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BENCANA ALAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM 
 

Oleh: Dr. Marzuki, M.Ag. 

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
وأشهد أن ال إله . احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إال على الظاملني

وأشهد أن . اهللا، وحده ال شريك له، له امللك، وله احلمد، وهو على كل شىء قدير
اللهم صل وسلم . رسول اهللا، الرمحة املهداة، والنعمة املسداة، والسراج املنري عبده داحمم

فقد قال ربنا تبارك امسه : أما بعد. وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه والتابعني
 :الكرمي لعزيزاوصفا للكتاب 

َوَلَقْد فـَتَـنا الِذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم . َال يـُْفتَـُنونَ  َأَحِسَب الناُس َأْن يـُتـْرَُكوا َأْن يـَُقوُلوا َءاَمنا َوُهمْ 
 )٣-٢:العنكبوت( فـََليَـْعَلَمن اللُه الِذيَن َصَدُقوا َولَيَـْعَلَمن اْلَكاِذِبنيَ 

 
“Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah 
beriman", sedang mereka tidak diuji lagi? 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.” (QS. al-‘Ankabut 
(29): 2-3). 

 

رَُكـــوا َأْن يـَُقولُـــوا آَمنـــا َوُهـــْم ال يـُْفتَـنُـــوَن { : وقولـــه: قـــال ابـــن كثـــري } َأَحِســـَب النـــاُس َأْن يـُتـْ
أن اهللا سبحانه وتعاىل ال بد أن يبتلـي عبـاده املـؤمنني حبسـب مـا : استفهام إنكار، ومعناه

أشــــد النــــاس بــــالء األنبيــــاء مث : "عنــــدهم مــــن اإلميــــان، كمــــا جــــاء يف احلــــديث الصــــحيح
فاألمثـل، يبتلـى الرجـل علـى حسـب دينـه، فـإن كـان يف دينـه صـالبة الصاحلون، مث األمثل 

ــا يـَْعَلــِم اللــُه { : وهــذه اآليــة كقولــه) . ٢" (زيــد يف الــبالء ــَة َوَلمأَْم َحِســْبُتْم َأْن تَــْدُخُلوا اْجلَن
 ،]١٤٢: آل عمران) [٣(} الِذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َويـَْعَلَم الصاِبرِيَن 

ال تستغين احلياة عن االمتحان واالختبار، ليعرف احملسن من املسيء  :هيليوهبة الز قال 
، والعامــل واملقصــر أو غــري العامــل، واملســتقيم والفــاجر، وهكــذا حيــاة البشــر أمــام اهللا عــّز 
وجّل، ال بـّد هلـم مـن االختبـار، ليتميـز املؤمنـون الصـادقون والكـاذبون، ويعـرف ااهـدون 

 .سن بإحسانه، واملسيء بإساءتهواملتقاعسون، فيجازى احمل
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فاإلميــان لــيس قـَــْوًال فحســب؛ ألن القــول قــد يكــون ِصــْدقاً ، وقــد يكــون   :الشــعراويقــال 
[ } َوُهــــْم َال يـُْفتَـنُــــوَن { كــــذباً ، فــــال بُــــد بعــــد القــــول مــــن االختبــــار ومتحــــيص اإلميــــان 

ومــن «  .ان فــإْن صــرب علــى االبــتالءات وعلــى احملــن فهــو صــادق اإلميــ]  ٢: العنكبــوت 
ـــا حـــدثوه مبـــا قـــال  يق أيب بكـــر يف حادثـــة اإلســـراء واملعـــراج ، فلمـــدذلـــك مـــا كـــان مـــن الص

يف حني ارتد الـبعض « إْن كان قال فقد صدق » : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
يريـد مـن هـذه اخلـوارق ، الـيت يقـف أمامهـا العقـل  -تبارك وتعـاىل  -وكذبوا ، وكأن احلق 

أْن ُمييـــز بـــني النـــاس ليحمـــل أمـــر الـــدعوة أشـــداُء اإلميـــان والعقيـــدة ، وَمـــْن لـــديهم يقـــني  -
  .بِصْدق الرسول يف البالغ عن ربه 

   .وهذه مسألة يقف عندها العقل ، وال يقبلها إال باإلميان 
تالء بين فانظر مثًال إىل اب]  ٣: العنكبوت [ } . . . َوَلَقْد فـَتَـنا الذين ِمن قـَْبِلِهْم { 

إسرائيل مع فرعون ، إذن فابتالؤكم أهوِن وأخّف ، وفيه رمحة من اهللا بكم وأنتم أيسر 
  ] . ٣: العنكبوت [ } فـََليَـْعَلَمن اهللا الذين َصَدُقواْ َولَيَـْعَلَمن الكاذبني { منهم 
إن اإلميان ليس كلمة تقال إمنا هو حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات : سيد قطبقال 
: فال يكفي أن يقول الناس . احتمال اء وجهاد حيتاج إىل صرب ، وجهد حيتاج إىلأعب
وهم ال يرتكون هلذه الدعوى ، حىت يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها وخيرجوا منها . آمنا

كما تفنت النار الذهب لتفصل بينه وبني العناصر . صافية عناصرهم خالصة قلوم
وكذلك  -ه وهذا هو أصل الكلمة اللغوي وله داللته وظله وإحياؤ  -الرخيصة العالقة به 
  .تصنع الفتنة بالقلوب

َوَلَقْد فـَتَـنا  :هذه الفتنة على اإلميان أصل ثابت ، وسنة جارية ، يف ميزان الّله سبحانه 
  ..» الِذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم ، فـََليَـْعَلَمن اللُه الِذيَن َصَدُقوا َولَيَـْعَلَمن اْلكاِذِبنيَ 

بتالء ولكن االبتالء يكشف يف عامل الواقع ما هو والّله يعلم حقيقة القلوب قبل اال
مكشوف لعلم الّله ، مغيب عن علم البشر فيحاسب الناس إذن على ما يقع من 

وهو فضل من الّله من جانب ، . عملهم ال على جمرد ما يعلمه سبحانه من أمرهم
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أمره  وعدل من جانب ، وتربية للناس من جانب ، فال يأخذوا أحدا إال مبا استعلن من
  !.فليسوا بأعلم من الّله حبقيقة قلبه. ، ومبا حققه فعله

ــــَونُكْم ِبَشــــْيٍء ِمــــَن اْخلَــــْوِف َواْجلُــــوِع َونـَْقــــٍص ِمــــَن اْألَْمــــَواِل َواْألَنـُْفــــِس  :قــــال اهللا تعــــاىل ُل َولََنبـْ
ـــاِبرِينَ  ـــِر الص َمـــَراِت َوَبشُهْم ُمِصـــيَبٌة قَـــالُ  .َوالث . وا ِإنـــا لِلـــِه َوِإنـــا ِإلَْيـــِه رَاِجُعـــونَ الـــِذيَن ِإَذا َأَصـــابـَتـْ

ْم َوَرْمحٌَة َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدونَ  ِ١٥٧-١٥٥: البقرة( أُولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َر( 
 

“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, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, 
mereka mengucapkan, "Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji`uun". Mereka itulah yang 
mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah 
orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. al-Baqarah (2): 155-157). 

َنًة َال ُتِصيَنب الِذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصًة َواْعَلُموا َأن اللَه َشِديُد اْلِعَقابِ   َواتـُقوا ِفتـْ

”Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang 
zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya.” (QS. al-
Anfal (8): 25). 

  َلَشِديدٌ َوِإْذ تََأذَن رَبُكْم لَِئْن َشَكْرُمتْ َألَزِيَدنُكْم َولَِئْن َكَفْرُمتْ ِإن َعَذاِيب 

”Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: "Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, pasti Kami akan menambah (ni`mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari 
(ni`mat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".” (QS. Ibrahim (14): 7). 

 
Dalam ayat yang lain Allah Swt. berfirman:  

َظَهَر اْلَفَساُد ِيف اْلبَـر َواْلَبْحِر ِمبَا َكَسَبْت أَْيِدي الناِس لُِيِذيَقُهْم بـَْعَض الِذي َعِمُلوا َلَعلُهْم 
 يـَْرِجُعونَ 

 
“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan 
manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan 
mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. al-Rum (30): 41).   

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
َرَأَهـــا ِإن َمـــا َأَصـــاَب ِمـــْن ُمِصـــيَبٍة ِيف اْألَْرِض َوَال ِيف أَنـُْفِســـُكْم ِإال ِيف  ـــِل َأْن نـَبـْ ـــاٍب ِمـــْن قـَْب  ِكَت

ِلَكْي َال تَْأَسـْوا َعلَـى َمـا فَـاَتُكْم َوَال تـَْفَرُحـوا ِمبَـا َءاتَـاُكْم َواللـُه َال حيُِـب  . َذِلَك َعَلى اللِه َيِسريٌ 
  )٢٣-٢٢: احلديد( ُكل ُخمَْتاٍل َفُخورٍ 


