
Wahai Putraku 

Oleh: Ali thantawi 

 

 

Mukadimah 

 

Dengan nama Allah, dan segala puji senantiasa milikNya, dan shalawat serta salam tercurahkan kepada 
Rasulullah. 

 

Aku menulis dan berkutbah semenjak 60 tahun yang lalu, dan tidak pernah ada makalah yang tersebar 
luas seperti dua makalah ini, yaitu Ya binti (wahai putriku), dan Ya ibni (wahai putraku). Terlebih lagi 
makalah wahai binti. Aku menulis makalah itu saat usiaku akan menginjak 50 tahun. Dan saat ini aku 
akan menginjak usia 80 tahun.  

Aku memohon kepada Allah agar memberikan kesehatan yang berkelanjutan, dan meninggal dalam 
keadaan khusnul khatimah. Dan agar Dia membalas kebaikan bagi pembaca yang mengangkat kedua 
tangannya dan berkata: “Amin”  

Makalah “Ya binti (wahai putriku)” dicetak berulang kali sebanyak 46 kali sepanjang yang aku ketahui, 
dan mungkin lebih dari itu, tanpa sepengetahuanku.  

Aku membolehkan bagi siapa saja untuk mencetak ulang dengan syarat dibagikan secara gratis. 

 

Kita di zaman ini, diserang dari dua jalan.  

Jalan Syubhat (pemikiran dan ajaran yang menyimpang), serta jalan Syahwat (hawa nafsu). 

Yang pertama (yaitu jalan syubhat) adalah penyakit yang sangat bahaya dan sangat besar mudharatnya. 
Akan tetapi (penyakit ini) lambat menjalarnya. Karena tidak setiap orang yang dilemparkan kepadanya 
penyakit syubhat, menerimanya. Sebaliknya penyakit syahwat jika dibangkitkan di kalangan pemuda, dia 
akan menyambut dan menerimanya.  

Penyakit syahwat adalah penyakit yang sangat cepat tersebar dan banyak menjangkiti. Sekalipun 
penyakit ini hanya membuat sakit dan tidak melenyapkan, mengganggu dan tidak mematikan. 

Yang pertama (penyakit syubhat) dapat mengakibatkan kekafiran. 

Adapun penyakit syahwat akan “mengantarkan” kepada kefasikan.  

Dan aku telah menulis (setelah makalah Ya binti) bermacam-macam tulisan, demikian pula aku telah 
banyak berceramah, akan tetapi dengan karunia Allah, makalah ini memberikan pengaruh kepada 
pembaca, lelaki dan perempuan. 



 

Aku memohon kepada Allah agar makalah ini bermanfaat (bagi muslimin) dan Aku memohon kepada 
Allah agar Dia memberi ganjaran padaku, kepada putraku dan saudara iparku Muhammad Nadir 
Hatahet1 yang menyebarkan makalah ini saat ini. 

Dan Aku tidak akan mengganti satu hurufpun (merubah) isi makalah “Ya binti (wahai putriku)” dan tidak 
pula makalah saudara ya binti, yaitu Ya ibni. Bagaimana aku dapat mengganti isinya? Makalah ini telah 
dibaca di timur dan barat. Dan telah dicetak di Syam (Syiria), Jordania, Mesir dan Irak. Dan 
sepengetahuan saya telah diterjemahkan ke bahasa yang paling luas penyebarannya dan 
penggunaannya, yaitu bahasa Inggris dan Urdu. Dengan demikian, jadilah kitab ini milik para pembaca, 
maka bagaimana Aku dapat merubah isinya? 

Dan demikianlah apa yang aku katakan, dan aku memohon ampunan pada Allah yang Mahaagung. 

 

Ali tontowi 

Makkah al-Mukarramah 

1 Rabiul Awwal 1406 

 

 

WAHAI PUTRAKU2 

 

(Kepada saudara “M. A.” Di kota al-Ismailiyah di Mesir, yang menulis surat kepadaku dan memintaku 
dengan sangat untuk membaca dan membalasnya ) 

 

Mengapa engkau menulis surat kepadaku dengan bimbang dan rasa malu?  

Apakah engkau mengira, anda sendiri yang merasakan “api” dalam syaraf, lantaran “bara api syahwat?”  

Dan hanya engkau sendiri yang merasakan, orang lain tidak merasakannya? 

Tidak wahai putraku, tenangkan dirimu. Yang mengeluhkan tentang penyakit seperti yang engkau 
keluhkan tidak hanya kamu. Akan tetapi penyakit itu adalah “penyakit para pemuda” (di alami mereka). 

                                                           
1 Meninggal di Jeddah KSA, hari ahad pagi 5 Rajab 1438 H. Beliau saudara ipar Syaikh Ali tontowi, dan juga suami 
dari putri syaikh Ali tontowi.  
2 Makalah ini karya syaikh Ali tontowi  (lahir 12 Juni 1909 M, meninggal 19 juni 1999 M/23 Jumadil awwal 1327 H - 
4 Rabiul Awwal 1420 H). Seorang sastrawan Arab, dan tokoh dakwah dunia Islam. Beliau dilahirkan di kota 
Damaskus, Syiria, dalam sebuah keluarga yang terkenal keilmuannya,  
 



Dan aku telah menulis tentang penyakit ini semenjak dahulu dan sekarang. Kalaulah bukan karena aku 
tidak menyukai pengulangan pembicaraan, dan aku tidak senang dengan pengulangan - sangat 
disayangkan -, kecuali sedikit pengulangan dari makalah-makalahku yang terdahulu, pastilah aku akan 
menukilkan untukmu. 

Dan jika apa yang engkau rasakan ini (gejolak syahwat) membuatmu tidak dapat tidur nyeyak, dan 
engkau saat ini berumur 17 tahun, maka banyak pula orang selainmu mengalami hal ini, tua dan muda. 
Dan banyak dari mereka kehilangan lezatnya tidur, dan demikian pula para pelajar, banyak dipalingkan 
dari pelajarannya (karena tidak mampu menguasai gejolak syahwatnya ini), serta banyak pula pekerja, 
dipalingkan dari pekerjaannya karena hal ini. 

Tidaklah cinta, yang mana para penyair menggambarkannya (dalam syair mereka) dengan seni, yang 
para pujangga menerangkannya, melainkan cinta yang seperti engkau dapati, persis sama.  

Akan tetapi engkau memaknainya “polos”. Dan orang-orang tidak memaknainya seperti itu, mereka 
tidak tertipu. Mereka “mengambil makna” cinta, lalu membungkusnya, seperti kertas coklat (yang 
membungkus isinya) agar dapat menipu manusia, dari hakikat cinta. 

Engkau minum dengan mulutmu air dari mata air, sedangkan mereka meminum air dengan gelas yang 
dihiasi. 

Dan air dalam gelas Abu Nawas yang diperintahkan Kisra (raja Parsi) untuk membuatnya, sama dengan 
air dalam ceret. 

Dan (gelora) syahwat dalam suratmu kepadaku, seperti syahwat yang terdapat pada cumbu rayu syair 
para penyair, dan seperti syair-syair cinta orang-orang yang sedang jatuh cinta, dan seperti lembaran-
lembaran lukisan para pelukis, dan seperti dendangan para penyanyi. 

Akan tetapi gelora syahwat yang engkau ungkapkan nampak, sedangkan  gelora syahwat yang mereka 
ungkapkan tersembunyi tidak nampak.  Dan penyakit yang paling jahat adalah yang tersembunyi, tidak 
nampak. 

Tidaklah sesorang pemuda yang mencapai umur seperti umurmu melainkan akan ada sesuatu yang 
membakar dalam dirinya, yang dahulunya tersembunyi. Lalu dia merasakan panasnya (terasa) dalam 
urat-uratnya. Lalu bergantilah dalam pandangannya, dunia, bukan dunia yang dia lihat, bergantilah 
dalam pandangannya, manusia , bukan manusia yang dia lihat. 

Maka tidak lagi dia melihat wanita dalam bentuk hakikatnya, yaitu manusia yang terdiri dari daging dan 
darah. Yang mempunyai kelebihan dan kekurangan.  

Akan tetapi, (yang terjadi) seluruh harapannya berkumpul, bertemu  dengan angan-angannya terhadap 
wanita, lalu dia “memakaikan” pada wanita yang di anganinya “pakaian” yang terbuat dari “khayalan 
nafsunya”, yang menyembunyikan aib-aib wanita itu, dan menutupi kekurangan-kekurangannya, lalu 
menampakkan wanita itu dalam bentuk “hanya kebaikan saja” serta “kecantikan yang sempurna”. 

Dia memperlakukan wanita seperti apa yang dilakukan para penyembah berhala terhadap batu: dia 
mengukir batu itu dengan tangannya menjadi sebuah patung, lalu menyembahnya dengan taat sebagai 
Tuhan!  

Sesungguhnya patung bagi para penyembahnya adalah Tuhan yang terbuat dari batu. 



Adapun wanita, bagi orang yang sangat mencintai dan memimpikannya adalah seperti berhala yang 
terbuat dari “khayalan”! 

 

Semuanya ini  (gelora syahwat) adalah tabiat, dan masuk akal, akan tetapi yang tidak sesuai tabiat dan 
akal adalah, seorang pemuda yang merasakan (gelora syahwati) saat berusia 15 atau 16 tahun, lalu 
metode jenjang pendidikan memaksanya untuk tetap duduk dibangku sekolah hingga usia 20 atau 25 
tahun. 

Lalu apa yang dia perbuat ditahun-tahun ini (saat dia masih sekolah)? Saat usianya mengalami gelora 
syahwat luar biasa, dan dia mengalami  goncangan tubuh “yang bergelombang” dan “mendidih 
(syahwatnya)”? 

Apa yang diperbuat? (saat bergelora syahwatnya) 

Inilah, masalahnya. 

Adapun sunnatullah dan tabiat jiwa, akan mengatakan padanya: menikahlah!  

Adapun keadaan masyarakat serta metode pengajaran, akan mengatakan padanya: Pilihlah salah satu 
dari tiga hal yang semuanya buruk. Akan tetapi hendaknya engkau tidak memikirkan yang keempat, 
karena hanya inilah kebaikan, yaitu menikah! 

Atau Engkau “melingkar” pada jiwamu, pada hasrat-hasrat nafsumu, dan mimpi-mimpi syahwatmu, 
engkau terus memikirkannya, lalu menambahinya dengan membaca cerita- cerita yang membangkitkan 
nafsu, dan gambar-gambar telanjang. Hingga engkau memenuhi jiwamu hanya dengan gambar wanita 
itu saja, telinga dan matamu hanya memuat dirinya saja, tidaklah engkau melihat kemanapun arah, 
melainkan hanya gambar gadis-gadis yang cantik. Engkau melihat (bayangan) mereka dalam buku 
Geografi jika engkau membukanya, engku akan melihat gadis-gadis itu dalam rembulan jika engkau 
melihatnya, engkau akan melihat gadis itu dalam merahnya ufuk, dalam kegelapan malam, dalam mimpi 
saat tidur. 

Seorang penyair berkata: 

 

  أُِرْيُد ِألَْنَسى ِذْكَرَها فََكأَنََّما

  تَُمثُُّل ِلي لَْيلَى بُِكِلّ َسبِْيل

 

 

Aku ingin melupakan untuk mengingatnya 

Namun seolah-olah Laila (kekasihnya) terbayang terus dalam ingatan dimanapun berada 

 



Lalu kedaan ini tidak akan berhenti disini saja pada dirimu, sampai engkau merasakan geram, tergila-
gila, atau lemas urat-uratmu (lantaran tergila-gila cinta). 

Atau (karena tergila-gila pada wanita itu) engkau melakukan “al-aadah as-sirriyyah” (onani), dimana 
para ulama telah menerangkan dalam kitab-kitab fikih mereka, demikian pula para penyair telah 
menyebutkan dalam syair-syair mereka. Dan dalam kitab-kitab adab, ada bab yang aku tidak ingin 
menunjukkannya atau mengarahkannya padanya.  

Yaitu, sekalipun hal ini satu dari tiga hal yang sedikit bahayanya, dan paling ringan mudharatnya, akan 
tetapi jika ia melampaui batasnya, dan banyak penggunaannya, pasti akan mengakibatkan kesedihan 
dalam jiwa, mengakibatkan sakit pada tubuh, dan menjadikan pelakunya yang masih muda menjadi tua 
“hancur”, lemah, merasakan kegelisahan, lari dari manusia, takut bertemu dengan mereka, dan takut 
dari kehidupan, lari dari dampak kehidupan. Dan hal ini adalah hukuman mati bagi seseorang, 
sedangkan dia masih terikat dalam kehidupan. 

Atau engkau “menciduk” lumpur kelezatan yang haram, dan menempuh jalan kesesatan, pergi menuju 
rumah-rumah maksiat. Engkau berikan kesehatanmu, masa mudamu, masa depanmu, dan agamamu 
dalam kelezatan yang akan rusak, dan kesenangan yang akan hilang.  

Maka jika engkau gagal mendapatkan ijazah dalam belajarmu yang engkau usahakan, gagal 
mendapatkan pekerjaan yang engkau inginkan, dan gagal mencapai ilmu yang engkau angankan, tidak 
tersisa lagi dalam dirimu kekuatanmu yang engkau gunakan untuk “memukul” dengannya “luasnya 
pekerjaan yang tidak terikat”. 

 

Dan setelah (melampiaskan syahwat dengan hal haram), janganlah mengira, engkau akan kenyang. 
Tidak, engkau tidak akan kenyang. Setiap kali engkau mencapai satu darinya, engkau akan bertambah 
rakus menyambungnya. Seperti orang yang meminum air lautan, tidaklah air laut yang diminumnya 
melainkan menambah rasa haus. 

Seandainya engkau mengenal ribuan wanita, lalu engkau melihat ada seorang wanita berpaling darimu, 
pastilah engkau sangat menginginkannya dirinya saja, engkau akan merasakan kepedihan karena 
kehilangannya, seperti rasa sedih orang yang tidak mengenal wanita sama sekali, dan inilah Faruq3 
contohnya. 

 Okelah, anda mendapatkan seluruh apa yang engkau minta, kekuasaan dan harta engkau dapatkan, 
namun apakah jasad tubuh mampu menampung seluruhnya? Apakah kuat kesehatan memikul hal-hal 
yang diminta syahwat? Dan lainnya, dan tubuh yang paling kuatpun akan hancur. 

Berapa banyak lelaki, mereka menakjubkan dalam kekuatan mereka, mereka adalah juara dalam lomba 
angkat besi, gulat, memanah dan berlari. Kemudian mereka memenuhi permintaan syahwat mereka, 
lalu mereka tunduk kepada syahwat, hingga akhirnya mereka hancur. 

Sesungguhnya diantara keajaiban hikmah Allah, bahwasanya Dia menjadikan disetiap amal kebaikan, 
pahalanya adalah sehat dan semangat beramal. Dan Dia menjadikan disetiap amal buruk, hukumannya 
adalah kelemahan dan sakit. 

                                                           
3 Raja Faruk, terakhir raja yang memerintah Mesir. 



Dan terkadang seorang lelaki belum mencapai usia 30 tahun, namun nampak seolah berumur 60 tahun. 
Dan yang berumur 60 tahun nampak seperti pemuda yang berumur 30 tahun.  

Dan diantara peribahasa orang barat, yang kita dengar, dan peribahasa ini maknanya benar, yaitu: 

“Barangsiapa menjaga di masa mudanya, akan dijaga di masa tuanya.” 

 

Seandainya seorang lelaki  dibiarkan hawa nafsunya, tidak ada yang hal-hal yang mengganggu nafsunya, 
baik itu gambar-gambar, kisah-kisah, film-film (yang membangkitkan syahwat), terbukanya aurat wanita 
dan tersebarnya hal-hal  buruk. Pastilah nafsu syahwat tidak akan bergejolak kecuali sekali, atau dua kali 
dalam sebulan atau dua bulan.  

Karena diantara kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam ilmu, setiap kali hewan “naik tangga 
perkembangan” (dan manusia termasuk hewan), akan sedikit melakukan hubungan dan lama tidak 
hamil.  

Ayam jago dan ayam betina kawin setiap hari karena masa hamilnya (bertelur) sehari, adapun kucing 
(binatang dari jenis yang punya susu), kawin dengan betinanya sekali atau dua kali dalam setahun, 
karena masa hamilnya adalah sekali atau dua kali dalam setahun.  

Dan manusia lebih tinggi (derajatnya) dari kucing, namun mengapa kucing hanya memiliki satu musim 
(kawin), dan musim itu di (negeri kami) adalah bulan Februari, sedangkan seluruh bulan dalam setahun 
bagi sebagian manusia adalah bulan Februari? Karena adanya hal-hal yang membangkitkan syahwat itu? 

Semua bencana ini, dari hal-hal yang membangkitkan syahwat, datangnya dari para penyeru kejahatan, 
dan para Rasul Iblis. Mereka hiasi wanita dengan bentuk membuka aurat, berhias, bercampur baur 
dengan lelaki, dengan nama “kemajuan peradaban” dan “modern”, dan “kebangkitan wanita”.  

Tidaklah mereka memperhatikan wanita, melainkan seperti perhatian tukang jagal binatang kepada 
domba, dia memberi makan domba, membayar perawatannya, menjaganya, menggemukkannya, akan 
tetapi untuk disembelih..... 

Dan orang-orang yang tekun menyebarkan gambar-gambar telanjang di majalah-majalah mereka, yaitu 
gambar para artis, ini awalnya, kemudian gambar pelajar-pelajar putri dengan alasan olah raga, dan 
gambar wanita-wanita pantai dengan hujjah menghabiskan waktu di musim panas.   

Mereka melakukan ini dalam waktu yang lama, dengan perencanaan matang, dan jalan yang telah 
ditentukan, untuk mengharapkan wajah iblis. 

Kalaulah bukan lantaran karena majalah-majalah mereka, kalaulah bukan lantaran karena cerita-cerita 
dan film-film (yang mengumbar aurat), kalaulah bukan lantaran karena orang-orang yang lulus dari 
sekolahan yang sesat, lalu mereka menguasai - dan ini sangat disayangkan – urusan putra putri kita di 
sekolah-sekolah kita, tentulah kita tidak melihat dan tidak akan menduga melihat, suatu hari wanita-
wanita kaum muslimin akan menyingkapkan betis-betis dan paha-paha mereka untuk permainan Basket, 
atau untuk pertunjukan dalam suatu perayaan olah raga, atau untuk menghabiskan waktu musim panas 
di pantai. 



Seadainya Qasim Amin4 dan semisalnya  dari kalangan tokoh pembawa fitnah dibangkitkan kembali 
(setelah mati), dan melihat akhir keadaan wanita yang mereka seru (untuk membuka aurat), tentu 
mereka akan mati mendadak! 

Dan saya menyakinkanmu, bahwa perkara ini dalam hakikatnya lebih ringan dari apa yang engkau kira, 
dan pembicaraan tentangnya lebih besar, dan mensifatinya adalah lebih besar pengaruhnya dalam jiwa 
orang yang melakukannya, kalaulah lantaran bukan karena seni ini: seni syair, kisah, melukis, dan 
kalaulah lantaran bukan karena hal ini yang mempercantik wanita, dan membaguskan cinta, tentulah 
engkau tidak akan melihat hubungan tubuh dalam jiwamu, dan tidak pula selainmu dari kalangan 
pemuda, seukuran sepersepuluh dari apa yang engkau rasakan hari ini. 

Sesungguhnya dia adalah seperti operasi dokter, sesungguhnya dia adalah kotoran sebenar-benarnya, 
oleh karena itu Allah meletakkan tanaman al-Binju (digunakan untuk membius saat operasi) yang 
mengakibatkan pingsan, seorang tidak melihatnya sebagai suatu kejelekan, dan al-Binju ini adalah 
seperti syahwat, seandainya seseorang memikirkannya dengan tenang, seandainya dia memikirnya 
dengan akal di kepalanya, bukan dengan urat-uratnya, tentulah dia akan melihat syahwat seperti yang 
aku lihat. 

Dan hal-hal menipu yang membangkitkan syahwat (majalah, cerita dll) tidak akan memberi pengaruh, 
tidak akan memberikan rasa pahit dari buahnya, selama tidak ada teman yang jahat, yang menunjukimu 
ke jalan yang keji, dan menyampaikanmu kepada pintunya. Sesungguhnya syahwat itu seperti mobil 
yang berisi muatan penuh, dan teman itu seperti bahan bakar, dan mobil tidak akan dapat berjalan 
bagaimanapun kekuatannya melainkan dengan bahan bakar. 

 

Dan seolah-olah aku mendengarmu berkata: ini penyakitnya, lalu apa obatnya? 

Obatnya adalah kita kembali ke sunatullah, dan tabiat-tabiat yang tercipta. Sesungguhnya Allah tidak 
mengharamkan sesuatu melainkan akan menghalalkan sesuatu pengganti tempatnya. Dia 
mengharamkan riba bersamaan itu Dia menghalalkan perdagangan, Dia mengharamkan zina bersamaan 
itu Dia menghalalkan pernikahan. Maka obatnya adalah menikah. 

 

Hanya pernikahan, jalan perbaikan. Dan aku mengusulkan kepada lembaga-lembaga Islam untuk 
membentuk suatu bagian baru yang menganjurkan para pemuda  untuk menikah, dan menyeru mereka 
untuk menikah, dan memudahkan mereka untuk menikah, menunjukkan seorang pemuda kepada 
pemudi yang keduanya cocok. Dan memberikan pinjaman uang jika pemuda itu miskin. 

Dan untuk usulan ini ada perinciannya dan tambahannya, barangsiapa menyambutnya dan ingin 
mewujudkannya, akan aku jelaskan secara rinci. 

 

                                                           
4 Seorang penulis sastrawan, penyeru kebebasan wanita di Mesir, (lahir 1839 M- wafat 1908 M). Dia menyerukan 
para wanita di mesir untuk membuka hijabnya dan bercampur baur dengan lelaki dalam lapangan pekerjaan. 



Jika tidak memungkinkanmu untuk menikah, namun engkau tidak menginginkan perbuatan keji, maka 
tidak ada cara lain kecuali “at-Tasami” (sublimasi)5. Dan aku tidak ingin membingungkan  bahasan yang 
aku tulis ini dengan istilah-istilah ilmu jiwa, agar dapat dipahami dengan jelas.  

Oleh karena itu aku akan membuat sebuah permisalan, yang aku permisalkan untukmu: Tidakkah 
pernah engkau melihat ceret untuk memasak teh yang dipanaskan di api, jika engkau tutup rapat lalu 
engkau panaskan, akan memancarkan uap yang tertahan. Dan jika engkau melubanginya, airnya akan 
mengalir (tumpah) lalu ceretpun terbakar. Lalu jika engkau menghubungkan dengan alat penggerak 
maka jadilah tenaga penggerak, dapat menjalankan kereta api, terjadilah hal yang menakjubkan.  

 

Maka yang pertama adalah keadaan seorang yang menahan dirinya dari syahwatnya, memikirkannya. 
Yang kedua keadaan orang yang mengikuti jalan kesesatan, pergi menuju tempat-tempat lezat yang 
diharamkan. Yang ketiga adalah keadaan “al-mutasami” (orang yang melakukan at tasaami/sublimasi)6. 

At-Tasaami adalah mengeluarkan dari jiwamu dengan kesungguhan ruh, akal, hati, atau tubuh, 
mengirimkan kemampuan yang tersimpan, lalu mengeluarkan tenaga yang terkungkung ini dengan 
bersandar kepada Allah, tenggelam dalam ibadah. Atau dengan menekuni pekerjaan, mengkhususkan 
dalam seni dan mengungkapkan gambar yang terbayang oleh hasratmu dengan bait-bait syair, atau 
dengan lukisan dalam lembaran,  atau dengan beraktifitas yang menjadikannya berprestasi dalam 
olahraga. 

 

Dan manusia itu wahai putraku, mencintai dirinya sendiri, tidak mendahulukan orang lain dari dirinya. 
Jika dia berdiri dihadapan cermin, lalu melihat pundak dan dadanya sendiri yang kekar, melihat kedua 
tangannya kuat.  

Maka tubuh atletis yang kuat ini lebih dia cintai dari seluruh tubuh wanita. Dia tidak akan senang 
mengorbankan tubuhnya, hilang kekuatannya, dan tidak senang otot-ototnya kembali melemah, 
kembali menjadi kulit di atas tulang,  lantaran  hitam atau birunya mata wanita. 

 

Inilah dia obatnya: Menikah, dan menikah adalah pengobatan yang sempurna. 

 Maka jika tidak mungkin (menikah) maka melakukan “at-Tasami/sublimasi”, dan hal ini akan 
menenangkan (jiwa) dan waktunya terbatas, akan tetapi sesuatu yang kuat untuk menenangkan, 
bermanfaat dan tidak mengganggu. 

 

Adapun solusi yang dikatakan “orang-orang yang lalai dan merusak” bahwa obat dari “kerusakan 
masyarakat” adalah dengan membiasakan laki dan wanita bercampur baur, agar “kekuatan syahwat” 

                                                           
5 (1) perubahan ke arah satu tingkat lebih tinggi; (2) usaha pengalihan hasrat yang bersifat primitif ke 
tingkah laku yang dapat diterima oleh norma masyarakat; (3) perubahan langsung bentuk padat suatu zat 
menjadi uap tanpa melalui bentuk cair. (Kbbi) 
6 idem 



hancur dengan kerbiasaan (bercampur baur antara laki dan wanita). Dan juga membuat lokalisasi 
(pelacuran) maka ini adalah “omongan kosong”.  

Orang-orang kafir telah mencoba hal ini, maka cara ini bahkan menambah syahwat dan kerusakan7. 

Adapun lokalisasi (pelacuran) jika kita bersepakat membuatnya, maka wajib memperluasnya hingga 
mencukupi seluruh jumlah pemuda. Jika demikian, hendaknya ada di Cairo lebih dari 100 ribu pelacur, 
karena di Cairo (Mesir) jumlah penduduknya 2,5 juta!8 Dan jumlah pemudanya minimal 200 ribu orang.  

Jika kita membolehkan para pemuda untuk melakukan perzinaan, dan tidak memerlukan pernikahan, 
lalu apa yang kita perbuat untuk para wanita? Apakah kita akan membuat juga lokalisasi pelacuran yang 
didalamnya adalah para pelacur lelaki? 

Semua ini omong kosong wahai putraku, bukan akal-akal mereka yang berbicara, yang berbicara adalah 
syahwat mereka. 

Mereka tidak menginginkan perbaikan akhlak dan kemajuan untuk wanita, tidak pula mereka 
menyebarkan kehidupan madaniyah (kehidupan maju perkotaan/modern), atau ruh olahraga (dengan 
menyuruh berpakaian yang membuka aurat), tidak pula kehidupan universitas (kehidupan terpelajar). 
Ucapan mereka semua itu hanyalah lidah-lidah yang menjulur (yaitu seperti lidah ular yang beracun, 
pent.),      

 Setiap hari mereka berbuat bi’dah (hal baru yang tidak pernah diajarkan agama) lalu membawanya ke 
masyarakat, kemudian melariskan propaganda itu kepada masyarakat.  

Mereka hanya menginginkan putri-putri kita, saudari-saudari ktia “keluar untuk mereka”, untuk 
menikmati “tubuh-tubuh yang nampak dan tersembunyi” dari jasad wanita kita. 

Dan mereka  mendapatkan “yang halal dan haram” dari bernikmat-nikmat terhadap wanita kita. 

Mereka “menemani” wanita-wanita kita yang bersendirian dalam perjalanan. 

Mereka berdansa/berjoget bersama wanita-wanita kita yang mempercantik dirinya dalam pesta dan 
perayaan. 

Bersamaan itu pula. Sebagian ayah tertipu, mereka “berkorban menyembelih kehormatan” putri-putri 
mereka (dengan membiarkan putri mereka mengikuti kebebasan syahwat) agar dikatakan sebagai ayah 
“yang modern”. 

Dan sesudah semuanya ini wahai putraku: 

Janganlah bimbang untuk menulis surat padaku, jika balasan suratmu ini tidak membuatmu senang, dan 
janganlah malu dari rasa panas syahwat yang telah Allah berikan dalam jiwa, sesungguhnya itu tanda 
kekuatan, daya dan masa muda (pemuda). 

                                                           
7 Negara-negara Skandinavia (norwegia, swedia, Denmark)  membebaskan anak-anak mereka melampiaskan 
syahwatnya sekehendak mereka, lalu apakah mereka bahagia? Bukankah negara mereka paling banyak 
penduduknya yang bunuh diri, runtuh moralnya, banyayk mengkonsumi minuman keras dan narkoba, segala hal 
yang menjadikan “perang kehidupan”. 
8 Sekarang mencapai 10 juta orang. 



Dan hendaknya engkau menikah, sekalipun engkau masih pelajar, jika engkau tidak mampu menikah 
saat masih pelajar, berpegang teguhlah dengan “rasa takut kepada Allah”, dan “dengan teggelam dalam 
ibadah dan ilmu”, “tenggelam dalam seni”, dan hendaknya engkau beraktivitas olah raga, karena olah 
raga adalah pengobatan syahwat yang baik. 

Pembicaraan masalah ini amat panjang, dan inilah tulisan yang sesuai proporsinya, barangsiapa ingin 
meminta tulisan yang lebih luas, saya akan menambahnya dalam risalah lain insya Allah, atau makalah 
yang dikehendaki penerbit.  
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Juli 9, 2018 

Untuk Putriku  

Khonsa al-Abidah 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 


