72204 - Hukum Membaca Kisah-kisah Picisan Dan Menonton Film-ﬁlm
Romantis
Pertanyaan

Hoby saya adalah membaca kisah-kisah asing yang menyentuh hati. Terkadang di dalamnya
menceritakan deskripsi tentang hubungan badan secara rinci antara aktor lelaki dan aktor wanita.
Perlu diketahui saya juga shalat dan berhijab, banyak bertakwa kepada Allah, dan sebelumnya
saya tidak mempunyai hubungan dengan pemuda. Akan tetapi saya wanita romantis senang
mendengarkan musik dan menonton ﬁlm-ﬁlm romantik akan tetapi yang menjadi ﬁkiranku adalah
histori-historinya.

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.
Pertama:
Membaca cerita-cerita dan riwayat-riwayat picisan, berdampak banyak kerusakan. Apalagi
pembaca lelaki atau wanita pada usia muda, diantara kerusakannya adalah menggerakkan
syahwat dan menggelorakan nafsu. Dan memberi peluang luas untuk berkhayal dan berpikir tabu.
Hati terikat dengan aktor dalam kisah baik aktor lelaki maupun wanitanya. Menyibukkan waktu
dengan yang tidak bermanfaat untuk agama dan dunia, bahkan lebih banyak merusaknya. Telah
datang syareat ini dengan menutup pintu-pintu yang mengarah kepada yang haram, maka
diperintahkan menahan pandangan, melarang berduaan serta mendayu dayukan ucapannya dan
semisalnya yang menggerakkan dan menimbulkan (syahwat) mengarah kepada kekejian
(perzinaan). Tidak diragukan lagi bahwa membaca riwayat-riwayat seperti ini, akan berlawanan
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sekali dengan hal itu. Karena akan mendorong untuk berkenalan dengan para lelaki, (hatinya)
terpaut dengannya dan dengan gambar-gambar dan bentuknya. Serta cara mereka berkomunikasi
dengan para wanita. Ditambah lagi dengan menampakkan gambar-gambar skandal percintaan,
kegilaan, pertemuan dan yang dilarang. Kalau seperti itu, maka tidak diragukan lagi akan
keharamannya.
Kedua:
Mendengarkan musik itu haram berdasarkan banyak dalil, dimana telah disebutkannya pada
jawaban soal no. (5000 ) dan no. (152009 )
Ketiga:
Menonton ﬁlm-ﬁlm romantis, dikatakan seperti apa yang dikatakan pada membaca riwayatriwayat picisan, bahkan ﬁlm lebih besar mudhorot dan kerusakannya. Karena mengandung visual
arti dan gambar dan gerakan serta momen-momen, di dalamnya juga dipertontonkan aurat,
melihat perzinaan disertai dengan musik yang seringkali menyertainya. Di dalamnya juga
menimbulkan gerakan syahwat, menggelorakan nafsu serta mengajak keperzinaan. Hal itu tidak
asing lagi bagi orang berakal. Yang anehnya kenapa anda tidak merasa khawatir menonton ﬁlmﬁlm ini.
Kesimpulannya:
Semuanya itu dilarang. Dan ia termasuk salah satu pintu yang diharamkan dan berdosa.
Pelakunya dalam kondisi bahaya sekali, Nabi sallallahu’alaihi wa sallalm bersabda:
، ِﺗَﺸْﺘَﻬ وﻨﱠ ﺗَﻤاﻟﻨﱠﻔْﺲ و، ﻖﻨْﻄﺎنِ اﻟْﻤﺴّزِﻧَﺎ اﻟﻠ و،  اﻟﻨﱠﻈَﺮﻦﻴ ﻓَﺰِﻧَﺎ اﻟْﻌ، َﺎﻟَﺔﺤﻚَ ﻻ ﻣكَ ذَﻟردِﻧَﺎ ا اﻟﺰﻦ ﻣﻈﱠﻪ ﺣم آدﻦ اﺑَﻠ ﻋﺘَﺐ ﻛﻪنﱠ اﻟا
(2657) ( وﻣﺴﻠﻢ6243)  رواه اﻟﺒﺨﺎريﻪﺬِّﺑﻳ وﻠﱠﻪﻚَ ﻛ ذَﻟﺪِّقﺼ ﻳجاﻟْﻔَﺮو
“Sesungguhnya Allah telah menetapkan dari Bani Adam bagian dari zina, dia pasti bisa merasakan
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hal itu, zina mata adalah penglihatan, zina mulut adalah ucapan, zina nafsu adalah angan-angan
dan keinginan. Sementara kemaluan yang membenarkan atau mendustakan hal itu semua. HR.
Bukhori, (6243) dan Muslim, (2657).Dan dalam redaksi Muslim :
ﺎنُ زِﻧَﺎهﺴّاﻟﻠ و، ُﺎعﻤﺘﺎ اﻻﺳﻤذُﻧَﺎنِ زِﻧَﺎﻫاﻻ و، ﺎ اﻟﻨﱠﻈَﺮﻤﻨَﺎنِ زِﻧَﺎﻫﻴ ﻓَﺎﻟْﻌ، َﺎﻟَﺔﺤﻚَ ﻻ ﻣﺪْرِكٌ ذَﻟِﻧَﺎ ﻣ اﻟﺰﻦ ﻣﻪﻴﺒ ﻧَﺼم آدﻦ اﺑَﻠ ﻋﺐﺘﻛ
ﻪﺬِّﺑﻳ وجﻚَ اﻟْﻔَﺮ ذَﻟﺪِّقﺼﻳ و، ﻨﱠﺘَﻤﻳى وﻮﻬ ﻳاﻟْﻘَﻠْﺐ و، ﺎ اﻟْﺨُﻄَﺎ زِﻧَﺎﻫﻞِﺟاﻟﺮ و، ﻄْﺶﺎ اﻟْﺒﺪُ زِﻧَﺎﻫاﻟْﻴ و، ﻼمْاﻟ
“Dicatat pada Bani Adam bagian dari zina, dan pasti dia mandapatkannya. Kedua mata zinanya
adalah pandangan, kedua telinga zinanya adalah mendengarkan, mulut zinanya adalah perkataan.
Tangan zinanya adalah pukulan, sementara kaki zinanya adalah melangkah, dan hati adalah
keinginan dan angan-angan. Hal itu dibenarkan atau didustakan dengan kemaluan.
Maka silahkan direnungkan hadits yang mulia ini, lihatlah terkait dengan ﬁlm-ﬁlm yang anda
sebutkan, karena menontonya termasuk dalam kategori zina kedua mata, kedua telinga dan
hatinya juga ada keinginan dan angan-angan. Kami memohon kepada Allah keselamatan dan
kesehatan.Perlu anda ketahui bahwa meninggalkan sesuatu yang haram itu suatu keharusan yang
harus langsung ditinggalkan. Bahwa dosa setelah dosa itu dapat membuat kegelapan hati.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu’alaihi wa sallam:
ﻪ ﻗَﻠْﺒﻠُﻮ ﺗَﻌﺘﱠﺎ ﺣﻴﻬ زِﻳﺪَ ﻓﺎدنْ ﻋا و، ﻪ ﻗَﻠْﺒﻞﻘ ﺳﺗَﺎب وﺘَﻐْﻔَﺮاﺳعَ و ﻧَﺰﻮذَا ﻫ ﻓَﺎ، اءدﻮﺘَﺔٌ ﺳُ ﻧ ﻗَﻠْﺒِﻪ ﻓﺘَﺖُﺔً ﻧﻴﯩ ﺧَﻄﺧْﻄَﺎذَا اﺪَ اﺒنﱠ اﻟْﻌا
( وﺣﺴﻨﻪ4244) ( واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ3334) ﻮنَ ( رواه اﻟﺘﺮﻣﺬيﺒﺴﺎﻧُﻮا ﻳﺎ ﻛ ﻣ ﻗُﻠُﻮ ﺑِﻬِﻢَﻠانَ ﻋ رﻞﻼ ﺑ ) ﻛﻪ اﻟﺮانُ اﻟﱠﺬِي ذَﻛ اﻟﺮﻮﻫ و،
 ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺘﺮﻣﺬي ﻓاﻷﻟﺒﺎﻧ
“Sesungguhnya seorang hamba ketika melakukan suatu kesalahan, maka akan ada satu titik
hitam di hatinya. Kalau diambil dan beristigﬀar dan bertaubat maka hatinya akan kembali bening.
Kalau kembali melakukan maka akan ditambah (titik hitam di hatinya) sampai menutupi hatinya.
Yaitu termasuk penutup yang disebutkan oleh Allah dalam ﬁrman-Nya (Sekali-kali tidak
(demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka) QS. AlMutoﬃﬁn: 14. HR. Tirmizi, (3334) dan Ibnu Majah, (4244) dihasankan oleh Albany di Shoheh

3/4

Tirmizi.
Perlu anda ketahui juga, bahwa siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan
menggantikanya dengan yang lebih baik lagi. Maka bersegeralah untuk bertaubat nasuha (benarbenar bertaubat dengan jujur), tinggalkan semua hal-hal yang diharamkan ini. Sibukkan diri anda
yang bermanfaat untuk agama dan dunia anda. perbanyak membaca Qur’an, mengkaji perjalanan
hidup Nabi sallallahu’alaihi wa sallam. Perjalanan hidup para ummahatul mukminin, biograﬁ para
shabat Nabi radhiallahu’anhum ajma’in. dengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaaat yang
mengingatkan anda kepada Allah. untuk mengajak kepada kehidupan akhirat dan menahan diri
anda dari yang haram..
Kami memohon kepada Allah untuk kami dan anda semoga mendapat tauﬁq, ketetapan dan
petunjuk.
Wallahu’alam
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