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“MENGINSAFI MUSIBAH” 
 

     :         

              

شرِيك لَه    واللَّه وحده    أَشهد أَنْ
هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشلُ وووسرلِّ وص ماَللَّه .ه

مّلسو   دمحا منيِّدس و  هآل َأابِهوحص   
نيعمآ  .أَجفَي ،دعا بونَ!أَمملسا الْمهأَي  ،قُواْ اللَّهتا

أُوصيكُم وإِياي بِتقْوى اهللا فَقَد فَاز الْمتقُونَ. قَالَ 
اللَّه :                  

        . 
 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, 
 

Saya berpesan buat diri saya dan tuan-tuan sekalian. Marilah kita 

bertaqwa kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala suruhan dan 

menjauhi segala larangan-Nya. Sesungguhnya seseorang hamba Allah yang 

benar-benar bertaqwa akan meletakkan sepenuh pergantungan dan 
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harapannya kepada Allah SWT. Dia-lah sebaik-baik tempat bergantung dan 

meletakkan harapan. 
 
Khutbah hari ini memperingatkan kita agar sentiasa menjadi insan yang 

sering “Menginsafi Musibah”.  
 
Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,  
 

Mutakhir ini, kita terus menerus dihadapkan dengan beberapa dugaan 

dan cubaan kehidupan. Bermula dengan banjir di beberapa negeri,  

fenomena cuaca panas tanpa hujan beberapa bulan, diikuti dengan keadaan 

persekitaran yang berjerebu. Dan terkini kita berhadapan pula dengan misteri 

kehilangan pesawat MAS MH370 yang hilang dari radar sejak 8 Mac yang 

lalu. 
 

Sebenarnya kesemua ini adalah kejadian yang menuntut kita agar 

berfikir dan merenung tentang hakikat kekuasaan Allah dalam mengatur 

kehidupan di dunia ini. 
 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,  
 
Ujian menjalani kehidupan memang sangat mencabar. Kadang-kadang 

kita diuji dengan kesenangan dan nikmat. Kadang-kadang pula kita diuji 

dengan kesusahan dan musibah. Namun, di sebalik musibah dan kesusahan 

itu, Allah menyediakan sesuatu kebaikan yang mungkin belum kita ketahui.  
 
Firman Allah SWT dalam surah al-Syarh ayat 5-6 : 

                          
 



            Khutbah Jumaat  18 April 2014:  “Menginsafi Musibah” 
                                                                                                                                                                  Jabatan Agama Islam Selangor 

 
 

3 
 

“Oleh itu, maka (tetapkanlah kepercayaanmu) bahawa sesungguhnya 

tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan,(sekali lagi ditegaskan) bahawa 

sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan”. 
 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,  
 
Segala musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada manusia sudah 

pasti mengandungi beberapa hikmah. Ada musibah yang ditimpakan kerana 

dosa dan kesalahan sebagai hukuman Allah ke atas hamba yang ingkar 

kepada perintah-Nya. Ada pula musibah yang ditimpakan sebagai 

peringatan. Mudah-mudahan dengan peringatan itu, manusia akan kembali 

mengingati dan mendekatkan diri kepada Allah, mematuhi perintah-Nya, 

menegakkan agama-Nya dan meletakkan pergantungan dan harapan hanya 

kepada-Nya. 
 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,  
 
Sama ada sedar ataupun tidak, sebagai contoh kehilangan pesawat 

seperti yang diketahui umum begitu juga dengan banjir yang telah berlaku di 

beberapa negeri, kemarau yang berpanjangan diluar jangkaan, gempa bumi 

yang memusnahkan alam sekitar, menghancurkan harta dan kehidupan, 

bahkan berbagai wabak penyakit yang merebak menyerang manusia, haiwan 

dan tumbuh-tumbuhan serta berbagai bentuk kematian yang disebabkan 

kemalangan kenderaan, kebakaran dan lain-lain. Semuanya ini mengajak 

kita untuk mengambil iktibar, sedar dan menginsafi betapa besarnya 

kekuasaan Allah yang maha agung. 
 
Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 255: 
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  …             

                   

                  
          
   

“Dia (Allah) yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan 

apa yang ada di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu 

pun dari (kandungan) ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki 

(memberitahu kepadanya). Luasnya ilmu dan kekuasaan Allah meliputi langit 

dan bumi; dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta 

memelihara keduanya. dan Dia lah yang maha tinggi (darjat kemuliaanNya), 

lagi maha besar (kekuasaanNya)”. 
 
Ayat ini mengingatkan kepada kita betapa terbatasnya ilmu dan 

pengetahuan kita. Betapa lemahnya manusia walaupun disertai dengan 

pelbagai teknologi moden, canggih dan terkini.  
 
Ingatlah, walau sehebat manapun teknologi dan peralatan serta 

kepakaran manusia, ia tidak akan melepasi batasan ilmu yang diberikan 

Allah kepada mereka. Bahkan Allah mengingatkan bahawa ada di kalangan 

umat terdahulu yang lebih hebat seperti Kaum Ad, Thamud, Firaun dan lain-

lain namun Allah berkuasa menghancurkan mereka disebabkan keinginan 

dan kefasadan yang mereka lakukan di muka bumi Allah ini. 
 
 Firman Allah SWT dalam surah al-Rum, ayat 9: 
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           …  
 

“Tidakkah mereka telah berjalan dan mengembara di muka bumi, serta 

memerhatikan Bagaimana kesudahan orang-orang Yang terdahulu dari 

mereka? orang-orang itu lebih kuat daripada mereka sendiri, dan orang-

orang itu telah meneroka bumi serta memakmurkannya lebih daripada 

kemakmuran Yang dilakukan oleh mereka...”. 
 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, 
 
Dalam usaha dan harapan untuk merungkaikan kekusutan dan segala 

musibah yang menimpa kita, kita hendaklah merujuk dan mengadu kepada 

Allah SWT.  
 
Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah, ayat 153: 
 

                   
         

  
"Wahai sekalian orang-orang yang beriman! mintalah pertolongan 

dengan bersabar dan dengan (mengerjakan) sembahyang; kerana 

Sesungguhnya Allah menyertai (menolong) orang-orang yang sabar.” 
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Oleh itu, kita hendaklah memohon kepada Allah dan meletakkan segala  

pergantungan kepada-Nya. Bukan berharap kepada yang selain daripada 

Allah. Apatah lagi meminta dari tukang tilik dan bomoh dengan melakukan 

acara dan ritual yang bertentangan dengan syariat-Nya. Mengharap dan 

meletakkan pergantungan kepada yang selain daripada Allah hanya akan 

mengundang kemurkaan dan laknat Allah kepada kita. 
 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, 
 
Justeru dalam keadaan kesempitan dan kesusahan, manusia lebih 

cenderung untuk menginsafi dan mengingati Tuhannya, berbanding ketika 

dalam keadaan senang dan mewah. Sedangkan Firaun pun akhirnya akur 

juga kepada kekuasaan Allah yang maha Pencipta apabila diuji dengan angin 

taufan, kemudian jutaan belalang, wabak kutu, wabak katak dan bala air 

menjadi darah, namun Firaun tidak meminta pertolongan daripada ahli-ahli 

sihir lagi. Bahkan dia beralih pula kepada Nabi Musa AS sendiri. 
 
Firman Allah SWT dalam surah al-A’raf ayat 134-135 yang 

menceritakan tentang kepura-puraan mereka melakukan keinsafan palsu:  
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 “Dan apabila azab yang tersebut itu menimpa mereka, mereka berkata: 

“Wahai Musa! pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami dengan 

(kehormatan) pangkat nabi yang diberikan-Nya kepadamu (yang menjadikan 

permohonanmu sentiasa makbul). Sesungguhnya jika engkau hapuskan 

azab itu daripada kami, tentulah kami akan beriman kepadamu, dan sudah 

tentu kami akan membebaskan kaum Bani Israil (pergi) bersamamu”. Setelah 

Kami hapuskan azab itu daripada mereka, hingga ke suatu masa yang 

tertentu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mencabuli 

janjinya.” 
 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, 
 
Marilah kita memperbanyakkan istighfar dan taubat memohon 

keampunan kepada Allah atas kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. 

Marilah sama-sama kita memanjatkan doa dan pengharapan serta 

meletakkan pergantungan sepenuhnya kepada Allah, marilah kita bertekad 

dan berazam untuk menjadi hamba yang sentiasa ingat dan tunduk kepada 

perintah Allah. Kita berjanji untuk tidak berpaling dari agama-Nya dan 

meneruskan usaha untuk menegakkan agama-Nya di bumi Allah ini. 

Janganlah kita menjadi seperti Firaun dan kaumnya, yang berjanji kemudian 

berpaling semula dari janji mereka terhadap Nabi Musa AS, untuk beriman 

kepada Allah SWT. 
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       ِ ◌    
 

                      

                    

                 
 

"(Iaitu) orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu 

kesusahan, mereka berkata: "Sesungguhnya Kami adalah kepunyaan Allah 

dan kepada Allah jualah Kami kembali". Mereka itu ialah orang-orang yang 

dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari tuhan mereka serta 

rahmatNya; dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayahNya.    

     (Surah al-Baqarah: 156-167) 
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, آن   ولَكُم بارك اُهللا  لي
 نِيفَعنو    نم اتي
 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتووهو, إِن  وه
 .  



يلأَقُولُ قَو   فغتأَسو يل ميظاَهللا الْع ر
مسلمين والْمسلمات، ولَكُم ولسآئرِ الْ

ورفغتفَاسهإِن ه فُوالْغ وهيحالر ر.م  
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KHUTBAH KEDUA  

لَّهلدماََلْح يا الَّذلَنعج نم  نا مقَنزرو ،نيملسالْم
اتالطَّيِِّب.  دهأَنأَش      َ◌  هدحواُهللا و  

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه كرِيوش لُهوسروو. 
مّلسلِّ وص ماَللَّه  ارِكبو انيِّدس 

و  بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو   
تقُواْ اللَّه فَقَد أَما بعد، فَيا عباد اِهللا، ا .ِمِ الدّينِيو
ا فَازعنَ. قَالَ اُهللا تقُوتالْم :           

                      

    . َامّلسلِّ وص مللَّه   يِّدس 
ماللَّه ضارو نيلسرالْم نع ابِهحأَص هتابقَرو 

.نيعمأَج هـَّات  اغْفر اَللَّهم وأَزواجِه وذُرِّي

نيملسلْمل اتنمؤالْمو ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو 
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، إِنك سميع قَرِيب  واَألمواتهم من اَألحياِء
اَللَّهم إِنا  الْحاجات. يب الدعوات ويا قَاضيمجِ

و أَلُكسبِيِّنبِن كلُ إِلَيسوتان ك أَلُكسننِ، ويم
أَنْ تحفَظَ  وصفَاتك الْعظْمى بِأَسمآئك الْحسنى

عنايتك الربانِية وبِحفْظ وِقَايتك الصمدانِية،  بِعينِ
، سلْطَان ملكنا الْمعظَّمِ سلْطَان لَةَ جال

شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن املرحوم 
 ين عبد العزيز شاه احلاج.ح الدّسلْطَان صال

لْهِدايةَ والتوفيق، والصّحةَ اَللَّهم أَدمِ الْعونَ وا
أَمري  ، مةَ منك، لولىِّ عهدوالسال

شرف الدّين ادريس شاه  شاه ابنِ السلْطَان
حٍ وعافية بِمنِّك وكَرمك يا احلاج فى أَمنٍ وصال
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عمرهما مصلحينِ  أَطلْ ماَللَّه كْرامِ.واِإل لِِالْجالذَا
نيظَّفولْمالْبِِِال لو ةيعالرو امهدِقَاصغْ مّبلو ،د

دطَرِيقِ الْهِل .ادشالرو 
                         

         .          

                .  ادبع
 ، اِهللا                 

                     
              

  

 هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر   
همنِع هلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِدي  كُمطعي

 ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ.
 

JAIS/Nurul** 
14.04.2014 


