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HUKUM BEROBAT
(at tadaawi / al mudaawah)



HUKUM BEROBAT

Dalam hadits-hadits Nabi SAW terdapat amar
(perintah) untuk berobat, di antaranya adalah sabda
Rasulullah SAW :

هَّإِن َّ» ْيث َّّللا  لهقهَّحه ،خه ،لهقهَّخهَّالد اءه اءه وَّْالد وه ،«افهتهدهاوه

“Sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit,
Allah pun menciptakan obatnya, maka berobatlah.”
(HR. Ahmad)



HUKUM BEROBAT

Juga terdapat amar (perintah) berobat dalam hadits
Nabi SAW dari hadits Usamah bin Syarik RA sbb:

ةهَّعهنَّْ ل َّالن بِي َّْيت َّأهتهَّ:قهالهَّشهِريٍك،ْبنَِّأ سهامه لهْيهَِّللا َّىصه عه
سهل مهَّ ابهه َّوه أهْصحه اوه هن مه ء وِسِهم َّلهىعهَّكهأ ،ر  سهل ْمت َّفهَّالط ْير 
،ث م َّ اءهَّقهعهْدت  اب َّفهجه ههاه نهاههانَّْمَِّاْْلهْعره :ال وافهقهَّه نها،وه
س ولهَّيها ِ،ره ى؟ّللا  ْوا»:الهَّفهقهَّأهنهتهدهاوه اوه هَّفهِإن َّتهده عهز َّّللا 

ل َّ جه عَّْلهمَّْوه عهَّإِّل َّدهاء َّيهضه ضه ،لهه َّوه اء  اِحدٍَّدهاءٍَّغهْيرهَّدهوه وه
م َّ ره الموتإّل“أي«اْلهه



HUKUM BEROBAT

Dari Usamah bin Syarik RA, ia berkata:

“Saya mengunjungi Nabi SAW dan para sahabatnya,
dan di atas kepala mereka seakan-akan ada burung,
maka aku memberi salam lalu duduk, lalu datanglah
orang-orang Arab Badui dari arah ini dan arah itu, lalu
mereka berkata: “Wahai Rasulullah, apakah kami mesti
berobat?”

Rasulullah SAW menjawab: “Berobatlah kalian, karena
sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla tidaklah
menurunkan suatu penyakit melainkan Allah turunkan
pula obatnya, kecuali satu penyakit ketuaan, yakni
kematian.” (HR Abu Dawud)



HUKUM BEROBAT

Kedua hadits di atas, menunjukkan adanya perintah
(thalabul fi’li, amr) untuk berobat. Yaitu sabda
Rasulullah SAW :

ْوا فهتهدهاوه
“Maka berobatlah kamu” (HR Ahmad).

Juga sabda Rasulullah SAW :

ْوا اوه هَّفهِإن َّتهده ل َّعهز َّّللا  جه عَّْلهمَّْوه عهَّوهَّإِّل َّدهاء َّيهضه لهه َّضه
، اء  اِحدٍَّدهاءٍَّغهْيرهَّدهوه م َّوه ره اْلهه



HUKUM BEROBAT

“Berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah ‘Azza
wa Jalla tidaklah menurunkan suatu penyakit
melainkan Allah turunkan pula obatnya, kecuali satu
penyakit ketuaan, yakni kematian.” (HR Abu Dawud)

Kedua hadits tersebut menunjukkan adanya amar
(perintah) untuk berobat, yang berarti adanya
tholabul fi’li (tuntutan untuk berobat), sesuai kaidah
ushuliyah :

ي األمر لطلب الفعل
 
األصل ف

“Asal dari perintah (amar) adalah tuntutan untuk
melakukan perbuatan.”



HUKUM BEROBAT

Hanya saja, perintah berobat (thalabul fi’li) pada dua
hadits di atas, memerlukan qarinah
(petunjuk/indikasi), untuk menentukan apakah
thalabul fi’li itu bersifat tegas (jazim) yang hukumnya
wajib, ataukah bersifat tidak tegas (ghairu jazim) yang
hukumnya sunnah.

Dalam hal in, telah terdapat beberapa qarinah yang
menunjukkan bahwa thalabul fi’li (amar) itu ternyata
bersifat tidak tegas (ghairu jaazim), yaitu berobat
hukumnya sunnah, tidak wajib, berdasarkan qarinah-
qarinah sbb :



HUKUM BEROBAT

ْرأهة َّههِذهَِّ…:قهالهَّ:عهب اٍسَّاْبن َّعنالبخاريوروى ،الس ْودهاء َّالمه
ل ىالن بِي َّأهتهتَِّ سهَّعهلهْيهَِّللا َّصه ع ،أ صَّْإِن ِي:فهقهالهتَّْل مهَّوه إِن ِيره وه

، هَّفهاْدع َّأهتهكهش ف  بهْرتَِِّشئْتَِّإِنَّْ»:قهالهَِّلي،ّللا  لهكَِّصه ن ة ،اوه لجه
إِنَّْ هَّدهعهْوت َِّشئْتَِّوه ،:فهقهالهتَّْ«يهكَِّي عهافَِّأهنَّّْللا  إِن ِي:قهالهتَّْفهَّأهْصبِر 

، هَّفهاْدع َّأهتهكهش ف  ،أهتهَّّلهَّأهنَِّْليّللا  افهدهعها»كهش فه «…لههه
Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Ibn ‘Abbas r.a., ia
berkata: “Wanita berkulit hitam ini, ia pernah menemui
Nabi SAW sambil berkata: “Sesungguhnya aku menderita
epilepsi dan auratku sering tersingkap (ketika sedang
kambuh), maka berdoalah kepada Allah untukku.” Nabi
SAW bersabda:



HUKUM BEROBAT

“Jika kamu berkenan, bersabarlah maka bagimu surga,
dan jika kamu berkenan, maka aku akan berdoa kepada
Allah agar Allah menyembuhkanmu.”

Ia berkata: “Baiklah aku akan bersabar.” Wanita itu
berkata lagi; “Namun berdoalah kepada Allah agar
(auratku) tidak tersingkap.” Maka Nabi SAW
mendoakan untuknya.” (HR Bukhari)

 Hadits ini menunjukkan bolehnya tidak berobat.



HUKUM BEROBAT

Kesimpulannya, perintah Nabi SAW untuk berobat
bukanlah perintah wajib / tegas (jaazim), tetapi
perintah sunnah (anjuran) (ghairu jaazim).

Karena ada qarinah (petunjuk) yang menunjukkan
bolehnya tidak berobat.

Maka hukum berobat adalah sunnah atau mustahab,
tidak wajib.



HUKUM BEROBAT DENGAN 
ZAT NAJIS DAN ZAT HARAM



HUKUM BEROBAT DENGAN ZAT NAJIS

 Dalam beberapa hadits, terdapat larangan (nahi)
berobat dengan zat yang najis / haram, di
antaranya sabda Nabi SAW :

هَّإِن لهَّّللا  اءهَّالداءهَّأهْنزه الدوه عهلهَّوه جه ،دهاءٍَِّلك ل َِّوه اء  ْوادهوه ّلهَّفهتهدهاوه ْواتهَّوه دهاوه
امٍَّ ره بِحه

"Sesungguhnya Allah-lah yang menurunkan
penyakit dan obatnya, dan Dia menjadikan obat
bagi setiap-tiap penyakit. Maka berobatlah kamu
dan janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang
haram." (HR Abu Dawud, no 3376).



HUKUM BEROBAT DENGAN ZAT NAJIS

Selain hadits tersebut, juga ada larangan dalam hadits
lainnya untuk dengan zat yang najis / haram, sesuai
sabda Nabi SAW :

هَّإِن كمعليللاحرمفيماشفائكميجعللمّللا 
"Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan
kalian pada apa-apa yang telah Allah haramkan atas
kalian. (HR Abu Ya’la, Ibnu Hibban dan Thabrani).



HUKUM BEROBAT DENGAN ZAT NAJIS

Kedua hadits tersebut menunjukkan adanya nahi (larangan)
untk berobat dengan zat yang haram / najis. Hal ini berarti
terdapat tholabul tarki (tuntutan untuk meninggalkan
perbuatan), dalam hal ini tuntutan agar tidak berobat), sesuai
kaidah ushuliyah :

ي 
 
كلطلب النهي األصل ف التر

“Asal dari larangan (nahi) adalah tuntutan untuk meninggalkan
suatu perbuatan.”

Hanya saja, larangan berobat dengan zat najis atau haram itu
masih memerlukan qarinah (petunjuk/indikasi), untuk
menentukan apakah thalabul tarki itu bersifat tegas (jazim)
yang hukumnya haram, ataukah bersifat tidak tegas (ghairu
jazim) yang hukumnya makruh.



HUKUM BEROBAT DENGAN ZAT NAJIS

Telah ada beberapa qarinah berupa hadis-hadis yang
menunjukkan larangan itu bukan larangan jazim (tegas) atau
haram, tapi larangan makruh, di antaranya:

(1) Dalam Shahih Bukhari terdapat hadis, orang-orang suku
'Ukl dan Urainah datang ke kota Madinah menemui Nabi
SAW lalu masuk Islam. Namun mereka kemudian sakit
karena tidak cocok dengan makanan Madinah.

Nabi SAW lalu memerintahkan mereka untuk meminum air
susu unta dan air kencing unta... (Shahih Bukhari, no 231;
Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Bari, 1/367).

Hadits ini menunjukkan bolehnya berobat dengan zat najis,
karena air kencing itu najis.



HUKUM BEROBAT DENGAN ZAT NAJIS

(2) Dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi SAW pernah
memberi rukhshah (keringanan) kepada
Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awwam
untuk mengenakan sutera karena keduanya
menderita penyakit kulit. (HR Ahmad, no.
13178).

Hadis di atas menunjukkan bolehnya berobat
dengan sesuatu haram digunakan oleh laki-laki
(sutera). (Fahad bin Abdullah Al-Hazmi, Taqrib Fiqh
Ath-Thabib, hal. 74-75).



HUKUM BEROBAT DENGAN ZAT NAJIS

(3) Dalam Sunan Abu Dawud, Nabi SAW pernah
memberi rukhshah (keringanan) kepada Arfajah
bin As’ad untuk memakai hidung palsu dari emas,
karena hidung Arfajah terputus saat Perang Kulab.
Awalnya Arfajah membuat hidung palsu dari besi
tapi kemudian hidungnya membusuk, kemudian
Nabi SAW memerintahkan Arfajah memakai
hidung palsu dari emas. (HR Abu Dawud, no.
4232).

Hadis di atas menunjukkan bolehnya berobat dengan
sesuatu haram digunakan oleh laki-laki (emas).



HUKUM BEROBAT DENGAN ZAT NAJIS

Ketiga hadis di atas menjadi qarinah (petunjuk,
indikasi) bahwa larangan berobat dengan yang
najis atau haram bukanlah larangan haram,
melainkan larangan makruh.

Kesimpulannya, berobat dengan obat yang zatnya
najis atau zatnya haram digunakan hukumnya
makruh, bukan haram.



HUKUM MENGAJAR AL 
QUR`AN DENGAN UPAH



HUKUM MENGAJAR AL QUR`AN DENGAN UPAH

Telah terdapat larangan dari hadits Nabi SAW
untuk mengajarkan Al Qur`an dengan meminta
upah. Misalnya sabda Rasulullah SAW :

بهتأكلواوّل،القرآنإقرءوا

“Iqra`ul Qur`aana wa laa ta`kuluu bihi”

“Bacalah Al Qur`an tapi janganlah kamu
mencari makan dengan Al Qur`an.” (HR Ahmad,
Baihaqi, & Thabrani, hadis shahih)



HUKUM MENGAJAR AL QUR`AN DENGAN UPAH

Hadits tersebut menunjukkan adanya thalabul tarki atau
nahi (larangan) untuk mengajarkan Al Qur`an dengan
meminta upah, sesuai kaidah ushuliyah :

ك ي النهي لطلب التر
 
األصل ف

“Asal dari larangan (nahi) adalah tuntutan untuk
meninggalkan suatu perbuatan.”

Hanya saja, larangan itu masih memerlukan qarinah untuk
menentukan apakah thalabul tarki itu bersifat tegas (jazim)
yang hukumnya haram, ataukah bersifat tidak tegas (ghairu
jazim) yang hukumnya makruh.



HUKUM MENGAJAR AL QUR`AN DENGAN UPAH

Dalam hal ini telah terdapat qarinah (petunjuk) yang
membolehkan mencari upah dengan Al Qur`an, yaitu sabda
Rasulullah SAW :

أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب هللا

“Sesuatu yang paling berhak kamu ambil upahnya adalah Al
Qur`an.” (HR Bukhari).

Dengan demikian, larangan mencari makan dengan Al Qur`an
dalam hadits sebelumnya, tidak bersifat tegas (ghairu jazim)
sehingga hukumnya tidak haram, melainkan makruh.

(Taqiyuddin An Nabhani, An Nizham Al Iqtishadi fil Islam, hlm. 97).



HUKUM BERJUAL BELI 
DI MASJID



HUKUM BERJUAL BELI DI MASJID

Telah terdapat larangan dari hadis Rasulullah
SAW yang melarang jual beli masjid, seperti
sabda Rasulullah SAW :

أهْيت مَّْإِذها نَّْره ْسِجدَِّيفَِّيهْبتهاع َّأهوَّْيهبِيع َّمه ّللا  َّبهحهَّأهرَّّْلهَّ:فهق ول وااْلمه
تهكهَّ اره تِجه

”Jika kamu melihat orang yang menjual atau
membeli di masjid, maka katakanlah,’Semoga
Allah tidak memberikan keuntungan pada
perdagangan kamu.” (HR Tirmidzi, nomor 1321).



HUKUM BERJUAL BELI DI MASJID

Juga terdapat riwayat hadits dari ‘Amr bin Syu’aib
dari ayahnya dari kakeknya, yang berkata bahwa :

اءعنوسلمعليههللاصىلهللارسولنه ي عوالبيالشر
 
ف

المسجد
”Rasulullah SAW telah melarang berjual beli di
masjid,” (nahaa rasuulullaahi SAW ‘an al syiraa`
wa al bai’ fil masjid). (HR Ahmad, Juz XI, hlm.
257; Abu Dawud, nomor 1079).



HUKUM BERJUAL BELI DI MASJID

Hadits tersebut menunjukkan adanya thalabul tarki atau
nahi (larangan) untuk berjual beli di dalam masjid, sesuai
kaidah ushuliyah :

ك ي النهي لطلب التر
 
األصل ف

“Asal dari larangan (nahi) adalah tuntutan untuk
meninggalkan suatu perbuatan.”

Hanya saja, larangan itu masih memerlukan qarinah untuk
menentukan apakah thalabul tarki itu bersifat tegas
(jazim) yang hukumnya haram, ataukah bersifat tidak
tegas (ghairu jazim) yang hukumnya makruh.



HUKUM BERJUAL BELI DI MASJID

Jika kita kaji secara seksama, larangan (nahi) yang
terdapat dalam hadis-hadis tersebut tidaklah disertai
dengan qariinah (petunjuk/indikasi) yang melarang
dengan tegas (jaazim), yaitu haram.

Misalnya, adanya ancaman siksa neraka atau ancaman
mati jahiliyyah bagi siapa saja yang berjual beli di masjid.

Yang ada hanyalah qariinah yang bersifat tidak tegas (ghairu
jaazim), yaitu didoakan “tidak beruntung” bagi orang yang
berjual beli di masjid. Padahal sudah dimaklumi bahwa
mengalami kerugian dalam perdagangan itu bukanlah suatu
dosa dalam Islam.



HUKUM BERJUAL BELI DI MASJID

Jadi, hukum berjual beli di masjid adalah makruh,
bukan haram. Inilah pendapat yang menjadi
pegangan umumnya ulama.

Syekh ‘Atha bin Khalil dalam kitabnya Taisiir Al
Wushuul Ila Al Ushuul berkata, jika terdapat suatu
larangan (nahi) yang menunjukkan adanya tarjih
(pengutamaan), artinya lebih baik tak dilakukan, tapi
tak disertai qarinah jazim, maka itu larangan makruh,
bukan haram. (‘Atha` Abu Rasytah, Taisir Al Wushul
Ila Al Ushul, hlm. 25-26).



HUKUM MEMAKAN JALLALAH 
(HEWAN PEMAKAN NAJIS)



HUKUM MEMAKAN JALLALAH

Jallalah adalah hewan yang sebagian besar
makanannya berupa benda-benda najis,
seperti kotoran hewan atau manusia.

Yang dikategorikan jallalah ini tak terbatas
hewan berkaki empat (dabbah), seperti sapi,
tapi hewan secara umum. Imam Shan’ani,
misalnya, memasukkan ayam (dajjaaj) dalam
kategori jallalah. (Imam Shan’ani, Subulus
Salam, 4/1831)



HUKUM MEMAKAN JALLALAH

Terdapat hadits Nabi SAW yang melarang
memakan jallalah. Dari Ibnu Umar RA bahwa :
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“Nabi SAW telah melarang memakan jallalah dan
meminum air susunya”. (HR Abu Dawud, no 3786;
Tirmidzi no 1825, Ibnu Majah no 3189; Al Baihaqi
9/332. Hadits hasan)



HUKUM MEMAKAN JALLALAH

Hadits tersebut menunjukkan adanya thalabul tarki atau
nahi (larangan) untuk memakan hewan jallalah, sesuai
kaidah ushuliyah :

ك ي النهي لطلب التر
 
األصل ف

“Asal dari larangan (nahi) adalah tuntutan untuk
meninggalkan suatu perbuatan.”

Hanya saja, larangan itu masih memerlukan qarinah untuk
menentukan apakah thalabul tarki itu bersifat tegas
(jazim) yang hukumnya haram, ataukah bersifat tidak
tegas (ghairu jazim) yang hukumnya makruh.



HUKUM MEMAKAN JALLALAH

Hadits-hadits yang melarang memakan jallalah itu ternyata
tidak disertai qarinah jazim (indikasi tegas) yang
menunjukkan keharaman.
Misalnya adanya ancaman azab Allah di dunia atau di
akhirat, mendapat laknat atau murka dari Allah, dsb.
Menurut Syaikh ‘Atha Abu Rasytah, jika terdapat suatu
larangan (nahi) yang menunjukkan adanya tarjih
(pengutamaan), artinya lebih baik tak dilakukan, tapi tak
disertai qarinah jazim, maka itu larangan makruh, bukan
haram. (‘Atha` Abu Rasytah, Taisir Al Wushul Ila Al Ushul, hlm. 25-26).



HUKUM MENJOMBLO BAGI 

LAKI-LAKI PADAHAL SUDAH 

MAMPU MENIKAH



HUKUM MENJOMBLO

Terdapat larangan (nahi) dalam hadits bagi laki-laki
yang sudah mampu menikah untuk menjomblo
(membujang) .(العزوبَ) Sabda Rasulullah SAW :

نَّْ اكهانهَّمه وِسر  هنَّْم  ِمن ِيفهلهْيسهَِّكحَّْيهنَّْلهمَّْث م َّيهْنِكحهَّْله

“Barangsiapa [laki-laki] yang sudah mampu untuk
menikah lalu dia tidak menikah, maka dia tidak
termasuk golonganku.” (HR Thabrani dan Baihaqi,
dengan sanad hasan).



HUKUM MENJOMBLO

Hadits tersebut menunjukkan adanya thalabul tarki atau
nahi (larangan) untuk membujang (menjomblo), sesuai
kaidah ushuliyah :

ك ي النهي لطلب التر
 
األصل ف

“Asal dari larangan (nahi) adalah tuntutan untuk
meninggalkan suatu perbuatan.”

Hanya saja, larangan itu masih memerlukan qarinah untuk
menentukan apakah thalabul tarki itu bersifat tegas
(jazim) yang hukumnya haram, ataukah bersifat tidak
tegas (ghairu jazim) yang hukumnya makruh.



HUKUM MENJOMBLO

Meski dalam hadits itu seakan terdapat celaan yang
keras, yaitu laki-laki yang membujang “tidak
termasuk golonganku” (falaysa minni), tetapi ucapan
ini tidak dapat dijadikan qarinah.

Hal itu dikarenakan telah terdapat qarinah lain, yaitu
Nabi SAW mengetahui ada beberapa shahabat yang
sudah mampu menikah, tetapi tidak menikah. Dan
Nabi SAW ternyata diam saja serta tidak memberikan
teguran atau celaan yang keras.



HUKUM MENJOMBLO

Maka dari itu, hukum laki-laki yang sudah mampu
menikah tapi membujang, adalah makruh, tidak
haram.

(Lihat M. Muhammad Ismail, Al Fikr Al Islami, hlm.
16).

Wallahu a’lam bi al shawab.



HUKUM ZAKAT 
MAL



HUKUM ZAKAT MAL

Terdapat amar (perintah) untuk
mengeluarkan zakat pada harta milik
seorang muslim, sesuai firman Allah SWT :

ۡيُموا  قه
َ
 َوا

َ
وة
ٰ
وا الَصل

ُ
ت
ٰ
 َوا

َ
وة
ٰ
ك
َ
ُعۡوا الز

َ
عه َمعَ َواۡرك كه

ۡ  الرّٰ ي 

Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah
zakat, dan rukuklah beserta orang yang
rukuk. (QS Al Baqarah : 43)



HUKUM ZAKAT MAL

Perintah (amar) tersebut pada dasarnya
hanyalah thalabul fi’li (tuntutan untuk
melakukan perbuatan), dalam hal ini adalah
tuntutan untuk membayar zakat mal.

Namun demikian, ternyata banyak qarinah-
qarinah jazim yang menunjukkan bahwa
thalabul fi’li itu bermakna tuntutan yang
tegas (jazim), atau wajib.



HUKUM ZAKAT MAL

Di antara qarinah tegas (jazim) yang ada, adalah
sabda Rasulullah SAW :
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HUKUM ZAKAT MAL

Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa diberi harta
oleh Allah, lalu dia tidak membayarkan zakatnya,
maka hartanya itu akan diwujudkan dalam bentuk
ular botak yang mempunyai dua taring bisa di dua
sudut mulutnya. Ular itu akan melilitnya pada Hari
Kiamat, lalu menggigitnya dengan dua rahang
mulutnya, kemudian ular itu berkata 'Aku adalah
hartamu, aku adalah simpananmu', lalu Rasulullah
SAW membaca ayat…



HUKUM ZAKAT MAL

’Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan
harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-
Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi
mereka, bahkan kebakhilan itu buruk bagi mereka.
Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan
kelak di lehernya pada Hari Kiamat. Dan kepunyaan
Allah-lah segala warisan yang ada di langit dan di
bumi dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
(Ali Imran : 180)." (HR. Bukhari)



HUKUM MEMBAIAT 
SEORANG KHALIFAH



HUKUM MEMBAIAT KHALIFAH

Telah terdapat amar (perintah) dari Rasulullah SAW untuk
membaiat seorang Imam (Khalifah). Di antaranya sabda
Rasulullah SAW :
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“Siapa saja yang membaiat seorang Imam (Khalifah) dan
memberikan kepadanya genggaman tangannya serta
menyatakan ketulusannya kepadanya, maka hendaklah dia
mentaati dia sekuat kemampuan dia. Maka jika datang
orang lain yang hendak merebut kekuasaannya, penggallah
leher orang lain itu.” (HR Muslim).



HUKUM MEMBAIAT KHALIFAH

Perintah (amar) tersebut pada dasarnya
hanyalah thalabul fi’li (tuntutan untuk
melakukan perbuatan), dalam hal ini adalah
tuntutan untuk membaiat seorang khalifah.

Namun demikian, ternyata banyak qarinah-
qarinah yang menunjukkan bahwa thalabul
fi’li itu bermakna tuntutan yang tegas
(jazim), atau wajib.



HUKUM MEMBAIAT KHALIFAH

Di antara qarinah yang jazim (tegas) tersebut, adalah
berupa celaan keras dari Rasulullah SAW bagi siapa saja
yang tidak mempunyai baiat kepada khalifah, sesuai
sabda Rasulullah SAW :
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“Siapa saja yang mati sedangkan di lehernya tidak
terdapat bai’at kepada khalifah, maka dia mati dalam
keadaan mati jahiliyah.” (HR. Muslim)



HUKUM MEMBAIAT KHALIFAH

Orang yang mati dalam keadaan tidak mempunyai
baiat kepada khalifah, oleh Rasulullah SAW
disebut  

َ
 َمات

 
َ
َ
ت ي   مه

 
َيَ له اهه

َ
ج “dia mati dalam keadaan

mati jahiliyah” (mati dalam keadaan berdosa).

Adanya celaan keras pada orang yang tidak
mempunyai baiat kepada khalifah ini, merupakan
qarinah tegas bahwa membaiat seorang khalifah
hukumnya wajib. (‘Atha bin Khalil, Taisir Al Wushul ila Al Ushul,
hlm. 20). Wallahu a’lam.



أعلم بالصواباهلل و

Wallahu a’lam bish-shawabi
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