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Pesan Jalaluddin Rumi dalam Menghadapi Covid-19 

        Jalaluddin Rumi dalam bukunya, divan e syams: 

 صد نامه فرستادم صد راه نشان دادم

 یا راه نمی دانی یا نامه نمی خوانی

“Ratusan surat telah ku tulis, ratusan jalan telah ku tunjukkan. Mungkin kau tak tahu jalannya, 

atau kau tak membacanya” ( Divan e Syams, Gazal 2572) 

 

        Sya’ir yang telah Rumi tuliskan dalam divannya, sebenarnya ingin mengingatkan kepada 

kita bahwa Allah Swt. sebagai Pencipta alam semesta dan manusia telah memberikan buku 

panduan bagi manusia untuk selalu diingat, dibaca dan diamalkan agar manusia dengan pola 

pikirnya yang berbeda-beda itu bisa mencapai kebahagian dalam hidupnya melalui jalan yang 

benar yang telah Allah Swt tunjukkan, dan buku panduan itu adalah Al Quran dan As Sunnah. 

Adapun untuk memahami keduanya agar tidak terjadi penyimpangan dalam pemahamannya, kita 

perlu keterangan-keterangan yang disampaikan oleh ulama yang memiliki sanad keilmuan 

hingga Rasulullah Saw. 

        Salah satu kebahagian kita sebagai manusia adalah terbebasnya kita dari belenggu-belenggu 

dunia, seperti; terbebas dari wabah dan penyakit. Namun sekarang dengan maraknya pandemi 

Covid-19 di tengah-tengah kehidupan kita, kebahagian yang sebelumnya kita miliki seakan 

mulai berkurang karena merasa resah dan terancam oleh keberadaan Covid-19 tersebut. Untuk 

itu, kita perlu mengingat kembali pesan yang telah Rumi sampaikan dalam divannya tadi yaitu 

mencari dan membaca kembali buku pedoman kita (Al Quran dan As Sunnah) agar kebahagian 

kita kembali seperti semula dan wabah corona ini segera hilang dari kehidupan kita. 

Nabi Muhammad Saw bersabda; 

(5757ال عدوى و ال طيرة و ال هامة و ال صفر ) صحيح البخاري ) 

“Tidak ada penyakit menular, tidak ada dampak anggapan sial, tidak ada kesialan karena burung 

Hammah, dan juga tidak ada kesialan pada bulan safar” (HR.Bukhori No.5757) 



Dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA; 

( 5707 ال عدوى و ال طيرة و ال هامة و ال صفر و فر من المجذوم كما تفر من األسد )صحيح البخاري ) 

“Tidak ada penyakit menular, tidak ada dampak anggapan sial, tidak ada kesialan karena burung 

Hammah, dan juga tidak ada kesialan pada bulan safar. Dan larilah dari penyakit kusta 

sebagaimana kau lari dari singa” (HR.Bukhori No.5707) 

        Dari kedua hadist di atas, jumhurul ulama sepakat bahwa tidak ada penyakit atau wabah 

yang menular secara sendirinya. Ibnu Sholah dalam Kitab Ulumul Hadist, mengatakan bahwa 

hakikat penyakit itu tidak dapat menular tanpa adanya faktor lain seperti bergaulnya orang sakit 

dengan orang sehat, kontak fisik, udara dan lain-lain. Dan Imam Ibnu Hajar Al Asqolani juga 

menerangkan dalam Kitab Fathul Bari bahwa lari dari suatu penyakit yang apabila kita 

berdekatan dengan pasien akan menyebabkan diri kita juga terjangkit penyakit tersebut, 

merupakan sadd adz dzariah (menutup celah keburukan). Referensi: Artikel Alif.id 

Pertanyaannya 

1. Menurut kalian, upaya apa yang perlu kalian lakukan di dalam menghadapi pandemi covid-

19 dan mengurangi penyebaran virus covid-19? 

2. Setelah kalian membaca tulisan di atas, apa pesan dan kesimpulan yang bisa kalian tangkap? 

 

(Jawaban ditulis dalam 1 lembar kertas A4). Jangan lupa bahagia, jangan panik!!  


