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APAKAH TERMASUK BERSABAR
MEMBIARKAN ANAK DALAM KEMAKSIATAN

Al Ustadz Ayip Syafruddin haﬁzhahullah
Pertanyaan: Apakah termasuk orang-orang yang sabar membiarkan anaknya berbuat
maksiat contohnya berkata-kata yang jelek?
Jawaban:
Ya tidak boleh bukan sabar namanya,
ya, kalau ada orang tua membiarkan anggota keluarganya berbuat kemungkaran berbuat
kejelekan terus dibiarkan dayuts namanya!
Maka sebagai pimpinan keluarga harus mengarahkan, membimbing memerintahkan yang
ma’ruf dan mencegah perbuatan-perbuatan munkar yang terjadi di dalam rumah. Terjadi dan
dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Bimbing mereka,
nasehati mereka terus berikan pemahaman untuk senantiasa istiqamah di atas al haq.
Jadi tidak termasuk sabar yang demikian, itu namanya lembek lemah. Tidak boleh
membiarkan kemungkaran, yang berada di dalam atau dikerjakan oleh orang-orang yang
berada di bawah tanggung jawab kita.
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Apabila engkau melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu, apabila tidak
mampu rubah dengan lisan apabila tidak mampu dengan hatimu yang demikian ini adalah
selemah lemah iman. Tidak boleh membiarkan harus diubah, apalagi itu orang yang berada
dibawah kekuasaan kita. Harus kita rubah dengan memohon pertolongan kepada Allah
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Subhanahu wa ta’ala
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Apakah Boleh Memasukan Orang Gila dan Anak-anak Ke dalam Masjid?
Pertanyaan: Apa hukum memasukkan anak-anak dan orang gila ke dalam masjid? Jawab:
Wali dari orang yang gila hendaknya melarang/mencegah orang gila itu agar tidak
memasuki…
Anak Lahir Di Atas Fitrah
ANAK LAHIR DI ATAS FITRAH Saya ingin memperoleh perincian dan keterangan serta apa
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perbedaan kedua hadits ini. Hadits yang mulia menyatakan: ﻞ َﻣﻮْﻟُﻮْدٍ ﻳُﻮْﻟَﺪ ُ ﻋَﻠَﻰ
Apakah Mentahdzir Orang yang Terang-terangan Berbuat Fasik dan Terkenal Dengan
Kefasikannya Termasuk Ghibah?
Pertanyaan: Apakah tahdzir (memperingatkan manusia) dari seseorang yang menampakkan
perbuatan fasik terang-terangan dan terkenal dengan kefasikannya, termasuk ghibah yang
seseorang akan ditanya tentangnya pada hari…
Apakah Boleh Aqiqah Di Luar Daerah Tempat Si Anak di Lahirkan?
AQIQAH DI LUAR DAERAH Tanya: Apakah hewan aqiqah boleh disembelih di luar daerah/kota
tempat si anak dilahirkan, karena di tempat kelahirannya tidak didapatkan orang-orang
fakir…
Nasehat Dalam Menyikapi Orang Tua Yang Keras Terhadap Anak Yang Istiqomah Di Atas
Manhaj Salaf
NASEHAT DALAM MENYIKAPI ORANG TUA YANG KERAS TERHADAP ANAK YANG ISTIQOMAH DI
ATAS MANHAJ SALAF Asy Syaikh Ubaid bin Abdillah al Jabiry  ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪPertanyaan:…
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