72257 - Hubungan Keterlambatan Menikah Dengan Qadha dan Qadar Allah
Pertanyaan
Apakah keterlambatan menikahnya seorang gadis berkaitan dengan qadha dan qadar Allah ?.
Saya seorang gadis yang takut kepada Allah –Ta’ala-, saya rajin mendirikan shalat, saya tidak
kunjung mendapatkan jodoh, yang mau meminang saya sangat sedikit, hampir semua mereka
mempunyai aib dalam masalah agama. Pertanyaan saya: Apakah tidak kunjung mendapatkan
jodoh ada kaitannya dengan qadha dan qadar Allah, atau karena saya seorang yang berdosa
hingga Allah murka kepada saya ?, padahal saya begitu takut kepada Allah, Dia juga menitipkan
wajah cantik ini kepada saya, saya ingin menenangkan ﬁkiran saya dengan bertanya kepada
anda, atas jawabannya saya ucapkan banyak terima kasih.
Jawaban Terperinci

Alhamdulillah
Al Qur’an, Sunnah yang shahih dan ijama’ generasi ulama salaf telah menunjukkan akan
kewajiban beriman dengan takdir baik dan buruk, hal tersebut sudah menjadi bagian dari rukun
iman yang enam dan tidak dianggap sempurna keimanan seorang hamba kecuali rukun keenam
tersebut, Allah –Ta’ala- berﬁrman:
( 22/ ( اﻟﺤﺪﻳﺪﻴﺮﺴ ﻳﻪ اﻟَﻠﻚَ ﻋنﱠ ذَﻟﺎ اﻫاﺮنْ ﻧَﺒ اﻞ ﻗَﺒﻦﺘَﺎبٍ ﻣ ﻛﻻ ﻓ اﻢﻧْﻔُﺴ اﻻ ﻓضِ ور اﻻ ﻓﺔﻴﺒﺼ ﻣﻦ ﻣﺎبﺻﺎ اﻣ
”Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan
telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang
demikian itu adalah mudah bagi Allah”. (QS. Al Hadid: 22)
Allah –Ta’ala- juga berﬁrman:
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( 49/ ﺑِﻘَﺪَرٍ ( اﻟﻘﻤﺮ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎهءَ ﺷﻞﻧﱠﺎ ﻛ ا.
“Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran”. (QS. al Qamar: 49)
Dari Umar bin Khathab –radhiyallahu ‘anhu- bahwa Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda
untuk mengajarkan iman:
( 8) ﺘﻪ وﻛﺘﺒﻪ ورﺳﻠﻪ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ وﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪر ﺧﻴﺮه وﺷﺮه ( رواه ﻣﺴﻠﻢﻪ وﻣﻼﺋ( أن ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟ
“Hendaknya kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya,
hari kiamat dan hendaknya beriman kepada takdir-Nya yang baik dan buruk”. (HR. Muslim: 8)
Semua hal yang terjadi di jagat ini adalah karena takdir Allah –Ta’ala-, dan wajib bagi yang
beriman dengan takdir agar percaya bahwa Allah –Ta’ala- Maha Mengetahui segala sesuatu
sebelum terjadinya, kemudian menuliskan ilmu tersebut di lauhil mahfudz, lalu Allah menghendaki
untuk mewujudkannya, kemudian menciptakannya, inilah tahapan takdir yang empat yang sudah
tidak asing lagi, dan setiap tahapan tersebut terdapat banyak dalil, dan telah dijelaskan
sebelumnya dengan mendetail pada jawaban soal nomor: 49004 maka silahkan anda
membacanya.
Majunya atau mundurnya waktu pernikahan, mudah dan sulitnya semua itu berdasarkan takdir
Allah –Ta’ala-. Hal itu bukan berarti bahwa seorang muslim tidak melakukan sebab-sebab yang
dengan itu Allah –Ta’ala- akan mewujudkan musababnya, melakukan sebab itu tidak menaﬁkan
sesuatu yang telah ditakdirkan pada zaman azali, karena seseorang tidak mengetahui apa yang
telah ditetapkan baginya, maka dari itu dia diperintah untuk melakukan sebab-sebabnya.
Semua musibah yang telah ditakdirkan oleh Allah –Ta’ala- kepada seorang hamba, akan menjadi
baik bagi seorang mukmin jika dia bersabar dengan musibah itu dan mengambil pelajaran,
sebagaimana sabda Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam-:
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( اءﺮ ﺿﺘْﻪﺎﺑﺻنْ اا و، ا ﻟَﻪﺮﺎنَ ﺧَﻴَ ﻓﺮَ ﺷاءﺮ ﺳﺘْﻪﺎﺑﺻنْ ا ا، ﻦﻣﻮﻠْﻤﻻ ﻟﺪٍ اﺣ ذَاكَ ﻻﺲﻟَﻴ و، ﺮ ﺧَﻴﻠﱠﻪ ﻛهﺮﻣنﱠ ا اﻦﻣﻮﺮِ اﻟْﻤﻣﺎ ﻻﺒﺠﻋ
2999)  ( رواه ﻣﺴﻠﻢا ﻟَﻪﺮﺎنَ ﺧَﻴَ ﻓﺮﺒ(ﺻ
“Urusan orang mukmin itu menakjubkan, sungguh semua urusannya adalah baik, dan hal itu tidak
dimiliki kecuali oleh seorang mukmin, jika dia sedang berbahagia dia bersyukur, maka hal itu lebih
baik baginya, dan jika dia tertimpa musibah dia bersabar, maka hal itu lebih baik baginya”. (HR.
Muslim: 2999)
Musibah yang terjadi bisa jadi sebagai akibat dari maksiat yang telah dilakukan, namun hal
tersebut tidak menjadi sebuah keharusan, bisa jadi untuk meninggikan derajat seorang mukmin,
dan menambah kebaikannya jika dia bersabar dan ridho… atau ada banyak lagi hikmah yang
agung dibalik musibah tersebut.
Syeikh Abdul Aziz bin Baaz –rahimahullah- pernah ditanya:
“Jika seseorang sedang diuji dengan penyakit atau musibah yang buruk pada jiwa dan harta,
bagaimana cara mengenali bahwa hal itu ujian atau murka dari Allah ?
Beliau menjawab:
“Allah –‘Azza wa Jalla- menguji hamba-hamba-Nya dengan kebahagiaan dan kesedihan, dengan
kesulitan dan kemudahan, bisa jadi Dia menguji mereka untuk mengangkat derajat mereka dan
melipatgandakan kebaikan mereka, sebagaimana yang Dia lakukan kepada para Nabi dan Rasul
–‘alaihimus salam- dan kepada orang-orang sholeh dari hamba-Nya, sebagaimana sabda Nabi
–shallallahu ‘alaihi wa sallam-:
(  ﺛﻢ اﻷﻣﺜﻞ ﻓﺎﻷﻣﺜﻞ، ) أﺷﺪ اﻟﻨﺎس ﺑﻼء اﻷﻧﺒﻴﺎء
“Manusia yang paling keras bala’nya (ujiannya) adalah para Nabi, kemudian yang serupa dengan
mereka, demikian seterusnya”.
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Kadang kala Dia –subhanahu wa ta’ala- melakukannya disebabkan oleh kemaksiatan dan dosa,
dan mensegerakan hukuman-Nya, sebagaimana dalam ﬁrman-Nya:
( ﻢ وﻳﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﻓﺒﻤﺎ ﻛﺴﺒﺖ أﻳﺪﻳ) وﻣﺎ أﺻﺎﺑ
“Dan apa musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu
sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)”. (QS. Asy Syura: 30)
Jika pada umumnya seorang manusia tidak maksimal dalam menjalankan kewajiban, maka apa
yang menimpanya disebabkan karena dosa-dosanya dan kelalaiannya akan perintah Allah, dan
jika salah seorang dari hamba Allah yang sholeh diuji dengan penyakit atau semacamnya, maka
hal ini termasuk sejenis dengan ujian yang menimpa para Nabi dan Rasul untuk mengangkat
derajat, mengagungkan pahalanya, dan agar menjadi teladan bagi yang lain dalam hal kesabaran
dan pengharapan.
Kesimpulannya:
Bahwa bisa jadi bala’ (ujian) itu mengangkat derajat, dan mengagungkan pahala, sebagaimana
yang Allah lakukan kepada para Nabi dan para hamba-hamba pilihan-Nya, bisa juga untuk
menghapuskan dosa, sebagaimana dalam ﬁrman-Nya:
)ﺠﺰ ﺑﻪ ﻳ) ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﺳﻮء
“Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan
itu”. (QS. An Nisa’: 123)
Dan berdasarkan sabda Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- :
(  اﻟﺸﻮﻛﺔ ﻳﺸﺎﻛﻬﺎﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﻳﺎه ﺣﺘ وﻻ ﻏﻢ وﻻ ﻧﺼﺐ وﻻ وﺻﺐ وﻻ ﺣﺰن وﻻ أذى إﻻ ﻛﻔﱠﺮ اﻟ) ﻣﺎ أﺻﺎب اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻫﻢ
“Tidaklah ada yang menimpa seorang muslim dari mulai kerisauan, kegundahan, keburukan,
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penyakit, kesedihan dan duka kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya sampai duri yang
menancap sekalipun”.
Sabda Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- yang lain:
( ﺐ ﻣﻨﻪﺼﻪ ﺑﻪ ﺧﻴﺮاً ﻳ(ﻣﻦ ﻳﺮد اﻟ
“Barang siapa yang Allah menginginkannya baik , maka dia akan melakukannya”.
Namun bisa jadi juga kejadian itu merupakan hukuman yang disegerakan karena disebabkan oleh
maksiat dan tidak segera bertaubat, sebagaimana dalam hadits Nabi –shallallahu ‘alaihi wa salam:
(  ﻳﻮاﻓﻴﻪ ﺑﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ( ﺧﺮﺟﻪ وإذا أراد ﺑﻌﺒﺪه اﻟﺸﺮ أﻣﺴﻚ ﻋﻨﻪ ﺑﺬﻧﺒﻪ ﺣﺘ،  اﻟﺪﻧﻴﺎﻞ ﻟﻪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻪ ﺑﻌﺒﺪه اﻟﺨﻴﺮ ﻋﺠإذا أراد اﻟ
اﻟﺘﺮﻣﺬي وﺣﺴﻨﻪ
“Jika Allah menginginkan kepada hamba-Nya sebuah kebaikan maka Dia akan mensegerakan
hukumannya di dunia, dan jika mengingikan keburukan kepada hamba-Nya maka Allah akan
menahan hukuman-Nya dengan dosanya hingga akan dilaksanakan pada hari kiamat”. (HR.
Tirmidzi dan dihasankan olehnya)
(Majmu’ Fatawa wa Maqalat: 4/370)
Selama anda menolak para peminang anda karena Allah dan disebabkan karena mereka tidak
istiqamah dalam agama, maka Allah –Ta’ala- akan menggantikan dengan yang lebih baik dari
mereka, Allah –Ta’ala- berﬁrman:
( 3 ، 2/ ( اﻟﻄﻼقﺐﺘَﺴﺤ ﻻ ﻳﺚﻴ ﺣﻦ ﻣزُﻗْﻪﺮﻳ و. ًﺟﺎﺨْﺮ ﻣ ﻟَﻪﻞﻌﺠ ﻳﻪ اﻟﺘﱠﻖ ﻳﻦﻣ( و
“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar,
dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya”. (QS. ath Thalaq: 2-3)
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Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam brsabda:
(  " ﺣﺠﺎب اﻟﻤﺮأة ﻓ وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ، ﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﻴﺮ ﻟﻚ ﻣﻨﻪ ( رواه اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ إﻻ ﺑﺪﱠﻟﻚ اﻟإﻧﻚ ﻟﻦ ﺗﺪع ﺷﻴﺌﺎً ﻟ
47 ) " (اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ
“Tidaklah anda meninggalkan sesuatu karena Allah –‘Azza wa Jalla- kecuali Allah akan
menggantikan yang lebih baik bagi anda”. (HR. Ahmad dan dishahihkan oleh al Baani dalam Hijab
Mar’ah al Muslimah: 47)
Maka anda harus segera mendekatkan diri kepada Allah –Ta’ala- dengan berdo’a dan beribadah,
dan janganlah mengeluh serta ketahuilah bahwa rahmat Allah begitu dekat kepada orang-orang
yang berbuat baik.
Wallahu a’lam .
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