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KHUTBAH IDUL FITRI DI RUMAH SAJA
VIRUS CORONA BERAKHIR
DI AKHIR RAMADHAN
Drs.H.Siun Ruhan,MHI

للاْ َْوْبَـ ـْـَرَْكاتْهْ ْ.
حَةْْ هْ
لمْْ َْعْلَيْكْمْْ َْوَْْر ْ
س َْ
اَلْ َْ
ْهللْ َكثهْيا ْوسبحا َن ه
للا ْأَك ْبْ 9x..للا ْأَكبْ َكبهْياْ ْواْلمد ه
ْللاْ
َ
َ َ َ
َ َ َ َ
بكَرةْْْ َواَ هصيلْ.
ه ه
ْسيه َد ََنْ
ْْ,وأَش َهد ْأَ ان َ
اَْلْـَمدْ ْهللْ….أَش َهد ْأَن ََْل ْإلَهَْإاَل ْللا َ
ُم امداْعبده ْورسولهْْ .الله ام ْص هل ْوسله
ىْسيه هد ََْن ُْمَ ام ٍد ْْ,
ل
ْع
م
َ
َ
َ
َ ََ
َ َ ََ
ان ْإه ََل ْيـوهم ه
وعلَىْآلههه ْوصحبه هه ْومن ْتَبهعهم ِْبههحس ٍ
ْالدينْاَاماْ
ََ
َ َ ََ َ
َ
َ
اَلْْفَـ َقدْفَ َازْاملـ ـْتـاقو ْن
بَـعدْْْْاهتـاقواْللاَْتَـ َع َْ
اَل هِْف ْالقر ه
آن ْال َك هريْ ْْْ ,اَعوذ ْ هِبهلله هْم َنْ
 .1قَ َ
ال ْللا ْتَـ َع َ
الشايطَان ْالارهجيم َْي ْأَيـُّهاْالا هذين ْآمنواْكتهب ْعلَيكم ه
ْالصيَامْ
َ َ
َ َ
َ َ
َكماْكتهبْعلَىْالا ه
الْْ:
ذ
ين هْمنْقَـبلهكمْلَ َعلاكمْتَـتـاقو َنْ ,مثْقَ َ
َ َ َ
َ
نِْب اه
صيب ٍة ْإهاَل ِْبههذ هن اه
ماْأَصاب ه
نْم ه
ْاَّللْْۗوَمنْيـؤهم ه
َّلل ْيَـه هدْ
ْم
ُّ
َ َ َ
َ
َ
اَّللْبهك هل ٍ
ْعلهيمْ
قَـلبَهْ َْۚو اْ
َ
ْشيء َ
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ALLAHU AKBAR 3 X…. WALILLAHIL HAMD.1
Pada hari kemenangan ini tak ada kata yang lebih
indah, suci dan mulia yang patut kita ucapkan kecuali”
TAQABBALALLAHU MINNA WA MINKUM,
“BARAKALLAHU FIIKUM” “, Semoga Allah
menerima amalku dan amalmu”, “semoga Allah
memberkahi kepada kalian”,
ALLAHU AKBAR 3 X…. WALILLAHIL HAMD.
Dengan berakhirnya bulan Romadhan yang suci
dan mulia ini,kita bermohon kepada Allah agar
musibah virus corona yang melanda dunia akan
berakhir, karena sudah lima bulan negara kita bahkan
dunia, diuji oleh Allah dengan mewabahnya virus
corona, sampai sekarang belum juga berakhir. Ini
adalah ujian dan teguran bagi kita semua.
JEMAAH
IDUL
FITRI
RAHIMAKUMULLAH.
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Selanjutnya bagai mana cara agar virus corona cepat
berakahir ? Jawaban ada 2 cara: yaitu, cara Lahiriyah
dan bathiniyah
A. Secara lahiriyah.
1. Jaga kebersihan lingkungan, seperti sering
membersihkan lantai, meja, atau benda-benda
lain di sekitar kita , siapa tahu ada seseorang
terinfeksi lalu di batuk atau bersin sampai
mengeluarkan cairan , maka segera kita
bersihkan dengan air bercampur sabun.
2. Sering mencuci tangan dengan sabun, jika di
kawatirkan kita memegang benda yang tekena
cairan orang terinfeksi. Maka kita sebagai umat
islam jangan sampai batal wuduk, jika wuduk
batal sunnat wuduk kembali walaupun bukan
mau shalat, karena berwuduk mengikuti
sunnah rasul akan memberantas jenis kuman
dan virus. Hal ini berdasarkan hasil penelitian
para ahli kedokteran, ditulis dalam buku
Rasulullah sang dokter , yang ditulis oleh
Prof.DR.Abdul Basith Muhammah Sayyid ada
halaman 68. Bahwa ada 11 macam virus akan
mati
jika kita berwuduk dengan cara
ISTINSYAQ ( menghirup air melaui hitung)
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dan ISTINSYAR ( Mengeluarkan dengan
tangan kiri)
3. Usahakan memakai Masker dan sejenisnya
karena virus ini masuk melelui tiga lobang,
yaitu; hidung, mata, dan mulut.
4. Usahakan bila minum air selau dalam keadaan
hangat, berkumur dengan air garam, banyak
memakan vitamin E dan C., karena vitamin ini
akan memperkuat daya tahan tubuh, yang
sudah terinfeksi saja sudah banyak yang sudah
sembuh , apa lagi yang belum terinfeksi,
5. Hindari berkerumunan apa lagi bersentuhan
langsung , di khawtirkan orang yang tersentuh
dengan kita ,dia sedang teinfeksi, dan jaga
jarak 1,5 m. logikanya jikalau 1,5 M, jika
orang terinfeksi tersebut bersin atau batuk,
maka cairan di perkirakan tidak akan sampai
kepada orang disekitarnya. Itulah sebabnya.
B. Secara Bathiniyah.
2. Bertaubat atas segala dosa yang telah kita
berbuat. Kita yakin ini masih teguran Allah untuk
kita. Allah memerintahkan kita untuk segera
bertaubat, firman Allah SWT, dalam qs. AtTahrim ayat 8
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۟ ََٰٓيأ َ ُّي َها ٱلَّذِينَ َءا َم ُن
صو ًحا
ُ ٱَّلل ت َْو َبةً َّن
ِ َّ وا تُوب َُٰٓو ۟ا ِإلَى

3.

4.
5.

6.

artinya:hai orang berimam bertaubatlah kalian
kepada Allah , taubat yang sesungguhnya”.
Ada 4 cara kita bertaubat:
- Menyesal atas semua perbuatan yang telah
dilakukan,
- Berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi
perbuatan buruk tersebut
- Minta ampun kepada Allah atas semua dosa.
- Menggantikan perbuatan buruk dengan
perbuatan baik.
Banayak berzikir (zikir yang paling ampu yaitu,
Hasbunallah
wanikmal
wakil
sebanyak
banyaknya) dan memperbanyak membaca alquran,
Memakan makan yang halal dan thayibah.
Ikuti himbauan ulama dan umara’ kita , karena
kita yakin mereka membuat aturan adalah untuk
menyelamatkan kita dari serangan virus corona
yang mendunia sekarang ini. dan diperbanyak
bershadaqah, karena shadaqah dapat menolak
bencana.
Berdoa dan bertawakkal kepada Allah.( serahkan
diri kepada-Nya) semoga Allah melindungi kita,
karena musibah ini tidak akan terjadi jika tidak di
izinkan oleh Allah , sebagaimana firman Allah
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ه ه ه ه
صيب ٍة ْإهاَل ِْبههذ هن اه
 ماْأَصاب هْم ُّ ه.7
ْاَّلل ْبهك هل
ْۚو ا
َ َ َ
َ نْم
َ ْْۗوَمنْيـؤمنِْب اَّلل ْيـَهد ْقَـلْبَه
َ ْْاَّلل
ٍ
ْْعلهيم
َ َشيء
Artinya:

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.(At-Taghabun ayat 11).

ALLAHUAKBAR 3 X WALILLAHILHAMD
Apabila semua usaha kita , baik secara lahiriyah
dan bathiniyah, ternyata masih juga melanda kita dan
mematikan, semoga Allah mematikan kita dalam
keadaan syahid. Sesuai dengan sabda Rasulullah.

َّ صلَّى
َّ ي
سلَّ َم
ُ َّللاُ َع ْنهُ أ َ َّن َر
ِ َّ سو َل
َ َُّللا
َ
ِ ع ْن أ َ ِبي ه َُري َْرة َ َر
َ علَ ْي ِه َو
َ َّللا
َ ض
ْ سةٌ ْال َم
ُ ون َو ْال َم ْب
ُّ قَا َل ال
ُ ط
ُ ُطع
ب ْال َهد ِْم
ُ اح
ِ ص
َ ش َهدَا ُء َخ ْم
َ ون َو ْالغ َِر ُق َو
َّ َوال
 روا البخاري ومسلم.َّللا
ِ َّ س ِبي ِل
َ ش ِهيدُ فِي
Dari Abu Hurairah r.a. bahwasannya Rasulullah saw. bersabda,
“Syuhada’ (orang-orang yang mati syahid) itu ada lima, yakni
orang yang mati karena terkena wabah(virus), sakit perut,
tenggelam, keruntuhan bangunan, dan mati yang syahid di jalan
Allah.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
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ALLAHU AKBAR 3 X…. WALILLAHIL HAMD.2
Jemaah idul fitri di rumah saja Rahimakumullah.
Kita menginginkan hari kemenangan ini tidak hanya
dirayakan oleh orang-orang kaya saja, akan tetapi orangorang fakir-miskin juga merasakan nikmatnya hari
kemenangan ini, sebagai mana yang kita rasakan pada
saat ini. Oleh karena itu mari kita luruskan pandangan
kita terhadap para fakir-miskin, saudara-saudara kita
yang telah hilang pekerjaan akibat dari mewabahnya
virus corona yang melanda dunia saat ini dan begitu juga
anak-anak terlantar, mereka semua mengharapkan uluran
tangan dari kita, jangan biarkan mereka terombangambing dalam kesedihan yang hanya ditemani tetesan air
mata, mengharapkan bantuan dari kita semua.
ALLAHU AKBAR 3 X…. WALILLAHIL HAMD.
Jemaah Idul Fitri di rumah saja Rahimakumullah.
Tiada untaian kata dan doa melainkan semoga Allah
diakhir Romadhan ini dapat mengangkat derajat kita
yang setinggi-tingginya dihadapan Allah. Dan
menjadikan kita orang yang terhindar dari musibah
VIRUS CORONA, dan kembali fitrah dan selamat baik
2
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didunia maupun diakhirat. Semoga khutbah idul fitri ini
akan menggugah hati kita semua dan pada akhirnya
dapat bermanfaat hendaknya amiiiiin ya Rabbal alamin.3

برك هللا لى ولكم في القران العظيم ونفعنى واياكم بما فيه
من االيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تال وته انه هو
الغفوراارحيم

3

.Bagi yang memakai khutbah kedua berhenti disini. / lansung berdoa yg bagi
khutbahnya 1 kali.
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