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ADA HIKMAH DALAM SETIAP MUSIBAH 

“Ingatlah disetiap nafas dan langkah kita ada Allah 

yang selalu membimbing kita tanpa terlihat” 

 

Assalamualaikum.. 

Hai Sahabat BK, Ikhwan dan Akhwat yang kami cintai.. Selamat membaca secuil 

dan secarik kertas ini, semoga kita terinspirasi akan hal ini. Keep Fight for All of 

Our Activity !! 

 

(Yaitu) orang-orang yang apabila menimpa kepada mereka suatu musibah, 

mereka berkata: Sesungguhnya kita ini dari Allah, dan sesungguhnya 

kepadaNyalah kita semua akan kembali. (Qs : Al-Baqarah : 156). 

 

Musibah, anugerah merupakan hal-hal yang tidak tabu ketika didengar dalam 

kehidupan manusia. Kedua hal tersebut sering terjadi ketika manusia sedang 

beraktifitas ataupun sedang melakukan sesuatu hal yang paling sacral dalam 

hidup kitapun, terkadang Anugerah akan muncul secara tiba-tiba, terkadang 

pula Musibah akan datang secara tiba-tiba. 

 

Ketika anugerah datang, maka jangan sesekali ikhwan akhwat sekalian lupa 

untuk mengucapkan syukur kepada Allah sebagai tanda Terimakasih kita 

kepada sang Khaliq yang memberikan tanda kekuasaanNya untuk kita sebagai 

UmmatNya. 

 

Namun, ketika musibah datang kita harus menilik balik tentang hal-hal yang 

sudah kita lakukan, baik dengan sesame manusia ataupun makhluk-makhluk 

Allah yang lain. Musibah pada dasarnya merupakan sesuatu yang begitu akrab 

dengan kehidupan. Adakah orang yang tidak pernah mendapatkan musibah, 
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tentu tidak ada. Musibah adalah salah satu bentuk ujian yang diberikan Allah 

kepada manusia  Musibah merupakan sunnatullah yang berlaku atas para 

hamba-Nya. Dan bukan berlaku pada orang-orang yang lalai dan jauh dari nilai-

nilai agama saja. Namun juga menimpa orang beriman.  

 

“Bahkan semakin tinggi kedudukan seorang hamba di sisi Allah, maka semakin 

berat ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepadanya. Karena Dia akan 

menguji keimanan dan ketabahan hambanya” 

 

Mari kita melihat sedikit kebelakang mengenai musibah yang melanda ikhwan-

akhwat kita saat menjalankan Ibadah Haji. Disana banyak sekali terjadi ujian-

ujian Allah yang turun untuk menguji seberapa besar dan seberapa tabah 

menjalani musibah tersebut. Walau banyak dilanda musibah, para jama’ah 

ibadah haji tersebut tetap khuyu’ menjalani setiap langkah-langkah ibadah haji 

hingga meraih kemarburan dalam beribadah. Hal-hal kesabaran para jamaah 

tersebut patut untuk kita contoh. 

 

Sebagaimana dituturkan bahwa seandainya tidak ada ujian maka tidak akan 

tampak keutamaan sabar. Apabila ada kesabaran maka akan muncul segala 

macam kebaikan yang menyertainya, namun jika tidak ada kesabaran maka 

akan lenyap pula kebaikan. 

 

“Sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya cobaan. Jika Allah 

mencintai suatu kaum maka Dia akan mengujinya dengan cobaan. Barang siapa 

yang ridha atas cobaan tersebut maka dia mendapat keridhaan Allah dan 

barang siapa yang berkeluh kesah (marah) maka ia akan mendapat murka 

Allah.” 

 

 

 



©Copy Right BK-UMM Mading Online Edisi 1 

Apabila seorang hamba bersabar dan imannya tetap tegar maka akan ditulis 

namanya dalam daftar orang-orang yang sabar. Apabila kesabaran itu 

memunculkan sikap ridha maka ia akan ditulis dalam daftar orang-orang yang 

ridha. 

 

Dan jika munculkan pujian dan syukur kepada Allah maka dia akan ditulis 

namanya bersama-sama orang yang bersyukur. Jika Allah mengkaruniai sikap 

sabar dan syukur kepada seorang hamba maka setiap ketetapan Allah yang 

berlaku padanya akan menjadi baik semuanya. 

 

Rasulullah Shallallaahu alaihi wa Sallam bersabda, “Sungguh menakjubkan 

kondisi seorang mukmin, sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya. 

Jika memperoleh kelapangan lalu ia bersyukur maka itu adalah baik baginya. 

Dan jika ditimpa kesempitan lalu ia bersabar maka itupun baik baginya.” 

 

 

“Setiap musibah ada di dalamnya anugerah, dalam meraih anugerah 

pula kita pasti mengalami beberapa musibah yang kita jalani 

sebagai ujian untuk meraih sebuah kemenangan dan maghfirah 

Allah” 

 


