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Masyarakat kini sering memandang enteng mengenai pandangan mata. Tidakkah kita sedar 

bahawa melalui pandangan mata dapat membawa seseorang terjerumus ke arah perkara yang 

diharamkan Allah SWT termasuk zina dan fitnah? 

Memetik kata-kata Ibnul Qayyim rahimahullah, “Setiap bencana bermula dari pandangan 

mata. Sebagaimana api yang besar berasal dari percikan bara.”   

Pada masa ini, walaupun terkurung di dalam rumah secara fizikal, pergaulan bebas di alam 

maya belum tentu dapat dibatasi.  

Dunia media sosial telah secara perlahan-lahan mengikis perasaan malu dalam diri kaum 

hawa di mana segelintir daripada mereka mempamerkan foto-foto yang mendedahkan aurat 

mereka dalam Facebook dan Instagram.  



 

Sebahagian kaum lelaki pula tidak melepaskan peluang melihat gambar-gambar wanita yang 

dimuat naik dalam media sosial.   

Perbuatan itu menyebabkan mereka kelihatan seolah-olah terlupa dengan perintah Allah SWT 

agar  menundukkan pandangan mata mereka dan memelihara kehormatan mereka daripada 

perkara-perkara yang haram.  

 

Di samping memberi peringatan untuk menjaga pandangan, Allah SWT memerintahkan 

setiap hamba-Nya menjaga kehormatan. Hakikat ini menunjukkan bahawa pandangan itu 

mampu mempengaruhi tindakan manusia terhadap tubuh seseorang.  

Memuaskan nafsu dengan melihat perkara yang dilarang oleh Allah SWT akan 

menggelapkan hati. Hati yang gelap, membuatkan akal menjadi tidak rasional dan tubuh akan 

menjadi hamba nafsu untuk melakukan perkara yang tidak sepatutnya.  

Jelas menunjukkan betapa Rasulullah SAW juga menitikberatkan perihal menjaga 

pandangan. Arahan ini bukan untuk lelaki sahaja.  

Pernah sahabat baginda yang buta, bernama Abdullah ibn Ummi Maktum r.a., masuk ke 

rumah Rasulullah SAW.  



Ketika itu isteri baginda tidak berhijab, menyangka tidak mengapa kerana Abdullah ibn 

Ummi Maktum adalah buta.  

Namun Rasulullah SAW bersabda, berhijablah kalian. Isteri baginda bertanya: “Mengapa? 

Bukankah dia buta? Dia tidak dapat melihat kami dan tidak mengenali kami.”  

Rasulullah SAW menjawab, “Tetapi kamu melihatnya.” Sampai begitu sekali cara Islam 

mendidik. Menjaga hati bukan sahaja untuk yang dipandang tetapi juga terhadap yang 

memandang.  

 

Amalan ‘cuci mata’ boleh menjadikan kita tidak terkawal dan liar serta dapat menimbulkan 

fikiran negatif terhadap orang lain. 

Lebih membimbangkan, amalan ini boleh menjerumuskan pelakunya untuk terjerumus dalam 

kegiatan tidak bermoral dan melanggar perintah agama.  

Sehubungan itu, Islam menuntut umatnya menjaga pandangan mata terutamanya terhadap 

individu berlainan jantina. 

Islam mendidik kita agar mendisiplinkan diri dan menundukkan pandangan untuk menjaga 

kebersihan hati agar minda kita turut bersih untuk menjadi hamba-Nya yang sejati.  



Jika kita tidak menjaga pandangan, maka bintik hitam yang berpunca dari dosa yang 

dilakukan akan muncul pada hati kita.  

Apabila hati menjadi gelap, maka jiwa kita turut rosak. Maka tundukkanlah pandangan bagi 

memastikan hati dan minda sentiasa bersih dan suci.  

 


