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Zikir Fikir
    YANG TuluS & luruS

M usibah memang menyakitkan. 
Apa yang berlaku selalunya 
tidak dijangka. Pasti setiap hari 

kita mengharapkan kemunculan sinar 
bahagia dan kegembiraan. 

Namun kadangkala ia tidak kunjung tiba. Apa 
yang hadir adalah “kesakitan” demi “kesakitan”. 
Mungkin ada suara yang berbisik: “Di manakah 
keadilan untukku tatkala orang lain sedang 
berbahagia?”

Salah Tanggapan
Musibah sering kali disalah erti. Ia selalu 
dipandang dari sudut yang negatif. Malapetaka, 
bencana dan peristiwa sedih yang menimpa 
adalah antara yang berlegar di fikiran kita apabila 
disebut tentang musibah. 

Memang benar ia sesuatu yang tidak disukai 
oleh manusia, namun ia tidak sepatutnya selalu 
dipandang secara negatif. 

Selain musibah, bala juga merupakan istilah 
yang digunakan untuk menggambarkan bencana 
yang menimpa manusia. Syihab al-Din Ahmad 
melalui kitabnya al-Tibyan �i Tafsir Gharib al-
Qur’an menyatakan bahawa perkataan bala dalam 
al-Quran mempunyai tiga maksud:
1. Nikmat.
2. Cubaan atau ujian.
3. Sesuatu yang tidak disenangi.

Memahami Musibah
Musibah perlu dilihat dalam tiga konteks yang 
berbeza:

1Ujian Itu Menguatkan
Ujian adalah proses untuk membentuk 

peribadi yang beriman dan mengangkat darjat 
ke tahap yang lebih tinggi. Mungkin ramai yang 
mengaku beriman, sedangkan mereka masih 
belum diuji. Allah menegaskan:

“Patutkah manusia menyangka bahawa 
mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata, 

Musibah Ujian Atau 
Azab Allah?
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Bencana yang turun 
berfungsi sebagai 

peringatan agar manusia 
segera bertaubat. Jika tidak, 
bencana yang akan datang 

lebih besar dan boleh 
memusnahkan manusia. 

kami beriman, sedang mereka tidak 
diuji dengan sesuatu cubaan?” (Surah 
al-‘Ankabut 29: 2)

Perkataan “يفتنون” perlu 
diperhatikan dengan teliti. Dari sudut 
bahasa ia bermaksud galian seperti 
emas yang dimasukkan ke dalam api 
untuk menguji kualitinya (فتن المعدن). 
Emas yang telah luntur akan semakin 
berkurangan nilai dan harganya. 

Cara untuk mengembalikan 
nilainya adalah dengan meleburkannya 
kembali di dalam api yang sangat 
panas. Lalu setelah keluar dari api, 
nilai emas yang sebelumnya rendah, 
kembali tinggi nilai dan harganya. 

Diuji tidak semestinya tidak disayangi 
Allah. Bahkan ujian Allah yang dilalui 
dengan penuh kesabaran akan meng-
angkat darjat seseorang serta mem-
peroleh kasih sayang dan hidayah-Nya. 

2 Peringatan + Teguran 
Segala musibah baik berupa 

bencana atau selainnya mempunyai 
hubungan yang erat dengan perbuatan 
manusia sendiri. Kadangkala ia 
adalah peringatan agar manusia tidak 
mengulangi kesilapan yang sama yang 
bakal mengundang azab daripada Allah. 

Oleh itu, setiap musibah yang ber-
laku pada diri sendiri atau orang lain 
perlu dilihat dengan mata hati bahawa 
itu adalah bentuk teguran yang perlu 
diambil perhatian yang serius sebelum 
turun azab Allah yang tidak dijangka. 

Allah memberi peringatan: “Dan 
Kami hujani mereka dengan hujan 
(azab yang membinasakan); maka 
amatlah buruknya hujan azab yang 
menimpa kaum yang telah diberi 
amaran.” (Surah al-Syu’ara’ 26: 173) 

Apa yang boleh kita pelajari 
daripada ayat ini adalah:
• Allah tidak menimpakan bencana 

yang menghancurkan sesuatu 
negeri kecuali sesudah memberi 
peringatan kepada penduduknya. 
Mereka diajak melakukan kebaikan 
dan meninggalkan kemungkaran, 
namun masih berdegil dan tewas 
dengan pujukan hawa nafsu. 

• Bencana yang turun berfungsi 
sebagai peringatan agar manusia 
segera bertaubat. Jika tidak, 

bencana yang akan datang lebih 
besar dan memusnahkan manusia. 

• Allah memberikan gambaran 
bahawa hukum alam berlaku 
kerana perbuatan manusia sendiri. 
Sesiapa yang melakukan kerosakan 
akan menuai penderitaannya dan 
sesiapa yang melakukan kebaikan 
akan menuai bahagianya. 

3 Azab Dosa Besar
Al-Quran turut mengaitkan antara 

amalan individu dengan perubahan 
sosial yang positif mahupun negatif. 
Kaitan dan hubungan tersebut 
dianggap sebagai hukum alam.  

Al-Quran berbicara tentang orang 
yang menentang risalah dan pembawa 
risalah iaitu para nabi. Akibatnya, 
penentangan tersebut berakhir dengan 
azab Allah yang diturunkan. Antara 
sebab turunnya azab adalah:
• Eksploitasi golongan yang kuat 

terhadap golongan yang lemah.
• Kebebasan hidup yang terlalu 

berlebihan.
• Penyelewengan dan penindasan 

ekonomi.
• Pendustaan terhadap para rasul.

azab yang diturunkan-Nya. Ia sebagai 
peringatan dan pengajaran kepada 
manusia agar menggunakan hati 
dan akal untuk membuat keputusan 
terbaik sebelum sesuatu tindakan 
dilakukan. 

Hati yang bersih serta akal yang 
celik akan membimbing manusia 
supaya mengenal yang “jalan hitam” 
dan “jalan putih.” Moga-moga hidayah 
Allah akan meluncurkan cahaya yang 
membawa kita memilih kebenaran 
berbanding kebatilan.

Resolusi
1. Tidak bermudah menghukum 

orang lain tentang sesuatu musibah 
yang berlaku dengan mengatakan 
ia adalah azab daripada Allah.

2. Anggaplah musibah yang berlaku 
sebagai:
i. Tarbiah dan bimbingan 

daripada Allah.
ii. Pandanglah musibah sebagai 

tanda kasih sayang Allah.
3. Amalkan doa:

ُهمَّ إِنيِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َزَواِل  َاللَّ
ِل َعاِفَيتَِك َوُفَجاَءِة وُّ  نِْعَمتَِك َوَتَ

.نِْقَمتَِك َوَجِيِع َسَخِطَك
“Ya Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu daripada 
hilangnya kenikmatan yang 
telah Engkau berikan, daripada 
berubahnya kesihatan yang 
telah Engkau anugerahkan, 
daripada seksa-Mu yang datang 
secara tiba-tiba dan daripada 
segala kemurkaan-Mu.” 

Korelasi Dosa dengan Azab 
Allah dengan tegas mengungkapkan 
dalam al-Quran bahawa ada korelasi 
perbuatan dosa manusia dengan 

Puting beliung selama 
lapan hari tujuh malam 
kerana syirik kepada 
Allah. 

Pekikan suara yang 
dahsyat sehingga 
memecahkan gegendang 
telinga sehingga mati.

Perkampungan diter-
balikkan kerana per-
buatan seks songsang.

Semuanya diteng-
gelamkan dalam lautan 
kerana Firaun mengaku 
sebagai Tuhan.

Kaum 
‘Ad.

Kaum 
Thamud.

Kaum 
Lut.

Kaum Nabi 
Musa iaitu 
Firaun dan 
tenteranya.

Sampel azab allah
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