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Sedang asyik melayari status di laman Facebook, bagaikan ada magnet yang menarik 

pandangan saya ketika itu.  

Ramai sungguh yang memperkatakan mengenai Ustaz Ebit Lew. Laju jari saya untuk menekan 

butang ‘main’ pada video tersebut.  

Siaran langsung dalam  Facebook tersebut memperlihatkan seorang individu yang saya kira 

tidak layak untuk saya menggelarkan dirinya seorang ustaz.  

Ketika Malaysia sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang kian menghantui 

seluruh pelusuk dunia, muncul seorang individu yang murni usahanya membantu masyarakat 

dan petugas barisan hadapan, nama yang tidak asing lagi iaitu Ustaz Ebit Lew.  

Namun, gara-gara tindakan Ebit Lew memberi sumbangan dan menyiarkannya dalam media 

sosial, keikhlasannya disangkal oleh sesetengah individu yang berhati busuk dengan 

menganggap bantuan yang diberikan hanyalah mengejar populariti semata-mata. 

Individu yang membuat siaran langsung tersebut telah mempersoalkan niat Ebit Lew 

membantu golongan yang kurang berkemampuan.  

Individu tersebut telah menyindir Ebit Lew dengan mengatakan “Boleh untuk membuat 

sumbangan kepada orang susah dan menyiarkannya di media sosial, tetapi sejauh mana adab 

dan aib penerima sumbangan tersebut terjaga.” 



Tindakan terburu-buru individu tersebut membuatkan netizen tidak senang hati dengan 

pendekatan yang dibawa olehnya. Ramai netizen yang mencemuh kelakuannya dan sangsi 

dengan gelaran ‘ustaz’ yang dibawanya. 

Selepas video itu tular, ramai ilmuan agama terpanggil untuk membuat pencerahan mengenai 

isu ini. Sokongan yang tidak henti-henti dari segenap penjuru tanah air diberikan kepada Ustaz 

Ebit Lew.  

Ramai yang menyokong keprihatinan pendakwah muda yang baru mencecah umur 36 tahun 

ini.  

Mencurah-curah air mata saya apabila melihat video Ustaz Ebit Lew yang tular dalam media 

sosial itu meluahkan perasaan dan memberi keterangan mengenai usahanya membantu 

golongan yang tidak berkemampuan.  

Keperibadiannya yang sopan santun dah lemah lembut dalam tutur katanya membuatkan ramai 

orang amat menyenanginya. Sayu hati saya apabila pendakwah yang mulia tingkah lakunya 

ditimpa dugaan sebegini. 

Pendakwah bebas ini bukan sahaja memberi bantuan dari segi kewangan atau barang keperluan 

harian. Sebaliknya beliau sendiri yang turun padang berhempas pulas membantu keluarga-

keluarga daif untuk mendapat perlindungan yang selesa.  

Saya sungguh terkesan dengan kata-kata Ustaz Ebit Lew, “Sehari mereka berada di sini, dosa 

terhadap saya yang tidur lena.” 

Mengulas tentang dakwaan yang dilemparkan terhadapnya, beliau lebih selesa untuk tidak 

mengambil hati dan mengendahkannya.  



Beliau tetap terus menyalurkan sumbangan kepada semua pihak yang memerlukan. Malah, 

beliau turut menyatakan bahawa dengan bantuan sebegini mungkin sedikit sebanyak mampu 

menjadi asbab dan hidayah sampai kepada orang bukan Islam.  

Semoga lebih ramai umat Islam di negara ini yang mencontohi Ebit Lew dalam membantu 

golongan yang memerlukan. 

 

 

 



 


