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Ketika pandemik COVID-19 melanda, kita sering mendengar tentang kematian ramai manusia 
akibat jangkitan virus tersebut. Malah, setiap hari ada sahaja kematian yang dicatatkan.  

Di Malaysia sahaja sudah melebihi 2,000 kematian dan kebanyakan pesakit yang meninggal dunia 
berumur 60 tahun ke atas. 

Memetik laporan Berita Harian pada 3 Mei 2020, Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr Noor 
Hisham Abdullah berkata, kira-kira 60 peratus daripada 65 kematian di Malaysia pada tarikh 
tersebut berusia melebihi 60 tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situasi pasti lebih menyedihkan jika mereka yang meninggal dunia akibat COVID-19 adalah 
insan-insan yang kita sayangi. 

Seperti dilaporkan oleh Berita Harian pada 23 Mei lalu, seorang anggota polis, Lans Koperal Siti 
Nurul Hawana Amran berdepan ujian yang getir kerana kehilangan ibu, bapa dan adik bongsunya 
akibat COVID-19. 

Gambar hiasan.



Berita itu  amat menyayat hati dan setiap orang pasti berasa sedih apabila mendengar khabar 
pemergian kedua-dua ibu bapa. Ibu bapa tiada ganti dan hanya satu sahaja di dunia ini.  

Hidup ini tidak akan berhenti dengan ujian kerana kehidupan itu sememangnya satu ujian. Orang 
arif berkata, “Allah tidak akan berhenti menurunkan ujian kerana setiap ujian itu tanda sayang 
Allah SWT terhadap hamba-Nya.” Ujian akan mendekatkan lagi hubungan antara penerima dan 
Pemberi ujian tersebut. 

Dalam surah al-Mulk, ayat 2, Allah SWT mengingatkan bahawa setiap manusia pasti diuji untuk 
melihat kualiti amalan yang dikerjakannya.  

Firman Allah SWT bermaksud, “Dialah yang mentakdirkan adanya mati dan hidup (kamu) - untuk 
menguji dan menzahirkan keadaan kamu: siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan 
Ia Maha Kuasa (membalas amal kamu), lagi Maha Pengampun, (bagi orang-orang yang bertaubat).” 

Jadi dengan ujian itu kita perlu mempunyai sifat sabar. Sabar merupakan perkataan yang sering 
kali diucapkan secara lisan. Orang yang memiliki sifat sabar akan memperoleh ketenangan, 
ketenteraman dan kelapangan hati.  

Sabar memang bukan perkara mudah yang biasa diterapkan dalam kehidupan seharian, namun 
tidak pula mustahil seseorang itu memiliki sifat penyabar. 

Allah SWT berfirman dalam al-Quran yang mafhumnya: “Hai orang-orang yang beriman, 
bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan 
negerimu) dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.” (surah Ali Imran, ayat 200). 

Maksud ayat ini jelas sekali menunjukkan kepada kita bahawa orang-orang yang beruntung atau 
berjaya itu adalah mereka yang bersabar dan menguatkan diri dengan sifat sabar tersebut. 

Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali r.a. mengungkapkan dalam kitab ‘al-Arba’in fi Usul al-Din’ 
bahawa, “Bermula hakikat sabar itu keteguhan yang membangkitkan agama pada melawan 
keinginan hawa nafsu.”   

Sabar adalah menahan diri daripada marah kepada perkara yang tidak disukai dan menahan lidah 
daripada mengadu kepada selain Allah SWT.  

Selain itu, Ustazah Asma Harun melalui laman sesawang ‘keluarga’ pernah berpesan, dalam 
menghadapi ujian dan masalah, maka ingatlah tiga perkara iaitu pertama, ia adalah bersifat 
sementara, lama atau sekejap bergantung kepada kita untuk terus memikirkan atau melepaskannya.  

Kedua, apabila ia sudah ditakdirkan Allah SWT, ia tetap dan pasti berlaku dengan izin-Nya, Maka, 
berhentilah menyalahkan diri sendiri atau orang lain. 

Yang ketiga dan terakhir, ia membuka peluang untuk mendapat ganjaran pahala sekiranya kita 
bersabar.  

Sehubungan itu, jika kita ditimpa dengan ujian, ingatlah Allah SWT tidak akan menguji hamba-
Nya di luar kemampuannya.  



Jadi, kita perlu mencari kekuatan itu dengan menerapkan sifat sabar dalam diri dan menetapkan 
hati dalam menerima ketentuan Allah SWT, kerana kejadian yang menimpa kita adalah atas 
ketentuan-Nya. 


