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Muqoddimah 

Segala puji milik Allah. Aku bersaksi tidak ada 
yang berhak disembah selain Allah, dan aku 
bersaksi Muhammad hamba dan utusanNya. 
Semoga shalawat dan salam atas beliau, 
keluarganya, dan para Sahabatnya. Amma 
ba’du:1 

Ini adalah wasiat yang bermanfaat terkait 
wabah Corona yang meresahkan banyak 
orang. Kami memohon kepada Allah semoga 
mengangkat wabah ini dari kita dan kaum 
Muslimin, dan menjaga kita semua. Dia Maha 
Melindungi dan Maha Kuasa. 

                                                             
1
 Diterjemahkan secara bebas dan diringkas. 



2 
 

1. Doa Pencegahan 

Diriwayatkan dari Utsman bin Affan 
Radhiyallahu ‘Anhu, dia berkata: Aku 
mendengar Rasulullah Shollallohu ‘Alaihi wa 
Sallam bersabda: “Siapa yang membaca: 

ِفِيَِشْيءِ ِاْسِمهَِِِمعََِِيُضرِ َِلِِالَِّذيِاَّللِِِبِْسمِِ

َماِء،ِفِيَِوَلِِاْْلَْرضِِ ِموعَُِِوُهوَِِالسَّ  اْلَعِلومُِِالسَّ

Bismillaahilladzii laa yadhurru ma’asmihi 
syai-un fil ardhi walaa fissamaa-i, wa 
huwas samii-ul ‘aliim 

‘Dengan nama Allah, yang bersama namaNya 
tidak ada apapun yang membahayakan baik di 
langit maupun di bumi, dan Dia Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui,’ sebanyak 
tiga kali, maka ia tidak akan tertimpa bala 
hingga pagi, dan jika dibaca pagi tiga kali 
maka ia tidak akan tertimpa bala hingga sore.” 
(Shohih: HR. Abu Dawud no. 5088) 
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2. Doa Dzun Nun 

Allah berfirman: “Ingatlah Dzun Nun (Yunus 
Alaihissalam) ketika pergi dengan marah 
(meninggalkan kaumnya) lalu ia menyangka 
Kami tidak mencelakakannya lalu dia berdoa 
di kegelapan (kegelapan malam, kegelapan 
laut, dan kegelapan perut ikan paus): 

ِِإَِلهََِِلِ  الظَّالِِمونَِِِمنَُِِكنُْتِِإِىِّيُِسْبَحاَىَكَِِأْىَتِِإِلَّ

‘Laa ilaaha illa anta, subhaanaka innii 
kuntu minazh-zhoolimiin’ 

‘Tidak ada yang berhak disembah kecuali 
Engkau, Mahasuci Engkau, sungguh aku 
termasuk orang-orang yang zhalim.’ Lalu Kami 
kabulkan doanya dan menyelamatkannya dari 
kesedihan. Demikianlah Kami menyelamatkan 
orang-orang beriman.” (QS. Al-Anbiya [21]: 
88) 
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Al-Hafizh Ibnu Katsir menjelaskan, “Yakni 
Kami menyelamatkan mereka saat kondisi 
genting, terutama jika berdoa kepada Kami 
dengan doa ini dalam kondisi bala.” 

Rasulullah Shollallohu ‘Alaihi wa Sallam 
bersabda: “Doa Dzun Nun saat di perut ikan 
paus adalah: ‘Laa ilaaha illa anta, 
subhaanaka innii kuntu minazh-zhoolimiin’, 
sungguh seorang Muslim yang meminta 
apapun dengan doa ini melainkan akan 
dikabulkan.” (Shohih: HR. At-Tirmidzi no. 
3505) 

Ibnul Qoyyim berkata dalam Al-Fawaid: 
“Tidak ada yang menandingi Tauhid dalam 
melenyapkan kegentingan (musibah). Oleh 
karena itu, doa genting adalah dengan 
Tauhid, dan doa Dzun Nun yang jika 
dipanjatkan saat genting pasti Allah beri 
kelapangan adalah dengan Tauhid. 
Sebaliknya, yang menyebabkan kegentingan 
adalah syirik, dan tidak akan selamat darinya 
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kecuali dengan Tauhid. Tauhid adalah 
benteng dan tameng. Wabillahi Taufiq.” 

3. Berlindung dari Bala Berat 

ِِمنِْ َِأُعوُذبَِك ِإِىِّي ُهمَّ َِوَدَركِِِالَبالَِء،َِجْهدَِِِاللَّ

َقاِء، ِاْلَْعَداءَِِِوَشَماَتةِِِالَقَضاِء،َِوُسوءِِِالشَّ

Allahumma innii a-uudzu bika min jahdil 
balaa wa darokisy syaqo’ wa suu-il qodho’ 
wa syamaatatil a’da’ 

“Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala 
yang berat, kebinasaan, takdir yang jelek, dan 
kegembiraan musuh (atas kekalahanku).” 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu 
‘Anhu: “Rasulullah Shollallohu ‘Alaihi wa 
Sallam berlindung dari bala yang ganas, 
kebinasaan yang berat, takdir yang jelek, dan 
kegembiraan musuh (atas kekalahanku).” 
(HR. Al-Bukhari no. 6347) 
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Juga dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu, 
Rasulullah Shollallohu ‘Alaihi wa Sallam 
bersabda: “Mintalah kalian perlindungan dari 
bala yang ganas, kebinasaan yang berat, 
takdir yang jelek, dan kegembiraan musuh 
(atas kekalahanku).” (HR. Al-Bukhari no. 
6616) 

4. Senantiasa Berdoa Saat Keluar 

Rumah 

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu ‘Anhu, 
Rasulullah Shollallohu ‘Alaihi wa Sallam 
bersabda: “Apabila seseorang keluar dari 
rumahnya lalu membaca: 

ْلُتِِاَّللِِِبِْسمِِ ةََِِوَلَِِحْوَلَِِلِِاَّللِ،َِعَلىَِتَوكَّ ُِِقوَّ ِإِلَّ

 بِاَّللِِ

Bismillahi tawakkaltu ‘alaa Alloh, laa haula 
walaa quwwata illa billah 
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‘Dengan nama Allah aku bertawakal kepada 
Allah, tidak ada daya (untuk meninggalkan 
larangan) dan kekuatan (untuk mengerjakan 
perintah) kecuali dengan pertolongan Allah.’ 
Maka akan dikatakan: ‘Kamu diberi petunjuk, 
kamu diberi kecukupan, dan kamu diberi 
perlindungan.’ Lalu setan-setan berteriak dan 
salah satunya berkata: ‘Bagaimana bisa kita 
mencelakakan seseorang yang telah diberi 
petunjuk, kecukupan, dan perlindungan?!’” 
(Shohih: HR. Abu Dawud no. 5095) 

5. Meminta Kesehatan di Pagi dan 

Sore Hari 

Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu 
‘Anhuma, ia berkata: Rasulullah Shollallohu 
‘Alaihi wa Sallam tidak pernah meninggalkan 
berdoa berikut setiap pagi dan sore: 
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ْىَواِ» ِالد  ِفِي َِواْلَعافَِوَة ِاْلَعْفَو َِأْسَيُلَك ْي ِإِىِّ ُهمَّ َاللَّ

َِواْلَعافِوَِ َِأْسَيُلَكِاْلَعْفَو ْي ِإِىِّ ُهمَّ َِاللَّ ِفِيَِوْاآلِخَرِة، َة

َِوَمالِيِْ َِوَأْهِلْي َِوُدْىَواَي ِاْسُتْرِاَِِ،ِدْينِْي ُهمَّ للَّ

ِاْحَفْظنِْيِِمْنَِبْوِنِ ُهمَّ ى.َِاللَّ
َعْوَراتِىَِوآِمْنَِرْوَعاتِ

ِِشَمالِْي،ِ َِوَعْن َِيِمْونِْي َِوَعْن َِخْلِفْي، َِوِمْن ، َيَديَّ

ِ ُِأْغَتاَل َِأْن ِبَِعَظَمتَِك َِوَأُعْوُذ َِفْوِقْي، ِمْنَِوِمْن

 .«َتْحتِيِْ

Alloohumma innii as-alukal ‘afwa wal 
‘aafiyah fid dunyaa wal aakhiroh. 
Alloohumma innii as-alukal ‘afwa wal 
‘aafiyah fii diinii wa dun-yaya wa ahlii wa 
maalii. Alloohumas-tur ‘awrootii wa aamin 
row’aatii. Alloohummahfazh-nii mim bayni 
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yadayya wa min kholfii wa ‘an yamiinii wa 
‘an syimaalii wa min fawqii wa a’udzu bi 
‘azhomatik an ughtaala min tahtii. 

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon 
kebajikan dan keselamatan di dunia dan 
Akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku 
memohon kebajikan dan keselamatan dalam 
agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, 
tutupilah auratku (aib dan sesuatu yang tidak 
layak dilihat orang) dan tenteramkanlah aku 
dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari 
muka, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku 
berlindung dengan kebesaranMu, agar aku 
tidak disambar dari bawahku (oleh binatang 
berbisa atau tenggelam).” (Shohih: HR. Abu 
Dawud no. 5074) 

6. Memperbanyak Berdoa 

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘Anhuma, 
Rasulullah Shollallohu ‘Alaihi wa Sallam 
bersabda: “Siapa di antara kalian yang 
dijadikan gemar berdoa berarti dibukakan 
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kepadanya pintu-pintu rahmat. Allah tidak 
diminta sesuatu yang lebih disukaiNya 
melebihi diminta kesehatan (afiyah).”  

Rasulullah Shollallohu ‘Alaihi wa Sallam juga 
bersabda: “Doa bermanfaat terhadap takdir 
yang sudah terjadi maupun belum. Maka 
kalian perbanyaklah berdoa wahai hamba-
hamba Allah.” (HR. At-Tirmidzi no. 3548. 
Dishohihkan Al-Hakim) 

7. Menjauhi Lokasi Wabah 

Dari Abdullah bin Amir bahwa Umar keluar 
menuju Syam dan ketika tiba di Sargho, 
terdengar kabar bahwa Syam terkena wabah 
lalu Abdurrahman bin Auf mengabarkannya 
bahwa Rasulullah Shollallohu ‘Alaihi wa 
Sallam bersabda: “Jika kalian mendengarnya 
menyerang suatu negeri maka kalian jangan 
memasukinya, dan apabila menyerang negeri 
tempatmu berada maka jangan keluar kabur 
darinya.” (HR. Al-Bukhari no. 5730) 
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Dan dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu 
bahwa Rasulullah Shollallohu ‘Alaihi wa 
Sallam bersabda: “Orang sakit jangan 
dicampurkan ke orang sehat.” (HR. Al-Bukhari 
no. 5771) 

8. Mengupayakan Kebaikan 

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu ‘Anhu, 
Rasulullah Shollallohu ‘Alaihi wa Sallam 
bersabda: “Berbuat baik kepada manusia 
membentengi pelakunya dari keburukan, 
penyakit, dan kebinasaan. Ahli kebaikan di 
dunia adalah ahli kebaikan di Akhirat.” (HR. 
Al-Hakim no. 429) 

Ibnul Qoyyim berkata: “Di antara terapi 
mujarab mengobati penyakit adalah berbuat 
kebaikan, berdzikir, berdoa, merendah 
kepada Allah, fokus beribadah, dan 
bertaubat. Semua perkara ini memiliki 
pengaruh menolak penyakit dan 
menghasilkan kesembuhan, bahkan lebih 
mujarab melebihi obat-obatan medis. Akan 
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tetapi kemujarabannya sesuai kadar kesiapan 
jiwa menerimanya, menyakini kebenarannya 
dan meyakini bermanfaat.” (Zadul Ma’ad) 

9. Qiyamul Lail 

Dari Bilal Radhiyallahu ‘Anhu bahwa 
Rasulullah Shollallohu ‘Alaihi wa Sallam 
bersabda: “Laksanakan Qiyamul Lail, karena 
ia adalah tradisi orang-orang shalih sebelum 
kalian. Qiyamul Lail mendekatkan kepada 
Allah, mencegah dari dosa, menghapus dosa-
dosa, dan menolak penyakit dari badan.” (HR. 
At-Tirmidzi no. 3549) 

10. Menutup Wadah 

Dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu ‘Anhu, ia 
berkata: Aku mendengar Rasulullah 
Shollallohu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: 
“Tutuplah wadah makanan dan tutuplah 
bejana air, karena setiap tahun pada malam 
hari turun wabah. Wadah makanan dan 
bejana air manapun yang tidak ditutup akan 
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dijatuhi wabah tersebut.” (HR. Muslim no. 
2014) 

Ibnul Qoyyim berkata: “Ini termasuk yang 
tidak dijangkau oleh ilmu medis.” (Zadul 
Ma’ad) 

Penutup 

Yang terakhir, Aisyah Radhiyallahu ‘Anha 
bertanya kepada Nabi Shollallohu ‘Alaihi wa 
Sallam tentang Tho’un (wabah ganas) lalu 
beliau menjawab: “Ia adalah adzab yang Allah 
kirim kepada siapa yang Dia kehendaki (orang 
kafir). Lalu menjadikannya rahmat bagi 
Mukminin. Maka tidak ada seorang pun (dari 
Mukminin) yang kena wabah ganas lalu 
bersabar tinggal di negerinya dengan meyakini 
apa yang menimpanya ini sudah ditulis 
takdirnya, malainkan ia mendapatkan pahala 
seperti pahala orang syahid.” (HR. Al-Bukhari 
no. 3474) 
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Saya memohon kepada Allah agar memberi 
kita kemampuan melakukan apa yang Dia 
sukai dan ridhoi. Segala puji milik Allah dan 
sholawat serta salam tercurah untuk Nabi 
kita Muhammad, keluarganya, dan 
Sahabatnya.[] 
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