HIKMAH DI SEBALIK MUSIBAH

Marilah
ketakwaan

kita
kepada

berusaha
Allah

meningkatkan
Subhanahu

wa

keimanan
Taala

dan

dengan

melaksanakan segala suruhan dan menjauhi segala larangan-Nya.
Mudah-mudahan kita beroleh keampunan di dunia dan akhirat.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala.

Pada akhir-akhir ini, beberapa kejadian bencana seperti ribut,
taufan, gempa bumi dan tsunami telah berlaku di beberapa tempat
di dunia. Bencana seperti ini bukan sahaja melibatkan kemusnahan
harta benda yang besar, malah telah mengorbankan beribu-ribu
nyawa.

Beberapa tahun kebelakangan ini, kita kerap kali mendengar
berita mala petaka berupa kematian menimpa saudara-mara,
kenalan kita atau sesiapa jua sama ada akibat kemalangan jalan
raya, kapal terbang terhempas, feri tenggelam, kebakaran, banjir,
tanah runtuh dan mati lemas. Tidak kurang juga ramai yang
menjadi korban kepada pelbagai jenis penyakit seperti barah,
penyakit jantung, kencing manis, angin ahmar, demam denggi
berdarah, keracunan dan banyak lagi. Allah Subhanahu wa Taala
berfirman dalam Surah al-Anbia‟ ayat 35:

ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
Yang bermaksud: Setiap diri akan merasai mati. Kami menguji
kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan
sedangkan kepada Kamilah kamu semua akan dikembalikan.

Imam al-Baidhawi mentakrifkan perkataan „musibah‟ sebagai
semua kemalangan yang dibenci dan menimpa umat manusia.
Antara bentuk musibah yang melanda manusia adalah seperti rugi
atau muflis dalam perniagaan, kehilangan harta atau binatang
ternak, ditimpa penyakit, dibuang kerja, kehabisan wang,
kelaparan, diganggu musuh, menjadi mangsa jenayah dan
sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah alBaqarah ayat 155:

ﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨ
ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
Yang bermaksud: Sesungguhnya

Kami akan menguji kamu

dengan sedikit perasaan takut (terhadap musuh), kelaparan,
kekurangan harta benda dan jiwa serta buah-buahan (hasil
tanaman). Sampaikanlah berita gembira kepada orang yang
sabar.

Tujuan Allah Subhanahu wa Taala menimpakan musibah
kepada manusia adalah supaya manusia bermuhasabah diri.
Kemungkinan ia melakukan kesilapan atau kedurhakaan kepada
Allah Subhanahu wa Taala, lalu ditimpakan musibah sebagai tanda
Allah Subhanahu wa Taala menegur atau memberi peringatan

kepadanya. Selain daripada itu, setiap musibah yang terjadi
mengandungi hikmah yang besar antaranya untuk menguji tahap
keimanan manusia. Firman-Nya dalam surah al-Ankabut ayat 2:

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬ ﮭ
Yang bermaksud: Apakah manusia menyangka bahawa mereka
akan dibiarkan dengan hanya berkata: "Kami beriman",
sedangkan mereka belum diuji (bagi membuktikan keimanan
mereka)?

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala.

Musibah yang menimpa seseorang juga merupakan suatu
tanda bahawa Allah sayang kepadanya dan inginkan kebaikan
kepada hamba-Nya. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmizi:

Yang bermaksud: “Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada
hamba-Nya, maka Allah akan mempercepatkan hukuman di dunia.
Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hamba-Nya,

maka ditangguhkan hukuman terhadap dosa-dosanya itu sehingga
ia mendapat balasannya pada hari kiamat.”

Allah Subhanahu wa Taala juga menjanjikan pahala yang
besar kepada orang yang diuji dengan musibah sekiranya ia
bersabar dan reda. Ini dijelaskan melalui sabda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan
oleh Imam Ahmad:

Yang bermaksud: “Sesungguhnya besarnya pahala tergantung
pada besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai
suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Sesiapa yang reda,
maka ia akan mendapat keredaan-Nya. Sesiapa yang kesal
terhadapnya, maka ia akan mendapatkan kemurkaan-Nya.”

Selain daripada itu, sesuatu musibah sama ada besar atau
kecil merupakan penghapus dosa. Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh
Imam al-Bukhari:

Yang bermaksud: “Tidaklah suatu musibah menimpa seorang
muslim, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya,
meskipun hanya terkena duri.”

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala.

Sebagai mengakhiri khutbah, marilah kita bersama-sama
merasa sedar dan insaf dengan pelbagai bencana yang menimpa
umat manusia di serata dunia akhir-akhir ini. Ambillah ia sebagai
pengajaran dan iktibar daripada Allah Subhanahu wa Taala kepada
kita dan masyarakat. Musibah yang menimpa menuntut kita supaya
bersabar dengan cara bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa
Taala. Maka belajarlah untuk sentiasa sabar, tenang dan bersyukur
kepada Allah Subhanahu wa Taala. Setiap musibah yang berlaku
pasti ada hikmahnya. Firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 186:

ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
Yang bermaksud: Dan jika kamu bersabar dan bertakwa, maka
sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara-perkara yang
utama (mesti dihadapi dengan sabar dan teguh hati).

.

