
AMALAN PENOLAKBALA 

Kaum Muslimin rahimakumullah! 

Kehidupan manusia, tidak lepas dari cobaan 

dan bencana. Maka di antara karunia Allah, 

bahwa ada berbagai ibadah dan amalan yang 

bisa menolak bala bencana; dengan izin Allah ~ 

. Nabi ~ telah memerintahkan untuk menolak 

bala dengan berbagai ibadah dan ketaatan. 

Sebagaimana dalam hadits tentang gerhana: 

bahwa Nabi ~ shalat bersama orang-orang, 

· kemudian Beliau ~ berkhutbah di hadapan para 

Sahabatnya.Beliau memujiAllahdan menyanjung

Nya. kemudian berkata: Sesungguhnya matahari 

don bulan adalah duo tanda dari tanda-tanda 

kebesaran Allah. Tidaklah terjadi gerhana pada 

keduanya dikarenakan kematian atau hidupnya 

seseorang. Maka bila kalian menyaksikannya, maka 

berdoalah kepada Allah! bertakbirlah! Shalatlah! 

Dan bersedekahlah! (Muttafaq alaih). 

lbnul Qayyim ~,ti berkata: "Ketika terjadi 

gerhana, Nabi ~ memerintahkan untuk shalat, 

juga memerdekakan budak, bersegera untuk 

mengingat Allah ~ dan juga bersedekah. 

Sesungguhnya hal-hal ini menolak sebab-sebab 

datangnya bencana''. 

Maka sudah seharusnya seorang hamba untuk 

berusaha menetap1 amal ketaatan yang diajarkan · 

dalam syariat; bahwa itu bisa menolak bala. Di 

antaranya dan yang paling utama adalah: 

1. Mentauhidkan Allah ~ . 

Nabi Yunus ;..~ memanjatkan doa berisi 

tauhid, mengesakan ibadah hanya untuk Allah; 

seraya mengaku telah berdosa. Maka Allah pun 

menyelamatkannya dari kesusahannya.Allah ~ 

berfirman: 
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Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia 
pergi dalam keadaan marah, Latu ia menyangka 

bahwa Kami tidak akan mempersempitnya 

(menyulitkannya), · Maka ia menyeru dalam 
keadaan yang sangat gelap: "Bahwa tidak ado 

/Lah yang hak selain Engkau. Maha suci Engkau, 
Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang 
zhalim." Maka Kami telah memperkenankan doanya 

don menyelamatkannya dari pada kedukaan. Dan 

demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang 

beriman. (QS.AL-Anbiya'/ 21: 87- 88) 

lbnul Qayyim ~~ berkata: "Tak ada yang 

menjerumuskan dalam kesusahan besar selain 

syirik. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan 

darinya selain tauhid. Kaum musyrikin sendiri 

telah mengetahui bahwa tauhidlah yang bisa 

menyelamatkan dari kebinasaan. Firaun telah 

mengucapkan kalimattauhid ketika ia tenggelam 

di Laut,dengan harapan bisa selamat.Akan tetapi 

ia mengucapkannya setelah waktunya sudah 

terlambat". 

Hal Lain penolak bala adalah: 

2. Bertawakkal kepada Allah. 

Hakikat tawakkal adalah bersandar kepada 

Allah dengan sebenarnya, dan memasrahkan 

segala perkara kepada-Nya. Seorang yang 

beriman dari keluarga Fir'aun ketika ia 

berlindung kepada Allah, iapun dijaga dari 

kejahatan kaumnya. 
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Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba

hamba-Nya. Maka Allah memeliharanya dari 

kejahatan tipu daya mereka, don Fir'aun beserta 

kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. 

(QS. Ghafir/ 40: 44- 45). 

Hal lain yang sangat urgen, yaitu; 

3. Shalat. 

Shalat menghilangkan kesusahan dan duka. 

Shalat adalah pemberi kesejukan bagi jiwa. 

Allah pun memerintahkan agar kala musibah 

menimpa, hendaknya hamba memohon 

kelapangan kepada Allah melalui shalat. 

Jadikanlah sabar don shalat sebagai penolongmu. 

Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh 

berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu; 

(QS. AL-Baqarah/ 2: 45) · 

Rasul ~ pun, bila tengah risau karena 

sesuatu hal, beliau bergegas untuk shalat. 

Sama saja, apakah itu shalat fardhu, ataupun 

sunnah. Karena dalam shalat ada ketenangan 

dan kesejukan. Pun demikian juga sabar dapat 

menolak bala. Seperti dalam firman Allah di atas. 

Kaum Muslimin yang dirahmati Allah 

4. lstighfar. 

lstighfar juga menolak bala dan benc;ana. 

Allah berfirman 
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Dan Allah sekali~kali tidak akan mengazab mereka, 

sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah 

(pula) Allah akan mengazab mereka, sedang mereka 

meminta ampun. (QS.AL-AnfaV 8: 33). 

lbnu Taimiyyah berkata: "Adapun adzab 

yang tercegah, mencakup adzab dari Lang it, pun 

juga siksa dari sesama hamba. Hal itu karena 

Allah menyebut itu semua sebagai adzab. 

Dalam hadits gerhana, Beliau ~ bersabda: 

"Bila kalian ado melihat sesuatu dari hal tersebut, 

maka segeralah untuk berdzikir mengingat Allah, 

berdoa kepada-Nya don memohon ampun kepada

Nya: (Muttafaq alaih). 

Pun demikian dengan dzikir kepada Allah; 

bertasbih mensucikan Allah. Dzikir adalah kawan 

penghibur bagi orang yang kesusahan.Allah ~ 

Dan Kami sungguh-sungguh mengetahui, bahwa 

dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang 

mereka ucapkan, maka bertasbihlah dengan 

memuji Rabbmu don jadilah kamu di antara 

orang-orang yang bersujud (shalat}, (QS.AL-Hijr/ 

15: 97- 98). 

Dan adalah Nabi ~ , bi la ditimpa kesusahan, 

Beliau ~ berucap: 

Tidak ado /Lah yang hak selain Allah Yang Maha 

agung Lagi Maha penyantun. Tidak ado /Lah yang 

hak selain Allah, Rabb Pemilik Langit don bumi; 

Rabb Arsy yang agung. (HR. AL-Bukhari). 

lbnul Qayyim ~$; berkata: "Tidaklah 

Allah disebut dalam menghadapi kesusahan, 

melainkan itu akan hilang:· 

,, 0 0 
,,.., J J~\ Jo J ., ~:; o \ ';' ..... \,,.., \ o J \\ ,.... o t o J \\ 
..lb .:ll .. OQ ~U l..,..)....J '" Q ,-; , '""--\ "' Q J- ..... .....1_r ..... - -~- ..... .... _; v.-,....__. 

KHUTBAH KEDUA: 

Kaum Muslimin yang dirahmati Allah. 

S.Doa. 

Doa dengan penuh tunduk dan penuh 

iba meminta, juga termasuk terapi ampuh 

dalam menolak bala; sebelum terjadi maupun 

sesudahnya. lbnul Qayyim berkata: "Doa 

termasuk di antara obat yang paling bermanfaat. 

Doa adalah musuh dari bala bentana. Doa 

menolak bala, menangkisnya, dan mencegah 

terjadinya". 

6. Silaturahim, berlaku jujur dan amal-amal 
kebajikan. 

• 
Amalan-amalan di atas juga menjadi sebab 

hilangnya bala. Khadijah ~ berkata kepada 

Nabi ~ ketika turun wahyu kepada 
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di mana_ Beliau ~ khawatir terhadap dirinya. 

~ berkata: "Demi Allah, tidaklah 

demikian! Allah tidak akan menghinakanmu 

sama sekali . Sungguh, engkau ini menyambung 

silaturahim, berucap jujur, menanggung beban 

orang yang kepayahan; menjamu tamu, dan 

menolong orang yang terkena musibah dalam 

hal yang benar". (HR.Al-Bukhari). 

Al-Aini berkata: 'J\da pelajaran yang 

bisa dipetik di sini: bahwa akhlak yang mulia dan 

perbuatan kebajikan, menjadi sebab selamat dari 

jatuh dalam kebinasaan dan hal-hal yang tidak 

disuka. Orang yang banyak kebajikannya, maka 

kesudahannya adalah kebaikan; dan diharapkan 

ia selamat di dunia dan akhirat". 

Begitu pula dengan sedekah. lbnul Qayyim 

berkata : "Sedekah mempunyai pengaruh 
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yang sangat mencengangkan untuk menolak f ~ f ~ ~j.:JJj 
berbagai bala". la juga berkata : "Di antara 

berbagai faidah sedekah adalah: akan menjaga 

dari keterpurukan dalam keburukan; menolak 

bala, sampai-sampai sedekah juga menolak bala; 

meskipun pelakunya orang yang zhalim". 

Kita ingatkan di sini, bahwa orang yang 

bertakwa dan taat kepada Allah pada saat 

lapang dan longgarnya, maka Allah pun akan 

memperlakukannya dengan kelembutan-Nya dan 

menolongnya kala jatuh dalam kesulitan. Perlu 

pula diingat, bahwa taubat dan k~mbali kepada 

Allah, menggugurkan dosa dan memelepaskan 

dari kesusahan. 
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