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HUKUM MEMBAWA ANAK KE MASJID
Asy Syaikh Abdul Aziz bin Baz. رحمه الله
Pertanyaan: Apa hukum membawa anak ke masjid?
Apakah sunnah sebagaimana dikatakan sebagian pihak? Ataukah cuma sekedar boleh saja?
Dikarenakan anak-anak akan menggangu orang-orang yang shalat sebagaimana dikatakan
sebagian orang.
Jawaban:
Hukum membawa anak ke masjid dirinci:
?Jika anak tersebut telah genap berusia tujuh tahun, maka dia sudah bisa disuruh untuk
shalat. Maka sang ayah atau kakaknya harus mengajak dia untuk shalat (di masjid) agar dia
bisa terbiasa dalam menjaga shalat.
?Adapun kalau belum genap tujuh tahun, maka tidak perlu untuk diajak ke masjid dan belum
disyariatkan untuk itu dikarenakan dia bisa mengganggu orang yang shalat dengan mainmainnya dia atau ngobrolnya dia yang ke sana-kemari.
Maka yang utama, jangan membawanya ke masjid dikarenakan bisa mengganggu orang
yang shalat. Jazaakumullohu khairaa
Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/16165
Alih bahasa: Syabab Forum Salafy
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اﺻﻄﺤﺎب اﻷوﻻد إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ
 ﻫﻞ ﻫﻮ ﺳﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺒﻌﺾ؟ أم أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ؟ ﻟﻤﺎ ﻳﺴﺒﺒﻪ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ إزﻋﺎج،ﺣﻜﻢ اﺻﻄﺤﺎب اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﻤﺴﺎﺟﺪ
ﻟﻠﻤﺼﻠﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ؟
 وﻳﺴﺘﺼﺤﺒﻪ أﺑﻮه أو أﺧﻮه، ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻄﻔﻞ ﻗﺪ أﻛﻤﻞ اﻟﺴﺒﻊ اﻟﺴﻨﻴﻦ ﻓﻬﻮ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﺎﻟﺼﻼة:اﺳﺘﺼﺤﺎب اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻴﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ
 وﻻ ﻳﺸﺮع اﺳﺘﺼﺤﺎﺑﻪ؛، أﻣﺎ إن ﻛﺎن أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﻊ ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ.ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﺮن ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة وﻳﻌﺘﺎدﻫﺎ وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﻋﺪم اﺳﺘﺼﺤﺎﺑﻬﻢ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ، وﻗﺪ ﻳﺸﻮش ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻠﻌﺒﻪ وﻛﻼﻣﻪ اﻟﺬي ﻻ وﺟﻪ ﻟﻪ،ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺆذي اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ
ً  ﺟﺰاﻛﻢ اﻟﻠﻪ ﺧﻴﺮا.اﻹﻳﺬاء ﻟﻠﻤﺼﻠﻴﻦ
– ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز – اﺻﻄﺤﺎب اﻷوﻻد إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ

Related Posts
Nasehat Untuk Orang Tua yang Membawa Anaknya ke Masjid
NASEHAT UNTUK ORANG TUA YANG MEMBAWA ANAKNYA KE MASJID Asy Syaikh Ubaid bin
Abdillah al Jabiry  ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪPertanyaan: Semoga Allah memberkahi anda wahai syekh…
SYARAT BOLEHNYA MEMBAWA ANAK-ANAK KE MASJID UNTUK SHOLAT
SYARAT BOLEHNYA MEMBAWA ANAK-ANAK KE MASJID UNTUK SHOLAT Berkata asy-Syaikh
Doktor ‘Ali bin Yahya al-Hadadi haﬁzhahullah: Telah datang ketetapan-ketetapan para imam
(‘ulama) yang menjelaskan berbagai…

ForumSalafy.net - Menjalin Ukhuwwah Diatas Minhaj Nubuwwah

Hukum Membawa Anak ke Masjid

Nasehat Untuk Orang Tua yang Mengajak si Buah Hati ke Masjid
NASEHAT UNTUK ORANG TUA YANG MENGAJAK SI BUAH HATI KE MASJID Al Ustadz
Muhammad bin Umar as Seweed haﬁzhahullah Pertanyaan: Apa nasihat antum bagi orang…
Hukum Keluarnya Wanita Menuju ke Masjid Untuk Shalat Tarawih
HUKUM KELUARNYA WANITA MENUJU KE MASJID UNTUK SHALAT TARAWIH Asy Syaikh Abdul
Aziz bin Abdillah bin Baz  رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪPertanyaan: Bagaimana hukum syar'i seorang wanita…
Hukum Meng-Aqiqahi Orang yang Sudah Meninggal
HUKUM MENG-AQIQAHI ORANG YANG SUDAH MENINGGAL Tanya: Ibu saya telah wafat dan
saya ingin menyelenggarakan akikah untuk beliau. Namun, ketika saya meminta penjelasan
kepada salah…

ForumSalafy.net - Menjalin Ukhuwwah Diatas Minhaj Nubuwwah

