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APAKAH MENAATI ORANGTUA YANG MENJODOHKAN ANAKNYA DENGAN WANITA
YANG TIDAK SHOLAT?
Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz rahimahullah
Pertanyaan ke-43: Seorang laki-laki mengetahui bahwa menaati kedua orang tua adalah
wajib. Akan tetapi (keadaannya adalah) ayahnya telah meminang salah seorang pemudi
untuknya dan ia mengetahui bahwa pemudi itu tidak melaksanakan shalat. Dengan demikian
apakah ia harus menolak pinangan (yang telah dilakukan ayahnya) tersebut? Apakah yang
demikian itu termasuk perbuatan durhaka (kepada kedua orang tua) ataukah tidak?
Jawab:
Yang demikian tidak termasuk perbuatan durhaka (kepada kedua orang tua). Dan tidak boleh
seseorang menikahi wanita yang tidak melaksanakan shalat karena meninggalkan shalat
adalah kufur akbar (yaitu perbuatan kufur yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam,
pent.) menurut pendapat yang paling benar di antara para ulama. (Ini) Didasarkan pada
sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Perjanjian antara kita dan mereka (orang-orang
kaﬁr) adalah shalat, barangsiapa yang meninggalkannya maka dia telah kaﬁr”; dan juga
hadits: “(Batas) Antara seseorang hamba dengan kekaﬁran adalah meninggalkan shalat” HR.
Muslim, karena shalat merupakan tiang Islam.
Sekelompok ahlul ‘ilmi (ulama) berpendapat bahwa meninggalkan shalat karena lalai atau
karena malas merupakan perbuatan kufur ashghar (yaitu perbuatan kufur tapi tidak sampai
mengeluarkan pelakunya dari Islam, pent.) dan sebuah kemaksiatan; dan dengan itu
pelakunya tidak dikaﬁrkan jika ia masih mengakui kewajiban shalat dan mengetahui bahwa
melaksanakan shalat adalah wajib.
Dan yang paling benar adalah pendapat yang pertama, yaitu bahwa orang yang
meninggalkan shalat jatuh kepada kekaﬁran walaupun dia tidak menentang kewajibannya,
dengan didasarkan pada hadits-hadits shahih yang telah disebutkan sebelumnya. Dan
sungguh sebagian dari ahlul ‘ilmi (ulama) telah menceritakan ijma’ (kesepakatan) para
shahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam -semoga Allah meridhai mereka- akan hal itu.
Dan apapun keadaanya, seorang wanita yang tidak melaksanakan shalat tidak boleh
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dinikahi. Meskipun katakanlah kita tidak mengkaﬁrkannya, maka tidak sepantasnya seorang
muslim menikahi wanita tersebut. Dan seorang ayah tidak boleh ditaati dalam hal ini, tidak
juga seorang ibu dan tidak juga selain dari keduanya, didasarkan pada sabda Nabi shallallahu
‘alaihi wa sallam: “Sesungguhnya ketaatan itu pada perkara yang ma’ruf/baik”; juga sabda
beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam hal maksiat
kepada Al-Khalik”.
Dan hanya Allah-lah pemberi tauﬁk.
Sumber: http://tiny.cc/binbaz
Alih bahasa : Syabab Forum Salafy
————
 ﻓﺈذا ﻣﺎ رﻓﺾ، وﻋﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺼﻠﻲ، ﻟﻜﻦ واﻟﺪه ﺧﻄﺐ ﻟﻪ إﺣﺪى اﻟﻔﺘﻴﺎت، رﺟﻞ ﻳﻌﻠﻢ أن ﻃﺎﻋﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ واﺟﺒﺔ:43 س
 ﻫﻞ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮق أو ﻻ؟،ﻫﺬه اﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ
——————————
 وﻻ ﻳﺠﻮز ﻧﻜﺎح اﻣﺮأة ﻻ ﺗﺼﻠﻲ؛ ﻷن ﺗﺮك اﻟﺼﻼة ﻛﻔﺮ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ أﺻﺢ ﻗﻮﻟﻲ اﻟﻌﻠﻤﺎء؛ ﻟﻘﻮل اﻟﻨﺒﻲ، ﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮق:ج
 ))ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪ وﺑﻴﻦ اﻟﻜﻔﺮ ﺗﺮك: وﺣﺪﻳﺚ،(1)(( ))اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺬي ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﺼﻼة ﻓﻤﻦ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ:ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم
. وﻷﻧﻬﺎ ﻋﻤﻮد اﻹﺳﻼم.اﻟﺼﻼة(( رواه ﻣﺴﻠﻢ
 وأﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ،وذﻫﺐ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ إﻟﻰ أن ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺗﻬﺎوﻧﺎ ً وﻛﺴﻼ ً ﻛﻔﺮ أﺻﻐﺮ وﻣﻌﺼﻴﺔ
 وﻫﻮ، واﻷﺻﺢ ﻫﻮ اﻟﻘﻮل اﻷول، وﻳﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ واﺟﺒﺔ، إذا ﻛﺎن ﻳﻘﺮ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮب،ﺑﺬﻟﻚ
 وﻗﺪ ﺣﻜﻰ ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ إﺟﻤﺎع أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺒﻲ. وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺠﺤﺪ وﺟﻮﺑﻬﺎ؛ ﻟﻸﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،أن ﺗﺎرﻛﻬﺎ ﻳﻜﻔﺮ
.ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
، وﻻ ﻳُﻄﺎع اﻟﻮاﻟﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ، ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﻌﺪم ﻛﻔﺮﻫﺎ ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ أن ﻳﺘﺰوﺟﻬﺎ،وﺑﻜﻞ ﺣﺎل ﻓﺎﻟﺘﻲ ﻻ ﺗُﺼﻠﻲ ﻻ ﺗﻨﻜﺢ
: وﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ,(( ))إﻧﻤﺎ اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮوف:وﻻ اﻟﻮاﻟﺪة وﻻ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ؛ ﻟﻘﻮل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 واﻟﻠﻪ وﻟﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.(())ﻻ ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻤﺨﻠﻮق ﻓﻲ ﻣﻌﺼﻴﺔ اﻟﺨﺎﻟﻖ.

Related Posts
Antara Menaati Orang Tua Dan Suami
ANTARA MENAATI ORANG TUA DAN SUAMI Pertanyaan: Seorang wanita yang telah menikah
dihadapkan pada dua perintah yang berbeda. Kedua orang tuanya memerintahkan suatu
perkara mubah,…

ForumSalafy.net - Menjalin Ukhuwwah Diatas Minhaj Nubuwwah

APAKAH MENAATI ORANGTUA YANG MENJODOHKAN ANAKNYA
DENGAN WANITA YANG TIDAK SHOLAT?

DARAH APAKAH YANG KELUAR PADA WANITA HAMIL
DARAH APAKAH YANG KELUAR PADA WANITA HAMIL Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan
haﬁzhahullah Penanya: Ada seorang wanita hamil setelah 4 bulan dia mengalami keluar
darah seperti yang…
Mengajari Orang Tua Shalat
MENGAJARI ORANG TUA SHALAT ### Nenek dari ayahku tidak pernah luput mengerjakan
shalat lima waktu, hanya saja yang disayangkan shalatnya salah dari awal sampai akhir.…
Hidup Bersama Dengan Pasangan Yang Tidak Shalat
HIDUP BERSAMA DENGAN PASANGAN YANG TIDAK SHALAT Pertanyaan: Istri saya tidak
menunaikan shalat, puasa, dan kewajiban-kewajiban agama yang lain, demikian pula
kewajibannya sebagai istri. Namun…
HUKUM SHALAT DENGAN MENGGUNAKAN PAKAIAN YANG IA BERIHTILAM (MIMPI BASAH)
HUKUM SHALAT DENGAN MENGGUNAKAN PAKAIAN YANG IA BERIHTILAM (MIMPI BASAH) Asy
Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin  رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪPertanyaan: Pertanyaan kedua datang dari
penuntut…

ForumSalafy.net - Menjalin Ukhuwwah Diatas Minhaj Nubuwwah

