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HARI KE 2: 

TOLAK BALA BENCANA WABAH PENYAKIT 

TADABBUR QUR'AN SURAT :  

1. Qs Al Araf 133 

2. Qs Al Anfal 25 

3. Qs Al anfal 33 

4. Qs Al Ahdzab 35 

5. Qs.Al Isra 82 

6. Qs Al anfal 9 

7. Qs.Albaqarah 186 

8. Qs Fushilat 30.31 

9. Qs Arad 11 

Allah SWT berfirman: 
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"Maka, Kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah (air minum 

berubah menjadi darah) sebagai bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan 

diri dan mereka adalah kaum yang berdosa."(QS. Al-A'raf 7: Ayat 133) 

Firman Allah diatas mirip dengan apa yg terjadi saat ini. dengan adanya bencana wabah 

penyakit Virus Corona. ini akibat banyaknya perbuatan dosa manusia. 

Untuk menghadapinya maka Allah telah menyampaikan harus waspada dan hati hati karena 

Adzab ini bisa mengena kepada Orang beriman yg shaleh Qs.Al-Anfal 25. " Peliharalah dirimu 

dari siksaaan yang tidak hanya menimpa orang orang yg zalim saja diantara kamu.ketahuilah 

bahwa Allah sangat kersa siksa Nya". 



Firman Allah ini menyuruh kita untuk menjaga dan memelihara diri kita. agar tidak terkena 

Adzab akibat orang yg Dzalim.yg berbuat Dosa. maka cara nya Allah Jelaskan dalam Alquran. 

1. OBATI DGN TOBAT. 

2. OBATI DGN BACA QURAN.DZIKIR DAN DOA 

3. OBATI DGN USAHA 

4. OBATI DGN SHADAQOH. 

1).Obati dgn Tobat. 

Bertobat mohon ampunan kepada Allah dapat menolak Adzab dari Allah. ini dijelaskan oleh 

Allah dalam Qs.Al Anfal :33. "Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka.selama engkau 

(Muhammad) berada di antara mereka dan tidak pula Allah menghukum mereka sedang 

mereka masih memohon ampunan". 

Cara memohon ampunan kepada Allah salah satu nya adalah dengan Dzikir. Qs Al Ahdzab : 

35 "….Wadzaakiriinalloha kasiirow wadzaakirooti a'addallohu lahum maghfirotaw wa ajron 

'azhiimaa" ( laki laki dan perempuan yg banyak berdzikir kepada Allah . Allah telah 

menyediakan untuk merwka ampunan dan pahala yg besar.) Bertobat mencegah Adzab. tolak 

bala juga dilaksanakan. dgn SHAUM.SHALAT.SEDEKAH.sesuai Sabda Nabi Muhammad 

saw." UJIAN YANG MENIMPA SESEORANG PADA KELUARGA.HARTA.JIWA.ANAK 

DAN TETANGGANYA BISA DIHAPUS DENGAN PUASA.SHALAT.SEDEKAH DAN 

AMAR MAKRUF NAHI MUNKAR (HR.BUKHARI DAN MUSLIM). 

2).Berobat dgn Dzikir.Baca Quran dan Berdoa. 

Allah turunkan quran menjadi Obat (Qs Al Isra 82). maka baca Quran inshaAllah menjadi obat 

segala penyakit.kemudian Minta tolong kepada Allah maka oleh Allah akan ditolong (Qs Al 

Anfal:9.). mohon berdoa kepada Allah maka oleh Allah akan di kabulkan segala doa nya (qs 

Albaqarah : 186). dan kata Allah jangan Takut. jangan Khawatir Allah akan menurunkan 

tentara malaikat menolong kita. asal kita mau Berdzikir mengucapkan kalimat 

LAAILLAAHAILAALLAAH dgn istiqomah (Qs Fushilat 30.31). 

3).Berobat dengan Usaha. 

Allah sampaikan dalam Qs. Ara'd:11. 



"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri 

mereka sendiri,” 

Maka wajib manusia mencari meneliti membuat obat untuk menghadapi penyakit baik dari 

obat kimia maupun HERBAL SEPERTI DI ALFATH DGN MEMBUAT RAMUAN OBAT 

HERBAL MENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH DAN ANTI VIRUS YAITU ANTICOL 

.ANTICOR.BIOSIN 36. Serta berusaha untuk melakukan pencegahannya. 

4).Berobat dgn Shadaqoh. 

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata 

ثيرا عجيبا في دفع أنواع البالء، ولو كانت من فاجر أو من ظالم، بل من  إن للصدقة تأ“ 

كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البالء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم 

بوه  ”وعامتهم، وأهل األرض كلهم مقرون به؛ ألنهم جرَّ

 “Sedekah memiliki pengaruh yang ajaib dalam mencegah berbagai bala’, walaupun sedekah 

dari seorang fajir (ahli maksiat) atau dzalim bahkan dari orang kafir. Karena Allah mencegah 

dengan sedekah berbagai bala’. Hal ini telah diketahui oleh manusia baik yang awam ataupun 

tidak. Penduduk bumi mengakui hal ini karena mereja telah membuktikannya.” 

Hadits berikut nya 

 حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وأعدوا للبالء الدعاء

 “jagalah harta kalian dengan zakat, OBATILAH ORANG YANG SAKIT DI ANTARA 

KALIAN DENGAN SEDEKAH dan tolaklah bala’ dengan doa” Maa ashoobaka min hasanatin 

fa minalloh wa maaa ashoobaka min sayyi'atin fa min nafsik.  

Wallahu a'lam bish shawabi. 

 


