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Khas buat suamiku, Mohd Faisal Bin Mustaffa;  

guru hidupku 

mengajarku cara melihat segala 

dengan mata hati dan nurani. 

 

Emak ayah dan ibu bapa mertuaku; 

kalianlah pendidik diri 

sehingga kerikil di jalanan 

menjadi batuan manja yang mencumbui kakiku.  

 

Kekasih kecilku, Afham Khairi; 

sahabat terbaik peneman hidup. 

 

Rakan-rakan guru; 

teman berjuang menukang insan. 

 

Pelajar-pelajar kesayangan; 

kalianlah subjek ujian 

yang mengajarku hakikat kehidupan. 
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MUKADIMAH 

DALAM dunia ini, tidak semua yang dihajatkan akan terpenuhi. Itulah hakikat dunia. Sebuah 

singgahan yang dipenuhi ujian demi ujian. Lantaran itulah hidup ini terlalu banyak dugaan kerana 

kita hidup sememangnya untuk diuji.  

 Hawa yang sejuk, kicauan beburung, desiran angin dan desa yang permai, itulah impianku. 

Sebaliknya, aku dihantar ke tengah-tengah gunung konkrit, simen dan batu-batu pejal yang agam. 

Sungguh, setiap sesuatu yang berlaku pasti tersirat hikmah. Hikmah itu pula seperti menghirup 

secangkir kopi. Enaknya hanya dirasa setelah pahitnya menyelar kerongkongan. 

 Guru. Itulah pilihan kerjayaku. Dahulu, guru sering disangka tiada kerja. Masuk ke kelas 

dan mengajar semata-mata. Bermodalkan ‘air liur’, tugas guru adalah pekerjaan paling mudah 

dengan bayaran gaji bulanan yang tetap dan selesa. Namun, kerjaya guru sekarang tidak boleh 

disamakan seperti dahulu. Guru semakin banyak kerja dan bebannya berganda-ganda.  

 Itulah namanya ujian. Hidup kita di atas dunia tidak lain hanyalah ibarat seorang pelajar 

yang sedang menduduki ujian di dewan peperiksaan. Andai bekalan yang dipersiapkan mantap, 

maka natijahnya akan baik. Begitulah sebaliknya. 

 Siapa pun kita, kita sememangnya sudah ditentukan untuk diuji. Andai ujian yang diterima 

itu sukar dan keras, laluannya pula berkerikil tajam dan curam untuk didaki, maka kekerasan dan 
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kepayahan itu hakikatnya untuk membentuk diri menjadi lebih cekal, tabah dan berhati waja. 

Bukan untuk mendera. Di situlah hikmahnya bagi orang-orang yang merenung dengan mata hati. 

 Justeru, tulisan-tulisan yang terkumpul di dalam buku ini merupakan himpunan 

pengalamanku yang masih baharu di sekolah, tetapi telah menelan pahitnya cabaran sebagai 

seorang pendidik. Cabaran-cabaran itulah yang akhirnya memaknakan kehidupanku dan 

memperteguh peribadiku sebagai seorang guru.  

 Bagaimanapun, aku akui, setiap apa yang aku lalui setakat ini bukanlah menjadikan aku 

seorang guru terbaik di arena pendidikan. Hal ini adalah kerana setiap orang guru akan mendepani 

pengalaman yang berbeza-beza, sesuai dengan lokasi dan persekitaran masyarakat yang harus 

didepaninya. Barangkali terdapat lebih ramai guru yang menghadapi pelbagai masalah yang lebih 

runcing dan besar berbanding aku, contohnya guru-guru yang ditempatkan mengajar di pedalaman 

Sabah dan Sarawak. Apa yang dilalui mereka pastinya berbeza dengan aku yang pertama kali 

ditempatkan mengajar di sebuah bandar besar dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Namun 

demikian, setiap cabaran yang ditempuhi sama ada di pedalaman atau di bandar mempunyai 

kompleksiti tersendiri.  

 Di dalam buku ini, aku telah tuangkan secebis pengalamanku ketika menghadapi dan 

melayani kerenah para pelajar dewasa ini. Dengan segala masalah yang dititipkan, para pendidik 

yang terdiri daripada kalangan ibu bapa, guru dan anggota masyarakat diharapkan akan lebih peka 

dengan anak-anak remaja dan masalah yang melingkari mereka. 

 Apa yang diketengahkan ini diharap mampu membuka mata hati kita dalam mendidik 

golongan remaja dengan cara yang lebih berhikmah. Wallahuaklam.
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Catatan 1: Akhlak Bunga Diri 

Baiknya Jason!  

JASON. Remaja Kristian berbangsa Cina itu sungguh penyantun, hingga adakalanya aku berasa 

malu dengan bangsaku yang menggalas gelar ‘Muslim’. Aku mulai mengajar Jason ketika dia di 

tingkatan dua, dan selama mengenalinya, dia seorang murid yang amat berakhlak. Jason tidak 

pernah mentohmah pelajar lain sekalipun berlainan agama dengannya sebagaimana yang sering 

dilakukan oleh kebanyakan pelajar lain.  

 Jason begitu penyantun. Jika barangku terjatuh, dia akan bertindak pantas agar dapat 

mendahuluiku dan orang lain daripada mengangkatnya. Dia malah menegahku. “Jangan, cikgu. 

Biar saya ambil,” katanya. Dialah juga yang telah menyebarkan pengaruh di sekolah itu agar 

pelajar-pelajar Cina di tingkatan lain mengucapkan salam hormat kepadaku; Chao an (selamat 

pagi) atau Wu an (selamat petang). 

Dalam banyak peristiwa ketika hendak ke kelas, ramai pelajar lelaki memenuhi koridor 

menyebabkan aku sukar melalui kawasan berkenaan. Jasonlah yang akan menjadi benteng 

penahan dengan mendepangkan tangannya, agar mereka tidak melanggar tubuhku yang kecil.  

Baiknya Jason! Alangkah indahnya jika di pangkal namanya ada ‘Muhammad’.  

Ilmu Bukan Pengukur Akhlak 

Imam Ghazali Rahimahullah menjelaskan bahawa akhlak ialah suatu keadaan yang 

tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan senang tanpa memerlukan 

pemikiran dan penelitian. Apabila perbuatan yang dizahirkan itu baik dan terpuji menurut syarak 
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dan akal, perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia. Sebaliknya apabila perbuatan yang 

dizahirkan itu buruk, ia dinamakan akhlak yang buruk.  

Mengajar subjek Pendidikan Islam dan sering bergaul dengan murid menyebabkan aku 

tahu kemenjadian akhlak mereka. Adakalanya benteng kesabaran itu pecah melihat kebiadaban 

mereka. Masakan tidak. Selama bertahun-tahun mereka diajar dengan segala macam ilmu yang 

terdapat dalam silibus, malangnya, semakin tinggi dan dalam belajar, akhlak semakin rosak. Apa 

yang diajar bagai tidak terserap langsung oleh telinga untuk dibawa ke hati bagi melahirkan 

amalan. 

Aku seringkali bingung memikirkan keadaan ini. Bagaimanapun, aku tahu, tingginya ilmu 

bukanlah pengukur akhlak seseorang. Ilmu hanyalah wasilah untuk beramal, bukan tujuan utama 

belajar. Syeikh Abdurrahman Bin Qasim An-Najdi Rahimahullah mengatakan, “Amal adalah 

buah ilmu. Ilmu itu dicari demi mencapai sesuatu yang lain. Fungsi ilmu ibarat sebatang pohon, 

sedangkan amalan seperti buahnya. Oleh itu, setelah mengetahui ajaran agama Islam, seseorang 

harus menyertainya dengan amalan. Orang berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya lebih 

jelek keadaannya daripada orang bodoh.” 

Ambil Akhlak, Barulah Ilmunya 

Ulama terdahulu telah lama menitikberatkan adab dan akhlak melebihi segala-galanya, 

sekalipun untuk mendapatkan ilmu daripada seorang guru. Apa yang mereka lakukan adalah 

mengambil akhlaknya, seterusnya barulah ilmunya. 

Ibu Imam Malik Rahimahullah sangat faham hal ini dalam mendidik anaknya. Imam 

Malik Rahimahullah mengisahkan: 
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“Aku berkata kepada ibuku, ‘Aku akan pergi untuk belajar.’ ‘Ke marilah!’ kata ibuku, 

‘Pakailah pakaian ilmu!’ Lalu ibuku memakaikan aku mismarah (suatu jenis pakaian) dan 

meletakkan kopiah di atas kepalaku, kemudian memakaikan serban di atas kopiah itu. Setelah itu, 

dia berpesan, ‘Sekarang, pergilah untuk belajar!’ Dia juga pernah mengatakan, ‘Pergilah kepada 

Rabi’ah (guru Imam Malik)! Pelajarilah adabnya sebelum engkau pelajari ilmunya!’” 

 

Ikrar Iblis 

Seringkali juga aku terpaksa akui bahawa runtuhnya akhlak generasi hari ini adalah 

disebabkan oleh rencam strategi yang telah diatur oleh makhluk Allah yang derhaka, iaitu syaitan. 

Aku sekali-kali tidak akan pernah lupa dengan sumpah syaitan untuk menyesatkan seluruh anak 

Adam. Tokoh utama syaitan iaitu iblis telah melafazkan ikrar tersebut dalam rakaman Surah Al-

A’raf ayat 16 dan 17 setelah Allah SWT menghukumnya dan mengeluarkannya dari syurga. Kata 

iblis: “Kerana Engkau telah menghukumku sesat, (maka) demi sesungguhnya, aku akan 

mengambil tempat menghalangi mereka (daripada menjalani) jalan-Mu yang lurus; Kemudian 

aku datangi mereka dari hadapan mereka serta dari belakang mereka, dan dari kanan mereka 

serta dari kiri mereka; dan Engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur.” 

Sekalipun sering merasa seperti mencurah air ke daun keladi, aku masih tidak berputus asa 

untuk melihat bunga akhlak mulia menguntum mekar dalam kalangan muridku. Kerana itu, aku 

ajari mereka doa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sebuah hadis yang mulia: 

“Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada akhlak, amal dan hawa nafsu yang 

mungkar.” Amin. 
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Catatan 2: Badai Telefon Bimbit  

“SAYA cemburu melihat rakan-rakan memiliki telefon bimbit sendiri. Sudah banyak kali saya 

meminta kepada ibu supaya dibelikan telefon bimbit biarpun bukan daripada jenis yang mahal. 

Malangnya ibu tidak mengendahkan. Jadi, apa yang perlu saya lakukan untuk menenangkan diri 

daripada perasaan cemburu?” 

 E-mel itu dikirim oleh seorang pelajar. Usianya masih hijau. Fikiranku mulai meneroka 

angkasa ingatan lalu. Ketika masih di bangku sekolah, beberapa orang rakan sekelasku turut 

memiliki telefon bimbit. Zaman itu boleh dikatakan penggunaannya masih di peringkat permulaan. 

Telefon rumah masih menjadi pilihan utama.  

Prioriti Belajar 

 Hatiku pernah terdetik iri melihat rakan-rakan begitu mudah berhubung sesama mereka. 

Bagaimanapun, rasa itu kuinjak-injak hingga padam sumbu apinya. Aku tahu prioriti pada waktu 

itu. Belajar lebih utama daripada meladeni keseronokan berkawan. Setelah umurku menginjak 18 

tahun, aku melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti. Di sana, majoriti pelajar memiliki telefon 

bimbit sendiri. Justeru, dapatlah mereka menghubungi ibu bapa dengan mudah. Aku masih ingat 

pada hari pertama orientasi pelajar baharu. Teman-teman lain sering menelefon keluarga mereka 

pada waktu makan, sementara aku hanya mampu memeram rindu di hati sambil menelan nasi 

berlaukkan air mata. 

 Pun begitu, aku masih tidak memiliki hasrat untuk mempunyai telefon bimbit sendiri. Aku 

lebih rela berulang-alik setiap hari ke pondok telefon awam yang disediakan di dalam kawasan 
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asrama untuk menelefon ke kampung. Berkali-kali ayah bertanya sama ada aku memerlukannya, 

tetapi aku sering menolak. Kelebihannya adalah aku tidak diganggu oleh pelajar lelaki kerana 

mereka tidak dapat menghubungiku. Pernah beberapa ketika, mereka terpaksa menyampaikan 

pesan menerusi temanku yang mempunyai telefon bimbit. Atau cara yang lebih konvensional; 

mengutus surat!  

Tiada Kepentingan Menggunakan Telefon Bimbit 

 Mengingatkan kenangan lampau itu, aku membalas e-melnya. Ya, meski pada zaman aku 

bersekolah dahulu tidak secanggih teknologi hari ini, aku tetap memandang pelajar-pelajar belum 

sesuai menggunakan telefon bimbit sendiri kerana mereka tidak ada kepentingan.  

Jika mereka menggunakan telefon bimbit dalam keadaan tidak ada kepentingan, mereka 

akan mula mengorak langkah bagi mewujudkan kepentingan sendiri menerusi penggunaan telefon 

bimbit, seperti mendapatkan nombor telefon orang yang diminati, menjalin hubungan cinta dan 

hubungan angkat serta mengakses pelbagai bahan tidak sihat seperti gambar-gambar pornografi 

dan sebagainya. Selain itu, mereka juga tidak akan mampu untuk menampung beban kewangan 

hasil penggunaan telefon bimbit kerana mereka belum mempunyai saluran pendapatan yang tetap. 

Menyekat Jalan Menuju Kebinasaan 

Mengenangkan keburukan telefon bimbit yang tidak dapat dikawal penggunaannya, aku 

teringat firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 195 yang mengingatkan hamba-Nya agar 

tidak menjerumuskan diri ke lembah kebinasaan: “Janganlah kamu mencampakkan diri ke dalam 

kebinasaan.” Menurut Syeikh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa’dy dalam tafsirnya, menjatuhkan diri 

ke dalam kebinasaan merujuk kepada melakukan apa yang menjadi sebab kebinasaan jiwa atau 
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roh. Dalam Usul Fiqh, terdapat satu kaedah yang dinamakan Saddu al-Dzarai’, iaitu menyekat 

jalan yang menuju kepada kebinasaan. Kaedah ini menghalang kita daripada melakukan perkara-

perkara yang diharuskan yang boleh membawa kepada perkara-perkara haram. 

Niat Ukuran Perbuatan 

Bagaimanapun, menurutku, penggunaan telefon bimbit oleh siapa pun haruslah 

berdasarkan ukuran niatnya. Aku sangat setuju dengan lontaran kata-kata Imam Nawawi dalam 

hal ini, iaitu: “Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya sesuatu perbuatan. Jika niatnya benar, 

perbuatannya itu benar, dan jika niatnya buruk, perbuatannya itu juga buruk.”  

Imam Hassan al-Basri, seorang ulama terkemuka dari kalangan tabiin pernah menitipkan 

suatu cara untuk mengelak daripada berlakunya penyesalan akibat daripada sesuatu perbuatan. 

“Semoga Allah merahmati seorang hamba yang merenung sejenak sebelum melakukan sesuatu 

amalan. Jika niatnya adalah kerana Allah, dia melakukannya. Tetapi jika niatnya bukan kerana 

Allah, dia mengurungkannya.”   

Takwa Bahtera Penyelamat 

Bagiku, segala masalah yang merumitkan jiwa umat pada hari ini bukanlah berpunca 

daripada alat-alatnya, tetapi bertitik tolak daripada pengendali alat itu sendiri yang tidak 

bersandarkan iman dan takwa dalam mengendalikannya. Luqman Hakim pernah berpesan: “Dunia 

ini umpama lautan dalam. Ramai orang sudah ditenggelamkannya. Justeru, jadikanlah takwa 

sebagai bahteranya.”  

E-mel selesai ditulis. Aku segera klik butang ‘Hantar’.  
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Catatan 3: Bahana Obsesi 

“ALAMAK, waktu rehat dah nak habis!” keluh seorang pelajar perempuan sambil melangkah 

buru-buru menghala ke kelas menengah atas. 

 “Kau nak ke mana? Macam ribut saja,” soal temannya yang setia membuntuti. 

 “Nak cari kakak angkat akulah. Hari ini aku belum berjumpanya. Rasa tak sempurna 

hidup.” 

 “Amboi, sehari tak tengok, tak mati pun!” balas temannya jengkel. 

Gejala Angkat Suatu Sindrom 

 Remaja adalah ‘hartawan’ emosi. Justeru, remaja suka andai perasaan dan jiwanya dibelai 

oleh seseorang yang selama ini diidolakan. Gejala ‘angkat-mengangkat’ merupakan salah satu 

sindrom di sekolah mutakhir ini, khususnya sekolah yang menempatkan pelajar-pelajar berjantina 

tunggal. 

 Pelajar sendiri maklum bahawa budaya angkat-mengangkat adalah suatu kesalahan dari 

sudut peraturan sekolah. Ini kerana kesan yang mungkin timbul daripada budaya ini lebih dominan 

negatifnya berbanding positif. Sebahagian pelajar mungkin mengambil pelajar cemerlang sebagai 

kakak angkat atau abang angkat dengan alasan untuk mendapatkan bimbingan dalam pelajaran 

sehingga cemerlang bersama. Atau, barangkali dengan angkat-mengangkat ini, pelajar akan 
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menguasai dan memantapkan bahasa Melayu kerana lazimnya berkajang-kajang surat ditulis bagi 

melahirkan perasaan. Namun, sejauh mana alasan ini terbukti terpakai?  

Obsesi Dihanyut Perasaan 

 Hakikatnya, gejala ini lebih banyak membuatkan pelajar dihanyut perasaan masing-

masing. Buktinya, pelajar akan cenderung untuk menyukai dengan keterlaluan, atau dalam erti 

kata lain ialah ‘obsesi’. Obsesi adalah suatu perasaan yang sentiasa mengganggu atau menghantui 

fikiran seseorang. Umpamanya, jika dia melihat adik angkat atau kakak angkatnya bermesra 

dengan teman-teman lain, akan timbul perasaan cemburu keterlaluan sehingga menyebabkan 

fikirannya tidak dapat lagi difokuskan terhadap pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Jika 

berterusan begini, bagaimana dengan masa depan? 

Cintai dan Bencilah Sekadarnya 

Saidina Ali pernah mengingatkan kita dengan berkata: “Cintailah orang yang engkau cintai 

sekadarnya, boleh jadi suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang engkau benci. Bencilah orang 

yang engkau benci sekadarnya, boleh jadi suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang engkau 

cintai.” 

Apa yang dapat ditafsirkan daripada ungkapan ini adalah menyukai atau mengidolakan 

seseorang biarlah berpada. Begitu juga halnya dalam membenci. Seringnya seseorang yang obsesi 

dalam meminati seseorang akan menggantungkan cita-cita ‘sempurna’ terhadap idolanya di langit 

impian. Malangnya, tanpa disedari, cita-cita yang dianyam terlalu tinggi untuk digapai oleh 
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seorang manusia. Apabila berlaku sesuatu yang menyalahi hasratnya kelak, maka jadilah dia patah 

hati dan dirundung pilu berhari-hari. 

Perkara ini juga pernah ditegaskan oleh Hasan al-Basri rahimahullah: “Cintailah 

sekadarnya dan bencilah sekadarnya. Sungguh telah berlebihan suatu kaum dalam cinta, kemudian 

mereka menjadi hancur kerananya, dan telah berlebihan suatu kaum yang lain dalam membenci, 

kemudian mereka menjadi binasa.” 

Amal Soleh Menemani Ke Dalam Kubur 

Imam Hatim al-Asam pernah mengungkapkan sebuah wasiat yang berbunyi: “Aku 

mendapati makhluk yang ada di dunia ini mempunyai suatu yang dikasihi dan yang diasyikinya. 

Sebahagian yang dikasihi itu menemani kekasihnya sehingga masa sakit sahaja, dan ada pula yang 

sentiasa menemaninya sehingga ke alam kubur, manakala yang lainnya akan terus pulang. Ia pun 

membiarkan kekasihnya seorang diri di alam kubur. Lalu, aku terus berfikir, dan akhirnya 

membuat kesimpulan bahawa sebaik-baik kekasih itu adalah kekasih yang setia mengiringi 

kekasihnya ke dalam kubur dan menjadi penghibur dan teman setia. Tidak ada kekasih yang 

bersedia berbuat demikian kecuali amal soleh.” 

Yang nyata, hubungan angkat bukanlah suatu kesalahan. Yang menjadi kesalahan adalah 

cara ia dijalinkan apabila tidak menepati kehendak agama. Islam adalah agama yang menekankan 

sikap bersederhana dalam semua perkara, termasuklah ibadat. Ini bermakna, sikap obsesi adalah 

dilarang sama sekali kerana kesannya boleh memakan diri. 

Kecintaan Hakiki Mendekatkan Diri Dengan Akhirat 
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Imam al-Ghazali pernah menitipkan sebuah pesanan, “Kecintaan seseorang yang hakiki 

kepada insan lain kerana Allah bukanlah bermaksud mencintai insan itu kerana zatnya (sifatnya), 

sebaliknya adalah kerana insan itu dapat mendekatkan dirinya dengan akhirat.” 

Justeru, hubungan angkat yang diredai Allah adalah hubungan yang mampu menjadikan 

seseorang baik dalam beramal kerana menyedari dunia adalah sebagai ladang bercucuk tanam 

untuk kemudian menuai hasilnya di akhirat. Wallahua’lam. 
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Catatan 4: Bahaya Memperolok Agama 

SEDIH. Itulah istilah yang mampu menjelaskan rasa hatiku saat itu.  

 Masih jelas di ingatanku saat memasuki kelas awal pagi tadi. Seperti biasa, aku meminta 

semua pelajar berdiri untuk membaca doa bersama-sama. Mereka malas-malas mahu bangun. 

 “Kenapa kami perlu bangun, ustazah? Nak baca doa, duduk pun boleh.” Salah seorang 

pelajar mempersoalkan arahanku. 

Tanda Hormat dan Rendah Diri 

 Aku tersenyum. “Setiap kali perhimpunan, kenapa kita berdiri dengan penuh hormat 

apabila menyanyikan lagu kebangsaan? Sehinggakan kita akan diam kaku, malah akan 

menghentikan sebarang aktiviti sebaik mendengar lagu tersebut. Jadi, kenapa pula kita tidak boleh 

buat begitu untuk berdoa kepada Allah, Tuhan kita? Itu juga sebagai tanda hormat dan rendah diri 

kita kepada-Nya.” Aku menjelaskan sambil memandang wajah-wajah tidak puas hati di 

hadapanku.  

 Mereka tanpa banyak soal terus bangun sambil memulakan bacaan doa. Ketika doa 

penerang hati dibacakan, tiba-tiba telingaku menangkap lantunan suara sedang mendendangkan 

lagu kebangsaan di celah-celah alunan doa yang dibacakan. Aku mendengar dengan teliti. Benar. 

Makin lama makin kuat dan jelas menempel di cuping telingaku. 

 Hatiku bagai bara yang dihembus-hembus. Astaghfirullah, penghinaan apakah ini? Serta-

merta aku menyuruh semua pelajar diam. Mataku buntang dan wajah pelajar-pelajar yang 
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memperolok-olokkan bacaan doa itu segera terimbas di kornea mata. Aku menggetap bibir. 

Menahan sebak di dada. Mataku berkaca-kaca, ditahan agar tidak tumpah.  

 “Kamu tahu tak apa yang sedang kamu lakukan ini? Kamu sedarkah yang kamu telah 

memperolok-olokkan agama? Kita Islam, bukan? Jadi, kenapa kita mempermainkan agama kita 

sendiri?!” Aku benar-benar marah. Pelajar-pelajar di hadapanku diam. Sesekali mereka tersenyum 

sesama mereka. Seolah-olah langsung tidak merasakan bersalah.  

 “Berdiri sampai rehat!” Aku menjatuhkan hukuman.  

 Aku tidak mengajar hari itu. Sebaliknya, aku terus ‘membasuh’ pemikiran pelajar-

pelajarku itu. 

 Baru minggu sudah, aku telah merotan seorang pelajar lelaki kerana kesalahan yang sama. 

Aku masih ingat soalan yang ditanya secara umum; siapakah Saidina Ali? Salah seorang pelajar 

menjawab, “Ali Café.” Aku metah terkejut, lantas memberi amaran, “Kalau tidak tahu, jangan beri 

jawapan sebarangan. Bukan semua benda boleh dibuat main. Ia boleh menjejaskan akidah kita.”  

Istihza’ Perbuatan Memperolok Agama 

 Istihza’. Itulah istilah Arab yang sering disebut dalam al-Quran berkenaan perlakuan 

memperolok agama oleh orang-orang kafir dan munafik. Dari segi bahasa, istihza’ bermaksud 

melecehkan, sementara dari segi istilah dapat difahami sebagai gangguan dan penghinaan dalam 

bentuk olok-olok dan kelakar. 
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 Aku tidaklah mahu menyalahkan pelajarku seratus peratus. Barangkali mereka tidak tahu. 

Lagi pula, mereka terlalu terdedah dengan drama dan filem di televisyen yang mutakhir ini sering 

menjadikan agama sebagai bahan bercanda dan bersenda gurau.  

Gurauan Yang Boleh Membatalkan Akidah 

 Mereka mungkin buta hakikat bahawa semua itu saling berkaitan dengan rukun iman yang 

enam yang sering dihafal sedari sekolah rendah. Aku sendiri hairan bagaimana mereka boleh 

bermain-main dengan perkara sebegitu, sedangkan kesannya amat besar; boleh membatalkan 

akidah!  

 “Kami hanya bergurau.” Itulah jawapan membela diri apabila tindakan mereka dipersoal. 

Aku lantas teringat pada firman Allah dalam Surah Al-Taubah ayat 65 yang bermaksud: “Dan jika 

kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentu mereka akan 

menjawab: Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Katakanlah: Apakah 

dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan rasul-Nya, kamu selalu berolok-olok?” 

 Aku tidak mahu pelajar-pelajarku bertindak serupa kaum munafik dalam ayat itu. Sewaktu 

mengingatkan mereka tentang larangan memperolok-olokkan agama, aku membaca sepotong 

hadis. 

Neraka Tempat Mereka Yang Berkata Tanpa Berfikir 

 Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis daripada Abu Hurairah RA bahawa 

Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan suatu perkataan 

yang tidak difikirkan kesan-kesannya akan membuatnya terjerumus ke dalam neraka yang 

dalamnya lebih jauh dari jarak timur dengan barat.”  
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 Aku sayang pelajar-pelajarku. Aku tidak mahu ucapan dan perbuatan mereka 

membinasakan diri mereka sendiri. Aku menarik nafas dalam-dalam. Aku harus lebih tabah dan 

sabar untuk menanamkan kesedaran membela agama dalam diri mereka. 

 “Aku yang harus merubahnya,” tekadku, sambil menapak ke kelas.  
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Catatan 5: Bertarung Dengan Ketakutan 

REMAJA amat mahal, 

sesungguhnya 

tiada terbeli oleh perjanjian 

harga remaja adalah pendirian 

keberanian dan ilmu. 

 

Meneliti rangkap sajak berjudul Harga Remaja oleh Profesor Rahman Shaari itu, aku 

terimbas peristiwa didatangi seorang rakan sejawat di bilik guru. Dia bukanlah seorang guru, 

namun dia adalah guru hidupku. Usianya yang sudah setengah abad menambah rencah 

pengalamanku yang masih terkial-kial hendak menentukan masam manis citra hidup.  

Tahun 1980-an, sewaktu aku masih belum dilahirkan ke dunia ini, dia seorang gadis usia 

12, dengan jiwa berani dan kental hati telah nekad bekerja sebagai pembantu rumah di beberapa 

buah rumah milik penjajah yang masih bersisa. Bayangkan, saat itu dia cuma seorang anak kecil. 

Apa sahaja bisa terjadi. Tetapi setiap hari, dia telah persiapkan bekalan doa dan pasrah hati kepada 

Allah agar sentiasa memberi perlindungan kepadanya dalam mencari rezeki yang halal.  

Lalu, dia bekerja mengemas rumah, memasak dan menjaga anak kecil sekalipun dia sendiri 

masih kecil. Kesusahan telah mengajarnya untuk berdikari dan menjadi gadis serba boleh. 

Beberapa kali dia cuba diambil kesempatan oleh majikannya, tetapi dia bijak. Dia berhati-hati. Di 

hatinya juga doa dan tawakal tidak pernah mati. 
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Takut Tidak Bertempat 

Hari ini, aku lihat keberanian seperti itu tidak ada dalam jiwa pelajar. Mereka sering takut 

tidak bertempat. Takut tidak kena gaya dan cara. Takut bercakap, takut menyoal, takut duduk di 

barisan hadapan dan seribu satu jenis ketakutan terperangkap dalam diri. Ketakutan itu hakikatnya 

harus dicabar. Ia perlu diperangi dengan senjata keberanian. Jika ketakutan dibiar meraja dalam 

diri, kebenaran pasti tidak akan tertegak. Keberanian juga akan menjadi kian tumpul seiring masa 

yang beranjak. Alangkah rugi! Ketika itu mungkin sudah banyak peluang yang datang disia-siakan 

begitu sahaja.  

Benar Jadi Berani 

Pepatah Cina pernah menyebut; Benar jadi berani. Sungguh. Buktinya, Saidina Umar bin 

Al-Khattab yang terkenal dengan keberanian dan kegagahannya pernah memimpin sekumpulan 

umat Islam bersolat di hadapan Kaabah secara terbuka buat pertama kalinya dalam sejarah Islam. 

Beliau sendiri yang melindungi para jemaah daripada gangguan orang-orang kafir Quraisy. 

Bermatlamatkan menegak kebenaran, Saidina Umar menjadi seorang pemberani sehingga 

dikatakan syaitan turut menghindar diri apabila bertembung dengan beliau di pertengahan jalan. 

Abu Dzar Al-Ghifari, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang akrab dan mesra dengan 

baginda juga pernah mengungkapkan, “Andai kamu meletakkan pedang yang terhunus di leherku 

sewaktu aku menyampaikan perintah Allah dan Rasul-Nya, aku akan terus berbicara, sekalipun 

pedangmu itu akan memutuskan leherku.” 

Keberanian Perlu Kebijaksanaan dan Ilmu 
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Bagaimanapun, keberanian haruslah berasaskan kebijaksanaan dan ilmu. Bukan 

semberono. Benarlah peribahasa Jepun yang menyebutkan; “Kebijaksanaan dan keberanian adalah 

seperti dua roda pada gerabak.” Menggunakan satu roda sahaja, sebuah kenderaan mungkin tidak 

dapat bergerak. Tujuan tidak tercapai, bahkan berkemungkinan menyumbang kepada masalah lain 

pula. Seseorang yang menggunakan keberanian semata-mata sebagai takaran tindak-tanduknya, 

dia hanya akan menjerumuskan dirinya serta orang lain ke lembah kebinasaan. 

Mengeyakan kenyataan itu, aku teringat kata-kata Khalifah Umar Bin Abdul Aziz: 

“Barangsiapa yang mengabdikan diri kepada Allah tanpa ilmu, dia akan melakukan lebih banyak 

kerosakan daripada kebaikan.” Malah Imam Ibnu Sirin pernah menitipkan pesanan: “Seseorang 

yang mati dalam keadaan jahil adalah lebih baik berbanding seorang yang jahil tetapi berani 

mengeluarkan pendapatnya tanpa berasaskan ilmu.” 

Keberanian itu perlu, tetapi landasannya adalah ilmu. Keberanian perlu dizahirkan dalam 

perkara-perkara positif untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat dan negara.  

Baru-baru ini, aku telah memujuk seorang pelajar yang bergaduh dengan sahabat baiknya 

supaya dia menyegerakan meminta maaf meskipun bukanlah dia yang memulakan. Aku 

menitipkan pesan Buya Hamka kepadanya: “Berani menyatakan pendirian adalah sifat sateria, 

tetapi berani surut dari yang salah dan berani mengaku adalah lebih sateria.” Aku lega melihat 

anggukan dan senyuman yang terukir di bibirnya. 

Melihat ke dalam diri, aku segera menuturkan doa yang pernah dibacakan oleh Rasulullah 

SAW untuk menghindar diri daripada sifat penakut: 

 اللُّهمَّ إِنِّي أَعُْوذُبَِك ِمَن اْلُجْبنِ 
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“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada sifat penakut.” 

 Amin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

Catatan 6: Bila Pelajar Menegur 

SEBUAH mesej memasuki kantung pesanan Facebook. Sejak meninggalkan sekolah itu, pelajar-

pelajar masih tetap menghubungiku menggunakan pelbagai medium. Ternyata mereka amat 

memanfaatkan kecanggihan teknologi itu.  

 “Ustazah, bagaimana mahu menegur guru-guru perempuan supaya menutup aurat 

sempurna? Saya sukar hendak belajar apabila guru perempuan memasuki kelas. Tumpuan saya 

terganggu,” luah seorang pelajar lelaki yang semakin meningkat remaja itu. 

 “Kenapa?” Aku memohon penjelasan lanjut. 

 “Ustazah faham-fahamlah. Contohnya, saya dan kawan-kawan terpaksa memejam mata 

kerana pakaian guru yang nipis serta jarang. Jadi, untuk mengelak melihat aurat, kami 

memerhatikan bayang-bayang tangan mereka sahaja sewaktu mengajar.”  

 Aku terpempan. Tidak menduga. Pelajar yang baru belasan tahun sudah begitu peka deria 

imannya.  

Guru Ditegur Tanda Sayang 

 Sebuah hadis singgah di fikiranku. Daripada Abu Daud, Nasaie dan Ahmad meriwayatkan 

bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila Allah menghendaki sesuatu kebaikan sebagai ketua, 

Allah menjadikan untuknya seorang menteri yang jujur. Jika dia lupa, menteri akan 

mengingatkannya dan jika dia ingat, menteri itu akan membantunya. Namun, jika Allah 

menghendaki selain daripada itu, Allah menjadikan untuknya menteri yang jahat. Jika dia lupa, 

menteri itu tidak mengingatkannya dan jika dia ingat, menteri itu pula tidak membantunya.” Hal 
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ini bermakna seseorang guru itu disayangi apabila ditegur pelajarnya. Allah telah menjadikan bagi 

guru itu pelajar-pelajar yang baik kerana menghendaki kebaikan padanya.  

 Aku terkenang pula peristiwa Rasulullah SAW didatangi seorang tetamu wanita bersama 

seorang anak lelakinya yang agak gemuk. Si ibu meminta agar Rasulullah menasihati anaknya 

yang kuat makan itu supaya mengurangi memakan kurma. Rasulullah bersetuju dan menyuruh 

mereka datang seminggu lagi. Si ibu berasa hairan kerana Rasulullah tidak terus menasihati 

anaknya pada ketika itu dan memerlukan tempoh waktu selama seminggu. Bagaimanapun, wanita 

itu akur dan datang semula seminggu kemudian. Dengan lembut, Rasulullah berkata: “Wahai anak 

yang baik, kurangilah makan kurma.”  

Melaksanakan Apa Yang Dikata 

 Jawapan sederhana itu mencetus hairan di hati si ibu, lalu beliau bertanya sebab-sebab 

Rasulullah memerlukan jangka masa seminggu untuk sebuah nasihat yang pendek. Rasulullah 

menjawab: “Benar, ibu. Tetapi sebelum menuturkan nasihat tersebut, selama seminggu ini, aku 

mengurangi jumlah kurma yang kumakan.” Kisah ini jelas menunjukkan bahawa untuk 

menyampaikan sesuatu nasihat yang berkesan di hati, seseorang itu perlulah terlebih dahulu 

melaksanakan apa yang dikata. 

 Sebagai jalan terakhir, pelajar yang menghubungiku tadi telah berpakat bersama kawan-

kawannya untuk menulis sebuah pesanan bagi ditampal di bilik guru sebagai sebuah teguran. 

Pesan Buat Guru 

 “Guru, bagi kami kaulah ibu. Meski kami bukanlah daripada kantung rahimmu, tetapi 

hakikat kau sebagai 'ibu yang mendidik' tidak langsung kami ragui. Tanpa dirimu siapalah kami, 
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pasti dalam kebutaan dan kejahilan selamanya. Mujurlah kau sanggup menghulurkan tangan 

untuk memimpin kami kepada cahaya. Terima kasih, ibu guru! 

 Tetapi, tahukah kau, wahai ibu, anak-anakmu ini dilanda kesedihan dan kerisauan yang 

berat. Setiap kali kau memasuki kelas, hati kami gembira. Namun, apabila kau mula menulis di 

atas papan putih bersih itu, kami mulai bimbang. Air mata ini juga bagai mahu tumpah. Kerana 

apa, wahai ibu? Tahukah kau? Bagaimana tidak, wahai ibu, andai setiap kali kau mahu mencurah 

ilmu, kau turut mendedahkan auratmu yang sepatutnya kau tonjolkan hanya kepada suami dan 

orang yang halal untukmu. Mungkinkah kau tidak tahu, wahai ibu, bahawa lenganmu itu adalah 

perhiasan yang sepatutnya disorok? 

 Meyakini kau tidak menyedari perkara ini, kami, anak-anakmu mengambil kesempatan ini 

untuk memberitahu. Tolonglah, wahai ibu, kami menyayangimu, dan tidak mahu kau terus-terusan 

'dihukum' di atas perbuatan mulia yang kau lakukan (mengajar). Dan, bantulah kami agar 

perasaan dan hati kami tenteram semula ketika belajar. 

 Wahai guru, semoga kau dapat menerima kata-kata anak-anakmu ini dengan rela hati. 

Tidaklah kami melakukan ini melainkan kerana MENYAYANGIMU. Halalkanlah ilmu yang telah 

kau curahkan, wahai IBU! 

Anak-anak yang menyayangimu.” 

 Aku selaku guru hanya mampu berdoa semoga hasrat hati kaum Adam yang masih anak-

anak itu menembusi dinding hati warga Hawa bergelar guru. Amin. 
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Catatan 7: Bukan Tidak Mahu, Tapi Tidak Tahu  

SITUASI 1 

“Awak bertudungkah di luar?” soal seorang pelajar yang hairan melihat seorang pelajar 

baharu bertudung.  

“Ya,” jawabnya.  

“Kenapa awak bertudung?”  

Pelajar itu bingung untuk menjawab.  

Situasi 2 

Dua orang pelajar berbisik-bisik sambil memandang guru agama mereka. Kemudian 

mereka menghampiri guru itu dalam keadaan malu-malu.  

“Ada apa-apa hendak tanyakah?” soal guru itu yang menyedari gelagat mereka.  

Dengan teragak-agak, salah seorangnya menjawab, “Boleh ustazah ajar kami cara hendak 

solat?”  

Kejahilan Dalam Dunia Penuh Kecelikan 

 Kebanyakan pelajar di sekolah didapati tidak menunaikan solat, tidak menutup aurat, 

apatah lagi melaksanakan perkara-perkara fardu yang lain. Bukan mereka tidak mahu, dan bukan 

pula mereka sengaja melakukan perkara yang dilarang, tetapi mereka tidak tahu. Adakalanya kita 
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seolah-olah tidak dapat menerima ‘ketidaktahuan’ mereka itu, namun itulah hakikatnya. Kejahilan 

dalam dunia penuh kecelikan. 

Daripada Anas bin Malik RA, katanya: Sabda Rasululullah SAW bermaksud: “Antara 

tanda-tanda kiamat ialah ilmu diangkat dan kejahilan pula mulai bertapak kukuh.” 

Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-Ash RA, katanya: Aku 

mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT tidak mencabut ilmu dengan 

serta-merta daripada hamba-hamba-Nya, tetapi Dia mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. 

Sehingga apabila tidak ada lagi orang yang alim, maka orang pun mengangkat pemimpin-

pemimpin yang jahil, lantas mereka ditanya, kemudian memberikan fatwa tanpa berdasarkan ilmu, 

sehingga mereka sendiri sesat menyesatkan.” 

Tiada Bekalan Lantaran Kejahilan 

Kita sudah berada di penghujung zaman. Kiamat bakal menjelang, namun tiada bekalan 

dipersiapkan lantaran kejahilan. Kejahilan akan kian berleluasa apabila para alim ulama dimatikan 

oleh Allah SWT. Inilah yang dimaksudkan dengan ilmu yang diangkat seperti yang disebutkan di 

dalam hadis.  

Remaja yang tidak tahu pastinya makin dihimpit buntu melihatkan persekitaran di 

sekelilingnya. Apabila pulang ke rumah, ibu bapa tidak mengamalkan ajaran Islam. Hidup sesuka 

hati dengan cara sendiri-sendiri dan lebih mengutamakan pekerjaan mencari rezeki supaya 

tuntutan hidup terpenuhi. Pandang teman-teman akrab, merekalah teman yang mampu sehidup 

semati asalkan stail berkawan tidak dilangkaui. Untuk mendekati guru-guru, mereka merasakan 

suatu kemustahilan kerana menganggap guru-guru tidak akan sudi menghulurkan bantuan kepada 
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golongan seumpama ini, sedangkan hakikat sebenarnya, guru-guru dengan rela hati akan 

menerima ‘kepulangan’ mereka ke pangkal jalan.  

Permulaan Yang Besar Dimulai Daripada Sedikit 

 Justeru, solusinya di sini, apabila remaja di sekolah kelihatan cuba mendekati seseorang 

guru bagi mendapatkan tunjuk ajar atau nasihat, maka guru harus cepat bertindak dengan 

membimbing mereka sebaik mungkin. Berilah penghargaan untuk setiap perubahan mereka meski 

sedikit cuma. Daripada yang sedikit itulah akan terbinanya sebuah permulaan yang besar, 

sebagaimana sebuah bangunan agam yang binaannya dimulai dengan batu-bata yang kecil.  

 Namun, sekiranya seseorang guru itu tidak didekati, maka gurulah yang harus bertindak 

mendekati. Setiap orang punya potensi untuk berubah. Pelajar-pelajar di sekolah masih boleh 

dilentur kerana sifatnya masih rebung, belum menjadi buluh keras. Dalam hal ini, guru harus 

memiliki jiwa pendakwah yang diibaratkan sebagai petani dengan biji benih. Seorang petani akan 

menyemai biji benih sebelum menjadi pohon yang kukuh. Dalam tempoh tumbesaran ini, anak 

pokok yang berasal daripada biji benih akan mengalami pelbagai ujian untuk terus membesar. 

Serangan serangga perosak, rumput-rampai, iklim yang tidak menentu dan kekurangan baja 

merupakan sebahagian daripada masalah yang akan ditempuhi oleh anak pokok.  

 Justeru, petanilah yang akan bertanggungjawab menjaga, menyiram, membaja, mencabut 

rumput dan menyembur racun pada setiap serangan yang boleh menggugat kestabilan tumbesaran 

anak pokok. Inilah juga peranan yang semestinya dimainkan oleh seorang guru terhadap anak 

didiknya. Memberi nasihat, sokongan, penghargaan dan menunjuk arah ke pangkal jalan.  
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Meneladani Si Burung Kecil 

Apa yang penting adalah usaha, bukan hasilnya. Sebagaimana seekor burung kecil yang 

cuba memadam api yang membakar Nabi Ibrahim AS, apabila disindir usahanya oleh makhluk-

makhluk lain, maka jawabnya:  

“Memang ia (air) tidak akan memadamkan api tersebut, tetapi aku lebih takut kepada Allah 

kerana Allah akan menyoal aku nanti, apakah yang aku lakukan untuk agama Allah, dan Allah 

tidak akan bertanya sama ada aku berjaya memadamkan api itu atau pun tidak.” 
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Catatan 8: Cinta di Bangku Sekolah 

AKU melayari laman sosial Facebook. Sengaja ingin memantau pelajar-pelajarku lebih dekat.  

 Banyak status mereka yang telah dikemaskini. Aku membaca status beberapa orang pelajar 

yang begitu menarik perhatianku: 

 “Siapa ada teman lebih, beri satu kepada aku. Aku juga mahu menyayangi dan disayangi.” 

 Aku menggeleng membaca kenyataan itu. Berpindah ke status lain pula: 

 “Aku tahu, aku tidak sempurna buatmu. Tetapi ketahuilah, aku amat menyayangimu. Aku 

terlalu merindukan sorot matamu yang bening bercahaya, dan senyumanmu yang manis bergula. 

Aku pasti tidak dapat hidup tanpamu.” 

 Lagi digeleng kepalaku. Duhai, pelajar-pelajarku! Kalian benar-benar telah memasuki gua 

keasyikan yang mengkhayalkan. Aku pula yang diterpa pening kepala dan kerisauan menggila. 

Mereka bakal menduduki peperiksaan awam yang penting, tetapi masih dalam mabuk cinta yang 

tidak berkesudahan. Apakah mereka akan mampu bertarung dengan soalan-soalan yang mencabar 

di dewan peperiksaan, atau akan tersungkur lemah sebelum mula berperang?  

Fenomena Cinta di Bangku Sekolah 

 Aku mengerti fenomena cinta di bangku sekolah. Itulah lukisan hidup yang aku perhatikan 

sedari usiaku menginjak remaja. Cinta sering diberi gambaran indah oleh mereka yang merasainya. 

Umpama tiada lagi kelazatan di atas muka bumi ini selain menikmati buah cinta yang ranum. Ibnu 

Hazm Al-Andalusi, seorang fuqaha dan ahli hadis terkemuka Islam pernah mencoretkan sebagai 
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berikut: “Cinta; awalnya permainan dan akhirnya kesungguhan. Ia tidak dapat dilukiskan, tetapi 

harus dialami agar diketahui. Agama tidak menolaknya. Syariat juga tidak melarangnya.” 

Cinta Syarat Kesempurnaan Iman 

 Benar. Cinta tidak pernah dilarang oleh Islam, sebaliknya lebih menggalakkan kita untuk 

menjadi seorang pencinta. Ia juga malah menjadi syarat kesempurnaan iman. Sebuah hadis yang 

diriwayatkan oleh Tirmizi, Abu Daud, Ahmad dan Hakim menyebutkan Nabi SAW bersabda: 

“Sesiapa yang mencintai kerana Allah, membenci kerana Allah, memberi kerana Allah dan 

menegah kerana Allah, sesungguhnya telah sempurna imannya.” 

 Lingkung cinta itu luas, bukan terhad kepada batas cinta sesama manusia yang berlawanan 

jantina. Aku teringat firman Allah dalam Surah Ali Imran ayat 14 yang bermaksud: “Dijadikan 

indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, iaitu wanita-wanita, 

anak-anak, harta yang banyak daripada jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak 

dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allahlah tempat kembali yang 

baik (syurga).”  

Cinta Penghalang Cita-cita 

 Bagaimanapun, menyentuh fenomena bercinta di bangku sekolah, aku yang pernah remaja 

melihat ia sebagai penghalang utama cita-cita. Kebanyakan rakanku yang menjalin ikatan cinta di 

usia muda tidak mampu meniup impian cita-cita mereka hingga marak ke puncak. Jika ada pun, 

kesedaran itu datang lewat, iaitu setelah melihat rakan-rakan lain mula mendaki tangga institusi 

pengajian tinggi.  
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 Mulalah mereka gelabah dan gopoh-gapah belajar pada tingkat seterusnya agar turut 

berjaya mengikut rakan-rakan yang telah pergi ke daerah jauh. Setelah itu, kekasih yang dahulu 

dilupakan sebaik bertemu orang lain di tempat baharu. Inilah realiti yang sering teranyam dalam 

putaran hidup remaja yang masih hingusan hendak mengenal kehidupan. Berapa banyak masa 

telah dibuang dengan melayan khayali cinta yang akhirnya terkubur tanpa nisan. 

Cinta Kekasih Punca Banyak Hati Terguris 

 Sesekali aku terfikir. Perasaan cinta yang dibulatkan kepada kekasih itu barangkali telah 

menyebabkan banyak hati terguris. Penumpuan cinta terhadap sang kekasih telah melenyapkan 

kecintaan terhadap ibu bapa dan keluarga. Pasangan bercinta lazimnya akan menumpukan 

perhatian kepada insan dikasihi melebihi segala-galanya. Mereka mungkin begitu asyik membalas 

SMS di telefon bimbit sehinggakan apa yang diucapkan oleh ibu bapa atau ahli keluarga mereka 

umpama tidak pernah singgah di cuping telinga. 

 Aku pantas teringatkan ungkapan Ibnu Qayyim, “Cinta itu tidak dicela kecuali sekiranya 

melalaikan daripada mengingati Allah dan menjauhkan daripada cinta-Nya.” 

 Aku berharap pelajar-pelajarku yang belum terjebak dengan jerat cinta tidak memasang 

angan-angan ke arah itu. Sebaliknya, jika ada yang sudah terjejak ke situ, berusahalah menitinya 

mengikut jambatan syarak, kerana menurut Ibnu Hazm, orang yang mencoreng cinta adalah 

mereka yang berbuat maksiat dan menurut hawa nafsu. 

 Aku segera daftar keluar dari laman sosial itu. Komputer riba dimatikan. 
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Catatan 9: Couple = Cinta Bencana 

SEORANG pelajar lelaki yang bagiku amat baik dari sudut agama dan akhlaknya pernah 

meluahkan kebimbangannya kepadaku. “Ustazah, saya tak rasa pun saya akan berkahwin nanti. 

Tengoklah, sekarang pun tak ada perempuan yang sukakan saya.”  

Aku hanya tersenyum mendengarnya. “Insya-Allah, kamu akan dapat jodoh dengan gadis 

yang baik apabila tiba masanya kelak. Allah belum temukan kamu dengan seseorang kerana Dia 

ingin menjaga hati kamu.”  

Cinta dengan pelajar sekolah tidak dapat dipisahkan. Ibarat senduk dengan belanga. Pasti 

mahu bergandingan bersama, sehinggakan pelajar-pelajar yang tidak mempunyai pasangan mula 

merasakan diri mereka ‘tidak laku’ dan tiada peluang untuk berkahwin kelak. 

Usia Murahik 

Bercinta atau couple secara mudahnya bermaksud seorang lelaki dan perempuan yang 

menjalinkan hubungan cinta untuk suatu tempoh masa tertentu.  

Menurut Abdullah Nasih Ulwan dalam bukunya Pendidikan Anak-anak Dalam Islam, usia 

anak-anak yang telah mencapai usia murahik iaitu peringkat usia antara sepuluh hingga usia baligh 

merupakan peringkat usia paling merbahaya dalam sejarah hidup manusia. Pada peringkat inilah 

biasanya remaja mula hendak berjinak-jinak dengan couple. 

Cinta Benar dan Cinta Palsu 

Ibnu Qayyim RH telah meletakkan sempadan untuk membezakan di antara cinta yang 

benar dengan cinta yang palsu dalam kitabnya Penyakit dan Ubat: “Cinta yang terpuji adalah cinta 
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yang memberikan manfaat kepada orang yang merasakan cinta itu untuk kebahagiaan dunia dan 

akhiratnya. Cinta inilah yang menjadi asas kebahagiaan. Sedangkan cinta bencana adalah cinta 

yang membahayakan pelakunya di dunia mahupun akhirat dan membawanya ke pintu kenistaan 

serta menjadikannya asas penderitaan dalam jiwanya.” 

Hakikatnya, couple dewasa ini lebih cenderung menatijahkan keburukan kerana remaja 

lebih mudah terpengaruh dengan anasir-anasir negatif yang banyak disebarkan melalui Internet, 

televisyen, majalah dan pawagam.  

Bahaya Couple 

Antara keburukan couple ialah menyebabkan berleluasanya zina dalam segala bentuknya. 

Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Baihaqi dalam Shu’ab Iman telah meriwayatkan sabda 

Rasulullah SAW yang bermaksud: “Sesungguhnya Allah mencatatkan bahagian zina yang tidak 

dapat tidak berlaku ke atas anak-anak Adam. Zina mata itu adalah pandangan, zina lidah itu adalah 

ucapan, nafsu mengharap dan berkeinginan, dan kemaluan itu mengiakan atau mendustakannya.”  

Remaja biasanya cuba meniru corak bercinta seperti yang diketengahkan oleh Barat. Kita 

harus sedar bahawa Barat sudah lama mengkesampingkan aspek akhlak dan rasa malu daripada 

hidup mereka kerana beranggapan ia tidak akan menyumbang kepada kekayaan. 

Leopold Weis, yang kemudiannya dikenali sebagai Muhammad Asad menyebutkan dalam 

bukunya Al-Islam ‘ala Muftaraqal Thoriq: “Sesungguhnya kesucian diri dan benteng rasa malu, 

hari demi hari semakin dilupakan oleh masyarakat Barat moden kerana kedua-duanya hanya 

diwajibkan dalam aspek akhlak sahaja, sedangkan aspek akhlak tiada kesan langsung yang dapat 

dirasai dalam memperkayakan masyarakat dari sudut materialnya.” 
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Selain itu, bahaya couple juga boleh dilihat melalui tindak-tanduk remaja yang memuat 

naik banyak gambar dan video lucah menerusi telefon bimbit dan Internet sebagai platform 

melampiaskan hawa nafsu. Keadaan ini akan mendedahkan ‘pandangan’ anggota masyarakat yang 

lain dengan perkara-perkara maksiat. Lebih menyedihkan, anak-anak kecil yang baru hendak 

mengenali dunia luar turut terjebak kerana perasaan ingin tahu mereka yang tinggi terhadap apa 

yang dilihat. Justeru, tidak hairanlah apabila kita sering mendengar berita mengejutkan mengenai 

kanak-kanak yang terlibat dalam zina kerana meniru apa yang dilihat oleh mata mereka. 

Antara lain, bahaya couple ialah menyebabkan terjadinya perkara-perkara tidak diingini 

seperti bunuh diri, lari dari rumah dan ditangkap khalwat. Aku sendiri pernah mengalami suatu 

kejadian sewaktu sedang bertugas sebagai guru bertugas SPM terpaksa menulis laporan ‘Pelajar 

lari dari rumah’ kerana tidak hadir pada hari peperiksaan, selain pernah digemparkan dengan berita 

pelajar datang menduduki peperiksaan dengan status baharu bergelar ‘ibu’ dan ‘ayah’.  

Cinta Dunia 

Malik Bin Dinar RH berkata: “Sesungguhnya apabila badan sakit, makan dan minum sulit 

untuk tertelan, istirahat dan tidur juga tidak nyaman. Demikian pula hati apabila telah terbelenggu 

dengan cinta dunia, maka nasihat susah untuk memasukinya.”  

Benar. Ilmu adalah salah satu bentuk nasihat. Apabila hati sudah dipenuhi dengan perkara-

perkara maksiat, ilmu sukar menembusinya. Begitu juga dengan couple. 
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Catatan 10: Fitrah Songsang 

LENGANNYA berparut digores nama seseorang. Wajahnya diarak awan bersalah. “Ini nama 

budak itu,” katanya berterus terang.  

 Gurunya menggeleng. “Ini perbuatan menzalimi diri.” 

 “Saya takut. Betulkah kisah kaum Nabi Luth itu?” 

Nabi Luth dan Kaumnya 

 Nabi Luth AS adalah seorang rasul yang telah diutuskan oleh Allah SWT kepada 

masyarakat Sadum. Kebanyakan daripada mereka menjalinkan hubungan sejenis, iaitu lelaki 

dengan lelaki (homoseksual) dan perempuan dengan perempuan (lesbian). Sesiapa yang 

mendatangi kota tersebut akan menjadi rebutan sehingga menjadi korban perbuatan tidak bermoral 

mereka.  

 Lantaran itu, Nabi Luth AS telah diperintahkan untuk membetulkan semula akhlak mereka 

yang telah rosak. Bagaimanapun, dakwah Nabi Luth AS tidak diendahkan. Akibatnya, Allah SWT 

telah menimpakan mereka dengan azab yang amat dahsyat. 

 “Akhirnya mereka pun dibinasakan oleh letusan suara yang menggempakan bumi ketika 

matahari terbit. Maka, Kami jadikan negeri kaum Luth itu tunggang terbalik, dan Kami hujani di 

atasnya dengan batu daripada tanah yang dibakar. Sesungguhnya balasan azab yang demikian 

itu mengandungi tanda-tanda bagi orang yang mengenal sesuatu serta memerhatikan dan 
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memikirkannya. Dan sesungguhnya negeri kaum Luth yang telah dibinasakan itu terletak di jalan 

yang tetap (dilalui manusia).” (Surah al-Hijr 15: 73-76) 

Perbuatan Sumbang Pelajar 

 Dunia hari ini menyaksikan begitu banyak perbuatan sumbang yang dipentaskan oleh 

masyarakat pelajar, contohnya hubungan sejenis. Mereka begitu ekstrem dalam perhubungan 

sehingga sanggup menyakiti diri, seperti menggores anggota badan dengan nama pasangan bagi 

membuktikan kesetiaan. Sukar untuk percaya hubungan sebegini terjalin dalam kalangan pelajar 

sekolah, namun itulah realitinya. 

 Jika perbuatan ini dilakukan oleh binatang, maka itu adalah kebiasaan memandangkan 

binatang tidak dikurniakan akal yang membolehkan mereka berfikir. Sebaliknya, apabila manusia 

cenderung menyalurkan nafsunya dengan cara yang tidak dilakukan oleh haiwan, ia menjatuhkan 

martabat manusia ke paras yang serendah-rendahnya. Allah SWT menyamakan mereka seperti 

binatang ternak, bahkan lebih sesat. 

Lebih Teruk Daripada Binatang Ternak 

 Allah SWT telah berfirman: “Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi) Neraka 

Jahanam itu kebanyakannya daripada jin dan manusia yang mempunyai hati (tetapi) tidak mahu 

memahami dengannya, mempunyai mata (tetapi) tidak mahu melihat dengannya dan mempunyai 

telinga (tetapi) tidak mahu mendengarnya. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. 

Mereka itulah orang-orang yang lalai. (Surah al-A’raf 7:179) 
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 Orang yang menjalinkan hubungan sejenis diibaratkan najis yang tidak mampu dibersihkan 

sekalipun dia mandi dengan air dari langit. Fudhail bin ‘Iyadh berkata: “Sekiranya pelaku 

homoseksual mandi dengan setiap titisan air dari langit, maka dia akan menjumpai Allah SWT 

dalam keadaan tidak suci.” 

Implikasi Hubungan Songsang 

 Implikasi daripada amalan songsang ini adalah berkurangnya populasi manusia. Mereka 

yang menjalinkan hubungan sejenis tidak dapat melahirkan zuriat. Allah SWT telah menentukan 

zuriat hanya akan terhasil daripada hubungan suci lelaki dan perempuan yang bergelar suami dan 

isteri. Apabila keadaan ini berterusan, manusia akan menyaksikan kehancuran. 

 Selain itu, pelaku hubungan songsang juga mudah dijangkiti penyakit-penyakit berbahaya 

yang sukar diubati, seperti HIV dan AIDS. Apabila ini terjadi, generasi muda akan hilang harapan 

untuk hidup kerana tubuh mereka menjadi lemah dari sehari ke sehari. Dengan itu, akan lenyaplah 

para pemuda yang diharapkan mempertahankan negara.   

Sabun Taubat 

 Justeru, remaja yang telah terlibat dengan perlakuan ini, sucikanlah diri dengan sabun 

taubat. Segeralah berbuat demikian sebelum Allah SWT menimpakan azab-Nya disebabkan 

perbuatan segolongan daripada kita. Kekanglah nafsu agar ia tidak menjadi kebiasaan kerana 

kebiasaan itu sukar ditinggalkan. 

 Ibnu Qayyim berkata: “Pertahankanlah bisikan yang berdetak agar tetap di hatimu. Jika 

tidak, ia akan berubah menjadi buah fikiran. Apabila telah berubah, pertahankanlah semampumu 



 

35 

 

agar ia tetap berada dalam fikiranmu. Jika tidak, ia akan menjadi nafsu berahi. Kendalikanlah 

nafsu agar ia ditundukkan. Jika tidak, akan lahir perancangan buruk dalam bentuk kehendak. 

Jagalah kehendak itu, kerana jika tidak, ia akan menjadi perbuatan maksiat. Jika perbuatan 

maksiat tidak dapat dicegah, ia akan menjadi temanmu sebagai suatu kebiasaan, dan adalah sulit 

bagi manusia untuk meninggalkan kebiasaan.” Wallahua’lam. 
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Catatan 11: Guru Sebagai Ikon 

CUTI akhir tahun. Aku bersantai di rumah sambil menyiapkan beberapa tugasan. Meski sudah 

memasuki waktu cuti, masih ada urusan berkaitan sekolah yang perlu diberesi. Sambil menyelam 

minum air. Sambil menyiapkan kerja, aku gelintar laman sesawang.  

 Aku tiba-tiba dijengah ingatan terhadap para pelajarku sewaktu menjalani latihan mengajar 

di Kuala Lumpur dahulu. Aku terus menjejak beberapa orang yang diingati tika itu dengan 

berkunjung ke laman blog mereka. Aku terpana saat membaca sebuah Catatan berbentuk diari di 

sebuah blog pelajarku. 

 “Kehadiran guru-guru praktikal itu sangat berbekas di hati meski kehadiran mereka cuma 

sekejap. Merekalah ikon Muslimah yang kami nanti-nantikan selama ini. Sebelum ini, kami tidak 

didedahkan dengan pakaian Muslimah sedemikian. Betapa tenangnya hati apabila pandangan 

mata kami, kaum lelaki terjaga. Iman kami terpelihara. Alangkah indahnya jika semua guru 

begitu!” 

 Aku menghela nafas. Besarnya harapan itu! Guru diharap menjadi ikon kepada pelajar, 

tetapi mampukah seorang guru merealisasikannya? Bagaimana andai dirinya sendiri masih 

compang-camping di jalan kehidupan?  

Guru Acuan Pelajar 

 Aku pernah terbaca sebuah akhbar berkenaan seorang guru wanita telah memfailkan saman 

kepada pasangan suami isteri yang merupakan ibu bapa kepada pelajarnya gara-gara ibu bapa itu 

menegur secara umum mengenai aurat guru yang tidak dijaga. Aku terfikir juga mengenai ini. Jika 

guru tidak boleh menerima teguran, bagaimana pelajar juga dapat melakukan yang sama? Sebuah 



 

37 

 

peribahasa Melayu menyebut: Bak nyiru bak tampian, bak guru bak anak sasian. Secara mudah, 

ia bermaksud acuan seseorang pelajar itu adalah gurunya. Sekiranya contoh yang ditampilkan oleh 

guru adalah baik, maka itulah juga yang akan dicontohi pelajarnya. Begitu juga sebaliknya. 

Gambar, lukisan, imej dan gambaran. Itu takrifan ikon menurut Kamus Dewan. Guru 

sebagai ikon boleh diertikan sebagai seseorang guru dengan imejnya dalam melaksanakan tugas 

dan peranannya terhadap masyarakat sekolah dan masyarakat di luar sekolah. Peranan seorang 

guru bukan sahaja terletak pada ilmu yang disampaikannya kepada pelajar, tetapi juga mencakupi 

akhlak dan peribadinya dengan masyarakat di luar sekolah. 

Guru Sering Diperhatikan 

Aku pernah terbaca kenyataan Profesor Dr. Atan Long dalam sebuah kertas kerja beliau 

iaitu: “Guru diwujudkan oleh masyarakat untuk memberikan pendidikan secara formal 

dan bersistematik kepada generasi muda dalam masyarakat itu.” Benar. Guru bukan sekadar 

diperhatikan dalam masyarakat sekolah yang terdiri daripada pelajar, rakan-rakan guru, pentadbir, 

malahan masyarakat di luar sekolah yang terdiri daripada ibu bapa, jiran tetangga, saudara-mara, 

bahkan keluarganya sendiri.  

Malangnya, seringkali terjadi keadaan di mana pelajar sudah mula menjadikan guru 

sebagai ikon, namun harapan itu punah sebaik melihat penampilan guru di luar sekolah yang tidak 

selayaknya dilakukan oleh insan bernama guru. Lebih buruk, pelajar yang masih belum matang 

dalam menilai baik dan buruk turut sama mengikut jejak langkah guru itu kerana apa yang dilihat 

lebih berkesan di hati berbanding kata-kata. Itulah kebiasaan manusia; lebih mempercayai mata 

berbanding telinganya. 
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Guru Harus Diberi Pertolongan 

Hakikatnya, guru bukanlah manusia sempurna. Kerana dia tidak sempurna, guru harus 

diberi pertolongan untuk dilihat sebagai model terbaik. Saidina Abu Bakar RA pernah berkata 

kepada para sahabat, “Sesungguhnya aku telah mengatur urusan kamu, tetapi aku bukanlah orang 

yang paling baik dalam kalangan kamu. Justeru, berilah pertolongan kepadaku. Jika aku bertindak 

lurus, ikutilah aku. Tetapi jika aku menyeleweng, perbetulkanlah aku!" 

Aku menyelak buku Pendidikan Anak-anak dalam Islam tulisan Abdullah Nasih Ulwan. 

Sebuah syair Arab yang diungkapkan amat memikat hati. 

Wahai orang yang mengajar orang lain! 

Sudahkah kau lengkapkan dirimu dengan pengetahuan yang perlu? 

Kau sifatkan ubat bagi orang yang sakit dan orang yang lemah 

Agar dia sembuh, sedang kau sendiri masih berpenyakit 

Mulakanlah dahulu dengan dirimu dan cegahlah kesesatannya 

Jika itu sudah selesai, barulah kau dianggap bijaksana 

Ketika itu barulah nasihatmu akan diterima dan diikuti 

Dengan ilmu daripadamu dan barulah bermanfaat pengajaranmu. 

 Sebuah SMS menggendalakan aktiviti ‘selaman’ yang aku lakukan. “Tolong isi segera 

maklumat ke dalam sistem. Saya mahu semak.” Alamak, pengetua!  

Aku segera ‘naik ke darat.’ 
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Catatan 12: Hormat Guru, Berkat Ilmu 

“KENAPA tidak bawa buku?” soal seorang guru dengan air muka keruh. Pelajar yang disoal itu 

menunduk, tidak berani mengangkat muka. Dia tahu silapnya.  

 Usai kelas, dia berlari anak mengejar gurunya itu. “Cikgu, saya minta maaf! Saya janji 

tidak buat lagi,” katanya sambil menghamburkan juraian air mata. Sang guru sekadar tersenyum. 

 Malangnya, itu dulu. Cerita sekarang begini:  

 “Mana buku kamu?” soal seorang guru kepada pelajarnya yang tidak membawa buku teks.  

 “Oh, buku saya dicuri tikus, cikgu. Sorrylah,” jawab pelajar itu sambil mengekek.  

 Sudahlah menipu, memperolok-olokkan guru pula. Guru itu terus meleteri. Sebaliknya 

pelajar itu pura-pura tidak mendengar, bahkan memaki hamun dan mengutuk gurunya pula secara 

diam-diam.  

 “Apalah ‘orang tua’ tu. Berleter macam mak nenek dua puluh empat jam.” 

Peredaran Zaman Merubah Jiwa Manusia 

 Kita harus menerima hakikat bahawa peredaran zaman turut merubah jiwa manusia. Dalam 

arus kecanggihan teknologi, entah kenapa, kita terkapai-kapai dalam lautan fana. Membentuk diri 

kita menjadi manusia berhati kerikil.  

 Jika dibandingkan masyarakat pelajar hari ini dengan masyarakat di suatu era lama dahulu, 

golongan salaf umpamanya, dalam mencari keberkatan ilmu, mereka amat menghormati guru 

sehingga diumpamakan duduk mereka ketika sedang belajar bagaikan diamnya seekor burung di 
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atas kepala mereka. Ini menandakan bahawa mereka sangat memberikan perhatian ketika belajar 

sehingga tidak bergerak-gerak barang sedikit kerana lazimnya burung-burung tidak akan hinggap 

kecuali di atas sesuatu yang mati. 

 Kita juga dapat melihat sikap hormat kepada guru yang ditampilkan oleh Imam Syafie 

melalui kata-katanya: “Aku membelek kertas di hadapan Imam Malik perlahan-lahan kerana 

menghormatinya supaya beliau tidak terdengar (bunyi belekan kertas tersebut).” 

Ucapan Guru Adalah Doa  

 Terlalu banyak kisah tokoh ilmuwan yang sangat menitikberatkan keberkatan ilmu dengan 

hormat kepada guru. Mereka sedar keredaan para guru boleh mempengaruhi kejayaan dalam hidup 

kerana kedudukan guru adalah sangat tinggi sehingga setiap ucapannya menjadi doa. 

 Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahawa Abu ‘Umamah al-Bahili RA telah berkata: 

Bahawasanya Rasulullah SAW bersabda: “Kelebihan ulama ke atas ahli ibadat adalah seperti 

kelebihanku ke atas orang yang paling rendah di antara kamu.” Kemudian baginda bersabda lagi: 

“Sesungguhnya para malaikat dan penduduk langit dan bumi hinggakan semut di dalam lubangnya 

serta ikan berselawat (berdoa) untuk orang-orang yang mengajar kebaikan kepada manusia.” 

Sekadar Memenuhi Tuntutan Intelek 

 Hari ini kita melihat kesongsangan berlaku apabila pelajar mengabaikan aspek adab 

berguru. Majoriti pelajar yang lulus cemerlang dalam akademik sekadar memenuhi tuntutan 

intelek, tetapi nihil rohaninya. Mereka cemerlang dalam peperiksaan, tetapi gagal sebagai anak 

yang soleh dan murid yang beradab. 
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 Hal ini telah diingatkan oleh Rasulullah SAW menerusi sabda baginda: 

 “Tidak termasuk dalam golongan umatku mereka yang tidak menghormati orang tua, tidak 

merahmati (kasihan belas terhadap) kanak-kanak dan tidak mengetahui (kemuliaan) hak-hak para 

ulama kami.” (Riwayat Ahmad dan al-Hakim) 

Mencari Keberkatan Ilmu 

 Justeru, selaku pencari ilmu, kita hendaklah sentiasa mencari keberkatan ilmu kerana itulah 

kunci kebahagiaan hakiki. Caranya adalah dengan menghormati guru dan para alim ulama. Jika 

raja adalah pemimpin kepada rakyat, maka guru adalah pemimpin kepada segala raja. Jika raja kita 

tunduk dan patuhi, maka guru sebagai pemimpin kepada raja adalah lebih patut kita tawaduk dan 

dengari. 

 Dalam berguru, wajarlah kita tatapi pesanan Saidina Ali RA ini: “Hak seorang alim (guru) 

yang wajib ke atas dirimu adalah: memberi salam kepada semua orang yang berada dalam 

majlisnya, dan mengkhususkannya dengan berjabat tangan. Hendaklah duduk berhadapan 

dengannya, tidak boleh menunjuk jari di hadapannya, tidak boleh mengerling mata dengan orang 

lain di hadapannya, tidak menyebut kata-kata orang lain di hadapannya, tidak boleh mencaci orang 

di hadapannya dan sekiranya dia melakukan kesilapan hendaklah memaafkannya. Muliakanlah 

dirinya kerana Allah SWT, dan sekiranya dia memerlukan sesuatu, hendaklah segera 

menghulurkan bantuan kepadanya. Jangan memuji-muji orang lain di dalam majlisnya, jangan 

menarik bajunya, jangan memaksanya jika dia keberatan dan jangan berasa jemu duduk 

bersamanya. Anggaplah dia laksana lebah dan dirimu menunggu sesuatu yang akan jatuh 

daripadanya pada bila-bila masa sahaja.” Wallahua’lam. 
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Catatan 13: Identiti Pincang Tanpa Hala Tuju  

SEMINGGU atau dua minggu sebelum cuti sekolah, pelajar-pelajar lelaki biasanya tidak akan 

menggunting rambut mereka. Ini bagi membolehkan mereka menggayakan bermacam-macam 

fesyen rambut dalam tempoh cuti sekolah. Ada yang memotong rambut, tetapi ala-ala Trojan dan 

Ultraman yang dikenali sebagai ‘mohawk’. Sebahagiannya pula mewarna keseluruhan rambut 

dengan rencam warna yang langsung tidak sesuai dengan warna fitrah rambut itu sendiri, seperti 

hijau dan ungu.  

 Guru-guru juga sering sakit kepala melihat perlakuan ganas pelajar melakukan perbuatan 

vandalisme seperti sengaja mengumpil pintu tandas dan memecahkan meja. Aku sendiri hairan, 

kepuasan apakah yang dirasai mereka dengan melampiaskan perlakuan begitu? 

Tiada Matlamat Hidup 

 Bagiku, pelajar-pelajar ini tiada matlamat dan hala tuju dalam hidup. Motivasi hidup 

mereka terlalu rendah sehingga bersikap melulu mengambil nilai-nilai pincang sebagai pasak 

hidup mereka. Lalu, apa yang dicedok dan dipakai pada diri mereka menjadi suatu identiti atau 

tanda pengenalan diri.  

Kadang-kadang, segala yang tidak baik itu diberi jenama Islam. Berlaku kecurian di dalam 

kelas, yang dituduh adalah pelajar Islam. Sampah berterabur, kerusi-kerusi tercampak di merata 

tempat, dan segala hal yang tidak baik, apabila ditanya gerangan yang melakukannya, “Pelajar-

pelajar Islam!” Sebagai saudara seagama, peritnya hati menerima jawapan itu sekalipun yang 

melakukannya mungkin pelajar beragama lain. Islam menjadi cerminan kejahatan, kebinasaan dan 

kemusnahan. Aduhai! 
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Terkapai-kapai Mencari Identiti 

Tiada matlamat hidup. Aku lihat inilah yang menjadi punca utama remaja terkapai-kapai 

mencari identiti diri yang serasi dengan jiwa mereka. Apabila mereka tidak mengenal Tuhan, 

sudah pasti gerak dan lakunya semata-mata untuk memenuhi runtunan nafsu muda yang masih 

bergelojak. Semua yang dilakukan akan mengikut sesedap hati yang tidak berlandaskan iman. 

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Furqan ayat 43: 

“Tidakkah engkau melihat (wahai Muhammad) orang yang menjadikan hawa nafsunya 

sebagai Tuhannya? Dapatkah engkau menjamin dia supaya tidak sesat?” 

Islam telah sekian lama menganjurkan ibu bapa agar mendidik anak-anak sedari kecil 

dengan asas-asas adab dan akhlak, iaitu cintakan Nabi, kaum keluarga dan belajar membaca al-

Quran. At-Thabrani telah meriwayatkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi: “Ajarkanlah 

anak-anak kamu tiga perkara: Cintai Nabi kamu, cintai kaum keluarganya dan belajar membaca 

al-Quran.” 

Kerana menjadikan cinta Nabi dan cita-cita meninggikan Islam di bumi, Rafi’ bin Khadij 

dan Samurah bin Jundub yang berusia lima belas tahun telah ikut Rasulullah SAW dan orang-

orang Islam untuk berperang sewaktu Perang Uhud sekalipun pada waktu itu, usia mereka masih 

belum layak untuk berperang. Begitu juga dengan seorang ibu yang telah menghantar anak 

lelakinya yang masih kecil untuk berperang mempertahankan Rasulullah SAW. Si ibu terpaksa 

meletakkan pedang di atas lengan puteranya kerana anak kecil itu tidak mampu mengangkatnya. 
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Dua Umat Yang Berbeza 

Pilu hati mengenangkan dua keadaan umat yang ketara berbeza. Suatu pihak sanggup 

mengorbankan jiwa dan raga semata-mata kerana Allah, sedangkan di suatu pihak, dia sanggup 

terkorban kerana perkara sia-sia, seperti merempit, pengambilan dadah, pergaduhan dan 

sebagainya. Sesekali, ada keinginan di hati mahu bertanya; inikah cara kematian yang kamu 

impikan, duhai remaja? Sedangkan Rasulullah SAW amat menganjurkan supaya kita menjadi 

orang yang paling berguna, iaitu orang yang boleh memberi manfaat dan kebaikan kepada orang 

lain. Al-Hakim dan Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis daripada Rasulullah SAW: “Orang 

mukmin itu adalah orang yang mesra, dan dapat pula dimesrakan. Tidaklah berguna bagi orang 

yang tidak tahu bermesra, dan tidak dapat dimesrakan. Sebaik-baik manusia adalah orang yang 

paling berguna kepada orang lain.”  

Baik dan Buruk Tanda Pengenalan Diri 

Identiti ialah sifat diri. Apa sahaja yang ditonjolkan sama ada baik atau buruk, itulah tanda 

pengenalan diri kita. Selain perlakuan yang ditonjolkan, sahabat juga adalah cerminan peribadi 

kita. Justeru, mencari sahabat yang baik adalah dituntut agar peribadinya yang baik menjadi 

tempias kepada kita. 

Ibnu Sina pernah berwasiat: “Hendaklah anak yang belajar di sekolah itu mempunyai 

teman-teman yang ramai, baik adabnya, senonoh adat dan tertibnya. Ini kerana anak-anak itu akan 

saling tiru-meniru, ambil-mengambil dan bermesra-mesraan.” 
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Catatan 14: Idola Hidup Remaja 

AKU mengajukan pertanyaan mengenai latar diri pelajar, termasuklah hobi dan cita-cita mereka. 

 “Hobi saya menari.” 

 “Saya pula suka menyanyi.” 

 “Kegemaran saya waktu santai adalah berenang, cikgu!” 

 “Cita-cita saya mahu jadi pramugari.” 

 “Saya mahu jadi model.” 

 “Saya mengimpikan untuk menjadi artis popular macam Fasha Sandha.” 

 “Saya nak jadi seperti Lisa Surihani. Lagi popular! Fasha Sandha dah lapuklah.” 

 Itulah yang terkeluar dari mulut-mulut pelajar kelas itu yang nampaknya begitu 

mengidolakan artis dalam hidup mereka. Tidak ada langsung yang berkeinginan mahu memilih 

profesion yang lebih tentu arah tujunya. Majoritinya mahu menjadi artis meski paras rupa tidaklah 

seberapa.  

Idola Menyebabkan Pemujaan Melampau 

 Aku tahu, remaja mudah tertarik pada personaliti yang mempunyai daya selebriti, seperti 

artis yang terdiri daripada pelakon dan penyanyi serta ahli sukan. Mereka memiliki naluri meniru, 

mencontohi, meneladani dan mengkagumi seseorang kerana mereka ingin dewasa dengan 

pengalaman dan petunjuk yang betul. Bagaimanapun, konsep idola ini telah menyebabkan remaja 

terlibat dengan pemujaan yang melampaui batas. Mereka akan meniru apa sahaja yang digayakan 
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oleh idola mereka tanpa menapisnya dahulu melalui fikiran waras. Proses pembaratan ini ternyata 

mampu menyebarkan konsep selebriti, hiburan dan muzik untuk menghapuskan nilai-nilai murni 

dan akhlak luhur yang dibawa oleh Islam. Keadaan ini telah memundurkan pelajar Islam ke 

belakang dalam segenap aspek hidup, sama ada sahsiah diri, akademik dan profesion mereka pada 

masa hadapan. 

 Aku menarik nafas panjang sebelum melepaskannya perlahan-lahan. Aku bagai melihat 

cara mereka berpakaian, bertutur dan berperilaku hampir semuanya diambil daripada siapa yang 

diidolakan. Suatu peristiwa menjengah ingatanku. Aku pernah memarahi pelajarku gara-gara tidak 

membawa buku teks berkali-kali, dan pelajar itu membalas ucapanku dengan berkata: “Apa 

celop!” Aku terkedu saat itu. Pelajar menjadi kian tidak beradab dan biadab apabila menjadikan 

artis dan hiburan sebagai panduan menjalani kehidupan. 

Ikutan Yang Membinasakan 

 Hatiku digerit risau melihatkan kebanggaan remaja Islam sewaktu mempamer dan 

menggayakan susuk tubuh dan tingkah laku mereka dengan sebuah ikutan yang membinasakan. 

Ayat Allah SWT berdengang-dengang dalam kepala. 

 “Dan berkatalah orang-orang yang menjadi pengikut: “Kalaulah kami diberi peluang 

kembali, kami akan melepaskan diri daripada mereka (orang-orang yang menjadi ikutan) seperti 

mana mereka melepaskan diri daripada kami.” Demikianlah Allah menunjukkan kepada mereka 

amal-amal mereka yang merupakan penyesalan yang amat sangat kepada mereka, dan mereka pula 

tidak akan dapat keluar dari neraka.” (Surah Al-Baqarah 2: 167) 
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 Aku sendiri pernah membaca suatu kenyataan daripada seorang tokoh ilmuwan Islam 

berkenaan idola. “Dengan menjadikan idola atau diva sebagai manifestasi pemujaan dan 

kekaguman terhadap seseorang, remaja menjadi ragu, keliru dan bercelaru. Ia boleh menyebabkan 

remaja terjebak dengan amalan yang menyalahi akidah.” Inilah bahaya yang paling aku takuti 

terjadi. 

Meniru Sesuatu Yang Berguna 

 Remaja seharusnya mencontohi sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan syarak. 

Islam tidak pernah menghalang umatnya meniru sesuatu yang boleh memajukan umat Islam. 

Mencontohi sesuatu yang berguna akan menjadikan remaja lebih matang dan berilmu. 

Mengkagumi sesuatu yang hebat juga akan menjadikan mereka manusia berperibadi unggul dan 

berkualiti. Dalam hal ini, Rasulullah SAW adalah contoh yang tepat untuk diikuti. 

 Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya yang bermaksud: “Sesungguhnya telah ada 

pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap 

(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (Surah Al-Ahzab 

33: 21) 

Aku selaku seorang guru turut menyedari peranan yang harus aku mainkan. Bukan sekadar 

mengajar, sebaliknya menunjukkan teladan yang baik kerana kebiasaannya apa yang ditonjolkan 

pada perilaku adalah lebih kuat kesannya berbanding kata-kata.  

Aku segera teringatkan firman Allah SWT dalam Surah Fussilat ayat 33: “Dan tidak ada 

yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada (mengesakan dan mematuhi 
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perintah) Allah, serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh, sambil berkata: “Sesungguhnya aku 

adalah dari kalangan orang-orang Islam (yang berserah bulat-bulat kepada Allah)!” Wallahuaklam.  
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Catatan 15: Kahwin Muda Tenang Jiwa 

AKU masih ingat, sewaktu belajar di universiti dahulu, dari tahun pertama hingga tahun terakhir 

pengajian, kami akan menerima kad undangan perkahwinan daripada rakan-rakan sepengajian 

hampir saban tahun. Waktu itu timbul rasa iri melihat rakan-rakan berkemampuan untuk 

berkahwin, malah direstui ibu bapa pula.  

Tentangan Ibu Bapa 

 Dalam usia yang masih belia, sememangnya antara cabaran paling besar bagi remaja untuk 

berkahwin di usia muda adalah tentangan daripada ibu bapa. Apabila tiada sokongan dan restu 

mereka, amat susah untuk sesebuah menara perkahwinan itu berdiri tegak.  

 “Mahu bagi anak isteri kau makan pasir?” 

 “Sudah gatal sangat mahu menikah?” 

 Itulah antara lontaran ibu bapa yang sering memukul emosi anak-anak remaja yang mahu 

mengikat tali perkahwinan di usia muda. Ibu bapa lebih rela melihat anak-anak mereka menjalin 

hubungan cinta tanpa ikatan yang sah sekalipun hubungan itu boleh menjerumuskan mereka ke 

lembah kekejian, iaitu penzinaan.  

 Bercakap soal kahwin muda, aku mempunyai seorang bekas pelajar yang sememangnya 

amat muda dalam menggalas tanggungjawab sebagai isteri dan bakal ibu. Dia seorang pelajar IPT. 

Usianya belum pun mencecah 20 tahun. Sebelum pernikahannya, terdengar pelbagai buah mulut 

orang mengenai hasratnya untuk berkahwin muda. 

 “Kenapa hendak tergesa-gesa? Biarlah habis belajar dahulu.” 
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 “Nanti pelajaran akan terganggu. Fokus kau akan lari.” 

 “Berkawanlah dulu. Takkan lari gunung dikejar.” 

Jaminan Allah Kepada Yang Berkahwin 

 Dia sedikit terganggu dengan ujaran-ujaran tersebut. Bagaimanapun, dia tetap 

menggagahkan diri meneruskan hasrat sucinya kerana tujuannya berkahwin adalah untuk 

menyahut seruan Allah SWT seperti yang difirmankan-Nya dalam Surah An-Nur ayat 32: “Dan 

nikahkanlah orang-orang yang masih membujang dalam kalangan kamu dan juga orang-orang 

yang layak menikah dalam kalangan hamba sahaya kamu lelaki dan perempuan. Jika mereka 

miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha 

Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.” 

 Dalam Tafsir al-Qurthubi, ayat ini menjelaskan bahawa adalah menjadi suatu larangan 

kepada ibu bapa yang cuba menghalang anak-anak mereka daripada berkahwin disebabkan 

kerisauan mereka terhadap kemampuan anak-anak dalam mencari nafkah. Hal ini disebabkan 

Allah SWT sendiri sudah memberikan jaminan akan membantu hamba-Nya yang berkahwin untuk 

mencari keredaan-Nya dengan kemampuan dan kekayaan. 

 Sebahagian ulama berpendapat bahawa ‘kemampuan’ dan ‘kekayaan’ yang dimaksudkan 

dalam ayat ini bukanlah kekayaan dari sudut material, sebaliknya adalah kaya jiwa atau kaya dari 

sudut akal budi. Dikatakan juga bahawa ayat itu bermaksud Allah SWT akan memberikannya 

kekayaan dengan pasangan yang halal supaya dia selamat daripada zina. 

 Imam al-Ghazali berpendapat bahawa dengan perkahwinan, seseorang itu akan dapat 

menjaga dirinya daripada kerosakan agama atau akhlaknya kerana perkara yang paling 
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merosakkan akhlak seseorang itu berpunca daripada perut dan kemaluannya. Justeru, dengan 

perkahwinan, akan terpeliharalah salah satu penyebab utama kerosakan agamanya. 

Kahwin Lewat Penyebab Ketidaksuburan 

 Ibu bapa seharusnya lebih bimbangkan anak-anak mereka yang tidak berkahwin 

berbanding dengan anak-anak yang berkahwin di usia muda. Aku telah menemui begitu ramai 

orang khususnya wanita yang masih belum bertemu jodoh sehingga usia mereka mencecah angka 

empat puluhan. Kebanyakan mereka mempunyai paras yang cantik dan akhlak yang baik, tetapi 

masih belum mendapat jodoh kerana pada awalnya, hasrat mereka untuk berkahwin di usia muda 

ditentang oleh ibu bapa. Sebahagiannya pula, setelah mendapat jodoh masih belum dikurniakan 

cahaya mata kerana mengalami masalah ketidaksuburan.  

Menurut sumber daripada Berita Harian pada 2001, kira-kira 690 000 orang iaitu 6.4 

peratus daripada wanita negara ini mengalami masalah ketidaksuburan dan memerlukan rawatan 

fertiliti. Mungkin ramai wanita tidak mengetahui bahawa waktu kesuburan yang paling efektif 

adalah antara usia 20 dan 24 tahun, dan tahap kesuburan ini akan menurun secara beransur-ansur 

setelah mencecah usia 30-an. 

Kahwin Muda Menyempurnakan Agama 

Bagiku, perkahwinan adalah jalan keselamatan dalam memelihara agama. Rasulullah 

SAW bersabda: “Apabila seorang hamba menikah, maka sungguh dia telah menyempurnakan 

separuh agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada separuh yang 

selebihnya. (Riwayat Imam al-Baihaqi) 
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Sungguh. Aku sendiri merasakan kesempurnaan itu kerana aku juga berkahwin pada usia 

muda. Syukurlah. 
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Catatan 16: Kebebasan VS Kongkongan 

 “HIDUP saya rasa dikongkong!” keluh seorang pelajar perempuan yang menemuiku pada suatu 

waktu rehat.  

 “Siapa yang mengongkong?” 

 “Emak ayah saya. Saya asyik terperuk di dalam rumah. Jika hendak keluar, 1001 soalan 

ditanya sebelum kebenaran diberikan. Tertekan sungguh!” Begitu luahnya. 

Bahagia Dengan Kongkongan 

 Aku tiba-tiba terimbas kenangan di alam remaja dahulu. Aku juga seperti pelajar 

perempuan yang datang menemuiku itu; asyik terperuk di dalam rumah. Cuma bezanya, aku 

bahagia dengan ‘kongkongan’ yang diberikan oleh ibu bapaku. Aku tahu tujuan kongkongan itu. 

Ia adalah untuk keselamatan dan kebahagiaanku pada masa hadapan. Dengan kefahaman begitu, 

aku dan adik-adik tidak pernah memberontak kerana hakikatnya, kami tidak pernah rasa 

dikongkong. 

 Kini aku mengerti. Kebebasan dan kongkongan ditetapkan oleh tanggapan kita sendiri. Jika 

kita mengerti tujuan sesuatu kongkongan itu dilakukan, kita tidak akan rasa dikongkong atau 

dalam erti kata lain ialah bebas. Sebaliknya, jika kita tidak mahu memahami tujuan sesuatu 

kongkongan itu dibuat, sudah tentu kita akan hidup penuh tekanan kerana berasa dikongkong.  

Sebagai perumpamaan, kongkongan atau peraturan yang terdapat di sekolah adalah 

bertujuan untuk mengawal tingkahlaku warga sekolah. Jika tiada peraturan ditetapkan, pelajar dan 

guru barangkali akan datang ke sekolah pada bila-bila masa sahaja yang mereka sukai. Jika begini, 
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bagaimana akan berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran? Guru dan pelajar yang 

memahami tujuan peraturan ini pastinya tidak akan rasa dikongkong dan dapat menjalankan tugas 

dan tanggungjawab mereka dengan baik. 

 Berbicara tentang kebebasan, ia sering mengingatkan aku kepada kenyataan pahit yang 

dikeluarkan oleh Paderi Zwemer dalam sebuah persidangan paderi-paderi di Jerusalem. 

“Kamu telah membentuk suatu generasi baharu di negeri-negeri kaum Muslimin yang 

tidak kenal lagi kepada Allah. Generasi baharu Islam ini akan mengikut sebagaimana yang 

dikehendaki oleh penjajahan, tidak mengambil berat lagi hal-hal yang besar. Mereka sukakan 

rehat dan malas, dan tidak mementingkan sesuatu pun melainkan syahwatnya sahaja. Jika mereka 

belajar, ia kerana syahwat. Jika mereka mengumpul wang, ia kerana syahwat. Jika mereka 

menduduki tempat-tempat yang tinggi, ia kerana syahwat. Mereka akan melakukan sesuatu tanpa 

ada pantang larang lagi.”  

Jasad Gajah, Roh Tikus 

Sehingga tahun ini, kita sudah menyambut ulang tahun kemerdekaan negara ke-56. Dengan 

laungan kemerdekaan itu, kita bagai diingatkan bahawa kita sudah bebas daripada sebarang 

belenggu penjajahan. Benar, kita tidak lagi dijajah oleh kuasa asing dari sudut jasad. Tetapi dari 

sudut roh tamadun yang sedang kita bina ini, ia diibaratkan jasad gajah yang memiliki roh tikus! 

 Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, setiap tamadun memiliki roh dan jasad. Jasad bagi 

tamadun tergambar menerusi kemajuan materialnya seperti pembangunan, manakala roh tamadun 

adalah kumpulan ideologi (akidah), kefahaman konsep, nilai, adab dan tradisi yang tercermin 

dalam perilaku individu dan kelompok manusia.  
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 Bersandarkan ungkapan itu, kita sememangnya telah membina sebuah tamadun yang 

memiliki jasad yang gah. Tetapi dari sudut roh, kita seperti orang yang hampir nazak kerana kita 

hanya mempunyai badan, tetapi mempunyai roh yang sedikit demi sedikit cuba keluar daripada 

badan itu sendiri. Kelak yang ada hanyalah badan yang kaku. Mati.  

 Dr. Yusuf Al-Qaradhawi dalam bukunya, ‘Tamadun Islam: Alternatif Masa Depan’ 

menyebutkan: “Yang mesti dimiliki oleh umat ini adalah sebuah perahu yang sama seperti perahu 

Nabi Nuh. Dengan perahu ini, Allah akan menyelamatkan umat manusia daripada kebinasaan 

total.”  

Perahu Penyelamat 

 Perahu penyelamat yang dimaksudkan adalah mengikut risalah Islam yang telah ditetapkan 

oleh Allah SWT. Inilah yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Surah Az-Zumar ayat 55: 

 “Dan ikutilah (al-Quran) sebaik-baik apa yang diturunkan oleh Tuhanmu sebelum kamu 

didatangi azab secara tiba-tiba, sedangkan kamu tidak menyedarinya.” 

 Hakikatnya, di dunia ini tidak ada orang yang hidup bebas secara mutlak. Seandainya setiap 

orang memiliki kebebasan mutlak, ia hanya akan menimbulkan kekacauan serta rasa tidak aman 

bagi orang di sekitarnya. Kebebasan dalam Islam adalah kondisi keislaman dan keimanan yang 

membuat manusia mampu mengerjakan atau meninggalkan sesuatu sesuai dengan kemampuan 

dan pilihannya, tetapi tetap dalam koridor Islam. 

 Itulah erti kebebasan sebenar. 
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Catatan 17: Kegetiran Hijrah Remaja  

 “CIKGU, kenapa orang selalu pandang sinis pada saya? Saya tahulah saya dulu jahat, tapi 

sekarang saya ikhlas mahu berubah.” Seorang pelajar meluahkan rasa hati kepada gurunya pada 

suatu hari. Air mukanya suram.  

“Kenapa? Cuba berterus terang,” pinta gurunya ingin tahu. 

“Saya pelik, cikgu. Sejak mengenali cikgu, saya berazam untuk berubah menjadi pelajar 

yang baik. Tetapi masih ada guru dan sebahagian kawan yang memandang sinis pada saya,” 

balasnya sedih. 

“Sabar. Hendak berubah memang ada ujiannya. Paling penting, kamu sendiri kena kuat. 

Allah sentiasa bersama orang-orang yang sabar dan ingin berubah ke arah kebaikan.” 

Dilema Pelajar Berhijrah 

 Inilah antara dilema yang dialami oleh pelajar yang dahulunya nakal. Hasratnya untuk 

berhijrah dipandang sinis oleh sebahagian guru dan teman sekeliling. Seringkali menerima perlian 

dan ejekan. Bukan sekadar sindiran rakan-rakan dan rasa tidak percaya oleh orang sekeliling, 

malah rasa curiga yang sering ditujah oleh segelintir guru menjadi tamparan paling hebat. Guru 

yang diharapkan menyuntik sokongan, sebaliknya duri prasangka pula ditusukkan.  

Bila berubah, dikatakan ‘buang tabiat’ atau ingin ‘berlakon’. Situasi ini akhirnya menjerat 

remaja untuk meneruskan perubahan. Berhijrah itu susah, tetapi lebih susah untuk mengubah 

persepsi masyarakat terhadap remaja yang ingin berubah. Hal ini menyebabkan sebahagian remaja 

dipalit serik untuk berhijrah kerana tidak tahan dengan cercaan yang dilemparkan. 
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Manusia tidak dapat lari daripada melakukan kesalahan. Seharusnya seseorang yang ingin 

membetulkan kesilapan dibantu dan diberikan kekuatan, bukan merobohkan cita-citanya yang baru 

hendak teguh itu. 

Teruskan Niat dan Tekad 

Sekiranya seseorang pelajar tersepit dalam kondisi seperti ini, teruskan niat dan tekad untuk 

berubah. Jangan fikirkan kata-kata orang kepada kita, tetapi fikirkan apa kata Allah kepada kita.  

Antara perkara yang boleh diamalkan untuk kekal berubah adalah mencari teman yang baik 

agamanya. Teman yang soleh mendorong ke taman syurga, sementara teman yang fasiq 

menjerumuskan ke gaung neraka. Teman yang baik akan membantu, manakala teman yang buruk 

menambahkan buntu. Jadikanlah orang-orang soleh itu sebagai teman paling akrab yang dapat 

sentiasa mengingatkan kita kepada kebaikan, dan menegur kita andai melakukan kesilapan. 

Mereka jugalah yang sekaligus akan berperanan dalam menetapkan hati kita di jalan kebenaran. 

Sabda Rasulullah SAW:  

“Sesungguhnya perumpamaan sahabat yang soleh dan sahabat yang buruk hanyalah 

seumpama pembawa minyak wangi dan peniup tungku api seorang tukang besi. Bagi pembawa 

minyak wangi, boleh jadi sama ada dia memberinya kepada kamu (minyak wangi) atau kamu 

membeli daripadanya (minyak wangi) atau kamu mendapat bau harum daripadanya. Bagi peniup 

tungku api seorang tukang besi, boleh jadi sama ada dia akan membakar pakaian kamu (kerana 

kesan tiupan api) atau kamu mendapat bau yang tidak sedap daripadanya (bau besi).” [Shahih 

Muslim, no: 2628] 
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Yakin Diri 

Jika ingin berubah, kita harus yakin pada diri bahawa kita mampu untuk menjadi seorang 

hamba Allah yang baik. Caranya adalah dengan membina gerak kerja amal takwa. Seseorang yang 

bertakwa akan memelihara hak-hak Allah, dan Allah jualah yang akan mempertahankan 

kemuliaan dan hak dirinya kelak.  

Seterusnya, berusahalah dalami ilmu agama. Ilmu agama adalah tunjang dalam kehidupan 

Muslim. Agama mengajar kita menjadi individu yang baik dan berperibadi cemerlang. Ilmu juga 

adalah hikmah. Rasulullah SAW berpesan menerusi sabdanya,  

“Hikmah adalah barang yang hilang daripada orang mukmin. Maka, di mana saja dia 

menemuinya, dia adalah orang yang paling berhak terhadapnya.” (Riwayat Tirmizi) 

Doa Senjata Mukmin 

Doa adalah senjata orang mukmin. Justeru, berdoalah kepada Allah untuk terus diberikan 

kekuatan agar tekal berubah kepada kebaikan. Mohonlah kepada Allah supaya perubahan yang 

dilakukan itu kekal sehingga ke akhir hayat.  

Ingatlah, apabila kita benar-benar komited untuk berubah, Allah sendiri yang akan 

memperlihatkan ‘kebenaran’. Andai kita sudah benar-benar berubah dan tidak lagi terjebak dengan 

perlakuan tidak bermoral, DIA akan ‘membuktikannya’. Itu tugas DIA. Tugas kita adalah berusaha 

untuk menjadi yang terbaik. Setiap orang secara fitrahnya sukakan kebaikan. Justeru, perubahan 

kita ke arah kebaikan kelak akan disenangi oleh mereka di sekeliling kita, malahan makhluk di 

langit juga. Bersangka baiklah kepada Allah, nescaya Allah akan kurniakan kebaikan kepada kita. 
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Catatan 18: Mengisi Senggang 

HARI itu hari terakhir persekolahan. Pagi masih muda. Ramai guru belum datang. Aku menjerang 

air menggunakan pemanas air elektrik. Sementara menanti air masak, aku mengunyah roti. 

Ingatanku turut ‘dikunyah’ kenangan sewaktu bergelar pelajar.  

 Dahulu, cuti sekolah menjadi detik yang amat kunantikan. Cuti sekolah menjadi lapangan 

berkumpulnya ahli keluarga, perancangan ke destinasi pelancongan sama ada di dalam atau di luar 

negara, atau yang gemar bersantai di rumah, barangkali inilah waktunya menonton aneka filem 

atau rancangan tv yang menarik.  

Agenda Belajar 

 Setiap kali menyambut cuti ketika masih di bangku sekolah dahulu, aku mengisi hari-hari 

yang panjang itu dengan agenda belajar. Agenda belajar ini tidaklah terlalu rigid, tetapi dilakukan 

secara berdikit-dikit dan mengikut jadual. Buku-buku rujukan bagi subjek tahun hadapan juga 

telah kubeli sedikit demi sedikit dengan duit belanja yang dikumpulkan. Tempoh cuti yang panjang 

itu telah menjadi medan pertempuran bagi aku mempersiapkan diri bagi sesi persekolahan tahun 

seterusnya.  

 Sebagai santapan minda, aku turut membeli majalah-majalah ilmiah bagi menambah 

pengetahuan bermanfaat dan menyuntik semangat agar aku dapat konsisten belajar. Aku masih 

ingat, aku mula melanggan majalah Dewan Siswa sedari tahun 2001, iaitu di tingkatan 3, diikuti 
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dengan majalah Skor sewaktu tingkatan 4. Dengan kedua-dua majalah itu, aku rasa arah hidupku 

terpandu ke destinasi yang jelas.  

Buku Sebagai Teman 

  Entah kenapa, aku lebih suka memilih buku sebagai temanku untuk mengisi senggang yang 

wujud. Bahan bacaan itu adakalanya berat, tetapi melegakan. Dengan buku, aku dapat mengutip 

pengalaman yang pernah ditempuh oleh orang lain bagaikan aku sendiri melalui pengalaman yang 

serupa. Ia seperti melakukan sebuah ekspedisi yang menyeronokkan tanpa mengeluarkan wang 

sesen pun!  

Barangkali itulah kehebatan buku yang sering diagung-agungkan oleh para cendekiawan. 

Hingga saat ini, aku masih ingat pada sebuah ungkapan Karlina Leksono Supelli, seorang tokoh 

falsafah dan ahli astronomi yang dikagumi di Indonesia yang berbunyi: “Buku adalah sebuah 

benda mati, tetapi kehidupan terus hidup di dalamnya. Dengan buku, kau punya senjata ampuh 

untuk menterbalikkan waktu.” Benar. Berapa ramai ulama yang sudah meninggal dunia, tetapi 

karya-karya tulisan mereka terus hidup dan mekar bagai dedaunan dititis embun pagi. Antara karya 

yang masih segar ditatap oleh generasi hari ini adalah tulisan Buya Hamka dengan kitabnya Tafsir 

Al-Azhar, Syed Qutb dengan kitab Tafsir Fi Zilal al-Quran dan Dr. Abdullah Nasih Ulwan dengan 

karya popularnya Tarbiyatul Aulad. 

Waktu Ibarat Pedang 

Memandangkan aku mendapat didikan di sekolah agama, aku dan kawan-kawan sering 

‘dipaksa’ oleh para guru untuk menghafal pepatah-pepatah Arab dalam bahasa Arab. Antara 

pepatah Arab yang masih kekal di ingatanku sehingga hari ini ialah ‘Waktu itu ibarat pedang. Jika 
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engkau tidak memotongnya, ia akan memotongmu.’ Pepatah ini ingin menjelaskan bahawa masa 

hadapan seseorang itu ditentukan oleh berapa banyak masa yang diuruskannya secara bermanfaat 

dan berkualiti. Sekiranya masa diabaikan dengan melakukan perkara yang sia-sia, ia ibarat pedang 

yang memenggal kepala seseorang; menyebabkan masa hadapannya punah.  

Ja’far bin Sulaiman berkata bahawa beliau mendengar Robi’ah menasihati Sufyan Al-

Tsauri: “Sesungguhnya dirimu adalah kumpulan hari. Jika satu hari berlalu, maka sebahagian 

dirimu juga akan hilang. Jika sebahagian besar daripada kumpulan harimu berlalu, hilanglah 

seluruh dirimu (mati) sedangkan engkau mengetahuinya. Oleh itu, beramallah.” 

Mengoptimum Masa Secara Bermanfaat 

Memerhati kehidupan para pelajar di sekelilingku hari ini, aku jarang dapat melihat pelajar 

yang begitu memanfaatkan masanya seoptimum mungkin. Aku akui, kehidupan remajaku yang 

sudah berlalu tidaklah segetir hari ini untuk ditempuh. Pada zamanku belum wujud Facebook, 

Twitter atau kemudahan telefon pintar. Namun bagiku, pelajar yang bijak akan tahu 

membahagikan masanya untuk belajar, beribadat, beriadah dan berehat, tidak kiralah pada zaman 

apa dia hidup. 

Ibnu Qoyyim Rahimahullah mengatakan: “Waktu manusia adalah umurnya yang sebenar. 

Waktu itu adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh 

kenikmatan dan bebas daripada kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahawa berlalunya 

waktu adalah lebih cepat daripada berjalannya awan.” 

Benar. Masa bergerak begitu pantas. Jika kita tidak mengejarnya, ia akan mendahului kita.  
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Catatan 19: Meniru Suatu Penipuan 

KERTAS peperiksaan percubaan sudah selesai disemak dan diberi markah. Beberapa pelajar 

memperoleh peningkatan bagi subjek itu. Tidak kurang juga yang mengalami penurunan. Seorang 

pelajar yang sebelum ini sering mendapat markah yang rendah telah menunjukkan peningkatan 

membanggakan. Aku telah memuji usaha yang ditunjukkan itu. 

 “Bagus, ada peningkatan. Tahniah.”  

 Pelajar itu senyum tersipu-sipu. “Saya rasa bangga,” sambungku. 

 “Kalau ustazah tahu, tentu ustazah kecewa.” Kenyataan itu membuatkan keningku bertaut. 

Menyimpul persoalan. 

 “Kenapa?” Aku bertanya. Dia diam. “Kamu meniru?” 

 Dia mengangguk. “Cikgu yang mengawas peperiksaan itu pun tak nampak. Jadi, saya dapat 

meniru dengan amat mudah.” Pelajar itu memberi penjelasan tanpa terselit perasaan bersalah. 

 Benar. Hatiku ketika itu telah dihempap kecewa. Kecewa kerana pelajar itu meniru, dan 

kecewa kerana tiada rasa bersalah dalam dirinya setelah melakukan perbuatan itu, sebaliknya 

berasa bangga kerana amat mahir memboloskan diri daripada dijejaki. 

Penularan Budaya Meniru 

 Inilah fakta tanpa data yang harus dikunyah oleh setiap guru. Inilah langkah mudah yang 

diambil oleh pelajar yang culas dan tidak bertanggungjawab. Sudah lama budaya ini menular. Ia 

dilakukan oleh sekian banyak orang.  
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 Meniru menurutku adalah suatu penipuan, iaitu menipu diri sendiri, guru, ibu bapa dan 

masyarakat sekeliling lantaran mahukan pengiktirafan sebagai seorang yang bijak, sedangkan dia 

sendiri tahu kenyataannya.  

 Sebelum peperiksaan bermula, nota akan ditulis di lengan, stoking, tudung, kain, seluar, 

meja dan sebagainya sebagai persediaan untuk menjawab soalan peperiksaan. Lebih berani, ada 

yang secara curi-curi menyelak helaian buku di dalam laci meja. 

Tiada Inisiatif 

 Aku telah lama memerhatikan gelagat pelajar. Mereka tiada inisiatif mahu mengukur 

darjah kecerdasan otak sendiri. Peperiksaan hakikatnya bukanlah suatu bebanan. Ia harus dilihat 

secara positif, iaitu untuk mengukur sejauh mana tahap pemahaman kita dalam sesuatu pelajaran. 

Jika tidak tahu kerana kurang persediaan, maka jawablah sebagai orang yang tidak tahu.  

 Aku sendiri pernah menjawab peperiksaan dengan bekalan sekadar apa yang ada. Hasilnya, 

aku mendapat keputusan sekadar cukup makan, juga pernah memperoleh hasil yang 

membanggakan. Dari situ, aku dapat mengetahui kelebihan dan kekuranganku. 

Meniru Bukan Ajaran Islam 

 Di sisi Islam, meniru tergolong dalam perbuatan menipu, memperdaya, memalsu, 

memanipulasi dan mengkhianati. Perbuatan-perbuatan ini diharamkan kerana ia bukanlah daripada 

pengamalan dan pengajaran Islam. 

Syeikh ‘Abdul ‘Aziz Abdullah bin Baz Rahimahullah, Mufti Arab Saudi yang lalu pernah 

ditanya mengenai seorang pelajar yang memperoleh ijazah dari sebuah universiti, namun ketika 
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peperiksaan dia sering melakukan beberapa bentuk penipuan seperti meniru daripada nota atau 

daripada rakannya. Menggunakan  ijazah tersebut sebagai tiket pekerjaan, dia memperoleh gaji 

bulanan.  

 Beliau menjawab: “Dia wajib bertaubat kepada Allah atas perbuatan menipu dalam 

peperiksaan yang telah dilakukannya itu dan menyesal terhadap perbuatan tersebut. Pekerjaan dan 

gaji yang diperolehinya adalah halal selama mana dia melaksanakan tugas yang dipikulkan ke 

atasnya. Bagaimanapun, dia wajib bertaubat kepada Allah atas perbuatan yang buruk dan mungkar 

itu. Taubat dapat menghapuskan dosa-dosa yang lalu.” 

Mencontohi Ketekunan Ulama Terdahulu 

 Entah kenapa, pelajar dewasa ini jarang menekuni perjalanan hidup ulama terdahulu dalam 

meraih ilmu. Jika diceritakan, sebahagiannya akan mengatakan: “Ah, itu zaman dahulu. Sekarang 

zaman moden!” Alasan itu tidak mudah diterima oleh akal sihatku kerana kemodenan yang 

dinikmati sekarang bukan semakin membangunkan peradaban, sebaliknya semakin memundurkan 

nilai-nilai susila. 

 Mereka seharusnya mencontohi Ibnu Uqail yang tidak pernah mensia-siakan waktu tanpa 

sebarang faedah. Tika lisannya berhenti menghafal dan berdiskusi, matanya berhenti daripada 

membaca buku, fikirannya digunakan sewaktu istirahat. Imam Majduddin bin Taimiyah pula tidak 

pernah meninggalkan menuntut ilmu sekalipun sewaktu memasuki tandas. Beliau akan meminta 

sesiapa yang berada berdekatan dengannya untuk membacakan sesebuah buku dengan suara yang 

kuat.   

 Ketekunan inilah yang seharusnya dicontohi oleh para pelajar untuk menempuh 

peperiksaan. Bukannya dengan mengambil jalan pintas melakukan perbuatan meniru.  
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 Dalam Surah Al-Ankabut ayat 69, Allah telah berfirman: Mereka bersungguh-sungguh 

(bermujahadah mencari reda Allah), Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. 

Sesungguhnya Allah bersama mereka yang berbuat kebaikan.” 

 Aku genggami janji itu, dan seratus peratus meyakini kebenarannya. 
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Catatan 20: Merangka Kejayaan Hidup 

HAMPIR tiga tahun mengajar, aku sudah berkhidmat di dua buah sekolah yang memberikan aku 

pengalaman berbeza. Bagi seorang guru, sesuatu yang amat penting dan diutamakan di sekolah 

selain tugas mengajar adalah soal makanan di kantin. Kantin diumpamakan sebagai tempat 

mengecas semula energi setelah berlelah di dalam kelas melayani kerenah pelajar yang pelbagai. 

Bayangkan, adakalanya guru terpaksa memasuki kelas seawal jam 7.30 pagi hingga 12.30 tengah 

hari sekaligus tanpa henti. Sebaik keluar dari kelas, badannya sudah longlai. Jadi, kantin adalah 

infrastruktur penting bagi guru di sekolah, bahkan juga pelajar untuk melampias letih dan 

mendapatkan semula tenaga.  

Melepaskan Batuk di Tangga 

Bagaimanapun, selama berkhidmat di sekolah, aku sering mendengar keluhan rakan guru 

mengenai makanan yang dijual di kantin sekolah. Apa yang dijual sekadar melepaskan batuk di 

tangga. Sebagai contoh, seorang guru pernah menceritakan kepadaku bahawa di kantin 

sekolahnya, pekerja kantin menjual ikan yang sudah hancur isinya. Sotong masak sambal pula 

seumpama dicurah air cabai semata. Selain itu, lauk-pauk yang dijual adalah menu yang sama 

setiap hari selama bertahun-tahun.  

Hipotesis yang dibuat terhadap situasi ini adalah pekerja kantin sekolah tidak menjadikan 

pekerjaannya itu sebagai ibadat kerana Allah. Matlamat perniagaannya barangkali adalah untuk 

menjadi peniaga yang mengecap nikmat keuntungan berganda semata. 
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Hidup Adalah Ibadat 

Di sinilah pentingnya matlamat hidup. Ia berperanan menentukan kejayaan dalam hidup 

seseorang. Muslim yang benar-benar beriman kepada Allah hendaklah mempunyai matlamat 

hidup yang berbeza dengan bukan Islam. Hal ini kerana matlamat hidup Muslim adalah untuk 

mencapai kejayaan di dua destinasi, iaitu dunia dan akhirat, sedangkan bagi orang bukan Islam, 

apa yang hendak mereka capai adalah seputar hal keduniaan semata.  

Pada intinya, erti hidup dalam Islam ialah ibadat. Keberadaan kita dunia ini tiada lain 

hanyalah untuk beribadat kepada Allah. Dalam Surah Az-Dzaariyat ayat 56, Allah telah berfirman: 

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.” Oleh 

itu, matlamat hidup seorang Muslim mestilah tidak lari daripada konsep ibadat ini. Ibadat dalam 

Islam merangkumi segala kegiatan manusia dari segi rohani dan jasmani. Sebagai contoh, makan 

dan minum boleh dianggap ibadat jika diniatkan untuk mengumpul tenaga bagi memperjuangkan 

perkara-perkara yang baik seperti yang disuruh oleh Islam. Inilah kombinasi yang indah di dalam 

Islam yang tidak terdapat di dalam agama-agama lain. 

Perancangan Tersusun 

Dalam usaha menggapai matlamat hidup, seseorang itu perlulah membuat perancangan 

tersusun supaya matlamat itu kelak dapat dicapai dengan jayanya. Dalam hal ini, al-Quran telah 

memberikan panduan kepada kita menerusi kisah Nabi Yusuf AS ketika utusan raja Mesir datang 

menemui baginda di dalam penjara meminta baginda mentakwilkan mimpi. Beliau berkata, 

“Wahai Yusuf, orang yang amat dipercayai, terangkanlah kepada kami (mimpi) tujuh ekor lembu 

betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor lembu betina yang kurus-kurus; dan tujuh 
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tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering (terangkanlah takwil mimpi itu) agar 

aku kembali kepada orang-orang (yang mengutus itu), semoga mereka akan mengetahuinya.” 

(Surah Yusuf: 46)  

Berdepan dengan tugas itu, Nabi Yusuf AS ternyata tidak sekadar mentakwilkan mimpi, 

bahkan baginda memberi petunjuk supaya membuat perancangan untuk mengatasi kesukaran dan 

bahaya kelaparan yang diramalkan akan menimpa Mesir. Baginda mencadangkan beberapa 

langkah positif yang perlu diambil bagi menghadapi kesukaran itu. 

Ilmu Agama dan Ilmu Duniawi 

Antara kemahiran lain yang perlu dilengkapi untuk merangka kejayaan dalam hidup adalah 

mempersiapkan diri dengan ilmu teras dalam ajaran Islam di samping ilmu pembangunan duniawi. 

Dengan gabungan kedua-dua ilmu ini, kita dapat menghindarkan diri daripada termasuk ke dalam 

golongan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir RH di dalam tafsirnya: “Umumnya manusia 

tidak memiliki ilmu melainkan ilmu duniawi. Mereka maju dalam bidang usaha, tetapi hati mereka 

tertutup. Tidak dapat mempelajari ilmu Islam untuk kebahagiaan akhirat mereka.”  

Aku yakin, jika peniaga kantin sekolah mempunyai pengetahuan dalam soal kejayaan 

hidup mereka di dunia dan akhirat, mereka pasti akan berniaga sehabis baik sebagai persembahan 

ibadat terbaik kepada Allah. 
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Catatan 21: Mundur dalam Kemodenan 

“HARI ini saya mahu kamu gunakan Internet, tetapi ada syaratnya.”  

 “Apa syaratnya, cikgu?” Para pelajar tidak sabar mahu tahu sambil bersedia mengetik 

papan kekunci di hadapan mereka.  

  “Kamu bebas menggunakan Internet, tetapi dilarang membuka laman sosial seperti 

Facebook, Twitter dan seumpamanya, serta dilarang bermain game.” Sebaik arahan itu 

disampaikan, terdengar keluhan berat dan rungutan tidak puas hati keluar daripada mulut 

sebahagian besar pelajar.  

 “Kalau begitu, lebih baik tak payah guna Internet!” Seorang pelajar bersuara tanda tidak 

puas hati. 

 “Dengan Internet, kamu boleh tahu 1001 informasi baharu. Tidak terbatas kepada 

Facebook dan game. Kamu taip apa sahaja yang kamu mahu tahu, dan kamu akan mendapat 

hasilnya cuma dalam beberapa saat.” Guru itu memberi penjelasan.  

 Pelajar-pelajar tetap memanjangkan keluhan. Mulut mereka memuncung. Jari-jari mereka 

sekadar diletakkan di atas papan kekunci tanpa menaip apa-apa.  

 “Saya sungguh terkejut melihat keadaan itu. Mereka ternyata tidak tahu apa-apa. Yang 

mereka tahu hanyalah Facebook dan online game,” cerita guru subjek Teknologi Maklumat itu 

kepadaku. 
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Tidak Tahu Memanfaatkan Kemudahan 

Buat seketika, aku terkedu. Aku akui, remaja hari ini adalah generasi teknologi yang tidak 

lekang daripada telefon bimbit, Internet, muzik, filem dan permainan komputer. Malangnya, 

mereka tidak tahu memanfaatkan kemudahan kemodenan hari ini. Amalan gaya hidup remaja di 

Barat telah disalin lantas dipakai oleh remaja Timur hampir dalam segenap aspek.  

Aku teringat takrifan modernisasi yang diberikan oleh Prof. Madya Dr. Mohd Noor Mat 

Yazid dalam kertas kerjanya, iaitu unsur-unsur moden dari dunia maju yang dibawa masuk ke 

dalam negara sedang membangun seperti Malaysia. Negara-negara maju ini biasanya dirujuk 

kepada negara-negara seperti Amerika Syarikat, Kanada, United Kingdom, Perancis, Belanda dan 

Jerman.  

Dr. Jalal Ahmad Amin, seorang tokoh ekonomi Mesir yang lahir pada tahun 1935 

menyebutkan: “…  jika kita terus menyebut diri kita sendiri mundur dan menetapkan tujuan yang 

hendak kita capai adalah mengejar ketinggalan kita daripada mencapai standard hidup seperti di 

Barat, maka hasilnya, kita memiliki restoran McDonald, Coca Cola, Blue Jeans, senjata, iklan, 

filem-filem mafia, homoseksual dan dadah dalam jumlah yang lebih banyak!” 

Kesan Modernisasi Acuan Barat 

Inilah kesan modernisasi yang telah berjaya diterapkan oleh Barat menggunakan model 

acuan mereka. Kesan-kesan itu dapat dilihat di mana-mana sahaja di dalam negara ini. Hatta 

makanan ruji yang menjadi santapan muda-mudi mutakhir ini bukan lagi nasi, sebaliknya 

McDonald, Burger King, KFC dan makanan segera lainnya. 
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Selain itu, perkembangan ICT yang telah mengalir ke dalam denyut nadi rakyat negara ini 

semakin menyempitkan pergaulan anak-anak muda. Mereka lebih banyak berdiam diri di hadapan 

komputer, ketawa seorang diri, malah tidak mempedulikan hal-hal kemasyarakatan kerana mereka 

lebih memfokuskan pergaulan dengan teman-teman yang wujud secara maya. Mereka tidak kenal 

erti kotor dan jijik dengan tanah. Mereka lebih memilih untuk bermain permainan atas talian yang 

terlalu mudah diakses dengan hanya menekan papan kekunci komputer.  

Kesannya, semakin banyak jenayah dan keruntuhan akhlak berlaku akibat penggunaan 

teknologi yang tidak terkawal ini. Saban hari, kes kehilangan anak gadis dilaporkan, kononnya 

mengikut teman lelaki yang baru beberapa hari berkenalan menerusi Internet. Remaja juga 

semakin ‘mandom’ dihidap sindrom Facebook, Twitter dan sebagainya tanpa mempedulikan masa 

hadapan mereka. Nah, inilah bahana kemodenan tanpa tapisan! Kepalaku berat memikirkannya. 

Agenda Kafir 

Benarlah, orang-orang kafir sememangnya mempunyai agenda untuk memadamkan nama 

Allah dan rasul-Nya daripada dada muda-mudi zaman ini. Firman Allah SWT dalam Surah At-

Taubah ayat 32: “Mereka bercita-cita hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut 

mereka, tetapi Allah enggan melainkan untuk menyempurnakan cahaya-Nya, meskipun orang-

orang kafir itu tidak menyukai.”  

Seharusnya dengan kemodenan, nilai agama, moral dan etika masyarakat semakin tinggi, 

bukan merudum mencium bumi. Kemodenan boleh diambil dan dimanfaatkan, tetapi perlu terlebih 

dahulu ditakar dengan neraca syariat. Berkata Imam Asy-Sya’rani: “Sesiapa yang melemparkan 

timbangan syariat daripada tangannya walau hanya sebentar, nescaya dia akan binasa.” 
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Tubuhku tiba-tiba menggeletar. ‘Demamnya’ umat ini, membuatkan aku turut mahu 

demam!  
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Catatan 22: Nihil Rohani, Kesasar Hidup 

HARI itu, buat pertama kalinya setelah bergelar seorang guru, kepalaku terlalu masai dan hatiku 

dibalut resah yang jitu. Sepanjang hari itu sehinggalah mahu melelapkan mata, telingaku digaungi 

sebuah suara. 

 “Ustazah, saya mahu ceritakan sesuatu sebab saya sendiri terlalu buntu.” Apa yang 

diceritakan itu telah membuatku berkongsi sama kebuntuan itu. 

 “Seorang kawan lelaki saya dari sekolah lain telah menjalinkan hubungan sulit dengan 

gurunya yang sudah berkahwin hingga melahirkan seorang anak!” 

 Dush! Aku sungguh-sungguh rasa bagai ditumbuk. 

 Malu. Sungguh malu apabila yang disebut itu adalah guru. Tidak tergamak hendak 

mengaku. Namun, bagi tujuan pengajaran dan kesedaran, tiadalah salah membuat pendedahan 

untuk menjernihkan semula apa yang sudah keruh. Biar guru dipalit tahi di dunia daripada 

dihunjam bara api di negeri akhirat. 

Jiwa Masyarakat Kosong 

 Jiwa masyarakat semakin kosong. Itulah punca maksiat begitu leluasa akhir zaman ini. 

Jiwa yang kosong berkait dengan hati yang tidak sihat, menyebabkan timbulnya pelbagai penyakit 

kemanusiaan sehingga menterbalikkan fitrah murni kurniaan Ilahi tanpa mengenal siapa. 
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 Aku teringatkan firman Allah SWT yang bermaksud: “Sesungguhnya nafsu itu selalu 

menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya 

Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Surah Yusuf: 53) 

 Fikiranku ligat menganyam sebuah analogi: Apabila perut lapar, ia perlu diisi dengan 

makanan. Jika dibiarkan kelaparan, perut akan meragam hingga mengakibatkan empunya badan 

lesu, tidak bermaya, malah boleh mendatangkan penyakit seperti gastrik. Begitulah juga dengan 

hati manusia. Ia adalah sesuatu yang hidup dan memerlukan makanan yang baik serta berkhasiat 

untuk meneruskan kesinambungan hayatnya. Hati perlu dikenyangkan dengan makanan berbentuk 

kerohanian, seperti amal ibadat dan perkara-perkara makruf bagi mengekalkan kesihatannya.  

Hati Ketandusan Makanan 

 Sekiranya hati ketandusan makanan berkhasiat, ia akan menjejaskan kesihatan hati dan 

berisiko untuk ‘mati’. Apabila hati mati, manusia akan melakukan apa sahaja sewenangnya 

sehingga akhirnya terbabas di simpang hidup.  

 Allah SWT berfirman: “Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa 

nafsunya sebagai tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah 

mengunci mati pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka 

siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka, mengapa 

kamu tidak mengambil pengajaran?” (Surah Al-Jatsiyah: 23) 
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 Aku sendiri pernah remaja. Pernah dicuba dengan ujian pesona terhadap kecantikan dan 

keindahan. Cuma sejak dahulu, aku berpegang pada sebuah hikmat; ‘Selangkah hampiri kepada 

lelaki, seribu langkah kelimuan akan hilang.’  

Menjaga Pandangan 

 Aku sungguh ingat pesan Rasulullah SAW kepada Saidina Ali yang amat menitikberatkan 

penjagaan pandangan mata, kerana mata adalah titik mula kepada sebuah kebinasaan.  

 Imam Ahmad, Al-Tirmizi dan Abu Daud meriwayatkan sabda Rasulullah SAW: “Wahai 

Ali, janganlah engkau susuli satu pandangan dengan satu pandangan lagi, kerana yang pertama 

menjadi bahagianmu dan yang kedua bukan lagi menjadi bahagianmu (dosa atasmu).”  

 Al-Hakim juga pernah meriwayatkan bahawa baginda bersabda: "Pandangan itu adalah 

anak panah beracun daripada anak-anak panah iblis. Siapa sahaja yang menghindarinya kerana 

takut kepada Allah, dia akan dikurniakan keimanan yang terasa manis dalam hatinya."  

 Aku amat tertarik pada pidato Saidina Umar bin Al-Khattab RA berkenaan mengekang 

hawa nafsu: “Cegahlah diri kamu daripada mengikuti keinginan-keinginan, kerana ia adalah 

ledakan dan semburan. Jika kamu tidak mampu mencegahnya, ia akan mengheret kamu ke dalam 

akhir hidup yang paling buruk. Sungguh kebenaran itu amat berat, sedangkan kebatilan itu amat 

ringan. Kadangkala sekali sahaja pandangan mata boleh membangkitkan keinginan syahwat, 

padahal syahwat sesaat boleh menyebabkan kesedihan yang tiada berakhir.” 

 Justeru, jiwa yang kosong perlu segera diisi. Hati yang kotor perlu cepat dibersihkan. Tiada 

kata kunci yang lain kecuali taubat yang sebenar-benarnya, berniat tidak mengulanginya serta 
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memperbanyakkan amal kebajikan sebagai cara menebus perbuatan maksiat yang sebelum ini 

dilakukan.  

 Menurut Hamka, pergaulan dapat mempengaruhi didikan otak. Oleh itu, untuk kebersihan 

jiwa, hendaklah bergaul dengan orang-orang beradab dan berbudi mulia yang dapat dikutip 

manfaat daripadanya. Wallahuaklam 
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Catatan 23: Pancang Istiqamah 

ANGIN pagi yang mengusap lembut wajahku telah membuai ingatanku terhadap para pelajar. 

Terasa ingin sekali mengetahui khabar iman mereka setelah melalui madrasah Ramadan selama 

sebulan. Hati ini bagaimanapun digerit risau mengenangkan pengakuan beberapa orang pelajar 

sepanjang Ramadan yang lalu. 

 “Saya sebenarnya tidak berpuasa hari ini.” Seorang pelajar lelaki mengakui.  

 “Hari ini sahaja? Kenapa, tidak sihat?” Aku cuba bersangka baik. 

 Dia menggeleng. “Rasanya selama kita berpuasa, saya belum lagi berpuasa.” Mimik 

wajahnya langsung tidak menggambarkan perasaan serba salah, malah pengakuannya itu seolah-

olah bangga kerana ‘berjaya’ untuk tidak berpuasa tanpa disedari oleh sesiapa.  

 Astaghfirullah! Bagaimana hendak teguh meneruskan kebaikan andai perkara wajib sahaja 

boleh dibuat sambil lewa? Aku menepuk dahi dan menggeleng perlahan.  

Salah Konsep 

 Sebagai guru agama yang mengajar di sekolah harian biasa, aku dan guru-guru Islam yang 

lain hanya mengharapkan para pelajar kami mampu meneruskan amalan fardu sahaja. Ini kerana 

amat sukar untuk melihat seorang daripada sepuluh orang pelajar yang sempurna amalan fardunya. 

Bagaimanapun, sepanjang kehadiran Ramadan yang lalu, kebanyakan pelajar telah salah konsep 

dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Apa yang ditekankan oleh mereka 

adalah menunaikan solat sunat terawih berbanding solat fardu lima waktu. Jika mereka mampu 

menyempurnakan solat fardu lima waktu dengan menambah bonus pahala terawih pula, aku 
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rasakan bagai terbang terawang-awang dengan rasa ria yang tidak mampu kuungkap. Air mata 

gembira pasti akan menggenangi tempat aku berdiri sebagai rasa syukur tidak terhingga. 

Konsep Istiqamah 

 Mungkinkah aku harus secara rinci menjelaskan tentang konsep istiqamah kepada mereka? 

Istiqamah hakikatnya bermaksud kemampuan untuk tegak lurus dan teguh pendirian di atas jalan 

kebaikan. Secara mudahnya, ia dipanggil konsisten. Al-Quran telah beberapa kali menyebut 

tentang istiqamah. Antaranya menerusi ayat 112 dalam Surah Hud:  

“Oleh itu, hendaklah engkau (wahai Muhammad) sentiasa tetap teguh di atas jalan yang 

betul sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan hendaklah orang-orang yang rujuk 

kembali kepada kebenaran mengikutmu berbuat demikian, dan janganlah kamu melampaui batas 

hukum-hukum Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” 

Sewaktu Rasulullah SAW menerima turunnya wahyu ini, rambut Baginda telah beruban 

lantaran beratnya beban yang terkandung di dalam ayat tersebut.  Dalam sebuah hadis yang 

diriwayatkan oleh Imam Tarmizi, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan lain-lain daripada Ibnu Abbas RA: 

Telah Berkata Abu Bakar: “Wahai Rasulullah, kau telah beruban! Nabi Menjawab: “Surah Hud, 

Al-Waqi’ah, Al-Mursalat, ‘Amma Yatasaalun, Idzas Syamsu Kuwwirat telah menjadikan rambutku 

beruban.”   

Syarat Istiqamah 

Menurut Ibn al-Qayyim, terdapat lima syarat untuk menanam pancang istiqamah dalam 

melaksanakan amalan kebaikan, iaitu:  Pertama: Melakukan sesuatu amalan ikhlas kerana Allah 

semata-mata. Kedua: Ia perlu dilakukan atas dasar ilmu. Ketiga: Beribadah dengan cara yang sama 
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sebagaimana yang telah diperintahkan. Keempat: Melakukannya dengan sebaik mungkin. Kelima: 

Meneguhkan diri dalam melaksanakan perkara kebenaran. 

Menurut ulama suluk pula, terdapat langkah-langkah yang perlu diikuti untuk mencapai 

istiqamah. Antaranya adalah dengan sentiasa menyedari destinasi terakhir perjalanan hidup 

manusia, iaitu hari akhirat. Kesedaran ini haruslah digunakan dengan cara yang positif sebagai 

motivasi untuk melakukan amalan kebaikan. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan 

mengingati bahawa perjalanan seseorang ke arah akhirat bermula daripada detik seseorang itu 

meninggalkan dunia ini, iaitu mati.  

Jangan Bertangguh 

Salah seorang ulama salaf berkata: “Jika kamu hidup di pagi hari, janganlah tunggu 

sehingga datangnya petang, dan jika kamu hidup di petang hari, janganlah tunggu sehingga 

datangnya pagi.” Ingatan ini adalah sebagai amaran kepada kita agar sentiasa berhati-hati dengan 

tidak melakukan amalan yang boleh menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan kerana sekiranya 

kita mati tanpa sempat bertaubat, penyesalan tidak akan bererti lagi. Ia juga adalah sebagai galakan 

kepada kita untuk sentiasa menyegerakan melakukan amalan kebaikan tanpa mengamalkan sikap 

bertangguh.  

Hakikatnya istiqamah adalah konsep Islam yang penting. Kepentingannya boleh dilihat di 

mana setiap Muslim perlu membaca Surah al-Fatihah sekurang-kurangnya tujuh belas kali setiap 

hari bagi mencari bimbingan berterusan ke jalan yang lurus daripada Allah SWT. 

Aku tetap berharap semoga iman mereka kekal dipelihara Allah SWT hasil daripada 

tarbiah Ramadan yang dilalui. Jika tidak banyak, sedikit sudah memadai. Amin. 
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Catatan 24: Rahmat Lebaran 

BEBERAPA hari sebelum lebaran menjelang, kebiasaannya pelajar-pelajar tidak ramai yang 

datang. Sebahagiannya sudah pulang ke kampung halaman ibu dan ayah mereka semata-mata 

untuk persiapan hari raya. Sebahagian pelajar pula mempunyai ‘niat tertentu’ kedatangan mereka 

ke sekolah; mahu mengutip duit raya daripada para guru. Usaha mereka pada hari terakhir 

persekolahan itu biasanya membuahkan hasil. Guru-guru pada hari itu juga menjadi begitu 

pemurah menghulurkan duit raya, hatta guru-guru bukan Islam. 

 Kemeriahan untuk menyambut lebaran dirasai oleh semua pelajar sekalipun berbeza 

agama. Di mana-mana bertemu, mereka akan mengucapkan selamat hari raya, dan mungkin akan 

melanjutkan dengan kata-kata, “Jangan lupa bawa kuih raya untuk dirasa nanti.” Bagi pelajar-

pelajar beragama Islam, mereka akan bersalaman dengan guru-guru yang ditemui dan saling 

memohon maaf.  

Hari itu, sekolah kelihatan bercahaya dengan pancaran sinar senyuman yang begitu murah 

dipamerkan sekalipun oleh seorang guru disiplin yang garang.  

Syukur. Mungkin itulah kehebatan lebaran yang dikurniakan oleh Allah SWT sebagai 

rahmat kepada para hamba-Nya untuk saling berkasih sayang.  

Hari Raya Suatu Rahmat 

Hari raya dalam bahasa Arab disebut ‘aid. Kalimah ini berasal daripada perkataan ‘aud 

yang bererti berulang-ulang.  Hal ini kerana hari raya adalah peristiwa yang berulang-ulang pada 

saban tahun yang membawa rahmat dan menggembirakan umat Islam. Selain itu, ia turut 

dinamakan hari raya kerana pada hari itu, Allah SWT memberikan pelbagai bentuk kebaikan 
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kepada kita. Antara kebaikan itu adalah berbuka puasa setelah adanya larangan makan dan minum 

selama sebulan Ramadan, juga kebaikan berupa diperintahkan-Nya mengeluarkan zakat fitrah. 

Kemuliaan hari raya dijelaskan menerusi sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibn 

Majah: Daripada Abu Umamah RA, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barangsiapa mengerjakan 

amal ibadat pada malam hari raya (Aidilfitri dan Aidiladha) dengan mengharapkan keredaan 

Allah semata-mata, hatinya tidak akan mati (pada hari kiamat) sebagaimana matinya hati (orang-

orang yang kufur ingkar) pada hari itu.” 

Hari Raya Hari Ibadah 

Hari raya adalah hari ibadah. Seseorang Muslim beribadah kepada Allah SWT pada hari 

itu dengan berbuka sebagaimana beribadah kepada-Nya dengan berpuasa pada hari–hari 

sebelumnya di dalam bulan Ramadan. Ibadah dalam Islam adalah sebutan yang mencakup seluruh 

perkara yang dicintai Allah SWT, baik berupa ucapan atau perbuatan, zahir mahupun batin. 

Justeru, pada hari tersebut, umat Islam digalakkan untuk melakukan perkara kebaikan sebanyak-

banyaknya. 

Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menukilkan sabda Rasulullah SAW yang 

bermaksud: “Jangan meremehkan sedikit pun amal kebaikan, meski sekadar bertemu saudaramu 

dengan wajah berseri-seri (senyum).”  

Justeru, tidak ada ibadah yang tidak mampu kita lakukan pada hari mulia tersebut kerana 

senyuman sahaja sudah dianggap sebagai amal kebaikan yang dituntut. Dari perspektif kesihatan, 

senaman terbaik dan paling efektif untuk menyihatkan wajah adalah dengan selalu tersenyum. 

Selain dapat mengurangkan lemak pada wajah, senyuman juga mampu mencegah munculnya 
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kedutan pada wajah dan melancarkan aliran darah di sekitar saraf wajah. Menggerakkan satu kali 

bibir untuk tersenyum sahaja sudah mampu menyebabkan ribuan urat saraf yang terdapat dalam 

seluruh tubuh mengalami pergerakan.  

Selain menghadiahkan senyuman, Rasulullah SAW juga menganjurkan bersalaman dan 

saling memohon maaf. Diriwayatkan daripada Al-Bara’ bin Azib, Rasulullah SAW bersabda: “Jika 

dua Muslim bertemu, kemudian bersalaman, seterusnya memuji Allah SWT dan memohon ampun 

kepada-Nya, mereka akan mendapat keampunan.”  

Bersalaman ternyata memainkan peranan penting dalam mengeratkan tali silaturahim. 

Amalan ini sering dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Percaya atau tidak, dengan 

bersalaman, seseorang mampu melenyapkan dendam dan dengki terhadap saudaranya.  

Sebuah hadis mursal yang diriwayatkan oleh Imam Malik menyebutkan, daripada Atha' 

bin Abdullah al-Khurasani, katanya Rasulullah SAW telah bersabda:  

“Hendaklah kamu saling berjabat tangan, nescaya hilanglah rasa dengki. Hendaklah kamu saling 

memberi hadiah, nescaya kamu akan saling mencintai dan hilanglah permusuhan.” 

“Ustazah, selamat hari raya, maaf zahir dan batin!” Aku terpempan. Langkahku yang mahu 

dihalakan ke parkiran dimatikan. Aku memandang ke arah empunya suara.   

Chong Seng. Pelajar lelaki berbangsa Cina itu tersenyum manis.  

“Selamat hari raya juga, Chong Seng,” balasku sambil turut tersenyum. 
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Catatan 25: Remaja dan Baligh 

AKU beria-ia bercerita sambil tangan digawangkan ke atas dan ke bawah. Pelajar-pelajar di 

hadapanku tekun mendengar. 

 “Sebuah riwayat mengisahkan seorang lelaki saat menemui ajalnya. Sewaktu jenazah 

hendak diturunkan ke dalam liang lahad, suasana digemparkan dengan kemunculan seekor 

binatang menyerupai kucing di dalam kubur itu. Mereka cuba menghalaunya, malangnya binatang 

itu amat bengis dan menggerunkan. Kukunya mencakar-cakar batang kayu yang diacungkan ke 

arahnya.”  

 “Akhirnya kaum kerabat si mati mengambil keputusan untuk menggali liang lahad yang 

lain, namun binatang yang sama tetap ada di situ. Jenazah terpaksa dikebumikan bersama-sama 

dengan binatang itu. Sebaik tanah ditimbus, mereka terkejut mendengar bunyi yang menggerunkan 

dari kubur tersebut. Bunyi itu seolah-olah daging dan tulang si mati dicakar dan dipatahkan oleh 

binatang buas.” 

 Aku melihat para pelajar menelan liur. Gulp! 

 “Kenapa, ustazah?” Seorang pelajar menyoal tidak sabar. 

Tidak Pernah Mandi Hadas 

 “Si mati merupakan seorang yang berbudi pekerti mulia. Malangnya, sepanjang 

perkahwinannya, dia tidak pernah mandi hadas setiap kali selepas ‘bersama’ dengan isterinya.” 

Aku menyudahkan cerita. 
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 “Tahu tak bagaimana mandi hadas?” Aku menyoal sambil menyeluruhi wajah pelajarku 

seorang demi seorang. Mereka sekadar tunduk dan tersenyum.  

 Aku masih ingat sewaktu kem pelajar Islam yang diadakan di sekolah baru-baru ini. Ramai 

pelajar perempuan tidak solat dengan alasan belum mandi hadas. Sebahagiannya pula terus 

bersolat meski belum mandi hadas.  

 “Ustazah tahu tak, dia ini belum mandi hadas sejak tiga bulan lepas,” beritahu seorang 

pelajar perempuan sambil menunjuk ke arah kawannya yang dimaksudkan. Pelajar itu tersipu-sipu 

malu.  

 “Saya terlupa, ustazah.” 

Bersikap Sambil Lewa 

 Aku menggeleng. Rasa hiba mengenangkan sikap remaja yang sambil lewa mengabaikan 

suruhan Tuhan. Barangkali mereka tidak sedar, tidak mandi hadas akan mengakibatkan setiap 

ibadah yang dilakukan tidak sah dan tiada nilaiannya di sisi Allah. Seorang remaja yang tidak 

mandi hadas, tetapi berpuasa Ramadan selama sebulan, amalannya tidak akan dikira.  

 Rasulullah SAW telah memberi amaran kepada mereka yang tidak mandi hadas dengan 

menceritakan apa yang dilihat sewaktu israk baginda ke langit. Baginda telah menyaksikan wanita 

tergantung, sementara buah dadanya digigit ular dan kala jengking. Mereka adalah para isteri yang 

tidak suka mandi wajib setelah haid dan mempermainkan kewajipan solat. 
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 Aku akui. Bukan semua pelajar tahu cara mandi hadas meski sudah mempelajarinya di 

sekolah. Aku telah cuba menjelaskan sebaik mungkin tanpa segan silu, sekalipun kepada pelajar 

lelaki. Aku tahu, belajar fikah tiada istilah malu. Ia perlu diterangkan sejelasnya. 

Skop Seks Dikecilkan 

 Apa yang dikesalkan adalah para pelajar begitu corot dalam pengetahuan agama berkenaan 

seks. Seks hanya dikecilkan skopnya kepada hubungan intim di antara lelaki dan wanita, 

sedangkan hakikat sebenarnya ia termasuklah baligh yang merangkumi keluarnya mani dan darah 

haid.  

 Perkara ini gagal dijelaskan dengan baik oleh ibu bapa kepada anak-anak mereka kerana 

ia dianggap sebagai urusan ‘orang dewasa’ dan merupakan perkara yang memalukan untuk 

dibincangkan. Tanggapan sebegini adalah sempit dan tidak menepati sunnah Rasulullah SAW.  

Baligh Ditaklif 

 Lebih menyedihkan, mereka tidak pernah tahu bahawa baligh itu menyebabkan mereka 

sudah ditaklif dengan tanggungjawab yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim dan setiap 

perbuatan mereka akan berkait dengan dosa dan pahala. 

 Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Tarmizi telah 

menceritakan bahawa Sayidina Ali KW berkata: Aku adalah seorang yang sering keluar air mazi 

dari zakar, lalu aku pun bertanya kepada Nabi SAW tentangnya. Maka jawab baginda: “Jika mazi, 

cukup dengan wuduk, dan jika mani, mestilah mandi.” Dalam riwayat lain, baginda menjawab: 

“Jika engkau memancutkan air (mani), maka hendaklah mandi junub. Jika tidak memancutkan, 

tidak perlu mandi.” 
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 Bersandarkan hadis itu, aku tepis rasa malu. Aku berusaha menjelaskan sebaiknya. Setiap 

pelajar dipanggil ke hadapan. Mereka disoal seorang demi seorang. Aku membetulkan apa yang 

silap. Aku berharap mereka tidak akan memandang enteng perkara tersebut kerana aku tidak mahu 

ibadat yang mereka lakukan semata-mata mencurah air ke daun keladi. 
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Catatan 26: Saat Tercabutnya Malu 

BILIK guru tiba-tiba hingar. Aku yang baru melangkah masuk terus menapak ke meja sambil 

mengerling beberapa orang guru wanita yang berwajah keruh. Salah seorangnya mengomel 

sesuatu.  

“Geram betul! Dulu kita kata guru lelaki yang melakukan gangguan seksual terhadap 

pelajar perempuan. Sekarang guru pula yang terkena gangguan seksual oleh pelajar.” Guru wanita 

itu masih bersungut. Aku cuba menadah telinga. 

 Menurutnya, sewaktu sedang menulis di papan tulis, seorang pelajar lelaki tingkatan 4 telah 

menghampirinya. Keadaan kelas menjadi riuh serta-merta. Seorang pelajar bersuara, meminta guru 

itu memandang rakan mereka yang berdiri berhampirannya. Dia segera berpaling. Dia begitu 

terperanjat apabila pelajar itu memasukkan hujung bajunya ke dalam seluar dengan zip terbuka 

dan berpura-pura melondehkannya. 

 “Hei, pergi balik ke tempat! Tak senonoh. Kamu tak tahu malukah?” Guru itu terus 

bertempik dan seisi kelas menjadi hening. 

 “Tak tahu malu langsung. Orang lain nak betulkan baju dan seluar pergi ke tandas, dia 

tidak,” gerutu guru itu lagi. 

Tiada Rasa Malu 

 Aku sekadar menggeleng. Begitulah jadinya apabila malu sudah tidak menjadi pakaian 

diri. Maka, bertelanjanglah dia dengan bebas berbuat sewenangnya. Malu dalam konteks Islam 
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bukanlah malu tidak bertempat. Malu seperti yang dituntut oleh Islam adalah malu untuk 

melakukan maksiat kepada-Nya. 

 Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda: “Malulah kalian kepada 

Allah dengan sebenar-benarnya.” Mereka menjawab: “Alhamdulillah, kami berasa malu.” Nabi 

SAW pun melanjutkan sabdanya: “Bukan begitu, tetapi malu kepada Allah dengan sebenar-

benarnya adalah kamu menjaga kepala dan apa yang terkandung di dalamnya, menjaga perut dan 

isinya, mengingat kematian dan hancurnya jasad sesudahnya. Sesiapa yang menginginkan akhirat, 

nescaya dia meninggalkan perhiasan dunia. Sesiapa melakukan hal itu, maka dia telah malu kepada 

Allah dengan sebenar-benarnya.”  

Malu-malu Kucing 

 Masyarakat hari ini lebih banyak mengamalkan ‘malu-malu kucing’ berbanding malu 

dalam definisi sebenarnya. Umpamanya di sekolah, pelajar-pelajar perempuan yang lengkap 

bertudung akan menanggalkan tudung sebaik menyertai aktiviti kokurikulum seperti latihan rumah 

sukan dan sukan tahunan. Rambut togel yang kononnya cantik akan ditayang di hadapan umum 

dengan alasan cuaca yang terik menyebabkan rasa tidak selesa pada tubuh. Begitu juga dengan 

pelajar lelaki yang bersukan dengan menyarung seluar pendek separas lutut. Dalam situasi 

sebegini, mereka tidak pula merasai malu. Sebaliknya mereka akan malu apabila disoal oleh guru 

atau disuruh memenuhkan kerusi di barisan hadapan. Aneh!  

 Malu sering dizahirkan dalam kondisi yang tidak tepat. Sebagai contoh, seseorang yang 

tidak merokok akan dianggap ketinggalan zaman oleh rakan-rakannya. Atau, sekiranya dia 

bertudung dalam situasi kawan-kawannya mendedahkan aurat, dia akan dianggap cuba berlagak 
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baik. Dia berasa malu andai dilemparkan tuduhan-tuduhan demikian. Justeru, jadilah dia seperti 

lalang. Sebentar ke kiri dan sebentar ke kanan mengikut arah angin. Sekejap menjadi kambing di 

kandang kambing, dan sekejap cuba menjadi harimau di kandang harimau meski hakikatnya dia 

tetap seekor kambing. 

Malu Penanda Aras Iman 

 Aku bimbang. Malu itu penanda aras bagi iman. Andai malu sudah tercabut dari dalam diri 

seseorang, itu alamat tidak baik. Sebaik tercabutnya malu, yang lain juga akan ikut tercabut. Hadis 

yang direkodkan oleh Muslim merakamkan sabda Rasulullah SAW: “Malu dan iman itu adalah 

teman seiring sejalan. Jika salah satu diangkat, nescaya terangkatlah pula yang satu lagi.” 

 Malu sering dilihat daripada dua sudut, iaitu malu kepada Allah dan malu kepada manusia. 

Malu kepada Allah akan menyebabkan kita berwaspada agar tidak melakukan maksiat kepada-

Nya. Sementara malu kepada manusia adalah lanjutan daripada malu kepada Allah. Sifat ini akan 

lahir sendiri apabila sudah tertanam rasa malu kepada Allah dalam diri. Kedua-duanya adalah perlu 

kerana malu kepada Allah akan menyuburkan rimbun iman di hati, sementara malu kepada 

manusia akan meletakkan seseorang dalam perilaku dan akhlak terpuji. 

 Aku dikejutkan oleh suara pelajar perempuan yang ketawa berdekah-dekah. 

 Kepalaku terasa gatal tiba-tiba. Masalah itu seperti berubah menjadi rambut di kepala dan 

akhirnya beruban. Bagaimana harus mencabutnya? Aku menggaru, dan terus menggaru. 
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Catatan 27: Sensor Peduli Remaja 

“USTAZAH, saya tak mahu masuk ke kelas agama.” Dengan mimik muka jemu, seorang pelajar 

kacukan Melayu-Cina membentak.  

 “Kenapa?” Si guru cuba menyelidik. 

 “Bosan! Bukan penting sangat pun subjek itu.” 

 Sebaris jawapan itu membuatkan si guru terkedu.  

 Dua hari kemudian, ayah si pelajar telah menghubungi sekolah. Beliau meminta supaya 

pihak sekolah mengecualikan anaknya daripada mengikuti kelas Agama Islam. 

 “Anak saya tak minat subjek itu. Dia tak mahu ambil,” terang si ayah bersungguh. 

 “Maaf, encik. Semua pelajar Islam diwajibkan mengambil subjek itu. Tidak ada yang 

terkecuali,” jelas Penolong Kanan yang ketika itu menjawab panggilan si ayah. 

 “Tidak. Anak saya bukan Islam. Dia penganut Buddha. Dia tidak seharusnya dimasukkan 

ke kelas Agama Islam.” Si ayah tetap berkeras membantah. 

 Penolong Kanan gamam mendengar ujaran tersebut. Kemudian membalas, “Maaf, encik. 

Anak encik seorang Islam. Hanya dahulu encik beragama Buddha. Tetapi sekarang encik sudah 

menjadi penganut Islam. Jadi, anak encik diwajibkan mengikuti kelas tersebut. Kalau encik tidak 

berpuas hati, encik boleh bertanya dengan lebih lanjut di Pejabat Pelajaran Daerah. Saya yakin 

jawapannya tetap sama.” 

Islam Sebagai Tempelan Fizikal 
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 Inilah yang berlaku apabila Islam hanya menjadi tempelan pada fizikal, bukan penghayatan 

pada spiritual. Masyarakat alaf ini sekadar ‘mencalit’ sebaris nama Islam pada nama-nama mereka 

untuk dikenali. Malangnya, Islam tidak dilaksanakan dari sudut praktiknya. Apabila keruncingan 

ini berakar dari rumah, iaitu berpunca daripada asuhan ibu bapa yang tidak menerapkan ajaran 

agama sebenar kepada anak-anak, maka jadilah remaja hari ini cetek dan dangkal agama. 

 Perkara ini telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW: 

 "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (tidak mempersekutukan Allah), tetapi orang 

tuanyalah yang menjadikan dia seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Sebagaimana seekor 

binatang yang melahirkan seekor anak tanpa cacat, apakah kamu merasakan terdapat yang 

terpotong hidungnya?” (Riwayat Al-Bukhari & Muslim) 

Dangkal Agama 

 Kedangkalan generasi muda terhadap agama telah membentuk peribadi mereka sebagai 

anggota masyarakat yang tiada sensor peduli. Hal ini boleh ditinjau di sekolah-sekolah sewaktu 

guru-guru mengajar subjek agama seperti Pendidikan Islam. Deria sensitiviti pelajar bagai ‘beku’ 

apabila mereka boleh ketawa ketika diceritakan berkenaan siksaan azab neraka. Tiada rasa gentar 

sedikit pun. Sesetengahnya pula berani bergurau senda dan memperolok-olok hukum agama. Apa 

yang didengar umpama hiburan yang menggelikan hati. Memasuki kelas agama tidak lebih 

daripada sekadar memenuhi waktu lapang. 

 Berikutan tiada minat terhadap agama, kebanyakan pelajar juga tidak mampu mendapat 

skor yang baik bagi subjek keagamaan ini, tidak seperti mana mereka mampu mendapat gred 

cemerlang bagi subjek-subjek yang lebih rumit seperti Sains dan Matematik.  
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Keadaan ini telah menjadi suatu barah yang kian memamah segenap saraf ummah. Remaja 

hari ini adalah pemimpin hari esok. Kita pastinya mengharapkan pemimpin yang faham Islam dan 

menghayati praktikalnya untuk memacu negara, bukan mereka yang sewenang-wenang bertindak 

mengikut tuntunan nafsu semata-mata. 

Guru Sebagai Pendakwah 

Justeru, guru selaku orang yang menyampaikan ilmu seharusnya berperanan sebagai 

seorang pendakwah, bukan semata-mata untuk menghabiskan silibus pengajaran. Guru juga perlu 

mempunyai jiwa penyayang, bukan membenci mereka yang jahil. Guru perlu mahir cara dan halus 

berseni mendekati golongan remaja ini. Yakinlah mereka boleh dibentuk dan masih ada harapan 

untuk dibimbing. Jangan cepat berputus asa, kerana biasanya anak kunci terakhirlah yang dapat 

membuka kunci. 

Nilai-nilai murni, pengajaran dan nasihat harus diselitkan secara tidak langsung. Dengan 

ini, pelajar yang kurang cemerlang dalam akademik juga akan menjadi modal insan kelas pertama. 

‘Kelas pertama’ bukan semata-mata diukur mereka yang memperoleh gred A dalam sijil-sijil 

akademik. Lebih penting ialah apabila mereka dapat mengaplikasikan sahsiah cemerlang dalam 

kehidupan dengan menjadi seorang warganegara yang berperibadi luhur dan berakhlak mulia.  

Anjakan Ibu Bapa 

Seterusnya ialah anjakan daripada ibu bapa. Jika mereka mahu melihat anak-anak mereka 

berjaya, mereka perlulah terlebih dahulu berubah dan berusaha mengajak anak-anak mengikut 

langkah itu. Sayangkan anak bukan dengan membiarkan mereka berbuat lepas bebas tanpa boleh 

ditegur. 
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Luqman Al-Hakim pernah menyebutkan: “Marahnya orang tua dalam mendidik anaknya, 

tak ubahnya seperti baja bagi tanam-tanaman.”  

Oleh itu, remaja seharusnya tidak alpa dengan nikmat sementara di atas dunia ini. Yang 

dirasakan manis itu tidak semestinya membawa kebahagiaan, dan yang pahit itu bukanlah 

kemestian petanda celaka. Luqman Al-Hakim telah menasihati anaknya dengan kata-kata ini: “Hai 

anakku! Janganlah engkau terus-menerus menelan kerana manisnya sesuatu, dan jangan pula 

lekas engkau muntahkan kerana pahitnya.” Hal ini kerana yang pahit biasanya menjadi ubat, 

sedangkan yang manis sering mendatangkan penyakit. 
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Catatan 28: Solat Sewaktu Masih Rebung 

SEPOHON kayu daunnya rimbun 

lebat bunganya serta buahnya 

walaupun hidup seribu tahun 

kalau tak sembahyang apa gunanya. 

 

 Lirik nasyid itu amat popular didendangkan di corong-corong radio sedari aku kecil 

sehingga ke hari ini. Bagaimanapun, ia sekadar halwa telinga dan siulan di waktu senggang remaja 

mutakhir ini.  

Sikap Buruk Diwarisi Anak-anak 

 Baru-baru ini, aku terbaca suatu laporan mengenai kajian yang dijalankan terhadap 6,779 

orang pelajar Melayu yang gagal subjek agama dalam peperiksaan Penilaian Menengah Rendah 

(PMR) pada tahun 1995. Keputusan kajian mendapati sebanyak 1,616 gagal mengucap, 1,553 

gagal dalam aspek rukun Islam dan 1,901 lagi gagal dalam aspek rukun iman. Kajian itu dijalankan 

17 tahun sudah, dan kini pastinya golongan pelajar itu telah dewasa, mendirikan rumahtangga dan 

beranak pinak. Adalah tidak mustahil sikap mereka itu diwarisi oleh anak-anak jika mereka tidak 

berusaha mengubahnya. 

 Aku akui kenyataan itu. Dalam kalangan pelajarku di tingkatan satu, hanya seorang pelajar 

lelaki yang dipastikan menunaikan solat fardu secara konsisten, malah mendirikannya di masjid. 



 

95 

 

Pelajar ini telah dilatih oleh bapanya sedari kecil, dan aku sendiri pernah terserempak dengan anak 

beranak ini sebelum jam 6.00 pagi di masjid untuk menunaikan solat subuh. 

 Sementara itu, dalam kalangan pelajar tingkatan 3 yang seramai hampir 30 orang dalam 

sebuah kelas, hanya seorang dua yang benar-benar cukup solat lima waktunya, manakala bakinya 

lompang kerana ada waktu yang tidak ditunaikan, terutamanya subuh. Lebih menyedihkan, 

kebanyakannya adalah lelaki yang bakal menjadi pemimpin keluarganya kelak. 

Hari Ini Gambaran Masa Depan 

 Sesekali aku terfikir. Sukarnya mahu mencari suami yang cukup menjaga waktu solatnya 

bagi seorang gadis pada masa hadapan. Apa yang berlaku pada hari ini sudah cukup memberikan 

gambaran lelaki yang bakal dihasilkan kelak. Aku juga hampa melihatkan kaum hawa yang bakal 

mengandungkan warga dunia di dalam rahimnya nanti mengabaikan suruhan Tuhan itu. Inikah 

golongan yang akan dipanggil sebagai ibu dan ayah oleh anak-anak mereka nanti? Astaghfirullah! 

Aku menggeleng. Hatiku terus disesaki kecewa yang bertimpa-timpa, menyendatkan rasa! 

 Tahukah mereka, perkara pertama yang akan dihisab di akhirat kelak adalah solat? 

Sekiranya amalan solat sahaja tidak didirikan, bagaimana pula dengan amalan yang lain? Aku 

tergaru-garu kepala yang tidak gatal. Serasa buntu untuk menyelesaikan permasalahan ummah ini. 

Solat Bermula Dari Rumah 

 Hakikatnya, urusan solat hendaklah bermula dari rumah. Mendirikan solat mesti dimulakan 

ketika anak masih kecil dan pemantauan serta penjadualan rutin solat perlu diperhatikan ibu 

bapa.  Dalam hal ini, ibu bapa juga perlulah menjadi contoh teladan supaya anak-anak mereka ikut 
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bersolat. Anak-anak ketika masih kecil mempunyai fitrah ingin bersolat seperti yang dilakukan ibu 

bapanya. Aku sendiri begitu sewaktu masih hingusan. 

 Dalam menentukan umur yang selayaknya untuk menyuruh anak bersolat, aku teringat 

Hisyam bin Sa’id menceritakan, “Saya dan beberapa orang lagi pernah menemui Mu’az bin 

Abdullah bin Hubaib al-Jahni, lalu beliau bertanya kepada isterinya, “Bilakah seseorang anak mula 

menunaikan solat?” Isterinya menjawab, “Baiklah, seorang lelaki dalam kalangan kita mengingati 

jawapan Rasulullah SAW ketika Baginda ditanyakan hal seperti ini. Sabda Rasulullah SAW, “Jika 

seorang anak sudah dapat membezakan antara arah kanan dan kiri, suruhlah dia supaya 

menunaikan solat.”  

 Dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni daripada Ibnu Umar, Abdullah bin 

Umar al-Khattab memberitahu bahawa Rasulullah SAW pernah mengatakan, “Jika anak-anak 

kamu semua fasih bercakap, ajarlah mereka kalimah ‘La ilahailallah’ dan janganlah kamu semua 

peduli apabila mereka meninggal dunia. Jika tumbuh gigi hadapan mereka, suruhlah mereka 

menunaikan solat.” 

Mencuba Sedaya Upaya 

 Bagi diriku sendiri, aku hanya dapat mencuba sedaya upaya menjelaskan kepada para 

pelajar berkenaan kepentingan solat, ganjaran syurga yang sedia menanti, bahkan juga ancaman 

azab terhadap mereka yang tidak bersolat. Bukan sekadar itu, praktikal solat itu sendiri perlu 

didedahkan kepada pelajar agar mereka tahu cara pelaksanaannya yang sebenar.  

 “Ya Allah, berilah petunjuk-Mu kepada pelajar-pelajarku!” Itulah juga yang hanya mampu 

aku lakukan, kerana pelajar-pelajarku bukan lagi rebung, sebaliknya sudah menjadi buluh keras.  
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Catatan 29: Stres: Suatu Cubaan 

AKU terimbau kenangan saat menjadi guru tingkatan bagi sebuah kelas tingkatan 3. Seorang 

pelajar lelaki sering tidak datang ke sekolah, atau dalam kata lain; ponteng sekolah. Setelah 

diselidiki, guru disiplin memberitahuku bahawa pelajar ini adalah seorang yang genius, tetapi 

terlibat dengan masalah ganja kerana terpengaruh dengan rakan-rakan di luar sekolah. 

 Aku cuba menjejakinya menerusi laman sosial Facebook. Ayat sapaanku berjaya 

memancing keyakinannya untuk berkongsi masalah denganku. 

 “Bilalah kamu hendak datang ke sekolah ni. Rindulah saya.” 

 “Esok, insya-Allah saya datang,” balasnya. 

 Hari itu juga, aku berjaya menyelongkar ‘kegiatan rahsianya’. Dia sendiri tidak segan silu 

menceritakannya kepadaku. Berbual dengannya mendedahkan aku kepada jenis-jenis dadah yang 

sebelumnya tidak pernah aku endahkan. Dia beritahuku jenis dadah yang boleh menyebabkan 

ketagihan sehingga berlakunya kejadian rompak dan curi, sedangkan jenis dadah yang diambilnya 

tidak akan menyebabkannya bertindak demikian kerana dadah itu hanya berperanan untuk 

menenangkan fikiran dan membuatkannya berfikir jauh ke hadapan. 

 Kian lama mengenalinya, aku akhirnya tahu punca dia terlibat dengan dadah – kurang 

perhatian dan kasih sayang ibu bapa. Tiada siapa yang mahu kisahkan hidupnya, walhal dia 

seorang pelajar yang mempunyai potensi yang begitu tinggi dalam aspek pembelajaran. 
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Menangani Stres Dengan Cara Salah 

 Itu baru secebis kisah terpencil yang dilalui oleh seorang remaja yang cuba menangani 

stres yang dialaminya dengan cara yang dirasakannya efektif sekalipun dia sendiri mengetahui 

bahawa cara itu adalah salah di sisi Islam.  

Berapa ramai pula remaja lain yang terlibat dalam pembunuhan ahli keluarganya sendiri 

gara-gara masalah mental yang dialami? Menurut Kementerian Kesihatan, masalah mental 

berpunca daripada kemurungan dan juga stres yang melampau. 

Manusia Sentiasa Diuji Dengan Stres 

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, stres merujuk kepada keadaan resah, cemas, 

tegang dan sebagainya akibat tekanan mental atau fizikal. Hakikatnya, hidup manusia sentiasa 

dipenuhi dengan stres. Malah sebelum dilahirkan ke dunia lagi, kita sudah menghadapi stres. Ini 

boleh dilihat saat bayi berada di dalam rahim ibunya yang sempit. Setelah dilahirkan, bayi itu akan 

mengalami pelbagai lagi stres, mungkin akibat penyakit kuning, kelaparan, sakit akibat 

tertanggalnya tali pusat, sehinggalah bayi itu membesar menjadi manusia dewasa dan tua, stres 

akan tetap mengiringinya. Stres hanya akan lenyap apabila seseorang Muslim itu dimasukkan ke 

syurga nan abadi. 

Firman Allah SWT dalam Surah al-Balad ayat 4: “Sesungguhnya Kami telah jadikan 

manusia sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran (jasmani dan rohani).” 
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Alam Sebagai Tempat Ujian 

Dalam menghadapi stres, kita seharusnya melihat alam ini sebagai sebuah tempat ujian dan 

cubaan semata-mata. Dengan ini, kita mengetahui bahawa kita sebenarnya langsung tidak 

memiliki konsep pemilikan barang dan kehidupan kerana semuanya adalah hak mutlak Allah SWT 

yang akan kembali kepada-Nya. Dengan demikian, sebarang kekecewaan, kehilangan dan 

sebagainya yang menimpa kita tidak akan diratapi.  

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156: “Demi sesungguhnya! 

Kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut (kepada musuh) dan (dengan merasai) 

kelaparan, dan (dengan berlakunya) kekurangan daripada harta benda dan jiwa serta hasil 

tanaman. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. (Iaitu) orang-orang yang 

apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata: “Sesungguhnya kami adalah 

kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali.” 

Stres Positif Vs Stres Negatif 

Tidak semua stres bersifat negatif. Dr. Hans Selye yang dikenali sebagai bapa dalam bidang 

penyelidikan stres telah membahagikan stres kepada dua jenis, iaitu stres negatif dan stres positif. 

Stres positif akan memacu seseorang untuk memanfaatkan apa yang wujud sebagai peluang ke 

arah kehidupan yang lebih baik. Sebagai contoh, seorang pelajar yang mengalami masalah 

keluarga akibat perceraian ibu bapanya memandang stres sebagai salah satu cara untuk dia lebih 

berusaha dalam pelajaran demi menggalas tanggungjawab untuk membela keluarga. Sebaliknya, 

orang yang memandang stres sebagai sesuatu yang negatif pastinya akan sentiasa terbeban dengan 

segala kekecewaan yang terhempap di pundaknya. 
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Perisai Sabar 

Justeru, stres harus disenjatai dengan perisai sabar. Benarlah kata-kata Ibnu 

Qayyim Rahimahullah: “Kedudukan sabar dalam iman laksana kepala bagi seluruh tubuh. Apabila 

kepala sudah terpotong, tidak ada lagi kehidupan di dalam tubuh.” 
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Catatan 30: Wabak Kebiadaban 

AKU masih ingat ketika mula-mula dipostingkan di sebuah sekolah menengah harian perempuan. 

Sewaktu sedang mengajar, aku menggunakan teknik penyoalan.  

 “Kamu tahu apa itu perpaduan?” soalku sambil memetia wajah-wajah pelajar di 

hadapanku. Ketika itu aku diberi tanggungjawab untuk mengajar subjek Pendidikan Sivik dan 

Kewarganegaraan tingkatan 4. 

 “Perpaduan pun cikgu tak tahu? Buat apa jadi cikgu!” kata seorang pelajar. Berdesing 

telingaku mendengar kenyataan itu. Aku boleh menerima kenakalan pelajar, tetapi aku tidak dapat 

menerima kebiadaban. Aku yakin, tidak ada guru yang merelakan perkara itu kerana kerelaan pada 

yang tidak betul membuktikan guru itu sekadar mengajar manusia, bukan memanusiakan manusia. 

Kebiadaban Sewaktu Mengajar 

 Jika hendak dihitung, terlalu banyak kebiadaban yang berlaku sewaktu berlangsungnya 

proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Aku pernah melihat seorang pelajar lelaki 

menengking marah seorang gurunya yang mungkin sebaya datuknya. Sekolah juga pernah 

digemparkan dengan pembuangan seorang pelajar dari sekolah gara-gara telah menampar seorang 

guru wanita. Selain itu, aku turut terkejut mendengar seorang guru lelaki diterkam dan dicakar di 

bahagian mukanya lantaran menyuruh seorang pelajar menyiapkan latihan PBS. Entahlah. Aku 

tidak pasti kenapa kebiadaban ini begitu leluasa hingga menjadi wabak. Di mana-mana sahaja, ia 

menular dan menjangkiti pelajar-pelajar yang tidak mengambil vaksin akhlak al-Quran sebagai 

sistem pertahanan peribadinya. 
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Pekerjaan Guru Seperti Bertani 

 Benarlah ungkapan Imam Ghazali tentang pekerjaan seorang guru: “Kerja seorang guru 

tidak ubahnya seperti kerja seorang petani yang sentiasa membuang duri dan mencabut rumput 

yang tumbuh di celah-celah tanamannya. Maka dengan itu, tanamannya akan hidup segar dan 

memberikan hasil yang sempurna.” Meski diakui, sesekali tangan dan kakinya mungkin akan 

tercucuk sembilu dan benda-benda berbahaya yang tersembunyi di celah-celah rumput. 

 Syeikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, seorang ulama yang berasal dari Afrika pernah 

menyebut, “Apabila para ulama dihormati, syariat pun akan dimuliakan kerana mereka adalah 

pembawa syariat tersebut. Namun, apabila para ulama direndahkan, syariat juga akan dihinakan 

kerana apabila kewibawaan para ulama telah direndahkan dan dijatuhkan di mata umat, syariat 

yang mereka bawa akan dihinakan dan tidak bernilai. Setiap orang akan meremehkan dan 

merendahkan mereka. Akibatnya, syariat pun akan hilang.” 

Merendahkan Guru Memijak Syariat 

 Umum mengetahui bahawa ulama secara mudahnya bermaksud orang-orang berilmu. Guru 

juga turut dikategorikan dalam kelompok ini kerana tugasnya mengajar dan mendidik masyarakat. 

Merendahkan guru akan menatijahkan syariat juga direndahkan dan dipijak-pijak kerana guru 

adalah salah satu ejen yang akan menyampaikan syariat itu kepada para pelajarnya. 

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim telah mengesahkan kenyataan 

ini. “Daripada Abdullah bin Umar telah berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang 

bermaksud: Sesungguhnya Allah tidak menarik ilmu dengan menariknya sekaligus, sebaliknya 

Allah akan menarik ilmu itu dengan mematikan para ulama sehingga tiba suatu masa yang tidak 
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ada lagi ulama, maka manusia akan memilih ketua-ketua mereka dari kalangan orang jahil. Apabila 

mereka ditanya, maka dikeluarkan fatwa yang sesat. Jadilah mereka sesat serta menyesatkan orang 

lain.” 

Seperti diketahui, Negara Jepun terkenal dengan tahap keunggulan teknologi dan industri 

mikro serta teknologi digitalnya. Perdana Menteri Jepun pernah disoal tentang rahsia 

pembangunan teknologi di Jepun yang mengejutkan dunia. Beliau menjawab: “Kami memberi 

kepada para guru imbuhan gaji menteri dan penghormatan bertaraf raja!”  

Penghormatan Kepada Cendekiawan 

Dengan ini dapatlah diakui bahawa penghormatan dan kemuliaan yang diberikan kepada 

golongan cendekiawan khasnya guru mampu memacu negara ke arah kejayaan. Jepun bukanlah 

sebuah negara Islam, tetapi menerapkan nilai-nilai yang selari dengan kehendak Islam kepada 

rakyatnya. Jika orang bukan Islam boleh memuliakan guru, umat Islam tentulah lebih lagi kerana 

segala kebaikan yang dikerjakan oleh setiap Muslim telah dijanjikan pahala oleh Allah SWT. 

Dalam Surah Ghafir ayat 40, Allah SWT berfirman: “… dan sesiapa yang mengerjakan 

amal soleh dari kalangan lelaki atau perempuan sedangkan dia beriman, maka mereka itu akan 

memasuki syurga. Mereka beroleh rezeki di dalam syurga itu dengan tidak terhitung.” 
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Catatan 31: Membeli Masa Hadapan 

‘PEPERIKSAAN’. Aku sengaja menaip perkataan itu besar-besar menggunakan program 

Microsoft Office Word. Sengaja aku besarkan saiznya agar perkataan itu memenuhi hampir seluruh 

skrin komputer. Aku meneliti huruf demi huruf. Otakku ligat mencerna perkataan yang kaku mati 

itu.  

Penerimaan Berbeza 

Peperiksaan sering dikaitkan dengan pelajar. Sebahagian pelajar menerima peperiksaan 

dalam hidup mereka sebagai suatu bebanan lantaran persediaan rapi terpaksa dilakukan untuk 

mengibarkan bendera jaya. Sebahagian lagi pelajar menerima positif kehadiran peperiksaan 

sebagai barometer untuk mengukur tahap kecerdasan otak serta pemahaman mereka terhadap 

subjek-subjek yang telah dipelajari. Setiap pelajar mempunyai penerimaan yang berbeza terhadap 

peperiksaan. 

Bagiku, peperiksaan adalah sesuatu yang menyeronokkan. Kenyataan ini sering 

membuatkan teman-teman sekelasku mencemikkan muka dan mengerutkan kening. Inilah 

penerimaanku terhadap peperiksaan; sebagai barometer ilmu yang telah kuserap daripada proses 

pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.  

Kelazimannya, lebih kurang tiga minggu sebelum menjelang peperiksaan, aku akan 

berdikit-dikit mengulang kaji secara konsisten. Jika guru tiada di dalam kelas, aku segera 

mengambil kesempatan itu untuk menelaah pelajaran.  
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Masa Hadapan Dibeli Oleh Masa Sekarang 

Samuel Johnson, seorang penulis Inggeris yang hidup sekitar tahun 1709 hingga 1784 

pernah berkata: “Masa hadapan itu dibeli oleh masa sekarang.” Benar. Apa yang akan berlaku 

pada masa hadapan ditentukan oleh persediaan yang kita persiapkan pada masa sekarang. Jika 

benar kita ingin berjaya, persiapan untuk menuju kejayaan itu perlu dirancang penuh sistematik.  

Jim Rohn, seorang ahli falsafah perniagaan Amerika yang amat dikenali di mata dunia telah 

membuat kajian mengenai falsafah semut. Beliau telah menjadikan kerajinan semut sebagai suatu 

inspirasi bagi memajukan diri dan orang lain. Bagi tujuan ‘membeli’ masa hadapan, aku merasakan 

falsafah semut wajar dijadikan pedoman. 

Falsafah Semut 

Antara falsafah semut yang dikemukakan oleh Jim Rohn ialah tidak pernah mengalah. Ini 

terbukti apabila terdapat rintangan atau halangan yang mengganggu kelancarannya bekerja, semut 

akan berusaha mencari jalan lain dari segenap penjuru. Jika tidak dapat bergerak ke hadapan, ia 

akan bergerak ke kiri, kanan, belakang, atas dan bawah. Selain itu, antara falsafah semut juga 

adalah tidak membuang masa. Apabila tiba musim sejuk, semut akan mencari jalan untuk cuba 

keluar dari sarangnya. Sekiranya ia mendapati suhu terlalu dingin, ia akan masuk semula ke dalam 

sarang, dan akan keluar semula apabila mendapati suhu sudah sedikit panas. Semut tidak akan 

menunggu sehingga kehangatan benar-benar menyelubungi bumi kerana merasakan masa yang 

ada sangat berharga untuk dibazirkan. 
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Itu semut, makhluk tidak berakal yang punyai kesungguhan luar biasa. Manusia yang 

dikurniakan akal seharusnya lebih gigih dan berfikir lebih ke hadapan. Firman Allah SWT dalam 

Surah Al-Najm ayat 39:  

"Dan bahawa sesungguhnya tidak ada (balasan) bagi seseorang melainkan (balasan) apa 

yang diusahakannya."  

Usaha, Doa dan Tawakal 

Usaha, doa dan tawakal. Ketiga-tiga formula ini aku gunakan sepenuhnya bagi mencapai 

kecemerlangan dalam peperiksaan. Sepanjang tempoh berusaha, aku telah merasai keperitan dan 

penderitaan dari pelbagai sudut, khususnya mental dan jasmani. Itulah harga yang perlu dibayar 

untuk mendapatkan sebuah kemanisan; kejayaan. Setelah itu, berdoa dengan cara 

memperbanyakkan ibadat sunat seperti solat taubat, solat hajat, bersedekah dan sebagainya. Akhir 

sekali berserah diri kepada Allah SWT biar apa pun natijahnya. Jika baik, itu adalah kurniaan besar 

daripada Allah SWT. Jika sebaliknya, barangkali Allah SWT sedang menguji iman kita. Firman 

Allah SWT dalam Surah al-Anbiya’ ayat 35. 

“…Sungguh akan kami uji (iman) kamu dengan kesusahan dan (dengan) kesenangan. Dan 

hanya kepada Kamilah kamu akan dikembalikan.”  

Justeru, berusahalah, dan perbanyakkan sabar sepanjang meniti jalan kesusahan menuju 

masa hadapan yang cerah. Sesungguhnya tidak ada jalan pintas untuk berjaya. Seorang pujangga 

pernah bermadah: 
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“Engkau merangkak mencari mulia 

dan orang-orang yang mencarinya berusaha sepenuh jiwa menempuh keletihan. 

Mereka mengejar mulia hingga banyak yang jemu. 

Yang akan menemukannya hanya yang sungguh-sungguh dan bersabar. 

Jangan menyangka bahawa mulia adalah kurma yang akan engkau makan. 

Tidak akan pernah engkau perolehi kemuliaan sebelum susahnya sabar.” 
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Catatan 32: Apa Salahku ...? 

SEORANG pelajar menegur rakannya di muka pintu kelas, “Hoi, debab! Ke tepi sedikit. Sudah 

tahu gemuk gedempol, menghalang laluan pula.” 

Seorang yang lain sengaja menaikkan kemarahan rakannya dengan berkata, “Tam, 

kenapalah kau hitam sangat bak arang?” 

Jerkah seorang ibu kepada anaknya yang secara tidak sengaja telah memecahkan sebiji 

pinggan. “Kenapa kau pecahkan pinggan itu, betina? Sudahlah hodoh, menyusahkan aku pula!” 

Dialog-dialog di atas adalah lumrah yang dituturkan oleh sebahagian masyarakat kita, hatta 

oleh seorang ibu atau ayah kepada anak-anaknya. Mungkin sebahagian daripada kita berasa 

janggal atau sukar mempercayainya, namun itulah yang sering diadukan oleh pelajar sekolah 

kepada guru-guru mereka.  

Doa Yang Tidak Baik 

Kita mungkin masih boleh terima seandainya yang mengerdik atau menghina itu adalah 

rakan-rakan, sebaliknya jika yang melontarkan buah-buah caci nista itu adalah ibu bapa kita, pasti 

hancur hati dan kecewa dibuatnya. Jika diteliti, sesetengah ibu bapa mutakhir ini suka mendoakan 

anak-anak dengan permintaan yang tidak baik. Justeru, salah siapa andai kelak anak-anak itu 

membesar sebagai apa yang didoakan? Ibu bapa yang memanggil anak dengan gelaran sebegini 

tanpa disedari telah membiasakan mereka untuk mencela dan menghina kawan-kawan pula. 

Di sekolah, remaja sering berhadapan dengan rakan-rakan yang gemar mengejek dan 

memanggil dengan gelaran berdasarkan rupa fizikal atau sebahagian tingkah laku yang mungkin 
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berbeza, sedangkan hakikatnya celaan, hinaan dan gelaran yang buruk itu adalah dilarang oleh 

Allah SWT sama sekali. Firman Allah SWT: 

“Wahai orang beriman!  Janganlah sesuatu puak (daripada kaum lelaki) mencemuh dan 

merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, (kerana) harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik 

daripada mereka; dan janganlah pula sesuatu puak daripada kaum perempuan, mencemuh dan 

merendah-rendahkan puak perempuan yang lain, (kerana) harus puak yang dicemuhkan itu lebih 

baik daripada mereka; dan janganlah setengah daripada kamu menyatakan keaiban setengahnya 

yang lain; dan jangan pula kamu memanggil-manggil antara satu dengan yang lain dengan 

gelaran yang buruk. Larangan-larangan tersebut menyebabkan orang yang melakukannya 

menjadi fasik, maka amatlah buruk sebutan nama fasik (kepada seseorang) sesudah ia beriman. 

Dan (ingatlah), sesiapa yang tidak bertaubat daripada perbuatan fasiknya itu, maka merekalah 

orang yang zalim.” (Surah al-Hujurat 49: 11)  

Mukmin Ibarat Satu Tubuh 

Kita juga dilarang mencela atau menghina orang lain kerana orang-orang mukmin itu ibarat 

satu tubuh. Apabila kita mencela salah satu anggota daripada tubuh kita, bermakna kita telah 

mencela diri kita sendiri. Rasulullah SAW pernah bersabda: 

“Perumpamaan orang mukmin dalam berkasih sayang, cinta-mencintai, dan kasih 

mengasihi ibarat satu tubuh, iaitu apabila terdapat salah satu anggota badan yang sakit, maka 

seluruh tubuh turut berasa sakit dengan tidak boleh tidur dan demam.” (Hadis Riwayat Muslim). 

Dalam celaan terdapat unsur merendahkan, melecehkan, ejekan dan penghinaan terhadap 

orang lain. Kita dilarang mencela orang lain kerana berkemungkinan orang yang dicela itu lebih 
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baik daripada kita dan mempunyai kedudukan tinggi pada pandangan Allah SWT. Mungkin secara 

fizikal orang itu kelihatan lemah, kusut-masai dan tidak sedap mata memandang, tetapi setiap kali 

dia berdoa, Allah SWT akan mengabulkannya. Seharusnya kita berterima kasih kepada orang-

orang yang lemah kerana Allah SWT menolong umat ini kerana adanya mereka dalam lingkungan 

kita.  

 “Tidaklah kamu diberi pertolongan dan diberi rezeki melainkan kerana orang-orang 

lemah dalam kalangan kamu.” (Riwayat Bukhari) 

Menunjukkan Akhlak Baik 

Bagaimanapun, kita tidak dapat mendiamkan mulut manusia. Di sinilah kita perlu 

membalas setiap hinaan dan cercaan mereka dengan menunjukkan akhlak yang baik kerana 

kesabaran yang ditunjukkan itu kelak dengan sendirinya akan menguburkan semua hinaan dan 

ejekan. 

Seorang pujangga bermadah: “Jika orang bodoh bercakap, janganlah engkau 

menjawabnya kerana sebaik-baik jawapan baginya adalah diam seribu bahasa.” 

Paling penting, kita harus menerima segala pemberian Allah SWT dengan rela hati, sama 

ada bentuk tubuh badan, rupa paras, bakat, kemampuan dan sebagainya kerana harga diri 

seseorang ditentukan oleh kemampuan, amal soleh dan akhlaknya. Wallahua’lam. 
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Catatan 33: Seutas Kalung Menjerut Akidah 

SEBAIK loceng berbunyi menandakan tamatnya waktu persekolahan, Mona dan Amira bergegas 

ke pintu pagar sekolah.  

 “Betulkah ada?” soal Amira. 

 Mona mengangguk. “Ada. Petang kelmarin aku pergi. Kata tauke itu, baru sampai.” 

 Mereka berdua berjalan menyusuri kaki lima sehingga sampai di sebuah kedai 

cenderamata. 

 “Itu,” beritahu Mona pada Amira sambil menuding telunjuknya ke arah seutas rantai yang 

tergantung elok pada penyangkutnya. Amira membelek-belek rantai berloket huruf T itu penuh 

minat. 

 “Macam mana? Mahu?” tanya tauke kedai tersebut. 

 Mereka berdua mengangguk kegirangan. 

Rapuhnya Iman Remaja 

 Berdasarkan kisah Mona dan Amira, kita dapat melihat betapa rapuhnya iman remaja 

Muslim dari hari ke hari. Manusia hakikatnya sukakan kecantikan, hatta seringkali dibutakan oleh 

daya tariknya yang palsu. Tanpa disedari, Barat telah merodok akidah masyarakat Islam sehingga 

hampir terburai simpulan keyakinannya menggunakan kecantikan sebagai umpan. Cuba 

bayangkan bagaimana remaja Islam boleh begitu tertarik pada keindahan seutas kalung salib! 
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Barangkali di fikiran mereka, kalung salib adalah sekadar rantai yang dijadikan perhiasan tanpa 

ada pertalian dengan iktikad sebagai Muslim. Lihatlah bagaimana deria sensitiviti mereka telah 

beku sehingga sanggup memakai jenama agama lain pada diri sendiri. 

 Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita supaya tidak meniru kelompok ahli maksiat, 

kuffar dan ahli bidaah kerana dia akan dianggap termasuk dalam golongan tersebut. Sabda 

baginda: “Sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia termasuk dalam kaum tersebut.” 

(Riwayat Abu Daud) 

Bahaya Pesona Kecantikan 

 Terpesona pada kecantikan ibarat tertarik pada seekor ular berkulit cantik, sedangkan kita 

berisiko dipatuk olehnya. Demi mahu kelihatan cantik, seorang remaja Muslim tanpa mahu 

berfikir panjang sanggup menzahirkan Islam di luar dengan bertudung, tetapi menyorokkan kalung 

salib di bawah tudung tersebut. Dia tidak sedar bahawa kalung yang dipakainya itu boleh 

menjerumuskannya ke pintu kekufuran. 

 Tidak dapat tidak, remaja perlu dilorongkan jalan syariat yang boleh memandunya ke 

destinasi agama yang syumul. Allah SWT menggambarkan pertautan antara akidah dengan syariat 

seperti sebatang pohon yang tegak kukuh dengan dahan-dahan yang menjulang ke langit serta 

mengeluarkan buah yang lebat. 

Allah SWT telah berfirman: Tidakkah engkau (wahai Muhammad) melihat bagaimana 

Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon 

yang baik, yang pangkalnya (akar tunjangnya) tetap teguh, dan cabang pucuknya menjulang. Ia 
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mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya. Dan Allah mengemukakan 

perbandingan-perbandingan itu untuk manusia, supaya mereka beringat (mendapat 

pelajaran). Dan bandingan kalimah yang jahat dan buruk samalah seperti sebatang pohon yang 

tidak berguna yang mudah tercabut akar-akarnya dari muka bumi; tidak ada tapak baginya untuk 

tetap hidup. (Surah Ibrahim 14: 24-26) 

Gabungan antara akidah dan syariat atau iman dan Islam adalah hakikat agama yang 

sempurna. Manusia yang sekadar beriman tanpa melaksanakan tuntutan agama ibarat biji benih 

yang kering dan tidak hidup. Begitu juga seseorang yang melaksanakan segala suruhan Tuhan, 

tetapi hatinya tidak dipasak dengan akar iman umpama sebatang pokok yang tiada sebarang 

manfaat dan tidak mampu hidup lama. 

Perlu Ditanam Rasa Bertuhan 

Remaja seterusnya perlu ditanamkan rasa bertuhan dalam diri mereka. Setelah mereka 

mengenal sifat-sifat Tuhan, kita perlulah mengasak sifat-sifat tersebut dalam diri mereka sehingga 

mereka mampu merasakan sifat-sifat Tuhan itu. Sebagai contoh, sekiranya remaja mempunyai 

masalah kehilangan wang, mereka perlu diajar berkomunikasi dengan Allah supaya 

menemukannya kembali, kerana wang itu puncanya daripada Allah, dan Dialah yang berkuasa 

menemukannya semula.  

Justeru, seorang remaja yang mengikat akidah dan iman di hatinya dengan simpulan yang 

teguh sudah tentu tidak akan keliru sehingga mencampuradukkan racun ideologi Barat ke dalam 

adunan agamanya yang benar kerana dia akan terlebih dahulu mempertimbangkan setiap 

tindakannya berdasarkan neraca iman.  Wallahua’lam. 
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Catatan 34: Game dan Pengurusan Remaja 

WAKTU masih muda. Kelas baru berjalan selama setengah jam. Namun, air muka pelajar-pelajar 

lelaki di hadapanku resah gelisah. Bagai ada bara panas mencucuh lapik duduk mereka. Daripada 

bisik-bisik mereka yang tidak jauh daripadaku, aku dapat menangkap apa yang sedang bergolak 

di dalam hati mereka.  

 “Kenapa macam cacing kepanasan ni?” soalku. 

 “Dia hendak pergi main game, ustazah,” beritahu seorang pelajar sambil tergelak kecil 

kerana membocorkan rahsia rakannya. 

 Berkerut-kerut keningku. Permainan apakah yang menyebabkan para pelajarku seperti 

tidak berpijak di alam nyata? Aku mencari-cari maklumat berkenaan permainan tersebut. Menurut 

pelajar-pelajar tingkatan 4 Opal, permainan yang menjadi kegilaan anak-anak muda itu adalah 

Dota 2, suatu permainan tentang pengaturan strategi yang boleh memperoleh sejumlah bayaran 

lumayan sekiranya menang. Lantaran itu, ada yang sanggup menghabiskan masa berjam-jam di 

hadapan komputer tanpa menghiraukan segala kewajipan lainnya. Dengan harapan, mereka akan 

berjaya menggondol hadiah yang ditawarkan, sebagaimana yang telah dimenangi oleh sekumpulan 

atlit sukan elektronik (e-sport) Malaysia baru-baru ini dengan kemenangan wang tunai berjumlah 

RM 5.6 juta. 

Game Meredakan Tekanan 

 Game. Suatu perkara yang mungkin agak asing bagiku. Hal ini kerana aku mempunyai 

terlalu banyak hobi atau minat lain untuk dilakukan, menyebabkan aku meminggirkan permainan 

jenis ini. Entahlah. Barangkali pemikiranku yang kuno. Sebagai guru, aku melihat game sebagai 



 

115 

 

salah satu medium buat generasi muda melepaskan tekanan mereka selepas lelah belajar. Selain 

beriadah, medium teknologi maklumat ini juga dapat meredakan ketegangan pelajar apabila 

berhadapan dengan tekanan belajar seharian. Seandainya dirancang sebaiknya, permainan jenis ini 

tetap dapat memberikan kesan positif kepada pelajar. Itu menurutku. 

 Seperti mana yang diketahui, Islam adalah agama yang mengiktiraf fitrah manusia yang 

gemarkan sesuatu yang menyenangkan, bermain dan sebagainya, asal sahaja perkara tersebut 

dilakukan dalam batas yang disyariatkan oleh Allah, juga dalam lingkungan adab Islam. 

 Imam Ghazali dalam kitabnya, Ihya’ Ulumiddin, menggalakkan para pelajar untuk bermain 

permainan yang bagus supaya pelajar itu dapat melapangkan fikiran daripada penat belajar. Tetapi 

permainan itu mestilah tidak memenatkannya pula untuk terus belajar dan menunaikan kewajipan 

yang lain.  

 Imam Muslim meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Jagalah apa yang 

memberikan manfaat kepadamu. Mintalah bantuan daripada Allah, dan jangan sekali-kali berasa 

bosan.” Hadis ini membuktikan bahawa sesuatu perkara yang boleh mendatangkan manfaat 

kepada seseorang boleh terus dilakukan. 

Senjata Dua Mata 

 Abdullah Nasih Ulwan menyebutkan dalam bukunya yang tersohor, Pendidikan Anak-

anak dalam Islam, bahawa penciptaan teknologi yang wujud pada abad ini seperti komputer riba, 

telefon pintar dan pendawaian Internet merupakan kemuncak kepada pencapaian kemajuan 

manusia, bahkan ia merupakan suatu penghasilan terpenting yang pernah dihasilkan oleh tamadun 

kebendaan. Malangnya, ia menjadi senjata dua mata yang boleh digunakan untuk kebaikan, malah 

jua kerosakan. 
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 Sesuatu perkara yang apabila dilakukan secara sederhana, ia tidak memudaratkan. 

Sebaliknya, apabila dilakukan secara berlebihan dan menimbulkan kemudaratan, ia dilarang di sisi 

agama. Perkara inilah seharusnya digenggam pelajar agar mereka berpada-pada dalam segala 

urusan, terutama yang berkaitan hiburan.  

  Aku lebih khuatir seandainya pelajar tersebut datang daripada golongan miskin. Hal ini 

kerana tindakan itu hanya akan menghanguskan wang ibu bapanya pada tempat tidak sepatutnya. 

Mereka berpenat lelah mencari rezeki untuk membesarkan anak-anak dan menyediakan 

pendidikan terbaik untuk mereka, namun demikian, wang yang diusahakan itu hanya disia-siakan 

oleh si anak untuk bermain game sehingga menyebabkan pelajarannya terabai. Anak yang 

diharapkan belajar bersungguh-sungguh sehingga berupaya menjadi agen perubahan kepada 

keluarga, gelap masa depannya.   

Bukan Salah Game 

 Sebagai guru, aku mengharapkan anak-anak muda sebaya pelajar-pelajarku sedar. Tidak 

salah bermain game, tetapi mainlah sekadar yang perlu. Jadualkanlah waktu permainan tersebut. 

Misalnya masa yang diperuntukkan untuk bermain game adalah dua kali seminggu dengan 

menetapkan tempoh masa selama 3 jam bagi meredakan ketegangan belajar. Sementara waktu 

yang lain dimanfaatkan sebaiknya untuk melaksanakan pelbagai aktiviti yang boleh 

menyenangkan hati ibu bapa. Tekadkan matlamat dalam kehidupan melalui kecemerlangan dalam 

pelajaran. Bak kata pepatah, ‘yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang.’ 
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Catatan 35: Kaya Untuk Memberi 

KETIKA masih di bangku sekolah, aku tidak mengalami tekanan dari sudut kewangan kerana aku 

tinggal bersama keluarga. Makan, minum, pakaian, alat tulis dan keperluan sekolah yang lain 

ditanggung sepenuhnya oleh ayah. Cuma sesekali, aku membuat simpanan untuk tujuan membeli 

sesuatu yang aku hajati, seperti buku-buku rujukan, novel dan kaset lagu. 

 Setelah menjejakkan kaki di universiti, aku mula terasa beban kewangan menghempukku 

sedikit demi sedikit. Hal ini kerana bantuan derma siswa saat aku masih mengikuti pengajian di 

peringkat asasi, seterusnya bantuan PTPTN ketika menyambung ijazah, adalah tidak mencukupi 

bagi satu-satu semester. Tidak dapat tidak, ayah terpaksa mengirimkan wang bantuan dari 

kampung. Allah, tersayat hati mengenangkan pengorbanan ayah ketika itu kerana ayah seorang 

sahaja yang bekerja bagi menyara keluarga, membantu aku dan adik-adik yang bertiga di universiti 

serta seorang adik yang masih bersekolah menengah. 

Meringankan Beban 

 Jenuh juga akalku menggelintar jalan penyelesaian bagi meringankan beban kewanganku 

di universiti, selain tidak mahu menyusahkan ayah di kampung. Akhirnya, ketika di tahun ketiga 

peringkat ijazah, meski agak lewat, seorang sahabat telah menawarkan satu pekerjaan yang amat 

serasi denganku, iaitu sebagai pembaca pruf bagi tesis akademik yang ketika itu dikelolakan oleh 

seorang tutor di Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Tugasku adalah menyemak, 

menyunting, memurnikan, malah adakalanya membuat penterjemahan terhadap tesis Master dan 

PhD yang akan melalui proses viva. Kerja-kerja ini menyeronokkanku, barangkali kerana minatku 

yang mendalam terhadap kerja-kerja menukangi penulisan, selain bayarannya yang berpatutan. 

Seingatku, satu halaman kertas akademik Master yang kusunting ketika itu adalah RM 1.50, 
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sementara bagi kertas akademik PhD adalah RM 2.50. Biasanya, keseluruhan kertas akademik 

yang akan kusunting adalah sekitar 100 ke 200 halaman dan ke atas.  

 Setelah berjinak-jinak dalam penyuntingan di peringkat universiti, aku cuba memberanikan 

diri untuk melangkah lebih jauh ke dunia luar, iaitu dengan menghantar resume kepada sebuah 

syarikat penerbitan bagi posisi penyunting sambilan. Tugas itu menghendaki aku menyunting 

novel-novel awal remaja berpandukan manual penyuntingan yang disediakan oleh pihak syarikat. 

Alhamdulillah. Bayaran yang diberi juga sangat setimpal dengan komitmen kerja yang 

memerlukan aku ‘berkurung’ di dalam bilik. Pekerjaan ini turut membantu kewanganku saat aku 

masih menganggur suatu ketika dahulu. 

Mencari Peluang Menambah Pendapatan 

 Dalam era modenisasi hari ini, boleh dikatakan hampir setiap orang bergelut untuk cuba 

memenuhi segala keperluan dan kehendak hidupnya. Sebagai pelajar, barangkali pergerakan 

mereka terbatas sekiranya mereka cuba memenuhi kedua-dua tuntutan ini, iaitu tuntutan sebagai 

pelajar dan tuntutan dalam memenuhi segala keinginannya. Bagaimanapun, dengan pembahagian 

masa yang teratur dan berdisiplin, serta rela melakukan pengorbanan masa dan tenaga, tidak 

mustahil mereka boleh menanganinya sebatas kemampuan mereka, seterusnya beroleh gelar 

jutawan dalam usia yang rebung. 

 Islam tidak pernah melarang umatnya untuk mengumpul harta. Hal ini dijelaskan oleh 

Allah SWT dalam Surah Al-Jumu’ah ayat 10: “Kemudian setelah selesai sembahyang, 

bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan masing-masing), dan carilah apa 

yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah Allah banyak-banyak (dalam segala 

keadaan), supaya kamu berjaya (di dunia dan di akhirat).”  
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Bentuk Keusahawanan 

 Terdapat banyak bentuk keusahawanan yang boleh dilakukan oleh remaja Muslim dalam 

batas kemampuan mereka berdasarkan minat, bakat dan potensi yang ada dalam diri mereka. 

Bentuk keusahawanan itu boleh terjadi dalam bentuk penawaran produk, malah juga 

perkhidmatan.  

 Sebagai contoh, sebahagian remaja cenderung menghasilkan produk seperti membuat kek, 

pastri dan kraf tangan, sementara sebahagian yang lain lebih gemarkan penawaran perkhidmatan 

dalam kemahiran yang dikuasainya, seperti menjadi penulis, jurulatih nasyid, jurugambar dan 

sebagainya. 

Kumpul Untuk Memberi 

 Umat Islam dianjurkan mengumpul harta, agar dengan kekayaan itu dapat disalurkan pula 

untuk kepentingan umat Islam, seperti membantu golongan fakir miskin, membantu 

membangunkan ekonomi Islam serta membantu perjuangan Islam dalam segala lapangan yang 

mampu. 

 Al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad pernah berkata: “Sesuap makanan yang diberikan 

mampu menolak bala. Sekiranya di tangan kita ada kemampuan, pasti segala keperluan fakir 

miskin akan dipenuhi. Sesungguhnya permulaan agama ini tidak akan terdiri melainkan dengan 

sokongan orang Islam yang lemah dan miskin.” 

 Justeru, setiap remaja Muslim seharusnya berusaha mengumpul kekayaan menerusi 

keupayaan yang mereka miliki, asalkan kekayaan itu tidak diletakkan di hati. 
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Catatan 36: Fenomena Bintang 

SEINGATKU, ketika masih bersekolah dahulu, sebahagian daripada rakan sekelasku gemar 

membeli majalah-majalah hiburan. Di dalam majalah tersebut, antara lain mengandungi ramalan 

untung nasib dan ciri peribadi seseorang berdasarkan zodiak atau bulan kelahiran. Meski tidaklah 

menaruh kepercayaan terhadap ramalan tersebut, tetapi terselit juga rasa ingin tahu yang tinggi. 

 Sehingga kini, rupa-rupanya perkara tersebut masih menjadi suatu keterujaan dalam 

kalangan remaja. Adakalanya mereka mengambil kepedulian yang tinggi berkenaan hal tersebut, 

seolah-olah ia adalah sesuatu yang benar dan sewajarnya dipegang. 

Penciptaan Bintang 

 Allah SWT berkali-kali menyatakan dalam firman-Nya, bahawa setiap yang DIA jadikan 

adalah bertujuan. DIA tidak menjadikan segala sesuatu secara sia-sia. Begitulah juga dengan 

kejadian bintang-bintang yang bergemerlapan cantik di dada malam, memberi ketenangan dan 

ilham buat yang memerhati. 

 Dalam al-Quran, bintang disebut sebagai ‘al-najm’ dan ‘al-buruj’. Buruj adalah gugusan 

bintang di langit yang membentuk corak tertentu. Dari sudut astronomi, setiap corak bintang 

membawa maklumat tertentu yang berguna dalam hidup manusia.  

  

Dalam Surah Al-Buruj ayat 1, Allah SWT berfirman: “Demi langit yang mempunyai 

bintang-bintang.” Dalam Tafsir Al-Azhar, Prof. Dr. HAMKA menyatakan bahawa ayat ini 

memerintahkan agar manusia memerhatikan langit yang mempunyai bintang-bintang yang berjuta 

banyaknya. Terdapat 12 bintang yang ditentukan mengikut letak bulan tiap-tiap tahun bergilir 
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keadaannya, iaitu yang diberi nama Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, 

Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces. Bintang-bintang tersebut dalam bahasa Arab disebut 

buruj yang dapat diertikan sebagai benteng tertinggi, iaitu tempat persinggahan perjalanan bulan 

dalam giliran setahun. 

  

Larangan Percaya Kepada Ramalan 

 Dari sudut astrologi, iaitu ilmu ramalan berdasarkan kajian bintang, zodiak digunakan 

untuk menentukan untung nasib manusia di mana seseorang yang lahir pada waktu zodiak itu, 

untung nasib mereka ditentukan oleh zodiak masing-masing.  

Dalam Surah Al-Naml ayat 65, Allah SWT berfirman: “Katakanlah: ‘Tidak ada seorang 

pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah,’ dan mereka tidak 

mengetahui bila mereka akan dibangkitkan.” 

Al-‘allamah Dr. Yusuf Al-Qaradhawi dalam hal mempercayai ramalan bintang di media 

yang kini menjadi suatu fenomena, menganggap perkara tersebut adalah suatu kesesatan kerana ia 

bertentangan dengan rukun iman, iaitu percaya kepada perkara ghaib. Menurut beliau:  

“Seandainya umat Islam sedar dan memahami bahawa perkara ghaib hanya dapat 

diketahui oleh Allah, dan seseorang tidak akan tahu apa yang akan terjadi esok hari, dan bahawa 

mengaku tahu perkara ghaib itu adalah sebahagian daripada kekufuran, dan mempercayai 

perkara tersebut adalah sebahagian daripada kesesatan, dan bahawa tukang ramal, dukun dan 

ahli ilmu nujum serta yang serupa dengannya adalah para penipu yang menyesatkan, semua 
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perkara yang membawa kepada kebatilan ini, seandaianya umat Islam sedar dan tahu, nescaya 

tidak akan ada Muslim yang akan menulis atau membaca tentang ramalan bintang.” 

  

Hikmah Bintang 

  

Kecanggihan teknologi dan kemudahan serba-serbi dunia hari ini membuatkan kita tidak 

peduli serta tidak tahu bahawa bintang mengandungi banyak manfaat untuk manusia. Pada zaman 

dahulu, para petani menggunakan bintang sebagai petunjuk waktu yang sesuai untuk bercucuk 

tanam. Pelaut pula menggunakan bintang sebagai penunjuk arah ketika belayar, selain ia dapat 

digunakan bagi menentukan arah kiblat ketika hendak menunaikan solat. 

Dari sudut astronomi, bintang digunakan bagi menentukan hitungan berlalunya waktu 

sebelum penggunaan kalendar Masihi, selain digunakan sebagai penunjuk arah pada waktu malam 

ketika di laut atau di padang pasir.  

Firman Allah SWT dalam Surah Al-An'am ayat 97: “Dan Dialah yang menjadikan 

bintang-bintang bagi kamu supaya kamu berpedoman kepadanya dalam kegelapan (malam) di 

darat dan di laut. Sesungguhnya Kami telah jelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) satu persatu 

bagi orang-orang yang mengetahui.” 

  

Persepsi Diri 

 Hakikatnya, seluruh kejadian yang Allah SWT ciptakan adalah berhikmah dan bertujuan. 

Bagaimanapun, ia terpulang kepada cara diri kita melihat dan menanggapnya. Jika kita melihat 

perkara tersebut berdasarkan akal dan nafsu semata, kita akan berbuat sesuatu yang pastinya akan 
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membelakangkan Syariat. Sebaliknya, jika kita melihat perkara tersebut dari kaca mata Islam 

sambil memanfaatkan nilai ilmu dan kemahiran yang dimiliki, perkara tersebut akan selari dengan 

fitrah nurani manusia kerana Islam adalah setala dan secocok dengan naluri umatnya. 
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Catatan 37: Persiapkan Dirimu! 

SEWAKTU masih bersekolah rendah, di atas tanah lapang di belakang rumah, ayah membuka 

pendaftaran seni silat gayung di situ. Ramailah kanak-kanak lelaki dan belia yang menyertainya. 

Jurulatihnya adalah sahabat ayah sendiri, selain ayah juga menjadi pembimbing kerana dia juga 

memiliki kemahiran bersilat dan tomoi. 

 Saat itu, seronoklah seorang aku, sering mengambil kesempatan melihat pengajian yang 

dijalankan. Hendak turut serta, tidak ada kanak-kanak perempuan yang lain. Ayah juga tidak mahu 

membenarkan. Namun, aku cuba praktikkan apa yang aku lihat. Tidaklah banyak. Sekadar tahu 

cara menepis dan menjatuhkan lawan dengan menyilang kakinya, serta cara menumbuk dengan 

betul. Apabila aku ke sekolah, rakan-rakan sekolah yang terdiri daripada lelaki, yang sering 

membuli pelajar perempuan sehingga menangis, tidak berani hendak mempengapakan aku. Kata 

mereka, “Dia ini bahaya sebab belajar silat.” Sedangkan aku hanya datang melihat-lihat. 

Mengenangkan itu, serasa geli pula di hati. 

 Dalam beberapa keadaan, pernah beberapa kali pelajar lelaki cuba membuliku dengan 

bersikap kasar terhadapku. Mereka mahu menumbuk dan menendangku, tetapi aku berupaya 

mempertahankan diri berbekalkan pengetahuan yang secubit itu.  

Apa Itu Seni Bela Diri? 

 Seni bela diri atau seni mempertahankan diri merupakan satu kaedah yang wujud bagi 

seseorang mempertahankan diri daripada serangan musuh. Ia merupakan kaedah berlawan secara 

tradisi dengan atau tanpa menggunakan senjata. Pada zaman dahulu, kebanyakan kaum lelaki 

mempelajari seni bela diri sebagai sesuatu yang menjadi pelengkap kepada kekuatan diri. Seni bela 
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diri boleh dikatakan wujud dalam kebanyakan bangsa. Sebagai contoh, kaum Melayu mewarisi 

seni silat sejak berkurun yang lalu, sementara kaum Cina mewarisi kung fu, wushu dan qigong, 

dan kaum India mewarisi silambam. 

Realiti di Sekolah 

 Namun, apa yang aku lihat di sekolah adalah suatu keadaan yang jauh berbeza dengan 

keadaan masyarakat zaman dahulu. Hari ini, tidak ramai masyarakat pelajar yang gemarkan seni 

bela diri. Dahulu, aku pernah menjadi guru penasihat bagi Kelab Karate-do. Ahli bagi kelab ini 

ramai, tetapi kehadiran bagi setiap kali latihan adalah sangat sedikit, menyebabkan jurulatih yang 

didatangkan dari luar berasa tidak gembira serta tidak mahu berkompromi memberi markah. 

Bukan karate-do sahaja, seni bela diri yang lain seperti silat dan taekwondo juga turut menerima 

nasib yang sama.  

 Barangkali para pelajar tidak merasakan kepentingan seni bela diri tersebut. Mereka tidak 

tahu bahawa seni bela diri adalah ilmu bagi meneruskan kelangsungan hidup seseorang manusia, 

terutama dalam dunia hari ini yang dipenuhi pelbagai kerosakan dan kezaliman.  

Sejarah Islam 

 Menyusur sejarah Islam, terutamanya pada zaman Nabi dahulu, boleh dikatakan setiap 

orang sahabat menguasai kemahiran seni bela diri seperti bermain pedang, memanah, berkuda dan 

sebagainya. Mereka hakikatnya adalah orang-orang yang sibuk beribadah dan menuntut ilmu, 

tetapi juga merupakan orang-orang yang kuat dan tidak gentar berperang di jalan Allah. Misalnya, 

Khalid bin Al-Walid pernah memimpin 40 ribu kesateria Muslimin yang mampu mengalahkan 

240 ribu soldadu Rom.  
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 Hal ini membuktikan bahawa seni bela diri merupakan suatu wasilah bagi mempertahankan 

syiar Islam di bumi. Sesuatu yang membawa manfaat dan kebaikan kepada umat Islam adalah 

sesuatu yang mesti diambil dan dipegang, sementelah kekuatan merupakan antara syarat utama 

dalam berjihad. Ia tidak memadai dengan hanya melaungkan slogan jihad dan keamanan, tetapi 

tiada persediaan dari sudut kekuatan, yakni fizikal. 

 Allah berfirman dalam Surah al-Anfal ayat 60: “Dan sediakanlah untuk menentang mereka 

(musuh yang menceroboh) daripada segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari 

pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh 

Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak 

mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan 

Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu, dan kamu tidak akan dianiaya.”  

 Selain itu, Rasulullah SAW mengingatkan umatnya agar berusaha menjadi kuat. Kuat di 

sini bukanlah semata-mata kuat dari sudut keimanan, tetapi dari segala sudut yang boleh 

mempersiapkan seseorang Muslim ke arah menegakkan syiar Islam. Dalam Sahih Muslim, 

daripada Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: “Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih 

dicintai Allâh daripada Mukmin yang lemah; dan pada keduanya ada kebaikan…”  

Bersedialah! 

 Seandainya para pelajar memiliki niat untuk mengembalikan kegemilangan Islam, nah, 

persediaan harus bermula dari sekarang!  Jihad itu bukan dikerah sebatas ilmu yang dimiliki, tapi 

juga dari segala kekuatan yang mampu dipersiapkan. 
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Catatan 38: Dekati Mereka 

AKU tidaklah berniat untuk membuat ulasan drama atau filem. Bagaimanapun, aku begitu 

terkesan dengan sebuah telefilem berjudul ‘Titik Takdir’ di Astro Oasis beberapa minggu lalu. 

Lama dan berhari-hari aku bermenung memikirkan mesej yang cuba disampaikan menerusinya. 

Hatiku bagai dijentik-jentik agar mendesak akalku berfikir tentang besar dan manisnya hikmah 

yang tersirat di sebalik takdir yang tersurat.  

  

Jangan Terus Menghukum 

 Jangan terus menghukum. Itu adalah antara mesej yang kukira terselit di sebalik cerita 

tersebut. Seorang penyamun yang juga telah membunuh anak kepada seorang lelaki berusia 

lingkungan 50-an, tidak dijatuhi hukuman mati, sebaliknya hanya menjalani hukuman penjara. Si 

bapa kepada anaknya yang dibunuh berasa tidak puas hati, lantas telah bertindak menyaman 

keluarga tertuduh.  

 Bagaimanapun, si bapa telah diingatkan oleh peguamnya bahawa tertuduh adalah dari 

keluarga yang susah serta tidak mampu. Berkemungkinan besar mereka tidak dapat melunaskan 

saman tersebut. Si bapa dalam keadaan tidak puas hati tidak menghiraukan ingatan tersebut, tetapi 

dalam masa yang sama, beliau telah menyelidiki kehidupan peribadi tertuduh. Akhirnya, beliau 

mendapat tahu bahawa antara punca yang mempengaruhi keadaan tertuduh menjadi seperti 

sekarang adalah kerana perceraian ibu bapanya, diabaikan oleh keluarga, menyebabkan sedari 

kecil, dia telah bersusah payah bekerja demi mencari sesuap nasi. Selain itu, dia tinggal dalam 

persekitaran yang langsung tidak membina dirinya untuk menjadi insan yang baik. 
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Dunia Materialistik 

 Dunia hari ini begitu mementingkan material. Tidak semua orang mempunyai kemampuan 

kebendaan bagi mencapai kesempurnaan kualiti hidup. Bagi sesetengah orang, apa yang dilayur 

di hadapan matanya, itulah yang cuba didapatkannya, meski bukan dengan cara yang betul. 

Akibatnya, terjadilah jenayah curi, samun dan bunuh. Benarlah ungkapan Saidina Ali Bin Abi 

Talib: “Orang yang tidak menguasai matanya, hatinya tidak ada harganya.” 

 Telefilem yang kutonton itu sebenarnya mengingatkan aku kepada Iman, salah seorang 

pelajarku yang jarang berada di rumah. Setelah diselidiki, puncanya kerana ibunya terlalu asyik 

berleter dan sering memarahinya. “Lebih baik tak ada daripada ada!” luahnya kepadaku. Meski 

begitu, ketika mengajar di dalam kelas, Iman sangat fokus terhadap penyampaianku. Jika disoal, 

dia lekas-lekas menjawabnya. Hakikatnya, pelajar begini mempunyai potensi besar untuk berjaya. 

Mereka senang mendengar nasihat dan rela dileteri oleh guru, dengan syarat tidak berkeras dengan 

mereka. 

  

Rumah Sempit 

 Antara sebab lain mereka tidak mahu berada di rumah adalah kerana rumah yang mereka 

diami terlalu kecil bagi mereka. Tidak ada bilik personal. Bukan kerana ibu bapa mereka tidak 

mahu menyediakannya, tetapi kerana tidak berkemampuan, tambahan pula dengan jumlah anak 

yang ramai. Memiliki tempat tinggal, tetapi tidak tinggal di situ kecuali untuk makan atau tidur di 

mana-mana ruang yang berbaki. Justeru, apa beza golongan ini dengan gelandangan, kerana 

gelandangan itu ditakrifkan sebagai orang yang tidak tentu tempat kediamannya, atau orang yang 

berjalan tanpa arah tujuan. 
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 Benar. Mereka kelihatan selekeh, comot dan seringkali bermasalah. Keadaan ini 

membuatkan mereka sering dihindar oleh sesetengah orang. Seharusnya mereka didekati, 

diselidiki masalahnya dan dibantu mencari jalan penyelesaian. 

  

Hubungan Dengan Manusia 

 Hakikatnya, di dalam hidup ini, kita saling memerlukan antara satu sama lain. Kerana itu, 

manusia dikenali sebagai makhluk sosial. Kita tidak dapat hidup sendirian kerana kita perlu 

berkomunikasi dan saling bergantung. Dalam Surah Ali Imran ayat 112, Allah berfirman: “Mereka 

diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) 

Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia.” 

 Dalam telefilem Titik Takdir itu, si bapa telah mengambil inisiatif membina tempat 

persinggahan bagi anak-anak gelandangan belajar ilmu agama sementara ibu bapa mereka keluar 

bekerja. Aku merasakan idea yang diutarakan oleh pembikin telefilem ini adalah baik untuk 

dilaksanakan oleh badan-badan berkaitan. Tujuannya adalah untuk membuka mata dan hati 

masyarakat agar lebih peka terhadap keperluan gelandangan, bukan semata-mata menghukum. 

  

Kaya Jiwa 

 Bagaimanapun, jadilah siapa sahaja, baik doktor, jurutera, guru, polis, atau gelandangan 

yang tidak berpendapatan tetap atau sedikit. Jika dia miliki kekayaan jiwa, nescaya tidak akan 

digusarkannya pada hidup sementara, kerana kekayaan hakiki adalah kayanya jiwa.  
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Catatan 39: Awas, Jaga Lidah Anda! 

AKU memang sangat dekat dengan pelajar. Dekat di sini bermaksud mempunyai keakraban dari 

sudut hubungan dengan mereka. Sehingga kini, sudah tiga buah sekolah aku telah ditempatkan, 

dan di setiap sekolah itu, aku akan mengikat tali perhubungan yang rapat dengan mereka. 

Barangkali kerana jarak usiaku dengan mereka tidak terlalu jauh, menyebabkan mereka menaruh 

kepercayaan kepadaku untuk bercerita, berkongsi masalah, meminta pandangan dan sebagainya. 

Syukurlah. Sekurang-kurangnya mereka tidak terbiar hanyut dalam masalah mereka sendirian. 

 Lantaran keakraban hubungan itulah, aku mengetahui selok-belok pergaulan dan terdedah 

kepada istilah-istilah baharu yang digunakan oleh mereka. Lebih-lebih lagi ketika ‘memerhati’ 

mereka menerusi laman Whatsapp yang kubina untuk memudahkan penyampaian maklumat dan 

bahan berkaitan sekolah. Adakalanya aku tidak begitu selesa dengan cara berkomunikasi antara 

sesama mereka, terutama ketika memarahi atau menegur rakan-rakan sekelas mereka dengan cara 

yang agak kasar dan tidak berhikmah. Banyak kata-kata kesat digunakan.  

  

Lidah Kerap Digunakan 

 Hakikatnya, manusia lebih sering menggunakan anggota lidah untuk berkata-kata dalam 

berhubungan dan berkomunikasi, berbanding dengan anggota lainnya seperti telinga untuk 

mendengar. Kerana itulah banyak nas al-Quran atau hadis yang menganjurkan seseorang Muslim 

berhati-hati dalam pengucapan. 

 Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW telah bersabda: “Muslim yang sempurna adalah 

apabila Muslim lainnya selamat daripada gangguan lidah dan tangannya. Dan orang yang 

berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang.” 
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 Berdasarkan hadis ini, dapat difahami bahawa orang Islam yang dianggap sempurna adalah 

apabila dia menjaga lidahnya daripada berkata-kata sesuatu yang menyebabkan emosi dan 

perasaan orang lain terganggu. 

 Imam Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti berkata dalam kitabnya, Raudhah Al-‘Uqala wa 

Nazhah Al-Fudhala: “Orang yang berakal seharusnya lebih banyak mempergunakan kedua 

telinganya daripada mulutnya. Dia perlu menyadari bahwa dia diberi telinga dua buah, sedangkan 

mulut hanya satu adalah supaya dia lebih banyak mendengar daripada berbicara.”  

Bahana Lidah 

 Pernah suatu ketika, aku mengirim mesej kepada salah seorang pelajarku. Tujuanku adalah 

supaya dia tidak lagi membalas mesej di dalam laman Whatsapp yang dibina, kerana bimbang 

kelak dia tidak berupaya mengawal marahnya. Ini kerana aku tahu, ketika itu hatinya sudah ‘panas’ 

dan menahan sabar agar tidak meletuskan lahar marahnya di situ. Dia sendiri mengakuinya, hampir 

sahaja tidak mampu bersabar dengan kata-kata kasar yang dilontarkan terhadapnya.  

 Bagiku, biarlah sahaja beralah daripada bertegang leher untuk menang. Aku teringat 

sebuah hadis mengenai bertikam lidah yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahihnya,  

 Rasulullah SAW bersabda: “Aku hanyalah manusia biasa, dan kalian mengadukan 

sengketa kepadaku. Siapa tahu sebahagian daripada kalian lebih pandai bersilat lidah dengan 

alasannya berbanding sebahagian yang lain, sehingga aku memutuskan sebatas yang aku dengar. 

Maka, siapa yang kuputuskan menang dengan menzalimi hak saudaranya, janganlah ia 

mengambilnya, kerana aku akan mengambil cucuhan api neraka baginya.” 
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Mengalah Itu Menang 

 Benar. Biarlah mengalah kerana itulah kemenangan hakiki. Kemenangan menundukkan 

hawa nafsu. Kemenangan kerana nafsu telah dijinakkan. Hal ini kerana nafsu lazimnya mengajak 

manusia melakukan perkara-perkara maksiat. Ini diungkapkan oleh Nabi Yusuf AS dalam Surah 

Yusuf ayat 53: 

 “Dan tiadalah aku berani membersihkan diriku; sesungguhnya nafsu manusia itu sangat 

menyuruh melakukan kejahatan, kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku 

(maka terselamatlah dia dari hasutan nafsu itu). Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, lagi 

Maha Mengasihani.” 

 Justeru, lidah adalah salah satu anggota yang perlu diberi perhatian oleh Muslim untuk 

dijaga dan dikawal selia. Keburukan lidah adalah apabila ia tidak mampu menuturkan kebaikan 

dan hanya membuatkan orang di sekelilingnya berwaspada terhadap kejahatannya. 

  

Banyakkan Amal, Kurangkan Bicara 

 Dalam pergaulan sehari-hari, terutama ketika berkomunikasi, kita seharusnya tidak terlalu 

mudah berbicara dalam sesuatu perkara, kecuali sebatas keperluan, dan untuk tujuan menegakkan 

kebenaran. Umar Bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada Imam al-Auza’ie. Beliau 

mengatakan: “Sesungguhnya orang banyak mengingati mati, dia akan bahagia dengan rezeki dunia 

yang sedikit. Sesiapa yang lebih banyak amalnya daripada bicaranya, hendaklah ia berkata-kata 

seperlunya saja.” 

 Apa yang penting adalah banyakkan beramal dan kurangkan bicara. Itulah juga petanda 

kecerdikan. 
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Catatan 40: Ibadah Itu Riadah 

SEBAHAGIAN orang beranggapan bahawa riadah atau sukan tidak selari dengan Syariat Islam. 

Hal ini menyebabkan mereka tidak mahu menjalani aktiviti kesukanan kerana bimbang akan 

mencemarkan imej Islam. Segelintir orang pula menolak riadah kerana beralasan untuk 

menumpukan perhatian kepada ibadah. Mentaliti sebegini sebenarnya tidak selari dengan ajaran 

Islam sebenar. Hal ini kerana Rasulullah SAW dan para sahabat turut menjalani aktiviti riadah 

seperti memanah dan menunggang kuda. 

  

Pertalian Antara Riadah Dengan Ibadah 

 Riadah dan ibadah itu hakikatnya mempunyai pertalian yang boleh dianalogikan sebagai 

‘minyak hitam’ atau minyak pelincir bagi sesebuah kenderaan seperti kereta dan motosikal. 

Setelah melalui sejumlah jarak perjalanan, minyak pelincir diperlukan untuk melicinkan bahagian 

enjin untuk mengurangkan geseran supaya ia boleh bergerak lancar dan mengelakkannya daripada 

menjadi haus. Begitulah halnya dengan riadah. Ia diperlukan oleh seseorang untuk mengembalikan 

kecergasan dan menguatkan stamina bagi menempuh liku hidup sehari-hari. Sebaik memperoleh 

kecergasan dan stamina, seseorang itu akan menjadi lebih kuat dan bersemangat untuk meneruskan 

aktiviti ibadah. 

 Sebelum itu, perlulah diketahui bahawa ibadah adalah suatu bentuk pengabdian. Menurut 

HAMKA, “Segala kerja hendaklah dijadikan pengabdian kepada Allah. Bukan sahaja 

sembahyang, tetapi juga bertani, nelayan atau lainnya, mestilah diniatkan untuk melaksanakan 

perintah Allah.”  
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 Justeru, kecergasan dan kekuatan amat diperlukan oleh seseorang Muslim bagi 

merealisasikan hakikat bahawa hidup ini adalah ibadah. Kelemahan dan kelesuan dibimbangi akan 

merosakkan aktiviti dan amalan yang mempunyai nilai-nilai ibadah itu. Tidak dapat tidak, riadah 

merupakan suatu keperluan bagi mencapai matlamat tersebut. 

 Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda: “Orang mukmin yang kuat lebih baik 

dan lebih dicintai oleh Allah SWT daripada orang mukmin yang lemah. Pada masing-masing 

memang terdapat kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu, 

mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dan janganlah kamu menjadi orang yang 

lemah…” 

  

Riadah Dari Perspektif Berbeza 

 Kali ini, aku ingin mengupas riadah dari perspektif yang lain. Yang sering didengari, riadah 

adalah ibadah. Kenyataan itu sememangnya tidak dapat disangkal. Bagaimanapun, kita jarang 

membicarakan bahawa ibadah itu hakikatnya adalah suatu bentuk riadah. 

 Mengapa ia dianggap riadah? Riadah itu dari segi pengertiannya membawa maksud latihan 

gerak badan untuk menyihatkan badan. Biasanya, riadah dijalankan dengan sejumlah aktiviti 

pergerakan yang berupaya mengembalikan kecergasan. Melihat kepada ibadah, bukankah ia juga 

dilakukan dengan beberapa pergerakan yang memerlukan fokus dan tumpuan? 

 Sebagai contoh, ibadah solat adalah suatu bentuk riadah jiwa dan riadah tubuh badan 

dengan beberapa pergerakan, yang dimulai dengan wuduk. Wuduk itu sendiri memberi kesegaran 

kepada seseorang secara fizikal, di samping kelebihan-kelebihan lainnya dari sudut rohani, seperti 

mensucikan anggota tubuh daripada daki-daki dosa. Dengan menganggap ibadah sebagai suatu 
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bentuk riadah, seseorang akan menyedari bahawa dia mendapat kelebihan dari sudut fizikal dan 

spiritual, iaitu kuat jasmani dan kuat jiwa.   

 Ibadah sebagai riadah akan memberikan tenaga dalaman kepada seseorang untuk 

memungkinkannya bekerja kuat dalam suatu tempoh yang lama. Contohnya, amalan qiamullail 

yang dilakukan pada satu pertiga malam adalah riadah awal pagi yang mampu menyuntik kekuatan 

bagi meneruskan kerja-kerja pada siang harinya.  

 Terdapat ahli sastera Barat yang menceritakan mengenai kelebihan mengurangkan tidur 

untuk mencapai kejayaan, secara tidak langsung mengakui kebaikan qiamullail, antaranya adalah 

H.W. Longfellow. “Pencapaian kerjaya yang tinggi oleh orang ternama tidak diperolehi dengan 

serta merta, sebaliknya mereka bekerja keras sehingga larut malam pada waktu sahabat-sahabat 

mereka sedang nyenyak tidur.” 

 Dari sudut qiamullail pula, seseorang yang bangun mendirikan malam pada sekitar jam 

tiga pagi (hingga terbit matahari), dia akan mendapat kelebihan menyedut oksigen khusus yang 

wujud di atmosfera bumi, yang berupaya menggerakkan otot badan ke arah kesegaran dan 

melancarkan peredaran darah.  

  

Ibadah= Riadah 

 Nah, bukankah kesemua kelebihan dan kebaikan ini diperoleh juga ketika kita beriadah? 

Justeru, ibadah itu adalah suatu bentuk riadah yang tidak boleh dinafikan kebenarannya. Sekiranya 

setiap daripada kita memandang ibadah sebagai sebahagian daripada riadah, tentu kita tidak akan 

merasakan kita tidak sempat beriadah, kerana dalam sehari, separuh masa kita telah sememangnya 

diperuntukkan untuk beribadah. 
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Catatan 41: Memanfaatkan Bakat Seni 

AKU tidak berniat memburukkan mereka. Aku tahu mereka cuma tersalah membuat keputusan. 

Sebagai pelajar, mereka rasa tersepit antara dua guru; guru yang membimbing dengan guru yang 

menuntut khidmat bakti mereka dicurahkan. Sebagai remaja, adakalanya batas pemikiran mereka 

belum mampu menjangkau sempadan akibat bagi setiap keputusan yang dibuat, sementelah 

keputusan itu pula tidak dirujuk kepada mana-mana guru yang arif dalam menentukan bentuk 

hiburan yang dibenarkan dalam Islam. Ia bertambah rumit apabila mengenangkan status mereka 

sebagai kumpulan nasyid sekolah yang terkenal menyampaikan mesej berunsur dakwah 

sebelumnya. 

 Pelajar-pelajar itu tanpa berfikir panjang terus menyatakan kesanggupan membuat 

persembahan. Imej Islam yang ditatang terburai dek persembahan yang dianggap tidak selari 

dengan Syariat. Berniat menyumbang khidmat, sebaliknya seranah yang didapat. 

Hikmah Berharga 

 Bagaimanapun, apa yang berlaku benar-benar tersirat hikmah yang dijadikan pengajaran 

amat berharga dalam hidup mereka. Ia tidak terjadi sia-sia. Mereka menjadi lebih berhati-hati 

mengatur langkah dan membuat keputusan, di samping dapat menambah ilmu tentang hiburan 

dalam Islam. 
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 Keadaan ini selari dengan hadis yang dituturkan oleh Rasulullah SAW dalam Sahih 

Muslim. Abu Hurairah RA meriwayatkan: Daripada Nabi SAW., Baginda bersabda: “Seorang 

mukmin tidak boleh dua kali jatuh dalam lubang yang sama.”  

Muzik Adalah Seni 

 Bagiku, muzik adalah suatu seni. Seni merupakan keupayaan mencipta sesuatu yang indah. 

Justeru, muzik adalah seni menghasilkan bunyi yang harmoni, indah dan menyenangkan. Buya 

Hamka pernah menyebut tentang seni, iaitu “Jika dalam dirimu ada bakat seni, pandanglah Tuhan 

dari jendela keindahan.”  

 Perkara inilah yang harus diberi perhatian, iaitu tatacara menjadikan muzik atau hiburan 

sebagai manifestasi mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman dalam Surah al-Ra’d ayat 28: 

 “(Iaitu) orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. 

Ketahuilah! Dengan zikrullah itu, tenang tenteramlah hati manusia.”  

 Berdasarkan ayat tersebut, dalam konteks hiburan, dapat difahami bahawa sebaik-baik 

hiburan yang mendamaikan jiwa adalah dengan mengingati Allah. Hal ini bermaksud mesej yang 

hendak disampaikan dalam sesuatu bentuk hiburan mestilah mengajak penonton dan pendengar 

kepada jalan Allah. Dengan itu, tidak akan ada unsur-unsur maksiat dalam berhibur sekiranya 

semua aspek, sama ada lirik, muzik dan nyanyian didasarkan untuk meraih keredaan Allah. 

 Aku bukan tidak mendengar komen sesetengah guru dan pelajar yang menganggap 

persembahan yang dibuat tiada salahnya, kerana ia dilakukan semata-mata untuk berhibur dan 

memanfaatkan bakat yang dimiliki. Memanfaatkan bakat sememangnya mudah jika tidak 
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mengambil kira kehendak Syarak. Bagaimanapun, setelah penjelasan dibuat, mereka akhirnya 

faham bagaimana memanfaatkan ‘bakat kurniaan Allah’ itu, iaitu dengan cara mencari sebab dan 

perantaraan yang dapat membantu dirinya melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah. Hal 

ini kerana manusia dijadikan oleh Allah sebagai khalifah, iaitu pemimpin di bumi.  

Garis Panduan Muzik 

 Dalam buku Garis Panduan Hiburan dalam Islam terbitan JAKIM, antara garis panduan 

muzik yang telah diperakukan oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Kali Ke-107 

pada 10-11 Februari 2015, muzik itu mestilah tidak mendorong kepada kekacauan dan 

ketidakseimbangan pemikiran sehingga boleh melalaikan diri daripada mengingati Allah, dan 

tidak membangkitkan emosi negatif yang bercanggah dengan ajaran Islam.  

 Justeru, dalam menyampaikan sesuatu hiburan yang mempunyai unsur muzik, aspek emosi 

penonton dan pendengar perlu dititikberatkan. Individu atau kumpulan yang ingin membuat 

persembahan harus berhati-hati dalam pemilihan dan penggunaan alat muzik supaya tidak 

menimbulkan rasa ingin melakukan maksiat dalam kalangan penonton atau pendengar. Sebagai 

contoh, penggunaan muzik yang melampau akan menyebabkan peminat rasa ingin menari terkinja-

kinja. 

Rumusan Dalam Berhibur 

“Berhibur tiada salahnya 

kerna hiburan itu indah 

hanya pabila salah memilihnya 

membuat kita jadi bersalah.” 
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 Bait-bait lagu yang didendangkan oleh Raihan itu merumuskan tatacara dalam memilih 

hiburan. Benar. Tiada yang salah dalam berhibur melainkan kita sendiri yang salah memilihnya. 
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Catatan 42: Jangan Lupa Bekalan! 

SETELAH memeras kudrat melalui tulang empat kerat; menepis penat sambil cuba perkukuh teras 

semangat makan minggu dan bulan, tubuh merayu minta dikasihani. Minta direhatkan. Cuti yang 

datang bak peribahasa ‘orang haus diberi air.’ 

 Lazimnya, kedatangan cuti sering direncanakan dengan agenda yang pelbagai. Ada yang 

merancang untuk pulang ke kampung menjenguk ibu dan ayah yang saban hari dirindui, dan 

sebahagiannya pula merangka pelan untuk melancong sama ada di dalam atau di luar negara.  

 Aku dan keluarga juga tidak terlepas daripada agenda untuk bercuti. Suatu ketika, kami 

pernah memutuskan untuk bercuti di negara jiran, iaitu Thailand. Mulalah aturan dibuat bagi 

melancarkan perjalanan kami. Bekalan disiapkan, seperti makanan dalam bentuk bahan mentah 

seperti beras, ikan masin, telur, dan makanan siap proses seperti sardin, santan segera, susu pekat 

manis, kopi, gula, garam serta makanan siap dimasak yang tahan lama seperti sambal goreng ikan 

bilis yang sambalnya dimasak lama di atas api. Ibu mertuaku adalah antara orang yang sangat 

gemar menyediakan bekalan-bekalan ini sekiranya ingin berjalan jauh, kerana baginya 

menjimatkan. Jika berjalan di negara orang, bekalan-bekalan ini akan sangat membantu saat kita 

kebuntuan mencari makanan halal, atau kesulitan menemui gerai atau restoran yang serasi dengan 

tekak. 

Harus Ada Perancangan 

 Biasanya dengan bekalan yang dibawa, kami akan berkumpul di bilik hotel salah seorang 

daripada kami sambil menyantap nasi lemak yang baru ditanak. Barangkali bagi sesetengah orang, 

ia kedengaran agak ‘kampung’ kerana beranggapan makanan halal mudah didapati di mana sahaja. 
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Benar, aku sendiri pernah beranggapan begitu. Tetapi, pengalaman bercuti di negara orang telah 

mengubah persepsiku itu. Hal ini kerana kami pernah sehari suntuk mencari gerai atau restoran 

yang menjual makanan halal, tetapi sukar ditemui. Jika ada pun, status halalnya diragui pula. 

Justeru, aku merasakan perancangan perlu dibuat sekiranya berhasrat melancong di sesuatu 

tempat, khususnya di negara orang. 

 Islam sendiri menyuruh umatnya membuat perancangan sebelum melakukan sesuatu. Hal 

ini kerana Islam adalah agama yang berasaskan sistem dan panduan untuk mengatur segala 

perilaku penganutnya. Sebagai contoh, dalam aspek ibadat, Islam telah menggariskan peraturan 

dan tatacara untuk diikuti agar ibadat yang dilakukan sempurna dan sah di sisi Syarak. Firman 

Allah dalam Surah al-Hasyr ayat 18, maksudnya: “Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan 

memerhatikan apa yang dia telah sediakan (dari amalannya) untuk hari esok (akhirat).” 

 Menurut Al-Sayid Muhammad Huwairi, perancangan ialah suatu usaha bagi menyediakan 

segala sesuatu yang bermanfaat melalui alatan, modal dan kewangan. Bagi meraih matlamat 

percutian yang diinginkan, segala alatan atau bekalan yang diperlukan sepanjang perjalanan 

haruslah dipersiapkan dalam kadar yang sepatutnya, iaitu tidaklah membebankan sehingga perlu 

membawa tong gas! Peralatan atau bekalan yang dibawa itu hanya bertujuan untuk lebih 

memudahkan kita ketika berada dalam perjalanan yang jauh, di samping menjimatkan kos 

perbelanjaan, terutama bagi ahli keluarga yang ramai. 

Manfaatkan Percutian 

 Selain perancangan yang teliti, perkara utama yang harus diberi perhatian harus berbalik 

kepada matlamat percutian tersebut. Dalam al-Quran, Allah telah beberapa kali memberi galakan 
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kepada hamba-Nya agar melakukan perenungan terhadap ciptaan-Nya dengan cara menjelajahi 

segenap alam. Dengan cara tersebut, seseorang hamba diingatkan agar menjadikan setiap peristiwa 

yang berlaku di sesuatu tempat yang dilawati sebagai pengajaran. Firman Allah dalam Surah al-

An'am ayat 11 yang bermaksud: “Katakanlah (Muhammad): Jelajahilah bumi, kemudian 

perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.” 

 Seseorang yang merancang percutian dengan mengadakan bekalan-bekalan buat 

memenuhi keperluan fizikal, di samping tidak melupakan keperluan rohaninya, aku sangat yakin 

dia akan memperolehi dua kebaikan, iaitu kebaikan mendapat percutian yang memuaskan, dan 

kebaikan memperoleh redha Tuhannya, iaitu Allah SWT. 

Kesempurnaan Membawa Ketenangan 

 Justeru, untuk bercuti, persiapkanlah bekal kerana ia akan memudahkan banyak perkara di 

dalam perjalanan. Benarlah peribahasa menyebut, ‘Asal berisi tembolok, senang hati.’ Apabila 

sudah sempurna keperluan, tiada lagi yang akan membimbangkan. 
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Catatan 43: Haji Muda Harus Rencana 

BARU selesai menekuni kisah kembara Prof. Dr. Hamka ke Mekah. Pertama kali beliau 

menjejakkan kaki ke Tanah Suci adalah ketika berumur 19 tahun. Semangat beliau untuk 

menunaikan haji terbit hasil daripada percikan buku cerita ‘Mengembara dengan Wang Sepuluh 

Sen’, di samping gelora orang muda yang sememangnya diketahui sering mengikut kata hati. Kata 

beliau, “Orang-orang tua mengukur sesuatu hal dengan perhitungan, tetapi bagi pemuda hanya 

dengan gelora perasaan.” 

 Hasrat beliau untuk ke Mekah itu di luar pengetahuan keluarganya kerana beliau tidak 

mahu membebankan ayahnya yang ketika itu dalam kesusahan, di mana rumahnya musnah dilanda 

gempa bumi. Justeru, beliau memulakan perjalanan dari kampungnya berbekalkan sedikit wang 

belanja daripada neneknya, dan beliau hanya menggunakan kudrat kaki untuk mencapai niat 

sucinya itu.  

Sandang Gelar ‘Haji’ 

 Akhirnya beliau bertemu dengan seorang sahabatnya yang telah membantu beliau 

mengumpul wang untuk membeli tiket menaiki kapal bagi tujuan pergi dan balik. Setibanya di 

Mekah, beliau tidak punya wang belanja bagi memenuhi keperluan hidup sehari-hari di sana. 

Beliau terpaksa bekerja di sebuah kedai percetakan buku bagi mendapatkan biaya. Setelah selesai 

menyempurnakan ibadat haji, beliau diuji pula dengan kesengsaraan untuk pulang. Beliau bersama 

seorang sahabatnya terpaksa pula berjalan kaki meredah padang pasir yang luas untuk ke Jeddah. 

Di penghujungnya, beliau selamat tiba di tanah air dengan menyandang gelar ‘Haji.’ 
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Menjadi Ummatan Wasatan 

 Jika Prof. Dr. Hamka berjuang dengan susah payah untuk membolehkan beliau 

menunaikan haji dalam usia muda, pelajar-pelajarku pula adalah sebaliknya. Atas kesedaran ibu 

bapa mereka, ada di antara mereka yang berhasil menunaikan haji seawal usia rebung. Hal ini 

kerana mereka sedar peri pentingnya ibadat haji bagi melengkapkan rukun Islam seseorang 

Muslim. Ibu bapa yang mengambil berat tentang kesempurnaan iman anak-anaknya adalah ibu 

bapa yang mahu anak-anaknya kekal di atas fitrah Islamnya, dan mereka mengharapkan anak-anak 

mereka menjadi generasi yang disebut oleh al-Quran sebagai ummatan wasatan, iaitu umat 

pertengahan yang menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat.  

 Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 143: “Dan demikian pula Kami telah 

menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan...” 

Panggilan Terhormat 

 Haji adalah suatu panggilan terhormat daripada Allah Yang Maha Agung. Seseorang yang 

sudah berkemampuan menunaikan haji bererti telah dipanggil oleh Allah untuk menjadi tetamu-

Nya. Sebagai tetamu, dia diberi layanan yang baik, iaitu dengan cara mengutarakan apa-apa 

keinginan dan doa yang dihajatinya, di samping memperoleh imbalan pahala yang tidak terhitung. 

 Dalam sebuah hadis sahih riwayat Nasa’ie, Rasulullah SAW bersabda: “Haji mabrur tidak 

mendatangkan pahala kecuali Surga.”  
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 Justeru, bagi memenuhi panggilan agung tersebut, seorang Muslim harus merangka 

rencana bagi membolehkan dirinya menunaikan haji kelak. Rencana itu harus diiringi keazaman 

yang kuat bagi merealisasikannya. Antaranya adalah dengan menabung berdikit-dikit sedari muda, 

selain mendaftar haji dengan segera. Daftar haji adalah perkara paling penting bagi membolehkan 

seseorang yang bercita-cita menunaikan haji dalam keadaan sihat dan bersemangat pada usia 

muda. Hal ini kerana seseorang yang ingin menunaikan haji perlu menunggu giliran. Sebagai 

contoh, seseorang yang mendaftar haji pada tahun 2015 berkemungkinan akan mendapat giliran 

haji pada tahun 2080. Ini disebabkan tempoh menunggu giliran haji memakan masa puluhan tahun. 

Terkini, menurut Pengerusi Lembaga Tabung Haji awal tahun ini, tempoh itu adalah selama 65 

tahun.  

Rezeki Tempias Haji 

 Syukurlah. Semenjak bergelar guru, rezekiku meruah. Barangkali kerana pelajar-pelajar 

sering mendoakan yang baik-baik. Pelajar-pelajar yang dapat ke Mekah dalam usia yang muda 

juga adalah suatu rezeki, sekalipun guru mereka ini masih belum berpeluang ke sana. Biasanya, 

sekembalinya mereka dari Tanah Suci pastinya akan menghadiahkanku sebekas buah-buahan 

manis dari Tanah Arab, seutas tasbih, sejadah, minyak wangi, atau jika bernasib baik sebotol air 

zamzam. Rupa-rupanya bukan anak sahaja yang boleh dianggap rezeki, sebaliknya pelajar juga. 

Alhamdulillah. Banyaknya nikmat Allah. 
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Catatan 44: Berorganisasilah! 

ANTARA kenangan yang tidak dapat lupus dari ingatanku adalah ketika menyambung pengajian 

selepas SPM di Pusat Asasi Pengajian Islam Universiti Malaya cawangan Nilam Puri, Kelantan. 

Aku dahulunya di sekolah seorang yang pendiam, hanya tekun dalam bidang akademik; ulat buku. 

Tambah kukuh kenyataan itu dengan cermin mata yang tersangkut di atas hidungku. 

 Namun, penghijrahanku ke Nilam Puri benar-benar membawa perubahan besar dalam 

hidupku. Sedikit sebanyak telah merubah perwatakanku yang dahulunya kosong tentang banyak 

perkara, terutamanya berkenaan cara bergaul, dan hal-hal berkaitan kepemimpinan. 

 Aku di sekolah tidak pernah tahu mengenai kertas kerja, urusan surat-menyurat, minit 

mesyuarat, laporan program dan sebagainya sekalipun perkara-perkara itu telah dipelajari secara 

teori dalam subjek Bahasa Malaysia. Namun ia tidak pernah dilakukan secara realiti dalam 

kehidupanku. Aku yang sifar tentang banyak perkara, entah bagaimana telah dilantik menjadi salah 

seorang wakil pelajar yang penting dalam struktur organisasi kolej kediaman ketika itu; Timbalan 

Setiausaha Jawatankuasa Tindakan Kolej (JTK). 

 Aku tidak tahu bagaiamana hendak menggambarkan rasaku saat itu. Yang pasti, aku telah 

banyak menumpahkan air mata kerana tekanan dan serba salah lantaran merasakan tidak begitu 

berperanan dan membantu dalam tugasku, sehingga seringnya ketuaku yang banyak melakukan 

kerja seorang diri. Saat itu, aku benar-benar menyesal kerana tidak pernah mengambil tahu hal 

organisasi atau terlibat dalam organisasi di sekolah, sehingga aku menjadi begitu dungu! 
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Berorganisasilah! 

 Inilah yang ingin aku tintakan, iaitu pentingnya terlibat dalam organisasi seperti persatuan, 

kelab dan sebagainya. Setidak-tidaknya, biarlah terlibat dalam pengurusan aktiviti, sekalipun tidak 

menjadi pemimpin utama. Ini penting dalam memberikan pengalaman dan kemahiran yang tidak 

akan dapat diperolehi kecuali dengan melaluinya sendiri.  

 Dengan berorganisasi, aku telah memperoleh banyak manfaat yang tidak dapat dinilai 

dengan apa pun. Aku semakin tahu cara bergaul terutamanya dengan berlawanan jantina. Ini tidak 

dapat dielakkan apabila berorganisasi. Organisasi itu sendiri seolah-olah menggambarkan 

kesatuan di antara bahagian-bahagian yang berbeza untuk saling berfungsi dan menyumbang. 

Justeru, lelaki dan perempuan perlu bergandingan untuk memainkan peranan masing-masing. Aku 

akhirnya dapat mengendalikan rasa malu dengan lebih baik, atau dengan kata lain adalah malu 

bertempat, selain menjadi lebih berani untuk bersuara, mengeluarkan pendapat, berhujah, dan 

sebagainya. Di sinilah juga aku belajar untuk bekerjasama dengan rakan-rakan lain yang tidak 

sependapat, mengajar bertolak ansur, dan memperkuatkan diri dengan tohmahan yang mungkin 

datang daripada rasa tidak puas hati ‘rakyat’ yang dipimpin. 

Peranan Pemimpin 

“Memimpin supaya tegak. Membimbing supaya dapat berjalan, memapah supaya jangan 

jatuh! Atau menarik naik kalau sudah tergelincir jatuh. Tegak ke muka kalau bahaya datang 

mengancam.” Itu kata-kata Buya Hamka mengenai pemimpin. Ia menjelaskan peranan seorang 

pemimpin, iaitu membawa orang yang dipimpinnya menuju jalan yang terang lagi lurus biarpun 

diduga pancaroba sepanjang menempuhi jalan itu. 
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Bukhari dan Muslim merekodkan sebuah hadis, daripada Ibn Umar RA berkata: “Aku telah 

mendengar Rasulullah SAW bersabda: Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta 

pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang ketua negara akan diminta 

pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal 

keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya 

perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu rumah tangga yang bertugas 

memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu 

sekalian pemimpin akan ditanya (diminta pertanggungjawaban) dari hal yang dipimpinnya.” 

Pemimpin Terhadap Diri 

 Hakikatnya, menjadi pemimpin bukanlah bermaksud menjadi ketua kepada orang lain 

semata-mata. Ia boleh dilihat dalam konteks yang lebih dekat, iaitu menjadi pemimpin kepada diri 

sendiri. Setiap diri mempunyai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan, sama ada ia adalah hak 

Allah, hak dengan sesama manusia atau sebagainya. Justeru, seseorang itu perlulah terlebih dahulu 

bertanggungjawab terhadap amanah yang telah digalasnya dengan sebaik mungkin sebelum dia 

melaksanakan amanah memimpin orang lain. Jika dia tahu memimpin atau mengawal dirinya 

mengikut telunjuk Ilahi, barulah dia dianggap berjaya memimpin dirinya yang menjadi kayu ukur 

kepada kelayakannya untuk memimpin orang lain.  

 Hari ini, aku berjaya menjadi seorang guru berbekalkan pengalaman berorganisasi 

semusim yang lalu. Syukur, Allah! 
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Catatan 45: Seputar Ramadan 

BILA berada di negeri sendiri, aku seringkali terhimbau pahit manis sewaktu mengajar di Pulau 

Pinang suatu waktu dahulu. Masakan tidak, negeri itu adalah negeri pertama aku dipostingkan.  

Dia Berpuasa 

 Antara perkara yang aku ingati adalah ketika tibanya bulan Ramadan. Disebabkan 

majmuknya masyarakat sekolah di sana, membuatkan aku sering berkongsi pengetahuan tentang 

latar agama, budaya dan adat yang berbeza dengan pelbagai lapisan kaum. Masih segar di 

ingatanku ketika seorang guru lelaki berbangsa India berusia lewat 50-an menyatakan bahawa dia 

juga berpuasa sepanjang bulan Ramadan. Ada sahur, dan ada berbuka. Yang diceritakan kepadaku, 

waktu sahurnya adalah sebelum masuk subuh, dan waktu berbukanya lebih kurang sama dengan 

waktu berbuka puasa bagi umat Islam. Sekiranya mereka terlepas waktu sahur, mereka akan terus 

berpuasa sebagaimana orang-orang Islam yang adakalanya tidak bersahur atau terlepas sahur. 

Guru lelaki ini sememangnya seorang yang begitu taat terhadap agamanya, kerana itu beliau 

melakukan demikian. Kuat bersembahyang dan kuat berpuasa.  

 "Ustazah, saya rasa bulan puasa ini memang penuh dengan segala keberkatan," katanya 

kepadaku pada suatu hari. Aku mengerutkan kening, cuba memahami apa yang cuba dilahirkan. 

"Buktinya, sebelum mengajar di kelas tuisyen semalam, saya berharap agar diberikan sebuah 

mikrofon yang akan memudahkan pengajaran saya kerana saya sakit tekak. Suara saya tidak 

keluar. Kemudian, di kelas tuisyen, saya benar-benar mendapat apa yang saya harapkan 

sebelumnya. Saya rasa sangat bersyukur dan merasakan bulan Ramadan ini ternyata dipenuhi 

rahmat," jelasnya panjang lebar. 
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 Aku sekadar tersenyum dan saat itu terdetik di hatiku, 'Alangkah indahnya jika lelaki ini 

Muslim! Tentu dia akan menjadi Muslim yang baik.' 

Rahmatnya Ramadan 

 Bulan Ramadan sememangnya bulan yang penuh kerahmatan. Hal ini kerana pada bulan 

ini, Allah menunjukkan sifat Pengasih-Nya sehingga dihentikan seksa kubur ke atas umat Islam 

dan ditutup kesemua pintu neraka. 

 Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad RA bermaksud: 

"Sesungguhnya telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan. Allah SWT 

telah memfardukan ke atas kamu puasanya. Di dalam bulan Ramadan dibuka segala pintu syurga 

dan dikunci segala pintu neraka dan diikat syaitan-syaitan. Padanya ada suatu malam yang lebih 

baik daripada seribu bulan. Barangsiapa tidak diberikan kepadanya kebaikan malam itu, 

sesungguhnya dia telah dijauhkan daripada kebajikan." 

Bonus Berganda 

 Rahmat pada umumnya mengandungi pengertian kasih sayang, keadilan dan 

kesejahteraan. Justeru, kedatangan Ramadan adalah rahmat Allah yang disertakan bersamanya 

segala kebaikan, nikmat dan ganjaran yang membuktikan Cinta Allah kepada para hamba-Nya 

yang mahu merebut segala bonus dan ganjaran pahala berlipat ganda. Lantaran itu, ramai orang 

gemar membuat amal kebajikan luar biasa banyaknya berbanding pada bulan-bulan lain kerana 

keyakinan mereka untuk mengaut pahala berganda seperti yang telah dijanjikan oleh Allah SWT. 



 

151 

 

 Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA berkata; Aku mendengar 

Rasulullah SAW bersabda: "Allah menjadikan rahmat seratus bahagian, maka dipeganglah di 

sisi-Nya sembilan puluh sembilan bahagian dan diturunkan-Nya satu bahagian ke bumi. Dari 

yang satu bahagian inilah seluruh makhluk berkasih sayang sesamanya, sehingga seekor kuda 

mengangkat kakinya kerana takut anaknya akan terinjak olehnya." (Sahih Bukhari) 

Semangat Luar Biasa 

 Menyebut berkenaan tawaran merebut pahala, aku seringkali teringat kepada pelajar-

pelajarku di Pulau Mutiara itu. Mereka begitu bersungguh dan bersemangat ke masjid untuk 

berterawih pada setiap malam, sehingga jika salah seorang daripada mereka tidak pergi, mereka 

akan dicemuh rakan-rakan yang lain. Aku sering tersenyum mengingatkan semangat luar biasa 

yang lahir pada bulan Ramadan ini, tetapi solat fardu mereka lazimnya tidak pernah cukup untuk 

sehari.  

 Andainya mereka dapat menunaikan solat fardu sepenuhnya, kemudian memperbanyak 

amalan solat sunat yang lain, alangkah…! Apa pun, aku berharap, sebulan ditarbiah Ramadan 

mampu mencuit nurani mereka untuk melengkapkan yang fardu. Amin… 
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Catatan 46: Raya Gambaran Syurga  

AIDILFITRI bakal menjelang lagi, untuk kesekian kalinya, bertepatanlah dengan maksud 'eid 

(hari raya) itu sendiri iaitu berulang-ulang. Syukurlah. Allah masih mahu memberikan kesempatan 

bernafas buatku untuk memanjangkan amal sempena kehadiran Syawal ini.  

 Beberapa bulan sebelum kedatangan Ramadan, beberapa orang bekas pelajar dari kelas 5 

Opal dahulu bersungguh-sungguh memberitahuku mahu berkunjung ke rumah setibanya 1 Syawal 

nanti. Jauh pun tidak mengapa kata mereka. Sebelum membawa haluan hidup masing-masing, 

mereka mahu mengambil kesempatan mengeratkan tali silaturahim bersama guru-guru dan rakan-

rakan sekelas. Selepas ini, mereka hanya mampu menyemai rindu di batas kenangan kerana 

keterbatasan jarak, masa dan tuntutan kewajipan. 

 Hari raya dan kenangan, kedua-duanya mempunyai saling kaitan yang begitu mendalam 

jika diselami ke dasar hakikatnya. Lama aku memikirkan perkara ini. Hari raya bukan semata-

mata menanam kenangan yang muluk-muluk antara sesama ahli keluarga dan sahabat handai untuk 

dipetik kemudiannya menjadi bunga-bunga yang harum mekar buat diingati, sebaliknya hari raya 

adalah suatu keadaan yang seharusnya diambil iktibar oleh setiap Muslim untuk dikoreksi diri. 

Aku berkata demikian kerana bagiku, hari raya adalah gambaran seseorang di syurga.  

Hari Raya Gambaran Syurga  

 Hari raya adalah gambaran syurga bukan hanya kerana keindahan dan kebahagiaan yang 

mengiringinya. Pada hari raya, khususnya di Malaysia, lazimnya kegembiraan itu terhasil dengan 

berkumpul dan bertemunya ahli keluarga dan sahabat handai, ziarah menziarahi antara satu sama 

lain sambil makan dan minum serta bersenda gurau. Namun demikian, jika salah seorang daripada 
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ahli keluarga kita tiada dalam pertemuan itu, seperti ketiadaan ibu, ayah atau adik-adik, kita akan 

berasa kehilangan dan kekurangan sesuatu. Begitulah juga halnya di syurga kelak.  

 Jika salah seorang daripada ahli keluarga memasuki syurga, sementara yang lain tidak, dia 

akan berasa kekurangan dan ketidaksempurnaan. Itulah yang aku maksudkan dengan hari raya 

gambaran syurga, kerana di syurga, seseorang penghuni syurga akan merindui untuk berkumpul 

bersama ahli keluarganya seperti di dunia dahulu. 

 Berkenaan dengan ini, Imam at-Tabarani meriwayatkan daripada Ibn Abbas, katanya, 

"Apabila seorang mukmin memasuki syurga, dia bertanya tentang ibu bapanya, isterinya dan anak-

anaknya. Maka dikatakan kepadanya, "Mereka tidak mencapai darjat setinggi darjatmu." Orang 

itu berkata, "Wahai Tuhan, aku beramal untuk diriku dan mereka." Lalu Allah SWT 

memerintahkan untuk mengumpulkan mereka kembali." 

 Setelah sesebuah keluarga itu dapat berkumpul kembali, mereka akan saling ziarah-

menziarahi. Al-Hafiz Ibn Abi al-Dunia dalam Sifah al-Jannah meriwayatkan daripada Anas bin 

Malik, Nabi SAW bersabda, "Setelah ahli syurga masuk ke dalam syurga dan apabila seorang 

saudara merindui saudaranya, tempat duduk milik mereka berdua akan bergerak sendiri menuju 

antara satu sama lain. Maka mereka pun berjumpa." 

Jutaan Kenangan Dibawa Bersama 

 Setelah manusia mati, tubuh badannya akan binasa. Bagaimanapun, ruhnya akan kekal 

hidup sehingga ke alam akhirat. Matinya insan tidak bermakna ingatannya terhadap alam dunia 

juga akan luput, sebaliknya ia akan kekal dibawa bersama dengan sifatnya sebagai ruh. 
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 Al-Quran menceritakan berkenaan penghuni syurga yang apabila mereka memakan buah-

buahan di dalam syurga, mereka akan terkenangkan buah-buahan yang mereka makan semasa di 

dunia dahulu. Firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 25:  

 “Dan berilah khabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, 

sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; tiap-tiap kali 

mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga itu, mereka berkata: “Inilah 

yang telah diberikan kepada kami dahulu”; dan mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya 

(tetapi berlainan hakikatnya), dan disediakan untuk mereka dalam syurga itu pasangan-pasangan, 

isteri-isteri yang sentiasa bersih suci, sedang mereka pula kekal di dalamnya selama-lama.”  

 Andai buah-buahan sahaja sudah mengingatkan kita tentang segala kenangan di dunia, 

sudah tentulah kita akan ingat segala macam peristiwa yang memberi kesan besar dalam hidup 

kita, sama ada keakraban dengan ahli keluarga, kemesraan bersama para sahabat, guru-guru dan 

pelbagai kenangan lain yang bermakna buat kita. 

 Justeru, sempena Syawal yang tiba, semailah kenangan yang indah-indah agar nanti manisnya 

dikecap hingga ke syurga, insya-Allah. 
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Catatan 47: Soal Aurat 

BERCAKAP soal aurat, sejuk mataku melihat pelajar-pelajar lelaki yang hendak bermain bola 

sepak menutup aurat sempurna. Meski menyarung seluar pendek, seluar fit tersarung hingga ke 

bawah lutut. Syukurlah, mereka tahu dan faham batasan aurat sesama mereka. 

 Bagaimanapun, bercakap soal aurat juga membuatkan aku gundah gulana. Masakan tidak, 

melihat rakan-rakan sekolej di universiti dahulu yang hanya bertuala singkat untuk ke bilik mandi, 

sedangkan bangunan asrama lelaki terletak bertentangan sahaja. Di dunia persekolahan, sewaktu 

mengajar di sebuah sekolah Convent, aku pernah diserkup gementar melihat pelajar-pelajar 

perempuan tanpa rasa malu menyalin pakaian di dalam kelas, duduk sambil sengaja menyelak kain 

ke atas dan pelbagai gaya yang boleh menaikkan syahwat seorang lelaki.  

Labuhkan Jilbabmu! 

 Duhai, gadis yang manis! Mengapa lakumu tawar sopan, adabmu sumbang pedoman? Kita, 

berbanding lelaki, lingkungan aurat lebih luas. Malah, seluruh tubuh kita adalah aurat, kecuali 

wajah dan telapak tangan. Tidak wajar dipamer. Haram dipertonton.  

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Ahzab ayat 59: “Wahai Nabi, katakanlah kepada para 

isterimu, anak-anak perempuanmu serta wanita-wanita beriman, supaya melabuhkan jilbab 

mereka di atas tubuh mereka. Yang demikian itu lebih pantas bagi mereka untuk dikenali (sebagai 

wanita baik), maka dengan itu mereka tidak diganggu...” 

Yang dimaksudkan dengan jilbab dalam ayat di atas adalah pakaian yang dapat menutupi 

tubuh wanita dari atas hinggalah ke bawah. 
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Perempuan Itu Aurat 

Dalam sebuah hadis riwayat Al-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda: “Perempuan itu 

aurat. Apabila dia keluar, mendongaklah syaitan menyambutnya.” 

Seperti yang diketahui, syaitan adalah musuh orang Islam. Hal ini kerana apa yang diseru 

oleh syaitan hanyalah untuk membawa seseorang menemaninya menjadi penduduk neraka di 

akhirat kelak. Justeru, membiarkan diri kita ditewaskan hawa nafsu dengan mengabaikan perintah 

Allah agar menutup aurat, bererti kita telah terperangkap dalam jerat yang dipasang oleh syaitan 

laknatullah.  

Yahya Bin Mu’adz Ar-Razi berkata: “Syaitan itu tidak bekerja, sedangkan kamu sibuk 

dengan pekerjaan dan pelbagai urusan. Syaitan sentiasa melihat kamu, sedangkan kamu tidak 

dapat melihatnya. Kamu selalu sahaja lalai dan melupakan jerat yang dipasang oleh syaitan, 

tetapi ia tidak melupakan kamu.” 

  

Aurat Bukan Hanya Bagi Wanita 

 Bercakap soal aurat, yang terlintas di minda hanyalah aurat wanita. Sedangkan dalam 

Islam, kaum lelaki juga mempunyai batasan aurat yang wajib dijaga.  

 Hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Malik menyebutkan bahawa daripada Jarhad 

Al-Aslami RA yang menceritakan, “Rasulullah SAW duduk bersama kami sedangkan pehaku 

ketika itu terbuka. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadaku: “Apakah kamu tidak mengetahui 

bahawa peha adalah aurat?” 

Bagaimanapun, disebabkan aurat lelaki hanyalah di antara pusat hingga lutut, mereka 

sering mengambil mudah dalam penjagaan batasan aurat ini. Lantaran itu, di pasca modernisasi 
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ini, ramai daripada kaum lelaki sama ada kanak-kanak, remaja atau orang dewasa yang gemar 

menyarungkan seluar pendek sebagai pakaian santai.  

 Benar, tidak salah memakai seluar pendek paras lutut kerana syarat menutup aurat sudah 

menepati. Tetapi, sekiranya mereka melakukan aktiviti seperti duduk, bertinggung dan sebagainya, 

lutut mereka akan terdedah. Ini bermakna aurat mereka juga terdedah. Atau, mereka yang sekadar 

memakai kain pelikat atau seluar tanpa baju sehingga menampakkan pusat. Keadaan ini juga telah 

mendedahkan aurat mereka sekalipun pada pandangan ahli keluarga. Ini kerana kaum lelaki juga 

wajib menjaga aurat terhadap sesama ahli keluarga.  

 Perkara ini seharusnya diambil perhatian oleh warga Adam agar pergaulan mereka sehari-

hari tidak menjerumuskan mereka ke lembah dosa dan maksiat kepada Allah.  

  

Bermujahadahlah! 

 Soal aurat, banyak yang ingin kutuang ke dalam tulisan.  

Terbaharu, pelajar-pelajar sekolah yang terpaksa memasukkan tudung mereka ke dalam 

baju badan uniform seperti Kadet Remaja Sekolah (KRS), Kadet Polis dan sebagainya, bertanyaku 

situasi tersebut. Sememangnya ada pendapat ulama yang membenarkan, tetapi aku sebagai 

perempuan tahu dan faham rasanya apabila melakukan demikian. Nasihatku, carilah kekuatan. 

Bermujahadahlah menegakkan yang haq. Ganjaran Allah mengiringi setiap kesulitan yang kau 

hadapi, insya-Allah, kerana kau mempertahankan maruah. Allah!  
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Catatan 48: Bergurau Itu Sunnah 

‘LAIN lubuk, lain ikannya.’ Lain guru, lain cara pengajarannya. Hal ini kerana latar belakang dan 

pengalaman yang berbeza antara seorang guru dengan seorang guru yang lain memberikan 

pengaruh yang besar dalam membentuk perwatakan mereka. Seorang guru mungkin tidak 

menyenangi pelajar-pelajarnya menyampuk atau bertanya soalan sewaktu pengajarannya kerana 

kelakuan itu dianggapnya kurang tertib. Seorang guru yang lain barangkali lebih selesa dan ceria 

melihat pelajar-pelajarnya berebut-rebut bertanya soalan atau sesekali menyampuk dalam 

memberikan tambahan idea kepada guru dan rakan-rakan sekelasnya. 

 Aku adalah guru yang tergolong dalam kategori kedua, iaitu sukakan suasana riang dan 

ceria sewaktu berlangsungnya proses penerimaan ilmu. Hal ini kerana aku tidak gemarkan suasana 

yang muram dan terlalu serius. Terlalu serius akan menyebabkan ‘mood’ pelajar terbantut untuk 

belajar kerana lazimnya guru-guru yang terlalu serius akan ‘digeruni’ dan tidak disukai. Pelajar-

pelajar yang sudah sedia berserabut dengan istilah dan kandungan pelajaran yang sukar akan 

tambah berambu serabutnya lantaran tekanan dan suasana pengajaran dan pembelajaran yang 

terlalu rigid.  

Perkaitan Emosi dan Semangat  

 Bersemangat adalah antara ciri utama remaja. Imam Hassan Al-Banna pernah menukilkan 

di dalam sebuah karyanya bahawa asas semangat insan adalah perasaan yang segar mekar. Hal ini 

bermaksud semangat seseorang akan terhasil daripada perasaan dan emosi yang baik. Justeru, aku 
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merasakan bahawa semangat remaja yang tercetus itu seharusnya dikendalikan dengan baik, 

bukannya dikekang.  

 Hakikatnya Islam tidak pernah menghalang umatnya bergembira. Bergurau merupakan 

salah satu cara bergembira dan ia berupaya menghasilkan emosi yang baik. Emosi yang baik pula 

akan memandu empunya diri ke arah matlamat yang dikehendaki. Ibu bapa dan anak-anak yang 

sering bergurau akan lebih mengakrabkan hubungan kekeluargaan mereka. Begitu juga dengan 

abang dan kakak dengan adik-adiknya, serta guru dengan pelajarnya. 

Contoh Gurauan Rasulullah SAW 

 Rasulullah SAW sendiri sering bergurau dengan para isteri dan sahabat-sahabat Baginda. 

Antara senda gurauan Rasulullah SAW adalah seperti yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dan 

Abu Daud bahawa Anas Bin Malik menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah berkata 

kepadanya: “Wahai pemilik dua telinga!” Baginda memanggil Anas Bin Malik dengan panggilan 

sedemikian kerana beliau merupakan seorang pendengar yang baik. 

 Dalam situasi yang lain, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dan Ahmad 

merekodkan laporan Anas Bin Malik yang mafhumnya, ketika seorang sahabat bernama Zahiran 

sedang menjalankan perniagaannya, Rasulullah SAW datang memeluknya dari belakang. Zahiran 

tidak dapat mengetahui siapakah yang memeluknya. Beliau berkata: “Siapakah ini? Lepaskan 

aku!” Beliau lalu menoleh dan melihat bahawa Rasulullah SAW sedang berada di belakangnya. 

Kemudian Rasulullah SAW berkata: “Siapakah yang mahu membeli hamba sahaya ini?” Zahiran 

lalu membalas: “Wahai Rasulullah, demi Allah, aku ini tidak laku.” Rasulullah SAW membalas: 

“Tetapi di sisi Allah, kamu sangat berharga.” 
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Tatacara Bergurau 

 Bagaimanapun, bergurau mempunyai tatacara tertentu seperti yang dianjurkan oleh 

Rasulullah SAW. Antaranya ialah bergurau hanya pada perkara-perkara yang disenangi. Ini 

bermaksud gurauan itu mestilah tidak menyakiti hati seseorang. 

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Hujuraat, ayat 11 yang bermaksud: “Wahai orang 

beriman! Janganlah sesuatu puak daripada lelaki mencemuh dan merendah-rendahkan puak 

lelaki lain kerana harus puak dicemuh itu lebih baik daripada mereka, dan janganlah pula sesuatu 

puak daripada perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan perempuan lain kerana harus 

puak yang dicemuh itu lebih baik daripada mereka, dan janganlah setengah kamu menyatakan 

keaiban setengah yang lain dan janganlah kamu panggil memanggil antara satu sama lain dengan 

gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan buruk sesudah dia beriman, dan 

ingatlah sesiapa yang tidak bertaubat daripada perbuatan fasiknya, maka merekalah orang yang 

zalim.”  

Gurauan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW juga berkisar pada perkara yang benar. 

Baginda tidak mencipta kisah lucu yang sia-sia semata-mata untuk membuatkan orang ketawa. 

Dalam Musnad Ahmad, telah direkodkan bahawa: “Telah menceritakan kepada kami 

Hujain Abu Umar dan telah menceritakan kepada kami Abdul ‘Aziz daripada Manshur bin Udzain 

daripada Makhul daripada Abu Hurairah, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Seorang 

hamba tidak dikatakan beriman dengan sepenuhnya hingga dia meninggalkan berbohong ketika 

sedang bergurau, dan meninggalkan berdebat meski ia benar.”  
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Saling Melengkapi 

Setiap guru hakikatnya saling melengkapi antara satu sama lain. Guru yang serius dan tegas 

diperlukan untuk kawalan disiplin dan tingkahlaku pelajar, sementara guru yang lemah lembut dan 

bersifat keibuan diperlukan untuk membantu berkaitan pengurusan emosi pelajar. Benarlah. Hidup 

sandar-menyandar umpama aur dengan tebing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

162 

 

 

Catatan 49: Bukan Sekadar Kagumi 

NUN di Gaza, di bawah bedilan peluru, bom dan kabut asap yang menyesakkan nafas, sesusuk 

tubuh telah bertarung nyawa mematikan segala jenis bom dan peluru berpandu yang tidak meletup 

yang telah dimuntahkan oleh tentera Zionis Israel ke atas bumi itu. Beliau ialah Rahed Taysir Al-

Hom yang berpengalaman lebih 20 tahun dalam melakukan kerja tersebut. Sewaktu Gaza 

diserang pada tahun 2014, beliau perlu berhadapan dengan lebih kurang 400 bom setiap hari 

sepanjang serangan oleh tentera Israel. Nah, tidak layak lagikah beliau digelar sebagai 

penyelamat rakyat Gaza? 

Pilih Ikon Idola  

Seharusnya tokoh seperti beliaulah yang sepatutnya dikagumi atau diidolakan. Bukan 

artis yang begitu banyak menyumbang kepada kerosakan nilai dan keruntuhan moral. 

Hakikatnya, masyarakat berupaya memilih ikon idola mereka yang ternyata sudah begitu ramai 

daripada pelbagai latar belakang hatta dalam bidang keilmuan dan keagamaan sekalipun. Jika 

salah memilih idola, tidak ada bezanya kita dengan Yahudi dan Nasrani yang semberono dalam 

mengidolakan sesiapa sahaja yang mereka kehendaki. 

 Sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Bukhari dan Muslim menyebutkan: Daripada 

Abu Sa‘id Al Khudri, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sungguh kalian akan mengikuti 

jejak umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehingga kalau mereka masuk ke 
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dalam lubang biawak, nescaya kalian pun akan masuk ke dalamnya.” Mereka (para sahabat) 

bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah kaum Yahudi dan Nasrani?” Sabda baginda: “Siapa lagi?”  

Menyebut tentang idola mengingatkan aku ketika di zaman kanak-kanak. Idolaku sewaktu 

itu adalah figura-figura yang kelihatan hebat di mata seorang anak kecil yang belum tahu 

menterjemahkan sesuatu sebagai benar atau salah. Ultraman, Doraemon dan Tomato Man 

mungkin sesuatu yang aku rasakan sangat hebat ketika itu. Namun, setelah mendaki tangga usia 

dari tahun ke tahun, kekagumanku kepada idola juga semakin bertukar-tukar seiring usia yang 

semakin matang.  

 Jelaslah bahawa setiap orang sama ada kanak-kanak, remaja dan dewasa pasti akan 

mengkagumi seseorang atau kumpulan tertentu dengan sebab kelebihan-kelebihan yang ada pada 

susuk yang dikagumi itu, seperti mahir berjenaka sewaktu menyampaikan kalimat, alunan suara 

yang merdu dan sebagainya.  

Tiru Yang Baik 

 Menurutku, dalam mengidolakan seseorang atau kumpulan tertentu, ia bukanlah 

bermaksud semata-mata kagum pada kelebihan-kelebihan mereka, sebaliknya cuba meniru dan 

menzahirkan kekaguman itu melalui sikap dan tindakan yang ditonjolkan oleh ikon idola itu. Ibn 

Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid mengungkapkan sebuah syair Arab yang bermaksud: 

“Tirulah (serupa seperti) mereka jika kamu tidak mampu menjadi seperti mereka, kerana 

menyerupai sifat orang-orang yang mulia itu merupakan satu kejayaan.” 

 Dalam hal ini, ternyata sifat orang-orang yang mulia itu adalah mereka yang terdiri 

daripada kalangan orang yang disanjung oleh agama, iaitu para ulama. Dalam Surah Al-Baqarah 
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ayat 269, Allah SWT menyebutkan bahawa para ulama yang diberikan hikmah memiliki kebaikan 

yang banyak. “Allah memberikan hikmat kebijaksanaan (ilmu yang berguna) kepada sesiapa yang 

dikehendaki-Nya (menurut aturan yang ditentukan-Nya). Dan sesiapa yang diberikan hikmat itu, 

sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan tiadalah yang dapat mengambil 

pengajaran (dan peringatan) melainkan orang-orang yang menggunakan akal fikirannya.”  

Pakai Sifat Ulama 

 Justeru, mencontohi apa yang dilakukan oleh ulama merupakan suatu kejayaan kerana 

ulama adalah golongan yang dimuliakan oleh Allah SWT dengan meninggikan martabat mereka 

di sisi-Nya. Hal ini jelas disebutkan oleh Allah SWT dalam Surah Al-Mujadalah ayat 11: “Allah 

mengangkat mereka yang beriman dalam kalangan kamu dan mereka yang diberi ilmu itu 

beberapa darjat.”  

Sekiranya kita tidak mampu menjadi sehebat ulama, memadailah ‘memakai’ sifat-sifat 

mereka dalam kehidupan sehari-hari. Contoh termudah adalah dengan menerapkan adab-adab 

sewaktu menadah ilmu daripada para guru. Hal ini kerana adab adalah perkara yang sangat 

dititikberatkan oleh ulama dalam meraih barakah ilmu. Wallahua’lam. 
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Catatan 50: Setulus Cinta Rabi’ah 

KERANA kecanduan terhadap cinta Laila, Qays atau Majnun menjadi gila. Di hatinya cuma 

tertera nama Laila, sehingga lakunya tidak lagi bertimbang tara. Benarlah. Seseorang yang cuba 

meraih cinta daripada seseorang yang dicintainya akan berusaha melakukan apa cara sekalipun 

memakan diri.  

 Cinta Majnun terhadap Laila sering diangkat sebagai amsal ketaksuban cinta terhadap 

manusia. Sebuah pepatah Arab menyebut: “Cintamu kepada sesuatu boleh menyebabkan engkau 

menjadi buta dan tuli.” Ya. Betapa ramai manusia yang menjadi buta dan tuli kerana 

mendambakan cinta sesama manusia.  

 Masyarakat pelajar juga tidak terlepas daripada dugaan cinta. Pada usia sebeginilah 

lazimnya mereka saling menghulur salam cinta sebagai tanda pengenalan di awal remaja. Bukan 

aku tidak tahu. Sebagai guru, aku sedar apa yang berlaku dalam sesebuah kelas. Bunga-bunga cinta 

menguntum mekar pada wajah-wajah pelajar yang berhadapan denganku saat menadah ilmu. 

Tetapi apakan daya. Aku tidak mampu mengekangnya. Aku sekadar dapat melontarkan butiran 

hikmat agar mereka faham makna tersirat. 

Cinta Tulus Kepada Ilahi 

 Cinta adalah fitrah manusia. Kerana itu, manusia mudah untuk menyukai sesuatu yang 

menyenangkan hatinya. Bagaimanapun, berapa ramai pula manusia yang menggunakan fitrah 

cintanya untuk meraih cinta daripada Allah SWT? Seseorang yang jatuh hati pada seseorang, 

sudah tentu mengharapkan si dia membalas cintanya. Begitu juga antara cinta hamba dengan 
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Tuhannya. Sekiranya benar seorang hamba mengaku mencintai Tuhannya, sudah tentu dia 

mengharapkan balasan cinta daripada-Nya. Untuk itu, aku kira, Rabi’atul Adawiyah adalah salah 

satu contoh terbaik seorang manusia yang benar-benar tulus cintanya kepada Ilahi.  

 Rabi’ah Binti Ismail al-Adawiyah atau Rabi’atul Adawiyah adalah seorang wanita sufi 

yang terkenal dalam sejarah Islam. Kisah cintanya yang begitu luhur terhadap al-Khaliq disebut-

sebut orang sehingga ke hari ini. Rabi’atul Adawiyah pernah menulis puisinya yang masyhur yang 

melukiskan rasa cintanya terhadap Allah SWT. 

“Aku mengabdi kepada Tuhan 

bukan kerana takut neraka 

bukan pula kerana mengharap syurga 

tetapi aku mengabdi 

kerana cintaku pada-Nya. 

Ya Allah, jika aku menyembah-Mu 

kerana takut neraka 

bakarlah aku di dalamnya. 

Dan jika aku menyembah-Mu  

kerana mengharap syurga 

campakkanlah aku jauh darinya. 

Tetapi jika aku menyembah-Mu 

demi Engkau semata, 

janganlah Engkau enggan memperlihatkan  

keindahan Wajah-Mu yang abadi padaku.” 
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 Ya, aku tahu. Sudah tentu sebagai manusia biasa, amat sukar untuk menjadi sehebat 

Rabi’atul Adawiyah. Tetapi aku kira, meneladani beliau sudah memadai. Meneladani di sini adalah 

bermaksud cuba secara zahir atau syariatnya sentiasa mematuhi perintah Allah SWT dan menjauhi 

larangan-Nya. Dalam ilmu tasawuf, keadaan ini adalah martabat permulaan cinta.  

 Firman Allah SWT dalam Surah Ali Imran ayat 31: “Katakanlah (wahai Muhammad): Jika 

kamu sekalian (benar-benar) mencintai Allah, maka ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi kamu 

dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.” 

Meneladani Rabiah 

Setelah mengamati perjalanan kehambaan Rabi’atul Adawiyah dalam menggapai cinta 

Ilahi, aku dapat merumuskan beberapa perkara yang boleh diteladani, iaitu:  

i. Menempuh perjuangan melawan diri sendiri bagi penyerahan diri sepenuhnya kepada 

Allah SWT. Beliau dapat melakukan demikian kerana mengamalkan hakikat zuhud yang 

sebenar, iaitu mengosongkan hati daripada sebarang pengaruh makhluk. Hal ini bukanlah 

bererti seseorang tidak boleh mendapatkan apa yang diinginkan, sebaliknya seseorang itu 

diingatkan agar jangan sampai tertipu oleh kepalsuan dunia. Syeikh Ibnu ‘Athaillah al-

Iskandary menyebutkan: “Kosongkanlah hatimu daripada segala sesuatu selain Allah, 

nescaya Dia akan memenuhi hatimu dengan ilmu-ilmu makrifat (ilmu mengenal Allah) 

dan rahsia-rahsia ketuhanan.” 

ii. Cintanya kepada Ilahi terhasil daripada kefahaman terhadap hak Allah SWT untuk dipuja 

dan dipuji. Ciri ini sebenarnya terkandung dalam Tauhid Uluhiyyah, iaitu mengesakan 

Allah SWT dalam peribadatan atau penyembahan. Cuma bezanya adalah Rabi’atul 
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Adawiyah begitu bersungguh-sungguh memaknai hakikat tauhid ini dengan cuba mengerti 

dan menginsafi hakikat kefakiran manusia di hadapan Allah SWT, sedangkan kita? 

Ah, kerdilnya diri jika dibandingkan dengan Rabi’atul Adawiyah! 
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Catatan 51: Buli dan Kesamsengan 

AKU pernah ditugaskan mengajar di sekolah yang majoritinya pelajar lelaki. Kesempatan itu telah 

memberikan pelbagai pengalaman suka duka untuk kuharungi. Antara kenangan yang masih 

tersemat kukuh di kanvas ingatanku adalah peristiwa menangani pelajar bergaduh seperti 

bertumbuk terajang sehingga aku tiada jalan pintas lain terpaksa bertindak sebagai pelerai. Dalam 

banyak keadaan, pelajar-pelajar yang singkat akal fikirnya itu masih dapat mengenal aku sebagai 

guru mereka kerana aku tidaklah dipengapakan.  

 Seringkali yang menyebabkan terjadinya pergaduhan adalah adanya ‘penjentik’ yang suka 

mencabar dan ingin mempamer kegagahan. Sehinggakan golongan yang lemah di dalam sesebuah 

kelas sanggup bertindak seperti belatuk yang terangguk-angguk saat mematuk batang pokok ketika 

membuat sarang terhadap sebarang permintaan atau arahan bodoh yang diberi oleh sang pembuli 

ini. 

 Aku pernah melihat seorang pelajar lelaki tingkatan 2 disuruh oleh rakan sekelasnya yang 

suka membuli untuk mengaku dirinya bodoh.  

 “Kau cakap kau bodoh. Cepat cakap!” gertak pelajar itu sambil tertawa melihat rakannya 

ketakutan. 

 “Yalah, aku bodoh.” Aku menggeleng melihat situasi itu. 

 “Kenapa kamu begitu lemah sehingga sanggup menurut begitu? Cubalah bertegas sedikit. 

Dia itu bukannya mahu pukul kamu. Dia cuma suka memperbodohkan kamu kerana kamu terlalu 

lembik,” balasku sambil menasihatinya. Bagaimanapun, pelajar itu tetap menikus menghadapi 

situasi sedemikian. 
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Buli Adalah Gengsterisme 

Fenomena buli semakin leluasa mutakhir ini Buli dapat diterjemahkan sebagai perbuatan 

mendera dan mempermainkan seseorang supaya dapat menyesuaikan diri dengan suasana yang 

baru. Buli biasanya diperlakukan terhadap orang yang lemah, dengan tujuan untuk menggertak, 

mencederakan atau menakutkan orang yang berkenaan.  

Bagiku, buli tidak lain adalah suatu bentuk penindasan. Ia tergolong dalam salah satu 

cabang gengsterisme, iaitu masalah gejala samseng yang semakin menyerang akhlak remaja ibarat 

penularan virus yang cepat dan membinasakan. 

Menurut Kamus Dewan edisi keempat, gengsterisme didefinisikan sebagai kegiatan 

gengster atau kumpulan sulit dalam sesuatu kegiatan untuk maksud atau kegiatan jenayah tertentu. 

Dalam kalangan awal remaja, golongan ini berpotensi untuk membentuk geng. Aku sendiri 

menyedari kewujudan geng sebegini di sekolah. Mereka akan lebih berani dan kuat dengan 

bergerak secara berkumpulan. Ahli-ahli dalam geng ini akan saling melindungi dan 

mempertahankan ahli kumpulannya sekiranya ada yang berani mencari pasal. 

Ibarat Sarang Labah-labah 

Hakikatnya, sesiapa yang berpegang dan berlindung dengan kekuatan dan kekuasaan 

manusia adalah sama lemah seperti labah-labah yang berlindung di sebalik rumah yang diperbuat 

daripada benang yang lemah. Firman Allah dalam Surah al-Ankabut ayat 41-43 yang bermaksud: 

“Bandingan mereka yang mengambil pelindung-pelindung selain daripada Allah adalah seperti 

labah-labah yang membuat rumah dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah 

labah-labah jika mereka mengetahui. Sesungguhnya Allah mengetahui apa sahaja yang disembah 
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mereka selain daripada Allah dan Dia Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Dan Kami buatkan 

perumpamaan itu untuk (renungan) manusia dan tiada yang dapat memahaminya kecuali orang-

orang yang mengetahui.” 

Islam adalah agama yang membawa misi keamanan, kedamaian, keharmonian, kemesraan 

dan rahmat kepada seluruh isi alam merangkumi semua makhluk yang menghuni alam ini 

termasuklah binatang. Ini ditegaskan dalam firman Allah dalam Surah al-Anbia’ ayat 107 yang 

bermaksud: “Kami tidak mengutuskan engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat 

kepada alam sejagat.” 

Firman Allah itu jelas membuktikan bahawa Islam mengajar penganutnya untuk saling 

mengasihi dan memuliakan. Hal ini kerana dalam ajaran Islam, pilar hubungan antara individu 

atau kelompok antaranya adalah berkasih sayang, saling menghormati dan memuliakan antara satu 

sama lain. Dengan itu, sudah terang lagi bersuluh bahawa buli adalah perlakuan yang amat 

bertentangan dengan konsep kemanusiaan seperti yang dianjurkan oleh Islam. 

Tewaskan Kekerasan 

Aku kira, dunia sudah cukup mual dan muak dengan kekerasan yang begitu merajalela di 

sanubari umat akhir zaman ini. Seandainya nikmat keamanan di dunia ini terus diingkari, aku 

bimbang ‘waktu’ yang disebut oleh Allah dalam Surah al-Kahfi ayat 59 akan berlaku. “Dan 

(penduduk) negeri itu telah Kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan Kami telah 

menetapkan ‘waktu’ tertentu bagi kebinasaan mereka.”   

Bagaimanapun, aku yakin kekerasan dapat ditewaskan. Khalil Gibran, seniman Lubnan 

yang tersohor mengungkapkan: “Kasih sayang dan kekerasan selalu berperang di hati manusia 
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seperti malapetaka yang berperang di langit malam yang pekat ini. Tetapi kasih sayang selalu dapat 

mengalahkan kekerasan. Kerana ia adalah anugerah Tuhan. Dan ketakutan-ketakutan malam ini 

akan berlalu dengan datangnya siang.” 

Dan buli, senjata untuk memeranginya juga ada dalam diri sendiri; kasih sayang! 
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Catatan 52: Audit Diri 

PETANG masih muda. Namun wajahnya diserkup mendung lantaran hujan yang baru bertandang. 

Titis-titis hujan masih bersisa jarang-jarang. Setiap titisan itu menenggelamkan menunganku ke 

daerah fikir yang dalam. 

 Tahun 2014 bakal berundur menghulurkan salam pamitan. Ah, setahun terasa begitu 

singkat! Benarlah ungkapan yang dituturkan oleh Imam Hassan Al-Banna mengenai masa: 

“Kewajipan itu lebih banyak daripada masa yang ada.” Setuju. Hingga saat-saat akhir begini, 

masih ada kerja-kerja yang belum selesai dilaksanakan sehingga tidak sedar sudah berada di 

penghujung tahun. 

Audit Solat 

 Fikiranku semacam kacau. Hati ini seperti asyik membuat ulang tayang peristiwa yang 

berlaku di kantin sebentar tadi. Ketika itu, aku bersama beberapa orang rakan guru sedang 

menikmati hidangan minum petang. Sambil mengunyah roti bakar, aku mendengar aduan seorang 

guru tentang pelajar-pelajar yang sangat susah memahami subjek Bahasa Arab. 

 “Tahu tak kenapa mereka begitu? Ia sebenarnya tentu ada kaitan dengan solat,” kata 

seorang rakan guru. 

 “Iya kan. Mereka memanglah solat, tetapi cara pelaksanaan solat itu perlu disemak 

semula.” Guru Bahasa Arab itu mengeyakan. 
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 “Betul. Contohnya saya. Kadang-kadang rasa seperti hendak marah pada suami. Jadi, anak 

saya nasihatkan saya supaya periksa semula solat saya. Saya terdiam memikirkannya, dan ia 

ternyata benar.” 

 Perbualan itu begitu berbekas di hatiku. Benar. Solat perlu diaudit. Hal ini kerana Allah 

SWT telah memberi jaminan bahawa solat dapat memelihara diri daripada melakukan sebarang 

perkara yang merosakkan dan membinasakan. 

 Firman Allah SWT dalam Surah Al-‘Ankabut ayat 45: “Sesungguhnya solat itu mencegah 

daripada perbuatan keji dan mungkar.”  

Hisab Lima Aspek 

Barangkali kita tertanya-tanya tentang aspek yang perlu dinilai atau dihitung sebagai 

langkah muhasabah. Bagaimanapun, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Baihaqi ini 

ternyata telah memenuhi aspek-aspek yang perlu dinilai dalam kehidupan seorang Muslim.  

Daripada Ibnu ‘Abbas, Rasulullah SAW bersabda: “Manfaatkan lima perkara sebelum 

datang lima perkara: Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sihatmu sebelum 

datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum 

datang masa sibukmu, hidupmu sebelum datang kematianmu.” 

Justeru, ketika menilai diri, 5 perkara berikut seperti yang dianjurkan dalam sabda 

Rasulullah SAW wajarlah dihitungkan, iaitu: 

a. Aspek usia: Hadis mengkhususkan usia muda atau remaja. Ini kerana usia muda 

adalah waktu yang paling sesuai untuk membanting tulang beramal disebabkan 

tenaga dan kekuatan pada ketika ini berada di puncak. 
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b. Aspek kesihatan: Hadis menekankan betapa penting dan berharganya nikmat sihat 

sebagai suatu kesempatan untuk memperbanyakkan kebajikan kerana apabila 

datangnya sakit, harta pun tidak lagi bernilai. 

c. Aspek harta: Orang Islam digalakkan untuk menginfaqkan harta di jalan Allah 

kerana harta yang disumbangkan itu adalah saham yang akan dibawa ke akhirat. 

Sebaliknya, jika dia bakhil di dunia akan menyebabkannya fakir di akhirat. 

d. Aspek masa: Seseorang akan ditanya tentang masa yang telah dihabiskannya di 

dunia sama ada digunakannya untuk perkara kebaikan atau sebaliknya. 

e. Aspek memanfaatkan hidup: Hidup di dunia hanya sekali. Justeru, setiap Muslim 

diseru untuk memanfaatkan nikmat hidup yang telah diberikan tanpa mensia-

siakannya kerana apabila seseorang itu telah dimatikan, dia tidak mungkin 

dikembalikan ke dunia. 

  

Kenapa Perlu Muhasabah? 

Sesetengah orang mungkin memandang enteng apabila disebut kepadanya tentang 

muhasabah. Hakikatnya, muhasabah adalah suatu perkara besar yang perlu dilakukan oleh setiap 

Muslim. Hal ini kerana hidup kita di atas dunia ini bukan mainan, bahkan setiap perbuatan yang 

dilakukan tercatat dalam buku amalan yang akan disempurnakan balasannya di akhirat nanti. 

Allah SWT telah berfirman dalam Surah Al-Infithar ayat 10-12 yang bermaksud: “Padahal 

sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di 
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sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.”  

Sesekali, audit diri perlu dilakukan untuk menyemak sejauh mana kewajipan telah 

dilaksanakan atau sebanyak mana dosa telah dijauhi atau terbabas dilakukan.  

Aku teringat kata-kata Saidina Umar RA: “Hisablah dirimu sebelum dirimu dihisab.” 
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Catatan 53: Bijak Berhemat 

AKU seringkali mengimbau kenangan sewaktu bergelar pelajar suatu ketika dahulu. Selalu 

membanding keadaan lampau dengan situasi semasa. Ternyata begitu banyak perubahan. Mungkin 

sikapku yang suka membanding beza itu adalah suatu tindakan yang tidak perlu dan kurang wajar. 

Bagaimanapun, dari situ, aku dapat mengukur sejauh mana berubahnya sebuah generasi ke sebuah 

generasi baharu. 

Kemahuan Remaja 

 Aku masih ingat kemahuan-kemahuan di usia remajaku yang sudah dipadam masa. Ketika 

itu, wang belanja yang diberikan ayah tidaklah sebanyak yang diterima pelajar hari ini. Paling 

tinggi hanyalah RM 2. Jumlah itu pula tidaklah dibelanjakan kesemuanya, sebaliknya sering dicatu 

penggunaannya untuk disimpan bagi membeli sesuatu yang diingini atau untuk simpanan di bank. 

Lazimnya wang yang disimpan adalah untuk membeli buku-buku rujukan di akhir tahun sebelum 

bermulanya sesi persekolahan tahun baharu.  

 Di samping itu, setiap bulan, aku dan adik-adik akan berlumba-lumba mengumpul wang 

terbanyak kerana wang yang dikumpulkan itu akan disimpan ke dalam akaun Tabung Haji. Resit 

yang diterima dengan jumlah simpanan yang paling banyak akan menimbulkan rasa iri antara adik-

beradik, menyebabkan usaha berjimat dalam berbelanja dilipatgandakan. Hasilnya, setelah 

mendapat tawaran menyambung pengajian ke universiti, wang yang dikumpul saban tahun dapat 

membantu meringankan beban ayah yang bekerja seorang. 

 Itulah zamanku dan ia sudah berlalu. Barangkali disebabkan kurangnya pendedahan seperti 

pada hari ini yang mudah mendapatkan sebarang info dan maklumat di hujung jari, tidak ada pula 
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aku menginginkan sesuatu yang melampaui batas kemampuanku saat itu. Sebaliknya, cabaran 

sebagai remaja pada masa kini sangat besar. Jika nafsu dibiar meraja dan tidak dikekang dengan 

kekebalan iman dan kewarasan akal, tumbanglah diri ke dalam pemborosan yang melampau. 

Dr. Yusuf Qaradhawi menjelaskan bahawa termasuk dalam pemborosan adalah 

menghambur-hamburkan harta tanpa faedah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-

Israa’ ayat 26-27: 

“Dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau-lampau. 

Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, sedangkan syaitan 

itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya.” 

Keutamaan Dalam Berbelanja 

 Aku masih ingat teori hierarki Maslow yang dipelajari dalam subjek Perdagangan ketika 

di tingkatan 4 dahulu. Teori itu menerangkan tingkat keperluan manusia bermula daripada 

keperluan asas seperti makanan dan tempat tinggal sehinggalah kepada keperluan sempurna 

kendiri. Berdasarkan teori itu, seseorang dapat mengenal pasti sesuatu yang menjadi keutamaan 

serta dapat membezakan di antara keperluan yang merupakan asas dalam hidupnya dengan 

kehendak yang hanya bertindak sebagai pelengkap kehidupan. 

 Islam sendiri tidak ketinggalan menggariskan keutamaan dalam berbelanja. Tujuannya 

supaya perbelanjaan dapat diurus berdasarkan keperluan yang lebih penting dan utama. Ia dapat 

dibahagikan kepada: 

i.  Al-Dharuriyyat: Perkara mutlak yang diperlukan untuk meneruskan kehidupan, seperti nasi 

dalam kuantiti yang minimum. 
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ii. Al-Hajiyyat: Perkara yang apabila ia tiada, maka kehidupan akan menjadi sangat susah. 

Contohnya, makan nasi tanpa sebarang lauk-pauk yang berkhasiat akan menyebabkan seseorang 

kekurangan zat makanan.  

iii. Al-Tahsiniyyat: Perkara pelengkap yang menjadi hiasan tambahan dalam kehidupan. 

Contohnya, makanan yang lazat dengan aneka lauk yang berkhasiat. 

Formula Belanja 

 Sebenarnya Islam telah memberi formula mudah berkenaan membelanjakan harta dalam 

Surah Al-Isra’ ayat 29: 

“Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu (kedekut) dan 

janganlah pula engkau menghulurkannya dengan sehabis-habisnya (boros) kerana akibatnya 

akan tinggallah engkau dengan keadaan yang tercela (kerana sikap kedekut itu) dan menyesal 

(kerana sikap boros itu).” 

Justeru, untuk bijak berbelanja, seseorang itu seharusnya tidak terlalu pemurah sehingga 

mengakibatkan pembaziran, juga tidak terlalu menyimpan sehingga menjadikannya seorang yang 

bakhil. 

Benarlah peribahasa Melayu menyebutkan ‘hemat pangkal kaya, sia-sia hutang tambah’ 

yang bermaksud hemat dan cermat mendatangkan kesenangan, boros dan membazir 

mendatangkan kesukaran. 
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Catatan 54: Watan Tercinta 

HARI itu perhimpunan diadakan. Guru-guru sudah bersedia di atas pentas, sementara para pelajar 

bersenam diri dalam barisan mengikut kelas masing-masing. Tiba-tiba guru disiplin memberi 

arahan supaya pengawas memeriksa setiap pelajar sama ada mereka ada melakukan kesalahan 

yang bertentangan dengan disiplin sekolah. Setelah diperiksa, pelajar-pelajar yang melakukan 

kesalahan telah diasingkan dan disuruh duduk di tengah-tengah dewan. Antara pelajar yang 

‘ditangkap’ adalah atas kesalahan menggayakan rambut qaza’ yang juga jelas bertentangan dengan 

ajaran Islam, iaitu mencukur sebahagian rambut dan meninggalkan sebahagian yang lain. 

Melihat keadaan itu, mulut guru-guru agak bising. “Nabi sendiri sudah jelas melarang, dia 

masih mahu buat,” kata seorang guru kepadaku. 

Manis Hanya Di Bibir 

Ramai dalam kalangan kita yang mengaku sayangkan negara, sanggup berkorban dan 

berjuang untuk negara, tetapi jati diri sebagai remaja Muslim kian terhakis dan tumpul berikutan 

pengamalan anasir luar yang lebih banyak negatifnya yang telah menjadi salah satu ancaman besar 

kepada generasi muda hari ini. Sekiranya jati diri sebagai Muslim sahaja sudah tidak mampu 

dipertahankan, bagaimana pula kita mampu mempertahankan negara daripada sebarang ancaman?  

Hakikatnya kecintaan kepada tanah air adalah sesuatu yang terpuji dan ia termasuk dalam 

fitrah insani. Jika disoroti sirah Nabawiyah, Rasulullah SAW yang merupakan anak kelahiran 

Mekah sangat mencintai tempat asal-usulnya itu, sehinggakan Baginda berdoa: “Ya Allah! 

Jadikanlah cinta kami kepada Madinah seperti cinta kami kepada Mekah, ataupun lebih daripada 

itu” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). Baginda juga pernah mengucapkan untuk Mekah: 
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“Alangkah indah engkau (Mekah) sebuah negara. Alangkah sayangnya daku kepadamu. Jikalau 

tidak kerana kaumku menghalau daku keluar darimu, aku tidak akan menetap selain darimu.” 

(Riwayat al-Tirmizi, sahih). 

  

Menjaga Negara Daripada Kemusnahan Nilai dan Akhlak 

Bagiku, menjaga dan mempertahankan negara tidak semestinya dengan menggalas senjata 

ke medan peperangan. Memadailah keamanan dan kesejahteraan negara ini dikekalkan dengan 

cara menjaga diri daripada kemusnahan nilai dan akhlak. Rasulullah SAW adalah contoh ikutan 

yang paling tepat kerana akhlak Baginda sudah merangkumi semua aspek, iaitu akhlak dengan 

Allah, akhlak dengan sesama manusia dan akhlak dengan makhluk lain.  

Sheikh Mohamad Abu Zahrah dalam kitabnya Tanzim al-Islam Li al-Mujtama' 

menyatakan bahawa budi pekerti atau moral yang mulia adalah satu-satunya asas yang paling kuat 

untuk melahirkan manusia yang berhati bersih, ikhlas dalam hidup, amanah dalam tugas, cinta 

kepada kebaikan dan benci kepada kejahatan. Sesebuah negara yang memiliki rakyat dengan pakej 

akhlak mulia sudah tentu akan berupaya mempertahankan negaranya daripada sebarang ancaman 

yang berupaya memusnahkan kestabilan negara.  

Selain itu, watan ini seharusnya dipelihara dengan cara ‘membersihkan’ tanahnya daripada 

sebarang aktiviti yang bertentangan dengan syariat.  Tindakan ini telah dilakukan oleh Rasulullah 

SAW dan para sahabat sebaik sahaja mereka berjaya menawan Mekah dengan cara membersihkan 

Mekah daripada kesyirikan, kezaliman, penindasan dan selainnya. Itu tanda kasih mereka kepada 

Mekah. Justeru, bagi membuktikan kasih kita kepada Malaysia, tindakan yang serupa harus 

dilakukan. 
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Persiapan Menghadapi Musuh 

Agama Islam sebenarnya telah menggariskan dengan jelas tentang patriotisme khususnya 

yang berhubung kait dengan kepentingan untuk mempertahankan keselamatan dan maruah negara. 

Firman Allah dalam Surah al-Anfal ayat 60 yang bermaksud: 

“Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis 

kekuatan yang dapat kamu sediakan dan daripada pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia, 

untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh 

yang lain daripada mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya. 

Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada 

kamu, dan kamu tidak akan dianiaya.” 

Cara kita untuk menghadapi musuh adalah dengan mempersiapkan segala sesuatu yang 

kita mampu. Hal tersebut dapat berupa kekuatan akal, anggota tubuh, dan pelbagai jenis 

persenjataan dan yang semisalnya yang dapat membantu kita untuk mempertahankan keamanan 

dan keselamatan negara. 

Mencintai Tanah Air Suatu Fitrah. 

Mencintai tanah tanah air adalah suatu fitrah. Ke mana sahaja kita merantau, tanah 

kelahiran itu tetap akan dikenang dan dirindui. Benarlah madah pujangga menyebutkan: 
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Sudah jatuh jangan tebang,  

Boleh buat mengampai kain;  

Sudah lepas lagi dikenang,  

Ini pula tempat bermain. 
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Catatan 55: Hiburan, Gajet dan Raya 

RAMADAN hanya berbaki beberapa hari sahaja lagi sebelum Syawal pula menjengul. Pelajar-

pelajar semakin liat pula ke sekolah. Guru-guru pun jadi tidak bersemangat melihat jumlah pelajar 

yang kecil di dalam kelas.  

 Masa yang tinggal beberapa minit sebelum kelas berakhir kumanfaatkan untuk sesi soal 

jawab bagi sebarang permasalahan oleh pelajar. Namun demikian, tidak ada soalan yang diajukan. 

Aku lantas mengambil kesempatan itu untuk menyoal mereka. 

Hari Raya Untuk Berhibur 

 “Hari raya nanti ke mana?” Aku menujukan soalan kepada seorang pelajar perempuan 

bernama Shuhada. 

 Pelajar hitam manis itu tersengih sebelum menjawab, “Tidak ke mana-mana. Duduk di 

rumah saja.” 

 “Oh, tunggu orang datang beraya ya.” Aku membuat telahan. 

 “Tidaklah. Duduk di rumah tengok tv. Banyak cerita menarik semasa hari raya, ustazah. 

Seronok.” Dia mengangkat ibu jari. 

 Aku kehilangan kata-kata. Diksi yang kucuba susunkan berterabur dan melayang 

terawang-awang. “Eh, tidak langsung ziarah ke rumah saudara mara atau kawan-kawan?” Aku 

ingin tahu. Pelajar itu melebarkan sengihan sambil menggeleng. 
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Teknologikah Yang Salah? 

 “Alah, ziarah menerusi Facebook saja, ustazah. Lebih jimat masa dan tenaga. Tidak perlu 

berjalan jauh,” celah seorang pelajar bernama Akmal. 

 Keningku berkerut-kerut cuba memahami bagaimana cara ziarah menerusi Facebook yang 

dimaksudkan. “Macam mana tu?” 

 “Mudah. Beri ucapan raya sudah memadai. Itu kan tanda ingatan.” 

 Begitu mudah? Nampaknya, teknologi benar-benar membuatkan manusia semakin malas. 

Tetapi, benarkah teknologi yang salah? 

 Hari raya sepatutnya menjadi gelanggang tempat pertemuan antara sesama keluarga dan 

sahabat handai. Pertemuan yang berlaku membolehkan pelbagai ilmu, maklumat dan pengalaman 

dikongsi. Menerusinya, hubungan silaturahim dapat dieratkan. Sebaliknya jika pertemuan tidak 

berlaku, silaturahim mungkin masih terjalin, tetapi dalam jalinan yang longgar dan rapuh. Firman 

Allah dalam Surah An-Nisa’ ayat 1 yang bermaksud: “… Dan bertakwalah kepada Allah yang 

dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta antara satu sama lain, dan 

(peliharalah) hubungan silaturahim…” 

Aku dengan yakin cuba menjelaskan sedemikian. 

  

Pertemuan Tidak Berfungsi 

  

 “Tetapi ustazah, bagaimana dengan pertemuan yang tidak berfungsi? Contohnya, semua 

anak datuk saya pulang beraya di kampung, tetapi mereka lebih banyak diam. Di tangan masing-
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masing ada telefon pintar, atau tablet. Jika begitu gayanya, lebih baik tidak berjumpa. Cukup 

sekadar menyapa secara maya. Betul tak?” Pelajar itu kuat mempertahankan pendiriannya. 

 Benar. Situasi sebegitulah yang semakin membiak dalam masyarakat hari ini. Duduk 

secara berkumpulan, tetapi tiada komunikasi yang berlaku. Masing-masing berbicara dengan jari. 

Mulut tidak lagi memainkan fungsi. 

Menzahirkan Kasih Sayang 

 Hari raya merupakan hari kebesaran orang Islam. Ia sepatutnya diraikan sebagai hari 

kemenangan kita dalam menewaskan hawa nafsu dan perkara-perkara keji dalam tempoh sebulan 

Ramadan yang telah berlalu. Allah yang mensyariatkan hari raya, dan Dia menyuruh hamba-Nya 

menyambut perayaan dengan penuh rasa kehambaan dan kesyukuran dengan iringan takbir, 

tahmid dan tasbih. Hari rayalah menjadi medan yang sesuai untuk umat Islam mengukuhkan tali 

silaturahim dan menzahirkan rasa kasih terhadap saudara seIslam. Hal ini kerana rasa kasih dan 

cinta kerana Allah adalah salah satu sifat iman. 

 Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahihnya: Daripada Abu Hurairah RA, Rasululullah 

SAW bersabda: “Seorang lelaki mengunjungi saudaranya di desa lain, lalu Allah mengutus 

malaikat untuk mengawasinya di jalan. Ketika malaikat itu tiba, dia bertanya, “Kamu mahu ke 

mana?” Lelaki itu menjawab, “Aku mahu menziarahi saudaraku di desa ini.” Malaikat bertanya, 

“Adakah nikmat yang akan kamu kembangkan dengannya?” Dia menjawab, “Tidak, hanya 

kerana aku mencintainya kerana Allah.” Malaikat berkata, “Aku adalah utusan Allah kepadamu 

untuk menyampaikan bahawa Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu mencintainya.” 
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 “Jika hiburan dan gajet masih lagi ‘berhantu’ buat kita setelah berakhirnya Ramadan, 

mungkin kita harus koreksi diri; mengapa Ramadan tidak menjadi madrasah tarbiah yang mampu 

melenturkan nafsu kita mengikut telunjuk iman.” Aku akhirnya membuat kesimpulan sambil 

tersengih penuh makna.    
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Catatan 56: Jihad Ilmu 

“SIAPA berani mencabar diri untuk berusaha bersungguh-sungguh dalam pelajaran, sehingga 

yang paling cemerlang menaiki pentas untuk mengambil hadiah adalah pelajar Islam?” Soalan itu 

aku cetuskan ketika awal sesi persekolahan dibuka bagi menyuntik motivasi para pelajar. Subjek 

Pendidikan Islam yang aku ajar membolehkan aku bertemu dengan semua pelajar Islam. Ia 

menjadi suatu kesempatan yang sering dinanti. 

 Para pelajar tersengih dan mengerling sesama sendiri. Mereka seperti tiada keyakinan diri. 

 “Saya sering terkilan apabila yang menaiki pentas mengambil hadiah majoritinya adalah 

pelajar bukan Islam. Ia seolah-olah mencerminkan umat Islam kian mundur. Kamu tidak rasa malu 

dan tercabar?” Aku terus menghembus marak semangat dan keyakinan diri kepada mereka. Biar 

maruah Islam terangkat dan imej Islam terpelihara. Aku mahu perasaan itu tumbuh dalam diri 

mereka. 

Menuntut Ilmu Suatu Jihad 

 Barangkali pelajar-pelajar itu tidak sedar yang menuntut ilmu merupakan salah satu jihad. 

Mereka diibaratkan mujahid di jalan Allah. Hal ini kerana dengan ilmulah agama Islam dapat 

ditegakkan. Imam Ibnu Qayyim Rahimahullah telah menukilkan di dalam kitabnya, Miftahu Daris 

Sa’adah: “Menuntut ilmu disebutkan juga sebagai jihad fi sabilillah kerana dengannya agama 

Islam dapat ditegakkan, sebagaimana agama Islam juga ditegakkan melalui medan peperangan. 

Justeru, Islam itu ditegakkan dengan ilmu dan peperangan.”  
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 Hakikatnya jihad dalam Islam bukanlah tentang membunuh atau dibunuh tetapi adalah 

mengenai perjuangan dan usaha keras dalam memperoleh keredaan Ilahi. Menurut tafsiran al-

Hafiz Ibnu Hajar al-‘Asqalani Rahimahullah di dalam kitabnya yang masyhur, Fathul Bari dan 

Ibnu Manzur Rahimahullah di dalam Lisanul Arab, pengertian jihad mencakupi perbuatan 

menegakkan hujah terhadap orang-orang kafir dengan cara mendakwahi, menyerang dan menahan 

(menangkis hujah) mereka dengan bersungguh-sungguh serta dengan sepenuh tenaga dan usaha. 

Dengan itu, jihad tidaklah terhad hanya sekadar turun ke medan peperangan, tetapi juga adalah 

melalui penegakan hujah-hujah ilmiah kepada kaum yang tidak mengerti dan ingkar.  

Lantaran itulah mujahid berilmu sangat diperlukan dalam lapangan ilmiah khasnya agar 

dapat berhujah dengan wahyu Allah, sementelah berjihad dengan ilmu lebih diutamakan daripada 

berjihad dengan senjata. Firman Allah dalam Surah Al-Furqan ayat 52 yang bermaksud:“Maka 

janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan al-Quran 

dengan jihad yang besar.”  

Ilmu Diperlukan Setiap Saat 

 Sekiranya jasad kita perlukan makanan dua atau tiga kali dalam sehari, ilmu diperlukan 

dengan kapasiti yang lebih banyak kerana setiap helaan nafas perlu diiringi ilmu bagi melahirkan 

tindakan yang selaras dengan iman dan hikmah. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal: “Manusia amat 

memerlukan ilmu melebihi daripada keperluan mereka kepada makanan dan minuman kerana 

makanan dan minuman hanya diperlukan dalam sehari satu atau dua kali, sedangkan ilmu 

diperlukan setiap saat.” Hal ini adalah kerana ilmu menjadikan seseorang dapat meluaskan sesuatu 

yang sempit serta mengangkat kepayahan dan kesulitan dalam kehidupan. 
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Jihad Ilmu Ahmad Ammar 

 Aku teringat kisah jihad ilmu yang diperjuangkan oleh Allahyarham Ahmad Ammar bin 

Ahmad Azam, seorang mahasiswa tahun dua dalam bidang Sejarah di Marmara University, 

Istanbul. Beliau mempunyai semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu sehingga sanggup 

mengembara ke banyak tempat. Selain itu, beliau turut terlibat dalam misi bantuan kemanusiaan 

di Syria sehingga bercita-cita untuk syahid di sana. Bagaimanapun, impian beliau tidak 

kesampaian kerana terlibat dalam kemalangan jalan raya yang menyebabkan nyawanya diragut. 

Bagaimanapun jenazah beliau diberi penghormatan yang tinggi kerana disemadikan di Perkuburan 

Eyub Sultan yang menempatkan lebih 60 jasad para sahabat nabi, auliya, panglima Uthmaniah dan 

orang-orang kenamaan di sana.  

Tidak rugi menjadi orang berilmu kerana pahala ilmu yang diajarkannya akan berterusan 

bak air sungai mengalir. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, al-

Nasaie dan al-Bukhari menyebutkan: “Apabila mati anak Adam, maka telah terputuslah 

amalannya melainkan tiga perkara: Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang 

mendoakannya.” 

Awal tahun baharu, setelah berpindah sekolah ke negeri yang aku mohon, aku mendapat 

khabar mengenai prestasi pelajar Islam yang kian menunjukkan peningkatan dalam sudut 

penguasaan ilmu. Syukur. 
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Catatan 57: Hedonisme: Hiburan Tanpa Sempadan 

AKU keluar dari kelas itu dalam keadaan tegang. Masakan tidak, urat leherku bagai sudah mahu 

putus lantaran terpaksa meninggikan suara terhadap segelintir pelajar yang mengganggu 

kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran. Sungguh-sungguh menduga sabar.  

Jasad mereka berada di dalam kelas, tetapi akal mereka bukan difokuskan untuk belajar. 

Niat mereka datang ke sekolah hanyalah untuk bertemu rakan-rakan agar boleh berhibur bersama-

sama. Rakan-rakan yang mahu belajar juga terganggu dengan kehadiran mereka. Bergurau 

keterlaluan, mengusik rakan dan guru serta menimbulkan kekecohan di dalam kelas dengan alasan 

untuk menceriakan suasana.  

Hiburan Perlu Berpada 

Aku faham semua orang sukakan hiburan, tetapi hiburan itu perlulah berpada sesuai dengan 

situasi dan masa. Itulah pengaruh hedonisme yang sudah menular dalam kehidupan remaja. 

Hedonisme yang berpucuk pangkal daripada ideologi sekularisme yang memisahkan ajaran agama 

daripada kehidupan dunia ternyata mahu memporak perandakan masyarakat dengan 

menghanyutkan mereka ke dalam lautan fana. Hedonisme menggariskan apa sahaja yang boleh 

memuaskan hawa nafsu manusia sebagai sesuatu yang baik, manakala apa jua yang boleh 

membawa penderitaan nafsu dianggap buruk. Yang dipentingkan hanyalah keseronokan dan 

kepuasan hidup.  
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Hal ini ternyata amat bertentangan dengan tujuan Allah SWT menciptakan jin dan manusia. 

Firman-Nya dalam Surah Al-Dzariyat ayat 51: “Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan 

manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada-Ku.” 

Kerana itu, tidaklah pelik apabila akhbar sering melaporkan berita kebejatan sosial 

masyarakat seperti pergaulan bebas, zina, minum arak, judi, pergaduhan, pembunuhan dan 

sebagainya. Semua yang dilakukan adalah demi memenuhi kepuasan diri yang tidak bertunjangkan 

ketaatan kepada Allah SWT. Prinsip hidup sebegini telah tersasar jauh daripada cara hidup 

bertuhan yang sentiasa merasakan apa yang dilakukannya dalam pemerhatian dan pengawasan 

Allah SWT. 

Hedonisme Di Sekolah 

Dalam konteks pelajar sekolah, hedonisme dilakukan dengan cara yang terbatas. 

Vandalisme umpamanya. Mengapa sering berlaku kejadian pintu tandas yang sengaja dipecahkan, 

kerusi dan meja yang dipatah-patahkan? Ia tidak lain adalah berpunca daripada rasa seronok dan 

puas melakukannya. Rasa seronok dan puas melakukan perkara yang menyalahi norma masyarakat 

dan keagamaan merupakan tindakan mengikut hawa nafsu yang membinasakan.  

Firman Allah SWT dalam Surah Shaad ayat 26: “Dan janganlah engkau menurut hawa 

nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-

orang yang sesat dari jalan Allah akan beroleh azab yang berat pada hari hitungan amal 

disebabkan mereka melupakan (jalan Allah) itu.”    
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Islam Tidak Melarang Berhibur 

Hakikatnya Islam tidak melarang penganutnya daripada berseronok. Rasa seronok dan 

ingin memenuhi keinginan dan kepuasan diri adalah fitrah manusia. Konsep berhibur dalam Islam 

adalah dengan tujuan untuk membangunkan dan memdamaikan jiwa, menenangkan fikiran dan 

merehatkan rohani serta jasmani.  

Rasulullah SAW bersabda: “Seorang yang berakal tidak selayaknya menghabiskan waktu 

kecuali untuk tiga perkara, iaitu mencari bekalan akhirat, memperbaiki taraf hidup atau 

menikmati hiburan yang tidak diharamkan.” (Riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban)  

Mengikut Nafsu Sikap Orang Kafir 

Justeru, Islam melarang mengikut hawa nafsu kerana ia merupakan sikap dan perangai 

orang kafir. Meniru mereka dalam sebahagian perkara maksiat sekalipun sedikit akan membuka 

pintu yang lebih besar untuk jalan maksiat yang lebih banyak. Perkara ini pernah dinukilkan oleh 

Ahmad bin Taimiyyah: “Jalan yang paling baik untuk ditempuh oleh kaum Muslim dalam hal ini 

(larangan mengikut hawa nafsu orang kafir) adalah bertekad bersungguh-sungguh untuk tidak 

mengikuti mereka dalam hal apa pun. Mengikuti sedikit sahaja daripada keinginan mereka akan 

membuka jalan untuk mereka lebih jauh lagi.” 

Ttitipan Saidina Ali KWJ ini sangat wajar diberi perhatian bagi mengelakkan diri daripada 

mengikuti nafsu. “Sesungguhnya yang paling aku takut ialah mengikut hawa nafsu dan panjang 

angan-angan. Adapun mengikut hawa nafsu menghambat yang hak dan kebenaran, dan panjang 

angan-angan dapat melupakan seseorang itu kepada negeri akhirat. Ketahuilah bahawasanya 

dunia terus berjalan membelakangkan dirinya. Ketahuilah sesungguhnya akhirat terus berjalan 
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datang menghadap. Bagi tiap-tiap dari keduanya mempunyai putera-putera. Jadilah kamu putera-

putera akhirat dan jangan jadi putera-putera dunia, kerana hari ini adalah untuk amal dan bukan 

hari pembalasan, dan esok hari pembalasan dan bukan hari amal.”  
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Catatan 58: Keramat Kasih Ibu 

SETIAP orang di mayapada ini secara fitrahnya diciptakan Allah dengan seorang ibu. Namun 

demikian, tidak semua orang mempunyai ibu sesempurna Aminah Binti Wahab, ibunda Rasulullah 

SAW. Sesetengah ibu berperawakan lemah lembut, penyayang dan mengambil berat terhadap 

anak-anaknya, sementara setengah yang lain lebih suka menyembunyikan perasaan sayang mereka 

dengan menzahirkan kata-kata kasar dan menyakitkan hati.  

Lahir Dari Hatinya 

 Hakikatnya, setiap tindakan ibu adalah lahir dari hatinya yang menyayangi. Ini kerana 

perbuatan adalah bahasa cinta, bukan melalui kata-kata semata. Setiap tegahan atau tegurannya 

sekalipun menyakitkan hati tersirat kebenaran untuk meluruskan kita. 

 Tetapi pernahkah kita menilai setiap perlakuan kita terhadap ibu? Ibu menyuruh, kita 

memberi beribu alasan untuk tidak melakukannya. Ibu berbicara, kita langsung memekakkan 

telinga sambil mata dan jemari menumpukan kepada skrin telefon bimbit. Jika boleh diulang 

tayang bagaimana gembiranya ibu saat mengandungkan kita, ditatangnya setelah dilahirkan, 

ternyata amat tidak wajar tindakan yang kita pamerkan sebagai reaksi kepada ibu. 

Bakti Uwais Al-Qarni 

 Barangkali kita jarang disogokkan dengan cerita-cerita teladan seperti kisah bakti seorang 

wali Allah bernama Uwais Al-Qarni terhadap ibunya. Beliau merupakan seorang tabiin yang hidup 

selepas kewafatan Rasulullah SAW dan sempat bertemu dengan para sahabat. Beliau mempunyai 

seorang ibu yang sudah tua, buta dan lumpuh sehingga beliau menjadi tempat ibunya bergantung 

hidup. 
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Suatu hari, ibunya yang sudah uzur telah menyuarakan hasrat untuk menunaikan haji di 

Mekah. Bagaimanapun, Uwais yang miskin tidak mampu memenuhi hajat ibunya itu. Setelah 

ibunya menyuarakan kehendak hatinya buat kali kedua, Uwais akhirnya mendapat suatu ilham. 

Beliau telah membeli seekor anak lembu yang baru habis tempoh menyusu, lalu dibinanya sebuah 

bangsal kecil untuk anak lembu itu di atas sebuah bukit. Pada setiap petang, beliau akan 

mendukung anak lembu itu menaiki bukit, kemudian menurunkannya untuk diberi makan pada 

keesokan harinya. Disebabkan perbuatannya itu, beliau dianggap kurang waras.  

 Hakikatnya, Uwais adalah seorang yang bijak. Lembu yang asalnya seberat 20 kilogram, 

selepas enam bulan menjadi 100 kilogram. Otot-otot tangan dan badan Uwais juga menjadi kuat 

hinggakan dengan mudah dapat mengangkat lembu seberat 100 kilogram turun dan naik bukit 

setiap hari. Rupa-rupanya, apa yang dilakukan oleh Uwais itu adalah sebagai persediaannya untuk 

membawa ibunya menunaikan haji. Beliau telah memangku ibunya dari Yaman sampai ke Mekah 

dengan hanya menggunakan kedua-dua tangannya. 

Anjuran Al-Quran dan Hadis 

 Subhanallah, besarnya usaha seorang anak dalam berbakti kepada ibunya. Apa yang beliau 

lakukan tidak lain hanyalah mengikut anjuran al-Quran dan hadis. 

 Firman Allah SWT dalam Surah Al-Israk ayat 23: “Dan Tuhanmu telah perintahkan 

supaya engkau tidak menyembah melainkan kepada-Nya semata-mata, dan hendaklah engkau 

berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada keduanya, atau kedua-duanya sekali, 

sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata 

kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan "Ah", dan janganlah engkau 
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menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia (yang 

bersopan santun).” 

 Jabir RA meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Berbaktilah kepada orang 

tua kamu (ibu bapa), nescaya anak-anak kamu akan berbakti kepada kamu. Dan peliharalah 

kehormatan isteri-isteri orang lain, nescaya isteri-isteri kamu akan memelihara kehormatan 

mereka.” 

Cara Paling Mudah 

 Sebenarnya tidak sukar untuk berbakti kepada ibu bapa. Antara cara paling mudah pada 

zaman teknologi ini adalah dengan selalu bertanya khabar kepada mereka menggunakan pelbagai 

medium seperti telefon bimbit, e-mel, surat dan sebagainya. Suatu yang aku fahami adalah ibu 

bapa sentiasa menganggap anak-anaknya masih kecil sekalipun anaknya itu sudah berumur 

puluhan tahun. Selagi bergelar anaknya, selama itulah kita dirasakannya masih anak kecil. Justeru, 

soalan remeh-temeh yang diajukannya seperti “Sudah makan?”, “Makan lauk apa?” dan 

seumpamanya adalah petanda dia mengambil berat. Hakikat ini akan kita rasai pula setelah kita 

bergelar ibu dan ayah kelak. 

Aku tiba-tiba teringatkan sepupuku yang kematian ibunya sewaktu usianya masih kecil. 

Lantaran rindukan ibunya yang meninggal sewaktu bersalin, dia pernah menggigit gelas kaca 

sehingga pecah! 

Semoga kita belum terlambat untuk berbakti kepada ibu. Janganlah kita hanya 

menyedarinya setelah ketiadaannya. 
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Sisipan 01 

Cerpen: Diari Sarah  

 

20 Julai 2011 

Rabu 

8.15 malam 

 

HUJAN baru berhenti. Dan alangkah seronoknya dibungkus gebar di pagi hari minggu. Dingin. 

Tetapi keseronokan itu tidak lama. Ibu segera mengejutku sambil meleteri, “Tidak baik tidur 

selepas subuh, Sarah. Makruh. Cepat tolong ibu kemaskan rumah.” 

 Benar. Aku segera teringat akan sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ustazah Rohani 

minggu sudah. “Ashab as-Sunan yang empat dan Ibn Hibban telah meriwayatkan dalam 

Sahihnya; Nabi melewati anaknya Fatimah r.ha yang sedang berbaring pada waktu Subuh, maka 

baginda bersabda: ‘Wahai anakku, bangunlah dan hadaplah rezeki Tuhanmu, dan janganlah 

engkau menjadi dari kalangan orang yang lalai, sesungguhnya Allah membahagikan rezeki 

manusia di antara terbit fajar hingga terbit matahari.’ (Diriwayatkan oleh al-Baihaqi) 

 Mengenangkan itu, aku bingkas membasuh muka. Cepat-cepat menolong ibu menyusun 

atur peralatan rumah. Letihnya! Sudah lama tidak bersenam. Urat, otot dan sendi barangkali 

‘terkejut’. Gara-gara abang mahu pulang minggu hadapan, ibu menyiapkan rumah begitu sakan. 

Yalah, anak lelaki tunggal ibu itu sudah 4 tahun menggali ilmu di Bumi Mesir, dan baru sekali ini 

akan pulang ke tanah air. Kami tidak akan menyaksikan abang terbang lagi ke sana kerana abang 

telah berjaya menyelesaikan ijazahnya. 
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 Apa pun, aku tidak sabar menanti saat pertemuan dengannya. 

 Sewaktu berkemas tadi, Qith buat perangai. Menunjukkan belang jantannya di dalam 

rumah. Aku hanya menyedari setelah mendengar tempikan ibu memarahinya. Kata ibu, dia tahu 

benar yang Qith sedang hangat dilamun cinta. Angau. Apa tidaknya, Qith dengan tidak semena-

mena mengangkat ekor dan memancut air ke karpet raya ibu yang baru dipakai sekali. 

Kasihan ibu, terpaksa menambah kerja lain untuk membasuh dan menjemur karpet tebal 

itu. Sudahlah musim hujan. Hawanya lembap. Alamatnya hapaklah nanti karpet kesayangan ibu 

itu. 

Ibu sudah memanggil. Karpet ibu yang tebal dan lebar itu tidak boleh dicuci seorang. Aku 

harus menolongnya. Berhenti dulu. 

 

22 Julai 2011 

Jumaat 

5.35 petang 

 

Hujan panas petang hari. Rintiknya kasar-kasar, tetapi curahannya cuma sekejap. Aku hanya 

terperuk di rumah. Duduk-duduk di buaian sambil melihat ibu ‘bercakap-cakap’ dengan pokok-

pokok bunganya. Kata ibu, kalau tidak ditegur, nanti bunga-bunga tidak akan menguntum. 

‘Merajuk’. 
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 Sedang ibu berbual mesra dengan bunga-bunganya, Mak Nah, jiran tua sebelah rumah yang 

membela 5 ekor kucing sebagai peneman, menegur ibu. “Dengan pokok pun kau bercakap, Mah?” 

Mak Nah diterpa hairan. Ibu sekadar tersenyum.  

 “Mengubat sunyi, Mak Nah. Ada peneman pun macam tak ada. Diam saja. Buku dan pen 

itulah yang dikeleknya dua puluh empat jam. Entah apa yang ditulis. Buku SPM tak pula disentuh.” 

Ibu menyindirku sambil mengerling dengan ekor mata. Aku tidak pula membalas. Mengulum 

senyum melihat Mak Nah dikelilingi kucing-kucingnya yang aneka rupa dan warna. 

Ibu menceritakan kejadian Qith tempoh hari kepada Mak Nah. Dan Mak Nah mencetuskan 

suatu idea yang agak mengejutkan aku dan ibu. “Kasi saja Qith itu, Mah. Barulah dia tak kencing 

merata-rata.” 

“Kucing-kucing Mak Nah pun dikasikah?” Aku tidak sabar mahu tahu. 

“Ya. Senang hendak menjaga. Tidaklah dia merayau-rayau di luar sangat.” 

Aku terkedu. Ibu dan aku hanya berpandangan sambil tersenyum. Pandangan mata kami 

sama-sama mengerti; tidak sampai hati! 
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23 Julai 2011 

Sabtu 

9.48 malam 

 

Masih terlalu awal untuk tidur. Fikiranku sendiri kacau. Baru sebentar tadi aku mencari maklumat 

berkenaan pengasian, dan aku telah membaca suatu fakta yang amat mengerikan. Mengharu-

birukan perasaanku.  

Fakta itu berkenaan pengasian yang dilakukan terhadap sida-sida kaisar Cina zaman dahulu 

kala. Pengasian pada masa itu adalah sebagai proses menjadikan seorang lelaki sebagai sida-sida 

di istana dengan cara membuang alat kemaluan mereka. Tujuan utama pengasian adalah untuk 

menjaga kesucian darah keluarga diraja, atau pun sebagai hukuman kepada mereka yang bergelar 

musuh atau pelaku jenayah.  

Sida-sida sanggup mengorbankan organ pembiakan mereka semata-mata untuk 

mendapatkan tiket masuk ke istana dan bagi memperoleh kuasa dan kekayaan daripada maharaja. 

Aduhai! 

Aku jadi terkenang-kenang pula pada ucapan Mak Nah. Qith disuruh kasi sahaja. Rasanya 

masih ada sifat perikemanusiaan dalam diri aku dan ibu. Betul-betul tidak sanggup. Seolah-olah 

menyekat haknya dalam berpasangan dan memuaskan keinginan. 
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24 Julai 2011 

Ahad 

3.45 petang 

 

Sejak akhir-akhir ini, aku mencari info berkenaan kucing sahaja. Banyak masa dihabiskan 

menghadap skrin komputer. Ibu mengomel juga kerana aku banyak terperuk di dalam bilik. 

Pastilah dia sunyi. Kasihan ibu, tetapi naluri ingin tahuku begitu meluap-luap untuk menyelami 

dunia kucing.  

 Kini barulah aku mengerti. Seekor kucing yang melepaskan air kencing untuk kelegaan 

diri dan menyembur air kencing untuk menanda kawasan adalah berbeza. Kucing mempunyai sifat 

‘menjajah’. Oleh itu, kucing biasanya akan menanda kawasan dengan menghidu objek yang 

difokuskan, kemudian membelakanginya dan menyemburkan air kencingnya dengan ekor 

diangkat tinggi serta badan bergetar. Kadangkala ia mengalihkan beban badannya pada kaki 

belakang secara sebelah-menyebelah.  

Untuk mengatasi masalah penyemburan air kencing ini, terutamanya bagi kucing yang 

mahu menanda kawasan, bolehlah dicuba membasuh kawasan yang ditanda dan menutupnya 

dengan kerajang aluminium, kerana kucing tidak suka apa sahaja yang berkaitan dengan kerajang 

dan tidak suka dengan bunyi yang kedengaran bila air kencingnya disembur pada kerajang itu. 

Hmm, menarik. Boleh dicuba. 
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25 Julai 2011 

Isnin 

10.32 malam 

 

Petang tadi, ibu menyuruhku siram pokok-pokok bunganya. Bumi tidak lagi basah seperti hari-

hari sebelumnya lantaran mentari begitu terik memancar. Ibu bimbang benar bunga-bunganya 

akan layu, lalu mati. 

 Sedang asyik menyiram, Mak Nah tiba-tiba menegur. Sekarang ini, berjumpa Mak Nah 

adalah suatu perkara yang menggerunkan. Iyalah, dia pasti akan bertanya tentang Qith; sudah 

dikasi atau belum. Ibu juga sudah jenuh menjawab.  

 “Tak usahlah takut. Kasi itu akan menyelesaikan banyak masalah. Percayalah.” Mak Nah 

seakan memujuk apabila aku sekadar diam tersenyum tanpa menjawab pertanyaannya. “Mak Nah 

dulu pun takut juga. Tapi doktor veterinar sendiri yang nasihatkan Mak Nah. Jadi, Mak Nah ikut. 

Ternyata tidak rugi,” lanjutnya. 

 “Apa masalah yang dapat diselesaikan?” Aku menduga sambil meneruskan kerja 

membasahkan tanah-tanah kering dalam pasu bunga ibu. 

 “Ia akan menghalang penyakit kanser testis dan mengurangkan risiko masalah kelenjar 

prostat.” 

 Aku terlongo mendengar kenyataan itu. Lagak Mak Nah bagai seorang doktor, menyebut 

istilah yang payah-payah. Kemudian baru aku teringat, Mak Nah adalah seorang pesara guru. Jadi, 

tidak hairanlah dia bercakap secara intelek. 
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 Aku jadi malu hendak bertanya. Terasa bodoh pula kerana mengujinya begitu. 

 “Kanser testis itu adalah kanser pada organ pembiakan haiwan jantan yang menghasilkan 

sperma. Kelenjar prostat pula adalah kelenjar yang mengelilingi leher pundi kencing dan uretra 

pada lelaki atau mamalia jantan, merembeskan cecair yang merupakan sebahagian daripada air 

mani.” Mak Nah menjelaskan. 

 Aduh, Mak Nah tahu pula apa yang berteka-teki dalam kepalaku. Kian dungu pula aku 

rasakan! 

 “Lagi satu, kucing yang telah dikasi tidak akan merayau jauh, kurang agresif, akan menjadi 

lebih rapat dan mesra dengan tuannya, kurang bergaduh, malah akan menjadi semakin gebu dan 

montok. Itulah yang cantik, Sarah.” Mak Nah menerang berjela sambil terseyum menggosok-

gosok bawah dagu kucingnya yang berbulu kembang rona kelabu. 

 Kali ini, aku sungguh kelu untuk berkata-kata. Mak Nah memang bukan sebarangan tua.  

Malu sendiri. 
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27 Julai 2011 

Rabu 

11.45 malam 

 

Alhamdulillah, abang selamat tiba di rumah. Aku dan ibu pergi menjemputnya di LCCT selepas 

maghrib tadi. Ternyata terkaanku tepat. Abang makin tembun. Tetapi makin kacak. Ada iras 

kematangan terpancar pada wajahnya yang bersih.  

 “Ustaz Asymawi,” gurauku. 

 “Amin... insya-Allah, Sarah.” Begitu abang membalas.  

 Di dalam kereta lagi, aku tidak sabar-sabar meluahkan kepada abang apa yang menderam 

di dalam dadaku ini. Tentang Qith pastinya. Ibu pula memarahiku, “Lain kalilah cerita. Abang kan 

penat.”  

 Aku pun menunggu saat tiba di rumah. Selepas menikmati makan malam bikinan ibu yang 

lazat, abang kulihat tersandar di kerusi rotan di anjung rumah. Angin ketika itu bertiup lembut. 

Sungguh damai. Kukira, inilah masanya aku menceritakan perihal Qith kepada abang. Aku sudah 

tidak boleh bersabar.  

 “Apa yang Sarah nak kongsikan? Dari tadi abang tengok macam nak cerita sesuatu.” 

Abang seakan memahami isi hatiku. Baguslah. Inilah waktu dan ketikanya. Aku tersenyum. 

 “Pasal Qith, abang.” 

 “Siapa Qith?” 
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 “Kucing kita yang Sarah dan ibu bela.” 

 “Oh, patutlah namanya Qith. Nama dalam bahasa Arab yang ertinya kucing. Pandai. Sarah 

yang beri nama?” 

 Aku mengangguk. Aku seterusnya menceritakan kepada abang apa yang berlaku kepada 

Qith, juga tentang Mak Nah. Abang tidak kelihatan terperanjat, malah bersikap tenang. Tidaklah 

pula aku tahu sama ada itu sememangnya sifat keperibadian seorang ustaz. 

 “Jadi, apa masalahnya? Kasi sajalah,” kata abang tiba-tiba. 

 Aku terkejut yang amat sangat. Benarkah apa yang telah aku dengar? Atau telingaku yang 

tersalah menangkap? 

 “Apa kata abang tadi?” Aku pinta kepastian. 

 “Kasi sajalah Qith itu. Tidak ada masalah.” 

 “Kenapa abang cakap begini? Bukankah berdosa hukumnya orang yang mengkasi 

kucing?” 

 Abang tersenyum lembut. Dia menjamah wajahku dengan matanya yang redup.  

 “Terdapat khilaf di kalangan ulama berkenaan isu ini, dik. Bagi binatang ternakan, 

kebanyakan ulama menghukumnya harus. Namun, bagi binatang peliharaan seperti kucing, 

sebahagian ulama menegah, dan sebahagian lagi membenarkan.” 

 Dahiku berkerut mendengar penjelasan abang. Telingaku ‘dibuka’ selebar mungkin, 

menadah kalimat selanjutnya. 
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 “Imam Abu Hanifah dan Imam Malik adalah antara ulama yang mengharuskan mengkasi 

binatang. Jadi, kita boleh berpegang kepada pendapat ini. Syaratnya, pembedahan itu mestilah 

tidak membahayakan nyawa kucing itu sendiri.” 

 Abang kemudian menjelaskan, isu ini telah juga dibincangkan oleh Panel Kajian Syariah 

2000. Sebagai keputusannya, hukum mengembiri binatang kesayangan yang tidak boleh dimakan 

seperti kucing adalah diharuskan dengan sebab-sebab tertentu, iaitu bagi menjaga maslahah 

ammah. Menurut abang, maslahah ammah bermaksud kemaslahatan umum yang bersangkutan 

dengan kepentingan ramai orang. Misalnya, dengan pengkasian, kucing jantan tidak akan 

‘menyembur’ lagi di rumah-rumah jiran. Ini akan mengekalkan hubungan baik sesama mereka. 

 “Harus mengkasi jika proses itu membawa kebaikan yang lebih kepada haiwan tersebut. 

Sarah tahu apa kelebihannya?” 

 Aku tiba-tiba teringat pada Mak Nah. Mak Nah pernah memberitahuku tentang itu. 

 “Dapat menghindarkan penyakit seperti kanser testis, mengelakkan daripada kencing 

merata-rata dan tekanan apabila tiada haiwan betina. Juga dapat menjadikannya lebih sihat dan 

gemuk.” 

 “Ya, betul. Kenyataan ini telah pun dibuktikan oleh pakar perubatan haiwan. Justeru, 

mengkasi atau mengembiri binatang seperti kucing tidak menjadi satu kesalahan dalam agama 

kita.” Abang menyimpulkan sambil melurut-lurutkan janggutnya yang sejemput.  

 Nampaknya aku dan ibu perlu merancang yang terbaik buat Qith. Hmm, tunggulah esok-

esok. Mungkin perlu meminta nasihat Mak Nah terlebih dahulu. 
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 Sudah pukul 12.30. Patutlah mata ini semakin berat. Perlu tidur sekarang. Esok sekolah. 

Takut terlewat subuh.  

Selamat malam, diari! 

 

Majalah Fardu Ain, Edisi 4 (2012) 
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Sisipan 02 

Cerpen: Prejudis 

 

PERJALANANNYA sudah memakan masa hampir tiga jam setengah. Urat belikatnya terasa 

lenguh. Kakinya pula semacam kejur. Ecah lega apabila melihat bas yang dinaikinya membelok 

ke Kawasan Rehat dan Rawat (R&R). Jam di tangannya sudah menunjukkan pukul 2.30 petang. 

Dia mahu segera membersihkan diri dan bersolat zohor.  

 Sebaik keluar dari surau, dia gesit melangkah ke deretan gerai yang menempatkan pelbagai 

jenis barangan jualan. Namun, matanya lekas teracung pada aneka buah yang pancawarna tersusun 

elok di atas rak-rak kayu yang disediakan. Dia bercadang mahu membeli sedikit buah-buahan 

sebagai oleh-oleh.  

Sudah hampir setahun dia tidak berkesempatan pulang ke desa. Bukan dia enggan, tetapi 

tugasnya sebagai aktivis mahasiswa di kampus menyebabkan dia terpaksa mengekang dan 

memendam buat sementara keinginannya itu. Bersempena dengan cuti pertengahan semester, dia 

sengaja mengambil peluang untuk menjenguk keluarga di kampung yang sejak akhir-akhir ini 

kerap benar mengadu rindu.  

Dia menapak ke sebuah gerai. Beberapa jenis jambu biji menarik perhatiannya. Antaranya 

ialah jambu biji delima, jambu biji susu dan jambu biji manis. Marga jambu air seperti jambu 

mawar dan jambu semarang yang terbungkus elok membuatkan liurnya tambah kecur. Tidak sabar 

mahu menikmati kerapuhan isinya kala diunggis.  
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Entah kenapa, dia mudah terpesona pada jambu, terutama jambu biji. Buah tropika yang 

berasal dari spesies Myrtaceae itu diketahuinya mengandungi vitamin C tiga kali ganda lebih 

tinggi berbanding buah oren, dua kali ganda lebih tinggi daripada buah betik dan 10 kali ganda 

lebih tinggi daripada buah pisang. Ecah juga tahu ia baik untuk mengubati sakit perut, cirit-birit, 

mengubati kencing yang kerap, luka-luka dan sakit kulit. 

Meski agak mahal, Ecah membayar harga dua jenis jambu yang digemarinya, iaitu jambu 

biji delima dan jambu mawar. Dia turut mengambil satu bekas kecil rojak untuk dicecah bersama-

sama hirisan jambu itu nanti.  

‘Alangkah sedapnya!’ Hatinya berbisik. 

 

******* 

 

PAGI-PAGI lagi, Ecah sudah menggatih basikal ke rumah toknya. Rumah yang terletak di antara 

sawah padi yang menguning dan berlatarkan bukit-bukau yang menghijau itu sering mendamaikan 

hatinya. Dia kayuh basikal berhati-hati kerana jalan kampung itu sedikit becak dek hujan semalam, 

dan laluannya kecil. Hanya boleh memuatkan sebuah kereta dalam satu-satu masa. Keadaan itu 

bukanlah masalah kerana kebanyakan penduduk di situ lebih gemar mengenderai motosikal.  

 “Assalamualaikum. Tok, oh, tok!” Ecah menongkat basikalnya di garaj. Dia mengambil 

seplastik jambu mawar dari dalam raga. 
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 Seorang wanita menjengulkan kepalanya dari tingkap yang terbuka. Mata tua itu terkenyit-

kenyit memetia roman muka di hadapannya. Ecah pantas mencapai tangan kecut itu, lalu 

diciumnya. “Ini Ecah, tok. Cucu tok.” 

 Toknya menggaru-garu kepala yang sudah putih seluruh itu seraya menjawab salam yang 

sekian lama dihiasi jeda. “Kau, Ecah? Bertuah sungguh. Tok ingat kau dah tak mahu jejak rumah 

buruk ni.” Toknya seakan-akan merajuk. 

 Ecah tertawa sebelum merangkul tubuh kurus melidi itu. “Maafkan Ecah, tok. Ecah bukan 

tak mahu balik, tapi Ecah ada banyak kerja di sana. Ecah rindu sangat pada tok, sebab itulah Ecah 

balik.”  

Ecah mengunjukkan plastik jambu yang dijinjitnya. 

 “Ambil mana jambu ni?” 

 “Ecah belilah, tok. Untuk tok tersayang.” 

 “Beli di mana?” 

 “Dekat tol. Di kawasan rehat.” 

 “Oh! Pergilah letak di dapur.” 

 Ecah akur. Dia meletakkan plastik buah itu di atas para dapur toknya. Dia sempat melihat 

batas-batas kecil tanaman sayur dan beberapa pohon buah-buahan dari tingkap kaca di situ. Ada 

terung, kacang panjang, jagung, pohon buah langsat, dukung dan manggis.  Toknya rajin benar 

berkebun buat mengisi masa senggang. Kerana itu, toknya masih afiat sehingga sekarang. 

Tubuhnya tidak dihinggapi sebarang penyakit yang lazimnya dihidapi oleh golongan seusianya. 
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  “Rajin tok tanam sayur. Setahu Ecah, tok tak berapa gemar kacang panjang dan terung. 

Tok nak jualkah?” Ecah hairan melihat sayuran yang menjadi pilihan toknya untuk ditanam. 

Toknya sendiri jarang menjamah dua jenis sayuran itu. Angin, katanya.  

 Ecah menolak daun pintu yang menghala ke batas sayur. Dia mahu lihat dengan lebih dekat 

buah keringat toknya itu. Sebaik memijak tanah gembur itu, angin pagi membusa nafasnya ke 

muka. Hujung tudungnya berkibar deras bagai bendera Malaysia yang tersangkut di hujung tiang. 

Ecah rasa segar-bugar. Suasana sebegitu tidak dapat dinikmatinya di bandar. Rindunya benar-

benar terubat. 

 “Tak adalah. Saja tanam. Tok memang tak berapa makan, tapi orang kampung makan. 

Ramai juga yang datang kutip. Tok sedekah saja.” 

 “Kenapa tak tanam sayur yang tok makan?” 

 Toknya memuncungkan bibir ke suatu arah. “Itu, pucuk putat ada. Jantung pisang pun ada. 

Boleh dibuat ulam. Tok tak harap sangat sepupu kau, si Ali tu belikan di pasar. Bukan kau tak 

tahu, tok kena tengok dulu siapa penjualnya sebelum beli. Tapi Ali bukan begitu. Hentam kromo 

saja dia. Hah, lebih baiklah tok makan ulam. Buat kerabu pun sedap,” jelas toknya berjela. 

   Ketika matahari sudah naik sepenggalah, Ecah meminta diri untuk pulang. Mahu kejar 

solat duha. Formula utama meluaskan pintu rezeki dan menghambat keluar kepapaan.    

 

******* 
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ESOKNYA, Ecah bertandang lagi ke rumah di tengah bendang itu. Harapannya untuk melihat 

jambu mawar yang dibelinya itu telah luak dimamah oleh toknya. Hampa. Bukan setakat tidak 

usak, malah plastik itu langsung tidak disentuh. Bagaimana dia meletakkan plastik buah itu di atas 

para, begitulah kedudukannya. Tetap. Masih sama.  

Ecah pulang begitu sahaja dengan sangkaan toknya mungkin akan makan kemudian.  

Dia datang lagi petang esoknya, lusa, tulat dan tubin. Ceritanya masih serupa. Buahnya 

sudah lecuh. Yang berbeza cuma tempatnya. Sudah berubah. Tidak tetap di atas para itu lagi. Kali 

ini, plastik berkuap yang mengandungi lebih kurang 10 biji jambu mawar itu terpelesat di atas 

pangkin kayu di belakang dapur. Setahu Ecah, apa-apa yang diletakkan di situ adalah untuk 

dibuang.  

Ecah gigit jari. Dia terpelahau. Kenapa tergamak toknya mahu membuang pemberiannya? 

Dia membeli buah itu seikhlas hati sebagai tanda ingatan yang tidak pernah putus di hatinya. Dia 

memang tahu toknya penggemar buah itu sejak dulu.  

‘Tok sudah berubah selerakah?’ Ecah tertanya-tanya sendirian. ‘Atau, tok masih marah 

padaku kerana aku jarang dapat pulang ke kampung? Tok tawar hati agaknya.’ Ecah terus-terusan 

menjaring tebakan waras. 

“Ecah, mari teman tok ke pasar sekejap. Tok nak beli sayur. Teringin pula nak makan gado-

gado. Kebetulan kau ada.” Ecah tersentak. Dia menoleh ke arah toknya yang sudah pun 

menyarungkan baju kurung dan tudung yang cantik.   

Ecah angguk. Dia tersenyum. ‘Nampaknya tok tidak marah padaku,’ cetus hatinya.  
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Ecah membawa toknya ke pasar dengan motosikal. Di ruang matanya sudah terbayang 

gado-gado sedap bikinan toknya itu. Rencam sayur dan kuah kacang yang sangat menyelerakan! 

“Tok, sini ada sengkuang. Sayur lain pun ada. Beli di sini sajalah,” beritahu Ecah kepada 

toknya yang sedang leka membelek-belek pelbagai jenis sayur di sebuah gerai milik wanita 

Melayu tidak jauh dari situ.  

Toknya mampir. Namun, sebaik dilihatnya penjual sayur itu adalah seorang lelaki Cina, 

dia lekas menarik lengan Ecah supaya meninggalkan gerai tersebut. 

“Kenapa, tok?” 

“Jangan beli di situ.” 

“Iyalah, tapi kenapa? Sayur-sayur di situ elok. Ecah tengok, mak cik itu jual sayur yang 

sudah tidak berapa segar. Layu. Tak sedaplah nanti, tok.” 

“Mereka guna baja tahi babi. Haram kita makan,” balas toknya sambil mengerling ke arah 

lelaki Cina tadi.  

Ecah terkedu. Keningnya berkerut. “Guna baja tahi babi? Betulkah? Tok pernah nampak?” 

“Seringnya begitu. Lebih baik kita berhati-hati.” 

Ecah tidak berkata apa-apa lagi. Dia tiba-tiba teringat pada buah jambu mawar yang hendak 

dibuang toknya.  

‘Disebabkan ini jugakah tok mahu membuangnya?’  

Ecah rasa memang begitu.  
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******* 

 

ECAH membantu toknya menyediakan gado-gado. Dia menyiang kangkung, karot dan timun. 

Tauhu yang dipotong kecil digoreng, dan tiga biji telur direbus. Taugeh dicelurnya kira-kira satu 

minit. Tidak sedap jika terlalu lembik, kata toknya. 

 Televisyen sengaja dipasang memandangkan rancangan kegemaran toknya, Bicara Agama 

sedang bersiaran. Tajuk yang dibincangkan pada hari itu adalah ‘Makanan Halal’. 

 Sementara Ecah memotong sengkuang, toknya menyiapkan kuah kacang. Kacang tanah, 

cili kering, bawang merah, bawang putih, belacan dan sedikit udang kering digoreng dan dikisar. 

Bahan kisar tadi seterusnya dibancuh dengan air asam jawa, gula merah dan garam.  

 Ecah membawa mangkuk besar berisi ramuan sayur, kekacang, ubi dan tauhu kepada 

toknya. Kuah kacang yang sudah siap dicurahkan ke dalam mangkuk itu. Ecah menggaul sehingga 

sebati. Baunya menaikkan selera. Menggecarkan.  

 Mata Ecah sesekali memandang kaca televisyen. Dia juga tidak mahu melepaskan peluang 

mendengar kuliah ilmu itu. Sambil tangannya bekerja mengupas kulit telur yang siap direbus, 

telinganya tetap dapat menangkap setiap butiran kata yang diucapkan oleh ustaz jemputan.  

 Seorang pemanggil tiba-tiba menelefon untuk mengajukan soalan. Persoalan yang 

dikemukakan membuat tangan Ecah berhenti bekerja. “Ustaz, bolehkah kita memakan hasil 
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tanaman yang diusahakan oleh orang bukan Islam? Seorang kawan saya memberitahu, adakalanya 

mereka menggunakan najis babi sebagai baja kepada tanaman tersebut. Apakah hukumnya?” 

 Ecah lihat toknya turut memakukan pandangan ke skrin televisyen.  

 “Bagus soalan ini. Realiti masyarakat kita sememangnya ‘alergik’ kepada babi. Jadi, apa-

apa yang berkaitan babi akan terus dihukum haram. Sebenarnya, persoalan ini telah dibincang 

dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam kali 

kedua pada 12 Mei 1981. Mereka telah memutuskan bahawa baja yang diperbuat daripada tahi 

babi adalah najis mughallazah, manakala hukum menggunakannya sebagai baja adalah harus dan 

makruh.” 

 Harus dan makruh? Ecah menanti huraian selanjutnya. Dia kembali mengupas telur 

sehingga habis. Lalu telur-telur itu dibasuh dan dibelah dua.  

“Hasil tanaman harus dimakan kerana najis itu telah berubah bentuk kepada zat nutrien 

bagi pokok tersebut. Kita harus tahu, tumbuhan tidak menyerap najis seratus peratus. Zat yang 

diserap seperti protein, kalsium, mineral dan sebagainya bukan lagi objek asal. Kalau ia daripada 

najis, maka ia tidak lagi najis setelah bertukar secara kimia. Seelok-eloknya hindarkanlah jika kita 

tahu perkara tersebut. Tetapi Allah tidak akan menghukum atas perkara yang tidak kita ketahui.” 

Ecah akui kata-kata ustaz tersebut. Dia teringat sebuah fakta ketika belajar Biologi di 

menengah atas dahulu. Najis binatang akan mengalami proses penguraian sebelum zatnya diserap 

oleh tumbuhan melalui akarnya. Objek asal, iaitu najis telah diuraikan menjadi bahan yang lebih 

kecil. Akar akan menyerap hanya zat yang diperlukan, sementara bahan yang tidak diperlukan 

akan dibuang atau ditinggalkan.  
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Ecah mencerling toknya. Air muka itu berubah. Riak kesal mula berkocak di hati tua itu. 

Ecah tahu, toknya pasti dilanda serba salah kerana berniat membuang jambu mawar yang 

dibelinya. 

Ecah segera mengambil dua biji pinggan, lalu diletakkan di atas meja makan. Dia 

menyendukkan gado-gado itu ke dalam pinggan, kemudian dihulurkan kepada toknya. 

“Tok, gado-gado.”  

Pinggan itu disambut. Toknya tidak terus makan. Dia menggaul sayur-sayuran dengan 

kuah kacang pekat itu dengan sudu. Aroma gado-gado itu bagai tidak mampu memikat seleranya.  

“Ecah, nanti tolong ambil jambu mawar yang kau beli di atas pangkin tu.” Toknya tiba-

tiba bersuara. 

“Baik, tok. Nanti Ecah buangkan.” 

“Bukan. Bawa masuk ke dalam. Nanti tok buatkan kerabu jambu.” Toknya tersenyum. 

Terserlah sepuntung gigi emasnya.  

Ecah tersingahak. Namun kemudian perlahan-lahan melakar senyum bergula. 

 

Glosari: 

Prejudis: perasaan atau pendapat yang tidak berasas terhadap sesuatu 

Usak: menjadi kurang (berkurang), susut   

Tulat: hari selepas lusa (tiga hari selepas hari ini) 
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Tubin: hari sesudah tulat 

Terpelahau: kecewa, hampa 

Menggecarkan: menyebabkan air liur keluar kerana kecur (sepertt ketika melihat makanan yang 

sedap-sedap) 

Mughallazah: najis berat yang mesti disamak (iaitu anjing dan babi) 

Tersingahak: terkejut 

 

Majalah Fardu Ain, Edisi 2 (2012) 
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Sisipan 03 

Cerpen: Penjara Skeptis 

 

LANGIT mengembangkan dadanya yang kebam. Mega kumulus berapungan, tidak menzahirkan 

isyarat mengandung hujan. Namun, bagi Dzun Nun, hatinya umpama dihempas gelora. Ribut 

sudah sekian lama membadai tepian rasa. 

Dzun Nun leka memerhati itik-itik peliharaan ibunya yang sedang menyudu air longkang. 

Sesekali, tumbuh rasa geli dan loya di tekaknya saat melihat air longkang yang berona kelabu 

kehijauan itu dipenuhi sisa-sisa makanan, malahan najis binatang. 

Tanpa diduga, seekor lalat hinggap di pipi, kemudian menghurung kepala. Dzun Nun 

segera menepis. “Isy, lalat ni! Sudahlah hinggap di tempat kotor, habis dibawanya melekat ke 

kepalaku. Entahkan tahi itik atau apa?” Dzun Nun sungguh-sungguh diterkam geli-geleman. 

Diseka rambutnya berkali-kali, lalu dicapainya tuala di belakang pintu. Dia terus mengatur langkah 

ke kamar mandi. 

Dia usai mandi hanya setelah sejam berlalu. Bererti, dia akan mandi lebih daripada satu 

jam! Sejurus kemudian, dia keluar dari bilik air dengan kecut-kecut di seluruh tubuh. 

“Nun, apa kena dengan kau? Asyik mandi dua puluh empat jam! Kotor sangatkah badan 

kau?” Ibunya yang cekatan menyiang siakap untuk hidangan tengah hari, menegur tingkah 

terunanya itu. Dia sekadar menggeleng memerhatikan resam Dzun Nun yang keterlaluan 

mengidolakan mandi. Hampir setiap 30 minit, dia akan ke bilik kecil di hujung dapur itu. Sungguh-

sungguh, itulah rutin harian yang tidak dapat disisihkan daripada dirinya. 
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“Nak buat macam mana, ibu? Lalat hinggap di kepala Nun tadi. Diangkutnya tahi apa, 

nanti tidak sah pula solat,” balas Dzun Nun, mengharap agar sensor faham ibunya mampu 

menembusi terowong hati. 

Ibunya mengunci mulut. Malas mahu menjelmakan kata-kata. Dia sudah jenuh menekat 

tegur dan menyulam nasihat. Dzun Nun tegar mahu berdiri dalam sepatu yang sama.  

Kring! Kring! 

Telefon di ruang tamu menjerit nyaring. 

“Tolong jawabkan, Nun!” pinta ibunya. 

Dzun Nun mengerutkan dahi, memuncungkan bibir. “Kotorlah, ibu!” 

“Apa yang kotor? Telefon itu bukannya bernajis. Cepat, tolong angkatkan. Ibu tengah 

menyiang ikan. Atau, kau nak tolong ibu proses ikan ini?” Ibunya memberi kata dua. 

Dzun Nun tiada pilihan. Dia menapak ke ruang tamu. Sempat menyambar sehelai tisu, dia 

segera mengangkat gagang telefon berlapikkan kertas tipis itu.  

Ibunya mengambal dari jihat dapur, seraya menggerakkan kepala ke kiri ke kanan. 

Penyakit tidak berupa yang bersemi dalam diri anaknya itu adalah sebuah kurungan yang sekian 

lama menyeksa sekeping hatinya. Penjara maknawi itulah juga yang membataskan setiap gerak 

buah hatinya itu. Dzun Nun sudah terkurung dalam penjara hati yang dibinanya sendiri. Kini, Dzun 

Nun bak dara pingitan. Malah, perawan era globalisasi sudah tidak ada lagi yang terperuk di rumah 

sepertinya. Sesetengahnya lebih raghib mengukur jalan.  
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“Boleh bercakap dengan Nun?” Suara di hujung talian serasa-rasa pernah mengucup daun 

telinganya suatu waktu dahulu. 

Kening Dzun Nun berkerut-merut. “Ya, saya bercakap. Siapa di sana?”  

“Amboi, baru tiga tahun tidak pulang ke Malaysia, kau langsung melupakan sahabat 

baikmu? Tergamak sungguh kau, Nun!” Gelak merakah meledak.  

Mendengar ingkak yang berlanjutan itu, Dzun Nun sempat menjengah ke jagat memori. 

Dia lekas pula dapat menerka empunya suara serak-serak basah itu. Laungan muazin sekolahnya 

itu pasti terakam dalam pita ingatannya sampai bila-bila. 

“Kau, Luqman? Huh, kenapa sekarang kau hubungi aku? Sudah lama kau abaikan aku, dan 

hari ini kau mengaku sahabat baik?” Dzun Nun sengaja merajut kecindan. 

Ketawa Luqman masih menganak. Dia menarik nafas sejurus, kemudian melepaskannya 

sambil beristighfar. “Banyak berdekah mematikan hati!” 

“Tahu pun. Jadi, apa mimpi kau telefon? Sudah kembali ke Malaysia?”  

Ibu Dzun Nun dipagut hairan memerhatikan anaknya itu rancak berbual menerusi telefon. 

Jarang Dzun Nun seriang itu semenjak pemergian Luqman, sahabat baiknya ke Bumi Anbia. 

Sedang Dzun Nun selaku anak bongsu, hanya dibenarkan oleh ibunya untuk mengutip daun-daun 

ilmu yang bertaburan di bentala tanah air.  

“Ibu, Luqman ajak Nun keluar petang ini,” beritahu Dzun Nun sebaik meletakkan gagang. 

“Luqman? Dia ada di sini?” 
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“Ya. Dia bercuti lebih kurang lima bulan.” Dzun Nun mengiakan. Kertas tisu yang 

digunakan sebagai pengalas untuk memegang gagang telefon, dicampakkan ke dalam bakul 

sampah. 

“Pergilah. Sekurang-kurangnya ibu tahu, anak ibu bukan anak dara.” Ibunya mengulum 

senyum. Bercanda pastinya. Dan Dzun Nun menyedari itu. 

Hati Dzun Nun dihurung khuatir. Seboleh-bolehnya, dia cuba mengelak untuk keluar dari 

rumah. Bukan niatnya tidak mahu bersosial. Bukan. Cuma, seperti kata ibunya, “Perasaan was-

was itu, selagi tidak berjaya disingkirkan dari hati, selagi itulah kau akan rasa terpenjara. Ia bukan 

sekadar mengurung jiwa, malah segenap gerak-geri kau, Nun.” 

Dia jamah kata-kata itu hingga lumat. Namun, untuk bergolok berparang dengan musuh 

yang tidak berjejak di hadapan mata ibarat mimpian. Bukan dia tidak berikhtiar membuang 

perasaan yang mencabik hati dan batang tubuhnya itu. Sudah jenuh dia melawan. Sudah jelak juga 

dia cuba tidak mengacuhkan. Malang, hampa hasilnya.  

Kerapkali pula dia merasakan kesulitan dengan penyakit tidak berjisim itu. Malah, secara 

singkat akal, dia pernah terfikir untuk lebih rela menanggung nyeri penyakit hakiki. Sekurang-

kurangnya, penyakit sebegitu terzahir pada pancaindera. Namun, dia sedar tentang dosa 

mengharap sedemikian. Lekas-lekas dia beristighfar dan menginjak-injak harapan itu ke pusara 

noktah. 

Jam sudah menunjukkan pukul 3.25 petang. Dzun Nun cepat-cepat memasukkan sepeket 

tisu dan sehelai sapu tangan ke dalam kocek seluarnya. Tanpa berlengah, dia menyambar dompet 
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dan langkahnya gesit ke pintu kamar. Dia berhenti sejenak dan memetia tombol pintu itu. Satu 

detik. Dua detik. Dia teragak-agak hendak memulasnya. 

‘Seingat aku, tombol pintu ini telah kusentuh sejurus menyapu rambutku yang dihurung 

lalat tadi. Mungkin ada kotoran yang melekat di situ.’ Dzun Nun mengimbau insiden tengah hari 

tadi. 

Dan, dengan tergocoh-gocoh, dia mengeluarkan sehelai tisu dari dalam kocek seluarnya, 

lantas membuka pintu itu.   

“Ibu, pinjam kereta!”  

“Iyalah. Pandu hati-hati. Jangan teragak-agak pula.” 

Dzun Nun angguk, lalu menciumi tangan ibunya. Mata tua itu hanya memerhati kelakuan 

anaknya yang lopak-lapik itu. Kelibat Dzun Nun diamatinya hingga hilang ditelan kehijauan rimba 

yang memagari desa itu.      

Dzun Nun meletakkan kereta di parkiran. Dia melangkah deras ke ruang masuk restoran. 

Petang masih muda, dan sinarnya cerlang merobek mata. 

Luqman sudah melungguh sambil menyedut barli ais menerusi straw. Bibirnya 

menggariskan senyuman lebar. Dzun Nun dapat menelah, pasti sahabatnya itu sudah agak lama 

menanti. 

“Sudah lama tunggu?” Dzun Nun lekas bertanya setelah berjabat salam dan berpelukan 

merungkai rindu. Dia berasa sedikit kesal dengan kelewatannya. 
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Luqman mengacau bijian barli yang mendap ke dasar gelas dengan sudu kecil. “Dekat 

sejam juga.” Senyuman masih mekar di bibirnya. “Kenapa, masih dengan tabiat lama?” Luqman 

tahu, pasti Dzun Nun kekal bertaut pada sikap skeptisnya itu.  

Dzun Nun mengangkat bahu. Reaksi itu merupakan jawapan konkrit pada terkaannya. Juga 

memberi makna dia tidak mahu melanjutkan bicara tentangnya.   

Seorang pelayan lelaki usia belasan tahun mampir di meja mereka. 

“Kau nak makan apa, Nun? Biar aku belanja.” 

“Apa-apa sajalah, Man.” 

“Baik. Petang-petang begini, rasanya elok kalau pesan roti canai telur. Kebetulan ada.” 

Luqman memutuskan. Dan pesanan itu segera dicatat ke dalam buku nota kecil milik pelayan 

tersebut.  

Pandangan Dzun Nun menancap ke suatu sudut restoran itu. Seorang lelaki separuh baya 

sedang menebar roti canai di atas sebuah meja. Dengan tangan yang berlumuran minyak, dia 

mencapai sebiji telur dari dalam sebuah besen besar, lalu dihentakkan kulitnya pada sisi meja. 

Isinya dicurahkan ke atas tepung roti canai yang sudah direntangkan itu. Dia seterusnya melipat 

berhati-hati agar tepung itu tidak koyak. Roti canai sedia dibakar.  

Dzun Nun menelan liur. Bukan kerana tergiur, tetapi tekaknya digeletek mual. 

Sejurus kemudian, pesanan tiba. Roti canai panas dengan aroma mentega yang wangi 

memancing nafsu makan Luqman. Dzun Nun sebaliknya merenung khuatir tepung yang sudah 

menjadi roti itu. 
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“Kenapa tak makan, Nun?” Luqman ditindih hairan melihatkan roti canai yang langsung 

tidak berusik. 

Dzun Nun menyengih. Dia tidak tahu hendak memberi jawapan apa untuk pertanyaan itu. 

Bimbang menyinggung. Menu yang dipesan sudah terhidang di hadapan mata. Tangannya teragak-

agak untuk mengetil roti yang lembut itu. 

“Masakan selepas tiga tahun, kau sudah muak dengan juadah kegemaran?” Luqman 

sengaja mengusik. Hakikatnya dia tahu keruwatan apa yang berlingkar di hati Dzun Nun. Dzun 

Nun tidak mampu membuka mulut. Sungguh dia kelu. Kelu sungguh!  

“Makan, Nun. Aku jamin halal, insya-Allah.” Mata Dzun Nun ditenungnya dalam-dalam. 

“Bagaimana kau menghukum halal, Man?” Dzun Nun membuka mulut. Luqman sengaja 

mendorongnya begitu.  

“Kenapa?” 

“Aku lihat dengan mataku, pembuat roti canai itu mengambil telur dari dalam besen dengan 

tangannya yang penuh minyak. Cuba kau fikir, bersihkah telur itu? Berbasuhkah? Kau tidak 

bimbang roti yang kau telan itu terlekat tahi?” 

“Maksud kau, tahi ayam?” 

Dzun Nun mengangguk. Luqman sebaliknya menggeleng-geleng. “Nun, Nun . . . masih 

belum hilang rupanya sindrom was-was kau.” Dzun Nun mengetap bibir. Anak matanya segera 

dilarikan daripada menentang pandangan Luqman.  

“Kalau aku kata tahi ayam itu tidak najis, bagaimana?” 
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“Hah?” Dzun Nun terpinga. 

“Hukum tentang tahi ayam ada khilaf di kalangan ulama. Sebahagian besar ulama tidak 

menganggapnya najis. Antaranya ialah sebahagian daripada Hanafiah, Maliki, Zahiri, sebahagian 

daripada Hanbaliah, Ibnu Taimiyah, juga Imam Syaukani. Cuma aliran Imam Syafie 

menganggapnya najis.” 

“Betulkah? Ada dalil?” 

“Betul, sebab tidak ada dalil tentang kenajisan tahi ayam.” 

Dzun Nun diam sejenak. Dia sungguh tidak menyangka. “Tapi, tergamakkah kita makan 

tahi ayam?” 

“Aku menjelaskan hukum tahi ayam mengikut jumhur ulama bukanlah untuk 

menggalakkan kita makan benda-benda kotor. Islam sendiri amat mencela perbuatan itu kerana ia 

menjelikkan dan boleh menyebabkan merebaknya pelbagai penyakit. Aku cuma mahu kau tahu 

hukum itu supaya kau tidak fobia dengan tahi ayam.” Luqman tertawa nyaring. 

Dzun Nun masih tercengang. Dia kembali memerhati pembuat roti canai yang sedang ripuh 

menyiapkan pesanan pelanggannya yang kian ramai. 

“Jangan tengok situ. Nanti makin bertambah pula was-was.” Dzun Nun sedikit gamam 

disergah begitu. Dia kembali menumpukan perhatian kepada Luqman. “Sebenarnya sudah 

memadai bagi kita dengan melihat tahap kebersihan sesebuah kedai makan. Janganlah 

menyulitkan diri untuk memeriksa setiap satu perkara sehingga ke akar umbi. Cukuplah kita tahu 

bahawa ia halal dan bersih.” 
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Dengan tidak semena-mena, Dzun Nun berdiri. Dia berjalan ke ruang pembuatan roti canai. 

Luqman memandangnya kehairanan. Pembuat roti canai itu juga terkejut dengan kehadiran Dzun 

Nun di sisinya. Tidak lama setelah itu, dia kembali mendapatkan Luqman. 

“Baik, aku akan makan!” Dzun Nun mencarik roti canai yang suam-suam kuku itu menjadi 

kepingan-kepingan kecil. Dengan basmalah, dia menyuap roti itu ke dalam mulut. 

“Nanti, kenapa kau tiba-tiba ke sana tadi?” Luqman didesak ingin tahu. 

Dzun Nun mengunyah perlahan-lahan. Dia tidak segera menjawab pertanyaan itu. Dia 

mengambil lagi kepingan kecil roti itu, lalu dicecah ke dalam kuah dalca. Dia makan penuh selera. 

“Aku cuma mahu pastikan tidak ada sebarang kotoran pada kulit telur itu. Aku lihat ia bersih. Jadi, 

aku makan.” 

Luqman menggeleng buat sekian kalinya. Serasa-rasa, sudah kematian akal untuk 

menghujahkan apa kepada temannya itu.  

Dzun Nun lekas-lekas bangun sewaktu Luqman mengajak pulang. Dia mahu membayar 

harga makanan itu sekalipun Luqman sendiri sudah menawarkan untuk belanja. Baginya, Luqman 

telah menghabiskan banyak wang untuk perbelanjaan tambang pulang ke tanah air. Justeru, apa 

salahnya dia menggirangkan hati sahabat baiknya itu kali ini. 

Dzun Nun menghulurkan sekeping not merah kepada seorang wanita muda di kaunter 

bayaran. Dia tiba-tiba mengeluarkan sepeket tisu dari dalam kocek seluar, lalu sehelai tisu ditarik 

keluar. Tisu itu diletakkan di atas telapak tangannya.  

“Letakkan baki duit itu di atas tisu ini,” pintanya kepada wanita itu.  
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Wanita itu mengerutkan kening. Dahinya bagai melakar persoalan pada keanehan sikap 

pelanggan di hadapannya itu. Bagaimanapun, dia sekadar menurut. Dzun Nun pantas melipat tisu 

yang mengandungi baki wangnya itu.  

“Kau hendak buat apa?” Luqman yang sedari tadi memerhatikan gelagatnya, teruja untuk 

bertanya. 

“Apa?” 

“Duit yang dibungkus dengan tisu itu.” 

“Oh, itu. Aku mahu basuh nanti.” 

“Basuh duit?” 

Dzun Nun mengiakan. 

“Kenapa pula?” 

“Aku bimbang duit itu pernah disentuh oleh non-Muslim. Mana tahu kalau-kalau mereka 

menyentuh binatang haram, kemudian memegang duit itu pula. Bukankah akan melekat bulu 

binatang itu di situ?” 

“Astaghfirullah . . .  .”  

“Kenapa, Man?” Dzun Nun seolah-olah tidak menyedari penyakit was-wasnya kian 

melarat. 
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“Nun, mari ke sana sekejap.” Luqman memimpin tangan Dzun Nun ke sebuah bangku 

tidak jauh dari parkiran. Sebatang pohon sena yang rimbun meneduhi mereka. Semilir yang 

sesekali berhembus terasa nyaman. Petang semakin redup. Teriknya kian sirna. 

“Nun, kau tak cuba buang penyakit was-was yang ada dalam diri kau?” 

Dzun Nun mengeluh. Dia menyandarkan belakang tangan di dahi. “Sudah jenuh, Man. Aku 

sudah tidak larat menghadapinya. Kalau kau tengok aku pun kau berasa letih, aku bertambah-

tambah lagilah.” 

Luqman simpati mendengar luahan itu. Dia mengerti bagaimana perasaan sahabatnya itu. 

Dia sendiri pernah melaluinya meski tidaklah seteruk yang dialami Dzun Nun. 

“Baiklah, aku faham. Sekarang, mari kita bincangkan jalan penyelesaiannya. Mahu?”   

“Bagaimana?” Dzun Nun seakan tidak sabar. Dia terlonjak keriangan. 

Luqman menarik nafas dalam-dalam. Jeda mengambil tempat seketika. “Sebelum itu, aku 

mahu ceritakan sebuah kisah yang pernah berlaku kepada salah seorang sahabat aku di Mesir 

sana.”  

Menurut Luqman, sahabatnya itu turut menghidap penyakit was-was. Pada mulanya hanya 

dalam bab wuduk. Namun, penyakit itu merembet pula dalam ibadah lain, seperti solat, membaca 

al-Quran, bersuci dan sebagainya. Badannya makin hari makin susut, dan fikirannya sering 

terganggu. Hidupnya dirasakan sempit dan menyulitkan.  

“Kau harus tahu, Nun. Was-was adalah senjata ampuh syaitan untuk merosakkan iman kita. 

Strategi awalnya adalah untuk menyerang ibadah, dan ia tidak akan terhenti di situ. Lambat-laun, 
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sasaran utamanya untuk menembak akidah akan terkena.” Suasana lengang. Sesekali terdengar 

burung-burung yang terbang labuh bersiulan.  

Luqman kemudian menyambung. “Bukhari dan Muslim pernah meriwayatkan sebuah 

hadis. Rasulullah SAW bersabda, ‘Syaitan mendatangi salah seorang daripada kamu, lalu 

bertanya: ‘Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu?’ Sehinggalah ia bertanya: 

‘Siapa yang menciptakan Rabmu?’ Jika sampai terjadi begini, maka mohonlah perlindungan 

kepada Allah dan berhentilah (mendengar bisikan itu).’ Lihatlah betapa liciknya syaitan 

memperdaya kita.” 

Dzun Nun angguk. Mengerti. “Apa lagi yang dialami oleh sahabat kau itu, Man?”   

“Sahabat aku itu pernah menyuarakan hasratnya untuk membunuh diri disebabkan 

akidahnya yang mula diserang bertubi-tubi. Dan akhirnya, kau tahu apa terjadi?” 

Dzun Nun menggeleng. Keningnya bertaut dan dahinya penuh kerut. 

“Dia gila. Pengajiannya terpaksa dihentikan. Tapi bagi aku, itu satu cara Allah mahu 

selamatkannya.” 

“Kenapa pula?” 

“Iyalah. Allah selamatkannya dengan menjadikannya gila. Bukan menjadi seorang 

murtad.” 

Dzun Nun menelan liur berkali-kali. Matanya merenung kejauhan. “Takutnya aku, Man. 

Tolonglah aku . . .  .” Nadanya bergetar. Tubuhnya diselimuti seram sejuk. 
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“Baiklah. Untuk tangani masalah ini, kau harus berpegang kuat pada satu prinsip, iaitu asal 

sesuatu benda adalah suci, kecuali terdapat tanda-tanda yang menunjukkan sebaliknya. 

Contohnya, baki duit tadi. Cuba tengok, ada kau nampak tahi?” 

Dzun Nun segera mengeluarkan gumpalan tisu dari dalam kocek seluarnya. Dia meneliti 

duit yang terkandung di dalamnya. Dia kemudian memandang Luqman seraya menggeleng. 

“Tak ada sebarang bukti yang menunjukkan najis, bukan? Sekarang, cuba tengok, ada 

nampak bulu binatang?” 

Dzun Nun mematuhi arahan itu. Dia menggeleng lagi. 

“Tak ada. Jadi, kenapa perlu basuh? Kau sendiri tidak melihat sebarang tanda yang 

meyakinkan. Kalau kau terlihat bulu binatang sekalipun, kau sendiri tidak tahu bulu binatang apa. 

Banyak binatang yang berbulu di dunia ini.” 

“Jadi, apa yang mesti aku lakukan?” 

“Abaikan was-was yang datang dalam fikiran kau itu. Jangan endahkannya. Teruskan 

hidup seperti biasa. Kau harus yakin, selagi tidak kelihatan apa-apa tanda yang membuktikan 

sesuatu, jangan pedulikannya. Contoh lain, selagi seluar yang kau pakai ini terang-terang tidak 

terseret tahi, kau boleh pakai untuk solat.” Luqman menuding jari pada seluar yang tersarung di 

kakinya. 

Mata Dzun Nun mula bercahaya. Seperti sudah ada keyakinan dalam dirinya. “Ada cara 

lain lagi?” 
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“Banyakkan zikir, dan dekatilah ilmu. Selama mana kita menjauhi ilmu, selama itulah kita 

akan mudah ditipu syaitan.” Luqman menepuk-nepuk bahu Dzun Nun. Dia memancarkan 

senyuman keyakinan bahawa sahabatnya itu mampu membebaskan diri dari penjara was-was 

dengan kunci yang ada dalam genggamannya sendiri. 

“Insya-Allah, Man. Aku akan cuba berusaha. Doakan aku.” 

Luqman sekadar mengangguk. Sedang di hatinya berbisik, ‘Tuhan, berikan kekuatan 

kepada sahabatku ini dalam menghadapi godaan dan tipu daya syaitan.’ 

 

  

Glosari: 

Skeptis: berasa waswas, kurang percaya, ragu-ragu. 

Kebam: warna putih kebiru-biruan 

Mega: awan 

Kumulus: tompokan awan yang dasarnya rata dan struktur atas yang berkepul-kepul dan berwarna 

putih. 

Tegar: tidak mahu menurut, keras kepala. 

Mengambal: melihat dengan ekor mata. 

Bersemi: bertunas 
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Raghib: asyik, gemar 

Mengukur jalan: berjalan ke hulu ke hilir di jalan raya tanpa tujuan tertentu. 

Kecindan: jenaka 

Bentala: bumi, tanah 

Lopak-lapik: tidak tetap, kacau, kelam-kabut. 

Melungguh: duduk 

Keruwatan: kekusutan 

Jumhur: kebanyakan ulama 

Ripuh: banyak kerja, sibuk 

 

Majalah Fardu Ain, Edisi Perdana (2011) 

 

 

 

 

 

 



 

234 

 

KHATIMAH 

MESKI masih merangkak dalam dunia pendidikan, pengalaman sedikit sebanyak yang berjaya 

kukutip itulah akhirnya yang kian mematangkan aku untuk berdiri kelak.  

 Setiap guru mempunyai cara dan kaedah tersendiri dalam mendepani para pelajarnya, 

sementara aku lebih suka mendekati pelajar dan cuba memahami di sebalik tindak-tanduk mereka. 

Hal ini mungkin disebabkan aku sendiri mempunyai adik yang hampir seusia mereka, 

menyebabkan aku sebagai ‘kakak’ tidak sukakan pendekatan kekerasan. Aku lebih gemar 

mengumpamakan mereka sebagai adik-adikku, justeru aku tidak akan membenci mereka sekalipun 

langkah mereka sumbang dan menyakitkan hati. Sebaliknya aku akan cuba menyelidiki punca 

permasalahan mereka itu. Aku tidak mahu para pelajar menganggap semua guru adalah garang 

dan tidak memahami. Hal ini penting terutamanya bagi pelajar yang mahu berhijrah ke arah yang 

lebih baik. 

 Disebabkan pendekatanku yang suka mendampingi pelajar, aku pernah dituduh mencari 

populariti oleh rakan guru kerana cuba mendapatkan julukan ‘guru popular’ daripada kalangan 

pelajar, sedangkan aku ketika itu tidak pernah tahu wujudnya budaya sedemikian. Itulah antara 

cabaran lain yang mungkin terpaksa dihadapi oleh seseorang guru di sekolah. 

 Bagaimanapun, hanya Allah SWT yang tahu dan mampu menilai keikhlasan niat 

seseorang. 

“Sesungguhnya setiap perbuatan bergantung pada niat dan setiap orang (akan dibalas) 

berdasarkan apa yang diniatkan. Sesiapa yang berhijrah kerana (ingin mendapatkan keredaan) 
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Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan mendapat (keredaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan sesiapa 

yang hijrahnya kerana dunia yang dikehendakinya ataupun kerana wanita yang ingin 

dikahwininya, maka nilai hijrahnya seperti (sebagaimana) yang dia niatkan.” (Hadith riwayat 

Bukhari) 
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