


MasalahMasalah
• Setiap orang pasti memiliki masalah

• Laki-laki perempuan, kaya miskin, pejabat rakyat biasa, semuanya pasti

memiliki masalah

• Bahkan manusia istimewa pun memiliki masalah (ujian), bahkan

masalahnya/ujiannya jauh lebih berat.

• Dari Mush’ab bin Sa’id -seorang tabi’in- dari ayahnya, ia berkata, “Wahai

Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya?”

Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Para Nabi, kemudian yangBeliau shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Para Nabi, kemudian yang

semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi

agamanya. Apabila agamanya begitu kuat (kokoh), maka semakin berat pula

ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan

kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan

hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa.”

(HR. Ahmad, 3/78, dishahihkan Al-Albani dalam Shahih Al-Jami’ no. 995).

• “Jika Allah mencintai suatu kaum maka mereka akan diuji” (HR. Ath-Thabrani

dalam Mu’jamul Ausath, 3/302. Dishahihkan Al-Albani dalam Shahih Al-

Jami’ no. 285).



Macam-Macam Masalah
• Masalah manusia satu sama lain berbeda-beda macam

dan kadarnya: kesehatan, ekonomi, karir, rumah
tangga, bisnis, dll.

• Orang yang hidupnya tertimpa banyak masalah disebut
ahli bala (baliyyah), sedangkan orang yang sedikit
masalahnya disebut ahlil ‘afiyah.

• Balasan yang Allah berikan kepada Ahlil bala yang sabar• Balasan yang Allah berikan kepada Ahlil bala yang sabar
tidak terkira banyaknya, sampai-sampai ahlil ‘afiyah
merasa berkhayal ingin mendapatkan
kedudukan/pahala yang diperoleh ahlil bala yang sabar
itu.

• Jadi bala/baliyyah itu juga sebenarnya anugrah kalau
kita benar dalam menyikapinya.



Hakikat ‘afiyah

1. Ilmu

2. Ibadah

3. Rizki dari jalan yang halal

4. Rasa syukur atas nikmat

5. Dan kemantapan untuk tetap sabar atas ujian5. Dan kemantapan untuk tetap sabar atas ujian

> “Sabar tidak identik dengan pasrah dan putus
asa, sabar itu menerima ketetapan Allah
dengan hati yang lapang, tidak berkeluh
kesah, dibarengi dengan terus ikhtiar sebaik
mungkin”



Perbedaan dalam menyikapi masalahPerbedaan dalam menyikapi masalah

1. Orang yang kurang kuat iman : mencari

solusinya kepada makhluq :

a. Mahluk hidup : manusia, orang pinter, dukun, 

atasan, tetangga ,dll.

b. Makhluq yang sudah mati : makam/ kuburanb. Makhluq yang sudah mati : makam/ kuburan

c. Benda mati : keris, batu, dll

2. Orang yang kuat iman : mencari solusinya

kepada Allah : sampai pada hal yang sepele

sekalipun.



Tentang syikayah

• “Barang siapa yang diawal harinya sudah

berkeluh-kesah kepada manusia (tentang

masalah yang ia hadapi) maka dia berarti tidak

sabar. --Karena tidaklah pantas kita berkeluh

kesah/curhat kecuali kepada Allah, karena itukesah/curhat kecuali kepada Allah, karena itu

bagian daripada doa--, dan barang siapa yang

pagi-pagi merasa sedih (meratapi nasibnya),

maka dianggap dia murka/tidak bersyukur

kepada Allah”



Kisah Nabi Yunus dalam menghadapi masalah

• Kisah Nabi Yunus yang dimakan ikan : ia berdoa
kepada Allah QS. Al- Anbiya ayat 80 “Nabi Yunus
berdoa di dalam kegelapan yang sangat gelap ( di
dalam perut, di dasar laut, di malam hari) : “Tidak
ada yang berhak disembah kecuali engkau
(Allah), maha suci engkau ya Allah aku
mengalami seperti ini bukan karena engkaumengalami seperti ini bukan karena engkau
dzalim, sesungguhnya aku ini termasuk orang-
orang yang dzalim”.

Nabi Yunus mengajarkan kepada kita bahwa
setiap kita memilki masalah maka harus
instropeksi diri dan jangan mencari kambing
hitam (menyalahkan orang lain)



Kisah Nabi Musa Yang dikejar fir’aun

• Nabi Musa dan pengikutnya terjebak laut, QS

as- Syuara ayat 61-62 : “ ketika kedua

golongan itu saling melihat, maka

pengikutnya nabi musa bilang “ pasti kita

ketangkap” , Nabi Musa bilang “ tidakketangkap” , Nabi Musa bilang “ tidak

mungkin!!, sesungguhnya Allah bersamaku

dan Allah pasti memberi petunjuk kepadaku”.

Dan akhirnya Allah perintahkan Nabi Musa

untuk memukulkan tongkat…

• Allahumma lakalhamdu wailaikal musytaka….



Kisah nabi Ibrahim yang dibakar oleh Namrud

• Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh berhala
dengan palu yang sangat besar, yang disisakan
berhala yang paling besar dan palu nya
dikalungkan di leher berhala yang paling besar…

• Dikumpulkan kayu bakar untuk membakar Nabi
Ibrahim…Ibrahim…

• Api sangat besar, dan nabi Ibrahim dilemparkan

• Saat itu Jibril menawarkan bantuan, “Kalau
bantuan yang dimaksud adalah bantuanmu maka
tidak!, kemudian Allah berfirman : “ wahai api
jadilah engkau dingin dan selamatkanlah
Ibrahim”.(QS al-Anbiya ayat 69)



Kanapa kita sudah berdoa kepada

Allah tapi masalah tak kunjung selesai?

Kanapa kita sudah berdoa kepada

Allah tapi masalah tak kunjung selesai?

• Boleh jadi penyebabnya adalah karena kita

baru ingat Allah saat kita susah, kalau tidak

susah/senang tidak ingat Allah.

• Apa maksud Senang Ingat Allah? :• Apa maksud Senang Ingat Allah? :

a. Sehat : digunakan Ibadah

b. Rizki sedang lapang : shadaqah


