Bolehkah Mengangkat Pembantu Wanita dari Kalangan Orang Kaﬁr

BOLEHKAH MENGANGKAT PEMBANTU WANITA DARI KALANGAN ORANG KAFIR
Asy Syaikh Shalih Fauzan bin Abdillah al Fauzan حفظه الله
Pertanyaan: Saya memiliki pembantu wanita non muslim, dan saya memberikan dia bukubuku Islam dan kaset-kaset Islam dengan bahasa negaranya, dengan harapan semoga Allah
memberi hidayah kepadanya untuk masuk Islam. Akan tetapi dia menolak semuanya.
Apakah saya sudah terlepas dari tanggung jawab terhadapnya.
Dan secara khusus pembantu ini pintar dalam bekerja dan amanah.
Jawaban:
Jawabannya adalah tidak boleh menjadikan pembantu dari kalangan kaﬁr yang padanya
terdapat banyak pengaruh negatif terhadap akidah dan akhlak keluarga.
Maka wajib bagimu untuk tidak lagi mengangkat seorang pembantu kaﬁr bahkan menjadikan
pembantu wanita dengan tanpa dia didampingi mahramnya, tidak diperbolehkan walaupun
dia seorang muslimah dikarenakan padanya terdapat berbagai efek negatif yang begitu
nampak. Dan jika engkau terpaksa harus mengangkat seorang pembantu wanita, maka
pilihlah pembantu yang muslimah dan dia disertai mahramnya.
Sumber: http://www.alfawzan.af.org.sa/node/4150
Alih bahasa: Syabab Forum Salafy
*** *** ***
اﻟﺴﺆال ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪي ﺧﺎدﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺔ وزودﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ واﻷﺷﺮﻃﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻟﻐﺔ ﺑﻼدﻫﺎ ﻟﻌﻞ اﻟﻠﻪ ﻳﻬﺪﻳﻬﺎ ﻟﻺﺳﻼم
وﻟﻜﻨﻬﺎ اﻣﺘﻨﻌﺖ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻫﻞ ﺑﺮﺋﺖ ذﻣﺘﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻬﺎ ﺟﻴﺪة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ وأﻣﻴﻨﺔ؟
 ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ،ﻧﺺ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﻘﺪام اﻟﺨﺎدﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻷﺳﺮة وأﺧﻼﻗﻬﻢ
ﻋﻠﻴﻚ أن ﻻ ﺗﻌﻴﺪ اﺳﺘﻘﺪاﻣﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﻞ إن اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺪون ﻣﺤﺎرﻣﻬﻦ ﻻ ﻳﺠﻮز وﻟﻮ ﻛﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎت ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
.ﻣﻀﻄﺮا ﻻﺳﺘﻘﺪام ﺧﺎدﻣﺔ ﻓﻠﺘﻜﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ وﻣﻊ ﻣﺤﺮﻣﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎذﻳﺮ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻓﺈذا ﻛﻨﺖ
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Bolehkah Menjadi Pembantu / Pelayan Orang Kaﬁr?
BOLEHKAH MENJADI PEMBANTU / PELAYAN ORANG KAFIR? Pertanyaan: Apakah dibolehkan
bagi seorang muslim untuk menjadi pembantu orang non-muslim? Dan bila dibolehkan,
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BOLEHKAH MENGATAKAN ORANG KAFIR SEBAGAI SAUDARA Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan
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laki-laki mengetahui…
Bolehkah Seorang Wanita Mengobati Laki-Laki yang Bukan Mahramnya?
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bukan mahramnya? Bagaimana pula sebaliknya, seorang wanita berobat kepada dokter lakilaki? Jawab: Bila memang…
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