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Pertanyaan:
 وﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻳﻜﺜﺮ ذﻫﺎب أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ﺑﺄﻃﻔﺎﻟﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻤﻼﻫﻲ اﻷﻃﻔﺎل،ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ
 ﻓﻤﺎ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺬﻫﺎب، واﻷﻃﻔﺎل ﻓﻴﻬﻢ ﺣﺮص ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻼﻫﻲ،ﻣﻦ ﺗﺒﺮج ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺎء
إﻟﻰ ﻫﻨﺎك؟
Wahai Syaikh yang mulia, banyak dari para wali membawa pergi anak-anak mereka ke
sebuah tempat yang disebut tempat hiburan (permainan) anak-anak. Padahal di tempat
tersebut banyak didapati berbagai pelanggaran syar’i seperti sebagian wanita yang
bertabarruj (bersolek). Sedangkan anak-anak sangat senang sekali untuk pergi ke tempat
hiburan (permainan) ini. Bagaimana hukum syar’i tentang bepergian ke sana?
Jawaban:
 وإذا ﻛﺎن اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻜﺮات ﻓﺈن اﺳﺘﻄﺎع اﻹﻧﺴﺎن أن ﻳﺰﻳﻞ ﻫﺬه، ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﻜﺮات-ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ أﺧﻮﻧﺎ اﻟﺴﺎﺋﻞ- ﻫﺬه اﻟﻤﻼﻫﻲ
اﻟﻤﻨﻜﺮات وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻀﻮر ﻹزاﻟﺘﻬﺎ
Tempat-tempat hiburan (permainan) ini -sebagaimana telah dijelaskan oleh saudara kita penanya- di dalamnya terdapat berbagai kemungkaran. Apabila dalam sebuah tempat
terdapat kemungkaran dan seseorang itu memiliki kemampuan menghilangkan
kemungkaran tersebut, maka ia wajib datang untuk menghilangkan kemungkaran ini.
 وأﻣﺎ أن ﻳﺆﺗﻰ ﺑﻬﻢ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻼﻫﻲ، اﺧﺮج ﺑﺄوﻻدك إﻟﻰ اﻟﺒﺮ وﻛﻔﻰ: وﺣﻴﻨﺌﺬٍ ﻧﻘﻮل،وإذا ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺣﺮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻀﻮر
 وﻓﻴﻬﺎ اﻟﺜﻴﺎب اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻠﻤﺮأة ﻟﺒﺴﻬﺎ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻞ أن ﻳﺄﺗﻲ إﻟﻴﻬﺎ، وﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻔﻬﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻐﺎزﻟﻮن اﻟﻨﺴﺎء،وﻓﻴﻬﺎ اﻻﺧﺘﻼط
إﻻ إذا ﻛﺎن ﻗﺎدرا ً ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻨﻜﺮ.
Namun bila ia tidak mampu, maka haram baginya mendatangi tempat tersebut. Karena itu
kita katakan: Keluarlah engkau membawa anak-anakmu ke luar rumah dan sudah cukup.
Adapun membawa mereka ke tampat-tempat hiburan (permainan) semacam ini yang di
dalamnya terdapat ikhtilat (campur baur laki-laki dan perempuan), orang-orang dungu yang
merayu para wanita, pakaian-pakain yang tidak halal dikenakan oleh wanita, maka tidak
halal baginya mendatangi tempat ini kecuali bila ia mampu menghilangkan kemungkaran
yang ada.
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