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SEORANG SUAMI YANG BEPERGIAN JAUH TANPA KEPENTINGAN DAN
MENINGGALKAN ISTRI DAN ANAK-ANAKNYA TAK TERURUSI
Asy Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah
Soal: “ Wahai Syaikh, akhir-akhir ini sebagian orang yang kami kenal keshalihannya
bepergian jauh dari Saudi ke luar negeri sendirian. Mereka meninggalkan istri dan anakanaknya. Sedangkan safarnya mereka ini tanpa kepentingan. Terlebih dengan sebab ini
anak-anak mereka terlantar tak terurusi. Mohon bimbingan darimu wahai Syaikh.
Jazakumullahu khairan.
Jawab:
“Demi Allah ini termasuk perkara yang menyedihkan. Seseorang safar (tanpa kepentingan
dan tidak bertanggung jawab,pent) dan meninggalkan keluarganya. Sedangkan mereka
butuh nafkah, butuh perhatian, dan butuh pendidikan serta bimbingannya. Lalu dia pergi ke
luar negeri yang sangat mungkin terjadi padanya kejelekan karena sebab adat kebiasaan,
perilaku, dan peribadatan di negeri tersebut.
Maka nasehatku kepada mereka, hendaknya senantiasa bertaqwa kepada Allah atas hak diri
mereka sendiri. Hendaknya bertaqwa kepada Allah atas hak-hak keluarga. Tinggallah mereka
di negeri sendiri. Jika mereka ingin safar, silahkan safar bersama keluarga mereka ke Mekkah
dan Madinah, atau tempat-tempat yang ada disana kebaikan.
Tapi jika dia bepergian jauh untuk merugikan diri sendiri, dan menyempitkan keluarganya,
maka ini salah. Tidak cerdas akalnya, keliru cara beragamanya “.
? Silsilah al-Liqa’ as-Syahri -66
Alih bahasa: Ustadz Hamzah bin Rifai La Firlas haﬁzhahullah
——————ﺣﻜﻢ ﺳﻔﺮ اﻟﺰوج وﺗﺮك زوﺟﺘﻪ وأوﻻده
[اﻟﺴﺆال: ]
 ﻇﻬﺮ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺳﻔﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﺎرج..  اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ،ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ
وﺿﻴﺎع
إﻫﻤﺎل
 إﺿﺎﻓ ًﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻷوﻻدﻫﻢ ﻣﻦ، وﺳﻔﺮﻫﻢ ﻫﺬا ﻟﻐﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ، وﻳﺘﺮﻛﻮن زوﺟﺎﺗﻬﻢ وأوﻻدﻫﻢ،ًاﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﺰاﺑﺎ
ٍ
ٍ
ً  ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻨﻜﻢ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وﺟﺰاﻛﻢ اﻟﻠﻪ ﺧﻴﺮا...
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اﻟﺠﻮاب:
، وﻣﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻷﻧﺲ ﺑﻪ، وﻫﻢ ﻣﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺔ،ﻫﺬا واﻟﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﻒ؛ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺴﺎﻓﺮ وﻳﺘﺮك أﻫﻠﻪ
، ﺛﻢ ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻰ ﺑﻼد رﺑﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮ ﻓﻲ ﻋﺎداﺗﻬﻢ وأﺧﻼﻗﻬﻢ وﻋﺒﺎداﺗﻬﻢ،وﻣﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
 وإذا أرادوا أن ﻳﺴﺎﻓﺮوا ﺳﺎﻓﺮوا، وﻳﺒﻘﻮا ﻓﻲ ﺑﻼدﻫﻢ، وﻳﺘﻘﻮا اﻟﻠﻪ ﻓﻲ أﻫﻠﻴﻬﻢ، أن ﻳﺘﻘﻮا اﻟﻠﻪ ﻓﻲ أﻧﻔﺴﻬﻢ:ﻓﻨﺼﻴﺤﺘﻲ ﻟﻬﺆﻻء
 ﺳﻔﻪ ﻓﻲ، أﻣﺎ أن ﻳﺬﻫﺒﻮا ﻟﻴﺘﻠﻔﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻳﺼﺪوا ﻋﻦ أﻫﻠﻴﻬﻢ؛ ﻓﻬﺬا ﺧﻄﺄ،ﺑﺄﻫﻠﻴﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﻜﺔ واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وإﻟﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﻴﺮ ﻟﻬﻢ
 وﺿﻼل ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ،اﻟﻌﻘﻞ.
66]  ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺸﻬﺮي < اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺸﻬﺮي:]اﻟﻤﺼﺪر
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