
    
 

KHUSUS UNTUK PARA SISWA/PESERTA 

Ahad, 5 September 2021/27 Muharram 1443          Brosur No.: 2057/2097/IA 

HIDUP ADALAH UJIAN 
Firman Allah SWT. : 

ََك الَِّذي   ٍء َقِدي     ،بَِيِدِه ال ُمل كُ   َتٰبر َخَلَق    الَِّذي  (  1)رُ َوُهَو َعلرى ُكلِّ َشي 
َير  ُلوَُكم  و ال َمو َت َواْل  َسُن َعَمًل اَ يُُّكم  اَ َة لِيَ ب    (2) رُ ُز ال َغُفو  َوُهَو ال َعزِي    ،ح 

 2-1امللك : 
Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa 
atas segala sesuatu,(1) 
Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara 
kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. 
(2) [QS. Al Mulk: 1- 2] 

ن ى َعَلى ال ِ تر اَ   َهل   ًئا مَّ  مِّ ن َساِن ِحي  ِر َلَ  َيُكن  َشي   َّنَّ  اِ   ( 1)رًاذ ُكو  َن الدَّه 
َنا ال ِ  َتِلي  م َشاٍج ن َّ اَ ط َفٍة  ن َساَن ِمن  نُّ َخَلق  ي   ِه َفَجَعل نر ب   َّنَّ اِ   (2)اًعا َبِصي ً ُه َسَِ

ََّن لِل كر اَ   َّنَّا اِ   (3)رًامَّا َكُفو  اِ مَّا َشاِكرًا وَّ اِ َل  ُه السَِّبي  َهَدي  نر   ِسَل  َن َسلر ِفرِي  ع َتد 
وَّ ًل غ لر اَ وَ  ال َ اِ   (4)اَسِعي ً   َربُ و  ب  رَاَر  نَّ  ِمزَاُجَها َيش  ِمن  َكأ ٍس َكاَن  َن 

ًنا يَّ   (5)رًاَكافُ و   َرُب ِِبَا ِعَباُد هللِا يُ َفجُِّرو  َعي   النسان    .(6)اََنَا تَ ف ِجي ً ش 
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itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?(1)   
Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang 
bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), 
karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat. (2) 
Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur 
dan ada pula yang kafir. (3) 
Sesungguhnya Kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan 
neraka yang menyala-nyala. (4) 
Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas (berisi 
minuman) yang campurannya adalah air kafur. (5) 
(yaitu) mata air (dalam surga) yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, 
yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.(6) [QS. Al Insaan : 
1-6] 

ِت َوال َ   َوُهَو الَِّذي   ور ٍم وَّ اَ ِستَِّة    ر َض ِف  َخَلَق السَّمر َعَلى   هُ َعْرشُ َكاَن  َّيَّ
ُلوَُكم    ِء لِيَ ب  

َسُن َعَمًل اَ يُُّكم   اَ ال َماا ُعو  نَُّكم  مَّ اِ َولَِئن  قُ ل َت    ،ح  َن ِمن  ثُ و  ب  
َذاا اِ ا َن َكَفُرو ا َلنَّ الَِّذي  لَيَ ُقو  بَ ع ِد ال َمو ِت  ن لَّ اِ ن  هر رن ُمِبي     7د: و ه . ِسح 

Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah 
‘Arasy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik 
amalnya, dan jika kamu berkata (kepada penduduk Mekah): "Sesungguhnya 
kamu akan dibangkitkan sesudah mati", niscaya orang-orang yang kafir itu akan 
berkata: "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata". [QS.  Huud: 7] 

َاا  اَ ا  َواع َلُمو ا  َواُلُكم  وَ اَ َّنَّ َنةن وَّ دُُكم   و َل اَ م  رن َعِظي  اَ   ه  ُِعْندَُنَّ هللَا  اَ ِفت   النفال .من ج 
 :28 

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan 
dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar. [QS. Al Anfaal: 28] 

َاا اِ  َواُلُكم  وَ اَ َّنَّ َنةن و َل اَ م  رن َعِظي  اَ  ه  ُِعْندََُوهللاُ  ،دُُكم  ِفت    15التغابن : . من ج 
Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu): di sisi 
Allah-lah pahala yang besar. [QS. At Taghaabun: 15] 

  اِ ر َسل َناا  اَ َوَلَقد   
ا
فَ َمٍم مِّ اُ ٰلر قَ ب ِلَك  َلَعلَُّهم  اَ ن   ِء  ِء َوالضَّرَّاا ُم  ِِبل َبأ َساا َنر َخذ 
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َءُهم  ََب ُسَنا َتَضرَُّعو  اِ   فَ َلو َلا (  42) نَ يَ َتَضرَُّعو   ا َولرِكن  َقَست  قُ ُلوُِبُم  ذ  َجاا
 43-42النعام : (.43) نَ ا يَ ع َمُلو  َوَزيََّن ََلُُم الشَّي طرُن َما َكانُ و  

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus (rasul-rasul) kepada ummat-
ummat yang sebelum kamu, kemudian Kami siksa mereka dengan 
(menimpakan) kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka bermohon 
(kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri. (42)   
Maka mengapa mereka tidak memohon (kepada Allah) dengan tunduk 
merendahkan diri ketika datang siksaan Kami kepada mereka, bahkan hati 
mereka telah menjadi keras dan syetan pun menampakkan kepada mereka 
kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. (43) [QS. Al An’aam : 42-43] 
 

ا اِ ن  َنِبِّ  قَ ر يٍَة مِِّ   َنا ِف  ر َسل  اَ َوَماا   ََّنا  اَ   لَّ ِء َلَعلَُّهم  اَ َخذ  ِء َوالضَّرَّاا َلَها ِِبل َبأ َساا ه 
َسَنَة َحتِّر   (94)نَ َيضَّرَُّعو   ل َنا َمَكاَن السَّيَِِّئِة اْلَ  ا َقد   َعَفو ا َوقَالُو  ُُثَّ بَدَّ

ُء فَ ار َمسَّ   ُء َوالسَّرَّاا َءََّن الضَّرَّاا ُم  بَ غ َتًة وَّ خَ اَ َِبا َنر ُعُرو  ُهم  َل ذ  َوَلو    (95) نَ  َيش 
اى  اَ نَّ  اَ 

َل ال ُقرر ٍت مِّ َمنُ و  ار ه  َنا َعَلي ِهم  بَ رَكر ِء َوال َ ا َوات ََّقو ا َلَفَتح  ر ِض َن السََّماا
بُ و   ُم  ِبَا َكانُ و  اَ ا فَ َولرِكن  َكذَّ َنر ِسبُ و  َخذ   96-94. العراف : (96) نَ ا َيك 

Kami tidaklah mengutus seseorang nabi pun kepada sesuatu negeri, (lalu 
penduduknya mendustakan nabi itu), melainkan Kami timpakan kepada 
penduduknya kesempitan dan penderitaan supaya mereka tunduk dengan 
merendahkan diri.  (94) 
Kemudian Kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan hingga keturunan dan 
harta mereka bertambah banyak, dan mereka berkata: "Sesungguhnya nenek 
moyang kami pun telah merasai penderitaan dan kesenangan", maka Kami 
timpakan siksaan atas mereka dengan sekonyong-konyong sedang mereka 
tidak menyadarinya. (95) 
Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami 
akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka 
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mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan 
perbuatannya. (96) [QS. Al A’raaf : 94-96] 

ال َ  ِف  ُهم   الصِّر   ،ََمًااُ ر ِض  َوَقطَّع ن ر ُهُم  ُدو  ِلُحو  ِمن   َوِمن  ُهم   ذرِلكَ َن   ،َن 
َسنرِت َوالسَّيِِّارِت َلَعلَُّهم  يَ ر ِجُعو   ُم  ِِبْلَ   168العراف : . نَ َوبَ َلو َنر

Dan Kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan; di 
antaranya ada orang-orang yang shaleh dan di antaranya ada yang tidak 
demikian. Dan Kami coba mereka dengan (ni’mat) yang baik-baik dan (bencana) 
yang buruk-buruk, agar mereka kembali (kepada kebenaran).[QS. Al A’raaf 168] 
 
Ujian ada yang menyenangkan, dan ada yang tidak menyenangkan.  
Firman Allah SWT.: 

َذاا  نَ ف ٍس  ال َمو تِ ُكلُّ  ُلو    ،ئَِقُة  َنةً َونَ ب   ِفت   ي ِ  َواْلَ  ِِبلشَّرِِّ  َنا  اِ وَ   ،ُكم   لَي  
 35النبياء: . نَ تُ ر َجُعو  

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan 
keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya 
kepada Kami lah kamu dikembalikan. [QS. Al Anbiyaa : 35] 

َرَمنِ اَ   ُل َربِّ ا فَ يَ ُقو    هُ َونَعَّمَُ  هُ فَاَْكَرمَُ  هُ َرب ُ  هُ ىَذا َما اب  تَ لر اِ ن َساُن  مَّا ال ِ اَ فَ   (15)ك 
الفجر (16)  َهاَننِ اَ   ُل َربِّ ا فَ يَ ُقو    هُ ِرْزقَُ  ُه فَ َقَدَر َعَلي هِ ىَذا َما اب  تَ لر اِ مَّاا  اَ وَ 
:15-16 

Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakan-Nya dan diberi-
Nya kesenangan, maka dia berkata: "Tuhanku telah memuliakanku".   (15) 
Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya maka dia berkata: 
"Tuhanku menghinakanku". (16) [QS. Al Fajr: 15 – 16] 

الَِّذي   ال َ   َوُهَو  ِئَف 
ا
َخلر بَ ع ٍض َجَعَلُكم   فَ و َق  بَ ع َضُكم   َوَرَفَع  ر ِض 
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ٍت لِِّ  ُلوَُكم  ِف  َدَرجر َُّوَُ،  ُع ال ِعَقابِ نَّ رَبََّك َسرِي  اِ   ،ُكم  ىتر ار   َمآ  يَ ب   رن  َلَغُفو    هُ ِان
 165النعام :  .من ِحي  رَّ 

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia 
meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, 
untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya 
Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang. [QS. Al An’aam: 165] 

ِلَك فَ تَ نَّا بَ ع َضُهم  بِبَ ع ٍض لِِّ  ُؤَلا اَ ا  لُو ا يَ ُقو  وََكذر ا
 ،ن  بَ ي ِنَنامِّ   ِء َمنَّ هللاُ َعَلي ِهم  هر

 53 النعام :. نَ ِكرِي  ع َلَم ِِبلشِّر لَي َس هللاُ ِبَِ اَ 
Dan demikianlah telah Kami uji sebahagian mereka (orang-orang yang kaya) 
dengan sebahagian mereka (orang-orang miskin), supaya (orang-orang yang 
kaya itu) berkata: "Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi 
anugerah oleh Allah kepada mereka?" (Allah berfirman): "Tidakkah Allah lebih 
mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur (kepada-Nya)?" [QS. Al 
An’aam: 53] 

نَ ي َك  َوَل  َير ز َواًجا مِِّ اَ   ه ُ بُِ َما َمت َّع َنا  ٰلر اِ  ََتُدَّنَّ َعي   َرَة اْل  ن  َيا  و ن  ُهم  َزه  ِة الدُّ
ِتنَ ُهم  ِفيهِ  ى اَ َورِز ُق َربَِّك َخي ن وَّ  ،لِنَ ف   131طه :  . ب  قر

Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami 
berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan 
dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah 
lebih baik dan lebih kekal. [ QS. Thaahaa : 131] 
 
Ada yang kuat diuji dengan kesusahan dan penderitaan, tetapi tidak kuat 
diuji dengan kesenangan.  
Firman Allah SWT.: 

َنا   ،ِئًماو  قَاا اَ و  قَاِعًدا  اَ ُُه ُ ِلَجْنبُِن َساَن الضُّرُّ َدَعاََّن  َذا َمسَّ ال ِ اِ وَ  فَ َلمَّا َكَشف 
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ََُّعن ُه   ُعَناا ن  َلَّ  اَ َمرَّ كَ   هُ ض  سَُّ   ُضرٍِّ ٰلر اِ    يَد  َ َكذر   ،هُ مَّ رِِفي   َما ِلَك زُيَِّن لِل ُمس 
 12يونس : .   نَ ا يَ ع َمُلو  َكانُ و  

Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada Kami dalam keadaan 
berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu 
daripadanya, dia (kembali) melalui (jalannya yang sesat), seolah-olah dia tidak 
pernah berdoa kepada Kami untuk (menghilangkan) bahaya yang telah 
menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang 
baik apa yang selalu mereka kerjakan. [QS. Yunuus: 12] 

مَّ  عر َوِمن  ُهم   لَِئن   ن   هللَا  ِمن   ى تر ار َهَد  َولََنُكو    فَْضِلُ َنا  َقنَّ  ِمَن  لََنصَّدَّ َننَّ 
َ الصِّر  مِّ ىتر ار   فَ َلمَّآ  (75)ِلِحي  وَّ   هُ بُِ  اَبَُِلو    فَْضِلُ ن   ُهم   ُهم  َوتَ َولَّو ا 

َُ يَ و ِم  ٰلر اِ   ِِبِم  قُ ُلو    ع َقبَ ُهم  نَِفاقًا ِف  اَ فَ   (76)نَ ع ِرُضو  مُّ  َلُفوا اَ   ِبَاا   هُ يَلْقَْون خ 
ِذبُ و  َوِبَا َكانُ و  ُه  هللَا َما َوَعُدو   نَّ هللَا يَ ع َلُم ِسرَُّهم  اَ ا  َلَ  يَ ع َلُمو ا اَ   (77)نَ ا َيك 

 78 - 75التوبة :  .(78)بِ ُم ال غُيُ و  نَّ هللَا َعلَّ اَ ُهم  وَ ىَوََن ور 
Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah: 
"Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, 
pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang 
shaleh. (75) 
Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, 
mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-
orang yang selalu membelakangi (kebenaran). (76) 
Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu 
mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa 
yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan (juga) karena mereka selalu 
berdusta. (77) 
Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan 
mereka, dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang ghaib?(78)  [QS. 
At Taubah 75-78] 
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َاا  اِ نَّا قَاَل  ا َخوَّل نرُه نِع َمًة مِِّ ذَ اِ ن َساَن ُضرٌّ َدَعاََّن ُُثَّ  َذا َمسَّ ال ِ اِ فَ    هُ تِْيت ُا وَُّْنَّ
َنةن وَّ  ثَ َرُهم  َل اَ لرِكنَّ َعلرى ِعل ٍم َبل  ِهَي ِفت    49. الزمر : نَ  يَ ع َلُمو  ك 

Maka apabila manusia ditimpa bahaya ia menyeru Kami, kemudian apabila Kami 
berikan kepadanya ni’mat dari Kami ia berkata: "Sesungguhnya aku diberi ni’mat 
itu hanyalah karena kepintaranku". Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi 
kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. [QS. Az Zumar: 49] 
 
Ada yang kuat diuji dengan kesenangan, tetapi tidak kuat diuji dengan 
kesusahan dan penderitaan.  
Firman Allah SWT.: 

َُُُن  اِ فَ   ،ى َحر فٍ ع ُبُد هللَا َعلر َوِمَن النَّاِس َمن  ي َّ   ُ،هُ ِبُُُنَّ اَ َخي ن اط مَ   هُ َاَصاب
َنةن ان  َقَلَب َعلر اَ ن   اِ وَ  ر   ،هُ َوْجُِ  ىَصابَ ت ُه ِفت   ن  َيا َوال  ِلَك ُهَو ذر   ،ِخَرةَ َخِسَر الدُّ

رَاُن  س  ُ اْلُ   11اْلج : . ال ُمِبي 
Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di 
tepi; maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan 
jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di 
dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. [ QS. Al 
Hajj : 11] 

َها َرُضو  ع طُو  اُ ن   اِ فَ   ،تِ ل ِمُزَك ِف الصََّدقر ن  ي َّ َوِمن  ُهم  مَّ   يُ ع َطو ا ن  َلَّ  اِ ا وَ ا ِمن  
َهاا  َخطُو  اِ   ِمن   ُم  َرُضو  اَ َوَلو     (58)نَ َذا ُهم  َيس  ُ ُهُم هللاُ  ىتر ار   ا َمآَنَّ ْول   َوَرس 
تِي   َوقَالُو   َسيُ ؤ  هللاُ  بُ َنا  َحس  ِمن  ا  هللاُ  ُ  فَْضِلُ َُُنا  ول   هللِا  اِ   َّنَّا اِ   َوَرس  َٰل 

 59-58بة : التو  (.59) نَ ِغبُ و  ارَ 
Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat; 
jika mereka diberi sebahagian daripadanya, mereka bersenang hati, dan jika 
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mereka tidak diberi sebahagian daripadanya, dengan serta merta mereka 
menjadi marah.(58) Jika mereka sungguh-sungguh ridla dengan apa yang 
diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata: "Cukuplah Allah 
bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebahagian dari karunia-Nya 
dan demikian (pula) Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang 
berharap kepada Allah", (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka). 
(59) [QS. Taubah: 58-59] 
 
Rasulullah SAW memberikan pengarahan supaya kita senantiasa bersyukur 
kepada Allah SWT dalam keadaan bagaimanapun juga. Di dalam hadits 
disebutkan: 

َفَل ملسو هيلع هللا ىلصُهَري  َرَة قَاَل: قَاَل َرُسو ُل هللِا     َاِب  َعن   : اُن ظُُرو ا ِاَٰل َمن  ُهَو َاس 
َدُر َان  َل تَ ز َدُرو ا نِع َمَة  ِمن ُكم ، َوَل تَ ن ظُُرو ا ِاَٰل َمن  ُهَو فَ و َقُكم ، فَِانَُّه َاج 

 4142، رقم: 1387: 2. ابن ماجه هللِا َعَلي ُكم  

Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Lihatlah kepada yang 
di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang di atas kalian. 
Karena yang demikian itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan ni'mat 
Allah yang telah diberikan kepada kalian". [HR. Ibnu Majah juz 2, hal. 1387, no. 
4142] 

َل قَاَل: ِاَذا َنَظَر َاَحدُُكم  ِاَٰل َمن  ُفضِِّ   ملسو هيلع هللا ىلصُهَري  َرَة َانَّ َرُسو َل هللِا    َعن  َاِب  
َفَل ِمن ُه َمَّن  ُفضِِّ  َل ِق، فَ ل يَ ن ظُر  ِاَٰل َمن  ُهَو َاس  َل َعَلي ِه ِِف ال َماِل َواْل 

 8رقم : ،  2275: 4. مسلم َعَلي هِ 
Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW  bersabda, "Apabila seseorang 
diantara kalian melihat orang yang diberi kelebihan di bidang harta dan bentuk 
fisiknya, maka lihatlah kepada orang yang lebih di bawahnya dari orang yang 
diberi kelebihan tersebut". [HR. Muslim juz 4, hal. 227,  no 8] 

: لَي َس ال ِغََن َعن  َكث  رَِة ال َعَرِض  ملسو هيلع هللا ىلصُهَري  َرَة قَاَل: قَاَل َرُسو ُل هللِا    َعن  َاِب  
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 120رقم ،  726 : 2. مسلم ِكنَّ ال ِغََن ِغََن الن َّف سِ َولر 
Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Hakikat kaya itu 
bukanlah banyaknya harta, tetapi kaya yang sebenarnya adalah kaya hati". [HR. 
Muslim juz 2. hal. 726, no 120 ] 
 

Sikap orang mukmin ketika mendapat kesenangan dan ketika 
mendapat mushibah.   
 

َي َُّهاقَاَل   َ   ِن  تُ و  ن  َيَّ  اَ ِبَعر ِشَها قَ ب َل    يُُّكم  ََي تِيِن  اَ   ُؤاال َملَ   َّيرا ِلِمي   ( 38)ُمس 
نِِّ  تن مِّ قَاَل ِعف ري    ِنِّ  اِ وَ   ،َقاِمكَ َم ِمن  مَّ ن  تَ ُقو  اَ قَ ب َل    هُ بَُِك  تِي  ار   َّنَ  اَ َن اْلِ 

ن اَ َعَلي ِه َلَقِويٌّ    هُ بَُِك  تِي  ار   َّنَ  اَ ِب  َن ال ِكتر ِعل من مِِّ   هُ ِعْندَُ  قَاَل الَِّذي    ( 39) ِمي 
َتِقرًّا  ار فَ َلمَّا رَ   ،لَي َك َطر ُفكَ اِ ر َتدَّ  ن  ي َّ اَ قَ ب َل   َذا ِمن  َفض ِل قَاَل هر   هُ ِعْندَُُه ُمس 
ُلَوِن ا   َربِّ   ُكُر  اَ ءَ   لِيَ ب   ُفرُ اَ م   اَ ش  ُكرُ اِ َوَمن  َشَكَر فَ   ،ك  َا َيش  َوَمن      ،هُ ِلنَْفِسَُُُّنَّ

  40-38النمل  .(40) َغِنٌّ َكرِي ن  نَّ َربِّ  اِ َكَفَر فَ 
Berkata Sulaiman: "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian 
yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang 
kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri". (38) 
Berkata 'Ifrit (yang cerdik) dari golongan jin: "Aku akan datang kepadamu 
dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat 
dudukmu; sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat 
dipercaya". (39) 
Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab: "Aku akan membawa 
singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip". Maka tatkala Sulaiman 
melihat singgasana itu terletak di hadapannya, iapun berkata: "Ini termasuk 
kurnia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari 
(akan ni’mat-Nya). Dan barangsiapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia 
bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri, dan barangsiapa yang ingkar, maka 
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sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia".  (40) [QS. An Naml : 38 – 
40] 

 

ٍء مِّ  ُلَونَُّكم  ِبَشي  ُو  َولَنَ ب   َو ِف َواْل  ن  ُفِس  م َواِل َوال َ َن ال َ ِع َونَ ق ٍص مِّ َن اْل 
 اا َبةن قَالُو  ِصي   َصابَ ت  ُهم  مُّ اَ   َذاا اِ   نَ لَِّذي  اَ   (155)نَ ٰبِي  َوَبشِِّر الصِّر   ،تِ َوالثََّمرر 

 اُ   (156)نَ ِجُعو  لَي ِه رر اِ   َّنَّا اِ  وَ َّنَّ ِلِّرِ اِ 
ا
َةن ن  رَّ تن مِِّ ِئَك َعَلي ِهم  َصَلور ولر م  َوَرْح   ،ِبِِِّ

ِئكَ َواُ 
ا
َتُدو    ولر  157 - 155البقرة :.(157) نَ ُهُم ال ُمه 

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, 
kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita 
gembira kepada orang-orang yang sabar,(155) 
(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, 
"Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji`uun" (156) 
Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari 
Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. (157). 
[QS. Al Baqarah : 155 – 157] 

تَ نُ و  َمنَّا َوُهم  َل ار ا  لُو  ُقو  ن  ي َّ اَ ا  ْت َُكو ا ن  يُّ اَ َحِسَب النَّاُس  اَ  د  َوَلقَ (  2)  نَ  يُ ف 
الَِّذي   الَِّذي  فَ تَ نَّا  هللاُ  فَ َليَ ع َلَمنَّ  قَ ب ِلِهم   ِمن   َصَدقُ و  َن  َولَيَ ع َلَمنَّ َن  ا 

َ ال كر   3-2العنكبوت :  (3)ِذِبي 
Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami 
telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi?(2) 
Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, 
maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan 
sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. (3) [QS. Al ‘Ankabuut : 
2-3] 

ُتم   اَ  َنََّة َوَلمَّا ََي ِتُكم  مَّ ن   اَ م  َحِسب   ُخُلوا اْل   ،َن َخَلو ا ِمن  قَ ب ِلُكم  َثُل الَِّذي  َتد 
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ُء َوزُل زِلُو   ُء َوالضَّرَّاا ُهُم ال َبأ َساا  هُ َمعَُا  َمنُ و  ار َن  ُل َوالَِّذي  َل الرَُّسو   يَ ُقو  ا َحتِّر َمسَّت  
َر هللِا َقرِي  اِ  َلا اَ  ،َمتر َنص ُر هللاِ   214بقرة : ال.بن نَّ َنص 

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang 
kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum 
kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan 
(dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-
orang yang beriman bersamanya: "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" 

Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. [QS. Al Baqarah : 214] 

ُتم   اَ  َحِسب   هللاُ  اَ م   يَ ع َلِم  َوَلمَّا  َنََّة  اْل  ُخُلوا  َتد  َجاَهُدو  الَِّذي  ن   ِمن ُكم  َن  ا 
 142ال عمران : . نَ ٰبِي  َويَ ع َلَم الصِّر 

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata 
bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang 
yang sabar. [QS. Ali ‘Imraan: 142] 

ن  ِكترٍب مِِّ    ِف  لَّ اِ ن  ُفِسُكم   اَ    ِف ا ر ِض َوَل َبٍة ِف ال َ ِصي   َصاَب ِمن  مُّ اَ اا  مَ 
ِلَك َعَلى هللِا َيِسي ن اِ   ،َهااَ ٰب َ ن  نَّ اَ قَ ب ِل    ََت َسو ا َعلرى َما َكي َل لِِّ   (22)  نَّ ذر

َرُحو  فَاَتُكم  َوَل  . ( 23)  رٍ ُيُِبُّ ُكلَّ ُُم َتاٍل َفُخو    َوهللاُ َل   ،ُكم  ىتر ار ا ِبَاا   تَ ف 
 23-22اْلديد : 

Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu 
sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfudh) sebelum Kami 
menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. 
(22) 
(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap 
apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap 
apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang 
sombong lagi membanggakan diri. (23) [ QS. Al Hadiid: 22-23] 
 

Dan di dalam hadits Nabi SAW disebutkan : 
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ِر ال ُمؤ ِمِن، ِانَّ : َعَجًبا ِلَ ملسو هيلع هللا ىلص َعن  ُصَهي ٍب قَاَل: قَاَل َرُسو ُل هللِا   م 
َرُه ُكلَُّه َخي ن. َو لَي َس َذاَك ِلَ  َحٍد ِالَّ لِل ُمؤ ِمِن. ِان  َاَصابَ ت ُه َسرَّاُء اَم 

ًا َلُه.   ًا َلُه. َو ِان  َاَصابَ ت ُه َضرَّاُء َصَٰبَ، َفَكاَن َخي  َشَكَر َفَكاَن َخي 
 64رقم  ،2295 : 4مسلم 

Dari Shuhaib, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Mengagumkan sekali 
urusannya orang mukmin itu. Sesungguhnya urusannya, semuanya menjadi 
kebaikan baginya. Dan tidak ada yang mendapatkan demikian itu seseorangpun 
kecuali orang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, bersyukur. Maka yang 
demikian itu adalah menjadi kebaikan baginya. Dan apabila ditimpa suatu 
mushibah, bershabar. Maka yang demikian itu menjadi kebaikan pula baginya". 
[HR. Muslim juz 4, hal. 2295, no 64] 
 
Demikianlah semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menyikapi mushibah 
dengan ikhtiyar, berdo’a, dan tawakkal kepada Allah SWT. Aamiin. 
 

--oo0oo-- 


