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Pakaian Pendek Untuk Anak Kecil 
Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin ditanya:   

Sebagian wanita –semoga Allah memberi hidayah 

kepada mereka- memberikan kepada putri-putrinya yang masih 

kecil pakaian yang sangat pendek yang membuka kedua 

betisnya. Apabila kami memberi nasihat kepada mereka, 

mereka menjawab bahwa mereka juga memakai pakaian 

seperti itu sebelumnya dan hal itu tidak membahayakan kami 

setelah kami besar, bagaimana pendapat Syaikh tentang hal 

itu? 

Jawaban:  Menurut hemat saya, tidak sepantasnya 

kepada manusia memberi kepada putri-putrinya pakaian 

seperti ini, sementara dia masih kecil. Karena apabila ia sudah 

terbiasa tentu hal terasa mudah atasnya di hari kemudian. 

Adapun bila ia sudah terbiasa berpakaian rapi dari masa 

kecilnya niscaya ia tetap atas hal itu hingga besarnya. Nasihat 

saya kepada saudari-saudariku wanita muslimah hendaklah 

mereka meninggalkan pakaian impor dari luar dari musuh-

musuh agama, hendaklah mereka membiasakan putri-putrinya 

mengenakan pakaian yang menutup aurat dan bersikap malu, 

maka sikap malu termasuk bagian dari iman. 
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