
SEBUAH NASEHAT SEBAGAI PENENANG 

DAN PENYEMANGAT DAN KESABARAN 

UNTUK KAUM MUSLIMIN 

 

وب اليه و نعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد اهلل فال ن الحمد هلل نحمده و نستعينه و نستغفره و نت

 مضل له و من يضلل فال هادي له و أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله

ُقوا اهلَل َحقَّ ُتَقاتِهِ ) ِذيَن َءاَمنُوا اتَّ َأيَُّها الَّ ْسلُِمونَ َواَل َتُموُتنَّ إاِلَّ  ۦي ٰٓ َأيَُّها)(  َوَأْنُتْم مُّ ْن نَّْفٍس  ي ٰٓ ُقوا َربَُّكُم الَِّذى َخَلَقُكْم مِّ النَّاُس اتَّ

ا َونَِسآءا  ِحَدٍة َوَخَلَق مِْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ مِنُْهَما ِرَجاالا َكثِيرا ِذى اهللَ  َواتَُّقوا ۚ  و   َكاَن َعَلْيُكْم اهللَ  إِنَّ  ۚ  َواْْلَْرَحاَم  ۦبِهِ  َتَسآَءُلونَ  الَّ

َأيَُّها)  ( بااَرقِي َلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم  ي ٰٓ ا ، ُيْصلِْح َلُكْم َأْعم  ِذيَن َءاَمنُوا اتَُّقوا اهلَل َوُقوُلوا َقْوالا َسِديدا  اهللَ  ُيطِعِ  َوَمنْ  ۚ  الَّ

ا ۥَوَرُسوَلهُ  يما
ا َعظِ  ( َفَقْد َفاَز َفْوزا

يث كتاب اهلل و خير الهدي هدي محمد صلى اهلل عليه وسلم و شرو العمور مهدثاهتا و كل بعد فإن أصدق الحد أما

 .مهدثة بدعة و كل بدعة ضالله و كل ضاللة يف النار

 

ARTINYA : 

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan 

ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami 

dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka 

tidak ada yang dapat menye-satkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka 

tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada 

sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu 

bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-

Nya. 

 



“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar 

takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan 

beragama Islam.” (QS. Ali ‘Imran: 102) 

 

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakanmu 

dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan dari-pada 

keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 

Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) Nama-Nya kamu saling 

meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya 

Allah selalu menjaga dan menga-wasimu.” (QS. An-Nisaa’: 1) 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah 

perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan 

mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, 

maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.” (QS. Al-Ahzaab: 

70-71) 

Amma ba’du: 

Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah (al-Qur’an) dan sebaik-

baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shollallahu 'alaihi wa Sallam(as-

Sunnah). Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan (dalam agama), 

setiap yang diada-adakan (dalam agama) adalah bid’ah, setiap bid’ah adalah sesat, 

dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka.Allahu Jalla wa 'Alaa berfirman : 

Al-Baqarah 2:155 

َن  َوَلنَْبُلَونَُّكم َن  ْلُجوعِ ٱوَ  ْلَخْوِف ٱبَِشْىٍء مِّ لِ ٱَوَنْقٍص مِّ ِت ٱوَ  ْْلَنُفسِ ٱوَ  ْْلَْمَو  ِر  ۚ  لثََّمَر  بِِرينَ ٱَوَبشِّ   لصَّ 

Dan Kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, 

kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada 

orang-orang yang sabar, 

Al-Baqarah 2:156 

ِذينَ ٱ ا لَّ ِصيَبٌة َقاُلوٰٓ َبْتُهم مُّ ِجُعونَ  إَِلْيهِ  َوإِنَّٓا لِلَّهِ  إِنَّا ۚ  إَِذٓا َأَص    َر 

 



(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata “Inna lillahi wa 

inna ilaihi raji‘un” (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami 

kembali). 

Al-Baqarah 2:157 

ئَِك ُأو بِِّهْم َوَرْحَمةٌ  َل ٰٓ ن رَّ ٌت مِّ  َعَلْيِهْم َصَلَو 
 
  ْلُمْهَتُدونَ ٱئَِك ُهُم َل ٰٓ َوُأو ۚ

"Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Rabb mereka, dan 

mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk". 

 

Via wa ini kami menasehati diri kami secara khusus dan kepada kaum muslimin 

secara umum baik yg berada dinegara kami yg tercinta ini atau dinegeri jiran kami, 

dihari hari ini kita seluruhnya muslim dan non muslim di dunia telah Allah uji sedikit 

dari rasa takut yaitu dalam bentuk satu mushibah cobaan dan bala' apa yang 

dinamakan oleh mereka V CORONA yang sangat mematikan, wanas alullaha al 

'aafiyah wassalaamah!  

Kita sebagai kaum muslimin, kaum yang telah ber iman kepada Allah Jalla wa 'Alaa, 

wajib bagi untuk meyakini bahwa seluruh yang terjadi ini merupakan semata mata 

ujian dan cobaan dari Nya, dan Allah Tabaaraka wa Ta'ala  فعال لما يريد  Dia berbuat 

sekehendaknya.  

Nah, ketika ujian dan cobaan ini datang serta menimpa kita, apa yg seharusnya kita 

lakukan?, yang kita lakukan adalah: 

 

PERTAMA: Mengamalkan ayat Allah yg diatas dengan mengucapkan  ليه إنا هلل وإن إ

 راجعون،

 

KEDUA : Hendaklah BERSABAR dalam menghadapi ujian dan cobaan ini, bukan 

dengan cara mengumpat, mencela, merasa kesal atau melakukan perbuatan 

perbuatan bid'ah atau perbuatan syirik yg akan membatalkan keimanan kita kepada 

Allah Jalla wa 'Alaa.  

 



Suatu musibah atau bala' dari Allah Jalla wa 'Alaa tidak boleh bagi kita melawannya 

dengan satu perbuatan ma'siyat atau dengan perbuatan bid'ah atau kesyirikan, karena 

yang demikian akan mendatangkan dan menambah kemurkaan Allah Tabaaraka wa 

Ta'ala.  

Akan tetapi hendaklah kita bersabar dan introfeksi diri kita masing masing dan 

berusaha kita kembali kepada Allah Ta'ala serta bersabar.  

 

Bahkan rasa SABAR yang paling tinggi adalah dia BERSYUKUR kepada Allah 

Ta'ala, karena apa?, karena Allah Jalla wa 'Alaa akan  MENGHAPUS seluruh dosa 

dosanya dikarenakan mushibah tersebut.  

Ketiga : Kemudian juga kami nasehatkan kepada kita seluruhnya, BERTAUBAT 

kepada Allah Jalla wa 'Alaa TAUBATAN NASHUUHA atas segala dosa dosa dan 

kesalahan yg telah kita kerjakan selama ini, karena kita yakin dan mengimani bahwa 

apapun bentuk mushibah, bala', cobaan dan bencana yang terjadi dipermukaan bumi, 

baik di daratan atau di laut tidak lain tidak bukan adalah dikarenakan ulah tangan 

tangan manusia, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan : 

Ar-Rum 30:41 

  َيْرِجُعونَ  َلَعلَُّهمْ  َعِمُلوا لَِّذىٱلُِيِذيَقُهم َبْعَض  لنَّاسِ ٱبَِما َكَسَبْت َأْيِدى  ْلَبْحرِ ٱوَ  ْلَبرِّ ٱفِى  ْلَفَسادُ ٱ َظَهرَ 

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan 

manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) 

perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)". 

 

Alloh juga berfirman:  

An-Nur 24:31 

اَوتُ  َه  هللِ ٱإَِلى  ۚ  وُبوٰٓ ا َأيُّ ُكْم ُتْفِلُحونَ  ْلُمْؤمِنُونَ ٱَجِميعا   َلَعلَّ

" Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar 

kamu beruntung.   Dan Syahid daripada ayat ini adalah : "Dan bertaubatlah kalian 

kepada Allah seluruhnya wahai orang orang mu'min semoga kalian menjadi orang 

orang yang berbahagia". 

 



Dan Allah juga berfirman di surat yang lain : 

ا ُيَمتِّعُكم إَِليهِ  ُتوُبوا ُثمَّ  َربَُّكم ِفُرواَتغسٱ َوَأنِ ) َتـ عا َسّمى َأَجل إَِلى   َحَسناا مَّ     ۥَفضَلهُ  َفضل ِذی ُكلَّ  َوُيؤِت  مُّ
 
وا َوإِن   ۚ  َفإِنِّی َتَولَّ

  (َكبِيرٍ  َيوم َعَذاَب  َعَليُكم َأَخاُف 

[Surat Hud 3] 

Artinya : "Dan minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah 

kepada Nya, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian kesenangan yang baik 

sampai pada ajal yang sudah ditetapkan dan akan memberikan setiap  yang memiliki 

keutamaan satu keutamaannya, dan sebaliknya kalau kalian berpaling sesungguhnya 

saya mengkhawatirkan akan ditimpakan atas kalian adzab dihari kiamat". 

 

Dan Allah juga berfirman :  

 At-Tahrim 66:8 

َأيَُّها ِذينَ ٱ َي ٰٓ ا ۚ  َءاَمنُوا لَّ ـ َاتُِكْم َوُيْدِخَلُكْم َجنَّ ٍت َتْجِرى مِن َتْحتَِها  هللِ ٱ إَِلى ُتوُبوٰٓ َر َعنُكْم َسيِّ ا َعَسى  َربُُّكْم َأن ُيَكفِّ َتْوَبةا نَُّصوحا

رُ ٱ ِذينَ ٱوَ  ىَّ لنَّبِ ٱ هللُ ٱَيْوَم اَل ُيْخِزى  ْْلَْنَه  نِِهْم َيُقوُلوَن َربَّنَٓا َأْتِمْم َلنَا ُنوَرَنا وَ ۥ  هُ َمعَ  ۚ  َءاَمنُوا لَّ  ْغِفرْ ٱُنوُرُهْم َيْسَعى  َبْيَن َأْيِديِهْم َوبَِأْيَم 

  َقِديرٌ  َشْىءٍ  ُكلِّ  َعَلى   إِنََّك  ۚ  َلنَٓا

Wahai orang-orang yang beriman! Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang 

semurni-murninya, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-

kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya 

sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang 

yang beriman bersama dengannya; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan 

di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, “Ya Rabb kami, sempurnakanlah 

untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami; Sungguh, Engkau Mahakuasa atas 

segala sesuatu.” 

KEEMPAT : kami nasehatkan juga kpada kita seluruhnya, hendaklah kita dihari 

hari ini memperbanyak berdo'a kepada Allah Ta'ala, terutama no mengamalkan do'a 

do'a pagi dan sore, memperbanyak istighfar, salawat serta mengamakan do'a do'a 

berikut ini : 

 



اَن يَ  ١ َم َيُقوُل  َسِمْعُت :  ُقوُل عن ُعْثَماَن َيْعنِي اْبَن َعفَّ  َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ِ
 الَِّذي اَل َيُضرُّ َمَع )َرُسوَل اهلل

ِ
َمْن َقاَل بِْسِم اهلل

اٍت َلْم ُتِصْبُه َفْجَأُة َباَلءٍ  ِميُع اْلَعلِيُم َثاَلَث َمرَّ َماِء َوُهَو السَّ ٌء فِي اْْلَْرِض َواَل فِي السَّ
ْ
َوَمْن َقاَلَها ِحيَن  بَِح ى ُيْص  َحتَّ اْسِمِه َشي

 
َ
اٍت َلْم ُتِصْبُه َفْجَأُة َباَلٍء َحتَّى ُيْمِسي  (ُيْصبُِح َثاَلُث َمرَّ

1. Artinya : dari Utsman bin Affan Radhiyallahu Anhu berkata, aku telah 

mendengar Rasulullahi Shollallahu 'alaihi wasallam bersabda :  

"Barang siapa yang mengucapkan dengan nama Allah yang tidak akan akan 

memudhoratkan bersama namaNya sedikitpun yang ada di bumi dan di langit, dan 

Dia adalah Dzat yang Maha Mendengar dan Maha ber'ilmu 3x, tidak akan 

menimpanya bala' secara tiba tiba sampai pagi hari, dan barang siapa yang 

membacanya dipagi hari 3x tidak akan menimpa dia bala' secara tiba tiba juga 

sampai disore hari". Shohih Abu Dawud no. 5088. 

 

٢    
َّ
مِْن اْلَبَرِص َواْلُجنُوِن َواْلُجَذاِم َومِْن َسيِّْئ اْْلَْسَقامِ َكاَن َيُقوُل اللَُّهمَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأَنٍس َأنَّ النَّبِي  

 

2. Dari Anas bin Malik Radhiallahu 'anhu bahwa Nabi Shollallahu 'alaihi wa Sallam 

mengatakan : "Ya Allahu Saya berlindung dengan Engkau dari penyakit sopak, 

penyakit gila, penyakit kusta dan dari seluruh penyakit yang jelek". Shohihul Jaami' 

no. 1281. 

 

أال أخربكم أو أحدثكم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بالء من الدنيا "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  .٣

رواه النسائي "دعاء ذي النون ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظالمين"، فقيل له بلى، قال "دعا به فرج عنه . [ 

10491 ] 

3. Artinya : Berkata Rasulullah Shollallahu 'alaihi wa Sallam :  

"Maukah kalian saya khabarkan tentang sesuatu yang apabila ditimpa salah seorang 

diantara kalian oleh kesulitan atau bala' (cobaan) dari cobaan cobaan dunia, lalu dia 

berdo'a dengannya, maka Allah akan melapangkan dia dari cobaan tersebut", 



dikatakan kepada beliau : baiklah Rasulullah,  maka beliau bersabda : "Do'a dzin 

Nun (do'a Nabi Yunus 'Alaihis Sholaatu wasallaam : Tidak ada yang berhak diibati 

kecuali Engkau Ya Allah,  Maha Suci Engkau sesungguhnya saya termasuk orang 

orang yang zholim".  HR  An Nasaaiy : 10491 dan As Silsilatus Shohiihah (1744). 

 

Adapun nasehat kami yang KELIMA :  

Hendaklah kita mengamalkan tuntunan Nabi kita Shollallahu 'alaihi wa Sallam 

didalam mengantisipasi diri-diri kita dan kaum muslimin seluruhnya dari wabah 

wabah yang sudah menyebar tersebut, caranya sebagai berikut : 

 

1. Berkata Rasulullah Shollallahu 'alaihi wa Sallam :  

Artinya : "At Thoo'uun (penyakit Tho'un) merupakan 'adzab yang dikirimkan Allah 

Ta'ala kepada satu golongan dari kalangan Bani Israil, maka apabila terjadi disatu 

negeri sementara kalian berada dalam negeri tersebut maka jangan kalian keluar dari 

negeri tersebut dalam keadaan melarikan diri darinya, dan apabila terjadi disatu 

negeri sedangkan kalian tidaklah berada dalam negeri tersebut maka jangan kalian 

masuk ke negeri tersebut". 

Shohiihul Jaami' no. 3945. 

 

Bentuk penggambaran Nabawiyyah inilah yang dinamakan oleh 'Ulama dihari ini 

dengan (KARANTINA), maka dengan demikian mereka melakukannya.  

Dari Usamah bin Zeid Radhiallahu 'anhu dari Nabi Shollallahu 'alaihi wa 

Sallam bersabda beliau : Artinya :  

"Apabila kamu mendengar penyakit tho'uun berjangkit disatu negeri maka jangan 

kalian masuk kenegeri itu, dan apabila terjadi disatu negeri sementara kalian berada 

di dalamnya, maka jangan kalian keluar darinya". 

Shohihul Bukhaariy no.  5728. 

 

Dari 'Aisyah Radhiallahu 'anha berkata beliau :  



saya bertanya kepada Rasulullah Shollallahu 'alaihi wa Sallam tentang thoo'uun 

lantas beliau memberitahu kepada saya : sesungguhnya tho'uun itu satu adzab yang 

dikirimkan Allah Ta'ala atas siapa yang Dia kehendaki, dan kemudian Allah 

menjadikannya sebagai Rahmat bagi kaum mu'minin, tidak ada seorangpun yang 

telah terjadi thoo'uun lantas dia tetap tinggal dinegeri tersebut dalam keadaan sabar 

serta mengharapkan ganjaran dari Allah, kemudian dia mengilmui bahwa tidak akan 

menimpanya kecuali apa yang sudah Allah tuliskan baginya, kecuali adalah baginya 

ganjaran seperti pahala seorang yang syahiid". 

Shohiihul Bukhaariy no. 3474. 

 

Berkata asy Syaikh al 'Utsaimin rahimahullahu Ta'ala :  

"Rasulullahi Shollallahu 'alaihi wa Sallam telah mengabarkan bahwa ath thoo'un 

merupakan rijsun -'adzab yang telah dikirimkan olehNya Subhaana wa Ta'ala atas 

siapapun yang Dia kehendaki dari kalangan hamba hambanya.  

Dan ath Tho'uun juga dikatakan satu wabah tertentu, dikatakan juga bahwa dia 

merupakan seluruh wabah secara umum yang terjadi dibumi, lalu menimpa 

penduduknya dan ada yang mati diantara manusia itu.  

Samaan bentuk wabah tertentu atau wabah secara umum semisal KOLERA dan 

selainnya, maka ini dikatakan tho'uun, 'adzab yang dikirimkan oleh Allah, akan 

tetapi sebagai bentuk Rahmat bagi kaum mu'minin, apabila menimpa satu negeri 

seseorang dan dia tetap tinggal di dalamnya dalam keadaan sabar dan mengharapkan 

ganjaran dari Allah, dan dia sangat mengetahui bahwa tidak akan menimpa dia 

kecuali sesuatu yang sudah Allah taqdirkan atas dia, maka Allah akan menuliskan 

baginya ganjaran seperti seorang syahid 

Oleh karenanya datang dalam satu hadist shohih : Dari 'Abdurrahman bin 'Auf 

radhiallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shollallahu 'alaihi wa Sallam berkata :  

Artinya : "Apabila kalian mendengar ada tho'uun menimpa disatu negeri maka 

jangan kalian masuk ke negeri tersebut, dan demikian juga sebaliknya, apabila 

menimpa satu negeri sementara kalian ada di dalamnya, maka jangan kalian keluar 

dari negeri tersebut dalam bentuk lari daripadanya." 

Shohihul Bukhaariy no.  5729. 



Apabila terjadi tho'uun disatu negeri, maka jangan kita mendatangi negeri tersebut, 

karena mendatanginya berarti kita mencampakan diri kita kedalam kebinasaan, akan 

tetapi apabila terjadi dalam satu negeri sementara kita berada dalam negeri tersebut 

maka jangan kita keluar darinya dalam bentuk melarikan diri darinya, sesungguhnya 

bagaimanapun engkau lari dari apa yang sudah Allah taqdirkan, apabila terjadi disatu 

negeri tersebut, maka lari darinya tidak akan memberikan mamfa'at sedikitpun akan 

engkau.  

 

Syarhu Riyaadhus Sholihin (1/112). 

Wallahu A'lam bis Showab 

 

Penulis :  

Buya Abul Mundzir Dzul Akmal bin M Kamal Lc. 

Selasa malam Rabu 7 Sya'ban 1441 H/31 Maret 2020 M. 

Rimpan Ponpes Ta'zhiim as Sunnah. 


