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Khutbah Jumat 

 
MENYIKAPI WABAH VIRUS CORONA 

 

Oleh : H. Khalilurrahman, M.Ag 

 

ٌُْر  الَحْمدُ هللِ الذَْي هََدانا لإلْسالِم، وَوفَْقنَا ِِلتِّبَاعِ هَُدى َخ

ٌَْن، فَأَْصبَُحوا بِنِْعَمتِِه إِْخَوانًا،  ٌَْن قُلُْوِب الُمْؤِمنِ األَنَاِم، أَلََّف ُسْبحانَه بَ

َل ِمْن ُصُدْوِرِهْم فََكانُوا ِعْنَد الشََّدائِِد أَْعَوانًا. وأَْشَهذُ أَنَّ ِل َونَ  َزَع الغِّ

داً َعْبدُهُ  ِدنَا ُمَحمَّ ٌْ ٌَْك له وأَْشَهذُ أَنَّ َس إله إِل هللاَ َوْحَدهُ ِل َشِر

ٍد وآله وَصْحبِهِ   َوَرُسولُه. اللَُّهمَّ َصلًِّ وَسلُِّم َعلَى َسٌِِّدنَا ُمَحمَّ

ٌْن  .   أَْجَمِع

 

أما بعد: فَاتقوا هللاَ ِعبَاَد هللاِ واهتدوا بُِهَدى نَبٌَِّهُ واْسلُُكوا 

ةُ والكراَمةُ. إِنَّ  َشاِد، وبه الفَْوُز والِعزَّ لَهُ، فإنه سبٌُل الفالحِ والرَّ ٌْ َسبِ

 الذَي هللاَ سُْبَحانَه وتعالى ٌَأُْمُرنَا باِلعتَِصاِم بَِحْبِل هللاِ وإِنَّ َحْبَل هللاِ 

ُم.  ٌْ ًُّ الَكِر ٌُْم. وهذا النَبِ أََمَرنَا باِلْعتَِصاِم بِه هَُو هَذاَ القُْرآُن العَِظ

ٌْعًا(  ٌُْن. ٌَقُوُل سُْبحانَهُ )َواْعتَِصُموا بَِحْبِل هللاِ َجِم وهذا الشَّْرعُ الَمتِ

ًُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )إِنَّ هللاَ ٌَْرَضى لَُكْم ثَ  الثًا: أَْن تَْعبُُدْوهُ وِل تُْشِرُكوا وٌَقُْوُل النَبِ

قُوا، وأَْن تَنَاَصُحوا  ٌْعا وِل تَفَرَّ ٌْأً، وأَْن تَْعتَِصُموا بَِحْبِل هللاِ َجِم به َش

هُ هللاُ أَْمَرُكم  (   َمْن َوِلَّ
 

  

Akhir akhir ini, wabah virus Corona telah membuat resah 

masyarakat dihampir setiap negara tidak terkecuali Indonesia. 
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Virus corona yang memiliki nama resmi Novel Coronavirus atau 

2019-nCoV merupakan istilah ilmiah yang diberikan oleh Centers 

for Disease Control and Prevention di Amerika Serikat. Virus ini 

telah menginfeksi ribuan orang, menghentikan semua perjalanan 

transportasi di beberapa kota besar di Cina, melumpuhkan 

perekonomian di Wuhan dan Huanggang, dan menyebar ke 

negara tetangga, seperti Singapura, Thailand, Vietnam, Jepang, 

Korea Selatan, Amerika Serikat, Taiwan, dan yang terbaru 

dilaporkan di Prancis dan Nepal. 

 

Disinyalir hingga saat ini belum ada obat atau vaksin yang 

dapat mencegah atau mengobati wabah penyakit ini. Virus corona 

ini apabila mengenai manusia dapat menyebabkan infeksi 

pernafasan hingga berujung kematian. 

 

Para ahli mengatakan bahwa 2019-nCoV adalah virus 

yang menyerang sistem pernafasan manusia. Perbedaan virus 

corona dengan virus lain adalah, virus ini memiliki virulensi atau 

kemampuan yang tinggi untuk menyebabkan penyakit yang fatal. 

Virus ini berbahaya jika telah masuk dan merusak fungsi paru-

paru, atau dikenal dengan sebutan Pneumonia, yaitu infeksi atau 

peradangan akut di jaringan paru yang disebabkan oleh virus dan 

berbagai mikroorganisme lain seperti bakteri, parasite, jamur dan 

lainnya. 

 

Pemerintah kita, melalui Kementerian Kesehatan telah 

meningkatkan kewaspadaan dalam mencegah Novel Coronavirus 

(2019-nCoV) masuk ke Indonesia. Sebanyak 135 thermo scanner 

telah diaktifkan di 135 pintu masuk negara baik darat, laut maupun 

udara untuk mendeteksi potensi gejala terjangkiti virus tertentu. 

Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan 

selalu waspada guna menghindari penularan penyakit pneumonia.  
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Untuk mencegah penyebaran infeksi, dalam melakukan 

kegiatan sehari-hari agar dapat menerapkan Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS), cuci tangan secara teratur, memasak 

daging dan telur hingga matang, hindari kotak dengan pasien 

yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan, gunakan masker 

serta terapkan etika batuk dan bersin. 

 

Dalam mengantisipasi penyebaran suatu penyakit tertentu, 

Islam telah memberikan anjuran sebagimana dikutip dari kitab 

Shahih Muslim bahwasanya Rasulullah saw bersabda : “Jika 

kalian mendengar tentang wabah-wabah disuatu negeri, maka 

janganlah kalian memasuki negeri tersebut. Tetapi jika terjadi 

wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian 

meninggalkan tempat itu,agar penyakit itu tidak semakin meluas”  

(HR. Bukhari dan Muslim). 

 

Berikut ini kami coba paparkan beberapa nasihat dari 

Syaikh Prof. Dr. „Abdurrazaq Al-Badr (guru besar di Universitas 

Islam Madinah dan pengajar di Masjid Nabawi) tentang 

bagaimana kita seharusnya menghadapi virus ini: 

 

Pertama: Tawakkal kepada Allah 

Setiap muslim hendaknya pasrah dan tawakkal kepada 

Allah. Ingatlah segala sesuatu atas kuasa Allah dan sudah 

menjadi takdir-Nya. Allah befirman : 

 ُ ِ ٌَۡهِد قَۡلَبهُۥۚ َوٱّللَّ ِِۗ َوَمن ٌُۡؤِمۢن بِٱّللَّ ِصٌبٍَة إِِلَّ ِبإِۡذِن ٱّللَّ َمآ أََصاَب ِمن مُّ

ٍء َعِلٌمبِكُ  ًۡ ّلِ َش      ١١ 
11.  Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa 

seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang 

beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada 

hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. At-

Taghabun: 11) 
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Kedua: Menjaga aturan Allah 

 

Dalam berbagai kasus yang menyangkut tentang 

perkembangan virus ini, ditemukan banyak hal yang tidak sesuai 

dengan aturan Allah, terutama menyangkut makanan dan pola 

makan. Ingatlah kalau kita menjaga aturan Allah memerhatikan 

perintah dan menjauhi larangan, pasti Allah akan menjaga kita 

pula. Dalam nasihat Nabi shallallahu „alaihi wa sallam kepada Ibnu 

„Abbas radhiyallahu „anhuma disebutkan, 

 

    اْحفَِظ هللاَ ٌَْحفَْظك

____________________________________ 

 

“Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.” (HR. 

Tirmidzi, no. 2516} 

 

Ketiga : Lakukan ikhtiar dan mencari sebab 

Diantara hal hal yang dianjurkan oleh para ahli kesehatan : 

1. Menghindari tempat2 keramaian yang memungkinkan 

terjadinya penyebaran virus 

2. Tidak melakukan sentuhan langsung ke arah pipi dan 

wajah karena jenis virus ini menular melalui cairan keringat 

dan ludah 

3. Menghindari kontak secara langsung maupun tidak 

langsung kepada penderita kecuali dengan pengawasan 

tenaga medis 

4. Senantiasa mencuci dan menjaga kebersihan tangan 

sebelum maupun sesudah makan atau setelah melakukan 

aktifitas lainnya 

5. Menggunakan masker yang berstandar kesehatan. 

6. Menjaga etika bersin dan berludah 

 

Telitilah sebab dan lakukan berbagai upaya serta ikhtiar 

untuk mencegah maupun mengobati penyakit. Keduanya 



5 
 

merupakan bagian dari tawakkal kepada Allah. Sebab, kekuasaan 

Allah akan ditampakkan sejauhmana usaha yang dilakukan oleh 

hambaNya, sebagaimana firmanNya : 

 

ِن إِِلَّ َما َسعَى نَسَٰ َس ِلإۡلِ ٌۡ  ٣٩     َوأَن لَّ
39.  dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh 

selain apa yang telah diusahakannya, (QS. An Najm. Ayat 39) 

 

Keempat: Memperkuat diri dengan pikir dan dzikir 

Berpikir dalam pengertian penguatan diri dan tubuh 

dengan asupan makanan yang sehat, halal dan bergizi, sehingga 

daya tahan tubuh akan semakin meningkat yang tentunya juga 

akan meningkatkan kemampuan menolak datangnya penyakit. 

 

Berzikir dalam pengertian bahwa mental dan jiwa haruslah 

senaniasa diperkuat dalam menangkis atau menerima serangan 

suatu penyakit. Dalam banyak kasus, tidak semua penyakit timbul 

karena gangguan fhisik, namun terkadang banyak penyakit yang 

justru muncul akibat lemahnya mental atau kejiwaan seseorang. 

 

Dari „Utsman bin „Affan radhiyallahu „anhu, ia berkata, 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda yang artinya : 

“Tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi dari setiap 

harinya dan setiap petang dari setiap malamnya kalimat: 

BISMILLAHILLADZI LAA YADHURRU MA‟ASMIHI SYAI-UN FIL 

ARDHI WA LAA FIS SAMAA‟ WA HUWAS SAMII‟UL „ALIIM 

(dengan nama Allah Yang dengan nama-Nya tidak ada sesuatu 

pun yang membahayakan di bumi dan tidak juga di langit, dan 

Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui) sebanyak 

tiga kali, maka tidak akan ada apa pun yang membahayakannya.” 

(HR. Abu Daud dan Tirmidzi.) 
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Selanjutnya kitapun dianjurkan untuk memperbanyak 

shalawat tibbilqulub : Allahumma shalli ala Muhammad 

tibbilquluubi wa dawaiha, wa aafiatil abdaan wa syifaaiha, wa 

nuuril abshar wa dhiyaiha, wa ala aalihi wasohbihi wa sallam. 

  

Semoga Allah SWT Senantiasa menjaga kita dan negara 

kita dari hal_hal yang dapat merugikan kita semua. Dan semoga 

kita senantiasa terhindar dari berbagai penyakit. Amien  
  

 

ٌِْه ِمَن  ًْ َوإٌَِّاكُْم بَِما فِ ٌِْم َونَفَعَنِ ًْ َولَُكْم فًِ اْلقُْرآِن اْلعَِظ بَاَرَك هللاُ ِل

ًْ َولَكُْم  ًْ هَذَا َوأَْستَْغِفُر هللاَ ِل ٌِْم. أَقُْوُل قَْوِل ْكِر اْلَحِك اآْلٌَاِت َوالذِّ

ٌَْن ِمْن ُكّلِ ذَْنٍب فَاْستَْغفِ  ٌْمَوِلَسائِِر اْلُمْسِلِم ِح ُرْوهُ إِنَّهُ هَُو اْلغَفُْوُر الرَّ    . 
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KHUTBAH KEDUA 

 

 

نُهُ َونَْستَْغِفُرْه َونَعُوذُ بِاهللِ ِمْن ُشُرْوِر  ٌْ ِ نَْحَمُدهُ َونَْستَِع إِنَّ اْلَحْمَد ّلِلَّ

ْضِلْل فَالَ َهاِدَي أَْنفُِسنَا َوِمْن َسٌِّئَاِت أَْعَماِلنَا، َمْن ٌَْهِدِه هللاُ فَالَ ُمِضلَّ لَهُ َوَمْن ٌُ 

ًدا َعْبُدهُ َوَرسُْولُهُ  ٌَْك لَهُ َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ لَهُ. أَْشَهُد أَْن ِلَ إِلَهَ إِِلَّ هللاُ َوْحَدهُ ِلَ َشِر

ًٌْرا. قَاَل  ًما َكثِ ٌْ ٍد َوَعلَى آِلِه َوأَْصَحابِِه َوَسلََّم تَْسِل ٌِّنَا ُمَحمَّ َصلَّى هللاُ َعلَى نَبِ

ْسِلُمْوَن. تَعَالَ  ٌَْن َءاَمنُوا اتَّقُوا هللاَ َحقَّ تُقَاتِِه َوِلَ تَُمْوتُنَّ إِِلَّ َوأَنتُْم مُّ ى: ٌَا أٌَُّهاَ الَِّذ

َوقَاَل تََعالَى: }َوَمن ٌَتَِّق هللاَ ٌَْجَعل لَّهُ َمْخَرًجا{ َوقَاَل: }َوَمن ٌَتَِّق هللاَ ٌَُكّفِْر َعْنهُ 

هُ أَْجًرا{َسٌِّئَاتِِه َوٌُْعِظْم لَ   

اَلةِ َوالسَّالَِم َعلَى َرسُْوِلِه فََقاَل: }إِنَّ هللاَ  ثُمَّ اْعلَُمْوا فَإِنَّ هللاَ أََمَركُْم ِبالصَّ

ٌِْه َوَسلُِّمْوا  ٌَْن َءاَمنُْوا َصلُّْوا َعلَ ِ، ٌَا أٌَُّهاَ الَِّذ ًّ َوَمالَئَِكتَهُ ٌَُصلُّْوَن َعلَى النَِّب

ًٌْما{.  تَْسِل

ٌَْم َوَعلَى آِل  اَللَُّهمَّ  ٌَْت َعلَى إِْبَراِه ٍد َكَما َصلَّ ٍد َوَعلَى آِل ُمَحمَّ َصّلِ َعلَى ُمَحمَّ

ٍد َكَما بَاَرْكَت  ٍد َوَعلَى آِل ُمَحمَّ ٌٌْد. َوَباِرْك َعلَى ُمَحمَّ ٌٌْد َمِج ٌَْم، إِنََّك َحِم إِْبَراِه

ٌَْم، إِنََّك حَ  ٌَْم َوَعلَى آِل إِْبَراِه ٌْدَعلَى إِْبَراِه ٌٌْد َمِج ِم    . 

ٌَْن َواْلُمْؤِمَناِت اأْلَْحٌَاِء   ٌَْن َواْلُمْسِلَماِت، َواْلُمْؤِمِن اَللَُّهمَّ اْغِفْر ِلْلُمْسِلِم

ٌٌْب. اَللَُّهمَّ أَِرَنا اْلَحقَّ َحقًّا َواْرُزْقنَا اتِّبَاَعهُ،  ٌٌْع قَِر ِمْنُهْم َواأْلَْمَواِت، إِنََّك َسِم

ةَ َوأَِرنَا اْلبَاِطَل  ٌَّاتَِنا قُرَّ باَِطالً َواْرُزْقنَا اْجتِنَابَهُ. َربَّنَا َهْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُّرِ

ْنٌَا َحَسنَةً َوِفً اآلِخَرةِ َحَسنًَة  أَْعٌٍُن َواْجعَْلنَا ِلْلُمتَِّقٌَن إَِماًما. . َربََّنا آتَِنا فًِ الدُّ

    َوقِنَا َعذَاَب النَّار

ٌَْن  سُْبَحاَن َربِّكَ   ا ٌَِصفُْوَن، َوَسالٌَم َعلَى اْلُمْرَسِل ةِ َعمَّ َرّبِ اْلِعزَّ

ٌَْن. ِ َرّبِ اْلعَالَِم  َواْلَحْمُد ّلِلَّ

ٍد َوَعلَى آِلِه َوَصْحبِِه َوَسلََّم. َوأَقِِم الصَّالَة  َوَصلَّى هللاُ َعلَى ُمَحمَّ
    


