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Bab 27 Sholat Sunnah Tarawih  

pada Bulan Romadhon Termasuk Keimanan 

Penjelasan : 

Yang dimaksud dengan “Qiyaam Romadhon” disini adalah sholat 

Tarawih, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam syaroh 

Muslimnya, Imam Al Karmani menukil adanya Ijma tentang hal ini. Namun 

Al Hafidz Ibnu Hajar dalam Al Fath membantah adanya ijma ini dan beliau 

lebih senang mengartikan Qiyaam Romadhon dengan sholat mutlak. Imam 

Nawawi menukil adanya ijma bahwa sholat Tarawih adalah hukumnya 

sunnah bukan wajib, hal yang senada juga dinukil oleh penulis kitab ‘Ainul 

Ma’bud. 

Yang pertamakali mengumpulkan manusia untuk sholat Tarawih 

secara berjama’ah dengan Imam yang satu adalah sahabat mulia Umar bin 

Khothob �. Beliau � memerintahkan Ubay bin Ka’ab � untuk mengimami 

manusia pada masa kekhilafahannya.  

 

Berkata Imam Bukhori : 
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Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 37373737    

“Haddatsanaa Ismail ia berkata haddatsanii Malik dari Ibnu Syihaab dari Humaid bin Abdur 

Rokhman dari Abi Huroiroh � bahwa Rosulullah � bersabda : “Barangsiapa yang sholat 

pada bulan romadhon karena keimanan dan mengharap pahala kepada Allah, akan diampuni 

dosa-dosanya yang telah berlalu”. 

 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

1. Ismail bin Abu Uwais (Sepupunya Imam Malik) telah berlalu pada hadits no. 22 

2. Malik bin Anas pada hadits no. 2 

3. Ibnu Syihaab pada hadits no. 3 



4. Nama : Abu Ibrohiim Humaid bin Abdur Rokhman bin ‘Auf 

 Kelahiran : Wafat tahun 105 H  

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Tabi’I Besar. Ditsiqohkan oleh Imam Abu Zur’ah dan 

Imam Al’ijli. 

 Hubungan antar : Abu Huroiroh �  adalah salah seorang gurunya dan 

tinggal senegeri dengannya, sebagaimana ditulis oleh 

Imam Al Mizzi. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

 

Penjelasan Hadits : 

Perincian masalah qiyaam romadhon Insya Allah � pada babnya. 

 

perowi 


