا علیھ وآلھ وسلم  shalat malam

di rumah masing-masing.



Hadits ShalatTarawih hanya 8 rakaat (menjadi 11 rakaat termasuk

3 rakaat Witir) karena merujuk kepada hadits dari Sayyidatuna ‘Aisyah:

ِ صلى هللا علیھ وسلم یَِزْیُد فِى َرَمَضاَن َوالَ  فِى َغْیِرِه َما َكاَن َرُسْوُل هللاَّ

َعلَى إِْحَدى َعَشَرةَ َرَ◌ْكَعةً، یَُصلِّى اَْربًَعا فَالَ تَْسـأَْل َعْن ُحْسنِِھنَّ َوطُْولِِھنَّ 

یَا :ثُمَّ یَُصلِّى أَْربًَعا فَالَ تَْسأَْل َعْن ُحْسنِِھنَّ َوطُْولِِھنَّ ثُمَّ یَُصلِّى ثَالَثًا، فَقُْلتُ 

ِ أَتَنَاُم قَْبلَ  یَا َعائَِشةُ إِنَّ َعْینَيَّ تَنَاُم َوالَ یَنَاُم قَْلبِي:أَْن تُْوتَِر؟ فَقَالَ َرُسْوَل هللاَّ
Artinya :

“Tidaklah Rasulullah menambah pada bulan
Ramadhan dan tidak pula pada bulan lainnya lebih sebelas
rakaat. Baginda sembahyang empat rakaat
dan jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya.
Kemudian Baginda sembahyang empat
rakaat dan jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya.
Kemudian Baginda م  sembahyang tiga rakaat.
Kemudian aku (‘Aisyah) bertanya, “Wahai Rasulullah, adakah
Tuan tidur sebelum sembahyang Witir?” Baginda
 Ƹƶƃǃ ǀ Ƶǎǃbersabda, “Wahai ‘Aisyah, sesungguhnya kedua mataku
tidur, sedang hatiku tidak tidur.”15

K.H. Siradjuddin Abbas berkata: “Sembahyang yang dikatakan

oleh Ummul Mu’minin Siti ‘Aisyah yang bahwa Nabi Muhammad صلى 

tidak lebih dari mengerjakannya dari 11 rakaat itu ialahهللا علیھ وآلھ وسلم 

sembahyang Tahajjud malam hari dan Witir di belakangnya, bukan

sembahyang Tarawih…”[Dalam bukunya 40 Masalah Agama, 1/324.]

Beliau (K.H. Siradjuddin Abbas) menulis bahwa Imam Bukhari ketika

meletakkan hadits ‘Aisyah ini di dalam Shahihnya, beliau (Imam Bukhari

menulis:

فِي َرَمَضاَن َوفِي َغْیِرهِ بَاُب قِیَاِم النَّبِيِّ صلى هللا علیھ وسلم بِاللَّْیِل 

15Imam Malik, Al Muwaththa’ (Jakarta : pustaka azzam, 2006) hal. 164



Artinya :

“Bab pada menyatakan Qiyam Nabi pada
waktu malam pada bulan Ramadhan dan pada bulan
selainnya.”

Komentar dari beliau ialah:“Ini petunjuk bahwa Imam Bukhari juga

berpendapat bahwa sembahyang ini bukan Sembahyang Tarawih, tetapi

Sembahyang Tahajjud Malam yang dikerjakan dalam bulan Ramadhan

dan luar Ramadhan.Sedangkan shalat sunnah yang dikerjakan dimalam

hari adalah 2 raka’at 2 raka’at sebagaimana hadist rasul saw :

َمْثنىَ َصالَةُ اللَّْیِل َمْثنَى 

Artinya :

“Shalat malam itu dilakukan dua rakaat dua rakaat.” 16

C. Shalat Tarawih Berjama’ah

Allah banyak menyebutkan kata shalat dalam Al-Qur’anul Karim ini

menandakan begitu penting perkara ini. Allah SWT befirman :





Artinya :

Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta
orang-orang yang ruku

Yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan:

tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang

tunduk.

16Ibid, h 372.



Ayat mulia ini merupakan Nash tentang kewajiban shalat berjamaah.

Dalam surat An-Nisa’ Allah berfirman :











Artinya :

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu)
lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, Maka
hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan
menyandang senjata, Kemudian apabila mereka (yang shalat
besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat).17

Shalat jamaah sangat dianjurkan oleh agama. Pahala yang di dapat, dua

puluh tujuh derajad lebih besar pahalanya daripada shalat seorang diri.

Didalam shalat jamaah, terkandung nilai kebersamaan, persatuan kesatuan ,

dan solidaritas antara sesama muslim. Rasullulah sengat mengenjurkan kepada

umatnya agar melaksanakan shalat berjamaah, karena pahalanya besar sekali.

Lebih lebih beerjamaah shalat is’ya dan shubuh. Bagi mereka yang

meninggalkan shalat jamaah, diancam dengan sanksi hukuman rumahnya

dibakar. Celaan Rasullulah ini berarti peringatan keras dan celaan terhadap

orang orang yang meninggalkan shalat jamaah, karena mereka telah

mengabaikan shalat jamaah. Kita telah maklum, bahwa shalat jamaah

hukumnya adalah sunnah muakad. Yang apabila sudah dilaksanakan, maka

orang satu kampung tidak berdosa.

17H. Akbarizan, , Tafsir Ayat Ahkam , (Pekanbaru : UIN Prees,2008), h. 96



Shalat jamaah artinya, setiap individu wajib melaksanakan shalat jamaah.

Dalam shalat jamaah, terdapat berbagai hikmah. Diantaranya adalah

meninggkatkan rasa kasih sayang diantara sesama muslim, meningkatkan

solidaritas, meningkatkan ukhwah, saling kenal mengenal serta meningkatkan

komunikasi diantara mereka. Karena itu, sangat dianjurkan untuk dilakukan

oleh setiap muslim.

Bila seseorang yang berada didalam mesjid, lalu dia menemukan shalat

jamaah, maka sebaiknya dia mengikuti shalat jamaah tersebut, sekalipun

sebelumnya telah mengerjakan shalat jamaah dirumah. Sebab pahala

berjamaah di mesjid lebih besar daripada pahala shalat jamaah di rumah.

Artinya mengulangi shalat jamaah untuk mendapatkan pahala yang lebih besar,

adalah dianjurkan oleh islam. Apabila mengerjaknan shalat seorang diri, lalu

menemukan shalat jamaah, maka mengulangi shalat dengan berjamaah adalah

lebih utama dan sangat besar pahalanya. Sebab yang demikian, adalah sunah18.

Apabila bingung memilih antara shalat di awal malam dengan berjamaah

dan shalat di akhir malam sendirian, maka shalat dengan berjamaah lebih

utama, karena ia dianggap shalat semalam penuh.19

Yahya menceritakan kepada ku, dari malik, nafi dari Abdullah bin umar

bahwa rasululah SAW bersabda, “ shalat berjamaah lebih utama dua puluh

lima derajad daripada shalat sendirian.”20

18KH. Ahmad Mudjab Mahalli, Hadits Hadits Ahkam, Jakarta : PT raja grafindo persada.
2003, h 247

19Syaikh Al Bani, Tuntunan Fiqih Islam, Mesir, h 115.
20Ibid h.177



Abdurrahman bin Abdul Qari berkata, pada suatu malam bulan

ramadhan, aku keluar menuju mesjid bersama umar bin khathtab. Saat itu,

orang orang berpencar dan terpisah pisah. Ada yang mengerjakan shalat

sendirian, dan ada sejumlah orang yang mengikuti shalat dengan bermakmum

kepada orang lain.

Umar berakata, menurutku, jika aku menghimpun mereka pada satu

imam, inilah yang lebih utama. Kemudian umar berusaha menghimpun mereka

pada ubai bin ka’ab.21

D. Jumlah Rakaat Shalat Tarawih

Berbicara tentang Jumlah rakaat dalam Shalat Tarawih itu bukan sesuatu

hal yang aneh lagi dalam masyarakat Islam pada saat sekarang ini, sebab Shalat

Tarawih ini adalah sesuatu hal yang setiap umat Islam mempunyai keharusan

(Sunah Muakkad) untuk melakukannya pada tiap malam di bulan Ramadhan.

Dengan berbagai macam Jumlah rakaatnya tergantung kepada pendapat atau

mazhab yang menjadi keyakinan masing-masing.

Jumlah rakaat dalam Shalat Tarawih mempunyai variasi antara satu

mazhab dengan mazhab yang lain saling berbeda Jumlah rakaat Shalat

Tarawih. Ulama sepakat bahwa shalat sunat Tarawih itu hukumnya sunnah

muakkad, namun Ulama berbeda pendapat tentang jumlah rakaat dan tata

caranya Adapun jumlah rakaat menurut pendapat Ulama tersebut adalah

sebagai berikut :

1. Abu Hanifah, Imam Syafi'l, Ahmad bin Hanbal, Daud dan Malik dalam

21Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Op.cit h 4



salah satu Qaulnya mengatakan " Bahwa Shalat Tarawih itu adalah dua

puluh rakaat selain witir.22

كان الناس یقومون فى : أنھ قال , وحد ثني في ما لك عن یزیدابن رومان
الخطاب في رمضان بثالث وعشرین ركعةزمان عمربن 

Artinya :
Ia menceritakan kepadaku, dari malik, dari Yazid bin
Ruman,bahwa ia berkata, orang-orang pada masa khalifah umar
bin khaththab di bulan Ramadhan shalat sebanyak dua puluh tiga
raka’at.

2. Ibnu Qasim dari Malik berpendapat bahwa Shalat Tarawih itu tiga puluh

enam rakaat termasuk witir, pendapat ini berpedoman kepada hadits

dibawah ini yang artinya antara lain:Artinya : "Dari Abi Syaibah dari Daud

bin Qais berkata: aku dapati manusia di Madinah pada masa Umar bin

Abdul Aziz dan Aban bin Usman Shalat Tarawih tiga puluh enam rakaat

termasuk witir".23

3. Ibn Arabiy mengatakan bahwa jumlah rakaat Shalat Tarawih tidak ada

batasnya, tetapi yang shaheh adalah sebelas rakaat, karena itulah yang

dikerjakan oleh Nabi Saw, adapun selain itu tidak jelas asal-usulnya dan

tidak ada batasnya. Kalau memang tidak ada batasan tertentu, maka apa

yang dikerjakan oleh Nabi Saw itulah yang menjadi batas tidak boleh

menambah baik dalam bulan Ramadhan ataupun lainnya. ini adalah shalat

malam dan wajib bagi kita mencontoh Nabi Saw.24Jumlah raka’at shalat

Tarawih yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 11 atau 13 raka’at. Inilah

yang dipilih oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagaimana

22Ibnu rusyd, Bidayatul Mujtahid, Waradiyal Kitabiy Abiyah Indonesia, 559, h. 152
23Syehk al-Qurtuby, Op.cit, h 152.
24Nasiruddin Al- Bani, Kelemahan Riwayat Tarawih Dua Puluh Rakaat, h. 54.



disebutkan dalam hadits-hadits yang telah lewat.Juga terdapat riwayat dari

Ibnu ‘Abbas, beliau berkata:

یَْعنِى بِاللَّْیلِ .ثَالََث َعْشَرةَ َرْكَعةً 
Artinya :

“Shalat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam di malam hari adalah
13 raka’at.” (HR Muslim).

Sebagian ulama mengatakan bahwa shalat malam yang dilakukan

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah 11 raka’at. Adapun dua raka’at

lainnya adalah dua raka’at ringan yang dikerjakan oleh Nabi SAWsebagai

pembuka melaksanakan shalat malam, sebagaimana pendapat ini dikuatkan

oleh Ibnu Hajar. Di antara dalilnya adalah ‘Aisyah mengatakan:

 ِ إَِذا قَاَم ِمَن اللَّْیِل لِیَُصلَِّى اْفتَتََح َصالَتَھُ -صلى هللا علیھ وسلم-َكاَن َرُسوُل هللاَّ

.بَِرْكَعتَْیِن َخفِیفَتَْینِ 

Artinya :

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam jika hendak
melaksanakan shalat malam, beliau buka terlebih dahulu dengan
melaksanakan shalat dua rak’at yang ringan.”

Dari sini menunjukkan bahwa disunnahkan sebelum shalat malam,

dibuka dengan 2 raka’at ringan terlebih dahulu.Dengan demikian yang

dimaksud dari riwayat Aisyah r.a, yang menyebutkan bahwa Nabi s.a.w,

tidak pernah shalat malam lebih dari sebelas rakaat, baik dalam bulan

Ramadhan atau bulan-bulan lain, tidak berarti tidak boleh lebih ari sebelas

rakaat.25

25Sayyid Sabiq Op.cit h.356.



Apabila dikompromikan dengan riwayat-riwayat lain seperti riwayat

Ibnu Umar r.a, yang menyebutkan bahwa shalat malam itu dua rakaat – dua

rakaat tanpa menyebutkan jumlahnya, hanya kalau khawatir masuk subuh

segera melaksanakan witir satu rakaat, menunjukkan bahwa jumlah rakaat

shalat Tarawih atau shalat malam tidak harus sebelas, tetapi boleh lebih dari

jumlah tersebut. Apalagi kalau dipadukan dengan kenyataan yang dilakukan

para sahabat Nabi dan para tabi’in, mereka mengerjakan shalat Tarawih

dengan 20 rakaat, tiga witir dan ada pula yang mengerjakan sampai 36

rakaat dan 40 rakaat.

Pada masa Umar Ibn Khattab, Ustman bin Affan dan Ali bin Abi

Thallib r.a, shalat Tarawih dikerjakan sebanyak 20 rakaat dan 3 rakaat untuk

shalat witir. Para ulama Jumhur (mayoritas) juga menetapkan jumlah shalat

Tarawih seperti itu, demikian juga al-Tsauri, Ibn al-Mubarok dan al-Syafi’i.

Imam Malik memetapkam bilangan shalat Tarawih sebanyak 36 rakaat dan

3 rakaat untuk shalat witir. Ibnu Hubban menjelaskan, bahwa shalat Tarawih

pada mulanya adalah sebelas rakaat. Para ulama salaf mengerjakan shalat itu

dengan memanjangkan bacaan, kemudian dirasakan berat, lalu mereka

meringankan bacaannya dengan menambah rakaat menjadi 20 rakaat, tidak

termasuk witir. Ada lagi yang lebih meringankan bacaannya sedangkan

rakaatnya ditetapkan menjadi 36 rakaat, selain witir”. 26

26Hasby As-Shiddiqy, Pedoman Shalat, hal. 536-537


