
 

Soalan : 

Saya mempunyai satu kemusykilan agama yang saya tidak dapat rungkaikan sehingga kini 

mengenai hukum orang yang meninggalkan solat. 

Sebelum itu, saya ingin menyatakan bahawa tujuan saya bertanya ini bukanlah untuk meringan-

ringankan ibadah solat, tetapi semata-mata untuk mencari jawapan kepada kemusykilan saya 

tersebut.  

Saya ada terbaca satu penulisan yang menyatakan bahawa : 

Orang yang meninggalkan solat secara keseluruhan (iaitu tidak pernah solat seumur hidup 

hidupnya) telah menjadi kafir. Dikatakan bahawa kalau seseorang itu kadang-kadang 

mengerjakan solat dan kadang-kadang tidak mengerjakan solat, maka dia tidak kafir. Yang 

menjadi kafir adalah apabila seseorang itu tidak pernah mengerjakan solat seumur hidupnya. 

Dinyatakan juga bahawa antara ulama yang memilih pendapat ini adalah Syaikh Muhammad bin 

Shalih Al-Utsaimin. 

Secara jujurnya, pendapat diatas telah menyebabkan saya menjadi keliru kerana ia bertentangan 

dengan pegangan saya selama ini. Pegangan saya selama ini adalah : 

Orang yang meninggalkan solat (walaupun dia tidak pernah solat seumur hidupnya) tidak 

menjadi kafir selagi dia tidak menolak kewajipan solat. 

Pertanyaan saya : 

Adakah pegangan saya selama ini iaitu “Orang yang meninggalkan solat (walaupun dia tidak 

pernah solat seumur hidupnya) tidak menjadi kafir selagi dia tidak menolak kewajipan solat” 

adalah pegangan yang salah ? Pegangan saya ini berdasarkan mazhab apa dan adakah pegangan 

saya ini menjadi pegangan majoriti umat Islam di Malaysia ?   



Jawapan : 

Ulamak bersepakat bhawa meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja dikategorikan sebagai 

dosa besar yang lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri 

dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkan solat akan mendapat hukuman dan 

kemurkaan Allah serta mendapat kehinaan di dunia dan akhirat. 

Terdapat berbagai hukum bagi orang yang meninggalkan solat, iaitu : 

1. Meninggalkan solat dengan mengingkari kewajipannya melalui percakapan, contohnya : 

“Kalau mahu solat boleh saja, tidak solat juga tidak apa-apa” 

Jika diucapkan perkataan sebegini dengan niat untuk mengingkari hukum wajibnya solat, 

maka orang yang begini dihukumkan sebagai kafir tanpa ada khilaf di kalangan para 

ulamak. 

2. Meninggalkan solat dengan menganggap remeh atau mudah dan tidak pernah 

melaksanakanya bahkan ketika diajak untuk melaksanakanya dia tetap enggan, maka 

orang yang begini dihukumkan sebagaimana hadith-hadith Nabi SAW yang 

menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan solat. Inilah pendapat Imam Ahmad, 

Ishaq dan majoriti ulamak salaf dari sahabat dan tabi’in. Contoh hadith mengenai 

masalah ini adalah sabda Nabi SAW : 

 

“Perjanjian antara kami dan mereka (orang kafir) adalah solat. Barangsiapa 

meninggalkannya maka dia telah kafir.”  

 

3. Tidak melaksanakannya secara rutin iaitu kadang-kadang solat dan kadang-kadang tidak 

solat. Maka orang yang begini dihukumi sebagai muslim secara zohir (yang nampak pada 

dirinya) dan tidak dianggap sebagai kafir. Ini adalah pendapat Ishaq bin Rohuwyah : 

“Iaitu hendaklah bersikap lemah lembut terhadap orang begini hingga dia kembali ke 

jalan yang benar. Hukuman baginya dilihat dari keadaan akhir hidupnya. 

4. Meninggalkan solat dalam keadaan tidak mengetahui bahawa meninggalkan solat boleh 

membuatkannya kafir. Maka orang begini dihukumkan sebagai orang yang jahil (bodoh). 



Orang ini tidaklah dikategorikan sebagai kafir disebabkan adanya kejahilan pada dirinya 

yang dinilai sebagai faktor penghalang untuk mendapatkan hukuman. 

 

5. Mengerjakan solat diluar waktunya. Dia melaksanakan solat tetapi sering diluar 

waktunya. Maka orang semacam ini tidaklah kafir, namun dia berdosa dan perbuatan ini 

sangat dicela oleh Allah sebagaiamana firman-Nya yang bermaksud : 

 

“Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang solat, (iaitu) orang-orang yang lalai dari 

solatnya.” 

                           (Surah al-Maa’un : ayat : 4) 

Berdasarkan kepada hukum-hukum yang dinyatakan di atas, pegangan tuan adalah bertepatan 

dengan pendapat yang sohih (betul) menurut ahli sunnah wal-jamaah. Selagi sesorang muslim itu 

tidak menolak bahawa solat itu adalah wajib maka dia tidaklah dihukumkan sebagai kaftir. Ini 

disebutkan dalam hukum ketiga daripada senarai di atas. Akan tetapi dia tetap menjadi muslim 

yang berdosa besar. Walaubagaimanapun terdapat ulamak seperti Soleh al-Usaimin dan lain-lain 

yang berpendapat sebaliknya, iaitu apabila mereka berpegang kepada zahir makna hadith 

“perbezaan antara muslim dan kafir adalah meninggalkan solat”. Akan tetapi pendapat ini 

bukanlah pendapat jumhur ulamak terutama di Malaysia.  
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