
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  

-semoga Allah mengampuninya- 

Bencana 

انتشار مرض كورونا وغريه من األمراض 

 سبب الفواحش واجلرائم واإلعراضب

Wabah Corona 

Terjemah dan Catatan Kaki Oleh Al Faqir Ilallah: 
Abu Fairuz Abdurrahman bin Soekojo 

Al Qudsiy Al Indonesiy 

Karya Fadhilatusy Syaikh Al Allamah: 
Abu Abdirrahman Yahya bin Ali Al 

Yamaniy Al Hajuriy 
-semoga Allah memelihara beliau- 

Dan Petaka Lainnya 
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Judul Asli: 

انتشار مرض كورونا وغريه من األمراض بسبب الفواحش واجلرائم 

 واإلعراض

 
Judul Bebas Terjemahan: 

“Bencana Wabah Corona Dan Petaka Lainnya” 
 
 
 
 

Penulis Fadhilatusy Syaikh Al Muhaddits: 
Abu Abdirrahman Yahya Bin Ali Al Yamaniy Al Hajuriy 

-semoga Allah memelihara beliau- 
 

Diterjemah dan Diberi Catatan Kaki Oleh Al Faqir Ilallah: 
Abu Fairuz Abdurrahman Bin Soekojo Al Indonesiy Al Jawiy 

Al Qudsiy -semoga Allah memaafkannya- 
 

Cetakan Pertama: Indonesia, Rajab 1441 H 
Cetakan Kedua: Malaysia, Rajab 1441 H 

 
Maktabah Fairuz Ad Dailamiy 
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Idzin cetak resmi dari penulis untuk Al Akh Al Mifdhal As 

Salafiy Abi Abdirrahman Faisal Al Indonesiy –semoga Allah  

memberkahinya- 
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Pengantar Penerjemah وفقه هللا 
 

، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، رب العاملنياحلمد هلل  

صىل اهلل عليه وعىل آله وأصحابه أمجعني،  وأشهد أن حممدا عبده ورسوله.

 أما بعد:

 Maka sesungguhnya berikut ini adalah terjemahan 
dan catatan kaki terhadap khutbah Fadhilatusy Syaikh Al 
Muhaddits Abu Abdirrahman Yahya Bin Ali Al Hajuriy حفظه هللا, 
yang berjudul “Intisyaru Maradhi Corona Wa Ghairuhu 
Minal Amradh Bi Sababil Fawahisy Wal Jaraim Wal I’radh”. 

Khutbah tadi membahas tentang sebab asasi wabah 
Corona yang tengah melanda berbagai penjuru dunia, juga 
malapetaka yang lainnya, serta menjelaskan tentang jalan 
keluar yang wajib ditempuh bagi umat manusia agar selamat 
dari musibah ini semua. 
 Saya dengan memohon taufik pada Allah ta’ala 
menerjemahkannya dan memberikan catatan-catatan kaki 
yang penting terhadap dalil-dalil dan nasihat-nasihat yang 
beliau sampaikan. 
 Saya juga melengkapi catatan kaki tadi dengan 
pembelaan untuk Syaikhuna Yahya حفظه هللا yang mana fatwa 
beliau bahwasanya wabah tadi adalah bagian dari hukuman 
Allah untuk kaum kafir China yang banyak membunuhi kaum 
Muslimin di sebagian tempat di sana. 
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 Saya juga melengkapinya dengan pembelaan untuk 
Pemerintah Islam Arab Saudi yang ijtihad mereka dalam 
melindungi rakyat mereka dari besarnya resiko penyebaran 
wabah tadi telah diejek dan diolok-olok oleh sebagian 
munafikin dan orang-orang yang hatinya berpenyakit. 
 Saya juga melengkapinya dengan ucapan sebagian 
dari ulama yang lain yang terkait dengan wabah Corona, 
yaitu: 
Pertama: Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Samahatul Mufti 
Abdul Aziz Bin Abdillah Alusy Syaikh As Sa’udiy حفظهم هللا. 
Kedua: Fadhilatusy Syaikh Shalih Bin Abdillah Al Fauzan As 
Sa’udiy حفظه هللا. 
ketiga: Fadhilatusy Syaikh Abdul Muhsin Bin Hamd Al Abbad 
As Sa’udiy حفظه هللا. 
Keempat: Fadhilatusy Syaikh Abdul Hamid Bin Yahya Bin Zaid 
Al Yamaniy Al Hajuriy حفظه هللا. 
Kelima: Fadhilatusy Syaikh Adil Bin Ahmad Bin Muhammad Ali 
Syaikh As Sa’udiy حفظه هللا. 
Keenam: Fadhilatusy Syaikh Abdurraqib Bin Ali Al Yamaniy Al 
Kaukabaniy حفظه هللا. 
Ketujuh: Fadhilatusy Syaikh Zayid Bin Hasan Al Yamaniy Al 
Wushabiy حفظه هللا. 
 Saya jadikan isi khutbah Syaikhuna Yahya Al Hajuriy 
 memakai tinta yang ditebalkan agar lebih حفظه هللا
memudahkan para pembaca yang mulia di dalam 
membedakan antara isi khutbah beliau dan catatan kaki yang 
saya bubuhkan. 
 Selamat membaca, semoga Allah memberkahi kita 
semua. 
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Khutbah Pertama ه هللاحفظ  
 

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور  

أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي 

له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا عبده 

 ورسوله.

Sesungguhnya segala puji adalah bagi Allah, kami 
memuji-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya dan 
memohon ampunan kepada-Nya, serta kami berlindung 
kepada Allah dari kejahatan-kejahatan jiwa-jiwa kami, dan 
dari kejelekan-kejelekan amalan-amalan kami. Barangsiapa 
Allah memberinya petunjuk maka tidak ada yang mampu 
menyesatkannya. Dan barangsiapa Allah menyesatkannya 
maka tiada yang mampu untuk memberinya petunjuk(1). 

Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan 
yang benar selain Allah, satu-satunya, tidak ada sekutu bagi-
Nya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah 
hamba-Nya dan utusan-Nya. 

                                                 
(1) Penerjemah وفقه هللا berkata: Al Imam Adz Dzahabiy menyebutkan 
syair: 

 ن  ب   ت  س  ل   ال  ق  و   اء  ك  الذ   ف  ت  ه  
 و  ت   ب  ال  * إ   ع  اف 

  ق  ي  ف 
 .اب  ه  و  ال   ن  م 

“Kecerdasan berseru dan berkata: ‘Saya tidak bermanfaat, kecuali 
dengan taufik dari Al Wahhab (Yang Maha Pemberi)”. (“Siyar 
A’lamin Nubala”/18/hal. 58/biografi Isma’il As Samman). 
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ُقوا اهلل َحقَّ ُتَقاتِِه َواَل ََتُوُتنَّ إاِلَّ َوَأْنتُْم ُمْسلُِمونَ  ا الَِّذيَن َآَمنُوا اتَّ َ ]آل  ﴾﴿َيا َأهيه

 [. 201عمران:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kalian 
kepada Allah(2) dengan sebenar-benar ketaqwaan kepada-
Nya, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam 
keadaan kalian sebagai Muslimin.” 

ُكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدةٍ َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها ﴿ ا النَّاُس اتَُّقوا َربَّ َ َيا َأهيه

ُقوا اهلل  الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواأْلَْرَحاَم إِنَّ اهلل  َوَبثَّ ِمنُْهاَم ِرَج  ا َونَِساءا َواتَّ االا َكثرِيا

يباا
 [.2﴾ ]النساء:َكاَن َعَليُْكْم َرقِ

“Wahai manusia, bertaqwalah kalian pada Rabb kalian 
Yang menciptakan kalian dari satu jiwa, dan menciptakan 
darinya istrinya, dan menyebarkan dari keduanya lelaki 
yang banyak dan wanita yang banyak. Dan bertaqwalah 
kalian kepada Allah Yang kalian saling meminta dengan-
Nya dan peliharalah hubungan kekerabatan. Sesungguhnya 
Allah senantiasa mengawasi kalian.” 

                                                 
(2) Penerjemah وفقه هللا berkata: Thalq Bin Habib رحمه هللا berkata: 
“Ketakwaan adalah: engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah, 
di atas cahaya dari Allah, karena engkau mengharapkan pahala dari 
Allah. Dan engkau meninggalkan kedurhakaan kepada Allah, di atas 
cahaya dari Allah, karena engkau takut kepada hukuman Allah”. 
(Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam “Al Hilyah” (3/64) dan Ibnu 
Baththah dalam “Al Ibanatul Kubra” (no. 72). Hasan lighairih). 
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ا الَّذِ  َ ا * ُيْصلِْح َلُكْم َأْعاَملَُكْم ﴿َيا َأهيه ُقوا اهلل َوُقوُلوا َقْوالا َسِديدا يَن آَمنُوا اتَّ

 ﴾ ا َعظِياما َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيطِِع اهلل َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزا

 [.02- 00]األحزاب:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kalian 
kepada Allah(3) dan ucapkanlah perkataan yang lurus, 
niscaya Allah akan memperbaiki untuk kalian amalan-
amalan kalian, dan mengampuni untuk kalian dosa-dosa 
kalian. Dan barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya 
maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan 
yang agung.” 

أما بعد: فإن خري احلديث كتاب اهلل وخري اهلدى هدى رسول اهلل 

صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم، ورش األمور حمدثاهتا وكل حمدثة بدعة وكل 

 بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار.

Kemudian setelah itu: Maka sesungguhnya sebaik-
baik ucapan adalah Kalamullah, dan sebaik-baik jalan adalah 
jalan Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص (semoga shalawat dan salam dari Allah 
tercurah untuk beliau)-, seburuk-buruk perkara adalah 
perkara yang dibuat-buat, dan setiap perkara yang dibuat-
buat adalah bid’ah, dan setiap bid’ah adalah kesesatan, dan 

                                                 
(3) Penerjemah وفقه هللا berkata: Al Allamah Muhammad 
Abdurrahman Al Mubarakfuriy رحمه هللا berkata tentang makna: 
“Bertakwalah kepada Allah”: “Yaitu: dengan mendatangkan 
seluruh kewajiban, dan berhenti dari semua kemungkaran, karena 
sungguh ketakwaan adalah asas dari agama, dan dengan itu 
seseorang naik kepada martabat-martabat keyakinan”. (“Tuhfatul 
Ahwadziy”/5/hal. 229). 
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setiap kesesatan adalah di dalam Neraka. 

 Al Hakim meriwayatkan di “Mustadrak” beliau dari 
hadits Ibnu Umar ضي هللا عنهمار  dengan sanad yang hasan: 
bahwasanya Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: 

 تُ ابْ  نِ إِ  س  َخْ  ،نَ يْ رِ اجِ هَ لُ اْ  َشَ عْ ا مَ يَ »
  َل زَ نَ وَ  نَّ ِبِ  مْ تُ يْ لِ

 نْ أَ  اهللِبِ  ذُ وْ عُ ، أَ مْ كُ يْ فِ

ََ الَّ ا إِ ا ِبَ وْ لُ مَ عْ ى يَ تَّ َح  طه قَ  مٍ وْ  قَ يِف  ةُ َش احِ فَ الْ  رِ هَ ظْ تَ  : لْ نَّ هُ وْ كُ رِ ْد تُ   مُ هِ يْ فِ  رَ هَ  

ْ ، وَ مْ هِ فِ اَل ْس  أَ يِف  ْت َض مَ  نْ كُ يَ  ي لْ تِ الَّ  اعُ َج وْ اأْلَ وَ  نُ وْ اعُ الطَّ   اَل يَ كْ لِ وا اْ ُص قُ نْ يَ  َل

وا عُ نَ مْ يَ  لْ ، وَ مْ هِ يْ لَ عَ  انِ طَ لْ السه  رِ وْ َج وَ  ةِ نَ ؤْ لُ اْ  ةِ دَّ ِش وَ  ْيِ نِ الس  وا بِ ُذ ِخ  أُ الَّ إِ  انَ زَ يْ لِ اْ وَ 

 َد هْ ا عَ وُض قُ نْ يَ  لْ وا، وَ رُ طَ مْ يُ  لْ  مُ ائِ هَ بَ  الْ اَل وْ لَ وَ  ،ءِ اَم السَّ  نَ مِ  رَ طْ قَ وا الْ عُ نِ  مُ الَّ إِ  اةَ كَ الزَّ 

 انَ ا كَ مَ  َض عْ وا بَ ُذ َخ أَ وَ  ،مْ هِ رْيِ غَ  نْ مِ  مْ هُ وه ُد عَ  مْ هِ يْ لَ عَ  طَ ل   ُس الَّ إِ  هِ رسولِ  َد هْ عَ وَ  اهللِ

 أَ  مْ كُ َيْ  ا لْ مَ ، وَ مْ هْيِ دِ يْ  أَ يِف 
 بِ  مْ هُ تُ مَّ ئِ

 ى اهللُ قَ لْ  أَ الَّ إِ  -ويف رواية: ويتحروا– اهللِ اِب تَ كِ

 احلديث.« مْ هُ نَ يْ بَ  مْ هُ َس أْ بَ 

“Wahai orang-orang Muhajirin, ada lima perkara yang jika 

kalian diuji dengannya dan turun di antara kalian, aku 

berlindung pada Allah untuk kalian menjumpai lima perkara 

itu: tidaklah kekejian itu nampak di suatu kaum sama sekali 

hingga mereka mengerjakannya kecuali akan nampak pada 

mereka wabah Tho’un dan penyakit-penyakit yang belum 

datang pada para pendahulu mereka. Dan tidaklah mereka 

mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka akan 
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dihukum dengan tahun-tahun paceklik, kerasnya 

tanggungan, dan kezhaliman penguasa(4). 

                                                 
(4) Penerjemah وفقه هللا berkata: Al Imam Ibnul Qayyim رحمه هللا 
berkata: “Dan renungkanlah hikmah Allah ta’ala di dalam 
menjadikan musuh itu berkuasa terhadap para hamba 
(masyarakat) manakala orang yang kuat di antara masyarakat itu 
sendiri telah berbuat zhalim pada orang yang lemah di antara 
mereka, dan tidak ditegakkannya keadilan pada orang yang zhalim 
untuk orang yang dia zhalimi, bagaimana Allah menguasakan pada 
mereka orang yang berbuat demikian pada mereka; sebagaimana 
mereka berbuat pada rakyat mereka dan orang-orang lemah di 
antara mereka, sama persis. Dan ini adalah sunnah Allah ta’ala 
sejak adanya dunia sampai bumi ini dilipat dan dikembalikan 
sebagaimana permulaannya. 

Dan renungkanlah hikmah Allah ta’ala di dalam menjadikan 
para raja, pemerintah dan penguasa di kalangan para hamba itu 
sesuai dengan jenis amalan para hamba sendiri, bahkan seakan-
akan amalan para hamba itu nampak pada bentuk raja dan 
pemerintah mereka. Jika mereka istiqamah; raja-raja mereka juga 
istiqamah, jika mereka adil; raja mereka juga adil pada mereka, jika 
mereka curang; raja dan pemerintah mereka juga curang, jika 
nampak pada mereka makar dan tipu daya; maka pemerintah 
merekapun demikian, dan jika mereka menghalangi hak-hak Allah 
yang ada pada mereka, dan mereka pelit dengan hak tadi; raja dan 
pemerintah mereka juga akan menghalangi hak para hamba yang 
ada pada mereka, dan bersikap pelit pada mereka. Dan jika mereka 
mengambil dari orang-orang lemah mereka sesuatu yang mereka 
tidak berhak mengambilnya di dalam mu’amalah mereka; raja-raja 
merekapun akan mengambil dari mereka sesuatu yang raja-raja itu 
tidak berhak mengambilnya, dan membuat pajak-pajak dan tugas-
tugas. Dan setiap kali masyarakat mengeluarkan sesuatu dari orang 
yang lemah; raja-raja mereka akan mengeluarkan dari mereka 
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Dan tidaklah mereka menahan zakat kecuali mereka akan 

terhalangi dari hujan. Seandainya bukan karena binatang-

binatang ternak, niscaya mereka tak akan diberi hujan. Dan 

tidaklah mereka membatalkan perjanjian dengan Allah dan 

perjanjian dengan Rasul-Nya kecuali akan dikuasakan pada 

mereka musuh mereka dari luar kalangan mereka, musuh 

tadi akan mengambil sebagian kekuasaan yang dulu ada di 

tangan mereka. Dan tidaklah para pemimpin mereka itu 

tidak berhukum dengan Kitabullah –dalam riwayat lain: dan 

mereka tidak bersungguh-sungguh melaksanakannya- 

kecuali Allah akan menjadikan keganasan mereka terjadi di 

antara mereka sendiri.”(5). 

                                                 
secara paksa. Maka pemerintah mereka itu nampak di dalam 
bentuk amalan-amalan mereka. 

Dan bukanlah masuk ke dalam hikmah ilahiyyah untuk 
Allah menguasakan orang-orang yang buruk dan jahat kecuali 
terhadap orang-orang yang sejenis dengan mereka. Dan manakala 
generasi pertama umat ini adalah generasi terbaik dan paling 
berbakti; para pemerintah merekapun seperti itu. Manakala umat 
ini membuat percampuran (baik dan buruk); pemerintah mereka 
juga membuat percampuran terhadap mereka. Maka hikmah Allah 
enggan untuk menguasakan pada kita di zaman-zaman semacam 
ini semisal Mu’awiyah dan Umar bin Abdil ‘Aziz; lebih-lebih lagi 
yang semisal Abu Bakr dan Umar. Bahkan pemerintah kita adalah 
berdasarkan kadar kondisi kita, sebagaimana pemerintah 
masyarakat sebelum kita adalah berdasarkan kadar kondisi 
masyarakat mereka. Itu semua adalah keharusan dan tuntutan dari 
hikmah.” 
(Selesai dari “Miftah Daris Sa’adah”/Ibnul Qayyim/hal. 253-254). 
(5) Penerjemah وفقه هللا berkata: diriwayatkan oleh Al Hakim dalam 
“Al Mustadrak“ (8688), Ibnu Majah (4019), Al Baihaqiy dalam 
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Wahai para hamba Allah, sesungguhnya itu adalah 

hadits yang agung, dan dia itu dipersaksikan di dunia realita. 

Karena sesungguhnya perkara yang dikandung oleh hadits 

ini tersebut telah terjadi di kalangan para hamba Allah, 

tanpa mungkin dihindari. Dan engkau melihat banyak sekali 

manusia sekarang mereka mengeluhkan tentang 

tersebarnya berbagai penyakit, dilanggarnya kehormatan, 

terjadinya kemarau dan kekeringan, serta berlangsungnya 

fitnah-fitnah yang menimpa mereka, juga berkuasanya 

musuh-musuh terhadap mereka, juga terjadinya 

peperangan di antara mereka sendiri, serta peristiwa-

peristiwa lain yang disebutkan di dalam hadits tadi. 

Dan tidaklah yang demikian itu kecuali bagian dari 

dalil (penunjuk) akan benarnya kenabian Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص, dan 

jujurnya berita beliau, karena yang terjadi pada umat 

manusia, yang berupa penyakit-penyakit yang mematikan, 

fitnah-fitnah yang memporak-porandakan, keburukan-

keburukan yang bergejolak di tengah-tengah mereka itu 

semua dengan sebab dosa-dosa(6). 

                                                 
“Syu’abul Iman” (3042) dan yang lainnya. Al Imam Al Albaniy  رحمه

 berkata dalam “Ash shahihah” (1384): “Maka hadits ini hasan هللا
dengan kumpulan jalan-jalannya.” Dan dihasankan juga oleh Al 
Imam Al Wadi’iy رحمه هللا dalam “Al Jami’ush Shahih Fil Qadar” (hal. 
431/cet. Maktabah Shan’a Al Atsariyyah). 
(6) Penerjemah وفقه هللا berkata: Al Imam Ibnul Qayyim رحمه هللا 
berkata: “Maka termasuk dari sebab terbesar bagi terjadinya 
kematian yang menyeluruh adalah: banyaknya perzinaan, 
disebabkan oleh leluasanya para wanita untuk bercampur-baur 
dengan para lelaki, dan berjalan di antara lelaki dalam keadaan 
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Allah ta’ala berfirman: 

ْن لَُكْم  ﴿ نَّاُهْم يِف اأْلَْرِض َما َلْ ُنَمك  َأَلْ َيَرْوا َكْم َأْهَلْكنَا ِمْن َقبْلِِهْم ِمْن َقْرٍن َمكَّ

تِِهْم َفَأْهَلْكنَاُهْم  ِري ِمْن ََتْ ا َوَجَعْلنَا اأْلَْْنَاَر ََتْ اَمَء َعَليِْهْم ِمْدَرارا َوَأْرَسْلنَا السَّ

 .[6]األنعام:  ﴾وِبِْم َوَأْنَشْأَنا ِمْن َبْعِدِهْم َقْرناا آَخِريَن بُِذنُ 

“Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak 
generasi yang telah Kami binasakan sebelum mereka, 
padahal (generasi itu) telah Kami teguhkan kedudukan 
mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah 
Kami berikan kepada kalian, dan Kami curahkan hujan yang 
lebat atas mereka, juga Kami jadikan sungai-sungai 
mengalir di bawah mereka, kemudian Kami binasakan 
mereka karena dosa mereka sendiri, dan Kami ciptakan 
sesudah mereka generasi yang lain” (7). 

                                                 
memamerkan perhiasan mereka dan berhias diri. Andaikata para 
pemegang kekuasaan mengetahui kerusakan dunia dan kerusakan 
rakyat sebelum rusaknya agama; niscaya mereka akan menjadi 
orang yang paling melarang terjadinya perkara tadi”. (“Ath 
Thuruqul Hukmiyyah”/Ibnul Qayyim/hal. 408). 
(7) Penerjemah وفقه هللا berkata: Al Imam Ibnu Katsir رحمه هللا berkata: 
“Kemudian Allah ta’ala berfirman untuk memberikan petuah dan 
peringatan pada mereka agar jangan sampai mereka tertimpa 
siksaan dan hukuman duniawi yang telah menimpa orang-orang 
yang mirip dan semisal dengan mereka, dari generasi-generasi 
yang telah lampau yang mana mereka itu dulunya lebih besar 
kekuatannya, lebih banyak hasil pengumpulannya, lebih banyak 
harta dan anak-anaknya, dan lebih banyak mengambil keuntungan 
dari tanah dan bangunan daripada generasi yang sekarang. Allah 
berfirman (yang artinya): “Apakah mereka tidak memperhatikan 
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 Maka setiap generasi yang binasa di masa lampau, 
demikian pula generasi yang akan binasa yang akan datang; 

                                                 
berapa banyak generasi yang telah Kami binasakan sebelum 
mereka, padahal (generasi itu) telah Kami teguhkan kedudukan 
mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah Kami 
berikan kepada kalian”, Yaitu: berupa harta, anak-anak dan umur 
yang panjang, kehormatan yang besar, kelapangan hidup, dan 
banyaknya tentara. “Dan Kami curahkan hujan yang lebat kepada 
mereka” Yaitu: mengucur susul-menyusul, “Juga Kami jadikan 
sungai-sungai mengalir di bawah mereka” Yaitu: Kami perbanyak 
hujan dari awan pada mereka, dab juga mata air-mata air di bumi, 
yaitu: sebagai penguluran (kepada kesesatan) untuk mereka, 
“Kemudian Kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri” 
Yaitu: dengan sebab kesalahan dan dosa-dosa mereka, yang 
mereka perbuat. “Dan Kami ciptakan sesudah mereka generasi 
yang lain” Yaitu: para pendahulu telah sirna seperti hari kemarin 
yang telah lenyap, dan Kami jadikan mereka sebagai buah bibir. 
“Dan Kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain” Yaitu: 
generasi yang lain untuk Kami uji mereka, lalu mereka berbuat 
seperti perbuatan kaum yang tadi, selanjutnya mereka binasa 
sebagaimana binasanya kaum yang tadi. 

Maka waspadalah wahai orang-orang yang diajak 
berbicara. jangan sampai kalian tertimpa seperti apa yang 
menimpa mereka, sementara kalian itu tidaklah lebih mulia bagi 
Allah daripada mereka. Dan Rasul yang kalian dustakan itu lebih 
mulia bagi Allah daripada Rasul mereka. Maka kalian lebih layak 
untuk terkena siksaan dan penyegeraan hukuman daripada 
mereka, kalau bukan karena kelembutan dan kebaikan Allah 
(niscaya kalian telah tertimpa adzab tadi –pen)”. 
(Selesai dari “Tafsirul Qur’anil ‘Azhim”/3/hal. 240-241). 
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sebab kebinasaannya dan sebab hilangnya, jatuhnya dan 
runtuhnya mereka adalah dosa-dosa(8). 

Allah ta’ala berfirman: 

ْم ﴿ ْيَطاُن َأْعاَمهَلُ ُم الشَّ َن هَلُ َ لَُكْم ِمْن َمَساكِنِِهْم َوَزيَّ ا َوَثُموَد َوَقْد َتَبيَّ َوَعادا

يَن  بِيِل َوَكاُنوا ُمْسَتْبِِصِ ُهْم َعِن السَّ َوَقاُروَن َوفِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوَلَقْد  *َفَصدَّ

وا  ُكالا فَ  *يِف اأْلَْرِض َوَما َكاُنوا َسابِِقَي َجاَءُهْم ُموَسى بِاْلَبي نَاِت َفاْستَْكََبُ

ْيَحُة َوِمنُْهْم  َأَخْذَنا بَِذْنبِِه َفِمنُْهْم َمْن َأْرَسْلنَا َعَلْيِه َحاِصباا َوِمنُْهْم َمْن َأَخَذْتُه الصَّ

َوَلكِْن َكاُنوا  لِيَظْلَِمُهمْ  اهللَمْن َخَسْفنَا بِِه اأْلَْرَض َوِمنُْهْم َمْن َأْغَرْقنَا َوَما َكاَن 

 .[00 - 83]العنكبوت:  ﴾َأْنُفَسُهْم َيظْلُِموَن 

“Dan (juga) kaum ´Aad dan Tsamud, dan sungguh telah 
nyata bagi kalian (kehancuran mereka) dari (puing-puing) 
tempat tinggal mereka. Dan setan menjadikan mereka 

                                                 
(8) Penerjemah وفقه هللا berkata: dari Usamah Bin Zaid رضي هللا عنهما: 
dari Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص yang bersabda: 

الطاعون رجس أرسل عىل طائفة من بني إرسائيل أو عىل من كان قبلكم فإذا سمعتم به »

 .«وأنتم با فال خترجوا فرارا منه بأرض فال تقدموا عليه وإذا وقع بأرض

“Tha’un (penyakit yang mewabah –pen) adalah siksaan yang 
dikirimkan kepada sekelompok orang dari Bani Israil atau orang-
orang sebelum kalian. Maka jika kalian mendengar adanya 
Tha’un di suatu negeri, maka janganlah kalian mendatangi 
negeri itu. Dan jika tha’un tadi melanda suatu negeri dalam 
keadaan kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar 
karena lari darinya”. (HR. Al Bukhariy (3473) dan Muslim (2218)). 
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memandang baik perbuatan-perbuatan mereka, lalu ia 
menghalangi mereka dari jalan (Allah), padahal mereka 
dulunya adalah orang-orang berpandangan tajam, dan 
(juga) Qarun, Fir´aun dan Haman. Dan sesungguhnya telah 
datang kepada mereka Musa dengan membawa 
keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka 
berlaku sombong di (muka) bumi, dan tidaklah mereka 
orang-orang yang luput (dari kehancuran itu). Maka 
masing-masing (mereka itu) Kami siksa disebabkan 
dosanya, maka di antara mereka ada yang Kami timpakan 
kepadanya hujan batu kerikil dan di antara mereka ada 
yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara 
mereka ada yang Kami benamkan ke dalam bumi, dan di 
antara mereka ada yang Kami tenggelamkan, dan Allah 
sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi 
merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri” (9). 

                                                 
(9) Penerjemah وفقه هللا berkata: Al Imam Ibnu Katsir رحمه هللا berkata: 
“Allah ta’ala mengabarkan tentang umat-umat terdahulu yang 
mendustakan para Rasul; bagaimana Dia memusnahkan mereka, 
dan beraneka ragamnya siksaan untuk mereka, lalu Allah 
menghukum mereka: bangsa Ad, kaum Nabi Hud, mereka tinggal 
di Ahqaf, dan itu adalah dekat dari Hadhramaut, di negeri-negeri 
Yaman. Tsamud kaum Nabi Shalih, mereka tinggal di Hijir, dekat 
dengan Wadil Qura. Dulu orang-orang Arab mengetahui 
perkampungan mereka dengan baik, dan sering melewati 
perkampungan mereka. 
 Qarun pemilik harta yang banyak dan kunci-kunci 
perbendaharaan yang berat. 
 Dan Fir’aun raja Mesir pada zaman Musa, dan menterinya 
yaitu: Haman, dua orang Egypt yang kafir pada Allah dan Rasul-
Nya. 



17 

                                                 
“Maka masing-masing (mereka itu) Kami siksa disebabkan 
dosanya” Yaitu: hukumannya sesuai dengan dosanya. “Maka di 
antara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya hujan batu 
kerikil” Dan mereka adalah bangsa Ad. Yang mana mereka berkata: 
“Siapakah orang yang lebih kuat daripada kami?” Lalu mereka 
didatangi oleh angin bersuara keras yang teramat dingin, sangat 
ganas, dan amat kencang. Angin itu membawa kerikil tanah kepada 
mereka lalu menghantamkannya mereka, dan angin itu mencabuti 
mereka dari permukaan bumi, selanjutnya mengangkat salah 
seorang dari mereka ke batas langit, selanjutnya membalikkan 
dirinya di atas kepalanya sampai pecah, lalu tersisalah badan tanpa 
kepala, seakan-akan mereka adalah pangkal pohon korma yang 
berlubang-lubang. 
 “Dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras 
yang mengguntur” Mereka adalah bangsa Tsamud. Hujjah telah 
tegak pada mereka, dalil telah jelas untuk mereka, yang berupa 
onta yang keluar dari terbelahnya batu karang, sama persis dengan 
yang mereka minta. Sekalipun demikian mereka tidak beriman, 
bahkan mereka terus-menerus di atas kekufuran mereka. Dan 
mereka mengancam Nabiyyullah Shalih dan orang-orang yang 
beriman bersama beliau. Mereka mengancam akan mengusir dan 
merajam mereka. Lalu mereka didatangi suara yang mengguntur 
yang membungkam suara dan gerakan mereka. 

“Dan di antara mereka ada yang Kami benamkan ke 
dalam bumi” Dan dia adalah Qarun yang melampaui batas, 
menzhalimi dan membangkang, dia mendurhakai Rabb Yang 
Tertinggi, dan dia berjalan di bumi dengan congkak. Dia berbangga-
bangga, congkak, bingung dengan dirinya sendiri, dan meyakini 
bahwasanya dia lebih utama daripada orang lain, dia pongah di 
dalam cara berjalannya. Kemudian Allah membenamkannya dan 
istananya ke dalam bumi, maka dia terbolak-balik di dalam bumi 
sampai Hari Kiamat. 
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 Pada masa-masa sekarang tersebarlah di tengah-
tengah manusia penyakit-penyakit yang susah dikendalikan, 
para dokter tidak mempu menanganinya, bahkan para 
dokter tertular juga, lebih-lebih lagi yang lainnya. Dan 
penyakit-penyakit ini tiada keraguan bahwasanya dia itu 
disebabkan oleh tersebarnya kerusakan di tengah-tengah 
manusia, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص yang 
bersabda: 

ََ الَّ ا إِ ا ِبَ وْ نُ لِ عْ ى يُ تَّ َح  طه قَ  مٍ وْ  قَ يِف  ةُ َش احِ فَ الْ  رِ هَ ظْ تَ  لْ »  اعُ َج وْ اأْلَ وَ  نُ وْ اعُ الطَّ  مُ هِ يْ فِ  رَ هَ  

 احلديث.« مْ هِ فِ اَل ْس  أَ يِف  ْت َض مَ  نْ كُ يَ  ي لْ تِ الَّ 

“Tidaklah kekejian itu nampak di suatu kaum sama sekali 

hingga mereka mengerjakannya secara terang-terangan 

kecuali akan nampak pada mereka wabah Tha’un dan 

penyakit-penyakit yang belum datang pada para pendahulu 

mereka.” Al hadits(10). 

                                                 
“Dan di antara mereka ada yang Kami tenggelamkan”. 

Dan mereka adalah Fir’aun, menterinya Haman, dan bala tentara 
sampai ke yang terakhirnya. Mereka ditenggelamkan dalam satu 
pagi hari saja, maka tidak ada satu orangpun yang selamat untuk 
memberikan kabar berita. 

“Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka” 
Yaitu: di dalam perlakuan-Nya pada mereka. “Akan tetapi 
merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri” Yaitu: Hanyalah 
Allah memperlakukan itu pada mereka sebagai balasan yang sesuai 
dengan perbuatan mereka”. 
(Selesai dari “Tafsirul Qur’anil ‘Azhim”/6/hal. 278-279). 
(10) Penerjemah وفقه هللا berkata: diriwayatkan oleh Ibnu Majah 
(4019), Ath Thabraniy dalam “Al Ausah“ (4671), dan Al Baihaqiy 
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 Yaitu: terjadinya kerusakan secara terang-terangan 
dan penuh keberanian(11). 
 Dulu orang-orang tidak mengenal penyakit AIDS, 
ataupun TBC, ataupun penyakit Corona(12), 

                                                 
dalam “Syu’abul Iman” (3042), sebagaimana hadits yang pertama, 
hanya saja dengan lafazh yang ini. Hadits ini hasan. 
(11) Penerjemah وفقه هللا berkata: Fadhilatusy Syaikh Abdul Hamid Bin 
Yahya Bin Zaid Al Hajuriy حفظه هللا berkata: “Ketahuilah bahwasanya 
penyakit tadi hanyalah tersebar dengan penyebaran macam tadi di 
alam semesta disebabkan adanya penyelisihan terhadap syariat 
Nabi ملسو هيلع هللا ىلص”. (Khutbah “Al Qaulus Sadid Fi Thuruqil Wiqayah Wa ‘Ilaji 
Corona Al Jadid”/Fadhilatusy Syaikh Abdul Hamid Al Hajuriy). 
(12) Penerjemah وفقه هللا berkata: Fadhilatusy Syaikh Abdul Muhsin Al 
Abbad حفظه هللا di dalam rangkaian tanya jawab tentang wabah 
Corona, beliau ditanya: “Apakah penyakit tadi termasuk dalam 
kategori Tha’un?” 

Beliau حفظه هللا menjawab: “Dia termasuk dari penyakit-
penyakit menular dan kematian yang menyeluruh, tapi tidak 
dinamakan sebagai Tha’un”. (Selesai penukilan langsung dari 
rekaman Dars “Syarhul Muwaththa” Fadhilatusy Syaikh Abdul 
Muhsin Al Abbad/3/Rajab 1441 H). 

Saya –Abu Fairuz وفقه هللا - berkata: “Memang terjadi 
perselisihan di kalangan ulama tentang makna “Tha’un”. 

Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalaniy رحمه هللا berkata: “Al Khalil 
berkata: ‘Tha’un adalah wabah’. 

Pengarang “An Nihayah” berkata: ‘Tha’un adalah penyakit 
yang menyeluruh yang disebabkan oleh rusaknya udara, yang 
dengan itu metabolisme dan badan menjadi rusak’. 

Abu Bakr Ibnul Arabiy berkata: ‘Tha’un adalah penyakit 
yang mendominasi yang memadamkan ruh, bagaikan 
penyembelihan. Dinamakan sebagai Tha’un karena 
menyeluruhnya orang-orang yang terkena itu dan cepatnya 
pembunuhannya’. Abul Walid Al Bajiy berkata: ‘Tha’un adalah 
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penyakit khusus yang mencakup orang banyak, berbeda dengan 
penyakit-penyakit biasa yang menimpa keumuman orang. Tha’un 
adalah satu jenis penyakit yang menimpa banyak orang dalam satu 
waktu, berbeda dengan waktu-waktu yang lain yang penyakitnya 
itu beraneka ragam’. 

Ad Dawudiy berkata: ‘Tha’un adalah biji yang keluar dari 
badan yang Rabek, dan dari setiap lipatan badan’. 

Yang benar adalah bahwasanya dia itu adalah wabah. 
Iyadh berkata: ‘Asal dari Tha’un adalah luka-luka yang 

keluar pada jasad. Sedangkan wabah adalah keumuman penyakit-
penyakit. Tha’un dinamakan sebagai Tha’un karena dia itu 
menyerupai dengan luka-luka di dalam kebinasaannya, karena jika 
tidak demikian maka setiap Tha’un adalah wabah, dan tidak setiap 
wabah adalah Tha’un’. 
(Selesai yang diinginkan dari “Fathul Bariy” (10/hal. 180)). 

Demikianlah perselisihan ulama tentang makna Tha’un. 
Dan para ulama yang berfatwa tentang masalah wabah 

Corona, mereka berdalilkan dengan menggunakan hadits-hadits 
tentang Tha’un. Maka sama saja: apakah Corona termasuk dalam 
keumuman Tha’un, ataukah dikiyaskan kepada Tha’un, maka 
pendalilan tadi adalah benar karena adanya kesamaan sifat dan 
alasan, maka hukumnya pun menjadi sama. 

Khalil Bin Ishaq Al Malikiy رحمه هللا berkata: “Bahwasanya 
hukum itu beredar bersama alasannya, secara keberadaannya dan 
ketiadaannya (yaitu: jika ada alasan, maka hukumnya tadi berlaku, 
namun jika alasannya tidak ada, maka hukumnya tadipun 
menghilang –pen)”. (“At Taudhih Fi Syarh Mukhtashar Ibnil 
Hajib”/2/hal. 349). 

Ibnu Abidin Al Hanafiy رحمه هللا berkata: “Dan hukum itu 
beredar bersama alasannya, secara keberadaannya dan 
ketiadaannya”. (“Hasyiyatu Raddil Muhtar”/2/hal. 395). 

Zakariya Al Anshariy Al Syafi’iy رحمه هللا berkata: 
Bahwasanya hukum itu beredar bersama alasannya, secara 
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ataupun penyakit-penyakit lain(13) yang dada orang-orang 
bergoncang karenanya, para penduduk berbagai Negara; 
dada-dada mereka bergoncang karena penyakit-penyakit 
tadi, mereka tidak mampu menghadapinya. 

Itu adalah peperangan dari Allah. Telah pasti di 
dalam “Shahih Al Bukhariy” dari Abu Hurairah رضي هللا عنه 
yang berkata: Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: 

 «.ِب رْ حَل اْ بِ  هُ تُ نْ آذَ  ْد قَ ا فَ يا لِ  وَ ى ِل ادَ عَ  نْ مَ  :اَل قَ  اهللَ نَّ إِ »

“Allah ta’ala berfirman: Barangsiapa memusuhi seorang 
wali-Ku, maka sungguh Aku mengumumkan peperangan 
dengannya” (14). 

                                                 
keberadaannya dan ketiadaannya”. (“Asnal Mathalib”/14/hal. 
253). 

Manshur Al Bahutiy Al Hanbaliy رحمه هللا berkata: “... Karena 
sesungguhnya hukum itu beredar bersama alasannya, secara 
keberadaannya dan ketiadaannya”. (“Kasysyaful Qina’”/4/hal. 
275). 
(13) Penerjemah وفقه هللا berkata: Fadhilatusy Syaikh Adil Bin Ahmad 
Ali Syaikh As Sa’udiy حفظه هللا berkata tentang wabah Corona dan 
sebagainya: “Penyakit-penyakit dan peristiwa-peristiwa ini tadi 
tidak dikenal oleh para pendahulu umat ini, karena mereka 
berpegang teguh dengan agama yang asli. Virus-virus tadi dulunya 
tidak dikenal. Dan wabah ini  tidak akan dihilangkan kecuali dengan 
kembali dan bertobat dengan jujur kepada Allah, serta berpegang 
teguh dengan tali Allah yang asli”. (Khutbah “Virus 
Corona”/Fadhilatusy Syaikh Adil Al Hajuriy). 
(14) Penerjemah وفقه هللا berkata: diriwayatkan oleh Al Bukhariy 
(6502). 
 Dan wali Allah ta’ala adalah Mukmin yang bertakwa. 
 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه هللا berkata: “... Maka 
sesungguhnya Allah ta’ala berfirman: 
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 Sementara itu alangkah banyaknya orang-orang 
shalih yang engkau lihat diperangi. 
 Dan alangkah banyaknya orang-orang yang beriman 
engkau lihat dibunuhi. 
 Dan alangkah banyaknya orang-orang yang engkau 
lihat terzhalimi dan diperas. 
 Dan alangkah banyaknya para pemuda dan pemudi 
yang ditimpakan kepada mereka fitnah. 
 Itu (penyebaran penyakit dan bencana tadi –pen) 
adalah peperangan dari Allah(15). 

                                                 

 .[ 26اآلية ] يونس :  ﴾﴿أال إن أولياء اهلل ال خوف عليهم وال هم يزنون

“Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih 
hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu 
bertakwa”. 
 Maka setiap orang Mukmin yang bertakwa maka dia itu 
adalah wali Allah. Dan mereka itu ada di atas dua derajat: yang 
pertama: sabiqun muqarrabun (orang-orang yang bersegera 
dalam kebaikan, sehingga didekatkan kepada Allah –pen). Yang 
kedua: golongan kanan yang muqtashidun (sederhana, hanya 
menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram –pen), 
sebagaimana Allah ta’ala membagi mereka di dalam surat Fathir, 
surat Al Waqi’ah, surat Al Insan, dan surat Al Mutaffifin”. 
(Selesai dari “Majmu’ul Fatawa”/2/hal. 224). 
(15) Penerjemah وفقه هللا berkata: Fadhilatusy Syaikh Adil Bin Ahmad 
Ali Syaikh As Sa’udiy حفظه هللا berkata tentang wabah Corona dan 
sebagainya: “Penyakit-penyakit dan virus-virus yang dikirimkan 
oleh Rabb سبحانه وتعالى kepada manusia telah mengguncangkan 
dunia Islam, dan dia itu adalah ayat yang dengan itu Allah  سبحانه

 menakut-nakuti para hamba, karena di antara manusia ada وتعالى
orang yang tidak terhentikan kebatilannya dengan kepada Kitab 
Allah ataupun dengan sunnah Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص. Ternyata dia tunduk 
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 Allah عز وجل berfirman (dalam kelanjutan hadits tadi 
–pen): 

َّ  َلَّ إِ  بَّ َح أَ  ءٍ َشْ ي بِ دِ بْ عَ  َلَّ إِ  َب رَّ قَ ا تَ مَ وَ » ي دِ بْ عَ  اُل زَ ا يَ مَ وَ  .هِ يْ لَ عَ  ُت ْض َتَ ا افْ ِم

 ،هِ بِ  عُ مَ ْس ي يَ ذِ الَّ  هُ عَ مْ َس  ُت نْ كُ  هُ تُ بْ بَ ْح ا أَ ذَ إِ فَ  .هُ بَّ حِ ى أُ تَّ َح  لِ افِ وَ النَّ بِ  َلَّ إِ  ُب رَّ قَ تَ يَ 

 الَّ  هُ َد يَ وَ  ،هِ بِ  ِِصُ بْ ي يُ ذِ الَّ  هُ َِصَ بَ وَ 
 نْ إِ وَ  ،ا ِبَ ِش مْ ي يَ تِ الَّ  هُ لَ ْج رِ وَ  ،اِبَ  ُش طِ بْ ي يَ تِ

 «.هُ نَّ َذ يْ عِ  أَلُ ِن اذَ عَ تَ اْس  نِ ئِ لَ وَ  ،هُ نَّ يَ طِ عْ ي أَلُ نِ لَ أَ َس 

“Allah ta’ala berfirman: Barangsiapa memusuhi seorang 
wali-Ku, maka sungguh Aku mengumumkan peperangan 
dengannya. Dan tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri 
kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada 
apa yang Aku wajibkan terhadapnya. Dan senantiasa 
hamba-Ku mendekatkan diri dengan nafilah-nafilah 
(mustahabbah) sampai Aku mencintainya(16). 
Maka jika Aku mencintainya, Aku akan menjadi 
pendengarannya yang dengannya dia mendengar, 
penglihatannya yang dengannya dia melihat, tangannya 

                                                 
dengan ayat semacam tadi karena takut kepada kematian”. 
(Khutbah “Virus Corona”/Fadhilatusy Syaikh Adil Al Hajuriy). 
(16) Penerjemah وفقه هللا berkata: Al Allamah Ibnu Hubairah رحمه هللا 
berkata tentang hadits tadi: “... Karena pendekatan diri dengan 
amalan nafilah itu adalah setelah ditunaikannya kewajiban-
kewajiban, dengan dalil bahwasanya dia itu disebutkan setelah 
penyebutan faraidh. Maksudnya adalah: jika si hamba setia 
menjalankan amalan nafilan, yang demikian itu akan menyebabkan 
dirinya dicintai oleh Allah“. (“Al Ifshah ‘An Ma’anish Shihah”/7/hal. 
303). 
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yang dengannya dia merenggut, dan kakinya yang 
dengannya dia berjalan(17). 
Jika dia meminta pada-Ku pastilah Aku akan memberinya. 
Dan jika dia minta perlindungan pada-Ku, pastilah Aku akan 
melindunginya” (18). 

                                                 
(17) Penerjemah وفقه هللا berkata: Al Allamah Ibnu Hubairah رحمه هللا 
berkata tentang hadits tadi: “Dan penggambaran tentang masalah 
ini adalah: si hamba tadi tidak mau mendengar sesuatu yang tidak 
diidzinkan oleh syari’at untuk dia dengar. Dan dia tidak mau 
melihat sesuatu yang tidak diidzinkan oleh syari’at untuk dia lihat. 
Dan dia tidak mau menjulurkan tangannya pada sesuatu yang tidak 
diidzinkan oleh syari’at untuk dia julurkan tangannya kepadanya. 
Dan dia tidak mau berjalan dengan kaki kecuali menuju perkara 
yang diidzinkan oleh syari’at untuk dia menuju ke situ.  Inilahlah 
dasarnya. Hanya saja terkadang seorang hamba itu didominasi 
oleh sikap mengingat Allah, sehingga dia dikenal dengan itu (orang 
yang rajin mengingat Allah –pen), maka jika dia diajak bicara 
tentang yang selain Allah; maka hampir-hampir dia tidak mau 
mendengarkan mereka. Demikian pula dalam masalah perkara-
perkara yang dilihat, yang dipegang, dan yang dikejar. Dan itu 
adalah martabat yang tinggi. Kita mohon pada Allah agar 
menjadikan kita termasuk dari ahlinya“. (“Al Ifshah ‘An Ma’anish 
Shihah”/7/hal. 304). 
(18) Penerjemah وفقه هللا berkata: Al Allamah Ibnu Hubairah رحمه هللا 
berkata tentang hadits tadi: “Ini menunjukkan bahwasanya hamba 
tadi jika sudah menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah   سبحانه

 dia tidak enggan untuk memohonkan hajat-hajatnya ,وتعالى
kepada-Nya, ataupun memohon perlindungan kepada-Nya dari 
perkara yang dia takuti, padahal Allah عز وجل mampu untuk 
memberinya sebelum dia memohon kepada-Nya, dan 
melindunginya sebelum dia memohon perlindungan kepada-Nya. 
Akan tetapi Allah جل جالله memang memperkenal diri-Nya kepada 
para hamba-Nya dengan pemberian-Nya kepada orang-orang yang 
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 Janganlah engkau menganggap Rabbul alamin di 
dalam kejadian tersebut mengabulkan doamu. Allah ta’ala 
berfirman: 

اِع إَِذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوا ﴿َوإَِذا َسَألَ  َك ِعَباِدي َعن ي َفإِن  َقِريب  ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

ُهْم َيْرُشُدوَن ﴾ ]البقرة:   .[236ِل َوْلُيْؤِمنُوا ِِب لََعلَّ

“Dan jika para hamba-Ku bertanya kepadamu tentang diri-
Ku, maka sesungguhnya Aku itu dekat, Aku mengabulkan 
permohonan orang yang berdoa jika dia berdoa pada-Ku. 
Maka hendaknya mereka memenuhi seruan-Ku dan 
beriman kepada-Ku agar mereka mendapatkan bimbingan” 
(19). 

                                                 
memohon, dan perlindungan-Nya kepada orang-orang yang 
memohon perlindungan. Maka permohonan hamba tadi memang 
disukai oleh Rabbnya di dalam peribadatannya kepada-Nya“. (“Al 
Ifshah ‘An Ma’anish Shihah”/7/hal. 304). 

(19) Penerjemah وفقه هللا berkata: Maka barangsiapa berdoa pada 
Allah dalam keadaan dia yakin akan dikabulkan, maka sungguh 
Allah ta’ala akan memenuhi permohonannya. 
 Allah ta’ala berfirman: 

وا نِْعَمَة اهلل اَل َُتْ  ﴾﴿َوَآَتاُكْم ِمْن ُكل  َما َسَأْلُتُموُه َوإِْن َتُعده ار  ْنَساَن َلَظُلوم  َكفَّ  ُصوَها إِنَّ اإْلِ

 [.43]إبراهيم/

“Dan Allah memberikan pada kalian dari setiap apa yang kalian 
minta, dan jika kalian menghitung nikmat Allah niscaya kalian tak 
boleh menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat 
zhalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)." (QS. Ibrahim 34) 

Dan dari Ubadah Ibnush Shamit رضي هللا عنه yang berkata:  
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 َف َصَ  وْ أَ  ،ااهَ يَّ إِ  اهللُ اهُ  آتَ الَّ إِ  ةٍ وَ عْ َد بِ  و اهللَعُ ْد يَ  م  لِ ْس مُ  ضِ رْ  اأْلَ ىَل ا عَ مَ » :ال  ق  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول   ن  أ  

ْ  امَ  ،اهَ لَ ثْ مِ  ءِ وْ السه  نَ مِ  هُ نْ عَ    عُ ْد يَ  َل
  ل  ج  ر   ال  ق  ف   .«مٍ حِ رَ  ةِ عَ يْ طِ قَ  وْ أَ  مٍ ثْ إِ بِ

 ك  ن   ذا  إ   :م  و  ق  ال   ن  م 
 :ال  ق   .ر  ث 

 .«رُ ثَ كْ أَ  اهللُ»

bahwasanya Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: “Tidak ada satu Muslimpun di 
atas bumi yang berdoa pada Allah dengan suatu doa kecuali Allah 
akan memberinya apa yang dia minta, atau memalingkan 
darinya keburukan yang semisal itu, selama dia tidak berdoa 
dengan suatu dosa atau untuk memutuskan kekerabatan”. Maka 
satu orang dari kaum itu berkata: “Jika demikian, kita perbanyak 
doa”. Beliau menjawab: “Allah lebih banyak pengabulan-Nya”. 
(HR. At Tirmidziy (3573), Ath Thahawiy dalam “Musykilul Atsar” 
(736), Ath Thabraniy dalam “Al Ausath” (147), dan Abu Nu’aim Al 
Ashbahaniy dalam “Hilyatul Auliya” (5/hal. 137) dengan sanad yang 
jayyid). 

Dan dari Abu Sa’id Al Khudriy رضي هللا عنه yang berkata:  

 :ٍث اَل ى ثَ َد ْح إِ  اهُ طَ عْ  أَ الَّ إِ  مٍ حِ رَ  ةِ عَ يْ طِ قَ  بِ اَل وَ  مٍ ثْ إِ بِ  َس يْ و لَ عُ ْد يَ  مٍ لِ ْس مُ  نْ ا مِ مَ »ملسو هيلع هللا ىلص:  ي  ب  الن   ن  ع  

ْْ يِف  هُ ا لَ هَ رَ ِخ دَّ يَّ  نْ ا أَ مَّ إِ وَ  ،هُ تَ وَ عْ دَ  هُ لَ  َل ج  عَ يُ  نْ ا أَ مَّ إِ   .«اهَ لَ ثْ مِ  ءِ وْ السه  نَ مِ  هُ نْ عَ  عَ فَ ْد يَ  نْ ا أَ مَّ إِ وَ  ،ةِ رَ ِخ  ا

 .«رُ ثَ كْ أَ  اهللُ» :ال  ق   .ر  ث  ك  ن   ذا  إ   :قال

Dari Nabi ملسو هيلع هللا ىلص yang bersabda: “Tidak ada satu Muslimpun yang 
berdoa yang tidak mengandung suatu dosa atau pemutusan 
kekerabatan kecuali Allah akan memberinya salah satu dari yang 
tiga: boleh jadi Allah menyegerakan untuknya apa yang dia 
minta, dan boleh jadi Allah menyimpan untuknya di Akhirat, dan 
boleh jadi Allah memalingkan darinya keburukan yang semisal 
itu”. Maka seorang Sahabat berkata: “Jika demikian, kita perbanyak 
doa”. Beliau menjawab: “Allah lebih banyak pengabulan-Nya”. 
(HR. Ahmad (11149), Ibnu Abi Syaibah (29170), Al Bukhariy dalam 
“Al Adabul Mufrad” (710), dan Abu Nu’aim dalam “Hilyatul Auliya” 
(6/hal. 311) dengan sanad yang shahih). 
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 Tidaklah orang-orang China menzhalimi sebagian 
Muslimin kecuali kemudian Allah عز وجل menguasakan 
kepada mereka penyakit tadi, lalu penyakit tadi membunuh 
beberapa kali lipat dari Muslimin yang mereka bunuh(20). 
                                                 

Al Imam Ibnul Qayyim رحمه هللا berkata: “Maka barangsiapa 
diberi ilham untuk berdoa maka sungguh telah diinginkan untuknya 
pengabulan doa, karena sesungguhnya Allah subhanah berfirman: 

 [60﴾ ]غافر/مْ كُ لَ  ْب جِ تَ ْس  أَ ِن وْ عُ دْ اُ ﴿

“Berdoalah kalian pada-Ku, Aku akan mengabulkannya untuk 
kalian.” 

Dan berfirman: 

 .[236]البقرة/ ﴾انِ عَ ا دَ ذَ إِ  اعِ الدَّ  ةَ وَ عْ دَ  ُب يْ جِ أُ  ب  يْ رِ  قَ ن  أِ فَ  ين  ي عَ ادِ بَ عِ  َك لَ أَ ا َس ذَ إِ ﴿وَ 

“Dan jika para hamba-Ku bertanya kepadamu tentang diri-Ku, 
maka sesungguhnya Aku itu dekat, Aku mengabulkan 
permohonan orang yang berdoa jika dia berdoa pada-Ku.” 
Dan seterusnya. 
(“Ad Da Wad Dawa”/hal. 24/cet. Dar Ibnil Jauziy). 
 Beliau رحمه هللا juga berkata: “Dan Allah سبحانه telah 
menjadikan untuk setiap perkara yang dicari itu kunci untuk 
membukanya. –sampai pada ucapan beliau:- kunci terkabulnya 
permohonan adalah doa …dst.” (“Hadil Arwah”/hal. 86/cet. 
Maktabah ‘ibadirrahman). 
 Al Imam Adz Dzahabiy رحمه هللا berkata: “Dan barangsiapa 
rajin berdoa dan tekun mengetuk pintu, akan dibukakanlah pintu 
itu untuknya”. (“Siyar A’lamin Nubala”/6/hal. 369/biografi Ibnu 
Aun). 
(20) Penerjemah وفقه هللا berkata: Saya mengirimkan surat pertanyaan 
kepada Fadhilatusy Syaikh Abu Abdirrahman Abdurraqib Bin Ali Al 
Kaukabaniy Ash Shan’aniy حفظه هللا : “Semoga Allah memberikan 
penghormatan kepada Anda wahai Syaikhunal Karim Aba 
Abdirrahman. Sebagaimana diketahui oleh semua orang 
bahwasanya orang-orang China telah melakukan banyak 



28 

                                                 
pembunuhan yang terlampaui mungkar terhadap sebagian 
Muslimin di sana. Dan telah diketahui oleh semua orang juga 
bahwasanya penyakit Corona telah tersebar dengan mengerikan di 
China dan yang lainnya. Maka apakah pandangan Anda tentang 
peristiwa itu? 
 Maka beliau حفظه هللا menjawab: “Dan semoga Allah 
memberikan padamu wahai Asy Syaikh Al Aziz Abu Fairuz. Dan 
terkait dengan perkara yang engkau tanyakan; maka tiada 
keraguan bahwasanya wabah-wabah semacam itu yang bersifat 
menyeluruh yang Allah kirimkan kepada orang-orang kafir 
merupakan kumpulan dari hukuman dan siksaan di dunia dari Allah 
yang menimpa mereka di dalam kehidupan dunia ini, berdasarkan 
firman Allah ta’ala: 

ُهمْ  اأْلَْكََبِ  اْلَعَذاِب  ُدونَ  اأْلَْدَنى اْلَعَذاِب  ِمنَ  َوَلنُِذيَقنَُّهمْ ﴿  .[62:  السجدة] ﴾َيْرِجُعونَ  َلَعلَّ

"Dan sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka sebagian 
dari adzab yang dekat (di dunia) sebelum adzab yang lebih besar 
(di akhirat), mudah-mudahan mereka kembali (ke jalan yang 
benar)." 
 Dan hadits Ummul Mukminin Aisyah رضي هللا عنها : 

أنه عذاب يبعثه اهلل عىل من يشاء وأن اهلل » :عن الطاعون فأخربين ملسو هيلع هللا ىلصألت رسول اهلل س

جعله رمحة للمؤمني ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث يف بلده صابرا حمتسبا يعلم أنه 

 .«ال يصيبه إال ما كتب اهلل له إال كان له مثل أجر شهيد

Saya bertanya kepada Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص tentang Tha’un, maka beliau 
mengabari: “Bahwasanya Tha’un itu adalah siksaan yang Allah 
kirimkan kepada orang yang Allah kehendaki, dan bahwasanya 
Allah menjadikan itu sebagai rahmat bagi kaum Mukminin. Tidak 
ada seorangpun yang mana terjadi Tha’un (di negerinya), lalu dia 
menetap di negerinya dalam keadaan sabar dan mengharapkan 
pahala serta dia mengetahui bahwasanya tidak ada yang 
menimpanya kecuali apa yang Allah tetapkan untuknya; kecuali 
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dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid”. 
(HR. Al Bukhariy (3474)). 
 Saya (Asy Syaikh Al Kaukabaniy) mengatakan: dan orang-
orang kafir lebih layak untuk mendapatkan ancaman siksaan tadi 
daripada orang yang lain. Dan juga berdasarkan firman Allah ta’ala: 

ُهمْ  واَعِملُ  الَِّذي َبْعَض  لُِيِذيَقُهمْ  النَّاسِ  ْيِديأَ  َكَسَبْت  باَِم  َواْلَبْحرِ  اْلََب   يِف  اْلَفَسادُ  َََهرَ ﴿  َلَعلَّ

 .[02: الروم﴾ ]َيْرِجُعونَ 

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada 
mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka 
kembali (ke jalan yang benar)”. 
 Dan tak ada dosa yang lebih besar daripada kekufuran, 
sebagaimana diketahui bersama. 
 Yang berikutnya: seandainya ada orang yang berkata: ‘Kita 
telah mengetahui bahwasanya malapetaka ini adalah bagian dari 
siksaan untuk orang-orang kafir itu di dunia. Maka apakah kita 
boleh untuk tidak menampakkan kegembiraan atas kemalangan 
mereka, dan mencukupkan diri dengan memanfaatkan 
momentum-momentum ini untuk mengingatkan akan keagungan 
Allah, rububiyyah dan uluhiyyah-Nya, hari-hari siksaan-Nya, dan 
mempergunakan kesempatan-kesempatan untuk menyebarkan 
Islam dan pengajarannya yang lapang, serta mendakwahi orang-
orang kafir tadi untuk masuk ke dalam Islam?’ 
 Jiwa-jiwa mereka dalam fase ini siap untuk menerima 
dialog dan dakwah; karena kesombongan mereka sedang runtuh 
karena siksaan Allah. Maka semoga fase ini lebih bermanfaat 
daripada waktu manapun yang telah berlalu. Dan boleh jadi Allah 
memberikan manfaat dengan dakwah individual, surat-menyurat 
dan penerjemahan risalah-risalah akidah yang ringkas. Niscaya 
yang demikian itu lebih terbimbing. Dan hanya Allah sajalah Yang 
dimintai pertolongan”. 



30 

Penyakit tadi menggentarkan mereka, 
mengosongkan rumah-rumah mereka, dan menjadikan di 
dalam hati-hati mereka kengerian dan ketakutan(21). 
 Sungguh itu adalah peperangan dari Allah(22), 

                                                 
(Selesai penukilan dari surat Fadhilatusy Syaikh Abdurraqib Bin Ali 
Al Yamaniy Al Kaukabaniy حفظه هللا). 
(21) Penerjemah وفقه هللا berkata: Saya mengirimkan surat pertanyaan 
yang sama kepada Fadhilatusy Syaikh Abu Abdillah Zayid Bin Hasan 
Al Yamaniy Al Wushabiy حفظه هللا. 
 Maka beliau حفظه هللا menjawab: “Terkait dengan apa yang 
engkau sebutkan tentang perbuatan orang-orang China, maka 
Allah سبحانه وتعالى tidak lalai terhadap apa yang mereka perbuat. 
Akan tetapi Dia memberikan penundaan. Dan boleh jadi Allah 
 ingin memporak-porandakan mereka dengan penyakit سبحانه وتعالى
tadi atau perkara-perkara yang lainnya yang menjadi pukulan bagi 
mereka. Dan sama saja hal itu disebabkan oleh kezhaliman mereka 
kepada kaum Muslimin ataupun perbuatan mereka yang lain yang 
berupa kesyirikan dan kekufuran pada Allah سبحانه وتعالى. Dan 
engkau mengetahui akidah mereka adalah Budha. Dan yang selain 
itu yang mana mereka ada di atasnya. Kita mohon pada Allah سبحانه 
 agar menyelamatkan kaum Muslimin. Dan Kita mohon pada وتعالى
Allah وتعالى سبحانه agar melindungi kaum Muslimin dari keburukan 
orang-orang kafir, sama saja di China ataupun di tempat yang lain. 
Telah terjadi kezhaliman terhadap kaum Muslimin di banyak 
negara. Maka Kita mohon pada Allah وتعالى سبحانه agar memberikan 
pada kaum Muslimin kelonggaran dan jalan keluar, dan melindungi 
kaum Muslimin dari keburukan orang-orang kafir itu, di tempat 
dan negeri manapun. Semoga Allah memberkahi untuk kalian”. 
(Selesai penukilan dari surat Fadhilatusy Syaikh Zayid Bin Hasan Al 
Yamaniy Al Wushabiy حفظه هللا). 
(22) Penerjemah وفقه هللا berkata: sebagian orang tidak sependapat 
dengan ucapan Syaikhuna Yahya Al Hajuriy ظه هللاحف  ini, dan mereka 
mengatakan bahwasanya wabah Corona tadi bukan buatan China, 
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dan orang-orang China tidak membunuhi kaum Muslimin, kecuali 
yang teroris-teroris saja. Hanya saja virus Corona tadi adalah 
buatan orang Amerika atau Yahudi”. 
 Kita menjawab –dengan memohon pertolongan pada 

Allah ta’ala-: 

 Memang bukan mustahil. Namun apa bayyinah syar’iyyah 
tentang masalah tadi? 
 Dan siapakah yang mentsiqahkan para pembawa beritanya 
tadi? 
 Adapun bagi kami: ucapan dan bimbingan dari para Ulama 
Salafiyyin Muhadditsin yang jujur dan tsiqah lebih kami percayai 
dan lebih kami taati dari dari analisa para politikus, ataupun 
perkiraan-perkiraan yang penuh dengan muatan politik yang 
seringkali tidak bersih dari kedustaan dan kepalsuan. 
 Dalam masalah mempercayai berita; kami diwajibkan 
untuk merujuk kepada para ulil amr yang terbukti kejujurannya 
dan mengetahui cara-cara syar’iy dalam memastikan benarnya 
suatu peristiwa. 
Allah ta’ala berfirman: 

ُسوِل َوإََِل ُأوِل اأْلَْمِر ِمنُْهْم َلعَ  وُه إََِل الرَّ اء: النس .﴾لَِمُه الَِّذيَن َيْسَتنْبُِطوَنُه ِمنُْهمْ ﴿َوَلْو َرده

34[. 

“Seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul atau 
kepada ulil amr dari mereka, niscaya hal itu akan diketahui oleh 
orang-orang yang mampu mengambil pelajaran di antara 
mereka.” 
 Al Imam As Sa’diy رحمه هللا berkata: “Ini adalah pendidikan 
adab yang diberikan oleh Allah kepada para hamba-Nya disebabkan 
oleh perbuatan mereka yang tidak layak tadi, dan bahwasanya 
seharusnya bagi mereka jika mengalami perkara-perkara yang 
penting dan maslahat-maslahat umum yang terkait dengan 
kemananan dan kegembiraan Mukminin, atau terkait dengan 
ketakutan yang di dalamnya ada musibah yang menimpa mereka; 
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hendaknya mereka mencari kepastian dan tidak tergesa-gesa 
menyebarkan berita tadi. Bahkan seharusnya mereka 
mengembalikannya kepada Rasul dan kepada para pemegang 
urusan di antara mereka, pemilik pemikiran, ilmu, nasihat, akal dan 
ketenangan; yang mana mereka mengetahui perkara-perkara, 
mengenal maslahat-maslahat dan kebalikannya. Selanjutnya jika 
para ahli tadi memandang di dalam penyebarluasan berita tadi ada 
kemaslahatan dan semangat bagi kaum Mukminin dan 
kegembiraan untuk mereka serta penjagaan terhadap serangan 
musuh-musuh mereka; hendaknya mereka melakukan itu. Namun 
jika mereka memandang bahwasanya tidak ada di dalamnya 
kemaslahatan, atau di dalamnya memang ada kemaslahatan 
namun kerugiannya lebih besar daripada kemaslahatannya, 
merekapun tidak menyebarluaskannya. 
 Maka dari itu Allah berfirman: “Niscaya hal itu akan 
diketahui oleh orang-orang yang mampu mengambil pelajaran di 
antara mereka” yaitu: mereka mengeluarkannya dengan 
pemikiran dan pendapat mereka yang lurus serta ilmu mereka yang 
terbimbing. 
 Dan di dalam ayat ini ada dalil untuk suatu kaidah adab, 
yaitu: jika terjadi penelusuran terhadap suatu perkara; hendaknya 
hal itu diserahkan dan dikuasakan kepada orang yang ahli di 
dalamnya, dan hendaknya tidak ada orang yang mendahului 
mereka untuk itu, karena yang demikian itu lebih dekat kepada 
ketepatan dan lebih layak untuk selamat dari kesalahan. 
 Dan di dalam ayat tadi ada dalil larangan bersikap tergesa-
gesa dan terlalu cepat menyebarluaskan perkara-perkara semenjak 
mendengarnya. Dan di dalamnya ada perintah untuk melakukan 
perenungan dan penelitian sebelum berbicara: apakah ini suatu 
kemaslahatan sehingga seseorang itu perlu maju ke depan? 
Ataukah tidak demikian sehingga dia harus mundur darinya?” 
(Selesai dari “Taisirul Karimir Rahman”/As Sa’diy/hal. 190). 
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disebabkan karena tersebarnya kerusakan, kekejian dan 
kemaksiatan-kemaksiatan(23). 

Firman Allah ta’ala: 

                                                 
 Ibnut Tin menukilkan dari Ad Dawudiy bahwasanya beliau 
berkata tentang firman Allah ta’ala: 

َل إَِلْيِهمْ  َ لِلنَّاِس َما ُنز  ْكَر لُِتَبي   ﴾.﴿َوَأْنَزْلنَا إَِلْيَك الذ 

“Dan Kami telah menurunkan kepadamu Adz Dzikr agar engkau 
menerangkan pada manusia apa yang diturnkan kepada 
mereka”. 
 Beliau berkata: “Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi 
telah menurunkan banyak syariat secara global, lalu Nabi-Nya 
menafsirkan apa yang diperlukan pada waktunya. Sedangkan 
perkara yang tidak terjadi pada zaman beliau; tafsirnya diserahkan 
kepada para ulama, berdasarkan firman Allah ta’ala: 

وُه إََِل  ُسوِل َوإََِل ُأوِل اأْلَْمِر ِمنُْهْم َلَعلَِمُه الَِّذيَن َيْسَتنْبُِطوَنُه ِمنُْهمْ ﴿َوَلْو َرده النساء: [﴾.  الرَّ

83[. 

“Seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul atau 
kepada ulil amr dari mereka, niscaya orang-orang yang ingin 
mengambil pelajaran akan mengetahuinya dari mereka.” 
(Selesai dari “Fathul Bari”/Ibnu Hajar/13/hal. 246). 
(23) Penerjemah وفقه هللا berkata: Fadhilatusy Syaikh Abdul Hamid Bin 
Yahya Bin Zaid Al Hajuriy حفظه هللا berkata tentang wabah Corona: 
“Dan penyakit ini seperti penyakit lainnya dari kalangan penyakit-
penyakit yang mematikan Yang dikirimkan oleh Allah عز وجل 
kepada orang-orang disebabkan karena mereka menjauh dari 
ketaatan pada Allah عز وجل, dan karena mereka mendatangi 
kekejian-kekejian, dosa-dosa, bencana-bencana dan kejahatan-
kejahatan”. (Khutbah “Al Qaulus Sadid Fi Thuruqil Wiqayah Wa 
‘Ilaji Corona Al Jadid”/Fadhilatusy Syaikh Abdul Hamid Al Hajuriy). 
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ُقوا  ا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّ َ َبا إِْن ُكنْتُْم ُمْؤِمنَِي  اهلل﴿َياَأهيه َفإِْن َلْ  *َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الر 

َوَرُسولِِه َوإِْن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُءوُس َأْمَوالُِكْم اَل  اهللَتْفَعُلوا َفْأَذُنوا بَِحْرٍب ِمَن 

 .[102، 103البقرة: َتْظلُِموَن َواَل ُتْظَلُموَن ﴾ ]

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 
dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian 
adalah orang-orang yang beriman. Tapi jika kalian tidak 
mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, 
bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Dan 
jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagi 
kalian pokok harta kalian; kalian tidak menganiaya dan 
tidak (pula) dianiaya” (24). 

                                                 
(24) Penerjemah وفقه هللا berkata: Al Imam Ibnul Qayyim رحمه هللا 
berkata: “Dan Allah menggantungkan ketaatan tadi kepada 
wujudnya keimanan dari mereka, padahal perkara yang 
digantungkan kepada suatu syarat itu akan hilang ketika syarat tadi 
tidak terpenuhi. Kemudian Allah menguatkan pengharaman 
kepada mereka dengan perkara yang paling berat dan paling keras, 
yaitu: si pelaku riba itu memerangi Allah dan Rasul-Nya. Allah ta’ala 
berfirman (yang artinya): “Tapi jika kalian tidak mengerjakan 
(meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan 
Rasul-Nya akan memerangi kalian”. Maka di dalam kandungan 
ancaman ini: bahwasanya si pelaku riba itu berperang melawan 
Allah dan Rasul-Nya. Allah telah mengumumkan peperangan 
terhadapnya  Dan tidak datang ancaman ini pada suatu dosa besar 
selain riba, perampokan, perusakan di bumi; karena masing-
masing dari mereka adalah perusak di bumi. Perampok melakukan 
pemaksaan dan penguasaan pada orang lain, sementara yang ini 
(pelaku riba –pen) tidak mau menghilangkan kesulitan orang lain 
kecuali dengan membebani mereka dengan kesulitan yang lebih 
berat daripada kesulitan yang sebelumnya. 
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 Jika kalian tidak melakukannya, yaitu: tidak 
meninggalkan riba. 
 Maka umumkanlah, yaitu: tunggulah dan ketahuilah. 

                                                 
 Allah menceritakan tentang para perampok bahwasanya 
mereka memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan Allah memberikan 
pengumuman kepada pelaku riba bahwasanya mereka itu jika tidak 
meninggalkan riba maka Dia dan Rasul-Nya akan memerangi 
mereka. 
 Lalu Allah berfirman (yang artinya): “Dan jika kalian 
bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagi kalian pokok harta 
kalian” yaitu: jika kalian meninggalkan riba dan kalian bertobat 
kepada kepada Allah dari melakukan riba, padahal kalian telah 
membuat akad riba; maka kalian hanya berhak mendapatkan 
pokok harta kalian, tidak melebihi itu sehingga kalian menzhalimi 
pengambil hutang dari kalian, dan tidak pula kalian mengurangi 
modal kalian sehingga dia menzhalimi kalian. 
 Kemudian jika pengambil hutang tadi mengalami kesulitan 
membayar hutang; maka yang wajib adalah: kalian memberinya 
penundaan sampai datangnya kemudahan. Dan jika kalian 
bersedekah kepadanya dan membebaskannya dari hutang; maka 
hal itu lebih utama dan lebih baik untuk kalian. 
 Namun jika jiwa kalian tidak merelakannya, dan pelit untuk 
bersikap adil yang wajib atau pelit untuk melakukan keutamaan 
yang dianjurkan; maka ingatkanlah jiwa kalian dengan suatu hari di 
mana kalian akan dikembalikan kepada Allah, dan kalian akan 
menjumpai Rabb kalian, lalu Dia akan memenuhi balasan amalan-
amalan kalian pada waktu ang mana kalian paling memerlukan 
Allah. 
 Maka Allah menyebutkan سبحانه menyebutkan orang yang 
berbuat kebajikan; yaitu: orang yang bersedekah, lalu 
menyusulinya dengan orang yang zhalim yaitu orang yang 
melakukan riba”. 
(Selesai dari “Thariqul Hijratain”/hal. 558-559). 
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 Jika peperangan dan hukuman dari Allah سبحانه وتعالى 
telah turun kepada para hamba, akan binasalah orang yang 
shalih dan orang yang lainnya. Hancurlah di dalamnya orang 
yang jahat dan orang yang lainnya(25). 
 Maka di dalam “Shahihain” dari hadits Zainab Binti 
Jahsyiy رضي هللا عنه: 

 رَشر  نْ مِ  ِب رَ عَ لْ لِ  ل  يْ وَ  ، اهللُالَّ إِ  هَ لَ  إِ اَل » :ُل وْ قُ يَ  عاا زِ فَ  مِ وْ النَّ  نَ مِ  ملسو هيلع هللا ىلص يه بِ لنَّ ا ظَ قَ يْ تَ ْس اِ 

 هِ عِ بِ ْص إِ بِ  َق لَّ َح وَ  .«هِ ذِ هَ  ُل ثْ مِ  َج وْ ُج أْ مَ وَ  َج وْ ُج أْ يَ  مِ دْ رَ  نْ مِ  مَ وْ يَ الْ  َح تِ فُ  .َب َتَ اقْ  دِ قَ 

 َْنْ أَ  ،اهللِ ا رسوَل يَ  :ُت لْ قُ فَ  :شٍ ْح َج  ُت نْ بِ  ُب نَ يِ زَ  ْت الَ قَ  .اهَ يْ لِ ي تَ تِ الَّ وَ  امِ ْبَ اإْلِ 
 ُك لِ

 .«ُث بَ َل اْ  رَ ثُ ا كَ ذَ إِ  مْ عَ نَ » :اَل قَ  ؟نَ وْ احِلُ ا الصَّ نَ يْ فِ وَ 

“Bahwasanya Nabi ملسو هيلع هللا ىلص masuk menemui saya dalam keadaan 
terperanjat sambil bersabda: “Celakalah orang-orang Arab, 
disebabkan oleh keburukan yang telah mendekat. Pada hari 
ini telah terbuka bendungan Ya’juj dan Ma’juj seperti ini”. 
Dan beliau melingkarkan ibu jari dan jari yang setelahnya. 
Zainab Binti Jahsyiy berkata: saya berkata: “Wahai 
Rasulullah, apakah kami akan binasa sementara di antara 
kami masih ada orang-orang shalih?” Beliau menjawab: 
“Iya, jika kebusukan telah banyak” (26). 

                                                 
(25) Penerjemah وفقه هللا berkata: Al Allamah Ibnu Baththal رحمه هللا 
berkata: “Maka wajiblah terhadap setiap Mukmin untuk 
menjauhinya, dan tidak menyodorkan dirinya kepada hukuman 
yang dia tidak mampu untuk menghadapinya, yaitu: peperangan 
dari Allah dan Rasul-Nya”. (“Syarh Ibni Baththal ‘Ala Shahihil 
Bukhariy”/17/hal. 173). 
(26) Penerjemah وفقه هللا berkata: diriwayatkan oleh Al Bukhariy 
(1059) dan Muslim (2280). 
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Al Allamah Ibnu Baththal رحمه هللا berkata: “Para ulama telah 

menafsirkan kebusukan sebagai: anak-anak zina. Maka jika 
maksiat-maksiat telah bermunculan dan tidak dirubah, wajiblah 
bagi kaum Muslimin yang mengingkarinya dengan hati-hati mereka 
untuk meninggalkan negeri itu dan lari darinya, karena jika mereka 
tidak melakukan itu, berarti mereka telah menyodorkan diri 
mereka kepada kebinasaan. Hanya saja kebinasaan tadi 
merupakan pencucian untuk kaum Mukminin, dan hukuman bagi 
orang-orang fasik. Dan inilah ucapan para Salaf”. (“Syarh Ibni 
Baththal ‘Ala Shahihil Bukhariy”/4/hal. 198). 

Al Imam An Nawawiy رحمه هللا berkata: “Jumhur ulama 
menafsirkan kebusukan tadi sebagai kefasikan dan kejahatan. Ada 
yang menafsirkan: maksudnya adalah perzinaan secara khusus. 
Ada yang menafsirkan: anak-anak zina. Yang jelas adalah: dia itu 
adalah maksiat-maksiat secara mutlak”. (“Syarh Shahih 
Muslim”/An Nawawiy/18/hal. 3). 

Al Imam Abul Walid Al Bajiy رحمه هللا berkata: “Maka 
peristwa itu adalah bersamaan dengan –masih banyaknya- para 
shalihin. Maka bagaimana dengan sedikitnya mereka, atau tidak 
adanya mereka? Kita mohon pada Allah agar memaafkan kita, 
dengan kurnia-Nya, dan meliputi ketergelinciran kita dengan 
rahmat-Nya”. (“Al Muntaqa Syarh Muwaththa”/Al Bajiy/3/hal. 
468). 

Al Hafizh Ibnu Hajar رحمه هللا berkata: “Para ulama 
menafsirkannya dengan perzinaan dan anak-anak hasil zina. Juga 
menafsirkannya dengan kefasikan dan kejahatan, dan itu lebih 
sesuai karena berhadapan dengan keshalihan. Ibnul Arabiy 
mengatakan: ‘Di dalamnya ada keterangan bahwasanya orang 
yang baik itu akan turut binasa dengan dibinasakannya orang yang 
buruk jika orang yang baik tadi tidak merubah kebusukan orang 
tadi. Demikian pula jika dia berusaha merubahnya namun dengan 
kadar yang tidak cukup, sementara si jahat masih terus-menerus 
melakukan perbuatan buruknya tadi dan menyebarluaskannya, 
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 Namun, sekalipun demikian, jika orang-orang shalih 
binasa bersama dengan orang-orang yang jahat, maka 
sungguh mereka akan dibangkitkan berdasarkan niat-niat 
mereka di sisi Allah. Mereka tidak berada pada tingkatan 
yang sama pada Hari Kiamat. Di dunia terkadang mereka 
semua binasa, namun di Akhirat mereka berbeda-beda. 
Allah جل ذكره berfirman: 

َّا َعِمُلوا﴾  .﴿َولُِكلر َدَرَجات  ِم

“Dan masing-masing akan mendapatkan derajat-derajat 
dengan apa yang mereka amalkan” (27). 

                                                 
keburukannya menjadi banyak hingga kerusakan bersifat 
menyeluruh, maka ketika itulah semua orang akan binasa. 
Kemudian setiap orang akan dikumpulkan sesuai dengan niatnya”. 
(“Fathul Bariy”/13/hal. 109). 
(27) Penerjemah وفقه هللا berkata: Allah جل ذكره berfirman: 

ْم َوُهْم اَل ُيْظَلُموَن﴾ ]األحقاف/ ﴿َولُِكلر  َيُهْم َأْعاَمهَلُ َّا َعِمُلوا َولُِيَوف   [22َدَرَجات  ِم

“Dan masing-masing akan mendapatkan derajat-derajat dengan 
apa yang mereka amalkan, dan agar Allah mencukupi balasan 
amalan mereka dan mereka itu tidak dizhalimi.” 

Rabb kita عز وجل juga berfirman: 

َّا َعِمُلوا َوَما َربهَك بَِغافٍِل َعامَّ َيْعَمُلوَن﴾ ]األنعام/  [281﴿َولُِكلر َدَرَجات  ِم

“Dan masing-masing akan mendapatkan derajat-derajat dengan 
apa yang mereka amalkan, dan tidaklah Rabb kamu lalai dengan 
apa yang mereka amalkan.” 
 Al Imam Abu Ja’far Ath Thabariy رحمه هللا berkata: “Allah 
Yang Mahatinggi penyebutan-Nya berfirman: Dan setiap orang 
yang beramal dalam ketaatan pada Allah atau kedurhakaan pada-
Nya, masing-masingnya akan mendapatkan posisi-posisi dan 
tingkatan-tingkatan sesuai dengan amalannya, yang Allah akan 
menyampaikannya pada posisinya tadi, dan membalasnya dengan 



39 

 Dan di dalam “Shahih” dari hadits Aisyah رضي هللا عنها 
yang berkata: 

 ُف َس ُيْ  ضِ رْ اأْلَ  نَ مِ  اءَ َد يْ بَ وا بِ انُ ا كَ ذَ إِ فَ  ةَ بَ عْ كَ الْ  ش  يْ و َج زُ غْ يَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ ُل وْ ُس رَ  اَل قَ 

 مْ هِ رِ آِخ وَ  مْ هلِِ وَّ أَ بِ  ُف َس ُيْ  َف يْ كَ  ،اهللِ ا رسوَل يَ  :ُت لْ قُ  :ْت الَ قَ  .«مْ هِ رِ آِخ وَ  مْ هلِِ وَّ أَ بِ 

 نَ وْ ثُ عَ بْ يُ  مَّ ثُ  ،مْ هِ رِ آِخ وَ  مْ هلِِ وَّ أَ بِ  ُف َس ُيْ » :اَل قَ  ؟مْ هُ نْ مِ  َس يْ لَ  نْ مَ وَ  مْ هُ اقُ وَ ْس أَ  مْ هِ يْ فِ وَ 

 .«مْ اهِتِ يَّ  نِ ىَل عَ 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: “Akan ada tentara yang hendak 
menyerang Ka’bah. Maka jika mereka telah tiba di suatu 
tanah lapang, akan ditenggelamkanlah pasukan itu dari 
yang pertama sampai yang terakhir.” Maka kukatakan: 
“Wahai Rasulullah, bagaimana pasukan itu akan 
ditenggelamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, 
sementara di tengah mereka ada orang-orang pasar dan 
orang yang tidak termasuk dari mereka?” beliau menjawab: 
“Akan ditenggelamkanlah pasukan itu dari yang pertama 
sampai yang terakhir, lalu mereka semua nanti akan 
dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka” (28). 

                                                 
itu: jika amalannya baik, maka balasannya baik, tapi jika amalannya 
jelek, maka balasannya juga jelek. “Dan tidaklah Rabb kamu lalai 
dengan apa yang mereka amalkan” Allah Yang agung pujian-Nya 
berfirman: dan itu semua adalah dari amalan mereka wahai 
Muhammad, dengan ilmu dari Rabbmu, Dia yang menghitungnya, 
dan menetapkannya untuk mereka di sisi-Nya, agar Dia membalasi 
mereka berdasarkan amalan tadi ketika mereka berjumpa dengan-
Nya dan kembalinya mereka kepada-Nya.” (“Jami’ul Bayan”/12/ 
hal. 125/cet. Darut Tarbiyah Wat Turats). 
(28) Penerjemah وفقه هللا berkata: hadits tadi diriwayatkan oleh Al 
Bukhariy (2118). 
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 Maka wahai masyarakat Muslimin, bersikap 
lembutlah kalian pada diri kalian sendiri, jauhilah maksiat-
maksiat, dosa-dosa dan kerusakan, kekacauan dan 
keburukan-keburukan. Allah ta'ala berfirman: 

﴾ ]األنعام: َواَل َتِزُر َواِزَرة  ِوْزَر ُأْخَرى[ َلْيَها﴿َواَل َتْكِسُب ُكله َنْفٍس إاِلَّ عَ 

260]. 

"Dan tidaklah setiap jiwa berbuat kecuali akan menimpa 
dirinya sendiri (kelanjutannya: dan tidaklah orang yang 
berdosa itu memikul dosa orang lain)" (29). 

                                                 
Diriwayatkan juga oleh Muslim no. (7421) dari Ummu 

Salamah, dan no. (7423 ) dari Hafshah رضي هللا عنهما). 
 Al Hafizh Ibnu Hajar رحمه هللا berkata: “Dan di dalam hadits 
ini ada dalil bahwasanya amalan-amalan itu dinilai dengan niat 
pelakunya. Juga ada peringatan terhadap persahabatan dengan 
pelaku kezhaliman, duduk-duduk dengan mereka, memperbanyak 
jumlah mereka, kecuali bagi orang yang terpaksa berbuat itu. Dan 
seorang pedagang perlu menimbang berulang-ulang dalam 
bersahabat dengan ahli fitnah, apakah persahabatannya nanti 
menjadi bantuan terhadap kezhaliman mereka, ataukah hal itu 
merupakan keperluan manusiawi. Kemudian amalan tiap orang 
dinilai dengan niatnya.” (“Fathul Bari”/4/hal. 341). 
 Ini adalah kerugian berdekatan dengan ahli batil, karena 
dia dihukumi secara zhahir sama dengan mereka. 

Muhammad Abdurrohman Al Mubarokfuriy رحمممممممممممه هللا 
berkata: “Dan sesuatu yang dekat dengan sesuatu yang lain, dia 
diberi hukum sama dengan hukum sesuatu tadi.” (“Tuhfatul 
Ahwadzi”/4/hal. 396). 
 Manakala hukum zhahirnya sama, maka adzab yang 
menimpa ahlil batilpun menimpa dirinya juga. 
(29) Penerjemah وفقه هللا berkata: Maksudnya adalah: memang ayat 
tadi menyebutkan bahwasanya setiap orang tidak akan memikul 
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 Hanyalah peristiwa yang kalian amati dan kalian 
lihat; berupa rusaknya badan-badan, tersebarnya berbagai 
jenis penyakit, kenaikan harga, terjadinya kekacauan dan 
kehancuran itu disebabkan oleh apa yang diperbuat oleh 
tangan-tangan(30). 

                                                 
dosa orang lain. Dan itu adalah di Akhirat. Adapun di dunia, maka 
dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwasanya boleh jadi orang 
yang shalih juga itu celaka karena kemaksiatan yang telah 
merajelela yang diperbuat oleh orang-orang yang jahat. 
 Al Imam Ibnu Katsir رحمه هللا berkata tentang ayat tadi: “Itu 
adalah pengabaran tentang apa yang akan terjadi pada Hari Kiamat 
tentang balasan, hikmah dan keadilan Allah تعالى, bahwasanya 
setiap jiwa itu hanyalah akan dibalasi sesuai dengan amalan-
amalan mereka. Jika amalannya baik; maka balasannya juga baik. 
Jika amalannya buruk, maka balasannya pun buruk. Dan 
bahwasanya tidak ada kesalahan seorangpun yang akan dipikulkan 
kepada orang lain (jika tidak punya keterlibatan apapun –pen). Dan 
ini adalah termasuk dari keadilan Allah ta’ala”. (“Tafsirul Qur’anil 
‘Azhim”/3/hal. 383-384). 
(30) Penerjemah وفقه هللا berkata: Maka kita semua wajib untuk 
banyak bertobat dan memperbaharui amar ma’ruf dan nahi 
mungkar. 
 Al Imam Ibnu Katsir رحمه هللا berkata: “Kemudian masuk ke 
tahun empat ratus tujuh puluh delapan (Hijriyah). Pada bulan 
Muharram: wilayah Arjan digoncang oleh gempa bumi, banyak 
sekali orang Romawi dan ternak-ternak mereka yang mati. Dan di 
masa itu banyak penyakit demam dan Tha’un di Irak, Hijaz, dan 
Syam, yang disusul dengan kematian mendadak. Kemudian 
matilah binatang-binatang liar di hutan, lalu disusul oleh kematian 
ternak-ternak sampai-sampai susu dan daging menjadi susah 
diperoleh. Bersamaan dengan itu terjadilah perang besar antara 
Syi’ah-Rafidhah dan Sunnah, sehingga banyak orang yang 
terbunuh karenanya. 
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Allah سبحانه berfirman: 

َهرَ ﴿  الَِّذي َبْعَض  لُِيِذيَقُهمْ  النَّاسِ  َأْيِدي َكَسَبْت  باَِم  اْلَبْحرِ وَ  اْلََب   يِف  اْلَفَسادُ  ََ

ُهمْ  َعِمُلوا  .[02: الروم﴾ ]َيْرِجُعونَ  َلَعلَّ

                                                 
 Di bulan Rabi’ul Awwal: bertiuplah angin hitam dan 
menerbangkan kerikil. Pepohonan kurma dan yang lainnya banyak 
yang tumbang. terjadi banyak petir di berbagai negeri sampai-
sampai sebagian orang menyangka bahwasanya Kiamat telah tiba. 
Kemudian yang demikian itu sirna. Segala pujian hanyalah bagi 
Allah saja. 
 Di masa itu dilahirkanlah untuk Khalifah anak dia yang 
bernama Abu Abdillah Al Husain. Baghdad dihiasi, gendang-
gendang dan tambur ditabuh, banyak ditebarkan sedekah, dan di 
masa itu Fakhrud Daulah Ibnu Juhair menguasai banyak negeri, di 
antaranya adalah: negeri Amid, Miya Fariqin, dan Jazirah Ibnu 
Umar. Di tahun itu Banu Marwan musnah di tangannya. 
 Pada tangan 12 Ramadhan diangkatlah Abu Bakr 
Muhammad Bin Muzhaffar Asy Syamiy sebagai hakim tertinggi di 
Baghdad setelah wafatnya Abu Abdillah Ad Damighaniy, dan beliau 
diberi nafkah dari dewan. Janfal memimpin orang-orang berhaji 
dan mengunjungi Nabi ملسو هيلع هللا ىلص saat berangkat dan saat pulang. Dia 
bilang: ‘Aku menyangka bahwasanya ini adalah hajiku yang 
terakhir’. Dan memang itulah kenyataannya. 
 Dan di masa itu keluarlah ketetapan dari Khalifah Al 
Muqtadir Bi Amrillah untuk memperbaharui amar ma’ruf dan nahi 
mungkar di semua tempat, mengharuskan ahli dzimmah untuk 
memakai pakaian yang menyelisihi pakaian kaum Muslimin. Juga 
mewajibkan untuk memecahkan alat-alat musik, menumpahkan 
khamr-khamr, dan mengeluarkan para pembuat kerusakan dari 
negeri-negeri. Semoga Allah memberi beliau pahala dan 
merahmati beliau”. 
(Selesai dari “Al Bidayah Wan Nihayah”/12/hal. 127). 
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“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 
karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah 
merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) 
perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang 
benar)” (31). 

                                                 
(31) Penerjemah وفقه هللا berkata: Al Imam Ibnul Qayyim رحمه هللا 
berkata: “Orang yang punya wawasan tentang keadaan di alam 
semesta dan permulaannya akan mengetahui bahwasanya semua 
kerusakan di udaranya, tanamannya, hewannya dan keluarganya 
itu terjadi setelah itu semua diciptakan, dengan sebab-sebab yang 
menuntut terjadinya perkara tadi. Senantiasa amalan-amalan Bani 
Adam dan penyelisihan mereka terhadap para Rasul itu membuat 
kerusakan yang bersifat umum dan khusus, yang mendatangkan 
penderitaan, penyakit-penyakit, wabah, kekeringan, kemarau, 
hilangnya berkah-berkah bumi, buah-buahannya, tanamannya dan 
hilangnya manfaat-manfaatnya, atau berkurangnya hasil bumi 
tadi, kejadian-kejadian yang susul-menyusul, yang satu mengikuti 
yang lainnya. 
 Jika ilmumu tidak cukup luas untuk memahami ini, maka 
cukuplah dengan firman Allah سبحانه : 

 .﴾النَّاسِ  َأْيِدي َكَسبَْت  باَِم  َواْلَبْحرِ  اْلََب   يِف  اْلَفَسادُ  َََهرَ ﴿

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 
perbuatan tangan manusia.” 
 Dan posisikanlah ayat ini pada kondisi-kondisi alam, dan 
terapkanlah dia pada kenyataan yang ada. Engkau akan melihat 
bagaimana terwujudnya berbagai penyakit di setiap waktu, pada 
buah-buahan, tanaman-tanaman dan binatang. 
  Dan bagaimana penyakit-penyakit tadi menimbulkan 
penyakit-penyakit yang lain, berantai susul-menyusul yang ini 
mengikuti yang lain. Setiap kali manusia membuat kezhaliman dan 
kejahatan, Rabb mereka تبارك وتعالى membuat berbagai macam 
penyakit untuk mereka di dalam makanan, buah-buahan, udara, 
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 Dan kerusakan yang disebutkan di dalam ayat tadi 
ditafsirkan oleh para ulama dengan: rusaknya kesehatan, 
rusaknya rezeki, rusaknya keamanan, tersia-sianya waktu, 
dan yang selain itu yang terjadi di dunia, dan menyebabkan 
kehidupan terkeruhkan, telapak kaki tergoyahkan, dengan 
sebab itu keamanan runtuh, dan perkara-perkara yang 

                                                 
air, badan, akhlak, bentuk dan karakter mereka, kekurangan dan 
penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh amalan, kezhaliman dan 
kejahatan mereka. 
 Dulu biji-bijian dari gandum dan yang lainnya itu lebih 
besar daripada yang ada sekarang ini, sebagaimana keberkahan di 
zaman dulu itu lebih besar. 
 -Sampai pada ucapan beliau:- penyakit-penyakit yang 
meluas ini adalah sisa-sisa dari siksaan yang ditimpakan pada umat-
umat terdahulu, lalu sisanya tetap tinggal untuk mengintai orang 
yang masih melakukan amalan yang dilakukan oleh umat-umat 
terdahulu, sebagai bentuk hukum yang setimbang dan ketetapan 
yang adil. 
 Nabi ملسو هيلع هللا ىلص telah mengisyaratkan yang demikian itu di dalam 
sabda beliau tentang tha’un (sejenis wabah): 

 رْسَ إِ  ينِ بَ  ىَل عَ  َل ِس رْ أُ  اٍب َذ عَ  وْ أَ  زٍ ْج رِ  ةُ يَّ قِ بَ  هُ نَّ إِ »
 .«َل يْ ائِ

“Dia itu adalah sisa hukuman atau siksaan yang dikirimkan pada 
Bani Israil”.  
 Dan seperti itu pula Allah سبحانه وتعالى menguasakan angin 
terhadap suatu kaum selama tujuh malam delapan hari, lalu Allah 
menyisakan di dunia ini sebagian dari angin tadi. Dan di dalam 
angin yang semacam itu ada pelajaran dan petuah.” 
(Selesai dari “Zadul Ma’ad”/4/hal. 326). 
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lainnya yang berupa kerugian-kerugian dan bahaya-
bahaya(32). 
 Itu semua: 

ُهمْ  َعِمُلوا الَِّذي َبْعَض  لُِيِذيَقُهمْ ﴿  .[02: الروم﴾ ]َيْرِجُعونَ  لََعلَّ

“Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari 
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan 
yang benar)” (33). 
 Maka bagaimana jika Allah menyiksa mereka dengan 
seluruh amalan mereka? Niscaya mereka semua akan 
binasa. 
                                                 
(32) Penerjemah وفقه هللا berkata: Kerusakan yang disebutkan di dalam 
ayat tadi memang bersifat umum mencakup semua perkara yang 
bertentangan dengan keshalihan dan kemaslahatan, sebagai 
hukuman dan siksaan dari Allah agar para hamba bertobat kepada-
Nya, dan merunduk di hadapan-Nya عز وجل. 
 Al Imam Asy Syaukaniy رحمه هللا berkata: “Yang jelas dari 
ayat ini adalah: kemunculan apa saja yang layak untuk dinamakan 
sebagai kerusakan, sama saja hal itu kembali pada perbuatan Bani 
Adam, berupa kemaksiatan mereka, perbuatan buruk mereka, 
pemutusan silaturrahim mereka, saling menzhalimi, saling 
memerangi, ataupun kembali pada musibah yang datang dari arah 
Allah سبحانه disebabkan oleh dosa-dosa mereka, semacam: 
kekeringan, banyaknya ketakutan, kematian, kekurangan tanaman 
pertanian dan buah-buahan.” (“Fathul Qadir”/5/hal. 476). 
(33) Penerjemah وفقه هللا berkata: Fadhilatusy Syaikh Adil Bin Ahmad 
Ali Syaikh As Sa’udiy حفظه هللا berkata tentang wabah Corona dan 
sebagainya: “Maka Rabb سبحانه وتعالى mengirimkan penyakit-
penyakit tadi agar manusia kembali kepada Rabb mereka  سبحانه

 Kembalinya adalah dengan berpegang teguh dengan agama .وتعالى
yang lama (yang asli yang dipegang oleh Nabi dan tiga generasi 
utama –pen)”. (Khutbah “Virus Corona”/Fadhilatusy Syaikh Adil Al 
Hajuriy). 
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ُرُهْم  ٍة َوَلكِْن ُيَؤخ  ْهِرَها ِمْن َدابَّ ََ ﴿َوَلْو ُيَؤاِخُذ اهلل النَّاَس باَِم َكَسبُوا َما َتَرَك َعىَل 

ى َفإَِذا َجاَء َأَجُلُهْم َفإِنَّ  ا﴾ ]ف اهللإََِل َأَجٍل ُمَسما  .[04اطر: َكاَن بِِعَباِدِه َبِصريا

“Seandainya Allah menghukum manusia dikarenakan apa 
yang mereka perbuat, niscaya Allah tidak meninggalkan 
satu makhluk melatapun di permukaan bumi, akan tetapi 
Allah mengakhirkan pembinasaan mereka sampai kepada 
ajal yang ditentukan. Kemudian jika ajal mereka telah tiba 
maka sesunguhnya Allah Maha Melihat terhadap para 
hamba-Nya(34)”. 
  Sesungguhnya benar-benar termasuk dari perkara 
yang membinasakan manusia adalah: berlomba-lomba 
mengejar dunia, bersaling meraih pangkat dan jabatan, juga 
bersaling mendapatkan kursi kedudukan. Puncak 
tertingginya hanyalah perhiasan kehidupan dunia. 

                                                 
(34) Penerjemah وفقه هللا berkata: Al Imam As Sa’diy رحمه هللا berkata 
tentang ayat ini: “Kemudian Allah ta’ala menyebutkan 
kesempurnaan kesabaran-Nya, dan besarnya penundaan dan 
tenggang waktu-Nya untuk para pelaku kejahatan dan dosa-dosa, 
maka Dia berfirman: “Seandainya Allah menghukum manusia 
dikarenakan apa yang mereka perbuat”,  berupa dosa-dosa. 
”Niscaya Allah tidak meninggalkan satu makhluk melatapun di 
permukaan bumi”, Yaitu: niscaya hukuman-Nya akan meliputi 
mereka semua, sampai bahkan hewan-hewan yang tidak terbebani 
syariat. ”Akan tetapi Allah mengakhirkan” menunda tapi tidak 
menyia-nyiakan ”Pembinasaan mereka sampai kepada ajal yang 
ditentukan. Kemudian jika ajal mereka telah tiba maka 
sesunguhnya Allah Maha Melihat terhadap para hamba-Nya” 
Lalu Dia membalasi emreka sesuai dengan apa yang Dia ketahui 
dari mereka, berupa kebaikan dan keburukan”. (“Taisirul Karimir 
Rahman”/ hal: 692). 
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Dan dari Amr Bin Auf رضي هللا عنه yang berkata:  

 أ  ي   ن  ي  ر  ح  ب   ال  ل  إ   اح  ر  ل  ا   ن  ب   ة  د  ي  ب  ا ع  ب  أ   ث  ع  ب   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رسول   ن  أ  
 ي  ز  ج   ب  ت 

 ان  ك  و   ،اه  ت 

 .ي  م  ض   حل  ا   ن  ب   ء  ل  ع  ال   م  ه  ي  ل  ع   ر  م  أ  و   ،ن  ي  ر  ح  ب  ال   ل  ه  أ   ح  ال  ص   و  ه   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رسول  

 م  ب   ة  د  ي  ب  ع   وب  أ   م  د  ق  ف  
 س  ف   ،ن  ي  ر  ح  ب  ال   ن  م   ل 

ا و  اف  و  ف   ،ة  د  ي  ب   ع  ب  أ   م  و  د  ق  ب   ار  ص  ن  ال    ت  ع  م 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رسول   م  س  ب  ت  ف   ،ه  ا ل  و  ض  ر  ع  ت   ف  ص    ان  م  ل  ف   .ملسو هيلع هللا ىلص ي  ب  الن   ع  م   ر  ج  ف  ال   ة  ل  ص  

ا ي   ل  ج  أ   :واال  ق   .«ءٍ َشْ بِ  مَ دِ قَ  ةَ َد يْ بَ ا عُ بَ أَ  نَّ أَ  مْ تُ عْ مِ َس  مْ كُ نه َُ أَ » :ال  ق   م  ث   م  آه  ر   ني   ح  

 .مْ كُ يْ لَ عَ  ىَش ْخ أَ  رَ قْ فَ الْ  امَ  اهللِ وَ فَ  .مْ كُ ُسه ا يَ ا مَ وْ لُ م  أَ وا وَ ِشُ بْ أَ فَ » :ال  ق   .اهلل  رسول  

 مْ كُ لَ بْ قَ  انَ كَ  نْ مَ  ىَل عَ  ْت طَ ِس بُ  اَم كَ  ايَ نْ الده  مُ كُ يْ لَ عَ  طَ َس بْ تُ  نْ أَ  ىَش ْخ أَ  ين  كِ لَ وَ 

 .«مْ هُ تْ كَ لَ هْ أَ  اَم كَ  مْ كُ كُ لِ هُتْ وَ  اهَ وْ ُس افَ نَ تَ  اَم كَ  اهَ وْ ُس افَ نَ تَ فَ 

Bahwasanya Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص mengutus Abu Ubaidah Ibnul 
Jarrah ke Bahrain untuk mendatangkan jizyah mereka. 
Sebelum itu memang Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص membuat perdamaian 
dengan penduduk Bahrain, dan menjadikan Al ‘Ala Ibnul 
Hadhramiy sebagai amir (semacam gubernur –pen) untuk 
mereka. Kemudian tibalah Abu Ubaidah dengan membawa 
harta dari Bahrain. Maka orang-orang Anshar mendengar 
ketibaan Abu Ubaidah, lalu bertepatan mereka shalat Subuh 
bersama Nabi ملسو هيلع هللا ىلص. Manakala beliau berpaling dari shalat 
beliau, mereka menyodorkan diri kepada beliau. Maka 
Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص tersenyum ketika melihat mereka, lalu beliau 
bersabda: “Aku menyangka kalian telah mendengar 
bahwasanya Abu Ubaidah tiba dengan membawa sesuatu”. 
Mereka menjawab: “Iya wahai Rasulullah”. Beliau bersabda: 
“Maka bergembiralah kalian, dan angan-angankanlah apa 
yang menyenangkan hati kalian. Maka demi Allah, 
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bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, 
akan tetapi yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah 
dibukakannya dunia kepada kalian, sebagaimana dia 
dibukakan kepada orang-orang sebelum kalian, lalu kalian 
bersaing mengejarnya sebagaimana mereka bersaing 
mengejarnya, kemudian dia membinasakan kalian 
sebagaimana dia membinasakan mereka” (35). 
 Wahai masyarakat Muslimin, kalian melihat dengan 
mata kepala kalian: bagaimana orang-orang saling 
membinasakan demi mencari dunia? 
 Dan di akhir zaman: 

 ،هِ يْ لَ عَ  اُس النَّ  ُل تِ تَ قْ يَ  ،ٍب هَ ذَ  نْ مِ  لٍ بَ َج  نْ عَ  اُت رَ فُ الْ  ِسَ َيْ  ىتَّ َح  ةُ اعَ السَّ  مُ وْ قُ تَ  اَل »

 انَ أَ  نُ وْ كُ أَ  ّل  عَ لَ  :مْ هُ نْ مِ  لٍ ُج رَ  له كُ  ُل وْ قُ يَ وَ  ،نَ وْ عُ ْس تِ وَ  ة  عَ ْس تِ  ةٍ ائَ مِ  ل  كُ  نْ مِ  ُل تَ قْ يُ فَ 

 «.وُج نْ أَ  يذِ الَّ 

“Tidak akan datang Hari Kiamat sehingga Sungai Eufrat 
menyingkapkan gunung emas, yang demi itu manusia saling 
membunuh. Maka terbunuhlah dari setiap seratus orang itu 
sembilan puluh sembilan orang, dalam keadaan setiap 
orang dari mereka mengatakan: ‘Semoga akulah yang 
selamat” (36). 

                                                 
(35) Penerjemah وفقه هللا berkata: diriwayatkan oleh Al Bukhariy 
(4015) dan Muslim (2961). 
 Syaikhul Islam رحمه هللا berkata: Maka Nabi menjadikan 
dunia yang terhampar itulah yang membinasakan mereka. Yang 
demikian itu disebabkan oleh kecintaan mereka kepadanya, dan 
semangat mereka untuk mendapatkannya, serta persaingan 
mereka di dalamnya”. (“Majmu’ul Fatawa”/15/hal. 274). 
(36) Penerjemah وفقه هللا berkata: diriwayatkan oleh Muslim (2894) 
dari Abu Hurairah رضي هللا عنه. 
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 Dan di dalam lafzah Al Bukhariy (7119) dan Muslim (2894) 
juga: 

 .«ئاا يْ َش  هُ نْ مِ  ْذ ُخ أْ يَ  اَل فَ  هُ َضَ َح  نْ مَ فَ  ،ٍب هَ ذَ  نْ مِ  زٍ نْ كَ  نْ عَ  ِسَ َيْ  نْ أَ  اُت رَ فُ الْ  ُك ِش وْ يُ »

“Hampir-hampir Sungai Eufrat akan menyingkapkan 
perbendaharaan dari emas, maka barangsiapa hadir di situ, 
maka janganlah dia mengambilnya”. 
 Dan dari Ubaiy Bin Ka’b رضي هللا عنه yang mengatakan: 
sungguh saya mendengar Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: 

 نْ مَ  ُل وْ قُ يَ فَ  ،هِ يْ لَ إِ  واارُ َس  اُس النَّ  هِ بِ  عَ مِ َس  اذَ إِ فَ  ،ٍب هَ ذَ  نْ مِ  لٍ بَ َج  نْ عَ  ِسَ َيْ  نْ أَ  اُت رَ فُ الْ  ُك ِش وْ يُ »

 ل  كُ  نْ مِ  ُل تَ قْ يُ فَ  ،هِ يْ لَ عَ  نَ وْ لُ تِ تَ قْ يَ فَ  :اَل قَ  .هِ ل  كُ  هِ بِ  نَّ بَ هَ ْذ يَ لَ  هُ نْ مِ  نَ وْ ُذ ُخ أْ يَ  اَس النَّ  َت كْ رَ تَ  نْ ئِ لَ  :هُ َد نْ عِ 

 .«نَ وْ عُ ْس تِ وَ  ة  عَ ْس تِ  ةٍ ائَ مِ 

“Hampir-hampir Sungai Eufrat akan menyingkapkan gunung dari 
emas, kemudian jika orang-orang telah mendengar berita itu, 
mereka akan berjalan kepadanya. Orang yang di sampingnya 
berkata: ‘Pastilah jika engkau membiarkan orang-orang 
mengambil dari gunung emas tadi, niscaya mereka  akan 
membawa pergi semuanya’. Maka manusiapun saling 
membunuh karenanya, lalu terbunuhlah dari setiap seratus 
orang itu sembilan puluh sembilan orang”. (HR. Muslim (2895)). 
 Al Hafizh Ibnu Hajar رحمه هللا berkata: “Dan yang nampak 
adalah: bahwasanya larangan mengambil emas tadi adalah 
disebabkan oleh kekacauan dan peperangan yang ditimbulkan 
olehnya”. (“Fathul Bariy”/13/hal. 81). 
 Al Allamah Ali Al Qariy رحمه هللا berkata: “’Maka janganlah 
dia mengambilnya sedikitpun’, dengan pola larangan, karena 
akibat dari pengambilannya tadi adalah pembunuhan yang banyak 
dan persengketaan yang besar” (“Mirqatul Mafatih”/15/hal. 436). 
 Al Imam Ibnu Utsaimin رحمه هللا berkata: “Demikian pula 
tanda Hari Kiamat dan yang pasti akan terjadi adalah: Sungai Eufrat 
akan menyingkapkan emas, menyingkapkan gunung dari emas 
atau perbendaharaan dari emas. Sungai tadi terkenal di ujung 
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 Itu adalah ujian. 
 Sesungguhnya perkara yang kalian perhatikan dan 
kalian lihat berupa berbagai jenis penyakit adalah karena 
jauh dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya (37)ملسو هيلع هللا ىلص. 

                                                 
timur Jazirah (Mossel, Irak –pen). Maknanya adalah: emas akan 
keluar bagaikan gunun. Dan emas itu benda yang telah dikenal. 

  ن  م   ل  * إ   واب  ه  ذ   د  ق   اس  الن   ت  ي  أ  ر  
 ب  ه  ذ   ه  د  ن  ع 

“Saya melihat orang-orang telah pergi, menuju kepada orang yang 
memiliki emas”. 
 Maka emas itu mampu menghilangkan akal-akal manusia. 
Air sungai yang mengalir tadi akan menyingkapkan gunung dari 
emas. Maha Suci Allah. Setiap orang akan memerangi orang lain 
dan mengatakan: “Semoga sayalah yang selamat”. Dan dia 
berperang demi mendapatkan emas. 
 Minyak bumi, demi mendapatkan minyak bumi, mereka 
menamakannya sebagai emas hitam. Allah lebih tahu tentang apa 
yang diinginkan oleh Rasulullah. Akan tetapi sampai sekarang kita 
tidak mengenal emas kecuali barang galian kuning yang terkenal 
itu. Maka kita tetap di atas lahiriyah maknanya. 
 Di belakang kita masih ada generasi-generasi. Dunia belum 
lagi berakhir sekarang untuk mengharuskan kita memahami hadits 
tadi sesuai dengan kenyataan yang kita alami. Bahkan kita harus 
menunggu apa yang dikabarkan oleh Nabi yang jujur dan 
dibenarkan tadi, dan pastilah hal itu akan terjadi. Dan orang-orang 
akan saling membunuh demi mendapatkannya. Dan itu termasuk 
dari tanda-tanda Hari Kiamat. Akan tetapi dia memang belum lagi 
datang. Hanya Allah sajalah Yang memberikan taufik”. 
(Selesai dari “Syarh Riyadhush Shalihin”/6/hal. 628). 
(37) Penerjemah وفقه هللا berkata: Fadhilatusy Syaikh Shalih Al Fauzan 
 ditanya: “Saya ingin pergi untuk menunaikan umrah, tapi حفظه هللا
saya khawatir terkena penyakit Corona. Maka apakah ini termasuk 
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Juga jauh dari syariat Allah serta tidak menempuh jalan yang 
ditunjukkan oleh Allah. 

Allah سبحانه وتعالى berfirman: 

ُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى .  ا َوَنْحُشُ ﴿َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفإِنَّ َلُه َمِعيَشةا َضنْكا

َتنِي أَ  ا. َقاَل َكَذلَِك َأَتْتَك َآَياُتنَا َفنَِسيتََها َقاَل َرب  ِلَ َحَشْ ْعَمى َوَقْد ُكنُْت َبِصريا

 َوَكَذلَِك اْلَيْوَم ُتنَْسى﴾

"Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku maka 
sesungguhnya baginyalah penghidupan yang sempit, dan 

                                                 
dari lemahnya iman, ataukah termasuk dalam bab pengambilan 
sebab-sebab (keselamatan –pen)”. 
 Maka beliau حفظه هللا menjawab: “Itu adalah bagian dari 
lemahnya ketawakkalan kepada Allah سبحانه وتعالى. Bertawakkallah 
engkau kepada Allah, dan berangkatlah umrah, juga shalat di 
Masjidil Haram, dan janganlah engkau takut kecuali kepada Allah 
 Iya. Memang, andaikata muncul larangan untuk .سبحانه وتعالى
datang ke Tanah Suci yang mana larangan tadi dibangun di atas 
ketetapan dari sisi kesehatan maka tidak mengapa adanya 
larangan tadi, karena Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bersabda tentang Tha’un: 

 .«هُ نْ مِ  اراا رَ ا فِ وْ ُج رُ  خَتْ اَل ا فَ ِبَ  مْ تُ نْ أَ وَ  ضٍ رْ أَ بِ  عَ قَ ا وَ ذَ إِ وَ  ،هِ يْ لَ وا عَ مُ َد قْ  تَ اَل فَ  ضٍ رْ أَ بِ  هِ بِ  مْ تُ عْ مِ ا َس ذَ إِ »

“Jika kalian mendengar adanya Tha’un di suatu negeri, maka 
janganlah kalian mendatangi negeri itu. Dan jika tha’un tadi 
melanda suatu negeri dalam keadaan kalian ada di dalamnya, 
maka janganlah kalian keluar karena lari darinya”. 
 Jika telah datang larangan yang dibangun di atas ilmu yang 
benar, maka janganlah engkau mengerjakan umrah. Adapun 
selama الحمد هلل pintunya terbuka dan orang-orang yang umrah 
masih berumrah dan berziarah di Masjid Nabawiy; maka tak perlu 
engkau merasa sangat ketakutan macam itu”. 
(Selesai penukilan langsung dari rekaman Fatwa Al Fauzan).  
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Kami akan menggiringnya pada hari Kiamat dalam keadaan 
buta. Dia berkata,"Wahai Robbku, mengapa Engkau 
menggiringku dalam keadaan buta, padahal dulunya aku 
bisa melihat." Allah menjawab, "Demikianlah, telah datang 
padamu ayat-ayat Kami lalu engkau meninggalkannya, dan 
demikianlah pada hari ini engkaupun ditinggalkan." (QS 
Thaha: 124-126) (38). 
 Maka barangsiapa berpaling dari peringatan Alah di 
dalam kehidupan dunia ini; Allah akan merasakan padanya 
kesempitan hidup. Dan orang-orang telah mengetahui 
istilah “Kesempitan”, sampai-sampai di sana ada penyakit 
panas yang dipanggil sebagai panas yang menyempitkan. 
Yaitu: kehidupan yang keruh, dan keadaan yang sial. Itu 
semua disebabkan karena tidak menaati Kitabullah dan 
tidak menegakkan syariat-syariat-Nya. Demikian pula 
karena berpaling dari Sunnah Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص. 

                                                 
(38) Penerjemah وفقه هللا berkata: Al Imam Ibnul Qayyim رحمه هللا 
berkata: "Dan firman Allah ta'ala: "maka sesungguhnya dia akan 
mendapatkan penghidupan yang sempit" lebih dari satu orang 
salaf menafsirkannya dengan siksaan kubur, dan mereka 
menjadikan ayat ini sebagai salah satu dalil yang menunjukkan 
adanya siksa kubur, dan oleh karena itulah Allah berfirman: " Dan 
Kami akan menggiringnya pada hari kiamat dalam keadaan 
buta. Dia berkata,"Wahai Rabbku, mengapa Engkau 
menggiringku dalam keadaan buta, padahal dulunya aku bisa 
melihat." Allah menjawab, "Demikianlah, telah datang padamu 
ayat-ayat Kami lalu engkau meninggalkannya, dan demikianlah 
pada hari ini engkaupun ditinggalkan." Yaitu: engkau ditinggalkan 
di dalam siksaan sebagaimana engkau meninggalkan 
mengamalkan ayat-ayat Kami. Allah menyebutkan siksaan di alam 
kubur dan siksaan di Negeri Kebinasaan (Akhirat)." ("Miftah Daris 
Sa'adah"/hal. 43/cet. Darul Fikr).  
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Dari Abdullah bin Amr ibnil ‘Ash رضي هللا عنهما, 
bahwasanya Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  bersabda: 

ُتُه إََِل ُسنَّتِي َفَقْد َأْفَلَح. » . َفَمْن َكاَنْت َفْتَ ةا ٍة َفْتَ ، َولُِكل  رِشَّ ةا إِنَّ لُِكل  َعَمٍل رِشَّ

ُتُه إََِل َغرْيِ َذلَِك َفَقْد َهَلَك   «.َوَمْن َكاَنْت َفْتَ

"Sesungguhnya setiap amalan itu punya masa semangat, 
dan setiap masa semangat itu punya masa malas. Maka 
barangsiapa masa malasnya itu (diarahkan) kepada 
sunnahku, maka sungguh dia telah beruntung. Dan 
barangsiapa masa malasnya itu (diarahkan) kepada selain 
itu, maka sungguh dia akan binasa"(39). 

                                                 
(39) Penerjemah وفقه هللا berkata: hadits tadi diriwayatkan oleh Al 
Imam Ahmad (6764), dan dishahihkan oleh Al Imam Al Wadi’iy  رحمه

 .dalam “Al Jami'ush Shahih” (3250)  هللا
Dan dari seorang Anshar dari sahabat Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, bahwasanya 

Nabi  :bersabda  ملسو هيلع هللا ىلص

«. ةا ، ُثمَّ َفْتَ ةا  َفَمِن اقَِتَدى ِِب َفُهَو ِمن ي. َوَمْن َرِغَب َعْن ُسنَّتِي َفَلْيَس ِمن ي. إِنَّ لُِكل  َعَمٍل رِشَّ

ُتُه إََِل ُسنٍَّة َفَقِد اْهَتَدى ، َوَمْن َكاَنْت َفْتَ ُتُه إََِل بِْدَعٍة َفَقْد َضلَّ  .«َفَمْن َكاَنْت َفْتَ

"Maka barangsiapa meneladani diriku, maka dia termasuk dari 
golonganku. Dan barangsiapa membenci sunnahku, maka 
bukanlah dia itu dari golonganku. Sesungguhnya setiap amalan 
itu punya masa semangat, kemudian masa malas. Maka 
barangsiapa masa malasnya itu (diarahkan) kepada bid'ah, maka 
sungguh dia telah tersesat. Dan barangsiapa masa malasnya itu 
(diarahkan) kepada yang sunnah, maka sungguh dia telah 
mengikuti petunjuk." (HR. Ahmad (23521), dan dishahihkan oleh Al 
Imam Al Wadi’iy رحمه هللا  dalam “Al Jami'ush Shahih” (3251)). 
 Syaikhul Islam  :berkata tentang makna hadits  رحمه هللا
“Maka barangsiapa membenci sunnahku maka dia itu bukanlah 
termasuk dari golonganku,”: “Yaitu: orang itu menempuh selain 
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sunnahku dalam keadaan dia menyangka bahwasanya jalan yang 
lain itu lebih baik daripada sunnahku. Maka barangsiapa kondisinya 
seperti itu, maka dia telah berlepas diri dari Allah dan Rasul-Nya. 
Allah ta’ala berfirman: 

ِة إِْبَراِهيَم إاِلَّ َمن َسِفَه َنْفَسهُ ﴿ لَّ  [.241]البقرة :  ﴾َوَمن َيْرَغُب َعن م 

“Dan tidak ada yang membenci jalan agama Ibrahim kecuali 
orang yang memperbodoh dirinya sendiri.” 

Bahkan wajib bagi setiap Muslim untuk meyakini 
bahwasanya sebaik-baik ucapan adalah Kalamullah, dan sebaik-
baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad  sebagaimana telah  ملسو هيلع هللا ىلص
pasti dari beliau di dalam hadits shahih bahwasanya beliau 
berkhothbah dengan mengucapkan itu setiap hari Jum’at (39)”. 
(selesai dari “Majmu’ul Fatawa”/11/hal. 201). 

Syaikhul Islam  berkata: “Az Zuhriy berkata: “Dulu  رحمه هللا
para ulama kami berkata: “Berpegang teguh dengan As Sunnah 
adalah keselamatan.” Dan Malik berkata: “As Sunnah adalah 
bagaikan kapal Nabi Nuh, barangsiapa menaikinya maka dia akan 
selamat. Dan barangsiapa tertinggal darinya maka dia akan 
tenggelam.” Yang demikian itu dikarenakan As Sunnah, syari’at dan 
manhaj ini adalah jalan yang lurus, yang menyampaikan para 
hamba kepada Allah. Dan Rasul adalah penunjuk jalan dan 
pembimbing serta pemandu yang handal di atas jalan ini, 
sebagaimana firman Allah ta’ala: 

ا َومُ  ا َأْرَسْلَناَك َشاِهدا َا النَّبِيه إِنَّ ا * ﴿َياَأهيه ا ُمنرِيا اجا ا * َوَداِعياا إََِل اهلل بِإِْذنِِه َورِسَ ا َوَنِذيرا ا َبش 

ا﴾ ْم ِمَن اهلل َفْضالا َكبرِيا ِ الُْْؤِمنَِي بَِأنَّ هَلُ  [.32-34]الحزاب:  َوَبش 

“Sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, pemberi kabar 
gembira dan pemberi peringatan, dan sebagai penyeru ke jalan 
Allah dengan seidzin-Nya, dan sebagai pelita yang menerangi. 
Dan berilah kabar gembira pada kaum Mukminin bahwasanya 
mereka mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah.” 
(dan seterusnya dari “Majmu’ul Fatawa”/4/hal. 57). 
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Maknanya adalah: banyak orang-orang yang engkau 
lihat di dalam amalannya dan semangat dan emosional serta 
kekuatan. Dan setelah itu engkau melihatnya mengalami 
kelesuan. Akan tetapi kelesuan tadi jika dengan itu engkau 
mendekati kemaksiatan maka ini, demi Allah, adalah 

                                                 
 Al Imam Ibnul Qayyim رحمه هللا berkata bahwa syari’at para 
Nabi adalah kapal penyelamat, lalu beliau berkata: “Dan orang-
orang yang tertinggal dari kapal itu bagaikan kaum Nuh yang 
tenggelam lalu mereka dibakar dan diserukan pada mereka di 
hadapan alam semesta: 

 .﴾﴿َوقِْيَل ُبْعداا لِْلَقْوِم الظَّالِِْيَ 

“Dan dikatakan: kaum yang zhalim itu dijauhkan dari rahmat.” 

َلْمنَاُهْم َوَلكِْن َكاُنْوا ُهُم الظَّالِِْيَ  ََ  ﴾.﴿َوَما 

“Dan tidaklah Kami yang menzhalimi mereka, akan tetapi mereka 
itulah yang zhalim.” 
 Lalu diserukanlah dengan lisan syari’at dan lisan taqdir 
sebagai realisasi tauhid Allah dan penetapan hujjah Dia, dan Dia 
adalah Dzat Yang Maha Adil: 

َداُكْم َأْْجَْعِيَ  ُة اْلَبالَِغُة َفَلْو َشاَء هَلَ ِه ْاحُلجَّ  ﴾.﴿ُقْل َفلِلَّ

“Katakanlah: maka hanya milik Allah sajalah hujjah 
(argumentasi) yang mendalam, maka andaikata Allah 
menghendaki niscaya Dia akan memberikan taufik pada kalian 
semua”. 
(selesai dari “Madarijus Salikin”/1/hal. 199). 
 Al Imam Ibnul Qayyim رحمه هللا  berkata: “Karena 
sesungguhnya As Sunnah adalah benteng Allah yang amat kuat, 
barangsiapa masuk ke dalamnya, dia akan termasuk dari golongan 
orang-orang yang aman. Dan As Sunnah adalah pintu Allah yang 
paling besar, barangsiapa memasukinya dia akan termasuk dari 
golongan orang-orang yang sampai kepada Allah.” (“Ijtima’ul 
Juyusyil Islamiyyah”/hal. 6). 
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menuju kepada kebinasaan. Tetapi jika membawamu dari 
ketaatan tertinggi menuju kepada tingkatan yang lebih 
rendah sesuai dengan kadar kelemahannya, maka Allah 
akan menggantinya dengan kebaikan. Dan engkau masih di 
dalam keamanan dan keselamatan. Allah ta’ala berfirman: 

ا إاِلَّ ُوْسَعَها﴾ ]البقرة/  .[136﴿اَل ُيَكل ُف اهلل َنْفسا

“Tidaklah Allah membebani suatu jiwa kecuali dengan 
kesanggupannya” (40). 

Allah ta’ala berfirman: 

ا[ا إاِلَّ َما آَتاَها ﴿اَل ُيَكل ُف اهلل َنْفسا  ﴾ ]الطالق: ]َسيَْجَعُل اهلل َبْعَد ُعْسٍ ُيْسا

0.] 

                                                 
(40) Penerjemah وفقه هللا berkata: Allah ta’ala berfirman: 

نَِّة ُهْم  ا إاِلَّ ُوْسَعَها ُأوَلئَِك َأْصَحاُب اجْلَ اِت اَل ُنَكل ُف َنْفسا احِلَ ﴿َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

ْمُد هللَِِّ  *فِيَها َخالُِدوَن  تِِهُم اأْلَْْنَاُر َوَقاُلوا احْلَ ِري ِمْن ََتْ َوَنَزْعنَا َما يِف ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلر ََتْ

ق  َوُنو َنا بِاحْلَ َذا َوَما ُكنَّا لِنَْهَتِدَي َلْواَل َأْن َهَداَنا اهلل َلَقْد َجاَءْت ُرُسُل َرب  ُدوا َأْن الَِّذي َهَداَنا هِلَ

 [08، 01نَُّة ُأوِرْثُتُموَها باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن﴾ ]األعراف: تِْلُكُم اجْلَ 

“Dan orang-orang yang beriman dan beramal shalih, Kami tidak 
membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. 
Mereka itulah penduduk Jannah, mereka kekal di dalamnya 
selamanya. Dan Kami cabut permusuhan yang ada di dada-dada 
mereka. Sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Dan mereka 
berkata: “Segala puji untuk Allah yang memberi kami hidayah 
untuk ini, dan tidaklah kami bisa mengikuti petunjuk seandainya 
Allah tidak memberi kami hidayah. Para utusan Rabb kami telah 
datang dengan membawa kebenaran.” Dan mereka diseru: Itu 
adalah Jannah yang Aku wariskan kepada kalian disebabkan oleh 
apa yang dulu kalian kerjakan.” 
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“Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan 
kemampuan yang Dia berikan kepadanya. [Allah akan 
menjadikan kemudahan setelah kesulitan]” (41). 

Allah ta’ala berfirman: 

 [.26ُقوا اهلل َما اْستََطْعُتْم﴾ ]التغابن: ﴿َفاتَّ 

“Maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian” 

(42). 
 Ini adalah contoh dari sebab-sebab tersebarnya 
berbagai penyakit, yaitu: tersebarnya kerusakan di bumi. 

Di dalam “Shahih Al Bukhariy” dari An Nu'man bin 
Basyir عنهما هللا رضي  : dari Nabi ملسو هيلع هللا ىلص yang bersabda: 

 ،ةٍ نَ يْ فِ  َس ىَل ا عَ وْ مُ هَ تَ ْس اِ  مٍ وْ قَ  لِ ثَ مَ ا كَ هَ يْ فِ  عِ اقِ وَ الْ وَ  اهللِ  دِ وْ ُد  ُح ىَل عَ  مِ ائِ قَ الْ  ُل ثَ مَ »

ا وْ قَ تَ ا اْس ذَ إِ ا هَ لِ فَ ْس  أَ يِف  نَ يْ ذِ الَّ  انَ كَ فَ  ،اهَ لَ فَ ْس أَ  مْ هُ ُض عْ بَ ا وَ هَ اَل عْ أَ  مْ هُ ُض عْ بَ  اَب َص أَ فَ 

ْ وَ  قاا رْ ا َخ نَ بِ يْ ِص  نَ ا يِف نَ قْ رَ ا َخ نَّ أَ  وْ لَ  :واالُ قَ فَ  ،مْ هُ قَ وْ فَ  نْ  مَ ىَل ا عَ وْ ره مَ  اءِ لَ اْ  نَ مِ   نْ مَ  ذِ ؤْ نُ  َل

                                                 
(41) Penerjemah وفقه هللا berkata: Al Imam As Sa’diy رحمه هللا berkata: 
“Dan ini sesuai dengan hikmah dan rahmat Ilahiyyah, yang mana 
Allah menjadikan setiap jenis orang itu sesuai dengan kadarnya. Dia 
memberikan keringanan untuk orang yang kesulitan, dan 
bahwasanya Dia tidak membebaninya sesuai dengan rezeki yang 
Allah berikan padanya. Maka Allah tidak membebani setiap jiwa 
kecuali sesuai dengan kemampuannya, di dalam bab nafkah dan 
yang lainnya”. (“Tafsir As Sa’diy”/hal. 871). 
(42) Penerjemah وفقه هللا berkata: Al Imam Ibnu Taimiyyah رحمه هللا 
berkata: “Dan telah menetap di dalam syariat bahwasanya 
kewajiban itu tergantung pada kemampuan si hamba”. (“Majmu’ul 
Fatawa”/3/hal. 313). 
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ا وْ َج نَ  مْ هْيِ دِ يْ  أَ ىَل ا عَ وْ ُذ َخ أَ  نْ إِ وَ  ،عاا يْ ا َْجِ وْ كُ لَ وا هَ ادُ رَ ا أَ مَ وَ  مْ هُ وْ كُ ْتُ يَ  نْ إِ فَ  .انَ قَ وْ فَ 

 ((.1028)أخرجه البخاري )«. عاا يْ ا َْجِ وْ َج نَ وَ 

"Permisalan orang yang menegakkan hukum-hukum Allah 
dan orang yang terjatuh ke dalam pelanggaran hukum Allah 
adalah seperti suatu kaum yang berundi di kapal, maka 
sebagian dari mereka mendapatkan bagian atas, dan 
sebagian yang lain mendapatkan bagian bawah. Orang-
orang yang di bagian bawah jika mau mengambil air, 
mereka melewati orang yang di atas mereka. maka mereka 
berkata: "Seandainya kita benar-benar melobangi bagian 
kita ini dan kita tidak mengganggu orang yang di atas kita 
saja." Maka jika orang-orang yang di atas membiarkan 
mereka (yang di bawah) melakukan apa yang mereka 
inginkan, pastilah mereka semua akan binasa. Dan jika 
orang-orang yang di atas mencegah tangan-tangan 
mereka, mereka akan selamat, dan semuanya akan 
selamat." (HR. Al Bukhariy (2493)) (43). 

Secara keadaan: mereka bilang ingin melubangi 
bagian yang di bawah yang menjadi hak mereka agar tidak 
perlu mengganggu orang-orang yang di bagian atas dengan 
cara naik dan turun. 

                                                 
(43) Penerjemah وفقه هللا berkata:  Al Hafizh Ibnu Hajar رحمه هللا 
berkata: "Dan demikianlah penegakan hukum, dihasilkanlah 
dengannya keselamatan bagi orang yang menegakkannya dan 
orang yang dikenai hukum tadi. Jika tidak demikian, maka si pelaku 
maksiat akan binasa dengan kemaksiatannya, dan orang yang diam 
juga binasa karena ridha dengan maksiat tadi." ("Fathul Bari"/Ibnu 
Hajar/5/hal. 296). 
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Maka wahai para Hamba Allah, sesungguhnya 
pengingkaran terhadap perkara-perkara mungkar, 
mengajari orang-orang yang bodoh, juga memfaqihkan 
kaum Muslimin tentang urusan agama mereka merupakan 
sebab keselamatan mereka di dunia dan Akhirat. Sebab 
keselamatan untuk mereka dari fitnah-fitnah yang 
membinasakan mereka(44). 

Dan Allah berfirman: 

 ﴾ ﴿َفْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَالُِفوَن َعْن َأْمِرِه َأْن ُتِصيبَُهْم فِْتنَة  َأْو ُيِصيَبُهْم َعَذاب  َألِيم 

 [.68]النور: 

                                                 
(44) Penerjemah وفقه هللا berkata:  Al Imam An Nawawiy رحمه هللا 
berkata tentang nasihat: “Dan ketahuilah bahwasanya pahala itu 
sesuai dengan kadar keletihan, dan hal itu juga tidak boleh 
ditinggalkan dengan sebab persahabatan, kecintaan, mudahanah 
(sikap lembek yang bukan pada tempatnya –pen) mencari muka di 
sisi temannya, dan mencari kelestarian posisi di sampingnya. 
Karena sesungguhnya persahabatannya dan kecintaannya itu 
mengharuskan adanya penghormatan dan hak. Dan termasuk dari 
hak sahabat adalah: menasihatinya, membimbingnya kepada 
kemaslahatan Akhiratnya dan menyelamatkannya dari mara 
bahaya. Sahabat dan pecinta seseorang itu adalah orang yang 
berupaya untuk memakmurkan Akhirat temannya tadi, sekalipun 
hal itu menyebabkan berkurangnya dunia dia. Sementara musuh 
dia adalah orang yang berupaya untuk menghilangkan atau 
mengurangi Akhirat dia, sekalipun perbuatan itu menyebabkan 
dihasilkannya suatu bentuk manfaat di dunianya. Dan hanyalah 
iblis itu menjadi musuh kita dengan sebab tadi. Dan para Nabi 

مه عليهم أجمعينصلوات هللا وسال  menjadi wali bagi kaum Mukminin 
dikarenakan mereka berupaya mendatangkan kemaslahatan 
Akhirat bagi kaum Mukminin dan membimbing mereka 
kepadanya.” (“Al Minhaj”/2/hal. 24). 
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“Maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi urusan 
beliau berhati-hati agar jangan tertimpa fitnah atau 
tertimpa siksaan yang pedih” (45). 

Maka siksaan yang pedih di dunia dan di Akhirat itu 
mengikuti terjadinya fitnah dan penyelisihan (terhadap 
syariat –pen). 

Dan Allah Yang Mahasuci berfirman: 

َلَم َنْفَسُه  َفَقْد  اهللَوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد ﴿  .[2]الطالق:  ﴾ََ

                                                 
(45) Penerjemah وفقه هللا berkata:  Al Imam Ibnu Katsir رحمه هللا 
berkata: “Maka hendaknya merasa takut orang-orang yang 
menyelisihi urusannya”, yaitu: urusan Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص. Dan urusan 
beliau adalah: jalan beliau, minhaj (metode) beliau, thoriqoh 
(langkah) beliau, sunnah (jalan beragama) beliau, dan syariat 
beliau. Maka seluruh ucapan dan amalan itu harus ditimbang 
dengan sabda dan amalan beliau: apa saja yang sesuai dengan itu 
maka dia diterima, dan apa saja yang menyelisihi itu maka dia itu 
ditolak, siapapun pengucapnya dan pelakunya, apapun yang 
diucapkan dan dikerjakannya, sebagaimana telah pasti dalam 
“Shahihain” dan yang lainnya, dari Rasulullah صلى هللا عليه وسلم yang 
bersabda: 

 .«َمْن َعِمَل َعَمال َلْيَس عليه أْمُرَنا َفُهَو َرده »

“Barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang bukan dari urusan 
agama kami maka amalannya itu tertolak.” 
 Maka makna ayat tadi adalah: hendaknya merasa takut dan 
gentar orang-orang yang menyelisihi syariat Rasul secara batin atau 
lahiriyah: “Untuk mereka tertimpa fitnah” yaitu: di dalam hati 
mereka, berupa kekufuran, atau kemunafikan, atau kebid’ahan, 
“Atau mereka tertimpa siksaan yang pedih,” yaitu: di dunia, 
berupa pembunuhan, atau had, atau penjara, atau yang seperti 
itu.” 
(Selesai dari “Tafsirul Qur’anil ‘Azhim”/6/hal. 89-90). 
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"Dan barangsiapa melampaui batasan-batasan Allah; maka 
sungguh dia telah menzhalimi dirinya sendiri"(46). 

Dan Allah سبحانه وتعالى tidak membinasakan negeri-
negeri itu kecuali dengan sebab kezhaliman mereka. Dengan 
sebab kemaksiatan dan kezhaliman. 

Dan Allah Yang Mahasuci berfirman: 

ا ﴿ َلُموا َوَجَعْلنَا لَِْهلِكِِهْم َمْوِعدا ََ ]الكهف:  ﴾َوتِْلَك الُْقَرى َأْهَلْكنَاُهْم َلَّا 

42]. 

"Dan kampung-kampung itu Kami binasakan mereka 
manakala mereka berbuat zhalim, dan Kami jadikan waktu 
yang dijanjikan untuk kebinasaan mereka"(47). 
                                                 
(46) Penerjemah وفقه هللا berkata:  Al Imam Ibnu Jarir رحمه هللا berkata: 
“Allah Yang Maha Tinggi pujian-Nya berfirman: ‘Dan negeri-negeri 
tadi, yaitu: Ad, Tsamud dan penduduk Aikah; Kami binasakan 
penduduknya manakala mereka berbuat zhalim lalu mengingkari 
Allah dan ayat-ayat-Nya. “Dan Kami jadikan untuk pembinasaan 
mereka itu waktu yang dijanjikan”. Yaitu: masa dan batas waktu 
ketika mereka mencapainya datanglah kepada mereka siksaan, 
maka Kami binasakan mereka dengan sebab itu’. Allah berfirman: 
‘Maka demikian pula Kami telah menjadikan waktu yang dijanjikan 
untuk orang-orang musyrikin dari kaummu wahai Muhammad, 
yang mana mereka itu tidak beriman kepada kepadamu sama 
sekali. Jika datang kepada mereka penunaian janji tadi Kami 
hancurkan mereka sebagai tradisi Kami terhadap orang-orang yang 
berlalu sebelum mereka yang semisal dengan mereka”. (“Tafsir Ath 
Thabariy”/ 18/hal. 53). 
(47) Penerjemah وفقه هللا berkata:  Al Imam Ibnul Qayyim رحمه هللا 
berkata: “Yang demikian itu karena batasan-batasan Allah سبحانه 
adalah ujung-ujung pemisah antara yang halal dan yang haram”. 
(“Zadul Muhajir”/ hal. 14). 
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Khutbah Kedua ه هللاحفظ  
 

ه، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال اا كثرياا مباركاا فياحلمد هلل محد 

ليه ع .وخليله وحبيبه من خلقه  ورسولهاهلل رشيك له، وأشهد أن حممدا عبد

 ما بعد:الصالة والسالم عىل مّر الدهور واأليام. أ

 Wahai para Hamba Allah. Demi Allah, sungguh Allah 
 .telah memuliakan kita dengan Nabi yang mulia tadi عزوجل
Maka Dia mengeluarkan kita dengannya dari kegelapan-
kegelapan menuju kepada cahaya.  

Dan Allah Yang Mahasuci berfirman: 

ُمُهُم  ُهَو الَِّذي َبَعَث ﴿ يِهْم َوُيَعل  ي َي َرُسوالا ِمنُْهْم َيْتُلو َعَليِْهْم آَياتِِه َوُيَزك  يِف اأْلُم 

ْكَمَة َوإِْن َكاُنوا مِ   .[1]اجلمعة:  ﴾ْن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمبِيٍ اْلكَِتاَب َواحْلِ

"Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf 
seorang Rasul dari jenis mereka sendiri, yang membacakan 
ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan 
mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan 
sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam 
kesesatan yang nyata"(48). 

                                                 
(48) Penerjemah وفقه هللا berkata: Al Imam Ibnul Qayyim رحمه هللا 
berkata: "Andaikata bukan karena kenabian niscaya di alam ini 
tiada ilmu yang bermanfaat sama sekali, tiada amal shalih, tiada 
kebaikan dalam penghidupan alam, kerajaannya tidak tegak, dan 
pastilah manusia seperti hewan ternak dan binatang buas yang 
suka menerkam, serta anjing yang berbahaya yang sebagiannya 
menyerang sebagian yang lain. Setiap agama di alam ini adalah 
merupakan jejak-jejak kenabian. Dan segala sesuatu (yaitu 
bencana) yang terjadi di alam atau akan terjadi di alam ini, maka 
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 Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: 

 لِ هْ أَ  نْ ا مِ ايَ قَ  بَ الَّ إِ  مْ هُ مَ َج عَ وَ  مْ َبُ رَ عَ  مْ هُ تَ قَ مَ فَ  ضِ رْ اأْلَ  لِ هْ  أَ ََل إِ  رَ ظَ نَ  اهللَ نَّ إِ وَ »

 .«اِب تَ كِ الْ 

                                                 
sebabnya adalah karena tersembunyinya dan hilangnya jejak-jejak 
kenabian. Maka berarti ruh alam ini adalah kenabian. Dan badan 
tidak akan tegak tanpa adanya ruh. Oleh karena itulah jika telah 
sempurna hilangnya matahari kenabian dari alam ini, dan tidak 
tersisa sedikitpun dari jejaknya di bumi sama sekali, pecahlah 
langitnya, berjatuhanlah bintang-bintangnya, digulunglah 
mataharinya, hilanglah bulannya, dihapuslah gunung-gunungnya, 
digoncangkanlah buminya, dan dibinasakanlah siapa saja yang ada 
di atasnya. 

Maka alam ini tak akan tegak kecuali dengan jejak-jejak 
kenabian. Oleh karena itulah maka tempat yang nampak di situ 
jejak-jejak kenabian, penduduknya lebih baik keadaannya dan 
lebih bagus pikirannya daripada tempat yang jejak-jejak kenabian 
tidak nampak di situ. 
 Secara umum: keperluan alam terhadap kenabian itu 
lebih besar daripada keperluan mereka kepada cahaya matahari, 
dan lebih besar daripada keperluan mereka kepada air dan udara 
yang mereka tak akan hidup tanpa itu." 
(Selesai dari "Miftah Daris Sa'adah"/2/hal. 118). 

Saya وفقني هللا berkata: Tidak diragukan bahwasanya yang 
dimaksudkan di sini adalah agama yang memang dibawa oleh para 
Nabi. Adapun para penyembah matahari, bukanlah agama mereka 
itu berasal dari jejak para Nabi, bahkan mereka diperangi oleh 
Nabiyullah Sulaiman السالم عليه . Demikian pula para penyembah 
patung, mereka diperangi oleh kekasih Allah Ibrahim السالم عليه . Dan 
bukanlah agama mereka itu berasal dari jejak para Nabi. 
WAllahua'lam. 
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“Dan sesungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi, 
lalu dia sangat membenci mereka, yang arabnya dan non 
arabnya, kecuali sisa-sisa dari Ahli Kitab” (49). 

                                                 
(49) Penerjemah وفقه هللا berkata:  hadits diriwayatkan oleh Muslim 
(2865) dari ‘Iyadh Bin Himar Al Mujasyi’iy عنه هللا ضير . 
 Syaikhul Islam رحمه هللا berkata: “Dan dunia itu terkutuk, 
semua yang ada di dalamnya terkutuk, kecuali yang mendapatkan 
pancaran sinar matahari risalah dan bangunan-bangunan yang 
dibangun di atas risalah tadi. Dan penduduk bumi tidak akan lestari 
kecuali selama bekas-bekas para Rasul itu masih ada di tengah-
tengah mereka. Jika bekas-bekas para Rasul tadi hilang dan 
terhapus secara total dari muka bumi, Allah akan meruntuhkan 
alam semesta bagian atas dan bawah dan mendatangkan Kiamat. 
 Bukanlah hajat penduduk bumi kepada Rasul itu seperti 
hajat mereka kepada matahari, bulan, angin dan hujan, bukan pula 
semacam hajat manusia kepada kehidupannya, bukan pula 
bagaikan hajat mata kepada cahayanya, hajat badan kepada 
makanan dan minuman. Bahkan lebih besar daripada itu, dia itu 
hajat yang paling keras dari segala perkara yang mungkin 
terbayangkan oleh pikiran. Para Rasul adalah perantara antara 
Allah dan para makhluknya dalam penyampaian perintah dan 
larangan Allah. Mereka adalah para utusan antara Allah dan para 
hamba-Nya. 
 Pemimpin mereka, tuan mereka, dan yang paling mulia di 
antara mereka di sisi Rabb-Nya adalah Muhammad bin Abdillah  
 :yang bersabdaملسو هيلع هللا ىلص

َ ا أَ يَ »  .«اة  َد هْ مُ  ة  مْحَ رَ  انَ  أَ اَم نَّ ، إِ اُس ا النَّ هيه

“Wahai manusia, aku ini hanyalah rahmat yang dihadiahkan.” 
Allah ta’ala berfirman: 

ِ عَ لْ لِ  ةا مْحَ رَ  الَّ إِ  اكَ نَ لْ َس رْ أَ  امَ وَ ﴿  ﴾.ْيَ الَ

“Tidaklah Kami mengutus dirimu kecuali sebagai rahmat bagi 
alam semesta.” (Al Anbiya: 107). 
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 Dan Rasulullah صلوات هللا وسالمه عليه bersabda: 

 .«اِب تَ كِ الْ  لِ هْ أَ  نْ مِ  اايَ قَ بَ  الَّ إِ  مْ هُ مَ َج عَ وَ  مْ َبُ رَ عَ  ،مْ هُ تَ قَ مَ فَ  ضِ رْ اأْلَ  لِ هْ أَ  ََل إِ  رَ ظَ نَ  اهللَ نَّ إِ »

“Sesungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi, lalu dia 
sangat membenci mereka, yang arabnya dan non arabnya, 
kecuali sisa-sisa dari Ahli Kitab.” 
 Dan kebencian itu tadi adalah karena mereka tidak 
mengikuti hidayah dari para Rasul. Lalu Allah menghilangkan 
kebencian tadi dengan hadirnya Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص. Maka pengutusan 
beliau adalah rahmat untuk alam semesta, rute untuk para 
penempuh perjalanan, dan argumentasi terhadap semua makhluk. 
Allah mewajibkan pada para hamba untuk menaati beliau, 
mencintai beliau, memuliakan beliau, dan menghormati beliau, 
serta memenuhi hak-hak beliau. 
 Allah menutup seluruh jalan kepada-Nya, maka Dia tidak 
membuka untuk satu orangpun kecuali dari jalur Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, 
dan Allah mengambil perjanjian dan sumpah untuk seluruh Nabi 
dan Rasul beriman dan mengikuti Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, dan Allah 
memerintahkan mereka untuk mengambil perjanjian dan sumpah 
yang sama dari orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan 
kaum Mukminin. 
 Allah mengutus Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص dengan membawa 
petunjuk dan agama yang benar sebelum datangnya hari Kiamat, 
sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, sebagai penyeru 
ke jalan Allah dengan seidzin Allah, dan sebagai lentera yang 
menerangi. Lalu Allah menutup risalah dengan beliau. Dengan 
Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص Allah membimbing hamba dari kesesatan, 
mengajari hamba dari kebodohan, dengan risalah beliau Allah 
membuka mata yang buta, telinga yang tuli, dan hati yang terkunci. 
 Bumi menjadi cerah dengan risalah Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص setelah 
sebelumnya bumi itu gelap. Hati-hati para hamba menjadi bersatu 
setelah sebelumnya bercerai berai. Dengan risalah beliau Allah 
menegakkan agama yang bengkok, menjelaskan jalan yang putih. 
Allah melapangkan dada Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, menghilangkan dosa 
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Sehingga datanglah Nabi ini عليه الصالة والسالم maka 
dengan beliau Allah menghilangkan kegundahan, dan 
dengan beliau Allah menjadikan umat mampu melihat. 
Kecuali orang yang binasa. Dan Allah Yang Mahasuci 
berfirman: 

 ﴾لََسِميع  َعلِيم   اهللنٍَة َوَيَْيى َمْن َحيَّ َعْن َبي نٍَة َوإِنَّ لَِيْهلَِك َمْن َهَلَك َعْن َبي   ﴿

 .[01]األنفال: 

“Agar orang yang binasa itu binasa di atas bayyinah, dan 
agar orang yang hidup itu hidup di atas bayyinah, dan 
sesungguhnya Allah benar-benar Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui” (50). 
                                                 
beliau, meninggikan pujian untuk beliau, menjadikan kehinaan dan 
kerendahan menimpa orang yang menyelisihi syariat beliau. Allah 
mengutus beliau di masa kekosongan para Rasul, lunturnya kitab-
kitab, ketika firman Allah diselewengkan, syariat dirubah, dan 
setiap kaum bersandar kepada pendapat yang paling zhalim, 
mereka menghukumi atas nama Allah dan menghukumi di antara 
para hamba dengan pendapat-pendapat mereka dan hawa nafsu 
yang rusak. Maka melalui Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص; Allah memberikan 
petunjuk pada para makhluk, memperjelas jalan, mengeluarkan 
manusia dari kegelapan kepada cahaya, ... dan seterusnya.” 
(Selesai “Majmu’ul Fatawa”/19/hal. 101-102). 
(50) Penerjemah وفقه هللا berkata: Al Imam Al Qurthubiy رحمه هللا 
berkata: “Yaitu: agar orang yang mati itu mati berdasarkan 
bayyinah (keterangan yang jelas) yang dia lihat, dan pelajaran yang 
dia saksikan, sehingga tegaklah hujjah (argumentasi) terhadapnya. 
Demikian pula hidupnya orang yang hidup”. (“Tafsir Al 
Qurthubiy”/8/hal. 22). 
 Maka yang penting adalah bayyinah syar’iyyah, bukannya 
perkiraan dan hipotesis para pengamat politik atau propaganda 
dari sebagian musuh Islam. 



67 

                                                 
 Yang lebih parah adalah: sebagian dai mubtadi’ah 
meruqyah orang yang kemasukan jin, lalu jin tadi berbicara melalui 
lidah orang yang dia masuki tadi; dan mengabarkan bahwasanya 
virus Corona adalah ciptaan Amerika, kemudian berita macam ini 
diterima oleh sebagian orang yang menyaksikan kejadian itu. 
 Wahai umat manusia, sampai kapankah kalian mau 
menerima berita lewat jalur jin? 

Dari Aisyah رضي هللا عنها yang berkata: 

 ه  ك  ال   ن  ع   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رسول   اس  ن  أ   ل  أ  س  
 اي  : اوال  ق   «ءٍ َشْ بِ  اوْ ُس يْ لَ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رسول   م  ل    ال  ق  ف   ،ان 

  انا  ي  ح  أ   ن  و  ث  د  ي    م  ّن   إ  ف   ،اهلل  رسول  
 الّش   ب 

 
 ةُ مَ لِ كَ الْ  َك لْ تِ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رسول   ال  ق  ف   ا ؟ق  ح   ن  و  ك  ي   ء

 وَ  نِ ذُ أُ  يِف  اهَ ره قُ يَ فَ  ،يه ن  جلِ اْ  اهَ فُ طَ َيْ  ،ق  حَل اْ  نَ مِ 
 ةِ ائَ مِ  نْ مِ  رَ ثَ كْ أَ  اهَ يْ فِ  نَ وْ طُ ل  َخ يُ فَ  ،ةِ اَج َج الدَّ  رَّ قَ  هِ ي  لِ

 .«ةٍ بَ ْذ كِ 

“Sekelompok orang bertanya kepada Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص tentang para 
dukun, maka Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص menjawab: “Mereka itu tidak ada apa-
apanya”. Mereka berkata: “Wahai Rasulullah, sungguh mereka itu 
terkadang menyebutkan sesuatu dan betul-betul terjadi”. Maka 
Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: “Itu adalah kalimat dari kebenaran yang 
disambar (dicuri-curi) oleh jin, lalu jin tadi mematukkannya ke 
telinga wali dia (pembantunya) bagaikan patukan ayam 
(menyampaikannya dengan cepat), kemudian mereka 
mencampurkan ke dalam kalimat tadi lebih banyak daripada 
seratus kedustaan”. (HR. Al Bukhariy (6213) dan Muslim (2228)). 

Al Hafizh Ibnu Hajar رحمه هللا berkata: “Beliau bersabda pada 
mereka: ‘Para dukun itu tidak ada apa-apanya’, yaitu: ucapan 
mereka itu bukanlah sesuatu yang layak untuk menjadi pedoman”. 
Orang-orang Arab biasa menyebutkan orang yang melakukan 
sesuatu namun dia tidak memantapkannya, dengan mengatakan: 
‘Dia tidak berbuat sesuatu apapun’.”. (“Fathul Bariy”/10/hal. 219). 

Dan dari Abu Hurairah رضي هللا عنه, dari Nabi ملسو هيلع هللا ىلص yang 
bersabda: 
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 Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu 
kaum dari yang baik menjadi buruk, atau dari yang buruk 
menjadi yang baik kecuali berdasarkan usaha perubahan 
dari mereka sendiri(51). 

                                                 

 .ملسو هيلع هللا ىلص« دٍ  حممّ ىَل عَ  َل زِ نْ  أُ اَم بِ  رَ فَ كَ  ْد قَ فَ  ُل وْ قُ  يَ اَم بِ  هُ قَ دَّ َص ناا فَ اهِ ى كَ تَ أَ  نْ مَ »

“Barangsiapa mendatangi Kahin (dukun), lalu dia 
membenarkannya atas apa yang diucapkannya, maka sungguh 
dia telah mengkufuri apa yang diturunkan pada Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص “. 
(Hadits shahih diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad (5932), Ishaq 
dalam “Al Musnad” (503), Al Hakim dalam “Al Mustadrak” (15), Al 
Baihaqiy dalam “Al Kubra” (16273)). 
 Dan siapakah yang mentsiqahkan jin tadi sehingga 
beritanya layak diterima? 
 Juga dari manakah jin tadi mendapatkan berita? Dan orang 
yang ditsiqahkan oleh para imam ahli haditskah? 
 Berbagai kemungkinan itu boleh saja terjadi. Akan tetapi, 
selama bayyinah syar’iyyah belum jelas tentang siapakah pembuat 
virus Corona tadi, maka kita wajib kembali pada aturan-aturan 
umum di dalam firman Allah ta’ala dan sabda Rasul-Nya ملسو هيلع هللا ىلص, dengan 
bimbingan para ulama Salafiyyin Muhadditsin yang tsiqah. 
(51) Penerjemah وفقه هللا berkata: Apakah boleh membuat doa khusus 
untuk dijauhkan dari wabah Corona, dengan alasan bahwasanya 
hal itu adalah bagian dari usaha merubah keadaan? 

Fadhilatusy Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad حفظه هللا di dalam 
rangkaian tanya jawab tentang wabah Corona, beliau berkata: 
“Manusia itu boleh untuk berdoa kepada Allah agar memalingkan 
malapetaka, menghilangkan wabah, dan menyelamatkan umat 
manusia dari keburukan-keburukan, namun jika dia memberat-
beratkan diri dengan menyusun doa khusus, dia berdoa dengan itu 
maka hal itu tidak boleh. Tapi hendaknya dia berdoa dengan doa-
doa yang di dalamnya terkandung permohonan akan keselamatan. 
Adapun kalimat khusus yang diucapkan dan dipergunakan serta 
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diajarkan kepada orang lain, maka ini tidak boleh”. (Selesai 
penukilan langsung dari rekaman Dars “Syarhul Muwaththa” 
Fadhilatusy Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad/3/Rajab 1441 H). 

Maka cukuplah dengan doa-doa perlindungan yang 
diajarkan oleh Nabi ملسو هيلع هللا ىلص. Misalnya adalah: 

Dari Muhammad bin Ka’b yang berkata: 

 س   :ل  و  ق  ي   ن  م  ث  ع   ن  ب   ان  ب  أ   أ ن  
 ع  ي  – ن  م  ث  ع   ت  ع  م 

  :ي  ن 
ملسو هيلع هللا ىلص هلل ا رسول   ت  ع  م  : س  ل  و  ق  ي   -ان  ف  ع   ن  ب  ا 

ََِلِِيِ اَّلِ ِللاِ ِمِ سِ ب ِ :اَل قَ  نْ مَ » :ل  و  ق  ي   ِ ِعَِمَُِِضِرَِ ِِءِ َشِ ِهِ اس  َِف   ْ ِرِ ِا َِلِوَِِض  ِعُِيِ مِ اسسَِِوَِهُِوَِِاءِ مَِِاسسَِِف 

ْ  اٍت رَّ مَ  َث اَل ثَ  ،ي ُِل ِعَِاس ِ ْ  اٍت رَّ مَ  َث اَل ثَ  ُح بِ ْص يُ  ْيَ حِ  اَ اهلَ قَ  نْ مَ وَ  .َح بِ ْص ى يُ تَّ َح  ءٍ اَل بَ  ةُ أَ ْج فَ  هُ بْ ِص تُ  َل  َل

 ف  ال   ن  م  ث  ع   ن  ب   ان  ب  أ   اب  ص  أ  ف   :ال  ق   .«ِسَ مْ ى يُ تَّ َح  ءٍ اَل بَ  ةُ أَ ْج فَ  هُ بْ ِص تُ 
 ال   ل  ج  ر  ال ل  ع  ج  ف   ،ج  ال 

 ي  ذ 

 س  
  ع  م 

 ي  ل  إ   ر  ظ  ن  ي   ث  ي  د  احل    ه  ن  م 
 ال  و   ن  م  ث   ع  ىل  ع   ت  ب  ذ  ا ك  م   اهلل و  ؟ ف  ل   إ   ر  ظ  ن  ت   ك  ا ل  م   :ه  ل   ال  ق  ف   ،ه 

 ل  و   ،ملسو هيلع هللا ىلص ي  ب   الن  ىل  ع   ن  م  ث  ع   ب  ذ  ك  
 ال   م  و  ي  ال   ن  ك 

 اب  ص  أ   ي  ذ 
  ي  ن 

 ي  ف 
 اب  ص  ا أ  م   ه 

 غ   ي  ن 
 ن  ف   ت  ب  ض 

 ن  أ   ت  ي  س 

 .ال   و  ق  أ  

Saya mendengar Aban bin Utsman bin Affan berkata: Aku 
mendengar Utsman bin Affan berkata: aku mendengar Rasulullah 
 bersabda: “Barangsiapa berkata (yang artinya): “Dengan nama ملسو هيلع هللا ىلص
Allah Yang mana bersama nama-Nya tiada sesuatupun di langit 
ataupun di bumi yang mampu memberikan bahaya. Dan Dia 
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” sebanyak tiga kali, dia 
tidak akan tertimpa bencana yang mendadak sampai masuk 
waktu pagi. Dan barangsiapa mengucapkannya di waktu pagi 
sebanyak tiga kali, dia tidak akan tertimpa bencana yang 
mendadak sampai masuk waktu petang”. Lalu Aban bin Utsman 
tertimpa falij (sejenis penyakit kejang otot), maka mulailah 
Muhammad bin Ka’b melihat kepadanya (dengan keheranan). 
Kemudian Aban berkata padanya: “Kenapa engkau 
memandangiku? Demi Allah, aku tidak berdusta tasa nama Utsman, 
dan Utsman tidak berdusta atas nama Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, akan tetapi pada hari 
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Dan Allah Yang Mahasuci berfirman: 

وا َما بَِأْنُفِسِهْم َوَأنَّ  اهللَذلَِك بَِأنَّ ﴿ ُ ا نِْعَمةا َأْنَعَمَها َعىَل َقْوٍم َحتَّى ُيَغري  ا َلْ َيُك ُمَغري 

 .[48]األنفال:  ﴾َسِميع  َعلِيم   اهلل

“(Siksaan) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya 
Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang 
telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum 
itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan 
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui” (52). 

                                                 
yang mana aku tertimpa musibah ini aku sedang marah sehingga 
aku lupa untuk mengucapkan doa tadi”. (HR. Abu Dawud (5088). 
Ada dalam “Ash Shahihul Musnad” karya Al Imam Al Wadi’iy  رحمه

 .(هللا
Atau dengan doa yang disebutkan dalam hadits Abu Sa’id 

Al Khudriy رضي هللا عنه yang berkata: 

ِللاِ » :قال .«نعم» :؟ فقالتيا حممد اشتكي :فقالملسو هيلع هللا ىلص أن جربيل أتى النبي  ْس   ْ  ََِِب   ِ ََِر 

ََِِ ْس  ِللا  ْ  ََ،ِِب  ف  ٍدِللُاِيَش  َِحاس  ِعَْي   ِنَف ٍسََِو  ُُِكِّ ََِشٍّ ن  َ  ََ،ِم  ذ  ٍءَُِؤ  َِش  ُُِكِّ ن  ْ  ََِرِ م   ِ». 

Bahwasanya Jibril mendatangi Nabi ملسو هيلع هللا ىلص seraya berkata: 
“Wahai Muhammad, apakah engkau sedang sakit?”. Beliau 
menjawab: “Iya”. Maka Jibril berkata (yang artinya): “Dengan 
nama Allah, aku meruqyahmu (mendoakan dirimu), dari segala 
sesuatu yang menyakitimu, dari keburukan setiap jiwa atau mata 
pendengki, semoga Allah menyembuhkanmu, dengan nama 
Allah aku meruqyahmu”. (HR. Muslim (2186)). 
(52) Penerjemah وفقه هللا berkata: Al Imam Ibnu Katsir رحمه هللا berkata: 
“Allah ta’ala mengabarkan tentang kesempurnaan keadilan-Nya, 
dan kesetimbangan-Nya dalam hukum-Nya; bahwasanya Dia ta’ala 
tidak mengubah suatu kenikmatan yang dia kurniakan kepada 
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Dan Allah Yang Mahasuci berfirman: 

ُ َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيغَ  اهللإِنَّ ﴿ وا َما بَِأْنُفِسِهمْ اَل ُيَغري  ُ  .[22]الرعد:  ﴾ري 

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum 
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri 
mereka sendiri” (53). 

                                                 
siapapun kecuali disebabkan oleh dosa yang dia perbuat”. (“Tafsir 
Ibnu Katsir”/4/hal. 78). 
(53) Penerjemah وفقه هللا berkata: termasuk dari usaha merubah 
keadaan adalah: menyikapi wabah di suatu tempat, dengan sikap 
yang disyariatkan. 

Dari Abu Hurairah رضييييييييييي هللا yang memberikan hadits 
bahwasanya Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: 

 .«ىوَ ْد عَ  اَل »

"Tiada penularan dengan sendirinya." 

 .«حَّ ِص لُ اْ  ىَل عَ  ُض رِ مْ لُ اْ  دُ رَ وْ يُ  اَل »

"Tidak boleh yang sakit didatangkan kepada yang sehat." 
(HR. Al Bukhariy (5771) dan Muslim (2221)). 
 Syaikhul Islam رحمه هللا ditanya tentang orang yang sedang 
terkena bencana (sakit) tinggal di suatu rumah di antara kaum yang 
sehat, maka sebagian dari mereka berkata: "Tidak memungkinkan 
bagi kami berdampingan denganmu, dan tidak selayaknya engkau 
berdampingan dengan orang sehat." Maka apakah boleh dia 
dikeluarkan? 
 Maka beliau menjawab: "Iya, mereka boleh melarangnya 
untuk tinggal di antara orang-orang sehat, karena Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: 

 .«حَّ ِص لُ اْ  ىَل عَ  ُض رِ مْ لُ اْ  دُ رَ وْ يُ  اَل »

"Tidak boleh yang sakit didatangkan kepada yang sehat." 
Maka beliau melarang pemilik onta-onta yang sakit untuk 

mendatangkannya kepada pemilik onta-onta yang sehat, 
bersamaan dengan sabda beliau: 
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 Sama saja di dalam kebaikan ataupun di dalam 
keburukan(54). 

Maka barangsiapa berada dalam kebaikan, dan dia 
merubahnya kepada keburukan maka diapun berubah 
kepada keburukan. Dan kenikmatan akan dicabut darinya. 
 Dan barangsiapa berada di dalam keburukan, dan dia 
merubahnya kepada kebaikan, akan berubahlah 

                                                 

 .«ةَ رَيَ  طِ اَل ى وَ وَ ْد عَ  اَل »

"Tiada penularan dengan sendirinya, tidak boleh ada ramalan 
nasib sial." 

Demikian pula diriwayatkan bahwasanya beliau ketika 
orang yang terkena penyakit lepra tiba untuk membai'at beliau, 
beliau mengirimkan utusan kepadanya dengan bai'at, dan tidak 
mengidzinkannya masuk ke Madinah." ("Majmu'ul Fatawa"/24/hal. 
284-285). 
 Al Imam Ibnul Qayyim رحمه هللا berkata: "Pasal tentang jalan 
Nabi ملسو هيلع هللا ىلص untuk menjaga diri dari penyakit-penyakit yang menular 
secara tabiat, dan dalam bimbingan beliau kepada orang-orang 
sehat untuk menjauhi orang-orang sakit menular. Telah tetap 
dalam "Shahih Muslim" dari hadits Jabir bin Abdillah bahwasanya 
dulu di antara delegasi Tsaqif ada seseorang yang terkena sakit 
lepra, maka Nabi ملسو هيلع هللا ىلص mengirimkan utusan padanya untuk 
menyampaikan sabdanya: "Kembalilah, kami telah membai'at 
engkau." ("Zadul Ma'ad"/4/hal. 134).  
(54) Penerjemah وفقه هللا berkata: Termasuk dari usaha 
menyelamatkan diri dari wabah Corona adalah memakai masker. 

Fadhilatusy Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad حفظه هللا di dalam 
rangkaian tanya jawab tentang wabah Corona, beliau berkata: 
“Memakai masker di berbagai tempat-tempat tidaklah 
meniadakan tauhid...”. (Selesai penukilan langsung dari rekaman 
Dars “Syarhul Muwaththa” Fadhilatusy Syaikh Abdul Muhsin Al 
Abbad/3/Rajab 1441 H).  
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keadaannya kepada kebaikan, dan kenikmatan akan 
menghadap kepadanya(55). 

Dan Allah Yang Mahasuci berfirman: 

ا َعلِياما  اهللبَِعَذابُِكْم إِْن َشَكْرُتْم َوآَمنْتُْم َوَكاَن  اهللَما َيْفَعُل ﴿ نساء: ]ال ﴾َشاكِرا

200]. 

“Mengapa Allah akan menyiksa kalian, jika kalian bersyukur 
dan beriman? Dan Allah adalah Maha Mensyukuri lagi 
Maha Mengetahui” (56). 

                                                 
(55) Penerjemah وفقه هللا berkata: Jika demikian, maka termasuk 
usaha yang wajib dilakukan untuk menghilangkan wabah tadi 
adalah dengan memperbanyak ibadah dan menunaikan kewajiban 
syariat, bukannya bermalas-malasan shalat berjama’ah dengan 
alasan menjauh dari wabah Corona. 

Fadhilatusy Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad حفظه هللا di dalam 
rangkaian tanya jawab tentang wabah Corona, beliau ditanya: 
“Apakah kewajiban shalat jama’ah dan Jum’at itu menjadi gugur 
dari manusia dengan sebab penyakit yang tengah tersebar di 
sebagian negara itu?” 

Beliau حفظه هللا menjawab: “Tidak, tidak gugur. Hendaknya 
orang-orang tetap menegakkan shalat dan memohon pada Allah 
agar memalingkan malapetaka itu dari mereka. Dan boleh jadi 
shalat tadi termasuk sebab dihilangkannya malapetaka tadi dari 
mereka”. (Selesai penukilan langsung dari rekaman Dars “Syarhul 
Muwaththa” Fadhilatusy Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad/3/Rajab 
1441 H). 
(56) Penerjemah وفقه هللا berkata: dan termasuk dari bersyukur pada 
Allah adalah: mensyukuri kesehatan yang Dia kurniakan pada kita, 
dengan cara menjaganya jangan sampai tertular penyakit tadi. 
 Makanya langkah yang ditempuh oleh pemerintah Saudi 
untuk membatasi secara ketat orang-orang yang berkunjung untuk 
umrah adalah bagus, demi keselamatan rakyat mereka yang 
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menjadi tanggung jawab mereka di hadapan Allah kelak, dan demi 
meminimalkan berdesak-desakannya orang-orang yang mana 
boleh jadi sebagiannya akan menulari sebagian yang lain, lalu yang 
tertulari akan membawa penyakit tadi ke tanah air mereka dan 
menyebarkannya di sana tanpa mereka sadari. 
 Itu telah disadari oleh para ulama Ar Rasikhina Fil Ilm. 
Makanya manakala pernah terjadi kasus semacam ini pada tahun 
1436 H, pemerintah Saudi melakukan tindakan pencegahan 
macam itu, dan didukung oleh para ulama Lajnah Daimah di 
bawah kepemimpinan Samahatul Mufti Abdul Aziz Bin Abdillah 
Alusy Syaikh. Berikut ini adalah fatwa tersebut : 

"Melihat bertepatannya dengan semakin bertambahnya 
orang yang menderita penyakit Corona di masa sekarang, 
bersamaan dengan permulaan musim haji tahun 1436 H. 
 Dan manakala orang-orang yang berhaji, pekerja 
pengulitan, para tukang jagal, dan yang lainnya terkadang 
bersentuhan langsung dan berhubungan dengan onta-onta di 
dalam Hadyu dan ibadah Qurban serta Fidyah, maka boleh jadi 
virus itu berpindah kepada mereka, lalu berpindah dari mereka 
kepada jamaah haji yang lain serta orang-orang yang bercampur-
baur dengan mereka. 
 Penelitian dan kenyataan telah menetapkan tersebarnya 
penularan dengan kecepatan tinggi di dalam rumah sakit-rumah 
sakit, dan bahwasanya prosentase kematian pada orang yang 
terkena virus tadi adalah tinggi. 
 Juga karena melihat bahwasanya sejumlah besar dari orang 
yang berhaji dan kerumunan mereka, serta adanya kedekatan di 
antara mereka di Mekkah Al Mukarramah dan tempat-tempat 
syi’ar yang disucikan, maka sungguh dikhawatirkan tersebarnya 
penyakit di antara orang-orang yang berhaji disebabkan oleh saling 
dekatnya mereka dan berdesak-desakannya mereka. 
 Dan manakala Pemerintah, Pelayan Dua Tanah Suci Yang 
Mulia yang diwakili oleh Panitia Tinggi Urusan Haji telah 
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memperhatikan kesehatan orang-orang yang berhaji dengan 
perhatian yang besar sekali, dan bahwasanya perkara yang paling 
penting di dalam masalah ini adalah memperhatikan dan 
menitikberatkan pada sisi penjagaan sebelum pengobatan, maka: 
 Sesungguhnya Lajnah Daimah Lil Fatwa dibangun di atas 
alasan tadi memandang untuk melarang dimasukkannya onta-onta 
di Masya’ir, dan mencukupkan diri dengan penyembelihan lembu 
dan kambing di dalam Hadyu, Qurban dan Fidyah, serta tidak 
menyembelih onta atau memasukkannya ke Masya’ir dan 
sekelilingnya demi menjauhi berjangkitnya penularan penyakit tadi 
dan penyebarannya di antara orang-orang yang berhaji, yang mana 
hal itu akan berakibat bahaya akan menimpa mereka, dan 
berpindahnya penyakit ke negeri-negeri mereka. 

Maka dari Abu Hurairah رضييييييي هللا عنيييه: dari Nabi ملسو هيلع هللا ىلص yang 
bersabda: 

 .«حَّ ِص لُ اْ  ىَل عَ  ُض رِ مْ لُ اْ  دُ رَ وْ يُ  اَل »

"Tidak boleh yang sakit didatangkan kepada yang sehat." 
Diriwayatkan oleh Al Bukhariy dan Muslim. 

Dan dari Abu Hurairah رضييييييييي هللا عيينيييه: dari Nabi ملسو هيلع هللا ىلص yang 
bersabda: 

  عِ وْ ُد ْج لَ اْ  نَ مِ  رَّ فِ »
 .«دِ َس اأْلَ  نَ مِ  كَ ارَ رَ فِ

"Larilah engkau dari orang yang berpenyakit lepra sebagaimana 
engkau berlari dari singa”. 
Diriwayatkan oleh Al Bukhariy dalam “Shahih” beliau. 
 Dan hadits-hadits ini menunjukkan akan disyariatkannya 
mengambil penjagaan dan kewaspadaan terhadap penyakit, dan 
menjauh dari sebab-sebab penyebarannya. 
 Sebagaimana Lajnah menyerukan agar orang-orang yang 
bercampur dengan para penderita penyakit tadi dengan 
memperhatikan situasi dan keadaan untuk menunda haji mereka 
dari tahun ini ke tahun-tahun yang akan datang insya Allah, 
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Maka dari itu Allah Yang Mahasuci berfirman: 

فِيَها َفَفَسُقوا فِيَها َفَحقَّ َعَلْيَها اْلَقْوُل ﴿ َوإَِذا َأَرْدَنا َأْن ُْنْلَِك َقْرَيةا َأَمْرَنا ُمْتَ

ا  ْرَناَها َتْدِمريا  .[26]اإلرساء:  ﴾َفَدمَّ

“Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka 
Kami perintahkan (takdirkan) orang-orang yang hidup 
mewah di negeri itu untuk mereka melakukan kedurhakaan 
dalam negeri itu, maka sudah selayaknya berlaku 
terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami 
hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya”. 

Jika Allah عز وجللل ingin membinasakan suatu umat, 
Allah akan menjadikan orang-orang yang bermewah-
mewahan di dalamnya menebarkan kerusakan, lalu 
bertebaranlah kerusakan di negeri itu. Lalu jika kerusakan 
telah mencengkeram negeri itu, maka sungguh Allah itu 
Maha Cemburu, sebagaimana di dalam hadits “Shahih” dari 
Abu Hurairah رضللللللللللي هللا عللللنلللله yang berkata: Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص 
bersabda: 

ي )أخرجه البخار«. هِ يْ لَ عَ  اهللُ  مَ رَّ ا َح مَ  نُ مِ ؤْ لُ اْ  ِتَ أْ يَ  نْ أَ  :اهللِ ةُ رْيَ غَ وَ  ،ارُ غَ يَ  اهللَ  نَّ إِ »

 ((.6622( ومسلم )4664)

                                                 
sehingga mereka tidak menjadi sebab penularan dan penyebaran 
penyakit tadi. 
(Selesai dari “Fatwa Lajnah Daimah”). 
  Itu adalah fatwa tahun 1436 H untuk Corona di masa itu, 
maka bagaimana lagi dengan tahun 1441 H yang mana virus 
Corona telah bermutasi menjadi lebih merusak dan mematikan?! 



77 

“Sesungguhnya Allah itu cemburu. Dan kecemburuan Allah 
adalah: ketika seorang Mukmin mendatangi apa yang Allah 
haramkan kepadanya” (57). 

                                                 
(57) Penerjemah وفقه هللا berkata: diriwayatkan oleh Al Bukhariy 
(5223) dan Muslim (2761). 
 Dan dari Al Mughirah Bin Syu’bah رضي هللا عنه yang berkata: 

 أ  ر  ام   ع  م   ل  ج  ر   ت  ي  أ  ر   و  : ل  ة  اد  ب  ع   ن  ب   د  ع  س   ال  ق  
 ذ   غ  ل  ب  . ف  ه  ن  ع   ح  ف  ص  م   ي   غ   ف  ي  الس  ب   ه  ت  ب  ض    ل  ت 

 ك  ل 

 نْ مِ  ،ين  مِ  رَيُ غْ أَ  اهللُوَ  ،هُ نْ مِ  رَيُ غْ ا أَ نَ أَلَ  اهللِوَ ؟ فَ دٍ عْ َس  رَيِ غِ  نْ مِ  نَ وْ بُ َج عْ تَ أَ »: ال  ق  ف   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رسول  

ََ مَ  َش احِ وَ فَ الْ  مَ رَّ َح  اهللِ ةِ رْيَ غَ  لِ ْج أَ   َص ْخ  َش اَل وَ  ،اهللِ نَ مِ  رَيُ غْ أَ  َص ْخ  َش اَل . وَ نَ طَ ا بَ مَ ا وَ هَ نْ مِ  رَ هَ ا 

ِ بَ مُ  ْيَ لِ َس رْ لُ اْ  اهللُ َث عَ بَ  َك لِ ذَ  لِ ْج أَ  نْ مِ  .اهللِ نَ مِ  رُ ْذ عُ الْ  هِ يْ لَ إِ  به َح أَ   َص ْخ  َش اَل . وَ نَ يْ رِ ذِ نْ مُ وَ  نَ يْ ش 

 «.ةَ نَّ جَل اْ  اهللُ َد عَ وَ  َك لِ ذَ  لِ ْج أَ  نْ مِ  ،اهللِ نَ مِ  ةُ َح ْد لَ اْ  هِ يْ لَ إِ  به َح أَ 

“Sa’d Bin Ubadah berkata: ‘Seandainya aku melihat seorang lelaki 
bersama istriku, tentulah aku memukul lelaki itu dengan pedang 
bukan pada bagian tajamnya’. Lalu hal itu sampai kepada Rasulullah 
 maka beliau bersabda: ‘Apakah kalian merasa heran dengan ,ملسو هيلع هللا ىلص
kecemburuan Sa’d? Maka demi Allah, benar-benar aku lebih 
cemburu daripada dia, dan Allah lebih cemburu daripada aku. 
Dalam rangka kecemburuan Allah itulah Dia mengharamkan 
kekejian yang nampak dan yang tidak nampak. Tidak ada 
individu yang lebih cemburu daripada Allah. Dan tidak ada 
individu yang lebih menyukai udzur daripada Allah. Dalam rangka 
itulah Allah megutus para Rasul sebagai pemberi kabar gembira 
dan sebagai pemberi peringatan. Dan tiada individu yang lebih 
menyukai pujian. Dalam rangka itulah Allah menjanjikan 
Surga’.”. (HR. Al Bukhariy (7416) dan Muslim (1499), dan ini lafazh 
Muslim)). 
 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه هللا berkata: “Maka 
kecemburuan yang disukai adalah kecemburuan yang sesuai 
dengan kecemburuan Allah ta’ala. Dan kecemburuan tadi tadi 
terjadi ketika perkara-perkara yang Allah haramkan itu dilanggar, 
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 Dan manusia itu tidak mampu menjaga dan 
melindungi dirinya sendiri kecuali dengan perlindungan 
Allah ta’ala untuknya, dan dengan pengokohan Allah ta’ala 
untuknya(58). 
                                                 
yaitu: didatanginya kekejian yang nampak dan yang tidak nampak”. 
(“Al Istiqamah”/hal. 311). 
 Al Imam Ibnul Qayyim رحمه هللا berkata: “Maka di dalam 
hadits ini Rasulullah menggabungkan antara kecemburuan yang 
mana asalnya adalah rasa benci kepada keburukan-keburukan dan 
pelaksanaannya, dengan kecintaan pada udzur yang mana hal itu 
mengharuskan adanya kesempurnaan keadilan, rahmat dan 
kebajikan. Dan Allah سبحانه sekalipun sangat Pencemburu; Dia suka 
untuk para hamba-Nya itu memohon udzur kepada-Nya, dan Dia 
menerima udzur dari hamba yang memohon udzur pada-Nya, dan 
bahwasanya Dia tidak menyiksa hamba-Nya dengan sebab dia 
melanggar perkara yang dicemburui sampai dia menyampaikan 
udzur kepada mereka. Maka dari itu Dia mengirimkan para Rasul-
Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya, sebagai penyampaian udzur 
dan sekaligus sebagai peringatan. Dan itu adalah puncak 
keagungan dan kebajikan, juga ujung dari kesempurnaan”. (Selesai 
dari “Al Jawabul Kafiy”/hal. 44). 
(58) Penerjemah وفقه هللا berkata: Manusia tidak mampu menjaga diri 
sendiri tanpa pertolongan Allah. Yang penting adalah bertawakkal 
hanya kepada Allah, sambil terus berusaha menjaga diri dan 
lingkungannya. 

Pertanyaan: Untuk apakah Pemerintah Saudiy menjaga 
Tanah Suci sementara Allah telah mengirimkan para Malaikat 
untuk menjaganya dari Tha’un? 

Jawab: ya, sebagaimana dalam hadits Anas Bin Malik  رضي

 :yang bersabda ملسو هيلع هللا ىلص dari Nabi :هللا عنه

 اَل لَ اْ  ُد جِ يَ فَ  اُل جَّ ا الدَّ هَ يْ تِ أْ يَ  ةُ نَ يْ دِ لَْ اَ »
 اءَ َش  نْ إِ  نُ وْ اعُ  الطَّ اَل وَ  ،اُل جَّ ا الدَّ ُبَ رَ قْ  يَ اَل فَ  ،اَْنَ وْ ُس رُ َيْ  ةَ كَ ئِ

 .«اهللُ
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“Madinah itu akan didatangi Dajjal, lalu dia mendapati para 
Malaikat menjaganya, sehingga Dajjal dan Tha’un insya Allah 
tidak akan mampu mendekatinya”. (HR. Al Bukhariy (7134) dan 
Muslim (2943), dan ini lafazh Al Bukhariy). 

Dan jaminan tadi tidak mengharuskan pemerintah dan 
masyarakat berpangku tangan dan tidak berusaha. 

Allah ta’ala juga menjamin Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص dan para Sahabat 
 untuk mengirimkan para Malaikat untuk menolong رضي هللا عنهم
mereka dalam perang Badar, dan perang Uhud. Namun tetap saja 
tokoh-tokoh yang mulia tadi menempuh langkah-langkah 
manusiawi dalam berjihad. 

Allah ta’ala juga mengirimkan para Malaikat dalam perang 
Khandaq, namun tetap saja Nabi dan para Sahabat berusaha 
menempuh langkah-langkah manusiawi dalam melindungi 
Madinah. 

Malaikat Jibril dan para Malaikat lainnya عليهم الصالة والسالم 
juga menolong Nabi dan para Sahabat dalam perang Bani 
Quraizhah, namun tetap saja tokoh-tokoh yang mulia tadi 
menempuh langkah-langkah manusiawi dalam berjihad. 

Bahkan Allah menjadi penyerta bagi Nabi ملسو هيلع هللا ىلص dan Abu Bakr 
Ash Shiddiq رضي هللا عنه dalam hijrah mereka berdua. Namun tetap 
saja beliau berdua menempuh langkah-langkah manusiawi dalam 
menyelamatkan diri untuk mencapai Madinah. 

Maka jaminan penjagaan Malaikat untuk Tanah Suci (atau 
bahkan Madinah saja –pen) tidak menunjukkan bahwasanya Nabi 
 melarang Pelayan Tanah Suci dan masyarakat Saudi untuk ملسو هيلع هللا ىلص
menempuh langkah-langkah manusiawi dalam menyelamatkan 
rakyat dari wabah Corona. 

Itu adalah perkara yang dipahami oleh ulama dan para 
pelajar yang akidahnya benar dan orang yang fitrahnya lurus. 

Namun justru sebagian musuh Allah mengejek Pemerintah 
Saudi yang sementara ini membuat pembatasan-pembatasan 
ketat yang terkait dengan umrah. Para musuh Allah tadi 
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Karena jika tidak demikian, maka sungguh dia itu lemah 
untuk mengatasi perkara kecil ataupun perkara yang besar, 
perkara yang sangat halus ataupun perkara yang sangat 
besar. Dia tanpa mampu membela dirinya dari nyamuk. 
Nyamuk menggigitnya dan dia tidak mampu untuk membela 
dirinya sendiri(59). 

                                                 
menuliskan ejekan keji: “Negara Tauhid tapi takut dengan Corona. 
Tauhid Yang Dipertanyakan”. 

Ada juga sekuler musuh Allah yang berkata: “Katanya 
Ka’bah kalau tidak ada yang thawaf maka bumi akan kiamat (sambil 
tertawa-tawa)”. 

Itu semua menunjukkan rusaknya akal dan agama para 
musuh Allah tadi. Rasa takut yang bersifat tabiat alami tidaklah 
mengurangi tauhid asalkan tidak sampai mengagung objek yang 
layak dikhawatirkan tadi, seperti: takut terkena api, maka 
menghindarinya atau memadamkannya. Takut terpatuk ular, maka 
menghindarinya atau membunuhnya. Takut terkena AIDS, lepra 
dan kusta, maka berusaha menghindari penderitanya dan 
melawan kuman penyakitnya. Itu semua adalah usaha dan 
penjagaan yang tidak bertentangan dengan tawakkal. 

Adapun sebagian Shufiyyah maka mereka itu mencela 
usaha; dengan alasan mengutamakan ketawakkalan, lalu setelah 
itu banyak dari mereka yang justru menjadi pengemis. 

Rujuklah bantahan Al Imam Al Qurthubiy رحمه هللا terhadap 
orang-orang Shufiyyah tadi dalam “Tafsir Al Qurthubiy” (13/hal. 
14-16). 

(59) Penerjemah وفقه هللا berkata: Allah ta’ala berfirman: 

ا ﴿ ْنَساُن َضِعيفا  .[13]النساء:  ﴾َوُخلَِق اإْلِ

“Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah”. 
 Al Imam As Sa’diy رحمه هللا berkata: “... Yang demikian itu 
adalah karena rahmat Allah yang sempurna, kebajikan-Nya yang 
menyeluruh, ilmu-Nya dan hikmah-Nya tentang kelemahan 
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 Allah عز وجل berfirman: 

َب َمَثل  َفاْسَتِمُعوا َلُه إِنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن ﴿ ا النَّاُس ُُضِ َ َلْن  اهللَياَأهيه

َباُب َشْيئاا اَل َيْسَتنِْقُذوُه ِمنُْه َضُعَف  ا َوَلِو اْجتََمُعوا َلُه َوإِْن َيْسُلبُْهُم الذه ُلُقوا ُذَبابا َيْ

 [.08]احلج:  ﴾طَّالُِب َواْلَْطُلوُب ال

“Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka 
dengarkanlah oleh kalian perumpamaan itu. Sesungguhnya 
segala yang kalian seru selain Allah sekali-kali tidak dapat 
menciptakan seekor lalatpun, walaupun mereka bersatu 
untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu 
dari mereka, mereka tidak mampu untuk merebutnya 
kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan 
amat lemah (pulalah) yang disembah” (60). 

                                                 
manusia dari segala sisi: kelemahan fisiknya, kelemahan 
kemauannya, kelemahan tekadnya, kelemahan imannya dan 
lemahnya kesabarannya”. (“Taisirul Karimir Rahman”/hal. 175). 
(60) Penerjemah وفقه هللا berkata: Al Imam Ibnul Qayyim رحمه هللا 
berkata: “Wajiblah bagi setiap hamba untuk hatinya itu menyimak 
permisalan tadi dan mempelajarinya dengan pembelajaran yang 
sebenar-benarnya, karena permisalan tadi akan memutuskan 
bahan-bahan kesyirikan dari hatinya. 
 Yang demikian itu karena Dzat Yang disembah itu 
minimalnya harus mampu untuk mengadakan apa saja yang 
bermanfaat bagi penyembahnya, dan menghilangkan perkara yang 
membahayakan si penyembahnya. Sementara itu: sesembahan-
sesembahan yang bukan Allah yang disembah oleh kaum musyrikin 
itu tidak akan mampu untuk menciptakan lalat, sekalipun mereka 
semua berkumpul untuk menciptakannya. Maka bagaimana untuk 
menciptakan makhluk yang lebih besar darinya? 
 Dan sesembahan mereka tadi tidak mampu untuk 
membela diri dari lalat apabila lalat tadi merampas sesuatu dari 
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mereka, berupa minyak wangi dan lainnya. Mereka tidak mampu 
merebutnya kembali dari lalat tadi. Maka mereka itu tidak mampu 
menciptakan lalat yang mana dia termasuk hewan yang paling 
lemah, dan mereka juga tidak mampu untuk membela diri dan 
merebut kembali apa yang dirampas oleh lalat tadi dari mereka. 
 Maka tidak ada yang lebih lemah daripada sesembahan-
sesembahan tadi. Maka bagaimana akal menganggap bagus untuk 
menyembah mereka bukannya menyembah Allah? 
 Dan permisalan tadi termasuk permisalan yang paling puat 
yang Allah سبحانه turunkan dalam membatalkan kesyirikan, 
menampakkan kebodohan pelakunya, dan menampilkan buruknya 
akal-akal mereka, serta persaksian bahwasanya setan telah 
mempermainkan mereka lebih besar daripada anak-anak 
mempermainkan bola, yang mana orang-orang tadi memberikan 
ilahiyyah kepada gambar-gambar dan patung-patung. Padahal yang 
mana di antara konsekuensi ilahiyyah adalah: kemampuan untuk 
melakukan segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu, 
ketidakhajatan kepada seluruh makhluk, dan justru seluruh 
makhluk memohonkan semua hajat-hajat mereka kepada Rabb 
tadi, mereka memohon dihilangkannya kesulitan-kesulitan, juga 
kemampuan untuk menyelamatkan orang-orang yang dirundung 
kesulitan, serta kemampuan untuk mengabulkan doa-doa. 
 Padahal gambar dan patung tadi tidak mampu untuk 
menguasai makhluk dari Ilah Yang Benar, padahal makhluk tadi 
paling sedikit, paling hina, paling kecil dan paling rendah 
(demikianlah ungkapan dari Al Imam Ibnul Qayyim –pen), sekalipun 
para gambar dan patung tadi berkumpul dan saling membantu 
untuk menciptakan makhluk tadi. 
 Dan yang lebih menunjukkan kepada lemahnya mereka 
tadi, dan ketiadaan ilahiyyah mereka tadi adalah: makhluk yang 
paling kecil, paling hina, dan paling lemah tadi; jika dia menyambar 
dan merampas sesuatu dari berhala-berhala tadi, lalu mereka 
bersatu untuk menyelamatkan dari makhluk tadi apa yang 
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 Nyamuk mampu menggigit suatu umat. Allah 
mungkin saja menguasakan nyamuk dan serangga-serangga 
kepada suatu umat. 
 Allah عز وجل berfirman: 

ُروَن ﴿ كَّ ُهْم َيذَّ نَِي َوَنْقٍص ِمَن الثََّمَراِت َلَعلَّ َفإَِذا َجاَءهْتُُم * َوَلَقْد َأَخْذَنا آَل فِْرَعْوَن بِالس 

اَم َطا وا بُِموَسى َوَمْن َمَعُه َأاَل إِنَّ ُ َسنَُة َقاُلوا َلَنا َهِذِه َوإِْن ُتِصْبُهْم َسي َئة  َيطَّريَّ  هللائُِرُهْم ِعنَْد احْلَ

ا َفاَم َنْحُن َلَك 282َوَلكِنَّ َأْكَثَرُهْم اَل َيْعَلُموَن ) ( َوَقاُلوا َمْهاَم َتْأتِنَا بِِه ِمْن آَيٍة لَِتْسَحَرَنا ِبَ

َم 281بُِمْؤِمنَِي ) َفاِدَع َوالدَّ َل َوالضَّ َراَد َواْلُقمَّ آَياٍت ( َفَأْرَسْلنَا َعَلْيِهُم الطهوَفاَن َواجْلَ

ا ُُمِْرِميَ  وا َوَكاُنوا َقْوما اَلٍت َفاْسَتْكََبُ  [.286 - 280]األعراف:  ﴾ُمَفصَّ

“Dan sesungguhnya Kami telah menghukum (Fir´aun dan) 
kaumnya dengan (mendatangkan) musim kemarau yang 
panjang dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka 
mengambil pelajaran. Kemudian apabila datang kepada 
mereka kemakmuran, mereka berkata: "Itu adalah karena 
(usaha) kami". Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka 
lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-
orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan 
mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi 
kebanyakan mereka tidak mengetahui. Mereka berkata: 
"Bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada 
kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, maka 

                                                 
dirampasnya pastilah mereka tidak mampu dan tidak kuasa untuk 
melakukannya. 
 Kemudian Allah menyamakan antara si penyembah dan 
yang disembah dari sisi kelemahan dan ketidakmampuan mereka, 
dengan firman-Nya (yang artinya): “Amat lemahlah yang 
menyembah dan amat lemah (pulalah) yang disembah”. 
(Selesai dari “I’lamul Muwaqqi’in”/1/hal. 181). 
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kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu". Maka Kami 
kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan 
darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap 
menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang 
berdosa"(61). 
 Allah menghancurkan mereka dengan serangga. 

Dulu ketika salah seorang dari mereka ingin 
memakan suatu makanan, atau meminum suatu minuman 
berubahlah benda tadi menjadi darah yang kental. Apa yang 
akan dia makan? 

                                                 
(61) Penerjemah وفقه هللا berkata: Al Imam As Sa’diy رحمه هللا berkata: 
“’Maka Kami kirimkan kepada mereka taufan’ yaitu: air yang 
banyak yang menenggelamkan pepohonan dan tanaman pertanian 
mereka, sehingga banyak merugikan mereka. ‘Belalang’ maka 
belalang tadi memakan buah-buahan, tanaman pertanian dan 
tetumbuhan mereka. ‘Kutu’ ada yang mengatakan: belalang kecil. 
Namun yang jelas adalah: dia itu kutu yang biasa dikenal. ‘Katak’ 
maka katak-katak tadi memenuhi bejana-bejana mereka, 
meresahkan mereka dan sangat mengganggu mereka. ‘Dan darah’ 
boleh jadi berupa mimisan, atau seperti yang diucapkan oleh 
banyak ahli tafsir: bahwasanya air yang mereka minum itu berubah 
menjadi darah, maka tidaklah mereka meminum kecuali darah, dan 
tidaklah mereka memasak kecuali dengan darah. ‘Sebagai ayat-
ayat yang terperinci’ yaitu: petunjuk dan keterangan bahwasanya 
mereka selama ini dusta dan zhalim. Dan menunjukkan 
bahwasanya ajaran yang didatangkan oleh Musa adalah benar dan 
jujur. ‘Lalu mereka menyombongkan diri’ manakala mereka 
melihat ayat-ayat ‘Dan mereka’ sebelum itu adalah ‘Kaum yang 
jahat’ Maka dari itu Allah ta’ala menghukum mereka dengan 
membiarkan mereka di atas penyimpangan dan kesesatan”. 
(Selesai dari “Tafsir As Sa’diy”/hal. 301). 
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 Allah juga menguasakan katak kepada mereka, maka 
katak-katak tadi melompat di antara makanan dan perkakas 
mereka. 

Allah juga menguasakan belalang kepada mereka, 
belalang-belalang tadi memakan pintu-pintu rumah 
mereka, membuka pintu-pintu mereka dan memakan 
perkakas-perkakas mereka dan membuat mereka sibuk 
mengurusi urusan mereka sendiri, pasukan belalang tadi 
memakan kebun-kebun dan buah-buahan mereka. 

Allah juga menguasakan kepada mereka kutu yang 
memakan mereka dan badan-badan mereka. 

Allah menguasakan kepada mereka apa saja yang 
Allah inginkan dari para makhluk-Nya. Allah ta’ala 
berfirman: 

 .[82]الدثر:  ﴾ُم ُجنُوَد َرب َك إاِلَّ ُهوَ َوَما َيْعلَ ﴿

“Dan tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Rabbmu 
kecuali Dia sendiri” (62). 
 Maka wahai para Hamba Allah, alangkah hinanya 
para makhluk Allah jika mereka mendurhakai-Nya. 

Telah pasti dari Jubair bin Nufair رحمممممممممه هللا  yang 
berkata: 

                                                 
(62) Penerjemah وفقه هللا berkata: Al Imam Ibnu Katsir رحمه هللا berkata: 
“Yaitu: tidak ada yang mengetahui bilangan dan banyaknya mereka 
kecuali Allah ta’ala, agar tidak ada orang yang salah sangka 
bahwasanya tentara Allah hanyalah sembilan belas saja, 
sebagaimana yang diucapkan oleh sekelompok orang yang sesat 
dan bodoh, dan dari ahli filsafat Yunani dan orang yang mengikuti 
mereka”. (“Tafsir Ibnu Katsir”/8/hal. 270). 
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ْرَداِء  َق َبْيَ َأْهلَِها، َفبََكى َبْعُضُهْم إََِل َبْعٍض، َرَأْيُت َأَبا الدَّ ، َوُفر  َلاَّ ُفتَِحْت ُقَْبُس 

ْرَداِء، َما ُيبْكِْيَك يِف َيْوٍم َأَعزَّ اهللُ فِ  ِه يْ َجالِساا َوْحَدُه َيْبكِي. َفُقْلُت: َيا َأَبا الدَّ

ْلَق َعىَل اهللِ إَِذا ُهْم َتَرُكْوا  ، َما َأْهَوَن اْلَ ْساَلَم َوَأْهَلُه؟ َقاَل: َوْيََك َيا ُجَبرْيُ اإْلِ

ُم ْاُلْلُك، َتَرَكْوا َأْمَر اهللِ عّز وجّل، َفَصاُروا  ، هَلُ اِهَرة  ََ ة  َقاِهَرة   َأْمَرُه. َبيْنَا ِهَي ُأمَّ

 إََِل َما َتَرى.

“Ketika Cyprus ditaklukkan (oleh Muslimin), penduduknya 
dipisah-pisah, satu sama lain saling menangis, aku melihat 
Abud Darda duduk sendirian sambil menangis. Maka aku 
berkata: “Wahai Abud Darda, apa yang membikin Anda 
menangis pada hari Allah memuliakan Islam dan Muslimin?” 
beliau menjawab: “Semoga Allah mengasihanimu, wahai 
Jubair. Alangkah hinanya makhluk di pandangan Allah jika 
mereka meninggalkan perintah-Nya. Ketika penduduk 
Cyprus ini adalah suatu umat yang kuat dan unggul, mereka 
memiliki kekuasaan, mereka meninggalkan perintah Allah 
 ”maka jadilah mereka seperti apa yang engkau lihat ,عز وجل 

(63). 

                                                 
(63) Penerjemah وفقه هللا berkata: diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad 
dalam “Az Zuhd” (hal. 142/ sanadnya shahih). 

Allah ta’ala setelah menyebutkan kisah kekalahan Yahudi 
Bani Nazhir berfirman: 

وا َيا ُأوِل اأْلَْبَصاِر﴾ ]احلش:   [.1﴿َفاْعَتَِبُ

“Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya mata 
hati.” 

Al Imam Ibnu Katsir رحمه هللا berkata: “Yaitu: berpikirlah 
kalian tentang akibat orang yang menyelisihi perintah Allah dan 
menyelisihi Rasul-Nya, mendustakan Kitab-Nya, bagaimana 
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 Yaitu: dengan sebab kedurhakaan kepada Allah, 
lihatlah negara Cyprus menjadi apa? Dan bahwasanya Allah 
menghinakan mereka dengan sebab kemaksiatan. 

Allah ta’ala berfirman: 

ي َئاِت َجَزاُء َسي ئٍَة بِِمثْلَِها َوَتْرَهُقُهْم ِذلَّة  ﴿  [10]يونس/ ﴾َوالَِّذيَن َكَسُبوا السَّ

“Dan orang-orang yang melakukan kejelekan-kejelekan, 
maka balasan dari kejelekan adalah dengan yang 
semisalnya, dan mereka akan terliputi kehinaan.” (QS. 
Yunus 27) (64). 

                                                 
menimpa dirinya sebagian dari hukuman Allah yang menghinakan 
untuknya di dunia, disertai dengan siksaan yang pedih yang Allah 
simpan untuknya di Akhirat.” (“Tafsirul Qur’anil ‘Azhim”/8/hal. 57). 
( 64 ) Penerjemah وفممممممقممممممه هللا berkata: kedurhakaan memang 
menyebabkan kehinaan dan kerendahan. Allah ta’ala berfirman: 

وَن اهلل َوَرُسوَلُه ُأوَلئَِك يِف اأْلََذل ي﴾  [.61]املجادلة/ ﴿إِنَّ الَِّذيَن ُيَاده

“Sesungguhnya orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya 
mereka itulah yang berada dalam golongan orang-orang yang 
hina.” (QS. Al Mujadilah: 20). 

Allah جل ذكره berfirman: 

ْنيَا َوَكَذلَِك َنْج  َياِة الده ِْم َوِذلَّة  يِف احْلَ ْم َغَضب  ِمْن َرب  ُذوا اْلِعْجَل َسَينَاهُلُ َ ي زِ ﴿إِنَّ الَِّذيَن اختَّ

يَن﴾  [.246]العراف:  الُْْفَتِ

“Sesungguhnya orang-orang yang membikin patung anak sapi 
itu, mereka akan tertimpa kemurkaan dari Rabb mereka dan 
kehinaan dalam kehidupan dunia. Dan seperti itulah Kami 
membalas orang-orang yang membikin kedustaan.” 

Al Imam Ibnu Katsir رحمممممممه هللا berkata: “Dan firman-Nya: 
“Dan seperti itulah Kami membalas orang-orang yang membikin 
kedustaan” menimpa setiap orang yang membikin kebid’ahan, 
karena hinanya kebid’ahan dan penyelisihan terhadap kerasulan itu 
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 Apapun yang menimpa manusia, tidaklah hal itu 
menimpa mereka kecuali disebabkan oleh dosa-dosa yang 
mana hal itu memerlukan disegerakannya tobat dan sikap 
kembali kepada Allah سبحانه وتعالى. 

 Penyegeraan sikap kembali merupakan sebab 
datangnya rahmat. Allah jalla dzikruh berfirman: 

                                                 
bersambung dari hatinya sampai kepada kedua pundaknya, 
sebagaimana ucapan Al Hasan Al Bashriy: “Sesungguhnya hinanya 
kebid’ahan ada di atas pundak-pundak mereka, sekalipun bighal-
bighal melangkah dengan bagus memikul mereka, dan birdzaun-
birdzaun (sejenis kuda bangsawan -pen) berderap memikul 
mereka. Dan seperti itu pula Ayyub As Sakhtiyaniy meriwayatkan 
dari Abu Qilabah Al Jarmiy, bahwasanya beliau membaca ayat ini: 
“Dan seperti itulah Kami membalas orang-orang yang membikin 
kedustaan” beliau berkata: “Ayat ini, demi Allah berlaku untuk 
setiap pembikin kedustaan sampai hari Kiamat.” Dan Sufyan bin 
Uyainah berkata: “Setiap pelaku bid’ah itu hina.” (“Tafsirul Qur’anil 
‘Azhim”/3/hal. 477-478). 

Dan dari Ibnu ‘Umar رضي هللا عنهما yang berkata: Rasulullah 
 :bersabda ملسو هيلع هللا ىلص

لَُّة ُبِعْثُت بِال»  ى َوُجِعَل الذ  َت َِل  ُرحْمِ ى ََتْ
يَك َلُه َوُجِعَل ِرْزقِ ْيِف َحتَّى ُيْعَبَد اهلل الَ رَشِ سَّ

َغاُر َعىَل َمْن َخاَلَف َأْمِرى َوَمْن َتَشبََّه بَِقْوٍم َفُهَو ِمنُْهْم   .« َوالصَّ

“Aku diutus dengan pedang hingga Allah diibadahi tanpa ada 
sekutu bagi-Nya. Dan dijadikanlah rizqiku ada di bawah naungan 
tombakku. Dan dijadikan kehinaan dan kerendahan itu menimpa 
orang yang menyelisihi perintahku. Dan barangsiapa menyerupai 
suatu kaum, maka dia itu bukanlah dari golonganku.” (HR. Imam 
Ahmad (5232). Hadits hasan). 



89 

﴿َفَلْواَل َكاَنْت َقْرَية  آَمنَْت َفنََفَعَها إِياَمُْنَا إاِلَّ َقْوَم ُيوُنَس َلَّا آَمنُوا َكَشْفنَا َعنُْهْم 

ْنَيا َوَمتَّْعنَاُهْم إََِل ِحٍي﴾ ]يونس:  َياِة الده ْزِي يِف احْلَ  [.23َعَذاَب اْلِ

“Dan mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang 
beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain 
kaum Yunus? Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, 
Kami hilangkan dari mereka adzab yang menghinakan 
dalam kehidupan dunia, dan Kami beri kesenangan kepada 
mereka sampai kepada waktu yang tertentu” (65). 

                                                 
(65) Penerjemah وفقه هللا berkata: Al Imam As Sa’diy رحمه هللا berkata: 
“Dan hikmah dalam peristiwa tadi adalah jelas; karena keimanan 
yang terpaksa itu bukanlah keimanan yang hakiki. Andaikata 
siksaan dan perkara yang menyebabkan dia terpaksa beriman tadi 
telah disingkirkan darinya, pastilah dia akan kembali kepada 
kekufuran. Dan firman Allah: ‘Kecuali kaum Yunus manakala 
mereka beriman’ setelah melihat siksaan ‘Kami hilangkan dari 
mereka siksaan yang menghinakan di dalam kehidupan dunia, 
dan Kami panjangkan umur mereka sampai suatu ketika’ Maka 
mereka itu diperkecualikan dari keumuman ketentuan yang 
terdahulu. 
 Dan pastilah peristiwa tadi mengandung hikmah yang 
dimiliki oleh Dzat Yang Maha Mengetahui perkara yang nampak 
dan yang tidak nampak, namun hikmah tadi belum sampai kepada 
kita dan tidak diketahui oleh pemahaman kita. 
 Allah ta’ala berfirman: 

َوَأْرَسْلنَاُه إََِل ِماَئِة َأْلٍف َأْو َيِزيُدوَن * َفآَمنُوا َفَمتَّْعنَاُهْم إََِل  }إَل قوله  {َوإِنَّ ُيوُنَس لََِن الُْْرَسلَِي  }

 .]941-931الصافات: [ {ِحٍي 

“Dan sesungguhnya Yunus termasuk dari para Rasul” –sampai 
pada firman-Nya:- “Dan Kami mengutusnya kepada seratus ribu 
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 Yang terjadi adalah mereka mendurhakai Nabi 
mereka, sehingga beliau marah kepada mereka, lalu beliau 
naik ke kapal, dan kapal itu terbebani oleh para 
penumpangnya, selanjutnya mereka membuat undian 
untuk menentukan siapakah yang akan turun dari kapal 
menuju ke lautan, daripada nanti mereka semua tenggelam, 
yaitu: menempuh kerusakan yang paling ringan. Lalu undian 
jatuh pada Dzun Nun, yaitu: Yunus عليه الصالة والسالم. 

Allah جل ذكره berfirman: 

وُت َوُهَو ُملِيم  *  َن ِمَن اْلُْدَحِضيَ ﴿َفَساَهَم َفَكا ُه َكانَ  *َفاْلَتَقَمُه احْلُ  َفَلْواَل َأنَّ

 [.200 - 202َلَلبَِث يِف َبْطنِِه إََِل َيْوِم ُيبَْعُثوَن﴾ ]الصافات:  *ِمَن اْلَُسب ِحَي 

“Kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang 
yang kalah dalam undian.  Selanjutnya dia ditelan oleh ikan 
besar dalam keadaan tercela. Maka andaikata dia tidak 
termasuk orang-orang yang banyak bertasbih, niscaya ia 
akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari mereka 
dibangkitkan” (66). 

                                                 
orang dan bahkan lebih, lalu mereka beriman, maka Kami 
panjangkan umur mereka sampai pada suatu ketika” 

Boleh jadi hikmah dalam masalah itu adalah: umat-umat 
yang lain yang dibinasakan itu andaikata mereka dikembalikan ke 
dunia pastilah mereka akan kembali kepada kedurhakaan yang 
mereka dilarang darinya. Adapun kaum Yunus, maka sesungguhnya 
Allah mengetahui bahwasanya keimanan mereka akan terus 
berlanjut. Bahkan memang mereka terus-menerus beriman dan 
kokoh di atasnya. Wallahu a’lam”. 
(Selesai dari “Tafsir As Sa’diy”/hal. 374). 
(66) Penerjemah وفقه هللا berkata: Al Imam Ibnul Qayyim رحمه هللا 
berkata: “Tauhid adalah tempat kembali para musuh Allah dan para 
wali Allah. Adapun para musuh Allah, maka tauhid itu 
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menyelamatkan mereka dari kesulitan dan kesukaran di dunia. 
Allah ta’ala berfirman: 

يَن َفَلامَّ نَ ﴿ ُكونَ َفإَِذا َركُِبوا يِف اْلُفْلِك َدَعُوا اهللََّ ُُمْلِِصَي َلُه الد  اُهْم إََِل اْلََب  إَِذا ُهْم ُيْشِ  ﴾جَّ

 .[64]العنكبوت: 

“Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa pada Allah 
dalam keadaan memurnikan agama untuk-Nya. Manakala Allah 
telah menyelamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba saja mereka 
itu berbuat kesyirikan.” 
 Adapun para wali Allah, maka tauhid itu akan 
menyelamatkan mereka dari kesulitan dan kesukaran di dunia dan 
Akhirat. Oleh karena itulah maka Yunus kembali kepada tauhid, 
kemudian Allah menyelamatkan beliau dari kegelapan-kegelapan 
itu. Dan para pengikut Rasul juga kembali kepada tauhid, maka 
merekapun selamat dengan itu dari siksaan yang ditimpakan 
kepada kaum musyrikin di dunia, dan dari siksaan yang Allah 
siapkan untuk mereka di Akhirat. 
 Tapi manakala fir’aun kembali pada tauhid ketika melihat 
kebinasaan dan telah dikepung oleh penenggelaman, tauhid itu 
tidak bermanfaat baginya, karena keimanan ketika melihat 
kebinasaan itu tidaklah diterima. 
 Ini adalah sunnah (kebiasaan) Allah terhadap para hamba-
Nya. Maka tidak ada amalan seperti tauhid yang mampu menolak 
kesulitan-kesulitan dunia. 
 Demikian pula, doa ketika ada kesulitan besar adalah 
dengan tauhid. 

Dan doa Nabi Yunus yang mana jika orang berdoa dengan 
itu dia itu akan diberikan kelonggaran oleh Allah, adalah dengan 
tauhid. 

Maka tidaklah ada perkara yang menjatuhkan sang hamba 
ke dalam kesulitan yang sangat besar kecuali kesyirikan, dan tidak 
ada yang mampu menyelamatkannya kecuali tauhid. Maka tauhid 
itu adalah tempat kembali para makhluq, tempat bernaung 
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Allah jalla dzikruh berfirman: 

﴿َوَذا النهوِن إِْذ َذَهَب ُمَغاِضباا َفَظنَّ َأْن َلْن َنْقِدَر َعَلْيِه َفنَاَدى يِف الظهُلاَمِت َأْن اَل 

ْينَاُه ِمَن اْلَغم   *إَِلَه إاِلَّ َأْنَت ُسبَْحاَنَك إِن  ُكنُْت ِمَن الظَّالَِِي  َفاْستََجْبنَا َلُه َوَنجَّ

 [.33، 30َي﴾ ]األنبياء: َوَكَذلَِك ُننِْجي الُْْؤِمنِ 

“Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi 
dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami 
tidak akan mempersempitnya (menyulitkannya), maka ia 
menyeru dalam keadaan yang sangat gelap: ‘Bahwa tidak 
ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya 
saya adalah termasuk orang-orang yang zhalim’. Maka 
Kami telah memenuhi doanya dan menyelamatkannya dari 
kedukaan. Dan demikianlah Kami selamatkan orang-orang 
yang beriman” (67). 

                                                 
mereka, benteng mereka, dan bantuan untuk mereka. Dan dengan 
pertolongan Allah sajalah taufiq itu.” 
(Selesai dari “Al Fawaid”/hal. 53). 
(67) Penerjemah وفقه هللا berkata: dari Sa’d bin Abi Waqqash  رضي هللا

 : عنه

ان ََََِلِ﴿ احُلْوِت: َبْطنِ  يِفْ  ُهوَ  إِذْ  النهْونِ  ِذي َدْعَوةُ »قال: ملسو هيلع هللا ىلص أ ن  رسول  اهلل  ََ  ْ ُِس ََ َلََِن   ِ ِ َ ََ  ِ ِ

ْيَِ َنِاسَظاس م  ِم  َُ ُِكن  ْ  َفإِنَّهُ ﴾ ِ ِّنِّ ا َيْدعُ  َل هُ  ُمْسلِم   ِبَ ءٍ  يِف  َربَّ  .«َلهُ  اْسَتَجاَب  إاِلَّ  َقطه  ََشْ

“Bahwasanya Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: “Doa Nabi Yunus ketika 
beliau ada di dalam ikan paus itu adalah: “Tiada sesembahan 
yang benar selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya saya 
termasuk dari kalangan orang-orang yang zhalim.” Maka 
sesungguhnya tidak ada seorang Muslimpun yang berdoa pada 
Rabbnya dengan doa tadi untuk satu permasalahanpun kecuali 
Allah akan mengabulkan doanya untuknya.” (HR. Ahmad 
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 Ini adalah janji Allah: sebagaimana dia 
menyelamatkan Yunus, maka demikianlah Dia akan 
menyelamatkan orang-orang yang beriman, sama saja: dari 
berbagai penyakit, fitnah-fitnah, kegoncangan, kekacauan. 
 Telah pasti dari Umar Ibnul Khaththab رضي هللا عنه 
bahwasanya pernah terjadi gempa bumi di zaman beliau, 
lalu beliau berkhutbah di hadapan orang-orang seraya 
berkata: “Wahai manusia, demi Allah, kalian telah membuat 
suatu perkara baru. Sungguh jika terjadi gempa bumi lagi 
pastilah aku akan keluar dari tengah-tengah kalian”. Atau 
seperti yang beliau رضي هللا عنه ucapkan(68). 

                                                 
(1462)/cet. Ar Risalah, At Tirmidziy (3505). Dan sanadnya hasan 
karena Yunus bin Abi Ishaq). 
(68) Penerjemah وفقه هللا berkata: Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah 
dalam “Al Mushannaf” (8332) dan Al Baihaqiy dalam “Al Kubra” 
(6170) dengan sanad yang shahih dari Shafiyyah Binti Abi Ubaid 
 :yang berkata رحمها هللا

 ه   ع  ىل  ع   ض  ر  ال    ت  ل  ز  ل  ز  
 د  ي   م  ل   ف  ّل  ص  ي   ر  م  ع   ن  ب  او   ر  الُّس   ت  ق  ف  ط  ى اص  ت  ح   ر  م  ع   د 

 ل   ا و  ب    ر 

 و  ي  
 ال  و   :ت  ال  ق   .م  ت  ل  ج  ع   د  ق  ل   .م  ت  ث  د  ح  أ   :ال  ق  ف   اس  الن   ر  م  ع   ب  ط  خ  ف   ،اى ب   ر  د   ف  ّل  ص  ي   دا  ح  أ   ق  اف 

  ن  ج  ر  خ  ل    ت  اد  ع   ن  ئ  ل   :ال   ق  ال  إ   ه  م  ل  ع  أ  
 .م  ك  ي  ان  ر  ه  ظ   ني   ب   ن  م 

“Pernah terjadi gempa bumi di zaman Umar, sampai-sampai 
ranjang-ranjang berderit-derit, dalam keadaan Ibnu Umar 
mengerjakan shalat dan beliau tidak menyadari itu, dan beliau juga 
tidak berjumpa seseorang yang mengerjakan shalat untuk 
mengetahui kejadian itu lewat beritanya. Kemudian Umar –Ibnul 
Khaththab- berkhutbah di hadapan orang-orang seraya berkata: 
“Kalian telah membuat suatu perkara baru, demi Allah, sungguh 
kalian telah tergesa-gesa membuatnya (sehingga kalian ditegur 
dengan gempa bumi –pen)”. Shafiyyah berkata: Dan saya tidak 
mengetahui kecuali beliau –Umar- berkata: “Demi Allah, sungguh 
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 Yaitu: tidaklah gempa bumi itu terjadi kecuali karena 
ada suatu perkara baru yang dibuat. 
 Sisi pendalilan dari atsar tadi adalah: mereka dulu 
mengetahui bahwasanya bencana itu memiliki sebab-sebab, 
sebagaimana dalam firman Allah: 

 .﴿َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفباَِم َكَسَبْت َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعْن َكثرٍِي﴾

“Dan apapun musibah yang menimpa kalian, maka yang 
demikian itu adalah disebabkan oleh perbuatan tangan-
tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak sekali 
(dari kesalahan kalian).” (QS. Asy Syura: 30) (69). 
 Bertobatlah, bertobatlah wahai para Hamba Allah. 
 Dan kembalilah kalian kepada Allah سبحانه وتعالى, 
ketika tobat itu masih bermanfaat bagi hamba. Di saat 
rujuknya itu masih bermanfaat baginya. Manakala amal 

                                                 
jika bumi bergoncang lagi, benar-benar aku akan keluar dari 
tengah-tengah kalian”. 
(69) Penerjemah وفقه هللا berkata: Al Imam Ibnu Katsir رحمه هللا berkata: 
“Dan firman-Nya: “Dan apapun musibah yang menimpa kalian, 
maka yang demikian itu adalah disebabkan oleh perbuatan 
tangan-tangan kalian sendiri,” Yaitu: Musibah apapun yang 
menimpa kalian wahai manusia, maka yang demikian itu adalah 
disebabkan oleh kejelekan-kejelekan yang diperbuat oleh kalian 
sendiri, “Dan Allah memaafkan banyak sekali” Yaitu: dari 
kejelekan-kejelekan kalian, maka Allah tidak membalasi kalian 
dengan kejelekan tadi, bahkan Allah memaafkannya. 

ْهِرَها ِمْن َدابٍَّة﴾ ََ  .﴿َوَلْو ُيَؤاِخُذ اهلل النَّاَس باَِم َكَسُبوا َما َتَرَك َعىَل 

“Seandainya Allah menghukum manusia disebabkan oleh apa 
yang mereka perbuat, niscaya Allah tidak meninggalkan satu 
binatang melatapun di permukaan bumi”. 
(Selesai penukilan dari “Tafsirul Qur’anil ‘Azhim”/7/hal. 207). 
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shalihnya masih berguna untuknya. Sebagaimana dalam 
firman Allah تعالى: 

ا َلُه َكاتُِبونَ  اِت َوُهَو ُمْؤِمن  َفاَل ُكْفَراَن لَِسْعيِِه َوإِنَّ احِلَ  * ﴿َفَمْن َيْعَمْل ِمَن الصََّّ

ُْم اَل َيْرِجُعوَن﴾ ]األنبياء:  َوَحَرام  َعىَل َقْرَيةٍ   .[24-20َأْهَلْكنَاَها َأْنَّ

“Maka barangsiapa yang mengerjakan sebagian dari amal-
amal shalih, sedangkan dia beriman, maka tidak ada 
pengingkaran terhadap amalannya itu dan sesungguhnya 
Kami menuliskan amalannya itu untuknya. Sungguh tidak 
mungkin atas (penduduk) suatu negeri yang telah Kami 
binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali (kepada 
Kami)” (70). 

Dan Allah تعالى berfirman: 

اُنو ُْم كََّ اُهْم إِْنَّ ِذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َأْهَلْكنََّ ا ُُمِْرِمي﴾ ﴿َأُهْم َخرْي  َأْم َقْوُم ُتبٍَّع َوالََّّ

 .[80]الدخان: 

“Apakah mereka (kaum musyrikin) yang lebih baik ataukah 
kaum Tubba´ dan orang-orang yang sebelum mereka. Kami 

                                                 
(70) Penerjemah وفقمممه هللا berkata: Al Imam Asy Syaukaniy رحميييه هللا 
berkata: “Maka barangsiapa yang mengerjakan sebagian dari 
amal-amal shalih” Yaitu; barangsiapa menjalankan sebagian dari 
amal-amal kebajikan, bukan semuanya, karena tidak ada 
seorangpun yang mampu mengerjakan yang demikian itu, 
“Sedangkan dia beriman” Beriman kepada Allah, para Rasul-Nya 
dan Hari Akhir, “Maka tidak ada pengingkaran terhadap 
amalannya itu” Yaitu: amalannya tidak diingkari keberadaannya, 
dan tidak pula disia-siakan pahalanya dan sesungguhnya Kami 
menuliskan amalannya itu untuknya“. (“Fathul Qadir”/5/hal. 80). 
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telah membinasakan mereka karena sesungguhnya mereka 
adalah orang-orang yang berdosa” (71). 

Dan Allah تعالى berfirman: 

لَِي  ِخِريَن  *﴿َأَلْ ُْنْلَِِّك اأْلَوَّ ْْ ُل بَِّاْلُْجِرِمَي﴾  *ُثمَّ ُنْتبُِعُهُم ا َذلََِّك َنْفعََّ كََّ

 .[23 - 26]الرسالت: 

“Bukankah Kami telah membinasakan orang-orang yang 
dahulu? Lalu Kami iringkan (azab Kami terhadap) mereka 
dengan (mengazab) orang-orang yang datang kemudian. 
Demikianlah Kami berbuat terhadap orang-orang yang 
berdosa” (72). 

                                                 
(71) Penerjemah وفقه هللا berkata: Al Imam Ibnu Katsir رحمه هللا berkata: 
“Kemudian Allah ta’ala mengancam mereka dan memperingatkan 
mereka akan siksaan-Nya yang tidak mungkin tertolak, 
sebagaimana siksaan tadi telah menimpa kaum-kaum yang seperti 
dan semisal dengan mereka dari kalangan kaum musyrikin dan 
pengingkar hari Berbangkit, dan seperti kaum Tubba’, dan mereka 
adalah Saba, yang mana Allah membinasakan mereka dan 
meruntuhkan negeri-negeri mereka, mengusir mereka ke berbagai 
negeri, mencerai-beraikan mereka ke mana-mana, sebagaimana 
telah berlalu pembahasan itu dalam surat Saba...”. (“Tafsirul 
Qur’anil ‘Azhim”/7/hal. 256). 
(72) Penerjemah وفقه هللا berkata: Al Imam Ibnu Katsir رحمه هللا berkata: 
“Allah Yang Maha Tingi pujian-Nya berfirman: ‘Bukankah Kami 
telah membinasakan umat-umat yang telah lampau yang mana 
mereka itu mendustakan para Rasul-Ku, menentang ayat-ayat-Ku, 
dari kalangan kaum Nuh, Ad, Tsamud, kemudian Kami susulkan 
sepeninggal mereka kaum-kaum yang berikutnya? Dari kalangn 
orang-orang yang menempuh jalan mereka tadi di dalam kekufuran 
kepada-Ku dan kepada para Rasul-Ku, seperti kaum Ibrahim, kaum 
Luth, penduduk Madyan, maka Kami binasakan mereka seperti 
Kami membinasakan orang-orang sebelum mereka. “Seperti itulah 
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 Itu semua disebabkan oleh kejahatan dan 
kekacauan. Maka hendaknya setiap orang mengetahui 
apakah sebab datangnya penyakit sehingga dia mampu 
meletakkan obat pada penyakit tadi(73), 

                                                 
Kami berbuat pada orang-orang yang jahat”. Allah berfirman: 
Sebagaimana Kami membinasakan mereka dengan kekufuran 
mereka kepada-Ku dan pendustaan mereka pada para Rasul-Ku, 
demikianlah kebiasaan-Ku pada orang-orang yang semisal mereka, 
dari kalangan umat-umat yang kafir. Maka Kami membinasakan 
orang-orang yang jahat dengan kejahatan mereka jika mereka 
melampaui batas dan berbuat zhalim”. (“Tafsir Ath Thabariy”/24 
/hal. 131-132). 
(73) Dari Abdullah Bin Mas’ud رضي هللا عنه: dari Nabi ملسو هيلع هللا ىلص yang bersabda: 

 عَ  ،اءا فَ ِش  هُ لَ  َل زَ نْ أَ  دْ  قَ الَّ إِ  اءا دَ  اهللُ َل زَ نْ ا أَ مَ »
 .«هُ لَ هِ َج  نْ مَ  هُ لَ هِ َج وَ  هُ مَ لِ عَ  نْ مَ  هُ مَ لِ

“Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Dia telah 
menurunkan untuknya obat, diketahui oleh orang yang 
mengetahui, dan tidak diketahui oleh orang yang tidak tahu”. 
(HR. Al Imam Ahmad (3578), Abu Ya’la (5183) dan Ath Thabraniy 
dalam “Al Kabir” (1001) dan ini adalah hadits shahih lighairih). 
 Al Imam Ibnul Qayyim رحمه هللا berkata: “Hadits-hadits ini 
telah mengandungi penetapan sebab-sebab dan akibat-akibat, 
serta pembatalan terhadap ucapan orang yang mengingkarinya. 
Boleh jadi sabda Nabi: “Setiap penyakit itu memiliki obat” adalah 
sesuai dengan keumumannya sehingga mencakup penyakit-
penyakit yang mematikan dan penyakit-penyakit yang dokter tidak 
mungkin menyembuhkannya, namun Allah عز وجل telah 
menjadikan untuknya obat-obatan yang menyembuhkannya, 
hanya saja Allah melipat ilmu itu dari manusia dan tidak 
menyediakan bagi mereka jalan untuk mengetahuinya, karena 
memang makhluk itu tidak punya ilmu kecuali apa yang diajarkan 
oleh Allah kepada mereka. 
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karena penyakit-penyakit tadi obatnya adalah tobat dan 
kembali kepada Allah سبحانه, dan berpegang teguh dengan 
kitab-Nya dan sunnah Nabi-Nya, serta penegakan syariat-
Nya, juga penunaian hak-hak-Nya, beserta menjauhi 

                                                 
 Maka dari itu Nabi ملسو هيلع هللا ىلص mengaitkan kesembuhan kepada 
pertemuan antara obat dan penyakit tadi, karena tiada satu 
makhlukpun kecuali dia punya kebalikannya. Dan setiap penyakit 
itu punya kebalikan yang berupa obat yang mengobatinya dengan 
kebalikannya. Makanya Nabi ملسو هيلع هللا ىلص mengaitkan kesembuhan kepada 
kesesuaian antara obat dan penyakit tadi. Dan ini lebih dari sekedar 
perwujudan obat, karena obat itu jika melebihi kadar penyakitnya 
dari sisi penggunaannya, atau jumlahnya melebihi yang 
seharusnya; obat tadi akan memindahkan pasiennya kepada 
penyakit yang lain. 

Dan bilamana obat tadi kadarnya kurang dari kadar 
penyakitnya; dia tidak mampu melawannya, sehingga 
pengobatanpun menjadi kurang. 

Dan kapan saja si pengobatnya tidak menemukan obatnya, 
atau obatnya tidak menjumpai penyakitnya; tidak akan dihasilkan 
kesembuhan. 

Dan bilamana masanya tidak tepat untuk obat tadi; 
tidaklah dia bermanfaat. 

Dan kapan saja badan tidak menerima obat tadi, atau 
kekuatannya tidak sanggup untuk memikul obat tadi, atau di sana 
ada yang menghalangi pengaruh obat tadi; tidak akan dihasilkan 
kesembuhan, karena tidak tepat. 

Dan kapan saja terjadi ketepatan; dihasilkanlah 
kesembuhan secara pasti dengan seidzin Allah. 

Ini tadi adalah kemungkinan terbaik dari hadits tadi. 
(Selesai dari “Zadul Ma’ad”/4/hal. 12). 
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batasan-batasan-Nya, mengerjakan perintah-perintah-Nya, 
dan menjauhi larangan-larangan-Nya(74). 

Allah ta’ala berfirman: 

نَّ َواإِلْنَس إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن﴾  ﴿َوَما َخَلْقُت اجْلِ

“Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali 
agar mereka beribadah kepada-Ku” (75). 
                                                 
(74) Penerjemah وفقه هللا berkata: Fadhilatusy Syaikh Adil Bin Ahmad 
Ali Syaikh As Sa’udiy حفظه هللا berkata: “Dan termasuk sebab terbesar 
dari tertolaknya malapetaka adalah bertawakkal kepada Allah 
 :Allah ta’ala berfirman .سبحانه وتعالى

ْل َعىَل }  .[8]الطالق:  {َفُهَو َحْسُبُه  اهللَوَمْن َيَتَوكَّ

“Dan barangsiapa bertawakkal kepada Allah, maka Dialah Yang 
akan mencukupinya”. 

Dan barangsiapa bertawakkal kepada Rabbnya, Allah akan 
mencukupinya dalam menghadapi penyakit-penyakit tadi. 
Ketahuilah wahai para Hamba Allah, penyakit itu tidaklah menular 
dengan sendirinya, hanya saja dia itu menular dengan ketentuan 
Allah سبحانه وتعالى”. 
(Selesai dari Khutbah “Virus Corona”/Fadhilatusy Syaikh Adil Al 
Hajuriy). 

(75) Penerjemah وفقه هللا berkata: Al Imam Ibnu Katsir رحمه هللا berkata: 
“Yaitu: hanyalah Aku menciptakan mereka itu untuk Aku 
memerintahkan mereka agar mereka beribadah kepada-Ku, bukan 
karena Aku memerlukan mereka.” (“Tafsirul Qur’anil 
‘Azhim”/7/hal. 425). 
 Al Imam Ibnul Qayyim رحمه هللا berkata: “Dan tidaklah Allah 
menciptakan langit dan bumi itu untuk kebatilan, dan tidaklah Dia 
menciptakan manusia itu untuk kesia-siaan, dan tidaklah Dia 
membiarkan manusia telantar dan tidak berguna. Allah ta’ala 
berfirman: 

ُكْم إَِلْينَا اَل ُتْرَجُعوَن﴾ ]الؤمنون/َأَفَحِسْبُتْم َأنَّ ﴿  [224اَم َخَلْقنَاُكْم َعَبثاا َوَأنَّ
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 Maka jika si hamba melepaskan diri dari peribadatan 
kepada Allah, atau dia mendurhakai Allah عز وجل; Allah akan 
menghinakannya sesuai dengan kadar jauhnya dia. Allah 
ta’ala berfirman: 

 .[23َفاَم َلُه ِمْن ُمْكِرٍم﴾ ]احلج:  اهلل﴿َوَمْن هُيِِن 

“Dan barangsiapa dihinakan oleh Allah, maka tidak ada 
yang akan mampu memuliakan dia” (76). 

                                                 
“Maka apakah kalian menyangka bahwasanya Kami 
menciptakan kalian itu untuk kesia-siaan, dan bahwasanya kalian 
itu tidak akan kembali kepada Kami?” 

 Yaitu: kalian diciptakan bukan untuk suatu alasan, ataupun 
hikmah, ataupun peribadatan kepada-Ku dan tanpa adanya balasan 
dari-Ku untuk kalian? Dan sungguh Allah ta’ala telah terang-
terangan menyebutkan ini di dalam firman-Nya: 

نَّ َواإِلْنَس إاِلَّ لَِيْعُبُدو  ِن﴾﴿َوَما َخَلْقُت اجْلِ

“Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar 
mereka beribadah kepada-Ku.” 
 Maka ibadah itu adalah tujuan yang mana jin, manusia dan 
seluruh makhluq itu diciptakan untuk itu. Allah ta’ala berfirman: 

َك ُس ﴿ ْنَساُن َأْن ُيْتَ
ى﴾َأَيَْسُب اإْلِ  [42]القيامة/ دا

“Apakah manusia itu menyangka bahwasanya mereka dibiarkan 
tersia-sia?” 
 Yaitu: sia-sia tidak berguna?” 
(Selesai dari “Madarijus Salikin”/1/hal. 98). 
(76) Penerjemah وفقه هللا berkata: Al Imam Ibnu Jarir رحمه هللا berkata: 
“Allah Yang Maha Tinggi pujian-Nya berfirman: dan makhluk yang 
manapun yang dihinakan oleh Allah, lalu Allah mencelakakannya, 
maka dia tidak punya dzat yang memuliakannya dengan 
kebahagiaan yang membuatnya beruntung, karena seluruh urusan 
ada di tangan Allah, Dia memberikan taufik pada orang yang Dia 
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Kita memohon pada Allah keselamatan di dunia dan 
Akhirat. 

Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon pada-
Mu keselamatan di dunia dan Akhirat. Wahai Allah, sungguh 
kami mohon kepada-Mu pemaafan dan keselamatan di 
dunia dan Akhirat. Wahai Allah, sungguh saya mohon 
kepada-Mu pemaafan dan keselamatan di dalam agama 
kami, dunia kami, keluarga dan harta kami(77). 

Ya Allah, bimbinglah kami di kalangan orang-orang 
yang Engkau bimbing, berilah kami keselamatan di kalangan 
orang-orang yang Engkau selamatkan, berilah kami 
penjagaan dan perawatan di kalangan orang-orang yang 
Engkau beri penjagaan dan perawatan, berilah kami 
keberkahan pada kenikmatan yang Engkau berikan, 
lindungilah kami dari keburukan perkara yang Engkau 
tetapkan(78). 

                                                 
kehendaki untuk taat kepada-Nya, dan Dia menelantarkan orang 
yang Dia inginkan. Dia mencelakakan orang yang dia maukan, dan 
membahagiakan orang yang Dia sukai.” (“Tafsir Ath 
Thabariy”/18/hal. 587). 
(77) Abu Fairuz وفقه هللا berkata: ini isyarat kepada hadits Ibnu Umar 
 yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (5074), dan ,رضي هللا عنهما
dishahihkan oleh Asy Syaikh Al Albaniy dan Al Wadi’iy. 
(78) Abu Fairuz وفقه هللا berkata: ini isyarat kepada hadits Hasan Bin 
Ali رضي هللا عنهما, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (1425), hadits 
shahih pada asalnya. 

Terjadi perselisihan di kalangan ulama tentang tempat doa 
ini, setelah jelasnya keshahihan doa tadi dalam shalat witir, apakah 
dia ada di saat qunut, ataukah di sebelum salam? Sebagian 
penelitian ilal (penyakit hadits) yang sangat detail menunjukkan 
bahwasanya yang rajih adalah bahwasanya doa tadi dibaca 
sebelum salam. Tapi barangsiapa memilih pembacaannya saat 
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Wahai Rabb alam semesta. 
Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta(79). 

                                                 
qunut witir (yaitu setelah I’tidal) karena hasil penelitian yang kuat 

baginya adalah itu maka tidak mengapa. 
(79) Abu Fairuz وفقه هللا berkata: ini adalah akhir dari khutbah kedua 
Fadhilatusy Syaikh Yahya Bin Ali Al Hajuriy حفظه هللا. 
 Dan saya menasihati diri saya sendiri dan segenap saudara-
saudara saya kaum Muslimin semakin memperkuat pendalaman 
kita semua pada Al Qur’an dan Hadits, dengan bimbingan ulama 
Salafiyyin yang kokoh, sambil menjauhi sebab-sebab malapetaka. 

Juga selalu mewaspadai propaganda para musuh Islam, 
sama saja mereka itu dari kalangan Yahudi ataupun Nashrani, 
Budha ataupun Hindu, Komunis ataupun munafikin dan yang 
lainnya. 
 Tentu saja orang-orang kafir itu kadar bahayanya 
bertingkat-tingkat. Rujuklah pembahasan itu pada risalah 
“Pandangan Ulama Salafiyyin Tentang Pembantaian Muslimin 
New Zealand”. 
 Namun selama mereka adalah orang-orang yang tidak mau 
tunduk pada syariat Allah, maka mereka adalah orang-orang yang 
zhalim dan wajib untuk tidak dipercaya. Allah ta’ala berfirman: 

ن ُدوِن اهللَِّ ِمْن َأْولَِياَء ُثمَّ اَل ﴿ ُكُم النَّاُر َوَما َلُكم م  َلُموا َفتََمسَّ ََ َواَل َتْرَكنُوا إََِل الَِّذيَن 

وَن﴾  [.١١١] هود : ُتنَِصُ

"Dan janganlah kalian condong kepada orang-orang yang dhalim 
sehingga kalian akan terkena api neraka, dan tidak ada bagi 
kalian wali-wali selain Alloh, kemudian kalian tidak akan diberi 
pertolongan". 
 Al Imam Al Qurthubiy رحمه هللا berkata: “Kecondongan itu 
pada hakikatnya adalah bersandar dan bertopang serta merasa 
tentram kepada suatu perkara dan merasa puas dengannya. 
Qatadah berkata: “Maknanya adalah: “Janganlah kalian mencintai 
dan menaati mereka”. Ibnu Juraij berkata: “Janganlah kalian miring 
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kepada mereka”. Abul Aliyah berkata: “Janganlah kalian ridha 
kepada amalan-amalan mereka”. Dan semua penafsiran tadi 
adalah saling berdekatan”. (“Al Jami’ Li Ahkamil Qur’an”/Al 
Qurthubiy/9/hal. 108). 
 

Dengan demikian selesailah terjemahan dan catatan kaki 
yang sederhana ini terhadap khutbah Fadhilatusy Syaikh Yahya Bin 
Ali Al Hajuriy حفظه هللا tadi. 

 سبحانك اللهم وبحمدك ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.

 واحلمد هلل رب العاملني.

Malaysia, 14 Rajab 1441 H 
 


