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Asy Syaikh Sholeh bin Fauzan bin Abdillah Al Fauzan -haﬁzhahullahPertanyaan: Wahai Fadhilatisy Syaikh Shalih …
Adakah kalimat arahan bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua terkhusus kepada
ibu, di mana saya menderita akibat pembangkangan putriku sejak sepuluh tahun atau lebih,
dia tidak pernah menghubungi dan sayapun tidak tahu bagaimana keadaannya sedikitpun?
Jawaban:
Durhaka kepada orang tua termasuk bagian dari dosa-dosa besar. Kedudukannya setelah
syirik, karena hak kedua orang terletak setelah hak Allah. Allah Ta’ala berﬁrman,
ْ ً

(ًﺴﺎﻧﺎ
ْ ِﻦ إ
َ ﺣ
ِ ْ )وَاﻋْﺒُﺪُوا اﻟﻠ َﻪ وَﻻ ﺗُﺸْ ﺮِﻛُﻮا ﺑِﻪِ ﺷَ ﻴْﺌﺎ وَﺑِﺎﻟﻮَاﻟِﺪَﻳ
“Dan beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan-Nya dengan sesuatu
apapun, serta berbuat baiklah kepada kedua orang tua.”
Ayat-ayat yang sangat banyak (berbicara tentang hal ini). Durhaka kepada orang tua
termasuk bagian dari dosa-dosa besar. Maka wajib bagi seorang anak, baik laki-laki ataupun
wanita, untuk bertaubat kepada Allah jika durhaka kepada kedua orang tuanya dan kembali
berbakti kepada keduanya, serta meminta maaf terhadap apa yang telah terjadi berupa
perbuatan durhaka tersebut.
Alihbahasa: Ustadz Abu Bakar Jombang ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ
https://ia902706.us.archive.org/1/items/SyaikhAlFauzan_201501/Durhaka%20Kepada%20Ked
ua%20Orang%20Tua.mp3
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ُ  ﺣﻴﺚ أﻋﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﻘﻮق أﺑﻨﺘﻲ ﻣﻨﺬ، ﻟﻤﻦ ﻋﻖ واﻟﺪﻳﻪ وﺧﺎﺻﺔاﻷم، ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﻫﻞ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ:اﻟﺴﺆال
 وﻟﻢ أﻋﻠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﺷﻲء؟، ﻟﻢ ﺗﺘﺼﻞ،ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات أو أﻛﺜﺮ
ِ َﻪ وَﻻ ﺗُﺸْ ﺮِﻛُﻮا ﺑِﻪ  )وَاﻋْﺒُﺪُوا اﻟﻠ، ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺮك ﻷﻧﻪ ﺣﻖ اﻟﻮاﻟﺪ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﺣﻖ ﻟﻠﻪ،اﻟﻌﻘﻮق ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺋﺮ اﻟﺬﻧﻮب:اﻟﺠﻮاب
ْ ً
 ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻮﻟﺪ ذﻛﺮا ً أو أﻧﺜﻰ أن ﻳﺘﻮب إﻟﻰ اﻟﻠﻪ إذا،ﺴﺎﻧﺎً( ﻵﻳﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﻓﺎﻟﻌﻘﻮق ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺋﺮ اﻟﺬﻧﻮب
ْ ِﻦ إ
َ ﺣ
ِ ْ ﺷَ ﻴْﺌﺎ وَﺑِﺎﻟﻮَاﻟِﺪَﻳ
ﻛﺎن ﻋﺎق ﻟﻮاﻟﺪﻳﻪ أن ﻳﺘﻮب إﻟﻰ اﻟﻠﻪ وأن ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺒﺮ ﺑﻮاﻟﺪﻳﻪ وأن ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ ﻋﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻨ ُﻪ.
http://alfawzan.af.org.sa/node/15374
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