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USIA, PENYAKIT BUKAN
PENENTU AJAL
Oleh: JHEAINS

              
           
(Surah Ali Imraan, ayat: 185)

KAUM MUSLIMIN RAHIMAKUMULLAH,
Sayugianyalah kita menjadi insan yang suka beramal, beriman dan bertakwa dalam erti kata
melaksanakan segala perintah Allah SWT dan menjauhi segala yang ditegah-Nya. Ia penting
sebagai bekalan menuju akhirat kerana hakikatnya dari Allah kita datang, dan kepada-Nya jua kita
kembali apabila tiba waktunya.
Firman Allah SWT:

           …

Maksudnya: “…Dan sediakanlah (amal-amal yang baik) untuk diri kamu; dan bertakwalah kepada
Allah serta ketahuilah sesungguhnya kamu akan menemui-Nya (pada hari akhirat kelak). Dan
berilah khabar gembira (wahai Muhammad) kepada orang-orang yang beriman.” (S. Al-Baqarah:
223).
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SIDANG JEMAAH YANG DIKASIHI ALLAH SWT,
Hendaklah kita sentiasa menginsafi bahawa sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan
merasai mati. Hanya keinsafan serta kesedaran sebenar yang lahir daripada keimanan terhadap
kekuasaan Allah SWT dapat menggerakkan diri untuk melakukan persiapan yang sewajarnya bagi
menghadapi Ilahi pada bila-bila masa dan tempat. Kerana sesungguhnya, apabila sampai ajal
seseorang itu, ia tidak dapat ditunda mahupun dipercepatkan walau sesaatpun sebagaimana
ditegaskan oleh Allah SWT menerusi firman-Nya:

             
Yang bermaksud: “Dan bagi tiap-tiap umat ada tempoh (yang telah ditetapkan); maka apabila
datang tempohnya, tidak dapat mereka dikemudiankan walau sesaatpun, dan tidak dapat pula
mereka didahulukan.” (S. Al-A’raaf: 34).
Oleh hal yang demikian, kurniaan hidup adalah nikmat terbesar bagi hamba Allah SWT di dunia
ini. Ia hadir hanya sekali sahaja untuk manusia. Lantaran itu, kesempatan untuk hidup di dunia ini
seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyakkan amal ibadah sebagai bekalan
menuju akhirat. Ini bertepatan dengan tujuan penciptaan jin dan manusia, iaitu beribadat kepada
Allah SWT.

      
Maksudnya: “Dan tidaklah Aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada-Ku.” (S.
Az-Zarriyat: 56).
SAUDARA MUSLIMIN YANG MULIA,
Imam Ghazali berkata: “Mati itu ada kalanya berlaku serta-merta. Andainya kamu tidak mati sertamerta, kamu harus ingat bahawa sakit itu selalu datang dengan serta-merta. Apabila kamu sakit,
nescaya kamu tidak akan berdaya lagi untuk mengerjakan amalan soleh, sedangkan amalan soleh
itu pula adalah bekalan akhirat.”
Kata-kata yang diungkapkan oleh Imam Ghazali ini memperingatkan kita bahawa penyakit yang
dideritai oleh seseorang itu tidak semestinya merupakan sebab-musabab kepada kematiannya.
Tetapi, apabila seseorang itu sakit, sudah pasti peluang untuk beramal soleh akan terjejas.
Sedangkan amal-amal soleh yang dikerjakan semasa hidup di dunia ini adalah bekalan untuk hari
akhirat. Dan, akhirat adalah destinasi di mana segala amalan anak Adam di dunia akan dihisab
untuk menentukan bentuk balasan yang menanti sama ada syurga ataupun neraka.
Bagaimanapun saudara-saudara sekalian, sebahagian besar manusia memandang hari akhirat
sebagai sesuatu yang enteng sehingga ada yang berkata: “Kalau dah tua nanti, barulah bertaubat
dan beramal ibadat”.
Persoalannya, sempatkah mereka yang sedemikian mencapai umur tua? Dan sempatkah mereka
itu beramal soleh dan bertaubat?

2

Ini kerana, tidak ada sesiapa pun yang mengetahui atau dapat menjangkakan bila akan mati atau
berapa lama dapat hidup di dunia ini. Seperti yang dimaklumi, ada yang mati semasa masih bayi;
ada yang mati sesudah remaja dan dewasa; dan ada yang menghembuskan nafas terakhir ketika
berusia lanjut dan sebagainya.
Pendek kata, penyakit dan usia bukan penentu ajal seseorang. Demikian juga, usia tidak
seharusnya dijadikan sempadan serta alasan untuk melengahkan kewajipan beramal ibadat dan
bertaubat. Kerana apa yang pasti kematian adalah penamat segala ruang dan peluang bagi kita
mengabdi diri kepada Allah SWT.
JEMAAH JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH SWT,
Sabda Rasulullah SAW, maksudnya: “Umur umatku antara 60-70 tahun, hanya sedikit daripada
mereka yang usianya lebih daripada itu.” (HR At-Tirmizi).
Sehubungan itu, usah bertangguh untuk melakukan ibadah dengan memberi alasan belum dapat
hidayah atau belum sampai umur tua. Ini kerana jika ajal sampai ketika kita masih sedang
menunggu hidayah dan masih muda, cuba fikirkan masih berpeluangkah untuk menerima balasan
syurga?
Maknanya, kita perlu menggunakan masa hidup di dunia ini yang tinggal sisa-sisa bagi meraih
bekalan sebanyak-banyaknya untuk ke akhirat. Ini bertepatan dengan saranan Allah SWT kepada
kita semua supaya berlumba-lumba mengerjakan amal-amal soleh bagi mendapat keampunan
dan balasan syurga sebagaimana firman-Nya:

            
              
Yang bermaksud: “Berlumba-lumbalah kamu (mengerjakan amal-amal yang baik) untuk mendapat
keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas seluruh langit dan
bumi, yang disediakan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya; yang demikian
ialah limpah kurnia Allah, diberikan-Nya kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah
sememangnya mempunyai limpah kurnia yang besar.” (S. Al-Hadid: 21).
Jelas dari ayat tersebut, berlumba-lumba melakukan ketaatan dan amal soleh yang berterusan
sangat dituntut. Ini kerana, keampunan Allah adalah matlamat yang ingin dicapai oleh setiap
mukmin dan ia hanya boleh dicapai dengan perlumbaan mencari kebaikan, selain berusaha
bersungguh-sungguh bagi mencapainya dan sentiasa memohon keampunan daripada Allah SWT.
Ia tidak akan diperoleh jika sikap tidak peduli dan malas membelenggu diri.
Justeru, betapa kebaikan perlu direbut dan diusahakan dengan bersungguh-sungguh. Sabda
Rasulullah SAW yang bermaksud: “Bersegeralah kamu mengerjakan amal soleh, kerana akan
berlaku fitnah seperti malam yang sangat gelita. Di dalam keadaan itu terdapat orang yang di
sebelah paginya mukmin dan sebelah petangnya kafir, begitulah (sebaliknya) sebelah petang dia
mukmin dan sebelah paginya kafir, dia menjual agamanya dengan kepentingan dunia yang
sedikit.” (HR Al-Bukhari).
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HADIRIN JEMAAH YANG DIRAHMATI ALLAH,
Hakikatnya, usia kita setiap hari semakin meningkat atau semakin tua. Keadaan ini seharusnya
segera menyedarkan kita terhadap ibarat “rumah kata pergi, kubur kati mari”. Kerana itu, samasamalah kita beringat untuk melakukan amalan-amalan yang membawa ke syurga sebagaimana
Hadith Daripada Abu Umamah RA, Nabi SAW bersabda: “Bertaqwalah kepada Tuhan kamu,
tunaikanlah solat lima waktu kamu, berpuasalah pada bulan kamu (Ramadan), tunaikanlah zakat
harta kamu dan taatilah orang yang mengendalikan urusan kamu, nescaya kamu memasuki
syurga Tuhan kamu”. (HR At-Tirmizi).
Sebagai kesimpulannya, hidup mukmin sepatutnya semakin tua semakin dekat dengan Allah
SWT. Semakin bertambah umur semakin beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan benar
dan sabar. Dengan mengamalkan cara hidup begini, kita akan terhindar daripada kehidupan yang
sia-sia dan rugi.

      

    

 

  
Maksudnya: “Demi masa! Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, Kecuali orang-orang yang
beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesanpesan dengan sabar.” (S. Al-Asr: 1-3).

Diedar oleh:
Bahagian Penyelidikan dan Informasi
Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah

4

