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MENIKAHKAN ANAK YANG TIDAK SHOLAT
Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz rahimahullah
Pertanyaan ke-38: Saya mempunyai anak laki-laki yang ingin menikah, sementara dia tidak
melaksanakan shalat dan dia juga melakukan sebagian perkara maksiat. Saya ingin
menikahkannya karena bisa jadi dan saya berharap dengan menikahkannya itu dapat
meluruskan perjalanan hidupnya. Maka apakah yang demikian itu diperbolehkan bagi saya?
Apa nasihat Anda -semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan-? Bersama harapan kami,
doa kami untuknya dan semoga Allah memberi tauﬁk kepada Anda.
Jawab: Yang wajib atasmu adalah menasihatinya dan memerintahkannya untuk shalat. Tidak
ada kewajiban bagimu untuk menikahkannya sampai dia melaksanakan shalat, karena orang
yang meninggalkan shalat itu kaﬁr (jatuh kepada kekaﬁran).
Ini didasarkan pada sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: “(Batas) Antara seseorang
dengan kekaﬁran adalah perbuatan syirik dan meninggalkan shalat”. Dan juga sabda beliau
shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Perjanjian antara kita dan mereka (orang-orang kaﬁr) adalah
shalat, barangsiapa yang meninggalkannya maka dia telah kaﬁr”; hadits dikeluarkan oleh
Ahmad dan ahlus Sunan yang empat dengan sanad yang shahih.
Kita memohon hidayah kepada Allah untuk kita dan untuknya dan kita memohon kepada
Allah agar Dia membantumu dalam memperbaikinya. Dan di antara sebab-sebab yang dapat
mengantarkan kepada perbaikannya adalah memperingatkannya dari duduk-duduk dengan
orang yang jelek/tidak baik dan memberinya wasiat agar bermajlis atau berkumpul dengan
orang-orang yang baik. Kita memohon pertolongan kepada Allah untukmu dan untuknya
pada setiap hal yang dapat memperbaiki keadaannya.
Sumber: http://tiny.cc/binbaz
Alih bahasa : Syabab Forum Salafy
———— وأﻧﺎ أرﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺠﻪ ﻟﻌﻞ وﻋﺴﻰ أن ﻳﻜﻮن، وﻫﻮ ﻻ ﻳﺼﻠﻲ وﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ، ﻟﻲ اﺑﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺰواج:38 س
 ﻣﻊ رﺟﺎﺋﻨﺎ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻪ وﻓﻘﻜﻢ اﻟﻠﻪ،ً ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮز ﻟﻲ ذﻟﻚ؟ وﻣﺎ ﻧﺼﻴﺤﺘﻜﻢ ﺟﺰاﻛﻢ اﻟﻠﻪ ﺧﻴﺮا،ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻤﺴﺎر ﺣﻴﺎﺗﻪ
——————————

ForumSalafy.net - Menjalin Ukhuwwah Diatas Minhaj Nubuwwah

MENIKAHKAN ANAK YANG TIDAK SHOLAT

 وﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﺗﺰوﻳﺠﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻠﻲ؛ ﻷن ﺗﺮك اﻟﺼﻼة ﻛﻔﺮ؛ ﻟﻘﻮل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ، اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﻧﺼﻴﺤﺘﻪ وﺗﺄدﺑﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻠﻲ:ج
 ))اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺬي ﺑﻴﻨﻨﺎ: وﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ،(( ))ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ وﺑﻴﻦ اﻟﻜﻔﺮ واﻟﺸﺮك ﺗﺮك اﻟﺼﻼة:اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
وﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﺼﻼة ﻓﻤﻦ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ(( أﺧﺮﺟﻪ أﺣﻤﺪ وأﻫﻞ
 وﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺻﻼﺣﻪ ﺗﺤﺬﻳﺮه، ﻧﺴﺄل اﻟﻠﻪ ﻟﻨﺎ وﻟﻪ اﻟﻬﺪاﻳﺔ وﻧﺴﺄل اﻟﻠﻪ أن ﻳﻌﻴﻨﻚ ﻋﻠﻰ إﺻﻼﺣﻪ.اﻟﺴﻨﻦ اﻷرﺑﻌﺔ ﺑﺈﺳﻨﺎد ﺻﺤﻴﺢ
 ﻧﺴﺄل اﻟﻠﻪ ﻟﻚ وﻟﻪ اﻹﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺻﻼﺣﻪ. ووﺻﻴﺘﻪ ﺑﻤﺠﺎﻟﺴﻪ اﻷﺧﻴﺎر،ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺎء اﻟﺴﻮء.
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