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Dedikasi 

Karya ini didesikasikan untuk semua orang yang mungkin menderita penyakit, 
beberapa sendirian, dan mungkin berpikir tidak ada orang untuk berpaling. Ketika 
seseorang memiliki Tuhan, makan orang itu memiliki segalanya.  
 
Untuk mereka yang telah menurunkan tradisi dan meniggalkan warisan, untuk para 
bijaksana pada wabah Amwas dan untuk seluruh dunia  yang sedang membutuhkan 
kesembuhan dari penyakit hati yang melebihi penyakit seluruh badan.  
 
 

Penghargaan Dan Terima Kasih 
 
Untuk istriku yang selalu mendukung dan ada untukku dan mendengarkan 
rancangan tulisan ini dan memberikan masukan dengan perhatian penuh pada setial 
detil, aku berhutang rasa terima kasih yang tak akan bisa terbayar. 
 
Untuk orang tua dan kakek nenek kami yang doa-doanya adalah perlindungan dari 
Yang Maha Kuasa.  
 
Untuk Salman Awan dan Hamzah Raza atas kemurahan waktu  untuk memberikan 
koreksi pada tulisan ini. 
  
Yang terpenting, semua rasa sukur dan pujian untuk Yang Maha Kuasa tempat 
kami berpaling untuk penerimaan, taubat dan berkah…. semoga Dia menerimaNya 
dengan kemuliaan, menjadikan ini bermanfaat untuk semua yang membaca, dan 
menurunkan Umat Muhammad dan seluruh dunia rahmat dan hidayahNya. Aamiin 
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الريحمبسم هللا الرحمن    
Dengan nama Allah yang menghendakkan penyakit dan menganugerahkan kesembuhan, yang menguji untuk 
memberi dan membersihkan hingga suci secara keseluruhan. 
 
Yang memberikan dorongan kemauan pada yang lemah dan melihat yang kuat menggunakan kemampuan mereka 
untuk membantu mereka yang membutuhkan, yang dengan demikian juga menyembuhkan mereka dari ketamakan, 
dan semua akan diukur untuk melihat siapa yang terbaik dalam melakukan kebaikan.  
 
Dia menciptakan dan membentuk kita dari tanah agar kita tidak pernah tertipu oleh kekuatan kita dan mengingat 
kelemahan kita. Dia mengirimkan tanda-tanda semesta yang meliputi seluruh dunia agar kita ingat hubungan 
bersama yang kita miliki dari Sang Ilahi untuk umat manusia. 
 
Dia memberikan hidup pada yang mati dan menghidupkan kembali hati dalam ingatanNya. Mereka yang 
mengenalNya adalah yang terkaya, sementara mereka yang mungkin dinilai paling kaya tapi lalai akan Dia justru 
yang miskin dan tersesat di jalan yang salah. 
 
Tak diragukan sakit adalah ujian dan pertanda dari tanda-tanda Tuhan. 
 
Penyucian 
Sakit adalah tanda penyucian dalam Islam, ketika Nabi SAW akan mengunjungi rumah orang yang sedang sakit, 
beliau akan berkata “(Laa ba’-sa, thahuurun Insyaa’ Allah) Tak Mengapa, semoga sakitmu ini 
membersihkanmu dari dosa-dosa, Insyaa Allah”1 Beliau berkata “Perumpamaan seorang mukmin yang 
terkena sakit dan demam adalah seperti besi yang dimasukkan ke dalam tungku pemanasan, maka karatnya 
akan hilang dan tertinggal sisi baiknya.”2 Beliau berkata, “Jenguklah orang sakit. Iringilah jenazah, maka hal 
itu akan mengingatkan kalian pada akhirat (keadaan dan kengeriannya).”3 Baca kebaikan Rasulullah SAW 
yang mendengar tentang seorang wanita di lingkungannya sedang sakit, bertanya tentangnya, dan 
ketidakhadiran sang wanita diketahui oleh beliau sehingga mencari dan mengunjunginya, memberikan doa, 
dan penghiburan dengan kata-kata dan kehadiran beliau. Dari Ummu Al-Ala’  dia berkata: “ Rasulullah SAW 
menjengukku tatkala  aku sedang sakit. Lalu beliau berkata: ‘Gembirakanlah wahai Ummu Al-Ala’. 
Sesungguhnya sakitnya orang Muslim itu membuat Allah menghilangkan kesalahan-kesalahan, sebagaimana 
api yang menghilangkan kotoran emas dan perak.”4 Dan Sang Kekasih berkata,”Tidaklah satu musibah pun 
yang menimpa seorang muslim kecuali sebab itu Allah akan menghapuskan dosa darinya. Sampai pun duri 
yang menusuknya.”5 
 

 
1 Ibn Abbas, Bukhari 5332 - 
َّ ص هللا  

ِ
اس ـ ر هللا عنهما ـ أنَّ النَّ َّ ض َعن اْبن َع ا َدَخَل َع َم

َ
ه وسلم ِإذ ُّ ص هللا عل

ِ
اَن النَّ اَل َو

َ
ُعوُدُه ـ ق َ ٍّ ـ 

ِ ه وسلم َدَخَل َع أْعَرا عل
 ُ أَس َطُهوٌر ِإْن َشاَء ا َ  َ اَل 

َ
ُعوُدُه ق َقاَل لُه  .َ

َ
ُ  "ف أَس َطُهوٌر ِإْن َشاَء ا َ لَت َطُه  ."َ 

ُ
اَل ق

َ
وُر ـ عَ ق

ُ
ث
َ
وُر ـ أْو ت

ُ
ف

َ
َّ ت َ ُح ِ ْل  َ  َّ ُرُه  َشْيخ ك وٌر 

ُ
، ت ِب

ه وسلم  .الُقُبوَر  ُّ ص هللا عل
ِ
َقاَل النَّ

َ
َنَعْم ِإذا  "ف

َ
."ف  

2 AbdulRahman ibn Azhar, Sunan Al Bayhaqi 6544 - 
ْحَمن ْبن أْزَهَر أنَّ  ِد الرَّ ْ مَ  َعْن َع  َّ ُه الَوْعُك أو الُح ُ ِص ُ  َ ُل الُمْؤِمن ِح

َ
َما َمث

َّ
اَل ِإن

َ
ِه َوَسلَم ق ْ َهُب َرُسوَل ِهللا َص ُهللا َعل

ْ
ذ َ اَر فَ ْدَخُل النَّ

ُ
َدٍة ت ِل َحِد ثَ

ُبَها َ َطيِّ ْ َ َها َو
ُ
 َخَبث

3 Sa’id, Adab Al Mufrad 518 - 
ٍد، َعن  ِ َسِع الَ َعْن أ

َ
ه وسلم ق ِّ ص هللا عل

ِ
  :النَّ

َ
ُم اآلِخَرة كُر

َ
ذ

ُ
ُعوا الَجَناِئَز، ت َ َض، َواتَّ ُعوُدوا الَم  

4 Umm Al Ala, Abu Dawud 3092 -  
َقاَل 

َ
 ف

ٌ
َضة ا َم

َ
ه وسلم َوأن ِ ص هللا عل ِ َرُسوُل ا الْت َعاَد

َ
َِء، ق ِ  " َعْن أمِّ الَع

ْ ِهُب أ
ْ

ذ
ُ
َما ت اُه  َ ِه َخَطا ِ  

ُ ِهُب ا
ْ

ذ ُ ِإنَّ َمَرَض الُمْسِلِم 
َ
َِء ف ا أمَّ الَع َ ي 

ِة  َهِب َوالِفضَّ
َّ

َث الذ َ اُر َخ  "النَّ
5 Aishah, Bukhari 5640 - 

 ِ اَل َرُسوُل ا
َ
الْت ق

َ
ه وسلم ق ِّ ص هللا عل

ِ
 ـ ر هللا عنها ـ َزْوَج النَّ

َ
َشة ِ ه وسلم َعا ُ ِبَها  "  ص هللا عل َر ا

َّ
َّ كف ُب الُمْسِلَم ِإ ِص

ُ
ٍة ت َ َما ِمْن ُمِص

َها  َشا ُ ِة  ْو َّ الشَّ  "َعْنُه، َح
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Kezaliman dan Dosa 

 
Meskipun sakit di bumi bisa menjadi penyucian, ini juga bisa menjadi pertanda atas ketidaksukaan 
Tuhan atas dosan dan kezaliman. Abu Bakar Al Siddiq RA berkata: “Wahai sekalian manusia! Bacalah 
ayat ini: 

ِ َمْرِجعُ  ا اْهَتَدْيُتْم ۚ ِإ ا
َ
ن َضلَّ ِإذ م مَّ ُّ ُ َ  

َ
ْم ۖ  ْم أنُفَس ْ َها الِذيَن آَمُنوا َعل ا أيُّ ْعَملونَ َ

َ
َما كنُتْم ت ِ م  ُئ بِّ َ ُي

َ
عا ف ْم َجِم  

‘Wahai orang-orang yang beriman! Jagalah dirimu; (karena) orang yang sesat itu tidak akan 
membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan 
kembali, kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.’ (5:105) Dan 
seungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya manusia jika melihat 
orang zhalim lalu dia tidak mencegahnya, niscaya Allah akan menimpakan siksaan dari sisi-Nya secara 
merata kepada mereka.”6 Tuhan pada akhirnya mengnilai setiap orang yang menderita berdasarkan 
niat mereka sendiri. Setiap orang yang menderita harus memiliki prasangka yang baik kepada Allah. 
Mereka juga harus berikhtiar. Rasulullah SAW bersabda, “Akan ada satu kelompok pasukan yang 
hendak menyerang Ka’bah, kemudian setelah mereka berada di suatu tanah lapang, mereka 
semuanya dibenamkan ke dalam perut bumi dari orang yang pertama hingga orang yang terakhir.” 
‘Aisyah berkata, saya pun bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah semuanya dibenamkan dari 
yang pertama sampai yang terakhir, sedangkan di tengah-tengah mereka terdapat para pedagang 
serta orang-orang yang bukan termasuk golongan mereka (yakni tidak berniat ikut menyerang 
Ka’bah)?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Mereka semuanya akan dibenamkan 
dari yang pertama sampai yang terakhir, kemudian nantinya mereka akan dibangkitkan sesuai 
dengan niat mereka.”7 Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang wabah penyakit dan 
beliau berkata, “Itu adalah azab  yang Allah timpakan pada siapa saja yang dikehendaki-Nya, dan 
menjadikannya rahmat bagi mukminin. Tidaklah seorang hamba yang di situ terdapat wabah 
penyakit, tetap berada di daerah itu dalam keadaan bersabar, meyakini bahwa tidak ada musibah 
kecuali atas takdir yang Allah tetapkan, kecuali ia mendapatkan pahala seperti orang yang mati 
syahid.”8 

Realita 
 
Penyakit, terutama yang menular, membawa rasa cemas. Perasaan atas penyakit yang tidak diketahui 
dapat membuat sebagian perasaan tak menentu dan beberapa bahkan merasa tak berdaya. Pada saat-
saat inilah kita membangun ketahanan emosional dan spiritual. Diantara inti keyakinan dari iman kita, 
dimana iman kita ditegakkan, adalah meyakini bahwa tidak ada yang menimpa seseorang kecuali telah 
menjadi kehendak Tuhan dan memiliki tujuan indah bahkan ketika kita tidak memahaminya. Tuhan 

 
6 Abu Bakr, Abu Dawud 4338 - 

كر الصديق، ر هللا عنه ، قال ة :عن أ  م لتقرءون هذه اآل م من ضل إذا اهتديتما أيه{ :ا أيها الناس إن م ال  م أنفس  }ا الذين آمنوا عل
قول ))105 :المائدة (( ه وسلم،  عقاب  :و سمعت رسول هللا، ص هللا عل عمهم هللا  ه أوشك أن  د أخذوا ع  “إن الناس إذا رأو الظالم فلم 

"منه  
7 Aishah, Bukhari 2118 - 

ه وسلم  ِ ص هللا عل اَل َرُسوُل ا
َ
الْت ق

َ
 ـ ر هللا عنها ـ ق

ُ
َشة ِ ِلِهْم َوآِخرِهْم  "َعا أوَّ ِ ْخَسُف  ُ ْرض 

َ
َداَء ِمَن األ ْ َ وا ِب

ُ
ان ا 

َ
ِإذ

َ
، ف

َ
ة َ ْع ٌش ال ْ ْغُزو َج الْت  ."َ

َ
ق

ِ كْ  ا َرُسوَل ا َ لُت 
ُ
َس ِمْنُهْم ق ْ ُهْم َوَمْن ل

ُ
ِلِهْم َوآِخرِهْم، َوِفيِهْم أْسَواق أوَّ ِ ْخَسُف  ُ اَل  .َف 

َ
اِتِهْم  "ق َّ وَن َع ِن َعثُ ْ مَّ ُي

ُ
ِلِهْم َوآِخرِهْم، ث أوَّ ِ ْخَسُف  ُ " 

8 Aishah, Bukhari 5734 - 
 
َّ
ه وسلم أن ِّ ص هللا عل

ِ
، َزْوج النَّ

َ
َشة ِ ِ ص هللاَعْن َعا ُّ ا

ِ
َ
َها ن َ َ أْخ

َ
اُعوِن ف ه وسلم َعن الطَّ ِ ص هللا عل َها َسألْت َرُسوَل ا

َّ
َنا أن

ْ
ت َ َ ه َها أْخ  عل

لْ  " وسلم 
َ
، ف َ ِمِن  ِللُمؤْ

ً
ُ َرْحَمة َجَعلُه ا

َ
َشاُء، ف َ ُ َع َمْن  ُه ا

ُ
َعث ْ ا َي ا

َ
اَن َعذ ُه 

َّ
ُه أن َ ِص ُ ُه لْن 

َّ
ْعلُم أن َ لِدِه َصاِبرا،  َ  ِ ُث  ْم َ اُعوُن فَ ُع الطَّ قَ َ ٍد  ْ َس ِمْن َع

ِد  ِه ُل أْجر الشَّ
ْ
اَن لُه ِمث  َّ ُ لُه، ِإ َّ َما كَتَب ا  "ِإ
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memiliki tujuan dan kearifan yang terkadang kita pahami, dan terkadang tidak. Tetapi keimanan kita telah 
mengakar dengan keyakinan tertinggi bahwa semua adalah dariNya dan Dia adalah yang Maha Kuasa, 
Maha Bijaksana.  
 
 

 
 

 َوهُ 
ۚ
اِدِهۦ َ ۡوَق ِع

َ
ُ َوُهَو ٱلَقاِهُر ف ُم ٱلَخِب َو ٱلَحِك  

Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambaNya. Dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui 
Quran 6:18 

ۡتُه ُرُس 
َّ
َوف

َ
ُم ٱلَمۡوُت ت ا َجاَء أَحَد

َ
ٰٓ ِإذ َّ  َح

ً
ظة

َ
ۡم َحف ۡ ۡرِسُل َعل ُ  َو

ۖ
اِدِهۦ َ ۡوَق ِع

َ
 ُهَو ٱلَقاِهُر ف

َ
ُطونَ لَنا َوُهۡم  رِّ

َ
ف ُ  

Dan Dialah penguasa mutlak atas semua hamba-Nya, dan diutus-Nya kepadamu malaikat-malaikat 
penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat 
Kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. 
Quran 6:61 

 
ۗ
ِ ِن ٱ

ۡ
ذ ِ  ِب

َّ
ٍة ِإ َ ِص ٞم  َما أَصاَب ِمن مُّ ٍء َعِل ۡ َ

لِّ  ِ  
ُ  َوٱ

ۚ
ُهۥ َ ل

َ
ِ َيۡهِد ق ٱ ِ َوَمن ُيۡؤِمۢن   

Tidak ada suatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah; dan barang siapa 
beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu. 
Quran 64:11 

Meskipun kita mungkin tidak mengerti makna dibalik kesulitan, penderitaan, perubahan dunia dan saat-
saat perjuangan – dengan berlalunya hal-hal tersebut kita menyaksikan betapa butuhnya kita atas Yang 
Maha Kuasa dan bukti dari kelalaian kita sendiri. Kelalaian jiwa. Kelalaian ikatan jiwa kepada sang Ilahi. 
Bukan berarti kita butuh penderitaan untuk belajar, tetapi ini membantu kita dalam merefleksikan 
berbagai makna penderitaan dimana tidak ada yang diselamatkan dari kesulitan, kecuali kita semua harus 
memiliki keyakinan iman dalam mengatasinya.  
 
Saat-saat sulit mengajarkan kita empati. Seseorang yang telah menjalani perselisihan dapat berempat 
lebihi secara mendalam dengan seseorang yang lebih buruk dari merka. Pada saat seperti ini kita melihat 
perilaku penuh kasih sayang dan pelayanan terhadap kemanusiaan yang dapat kita ambil pelajarannya 
dan mempererat kita yang hanya dapat diajarkan oleh keimanan. Kekuatan pengorbanan adalah yang 
paling kuat ketika seseorang hanya memiliki sedikit untuk diberikan, tapi di saat itulah, memberikan untuk 
kebaikan orang lain, inilah pelajaran yang diajarkan kepada kita oleh Sang Ilahi dan KekasihNya. Egoisme 
manusia  berkurang ketika bersama merasa lemah dan menyadari bahwa satu-satunya solusi mereka 
adalah saling berpaling satu sama lain dan menyeru pada Dia yang menyatukan mereka. 
 
Di kenyataan kita belajar bahwa persiapan sejati yang kita butuhkan adalah yang spiritual. Pembersihan 
dan penyucian yang kita butuhkan adalah hati. Karantina yang kita butuhkan adalah karantina ego, hasrat 
dan kecanduan kita terhadap dosa-dosa.  
 
Iman mengajarkan kita bahwa saat-saat paling putus asa – mengajarkan kita lebih akan kerentanan dan 
jati diri kita.  
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Kita menyaksikan sebagaimana kita diajarkan, berlaku larangan sementara untuk mengunjungi tempat-
tempat ibadah dan suci, Mekkah dan Madinah. Ya, tanda keimanan bukan hanya rasa sedih melihat 
tempat-tempat itu tidak dapat dikunjungi, tetapi berapa banyak dari kita bertanya apakah roh yang suci 
itu ada dalam hati kita? Apakah kekeramatan Tuhan yang ada di dalam Ka’bah di Mekkah juga hadir dalam 
dada kita? Apakah cinta, kedamaian, ketenangan dan penghiburan yang kita temukan di Kota sang Kekasih 
dan mengikuti jalan beliau menjadi perhatian kita sama besarnya? 
 
Kita dapat memikirkan soal larangan sementara itu, tetapi semoga kita tidak akan pernah tertutup dari 
ampunan Tuhan.  
 
Semoga kita tidak pernah terhalang dari kunjungan Nabi Terkasih Kita, dengan mengikuti teladan dan 
menjalankan pesannya bahwa beliau dikirim sebagai rahmat untuk semua hamba.  
 
Semoga kita tidak pernah terikat pada dunia hingga kita menggenggam erat memperebutkan kotoran, 
ketika kotoran juga yang pada akhirnya diterima.  
 
Rencana dapat berubah, uang bisa hilang, tapi keimanan sejati mempersiapkan kita akan masa sulit 
seperti ini, meski belum tentu menghapuskannya. 
 
Saat kehilangan harta adalah utamanya kita akan melihat tanda-tanda orang beriman. Semua yang diberi 
dan diambil adalah dari Sang Maha Tinggi, Maha Pemberi dan Maha Terpuji. Jika kau merasa hilang saat 
ini, pikirkanlah orang yang tidak punya apa-apa. Bersyukur di saat-saat sulit membuat lebih mudah untuk 
dilakukan di saat berkecukupan.  
 
Kekasih kita berkata, “Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau 
akan mendapatiNya di hadapanmu. Jika engkau mau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau 
mau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah apabila semua umat berkumpul untuk 
mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat 
kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka pun 
berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat 
membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena (pencatat 
takdir) telah diangkat dan lembaran-lembaran (catatan takdir) telah kering.” Dan beliau berkata, 
“Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati-Nya di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat senang, 
niscaya Allah mengenalmu di saat susah. Ketahuilah, bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak 
akan pernah menimpamu. Dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. 
Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama 
kesulitan itu ada kemudahan.”9 

 

 

 

 
9 Tirmidhi 2516 and AlNawawi 40 Hadith 19 - 

اس  َّ ِ ْبن َع ِد ا ْ  أَعل  َعْن َع
ِّ
ِم إ

َ ُ
ا غ َ َقاَل: 

َ
ه و سلم َيْوما، ف ِ ص هللا عل اَل: "كْنت َخلَف َرُسوِل ا

َ
ُ َعْنُهَما ق َ ا ِ َ َر ظ ا

َ
ِلَماٍت: اْحف ُمك 

 
َ
ا اْسَتَعْنت ف

َ
ذ ِ ، َو َ اْسأْل ا

َ
ا َسألت ف

َ
َجاَهك، إذ

ُ
ِجْدُه ت

َ
َ ت ظ ا

َ
ظك، اْحف

َ
ْحف ٍء لْم َ ْ َ

ِ ُعوك 
َ
 لْو اْجَتَمَعْت َع أْن َيْنف

َ
ة مَّ

ُ ْ
، َواْعلْم أنَّ األ ِ ا ِ اْسَتِعْن 

 ِ 
َّ
وك إ ُّ ُ َ ٍء لْم  ْ َ

ِ وك  ُّ ُ َ ْن اْجَتَمُعوا َع أْن  ِ ُ لك، َو ُه ا َ ْد كَت
َ
ٍء ق ْ َ

ِ  
َّ
ُعوك إ

َ
ُ َيْنف ُه ا َ ْد كَت

َ
ٍء ق ْ ُحُف" .  َ ْت الصُّ

َّ
ُم، َوَجف

َ ْ
ق
َ ْ
ك؛ ُرِفَعْت األ ْ َعل

ِمِذيُّ [رقم:  ْ ِّ ِ 2516َرَواُه ال ْف إ ا َعرَّ
َ
ِجْدُه أمامك، ت

َ
َ ت ظ ا

َ
: "اْحف ِمِذيِّ ْ ِّ ْ ال ِة غَ َ ِ رَوا ٌث َحَسٌن َصِحيٌح.َو اَل: َحِد

َ
ةِ ] َوق دَّ ِ الشِّ ك 

ُ
ْعرف َ َخاِء  ِ الرَّ   ،

َ َمَع  ْ ْخِطَئك، َواْعلْم أنَّ النَّ ُ ْن ِل َ ك لْم  َ ك، َوَما أَصا َ ِص ُ ْن ِل َ اَواْعلْم أنَّ َما أْخَطأك لْم  ْ ُ  ْ ْرِب، َوأنَّ َمَع الُع َج َمَع ال َ َ
، َوأْن الف ْ الصَّ " 
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Firman Ilahi 
 
Pertama dan terpenting, tidak ada yang dapat menjelaskan mengapa Allah mengirimkan musibah 
kemanusiaan. Ini semua adalah kehendak Allah, hanya Dia yang tahu.  
 
Tentang penyakit menular yang dikirimkan, hadits Nabi shallallahu ‘alaini wasallam menjelaskan dengan 
jelas pandangan pada cendekia tentang wabah.10 
 
Diantara Hikmah Semesta yang berlaku pada orang-orang yang berbeda berdasarkan niat dan 
bagaimana Allah memberikan ketentuan untuk mereka: 

1. Petunjuk – refleksi  atas kekuatan semesta Yang Maha Besar dan kembalinya kita pada-Nya 
2. Rahmat dan Ampunan – sebagaimana Rasul berkata, ini adalah ampunan bagi mukminin 
3. Sebab – waktu dan tanggal yang sudah ditentukan datang dan berlalunya; kalau pun bukan virus 

Korona akan berupa hal yang lain. 
4. Azab — bagi penzalim dan mereka yang ingkar 

 
Lebih lanjut, ini telah menjadi ajaran Islam yang menerangkan tingkatan hamba Allah dalam memahami 
penderitaan. Apakah itu berupa: 

1. Pengangkatan Derajat – ujian dimana Allah akan meninggikan derajat kaum yang disayangi-Nya 
2. Penyucian – dari dosa-dosa yang telah dilakukan dan dianggap penyucian yang lebih baik, terjadi 

di saat kehidupan sekarang dibanding di akhirat. 
3. Refleksi – pertanda yang dikirimkan agar seseorang kembali kepada Allah. 
4. Atau Azab – ganjaran atas dosa-dosa dan pengingkaran 

 
Kita tidak memiliki pemahaman yang sama atas pernyataan Rasul yang jelas-jelas tergantung dari 
masing-masing orang dan kondisinya saat dalam penderitaan. Hanya Allah yang akan menghakimi 
seseorang dan dengan ketetapan yang spesifik penderitaan untuk masing-masing orang.  Seperti hadist 
yang disebutkan di atas mempertegas hikmah semesta dan jenis penderitaan yang ditanggung setiap 
orang. Semua akan dinaikkan dan diukur sesuai dengan niatnya. ‘Aisyah bertanya, “Wahai Rasulullah, 
bagaimanakah semuanya dibenamkan?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Mereka 
semuanya akan dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, kemudian nantinya mereka 
akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka.” 
 
Ini adalah salah satu ketetapan universal Allah bawasannya bahkan jika ganjaran ditimpakan secara 
menyeluruh berdasarkan niat dan hikmah sebagaimana disebut di atas dan itu tidak akan membedakan 
antara mukminin, musrik, yang suci maupun penzalim. Dan Allah bersabda: 
 

ُد الِعَقاِب  َ َشِد  ۖ َواْعلُموا أنَّ ا
ً
ة ْم َخاصَّ َّ الِذيَن ظلُموا ِمن َ ِصي

ُ
 ت

َّ
 
ً
ُقوا ِفْتَنة

َّ
 َوات

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara 
kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksa-Nya. 
Quran 8:25 

Ini adalah tanggung jawab dari semua mukminin untuk melakukan semua yang diperlukan untuk 
melindungi mereka sendiri darinya, secara medis, fisik, dan segala pencegahan untuk diri sendiri dan 
orang lain. 
 

 
10 As mentioned by Zakariya AlAnsari, Tuhfat AlRaghibin fi Bayan Amr AlTawa’in 3-  
ن رحمة وشهادة للملسلم افر و ا ع ال كون عذا مع الطاعون وهو إنما   فارجز والرجس هنا 



 

9 
 

Meskipun begitu hikmah ilahi dari siksaan kepada manusia dikisahkan dari Zainab bintu Jahsyin x bahwa 
Nabi n bangun dari tidurnya seraya berkata: “La ilaha illallah, celakalah orang-orang Arab, karena 
keburukan yang telah dekat. Telah terbuka pada hari ini dari dinding Ya`juj dan Ma`juj seperti ini.” –dan 
Sufyan (seorang perawi) melingkarkan tangannya dalam bentuk angka sepuluh. Kemudian Zainab 
berkata: “Ya Rasulullah, apakah kita akan binasa meskipun bersama kita ada orang-orang shalih? 
Beliau menjawab: “Ya, ketika al-khabats semakin banyak jumlahnya.”11  

Realita cakupan menyeluruh atas takdir ilahi yang disebutkan pada hadist-hadist  tentang pandemic  
yang dapat menyerang seluruh dunia sekaligus, dan sebagian manusia secara khusus – adalah bagian 
dari pertanda yang Allah kirimkan kepada makhluk-Nya, bahwa tidak ada kejahatan yang lepas dari-Nya, 
dan milik-Nya lah semua kekuasaan dan kepada-Nya lah semua akan kembali. Pada akhirnya, kehendak 
Allah melebihi dari apa yang mampu kita pahami dan hanya Maha Kuasa yang tujuannya sempurna, 
indah takdir-Nya dan halus pengaruhnya. Ini hanya beberapa kehendak Allah yang dapat tersebutkan 
dari firman Allah dan lainnya seperti perlindungan untuk kita dari sesuatu yang lebih besar, atau 
peringatan bagi kita untuk merefleksikan mortalitas dan kembali kepada Allah, dan sekedar kesadaran 
untuk tidak menyebarkan penyakit dengan pola hidup bersih yang lebih baik. Allah berfirman, 
 

َماٍء أنَزلنَ  ا  َ
ْ
ن اِة الدُّ َ ُل الَح

َ
َما َمث

َّ
رْ ِإن

َ ْ
ِت األ

َ
ا أَخذ

َ
ٰ ِإذ َّ َعاُم َح

ْ
ن
َ ْ
اُس َواأل ُل النَّ أ َ ا  ْرض ِممَّ

َ ْ
اُت األ َ

َ
ِه ن ِ اْخَتلَط 

َ
َماِء ف َها  اُه ِمَن السَّ

َ
ُض ُزْخُرف

َجَعلَناهَ 
َ
َهارا ف

َ
 أْو ن

ً ْ ا ل
َ
اَها أْمُرن

َ
اِدُروَن َعلْيَها أت

َ
ُهْم ق

َّ
ْت َوظنَّ أْهلَها أن َ َّ اِت  َوازَّ َ

ْ
ُل اآل صِّ فَ

ُ
َك ن لِ ٰ ْمس ۚ كذَ

َ ْ
األ ِ ْغَن 

َ
أن لْم ت دا  ا َحِص

ُرونَ 
 ِلَقْوٍم َيَتفَ

“Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang Kami turunkan dari 
langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur (karena air itu), diantaranya ada yang 
dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan berhias, 
dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya (memetik hasilnya), datanglah kepadanya 
azab Kami pada malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanaman)nya seperti tanaman yang sudah disabit, 
seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda (kekuasaan 
Kami) kepada orang yang berpikir. 
Quran 10:24 

Filosofi umat Muslim dulu dalam menghadapi musibah adalah dengan merenungkan hikmah semesta 
dan bertanya kepada diri sendiri “apa yang dapat saya lakukan?”  bukan malah mempertanyakan 
paradigm yang tak terlihat dan memberi kebenaran atas keadaan tidak berdaya akibat kekhawatiran 
sendiri, “Mengapa Allah melakukan-Nya?” 
 

 

 

 

 

 

 

 
11 Bukhari 3598, Muslim 2880 - 

ُقوُل  َ ْوِمِه َوُهَو 
َ
َقظ ِمْن ن ْ َ ه وسلم اْس َّ ص هللا عل

ِ
ِت َجْحش، أنَّ النَّ ْ َب ِب َ ِتَح الَيْوَم ِمْن َرْدِم  َ  "َعْن َزْ

ُ
َب ف َ َ ِد اقْ

َ
ٍّ ق َ ٌل ِللَعَرِب ِمْن  ْ ُ َو َّ ا  ِإلَه ِإ

ُل َهِذِه 
ْ
َج ِمث َج َوَمأُج أُج َ" .  

ً
ة َ َ ِدِه َع َ اُن ِب َ

ْ
اَل  .َوَعَقَد ُسف

َ
اِلُحوَن ق ْهِلُك َوِفيَنا الصَّ

َ
ِ أن ا َرُسوَل ا َ لُت 

ُ
  "ق

َ
ُث ن َ َ الَخ ُ ا ك

َ
َعْم ِإذ " 
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Fiqih tentang Pandemi dan Wabah 
 
Pertanyaan “apa yang bisa kita lakukan?” dibahas oleh para ilmuwan Islam di bagian menghadapi 
wabah. 
 
Kata-kata untuk penyakit yang menyeluruh dan menyebar atau menular dalam ayat-ayat, Quran dan 
Sunnah Nabi SAW, adalah  Tha’un dan Waba’. 
 
Terkadang kata-kata ini digunakan secara bergantian dan terkadang kata-kata tersebut merujuk pada 
satu jenis penyakit tertentu, penyakit yang  mirip dengan wabah. 
 
Iyad berkata, Tha’un adalah [penyakit jenis tertentu atau lebih dikenal sebagai wabah] yang dikenal 
karena bisul yang menutupi tubuh, dan Waba’ adalah penyakit pandemi yang lebih luas. Waba’ diartikan 
seperti  Tha’un karena sama-sama berujung dengan kematian, sehingga semua Tha’un adalah Waba’, 
tetapi tidak semua Waba’ adalah Tha’un. 12 
 
Singkatnya, Tha’un seringkali digunakan bergantian dengan Waba’ dalam ayat-ayat sebagai penyakit 
pandemi umum yang bisa berakibat pada kematian – dan dalam beberapa konteks khusus Tha’un 
diartikan sebagai penyakit yang menyerupai pes atau yang mewabah.  
 
Perbedaan antara Tha’un dan Waba’ ini penting ketika membahas hadist tertentu karena keduanya 
bergantung pada konteks yang digunakan. 
 
Nabi SAW bersabda, “aku melihat wanita hitam berambut acak-acakan keluar dari Madinah hingga 
singgah di Mahya'ah, maka aku takwilkan bahwa wabah di Madinah telah dipindahkan ke Mahya'ah, 
yaitu Juhfah."13 Di sini Nabi shallallahu 'alaihi wasallam merujuk pada Waba’ – terutama Malaria dan 
Influensa yang terjadi di Madinah dan dikenal karena membuat orang sakit dan tersebar di seluruh kota 
hingga keluarga Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam hampir meniggal dunia karena penyakit yang 
menjangkiti seluruh kota. Waba’ di sini diartikan sebagai penyakit umum, menular, yang mematikan bagi 
beberapa orang dan membuat sakit banyak orang. 

 
اء  12 ل طاعون و ال ف ت طاعونا لشبهها بها  الهالك، و اء عموم األمراض؛ فسم ة من الجسد، وال اض: أصل الطاعون القروح الخارج قال ع
اء طاعونا ل و س   ول
 
More from Ibn Al Qayyim: 

ث اللغة  -الطاعون  اء، قاله صاحب "  -من ح ع من ال د مؤلم جدا يتجاوز ن ج معه تلهب شد خ الصحاح " وهو عند أهل الطب: ورم رديء قتال 
حدث  ثالثة مواضع   عا. و األ  ح  ئول أمره إ التق مد و ، أو أ ص ما حوله  األ أسود أو أخ ط وخلف المقدار  ذلك، و اإل

ة و اللحوم الرخوة.و أثر عن  ع األذن واألرن ه وسلم: «الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: (غدة كغدة ال شة أنها قالت للن ص هللا عل عا
ط ج  المراق واإل خ » ..... 
 
اء طاعونا، وكذلك األمراض العامة أعم من الطاعون فإنه  .... ل و س  اء، ول ل طاعون و اء والطاعون عموما وخصوصا ف والتحقيق أن ب ال

د منها، والطواع خراجات وقروح وأورام رديئة حادثة  المواضع المتقدم ذكرهاواح   
 

اء لما لم تدرك منه إال األثر الظاهر جعلوه نفس الطاعو  ن األط ست نفسه، ول ن. قلت: هذه القروح واألورام والجراحات  آثار الطاعون ول
ه عن ثالثة أمور:أحدها: هذا األثر الظا ع  ث الصحيح  والطاعون  الحد : الموت الحادث عنه، وهو المراد  اء.والثا هر، وهو الذي ذكره األط

ل مسلم» ل»  ،  قوله: «الطاعون شهادة ل ائ ة رجز أرسل ع ب إ ق ث الصحيح: «أنه  ب الفاعل لهذا الداء، وقد ورد  الحد .والثالث: الس
ه " أنه وخز الجن " وجاء أنه دعوة ن   وورد ف

35 4زاد المعاد   
13 Abdullah Ibn ‘Umar, Bukhari 7039 -  

اَل 
َ
ه وسلم ق َّ ص هللا عل

ِ
ِه، أنَّ النَّ ، َعْن أِب ِ ِد ا ْ َمْه  " َعْن َساِلِم ْبن َع ِ اَمْت 

َ
َّ ق أس، َخَرَجْت ِمَن الَمِديَنِة، َح  الرَّ

َ
اِئَرة

َ
 َسْوَداَء ث

ً
أنَّ اْمَرأة ُت  ْ  ـ َرأ

َ
َعة َ

ِقَل ِإلْيَها  
ُ
اَء الَمِديَنِة ن َ لُت أنَّ َو أوَّ

َ
 ـ ف

ُ
ة

َ
َ الُجْحف ْ  "َو
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Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam akan berdoa secara khusus untuk seluruh kota agar dirahmati dan 
disucikan dari penyakit, bersabda “Ya Allah, jadikanlah kami betah tinggal di Madinah sebagaimana kami 
mencintai Mekkah! Bahkan, lebih besarkan kecintaan kami pada Madinah. Ya Allah, bebaskanlah 
Madinah dari wabah penyakit. Berikanlah berkah ukuran timbangan kota Madinah yang menggunakan 
kadar Mudd dab Sha’. Pindahkanlah wabah demam kota Madinah ke daerah Juhfah. “14  
 
Dan ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam besabda, “Sesungguhnya Tha’un ini adalah rijz (siksa) dan 
azab yang Allah timpakan pada kaum sebelum kalian.” Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW 
tentang wabah penyakit dan beliau berkata, “Itu adalah azab  yang Allah timpakan pada siapa saja 
yang dikehendaki-Nya, dan menjadikannya rahmat bagi mukminin…” Kedua konteks Tha’un ini, lagi-
lagi diartikan sebagai penyakit pandemi.  

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda tentang Madinah. “Bagi setiap gerbang masuk Madinah ada 
para malaikat. Tidak akan masuk ke dalamnya pengakit Tha’un serta Dajjal”15 Di sini, Tha’un diartikan 
sebagai penyakit pes spesifik atau disebut wabah, tapi Madina tidak terlindungi dari pandemi yang lebih 
luas.  

Imam Al Nawawi berkata, “Tha’un adalah nanah yang keluar dari tubuh, terdapat di persendian, ketiak, 
tangan, jemari dan seluruh tubuh, disertai bengkak dan sakit…. Semua Tha’un adalah wabah, namun 
tidak semua wabah adalah tha’un”16 

Hadits ini sangat penting sebagai pemahaman kita karena Madinah dilindungi dari masuknya penyakit, 
tapi tidak dari penyakit pandemi! 

Telah terjadi beberapa kali dimana penyakit-penyakit pandemi telah masuk kota Madinah, termasuk 
pada jaman khalifah Umar radhiallahu’anhuma.  

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Aishah, Bukhari 6372 -  

ه وسلم ع ُّ ص هللا عل
ِ
اَل النَّ

َ
الْت ق

َ
 ـ ر هللا عنها ـ ق

َ
َشة ِ َما  " َ◌ْن َعا  ،

َ
ْب ِإلْيَنا الَمِديَنة ِّ اَها ِإ اللُهمَّ َح ُقْل ُحمَّ

ْ
، َوان  أْو أَشدَّ

َ
ة َت ِإلْيَنا َم ْ َحبَّ

ا َوَصاِعَنا 
َ
ن ِ ُمدِّ ارْك لَنا  َ ِة، اللُهمَّ 

َ
 "الُجْحف

15 Abu Hurayrah, Muslim 1379 - 
ه وسلم  ِ ص هللا عل اَل َرُسوُل ا

َ
اَل ق

َ
، ق

َ
َرة ْ َ ِ ُه َقاِب ال  " َعْن أ

ْ
اُل َع أن جَّ َ الدَّ اُعوُن َو ْدُخلَها الطَّ َ  َ  

ٌ
ِئكة َ َمِديَنِة َم " 

16 He continues to say, “As for waba’ (epidemic disease), al-Khaleel and others said that it refers to the plague. 
Others said that it refers to any widespread disease. The correct view, as noted by scholars, is that it is any sickness 
that affects many people in one part of the land, but not all of it; differs from ordinary diseases in the large number 
of people affected and in other ways; and where they are all affected by the same kind of sickness, unlike at other 
times, when people suffer from different kinds of sickness. Every Ta’un is a Waba’, but not every Waba’ is a Ta’un. 
– Sharh Sahih Muslim 14/204-207 
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Rangkaian Sejarah dari Beberapa Pandemi di Mekkah dan Madinah  

Antara 13 – 24 H – Abu Al Aswad Ad-Du’ali (ilmuwan terkenal yang menetapkan tata bahasa Arab) 
bercerita, “Aku tiba di kota Madinah, di sana sedang terdapat penyakit, banyak penduduknya yang mati 
mendadak, kemudian aku duduk menemui Umar dan acara pemakaman sedang berjalan….”17 
 

152 H – Tulisan prasasti pada batu bertuliskan doa memohon diangkatnya pandemi yang melanda 
Madinah ditemukan oleh sejarahwan, Muhammad Al Mughadhawi. Di prasasti itu tertulis 

ت وخمس ومائة  دينة وكتب  جمادى سنة ث اء والع عن أهل الم  اللهم ارفع ال

Ya Allah hapuskanlah wabah (penyakit pandemi) dan kesusahan dari orang-orang di Madinah. Tertulis di 
Jumada tahun 152 H 

 

735 H – wabah difteri menyerang Madinah, membunuh 15 orang setiap harinya. Mereka tidak pernah 
mengalami seperti ini sebelumnya. 

749 H – penyakit pandemi menyerang Mekkah 

1235 H (1814 CE) – kurang lebih 8000 orang meninggal di Hijaz karena penyakit pandemi 

1246 H (1831 CE) – Penyakit pandemi dari India mengakibatkan korban jiwa  ¾ jamaah di Mekkah  

1252-1255 H (1837 CE – 1840 CE) – Penyakit pandemic menyerang ketika musim haji 

 

 
17 Abu Al Aswad, Bukhari 2643 - 

 ْ
َ
اَل أت

َ
ْسَوِد، ق

َ
ِ األ مَ َعْن أ

َ
َجلْسُت ِإ ُعَمَر ـ ر هللا عنه ـ ف

َ
رعا، ف

َ
وَن َمْوتا ذ

ُ
ُموت َ َع ِبَها َمَرٌض، َوُهْم 

َ
ْد َوق

َ
 َوق

َ
ثُت الَمِديَنة ... الحد

ٌ
ْت ِجَناَزة رَّ  
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Wabah Amawas – Ramalan dan Pelajaran dari Kehidupan di Jaman Sahabat Muhammad Shallallahu 
‘Alaihi Wasallam  ملسو هيلع هللا ىلص 
 
Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melakukan perjalanan Perang Tabuk pada 9H, membuat beberapa 
ramalan, diantaranya adalah akan datang sebuat wabah yang menimpa sebagian pengikutnya. Auf bin 
Malik Al-Asyja’i berkata: “Aku datang menghadap Nabi SAW di kemah beliau yang terbuat dari kulit. 
Beliau menyambutnya dengan hangat, kemudian bersabda kepadanya, "Wahai Auf, hitunglah enam 
tanda kiamat, salah satunya adalah kematianku.’  Aku sangat kaget dan sedih mendengarnya. Beliau 
besabda: hitunglah itu sebagai yang pertama. Kemudia ditaklukkannya Baitul Makdis (Yerusalem); 
kemudian munculnya penyakit yang menyebabkan banyak orang yang mati syahid;  kemudian harta 
yang berlimpah ruah, sehingga satu orang diberi hingga seratus dinar, masih belum puas; lalu kerusakan 
yang tidak menyisakan rumah kaum Muslim; kemudian akan terjadi gencatan senjata diantara kamu 
sekalian dengan Romawi, kemudian mereka akan mengkhianati kamu. Mereka bergerak menuju kamu 
dengan membawa delapan puluh bendera, di bawah masing-masing bendera ada dua belas ribu 
pasukan”18 

Ramalan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tentang penyakit terjadi di masa khalifah Umar bin Khattab. 
Pada masa gerakan militer pada tahun 18H/639M, wabah di Amawas19, sebuah kota di Palestina 30 km 
dari Baitul Makdis (Yerusalem), menerpa dan banyak sahabat Nabi SAW menjadi korban. Al Jauhari 
berkata “ini adalah wabah pertama di Islam,”20 sebagaimana diramalkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi 
wasallam. Khalifah saat itu, Uman bin Khattab mendengarnya dan merasa cemas.  
 
Abdullah bin Abbas menceritakan kejadian tersebut ketika Umar bin Khattab akan berangkat menuju 
Syam. Ketika beliau tiba di tempat bernama Sargh, sang pemimpin militer, Abu Ubaidah bin Jarrah dan 
para sahabatnya menemui Umar dan memperingatkan beliau kalau sebuah wabah telah melanda di 
Syam. 
 
Abdullah bin Abbas berkata, ‘Umar berkata padaku, ‘Panggil secepatnya para Muhajirin menghadapku,’ 
Aku memanggil mereka untuk meminta saran mereka dan memberitahu tentang wabah yang merebak 
di Syam. Abu Ubaidah tidak setuju dan berkata. ‘sesungguhnya aku telah berada diantara tentaraku, aku 
tidak akan meninggalkan mereka.’ Lainnya memperingatkan, ‘Engkau beserta pengikutmu dan sahabat 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, kami tidak ingin kalian terkena wabah ini.’ 
 
Umar kemudian berkata, ‘pergilah’ 
 
Kemudian belia berkata,’Panggil para Anshor kepadaku. Aku memanggil mereka untuk membicarakan 
suatu masalah.  
 
Reaksi mereka sebagai Muhajirin adalah tidak setuju seperti sejak awal. 
 

 
18 Ibn Majah 4042 and Bukhari 3176 - 

ِ ـ ُت َرُسوَل ا ْ اَل أتَ
َ
، ق ُّ ِ ْشَج

َ
َقاَل َرُسو  َعْوُف ْبُن َماِلٍك األ

َ
اِء ف َ ِفَناِء الِخ ِ َجلْسُت 

َ
اٍء ِمْن أَدٍم ف َ ِ ِخ ُبوَك َوُهَو 

َ
ْزَوِة ت

َ
ِ غ ه وسلم ـ َوُهَو  ِ ص هللا عل ُل ا

ه وسلم ـ  ا َعْوُف  "ـ ص هللا عل َ اَل  . "اْدُخْل 
َ
ِ ق ا َرُسوَل ا َ  ِ ُقلُت 

َ
لَك  "ف اَل  . "ِ

َ
مَّ ق

ُ
اَعِة ِإْحَداُهنَّ  "ث َدى السَّ َ  َ ْ ً ِستا َب َ ظ ِخ

َ
ا َعْوُف اْحف َ

 ِ   . "َمْو
ً
َدة  َشِد

ً
َوَجْمُت ِعْنَدَها َوْجَمة

َ
اَل ف

َ
َقاَل  .ق

َ
ْشِهُد ا "ف َ ْس َ ْم  ظَهُر ِف َ مَّ َداٌء 

ُ
ِت الَمْقِدس ث ْ ْتُح َب

َ
مَّ ف

ُ
ْل ِإْحَدى ث

ُ
ِه ق ِ َز  ُ ْم َو َس

ُ
ف

ْ
ْم َوأن َرارَّ

َ
ِه ذ ِ  

ُ

و 
َ
 ت

ٌ
ظلَّ َساِخطا َوِفْتَنة َ  ِديَنار فَ

َ
ة

َ
ُجُل ِمائ َ الرَّ ْع ُ  َّ ْم َح ْمَواُل ِف

َ
وُن األ

َ
مَّ ت

ُ
ْم ث ونُ أْمَوال

َ
مَّ ت

ُ
َّ َدَخلْتُه ث ُت ُمْسِلٍم ِإ ْ َ َب ْ َ َي ْم  َن ْ ِ  ُن َب  َب

َ ْ َ ْم َو َن ْ َب
َ أ  َ َنا َع

ْ
ٍة اث َ ا

َ
لِّ غ ْحَت 

َ
ٍة ت َ ا

َ
َ غ َماِن

َ
ِ ث ْم 

ْ وَن ِإل ُ ِس َ ْم فَ ِ ْغِدُروَن  َ  فَ
ٌ
ة

َ
ر ُهْدن

َ
ْصف

َ
لفا األ " 

19 Ibn Al Athir said م والواو  AlKamil fi AlTarikh, 2/378 َعَمَواس: بتفح الع والم
20 AlRiyadh AlNadhirah fi Manaqib Al’Asharah 4/357 - ،الشام ان  اإلسالم   قال الجوهري: هو أول طاعون 
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Beliau berkata, ‘Pergilah.’ Kemudia beliau berkata,’Panggilah mereka para orang tua Quraisy yang pergi 
saat penaklukan Mekkah.’ 
 
Ketika dipanggil dan tidak ada yang tidak setuju. Mereka berkata,’Kami pikir sebaiknya engkau kembali 
bersama orang-orangmu agar tidak terjangkit wabah ini,’ 
 
Kemudian Umar menyeru seluruh rombongannya: ‘Aku akan kembali ke Madinah, maka pulanglah 
kalian,’ 
 
Abu Ubaidah bin Jarrah berkata, ‘Apakah engkau akan lari dari takdir Allah?’ Umar berkata, ‘Seandainya 
orang lain selain engkau yang berkata begitu, Abu Ubaidah!’ 
 
Ya, kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah juga’. Jika kamu punya kambing dan ada 2 lahan yg 
subur dan yg kering, kemana akan engkau arahkan kambingmu? Jika ke lahan kering itu adalah takdir 
Allah, dan jika ke lahan subur itu juga takdir Allah?’ 
 
Saat keduanya sedang beradu argumen, datanglah Abdurrahman bin Auf. Setelah mengetahui duduk 
perkaranya, Ibnu Auf lantas mengingatkan kepada mereka berdua ihwal sabda Nabi SAW:  "Jika ada 
wabah di suatu kota, janganlah kalian masuk. Kalau kalian sedang ada di dalamnya, janganlah kalian lari 
keluar." 
 
Umar bersukur pada Allah (karena telah membuat keputusan yang benar) dan pergi.”21 

Penjelasan kalimat “kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah juga” 
 
Ibnu Hajar menyebutkan versi lain dari cerita ini dan menjelaskan, Umar berkata, 
 
“Jika kami lanjutkan, itu hanya melalui takdir Allah, dan jika kami pulang, maka itu juga melalui takdir 
Allah” 
 
Ibnu Hajar berkata, Allah telah memerintahkan kita untuk berhati-hati dan menghindari hal-hal yang 
akan merusak kita. Karena kita dilarang membahayakan diri sendiri, kami memenuhi takdir Allah dengan 
tidak melanjutkan perjalanan. Ini telah ditakdirkan untuk kita. 22 

 

 
21 Bukhari, 5729 and Muslim, 2219 - 

اَن ِ  ا 
َ
َّ ِإذ أِم َح َج ِإ الشَّ َ اِب ـ ر هللا عنه ـ َخ اس، أنَّ ُعَمَر ْبَن الَخطَّ َّ ِ ْبن َع ِد ا ْ  َعْن َع

َ
ْغ اح  َ  ْبُن الَجرَّ

َ
َدة ْ ْجَناِد أُبو ُعَب

َ
ُه أَمَراُء األ َ لِق

أِم  ِأْرض الشَّ َع 
َ
ْد َوق

َ
اَء ق َ َ وُه أنَّ ال ُ َ أْخ

َ
ُه، ف ُ َ  .َوأْصَحا ِل وَّ

َ
َن األ ِ الُمَهاِج َقاَل ُعَمُر ادُْع 

َ
اس ف َّ اَل اْبُن َع

َ
َشاَرُهْم َوأ  .ق َ اْس

َ
َدَعاُهْم ف

َ
ُهْم أنَّ  ف َ َ ْخ

اْخَتلُفوا 
َ
أِم ف الشَّ ِ َع 

َ
ْد َوق

َ
اَء ق َ َ ْرِجَع َعْنهُ  .ال

َ
َرى أْن ت

َ
َ ن ْمر، َو

َ
ْد َخَرْجَت أل

َ
ْعُضُهْم ق َ َقاَل 

َ
اس َوأْصَحاُب َرُسوِل   .ف  النَّ

ُ
ة َّ ِق َ ْعُضُهْم َمَعَك  َ اَل 

َ
َوق

َرى أْن 
َ
َ ن ه وسلم َو ِ ص هللا عل اءِ ا َ َ ا ال

َ
ْقِدَمُهْم َع َهذ

ُ
ِّ  .ت ِفُعوا َع

َ
َقاَل اْرت

َ
َصاَر  .ف

ْ
ن
َ
ِ األ اَل اْدُعوا 

َ
مَّ ق

ُ
َشاَرُهْم،   .ث َ اْس

َ
ُهْم ف

ُ
َدَعْوت

َ
ف

 ِّ ِفُعوا َع
َ
َقاَل اْرت

َ
ِفِهْم، ف َ اْخِت َن، َواْخَتلُفوا  َل الُمَهاِج ِ وا َس َسل

َ
اَل ادْعُ  .ف

َ
مَّ ق

ُ
ش ِمْن ُمَهاِجَرِة الَفْتح  ث ْ َ َخِة قُ َ اَن َها ُهَنا ِمْن َمْش  .ِ َمْن 

ْقِدَمُهْم عَ 
ُ
َ ت اس، َو النَّ ِ ْرِجَع 

َ
َرى أْن ت

َ
َقالوا ن

َ
ِن، ف َ ِه َرُج ْ ْخَتِلْف ِمْنُهْم َعل َ لْم 

َ
ُهْم، ف

ُ
َدَعْوت

َ
اس ف ِ النَّ َناَدى ُعَمُر 

َ
اِء، ف َ َ ا ال

َ
ٌح   َهذ  ُمَصبِّ

ِّ
، ِإ

هِ  ْ ُِحوا َعل أْص
َ
ْ  .َع ظْهر، ف ا ُعَب َ ا أ َ الَها 

َ
َك ق ُ ْ َقاَل ُعَمُر لْو غَ

َ
ِ ف َدر ا

َ
اح أِفَرارا ِمْن ق  ْبُن الَجرَّ

َ
َدة ْ اَل أُبو ُعَب

َ
َدر  ق

َ
ِ ِإ ق َدر ا

َ
ِفرُّ ِمْن ق

َ
َعْم ن

َ
، ن

َ
َدة

َت  ْ ، أَرأ ِ ْ ا َس ِإْن َرَع ْ ، أل
ٌ
ة َ ْخَرى َجْد

ُ
، َواأل

ٌ
ة َ اِن، ِإْحَداُهَما َخِص

َ
ا لُه ُعْدَوت َطْت َواِد َ ٌل َه ِ اَن لَك ِإ ْن   لْو  ِ ، َو ِ َقَدر ا ِ  َرَعْيَتَها 

َ
ة َ َت الَخْص

ْح  ُد الرَّ ْ َجاَء َع
َ
اَل ف

َ
ِ ق َقَدر ا ِ  َرَعْيَتَها 

َ
ة َ َت الَجْد ْ ا ِعلما َسِمْعُت  َرَع

َ
ِ َهذ َقاَل ِإنَّ ِعْنِدي 

َ
ْعض َحاَجِتِه ف َ  ِ ا 

اَن ُمَتَغيِّ َمن ْبُن َعْوٍف، َو
ُقوُل   َ ه وسلم  ِ ص هللا عل ُتْم ِبَها  " َرُسوَل ا

ْ
ِأْرض َوأن َع 

َ
ا َوق

َ
ذ ِ ِه، َو ْ ْقَدُموا َعل

َ
َ ت

َ
ِأْرض ف ِه  ِ ا َسِمْعُتْم 

َ
ْخُرُجوا ِفَرارا ِمْنُه  ِإذ

َ
َ ت

َ
اَل  ."ف

َ
ق

َف  َ َ ْ
مَّ ان

ُ
َ ُعَمُر ث َحِمَد ا

َ
 ف

22 Fath AlBari, Ibn Hajr 5729 and Sharh Sahih Muslim, Al Nawawi, 5745 
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Bagaimana Para Ulama Menghadapi Wabah dan Penyakit Pandemi  
 
Dalah Tha’un Amawas ada beberapa pelajaran spiritual tentang bagaimana seorang mukmin 
menghadapi musibah pandemic seperti yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi radhiallahu’anhuma. 
 
Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, termasuk sepuluh orang yang 
dijanjikan surge oleh Nabi saat beliau hidup, tetap tinggal dan membantu pasukannya dan selalu 
bersiaga. Dia mendatangi dan menghibur masyarakat yang tertimpa musibah dengan berkata, 
 
“Wahai orang-orang! Sesungguhnya ini merupakan rahmat untuk kalian semua, merupakan doa Nabi 
kalian, serta banyak orang sholeh yang meninggal sebelum kalian.”23 dan dia pun terkena wabah 
setelahnya. Kemudian dia berkata, Said bin Al-Musayyib menceritakan ketika Abu Ubaidah terkena 
dampak wabah, dia memanggil pengikutnya dan berkata, “Aku berwasiat kepada kalian, jika wasiat ini 
kalian terima dan laksanakan kalian tidak akan sesat dari jalan yang baik, dan senantiasa dalam keadaan 
baik. Tetaplah kalian menegakkan shalat, berpuasa Ramadhan, membayar zakat, menunaikan haji dan 
umrah. Bersatulah kalian saling menasihat, nasihati pemimpin kalian, dan jangan biarkan mereka 
tersesat. Dan jangan kalian tergoda oleh dunia. Walaupun seseorang berusia panjang hingga seribu 
tahun, dia pasti akan menjumpai kematian seperti yang kalian saksikan ini. Allah telah menyuratkan 
kematian kepada semua anak Adam dan bagaimana mereka akan meninggal. Orang yang paling pintar 
adalah orang yang paling patuh kepada Allah dan orang yang berperilaku seolah-olah menuju 
kematiannya. Wassalamu’alaikum wa rahmatullah. Wahai Muadz, sekarang orang yang menjadi imam.” 
 
Dia kemudia wafat, radhiallahu’anhuma. Muadz bin Jabal berdiri di depan pasukanny di pemakamannya 
dan mengakatakan, “Wahai manusia! Berpalinglah kembali kepada Allah, mohonlah ampun atas dosa-
dosamu. Semua hamba yang memohon ampun kepada Allah akan layak berharap pengampunan Allah. 
Barangsiapa memiliki hutang piutang segeralah kau lunasi karena seorang hamba (Allah) dijanjikan 
untuk membayar hutang mereka. Barangsiapa yang bangun hari ini dan mengabaikan saudaranya 
(karena perselisihan dan pertikaian), maka pergilah untuk menemui saudara tersebut dan berdamailah. 
Tidaklah pantas bagi seorang Muslim untuk mengabaikan saudaranya hingga lebih dari tiga hari. Wahai 
orang Muslim! Engkau telah menderita karena meninggalnya seseorang yang aku tidak pernah saksikan 
ada orang yang lebih patuh atau murah hati, atau lebih jauh dalam melakukan perbuatan yang 
menyakiti orang lain, atau lebih penyanyang kepada orang lain dan selalu mendoakan yang baik untuk 
mereka. Tegaklah dan mohon ampunan untuknya dan berdoalah untuknya.”24 
 

 
23 AlBidayah wa AlNihayah 7/91 
24 AlRiyadh AlNadhirah fi Manaqib Al’Asharah 4/358 -  
لتموها لن تزالوا   ة إن ق م بوص ه من المسلم وقال: إ موص األردن دعا من ح دة  ب قال: لما طعن أبو عب د بن المس عن سع

موا الصالة، وصوموا شهر رمضان، وتصدقوا, وحجوا واعتمروا, وتواصوا، وأنصحوا ألمرائ : أق ا فإن  خ م الدن م وال تغشوهم، وال تله
ص إ م هذا الذي ترون. إن هللا تعا كتب الموت ع ب آدم فهم ميتون،   د من أن  ان له  امرأ لو عمر ألف حول ما 
الناس.  ل صل  ا معاذ بن ج م ورحمة هللا،  ه وأعملهم ليوم معاده، والسالم عل سهم أطوعهم ل  فأ

ان ع  ومات رحمه هللا  ه إال  ا من ذن ل هللا تعا تائ د  ما ع م، فأ وا إ هللا من ذن ا أيها الناس, ت  فقام معاذ  الناس، فقال: 
صالحه، وال ي   لقه فل م مهاجرا أخاه فل دينه، ومن أصبح من د مرتهن  قضه، فإن الع ه دين فل ان عل غفر له، من  هللا حقا أن 

عد من الغائلة وال أشد   لمسلم أن يهجر  دا أبر صدرا وال أ ت ع ام، أيها المسلمون قد فجعتم برجل ما أزعم أ رأ أخاه أ من ثالثة أ
ه  وا الصالة عل ه واح حموا عل ا للعامة وال أنصح منه، ف  ح
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Muadz bin Jabal sendiri kehilangan anak dan keluarganya sebelum beliau sendiri meninggal, dan selalu 
dengan sabra berkata sebagaimana Abu Ubaidah pernah berkata kepadanya, “Sesungguhnya ini 
merupakan rahmat untuk kalian semua, merupakan doa Nabi kalian, serta banyak orang sholeh yang 
meninggal sebelum kalian.” 
 
Al Harits bin Hisyam, sahabat Nabi (radhiallahu’anhuma), pindah ke Syam sebelum wabah menerpa 
dengan 70 anggota keluarganya, dan semuanya meninggal kecuali 4 orang. Beliau termasuk yang 
meninggal.  
 
Syurahbil bin Hasanah, panglima besar pada penaklukan kekaisaran Persia dan Romawi dan diantara 
para jenderal pasukan Baitul Makdis (Yerusalem), juga meninggal karena wabah ini.  
 
Fadl bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam, juga meninggal karena wabah ini. Yazid bin Abu 
Sofyan, saudara dari Muawiyah, juga meninggal. Sahabat besar dan orator masa pra-Islam dan Islam, 
Suhail bin Amr bersama anaknya, Abu Jandal, begitu pula Abu Malik Al-Asy’ari, dan masih banyak lagi 
sahabat dan orang-orang sholeh meninggal karena wabah ini. 
 
40 anggota keluarga Khalid bin Al Wahid meninggal pada wabah Amawas. 
 
Tercatat sekitar 25.000 hingga 30.000 yang terkena wabah di daerah yang terdampak tersebut, dan 
hanya 6.000 yang selamat.  
 
Beberapa orang melaporkan Bilal bin Abu Rabah, muadzin Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, juga 
diantara mereka yang meninggal di Damaskus karena wabah Amawas (beberapa menceritakan beliau 
meninggal karena sebab alami setelah itu).25 

Cendekia besar lainnya yang juga meninggal karena wabah adalah Muhammad Murtada Al Zabidi 
penulis kamus terkenal Taj Al’Arus, Abu Al Aswad Al Du’aly ahli tata bahasa terkenal yang pertama kali 
menulis tata bahasa Arab, juga meinggal pada tahun 69H karena wabah lain yg dikenal sebagai Al Jarif.  
 
Wabah pada tahun 819H juga membawa kematian pada ketiga anak ilmuwan hadits terkenal, Ibnu Hajar 
Al-Asqalani. Ini yang kemudian menjadi alasan dia menulis buku yang didedikasikan untuk yang 
meninggal karena wabah, berjudul Al Ma’un Fi Fadl Al Ta’un. 
 
Ada bahkan beberapa cendekia yang menulis tentang wabah dan meninggal karenanya. Taj Aldin Al-
Subki menulis Juz’un fi Al Ta’un, karya ilmiah tentang wabah dan meninggal karena wabah tersebut pada 
tahun 77H. 
 
Shihab Al Din Al Tilmisani yang meninggal tahun 776H menulis Al Tib Al Masnun fi Daf’ Al Ta’un dan 
meninggal karena penyakit pandemi. Begitu juga dengan Ibnu Al-Wardi, penulis Al Naba’ ‘An Al Waba’, 
meninggal karena penyakit tahun 749H. Ada pula sejahrawan besar Al Safdi, penulis Al Wafi bil Wafayat 
dan penulis produktif lebih dari 600 volume, meninggal karena wabah pandemi di tahun 764H. 
 
Yazid bin Nu’amah mengkisahkan, “seorang gadis kecil meninggal karena wabah Al Jazif. Ayahnya 
bermimpi sepeninggal sang anak dan bertanya kepadanya, “Anakku, ceritakan padaku tentang 
kehidupan selanjutnya”. Sang anak menjawab, “Wahai ayahku, kita telah mendekati masalah yang serius 
dan besar. Kini kita telah tahu dan tidak bertindak, dan kalian semua bertindak tapi tidak tahu apa-apa. 

 
25 Tahdhib AlKamal fi Asma’ AlRijal 4/290 
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Aku bersumpah demi Allah satu atau dua kenangan (berkata Subhanallah sekali dua kali) atau satu dua 
raka’at dalam di rangkaian kebaikanku lebih kucintai disbanding bumi dan seisinya.”26  

Para ulama jaman dahulu berhadapan dengan realita musibah dengan keimanan penuh kepada Allah 
dan keyakikan bahwa tidak ada yang bisa didapatkan kecuali dengan kehendak-Nya dan tidak ada yang 
akan diambil tanpa seijin-Nya. Mereka yakin sepenuhnya apa yang seharusnya menimpa seseorang tidak 
akan lolos dari mereka dan apa yang lewat dari mereka memang bukan untuk mereka, dan hidup ini 
hanya sementara belaka namun tetap merupakan persiapan yang penting di fase kehidupan yang 
mempersiapkan mereka akan yang akan tiba. Sebagaimana Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda 
tentang wabah bahwa   َُشاء َ ُ َع َمْن  ُه ا

ُ
َعث ْ ا َي ا

َ
اَن َعذ ُه 

َّ
َ  Ini adalah azab  yang Allah - أن  ِللُمْؤِمِن

ً
ُ َرْحَمة َجَعلُه ا

َ
 ف

timpakan pada siapa saja yang dikehendaki-Nya dan menjadikannya rahmat bagi mukminin, dan 
beliau tidak mengatakan Muslimin. Mukminin dimaksudkan sebagai tingkat keimanan yang lebih tinggi 
untuk mereka mendalami dan memiliki keyakinan iman melampaui dari sekedar percaya dan masuk ke 
dalam Islam. Keimanan sendiri terdiri dari tiga tingkatan: Islam, Iman, dan Ihsan. Pada bagian “rahmat 
bagi mukminin” adalah tingkatan keimanan yang menginternalisasi firman takdir Allah dan 
mewujudkannya tidak hanya pada tindakan, ucapan, tapi juga tindakan dan ungkapan dari hati yang 
disertai kepasrahan penuh kepada Allah, sabra di saat sulit, dan selalu bersyukur. Ini menjadikan kalimat 
dari Nabi terkasih menjadi semakin kuat. Seseorang yang beriman menyearakan ayat Allah yang 
menjelaskan tanda-tanda orang beriman sebagai berikut, 

 ِ ا ۚ َوَع ا
َ
ن

َ
ُ لَنا ُهَو َمْو  َما كَتَب ا

َّ
َبَنا ِإ ِص ُ ل لن 

ُ
ِل الُمْؤِمُنونَ ق لَيَتَو

َ
ف  

“Katakanlah (Muhammad), “Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi 
kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman.” 
Quran 9:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Kitab AlRuh 25 - 

ت ج د بن نعامة هل ت قدمنا ع  قال ي ا أ ة أخ عن اآلخرة قالت  ا ب عد موتها فقال لها  ة  طاعون الجارف فلقيها أبوها  ار
ا وما   فة عم أحب إ من الدن حتان أو ركعة أو ركعتان  صح س حة أو  س م نعلم وال نعمل وتعملون وال تعلمون وهللا ل أمر عظ
 فيها 
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‘Kebersihan adalah sebagian dari imam’ – Cara Nabi dalam Mengatasi Pandemi: Tindakan Pencegahan 
 
Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata “Kebersihan adalah sebagian dari iman.”27 Dan diantara 
bentuk tanggungjawab besar adalah bagaimana seseorang benar-benar menjaga kebersihan – di dalam, 
sebagaimana sebelumnya dibahas, dan di luar sebagaimana disebutkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi 
wasallam. 

1. Kebersihan – Mencuci Tangan 
Salman Al-Farisi suatu hari mendekati Nabi shallallahi ‘alaihi wasallam dan berkata, “Aku 
membaca dalah Taurat “Berkah makanan terletak pada kebiasaan mencuci tangan setelah 
makan.” Nabi bersabda, ‘Berkah makanan terletak pada perilaku mencuci tangan sebelum dan 
sesudah makan.”28 
Jika mencuci tangan dianjurkan sebelum dan sesudah makan, maka sangat penting mencuci 
tangan sebagai pencegahan penyakit pandemi. 
 

2. Orang yang sakit harus dikarantina dan menjauh dari berkumpul dan berbaur dengan orang-
orang yang sehat. 
 
Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mewajibkan bagi semua yang sehat untuk tidak dekat-dekat 
yang sakit. Ini juga larangan untuk tempat-tempat berkumpul seperti masjid. Nabi shallallahu 
‘alaihi wasallam bersabda, ‘orang yang sakit tidak boleh berbaur dengan yang sehat.’29 
 
Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ‘jauhilah orang yang terkena lepra seperti kami 
menjauhi seekor singa.’30 Artinya, seseorang sebaiknya tidak berbaur dengan orang yang 
mengidap penyakit menular kecuali jika ada pencegahan atau memang dengan membantu 
penyembuhan (misalnya tenaga medis). 
 

3. Isolasi 
 
Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Jika kamu mendengar terjadi wabah di suatu 
wilayah,maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, 
makan jangan kalian meninggalkan tempat itu.” 
 
Ibnu Hajar radhiallahu’anhuma membahas masalah ini lebih detil dan berkata ada beberapa 
skenario untuk meninggalkan wilayah yang sedang terkena wabah: 
a. Ketika seseorang pergi untuk menjauhi dan bukan untuk tujuan lain. Ini termasuk yang 

dilarang 

 
27 Abu Musa AlAsh’ari, Muslim 223 - 

ه وسلم  ِ ص هللا عل اَل َرُسوُل ا
َ
اَل ق

َ
، ق ْشَعريِّ

َ
ِ َماِلٍك األ اَن  " َعْن أ َ  الِم

ُ
ْمأل

َ
ِ ت ِ َماِن َوالَحْمُد  ُهوُر َشْطُر اِإل ْمآلِن  .الطُّ

َ
ِ ت ِ ِ َوالَحْمُد  َحاَن ا ْ  -َوُس

 
ُ
ْمأل

َ
َمَواِت  -أْو ت َ السَّ ْ لُّ النَّ  َما َب َك  ْ  لَك أْو َعل

ٌ
ة اٌء َوالُقْرآُن ُحجَّ َ ُ ِض ْ  ُبْرَهاٌن َوالصَّ

ُ
ة

َ
َدق وٌر َوالصَّ

ُ
 ن

ُ
ة َ ْرض َوالصَّ

َ
ُمْعِتُقَها أْو َواأل

َ
َسُه ف

ْ
ف

َ
اِئٌع ن َ

َ
ْغُدو ف َ اس 

ُِقَها   ُم
28 Tirmidhi 1846, Abu Dawud 375 – some discuss a weakness in chain but it is sound in meaning 

ِّ ص
ِ
ِلَك ِللنَّ

َ
كْرُت ذ

َ
ذ

َ
ْعَدُه ف َ َعاِم الُوُضوُء   الطَّ

َ
ة ْوَراِة أنَّ َبَر ِ التَّ َرأُت 

َ
اَل ق

َ
ِ  عن َسلَماَن، ق َقاَل َرُسوُل ا

َ
ْوَراِة ف ِ التَّ َرأُت 

َ
َما ق ِ ُه 

ُ
ت ْ َ أْخ

َ
ه وسلم ف هللا عل

ه وسلم ْعَدُه  "  ص هللا عل َ لُه َوالُوُضوُء  ْ َعاِم الُوُضوُء قَ  الطَّ
ُ
ة "َبَر  

29 Abu Salamah, Bukhari 2221 -  
َ ُيورُد ُمْمرٌض َع ُمِصحٍّ   أْن 
30 Abu Hurayrah, Bukhari 5707 - 

اَل رَ 
َ
ُقوُل ق َ  ،

َ
َرة ْ َ ا ُه َ اَل َسِمْعُت أ

َ
ُد ْبُن ِميَناَء، ق َنا َسِع

َ
ث ه وسلم َحدَّ ِ ص هللا عل وِم  " ُسوُل ا

ُ
َر، َوِفرَّ ِمَن الَمْجذ

َ
َ َصف  َو

َ
َ َهاَمة  َو

َ
ة َ َ َ ِط َ َعْدَوى َو

َسِد 
َ
ِفرُّ ِمَن األ

َ
"َما ت  
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b. Ketika seseorang pergi untuk tujuan selain menjauh seperti untuk bekerja dan sejenisnya. Ini 
tidak dilarang dan ini termasuk kategori kepedulian yang diperbolehkan, seperti yang 
pernah diceritakan oleh seorang Nawawi, ada consensus ilmiahnya. 

c. Ketika seseorang pergi untuk tujuan kerja dan lainnya tapi juga a untuk mengamankan diri 
dari pandemi. Beberapa ilmuwan memiliki pandangan yang berbeda tentang ini tetapi Ibny 
Hajar menyatakan bahwa pandangan Umar bin Khattab radhiallahu’anhuma adalah ini 
diperbolehkan.31 
 

Himbauan dan penerapan di jaman sekarang adalah dengan karantina dan melarang perjalanan besar-
besaran menuju wilayah yang terdampak sejak pengumuman tentang pandemi dikeluarkan. Tidak 
masuk akal ataupun bijak jika menunda larangan pergi kecuali ada penjaminan kalau penyakit telah 
diatasi. 
 
Apa yang kita saksikan saat ini adalah ketidakseriusan dan respon yang meremehkan yang justru 
menyebabkan efek lebih panjang jika pencegahan tidak dilakukan segera untuk mengatasi penyebaran 
penyakit sepertinya yang telah dicontohkan oleh kedua perintah Nabi – karantina diri sesuai perintah 
agama agar tidak menyebarkan penyakitnya, dan larangan perjalanan besar-besaran agar penanganan 
penyakit bisa berhasil. 

4. Penutupan – area umum dan tidak menghadiri shalat berjamaah dan Jumat di masjid-masjid. 
Penutupan ruang publik seperti sekolah, acara-acara warga adalah tindakan-tindakan yang 
memerlukan kebijakan pemerintah dan dewan sekolah. 
 
Ibnu Qudamah menyebutkan “dan alasan tepat untuk melewatkan shalat berjamaah dan Jumat 
adalah kekhawatiran seperti yang disabdakan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, ‘Barangsiapa 
mendengar panggilan shalat, tidak ada yang menghalanginya untuk bershalat kecuali dengan alasan 
yang tepat. Mereka bertanya apa saja alasan-alasan itu? Beliau menjawab, ‘khawatir atau sakit.’ 
Khawatir memiliki tiga tingkatan: 
 
1. Khawatir akan dirinya sendiri 
2. Khawatir akan harta bendanya 
3. Khawatir akan anggota keluarganya”32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
31 Fath AlBari Sharh Sahih AlBukhari 10/1990 
32 AlMughni 4/451 

 ِ ُر 
َ

ْعذ ُ ْصٌل: َو
َ
ِّ ف

ِ
ِهَما الَخاِئُف؛ ِلَقْوِل النَّ ْرِ

َ
ِه َوَسلَم  -ت ْ ُ َعل َص ا   

ْهِل 
َ ْ
س، َوَخْوٌف َع الَماِل، َوَخْوٌف َع األ

ْ
ف َواع؛ َخْوٌف َع النَّ

ْ
 أن

ُ
ة

َ
ث

َ َ
ُر َخْوٌف أْو َمَرٌض » - َوالَخْوُف، ث

ْ
  «الُعذ
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Mengatasi Cobaan dan Musibah 
 
Suhaib melaporka: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Sungguh menakjubkan keadaan 
seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika 
mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapat kesusahan, maka ia 
bersabar. Itu pun baik baginya.”33  Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sekali lagi menekankan bahwa 
tingkat pemahaman berasal dari perkembangan pengetahuan spiritual. Penekanan pada kekaguman ini 
adalah pada Mukmin, tidak sekedar seorang Muslim.  

Mahmud bin Labid melaporkan, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata, “Jika Allah mencintai 
suatu kaum maka mereka akan diuji. Barangsiapa bersabar maka akan menerima ganjaran atas 
kesabarannya sendiri, dan barang siapa tidak sabar maka akan menerima akibat dari 
ketidaksabarannya sendiri.”34 

Mus’ab bin Sa’d menceritakan dari ayahnya bahwa seseorang berkata: “Wahai Rasulullah, manusia 
manakah yang paling berat ujiannya?” Beliau menjawab: “Para Nabi, kemudian yang semisalnya dan 
semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat 
(kokoh), maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia aka diuji sesuai dengan 
kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka 
bumi dalam keadaan bersih dari dosa”35 

Anas bin Malik melaporkan:Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Jika Allah menginginkan 
kebaikan pada hamba, Dia akan segerakan hukumannya di dunia. Jika Allah menghendaki kejelekan 
padanya, Dia akan mengakhirkan balasan atas dosa yang ia perbuat hingga akan ditunaikan pada hari 
kiamat kelak.” 
 
Di hadist lain, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya pahala besar karena balasan 
untuk ujian yang berat. Sungguh, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menimpakan ujian 
untuk mereka. Barangsiapa yang ridho, maka ia yang akan meraih ridho Allah. Barangsiapa siapa yang 
tidak suka, maka Allah pun akan murka.”36 

 

 

 

 

 
33 Muslim 2999 - 

ْمر 
َ
ا ِأل انَ َعَج

َ
اُء َشكَر ف َّ َ  ِللُمْؤِمن ِإْن أَصاَبْتُه 

َّ
َحٍد ِإ

َ
اَك ِأل

َ
َس ذ ْ ٌ َول ْ لُه َخ ا لهُ الُمْؤِمن ِإنَّ أْمَرُه  ْ اَن َخ

َ
َ ف َ اُء َص َّ َ ْن أَصاَبْتُه  ِ ا لُه َو ْ   َخ

34 Musnad Ahmad 23122 - 
 
َ
ْوما اْبَت

َ
ُ ق ا أَحبَّ ا

َ
َعُ ِإذ لُه الَج

َ
َع ف ُ َوَمْن َج ْ لُه الصَّ

َ
َ ف َ َمْن َص

َ
ُهْم ف  

35 Tirmidhi 2398 - 
اَل 

َ
ًَء ق َ اس أَشدُّ  ِ أىُّ النَّ ا َرُسوَل ا َ لُت 

ُ
اَل ق

َ
ِه، ق َت  " َعْن ُمْصَعِب ْبن َسْعٍد، َعْن أِب ْ ُي

َ
ُل ف

َ
ْمث

َ
األ

َ
ُل ف

َ
ْمث

َ
مَّ األ

ُ
اُء ث َ ِ

ْ
ن
َ
اَن األ ِإْن 

َ
ُجُل َع َحَسِب ِديِنِه ف  الرَّ

َُء  َ ُح ال َ ْ َما َي
َ
َ َع َحَسِب ِديِنِه ف ِ  اْبُت

ٌ
ة

َّ
ِ ِديِنِه رق اَن  ْن  ِ ُه َو

ُ
ؤ َ َ ا اْشَتدَّ   ِديُنُه ُصل

ٌ
ِه َخِطيَئة ْ ْرض َما َعل

َ
ِ َع األ ْم

َ ُه  ُ ْ َّ َي ِد َح ْ الَع ِ  
36 Tirmidhi 2396 - 

 َّ َّ ِدِه ال ْ َع ِ  
ُ ا أَراَد ا

َ
ذ ِ ا َو َ

ْ
ن ِ الدُّ  

َ
ة َ َل لُه الُعُق َ َعجَّ ْ ِدِه الَخ ْ َع ِ  

ُ ا أَراَد ا
َ
اَمةِ ِإذ َ ِه َيْوَم الِق ِ  َ ِ َّ ُيَوا ِه َح ِ

ْ
ن

َ
ذ ِ   أْمَسَك َعْنُه 

ه وسلم :  ة قال ص هللا عل َضا َوَمْن َسِخ ِإنَّ ِعظَم او  روا لُه الرِّ
َ
َ ف ِ َمْن َر

َ
ُهْم ف

َ
ْوما اْبَت

َ
ا أَحبَّ ق

َ
َ ِإذ نَّ ا ِ ِء َو

َ َ َخُط لَجَزاِء َمَع ِعظِم ال لُه السَّ
َ
َط ف  
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Doa-doa Nabi untuk Pandemi dan Penyakit 
 
Berikut adalah doa-doa Nabi yang menganjurkan untuk memohon perlindungan Allah dari penyakit. 
Silahkan dihapalkan, dibacakan dan diajakarkan ke orang-orang sekitar. 

1. Aban bin Utsman berkata: “aku mendengar Utsman bin ‘Affan (ayahnya) berkata: aku 
mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “barangsiapa membaca 3x:  
 

م ِميُع الَعِل َماِء َوُهَو السَّ ِ السَّ  
َ ْرض َو

َ
ِ األ ٌء  ْ َ

ُّ َمَع اْسِمِه  ُ َ  َ ِ الِذي  ْسِم ا ِ  
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”, maka 
tidak akan ada apapun yang membahayakannya,” 

Aban bin ‘Utsman menderita lumpuh sebagian dan ketika seseorang yang mendengar hadits lalu 
memperhatikan dirinya. Aban berkata: Demi Allah, mengapa engkau terus memperhatikan aku 
seperti ini? Aku tidaklah mendustakan hadits dari ‘Utsman,  ‘Utsman pun tidak mungkin 
berdusta atas nama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Akan tetapi hari ini terjadi apa yang sudah 
terjadi. Aku sedang marah, lantas aku lupa membaca dzikir di atas.”37 

2. Anas bin Malik mengkisahkan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengucapkan: 

َك ِمَن ا ِ  
ُ
 أُعوذ

ِّ
ْسَقاِم للُهمَّ ِإ

َ
ِّ األ اِم َوِمْن َس

َ
ص َوالُجُنوِن َوالُجذ َ َ ال  

Allahuma innii ‘auudzu bika minal baroshi wal junuuni judzaami wa sayyi-il 
asqoom 

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari penyakit kulit, gila, lepra, dan penyakit jelek lainnya”38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
37 Abu Dawud 5088 - 

 
َ
ُقوُل ق َ اَن، ر هللا عنه 

َّ
َماَن ْبَن َعف

ْ
اَل َسِمْعُت ُعث

َ
َماَن، ق

ْ
اَن ْبن ُعث َ ه وسلم َعْن أ ِ ص هللا عل لِّ َيْوٍم  " اَل َرُسوُل ا اح  َ ِ َص ُقوُل  َ ٍد  ْ َما ِمْن َع

َماِء َوُهَو السَّ  ِ السَّ  
َ ْرض َو

َ
ِ األ ٌء  ْ َ

ُّ َمَع اْسِمِه  ُ َ  َ ِ الِذي  ْسِم ا ِ لٍة  ْ لِّ ل َ َوَمَساِء 
َ
اٍت ف ثَ َمرَّ َ َ

ُم ث ٌء ِميُع الَعِل ْ َ
ُه  ُّ ُه  . "ُ َ ْد أَصا

َ
اُن ق َ اَن أ َو

ُتَك 
ْ
ث َما َحدَّ َث  ْنظُر أَما ِإنَّ الَحِد

َ
اُن َما ت َ َقاَل لُه أ

َ
ِه ف ْ ُجُل َيْنظُر ِإل َجَعَل الرَّ

َ
الج ف

َ
َدَرُه َطَرُف ف

َ
َّ ق ُ َع َ ا ِ ْم ُ لُه َيْوَمِئٍذ ِل

ُ
ِّ لْم أق ِ ٌث  . َول ا َحِد

َ
اَل َهذ

َ
ق

ٌب 
َ
 َحَسٌن َصِحيٌح غ

38 Abu Dawud 1554  
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3. Ziyad bin ‘Alaqah mengkisahkan dari pamannya bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berdoa: 

ْدَواءِ 
َ ْ
ْعَماِل، َواأل

َ ْ
ْهَواِء، َواأل

َ ْ
ِق، َواأل

َ
ْخ

َ ْ
َراِت األ ِ ُمْن ْب

 اللُهمَّ َجنِّ
Allahuma jannibni munkaraati alakhlaaqi wa alahwaa-i wal’amaali wal-

adwaa 
“Ya Allah, selamatkan aku dari perilaku buruk, nafsu jahat, perbuatan maksiat, dan penyakit 

yang parah”39 
Khaula bin Hakim Sulamiyya berkisah, aku mendengar Rasulullah shallallahi ‘alaihi wasallam 

bersabda: Ketika seseorang tiba di suatu tempat lalu berkata: 

ِّ َما َخلَق  َ اِت ِمْن  امَّ ِ التَّ ِلَماِت ا ِ  
ُ
 أُعوذ

A’udzu bi-kalimaa tillahit taamaati min syarri maa kholaq 
“Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk-Nya” 

tidak ada yang akan mencelakai mereka sampai mereka pergi dari situ.”40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39 Mustadrak Hakim 1949  
40 Muslim 2708 - 

ُقوُل  َ ه وسلم  ِ ص هللا عل َها َسِمَعْت َرُسوَل ا
َّ
ِة، أن َّ لِم ٍم السُّ ِت َحِك ْ  ِب

َ
ً  "َعْن َخْولة ْ ْم َم َزَل أَحُد

َ
ا ن

َ
ِّ َما ِإذ َ اِت ِمْن  امَّ ِ التَّ ِلَماِت ا ِ  

ُ
ُقْل أُعوذ َ ل

َ
ف

ِحَل ِمْنُه  .َخلَق 
َ
َّ َيْرت ٌء َح ْ َ

ُه  ُّ ُ َ  َ ُه 
َّ
ِإن

َ
ف " 
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4. Abdullah bin Umar berkisah bahwa Rasulullah shallallahi ‘alaihi wasallam tidak pernah alpa 
membaca doa-doa berikut di pagi dan sore hari: 

ا َواآلِخَرةِ  َ نْ ِ الدُّ  
َ
ة َ  أْسألَك الَعاِف

ِّ
 اللُهمَّ ِإ

  ِ ِ َوَما اَى َوأْه َ ِ َوُدنْ ِ ِدي  
َ
ة َ َو َوالَعاِف

ْ
 أْسألَك الَعف

ِّ
اللُهمَّ ِإ  

 ِ ِ َوآِمْن َرْوَعا ْ َعْوَرا ُ  اللُهمَّ اْس
  

ُ
ِ َوأُعوذ ْو

َ
ِ َوِمْن ف ِ َوَعْن ِشَما ِمي

َ ِ َوَعْن  َدىَّ َوِمْن َخل َ  ْ ِ ِمْن َب ظ
َ
اللُهمَّ اْحف

 ِ ْح
َ
َتاَل ِمْن ت

ْ
َِعظَمِتَك أْن أغ  

Allahumma inni as-alukal ‘afwa wal ‘aafiyah fid dunyaa wal aakhiroh. 
Allahumma innii as-alukal ‘afwa wal ‘aafiyah fii diinii wa dun-yaya wa ahlii 

wa maalii. Allahumas-tur ‘awrootii wa aamin row’aatii. Allahummahfazh-nii 
mim bayni yadayya wa min kholifii wa ‘an yamiinii wa ‘an syamaalii wa min 

fawqii wa a’udzu bi ‘azhomatik an ughtala min tahtii 

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat 
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, 

keluarga, dan hartaku 
Ya Allah, tutupilah aibku dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan teteramkanlah aku dari 

rasa takut 

Ya Allah, perliharalah aku dari muka, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan 
kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku.”41  

5. Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu bercerita bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah 
berdoa:  

َجاَءِة ِنْقَمِتَك، َوَجِميع 
ُ
ِل َعاِفَيِتَك، َوف َحوُّ

َ
َك ِمْن َزَواِل ِنْعَمِتَك، َوت ِ  

ُ
 أُعوذ

ِّ
اللُهمَّ ِإ

 َسَخِطَك 

“Allaahumma inni a’uudzu bika min zawali ni’matik, wa tahawwuli’aafiyatik, 
wa fukaa’ati niqmatik, wa jamii’I sakhotik.” 

Ya Allah, sesunguhnya aku berlindung kepada-Mu dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau 
berikan, dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan, dari siksa-Mu yang datang 
secara tiba-tiba, dan dari segala kemurkaan-Mu.”42 
 
 
 

 
41 Ibn Majah 3871 , Musnad Ahmad, others - 

ُ ْبُن  ْ َنا ُجَب
َ
ث ِ ـ ص هللا علَحدَّ ْن َرُسوُل ا َ ُقوُل لْم  َ اَل َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر، 

َ
ْ ْبن ُمْطِعٍم، ق َماَن ْبن ُجَب ْ ِ ُسل ِ أ ْم

ُ  َ َعَواِت ِح َِء الدَّ َدُع َهُؤ َ ه وسلم ـ 
ْصِبُح  ُ  َ ِ  " َوِح  

َ
ة َ َو َوالَعاِف

ْ
 أْسألَك الَعف

ِّ
ِ الل اللُهمَّ ِإ ِ َوَما اَى َوأْه َ ِ َوُدنْ ِ ِدي  

َ
ة َ َو َوالَعاِف

ْ
 أْسألَك الَعف

ِّ
ا َواآلِخَرِة اللُهمَّ ِإ َ

ْ
ن ِ َوآِمْن  الدُّ ْ َعْوَرا ُ ُهمَّ اْس

ِ َوِمنْ  ِ َوَعْن ِشَما ِمي
َ ِ َوَعْن  َدىَّ َوِمْن َخل َ  ْ ِ ِمْن َب ظ

َ
ِ َواْحف ِ َرْوَعا ْح

َ
َتاَل ِمْن ت

ْ
َِك أْن أغ  

ُ
ِ َوأُعوذ ْو

َ
ِ الَخْسَف  . " ف ْع

َ يٌع  ِ اَل َو
َ
ق  

42 Muslim 2739 
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6. Ibnu Umar berkisah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata, “Siapa saja yang 
melihat yang lain tertimpa musibah, lalu ia mengucapkan: 

ِ الذي ع  الحمُد 
ً

ل ع كث ممن خلق تفض ه ، و فضَّ افا مما ابتالَك   

Alhamdulillahilladzi ‘aafaani mimmab talaaka bihi, wa faddhalanii ‘ala 
katsiirim mimman khalaqa tafdhilaa 

Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan benar-
benar memuliakanku dari makhluk lainnya.” 

maka ia akan diselamatkan dari musibah tersebut, musibah apapun itu semasa ia hidup.”43 

7. Sa’d mengkisahkan bahwa Rasullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Doa Dzun Nuun (Nabi 
Yunus) ketika ia berdoa dalam perut ikan paus adalah:  

 كْنُت ِمَن الظاِلِم 
ِّ
َك ِإ

َ
َحان ْ َت ُس

ْ
َّ أن َ ِإلَه ِإ  

Laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu minazh zhaalimiin 

‘Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, 
sesungguhnya aku adalah termasuk diantara orang-orang yang berbuat aniaya.’ 
Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah 
melainkan Allah kabulkan baginya.”44 
 
 

8. Abu Hurayrah berkisah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda 

َك)  ِ  
ُ

ا نُعذ
ّ
ْعَداءِ (اللهم إن

َ
ِة األ

َ
َقاِء، َوُسوِء الَقَضاِء، َوَشَمات ِء، َوَدَرِك الشَّ َ َ ِمْن َجْهِد ال   

Allahumma innaa na’uudzi bika min jahdi al-balaa wa daraki ash-shaqaai wa 
soo-i al-qadhaa-i wa min shamatati ala’adaa-i 

 
Berlindunglah kalian kepada Allah dari kerasnya musibah, turunnya kesengsaraan yang terus 

menerus, buruknya qadha serta kesenangan musuh atas musibah yang menimpa kalian.45 
 
 
 
 

 
43 Ibn Majah 3892 - 

ه ع ِ ـ ص هللا عل اَل َرُسوُل ا
َ
اَل ق

َ
ِ َع كِث  " وسلم ـ َ◌ِن اْبن ُعَمَر، ق ل

ضَّ
َ
ِه َوف ِ َك 

َ ا اْبَت ِ ِممَّ ا
َ
ِ الِذي َعاف ِ َقاَل الَحْمُد 

َ
ٍَء ف َ ِجَئُه َصاِحُب 

َ
َمْن ف

 ً ِض فْ
َ
ْن َخلَق ت اَن  -ِممَّ اِئنا َما  َِء  َ ِلَك ال

َ
َ ِمْن ذ ِ ُعو  

44 Tirmidhi, 3505 & Musnad Ahmad - 
ه وسلم َ◌ْن َسعْ ع ِ ص هللا عل اَل َرُسوُل ا

َ
اَل ق

َ
 كْنُت ِمَن الظاِلِم  " ٍد، ق

ِّ
َك ِإ

َ
َحان ْ َت ُس

ْ
َّ أن َ ِإلَه ِإ ْطن الُحوِت  َ  ِ  َدَعا َوُهَو 

ْ
وِن ِإذ  ِذي النُّ

ُ
 .َ َدْعَوة

 َّ طُّ ِإ
َ
ٍء ق ْ َ

 ِ ْدُع ِبَها َرُجٌل ُمْسِلٌم  َ ُه لْم 
َّ
ِإن

َ
ُ لُه ف  " اْسَتَجاَب ا

45 Bukhari 6616 - 
اَل 

َ
ه وسلم ق ِّ ص هللا عل

ِ
، َعن النَّ

َ
َرة ْ َ ِ ُه ْعَداءِ  " َعْن أ

َ
ِة األ

َ
َقاِء، َوُسوِء الَقَضاِء، َوَشَمات َِء، َوَدَرِك الشَّ َ ِ ِمْن َجْهِد ال ا ِ وا 

ُ
ذ َعوَّ

َ
ت  
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9. Ummu Salamah mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:Tidaklah 
seorang  Muslim pun yang tertimpa suatu musibah, lalu ia mengucapkan perkataan yang 
diperintahkan oleh Allah: 

ِه َراِجُعوَن  ْ ا ِإل
َّ
ن ِ ِ َو ِ ا 

َّ
 ِإن

 ِ  ِ ا ِمْنَهااللُهمَّ أُجْر ْ ِ َخ ِ َوأْخِلْف  َب ُمِص  

Innalillahi wa inna ilaihi raji’uun 
Allahumma ajurnii fii mushibatii wa akhlif lii khairan minha 

Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada-Nya. Ya 
Allah, berilah aku pahala dalam musibahku dan gantilah dengan yang lebih baik daripadanya,” 
 
Kecuali Allah akan menggantikan untuknya yang lebih baik daripadanya.”46 

10. Anas bercerita bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Ketika seseorang keluar 
dari rumahnya dan berdoa: 

 ِ ا ِ  
َّ  ِإ

َ
ة وَّ

ُ
َ ق َ َحْوَل َو  ِ لُت َع ا َو

َ
ِ ت ْسِم ا ِ  

Bismillahi, tawakkaltu’ala Allah, wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah 

“Dengan nama Allah, aku bertawakkal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan 
Allah.” 
 
maka disampaikan kepadanya: “Kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi kebutuhannya, dan kamu 
dilindungi.” Seketika itu setan-setanpun menjauh darinya. Lalu salah satu setan berkata kepada 
temannya: Bagaimana mungkin kalian bisa mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, 
dicukupi, dan dilindungi?”47 

 

 Utsman radhiyallahu ‘anhu ketika dia terluka dan berlimpah darah, berkata: 
حانك إ كنت من الظالم .الله ك و أستعينك ع جميع ال إله إال أنت س م إ أستعد

لي   أموري و أسألك الص ع 
“Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah 
termasuk diantara orang-orang yang berbuat aniaya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu 
dari berbuat aniaya dan segala hal buruh lainnya. Aku bermohon pada-Mu untuk menganugerahiku 
kesabaran untuk semua musibah yang Kau timpakan padaku.”48 

 
46 Muslim 918 - 

 
َ
ِ ص هللا علاْبَن َسِفيَنة ُقوُل َسِمْعُت َرُسوَل ا

َ
ه وسلم ت ِّ ص هللا عل

ِ
، َزْوَج النَّ

َ
ُه َسِمَع أمَّ َسلَمة

َّ
ُث أن َحدِّ ُ ُقوُل ،  َ ُه  " ه وسلم  ُ ِص

ُ
ٍد ت ْ َما ِمْن َع

 ِ ِه َراِجُعوَن اللُهمَّ أُجْر ْ ا ِإل
َّ
ن ِ ِ َو ِ ا 

َّ
ُقوُل ِإن َ  فَ

ٌ
ة َ ا ِمْنَها  ُمِص ْ َبِتِه َوأْخلَف لُه َخ ِ ُمِص  

ُ َّ أَجَرُه ا ا ِمْنَها ِإ ْ ِ َخ ِ َوأْخِلْف  َب َ أُبو  . "ِ ُمِص ِّ ُو
ُ
ا ت لمَّ

َ
الْت ف

َ
ق

 ْ ِ َخ  
ُ أْخلَف ا

َ
ه وسلم ف ِ ص هللا عل ِ َرُسوُل ا َما أَمَر لُت 

ُ
 ق

َ
ه وسلمَسلَمة ِ ص هللا عل ا ِمْنُه َرُسوَل ا  

47 Abu Dawud 5095 - 
اَل 

َ
ه وسلم ق َّ ص هللا عل

ِ
س ْبن َماِلٍك، أنَّ النَّ

َ
ا "َعْن أ ِ  

َّ ةَ ِإ وَّ
ُ
َ ق َ َحْوَل َو  ِ لُت َع ا َو

َ
ِ ت ْسِم ا ِ َقاَل 

َ
ِتِه ف ْ ُجُل ِمْن َب َج الرَّ َ ا َخ

َ
اَل  . "ِ ِإذ

َ
َقاُل  "ق ُ

ْد 
َ
َف لَك ِبَرُجٍل ق ْ َطاٌن آَخُر ك ْ ُقوُل لُه َش َ ُ فَ اِط َ َّ لُه الشَّ َن َ َت

َ
َت ف َت َوُوِق ِف َت َو ِئٍذ ُهِد َ َ ِحي ِ َ َوُو ِ   ُهِدَي َو

48 Tarikh Damishq 39/401 
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Penutup 
 
Bediuzzman Said Nursi (w. 1960) pejuang perlawanan sekulerisme di Turki menyiarkan beberapa kata-
kata bijak tentang musibah dengan berkata, “Dalam segalanya, bahkan hal-hal yang terlihat paling 
buruk, ada sisi indah di dalamnya. Ya, segalanya di dunia, apapun kejadiannya, baik itu indah dengan 
caranya sendiri – ini yang disebut ‘kecantikan sejati’ (Husni Bizzat), atau benar-benar indah dalam 
kenyataannya – disebut ‘kecantikan yang relatif’ (Husni Bilgair). Ada beberapa kejadian tertentu yang 
sepertinya tambak buruk dan membingungkan, tapi dibalik itu semua ada hal-hal indah dan tepat yang 
bersinar… Dibalik selubung peristiwa seperti badai, gempa bum dan wabah, ada banyak keindahan 
tersembunyi. . Segala kemungkinan tidak akan tumbuh dan berkembang jadi indah jika hanya dinilai dari 
penampilan yang tampak jelek. Seperti halnya pergolakan pada umumnya dan perubahan semesta tak 
ubahnya titik hujan. Namun karena manusia kecanduan pada penampilan dan egois, yang dilihat hanya 
bagian luar dan menyebutnya sebagai sesuatu yang jelek. Karena egois, manusia hanya melihat sesuai 
dengan kepentingannya dan menilainya jelek. Meskipun satu hal memang seperti itu, begitu banyak sisi 
lain yang merupakan bukti nyata nama-nama Sang Pencipta.”49 
 
Imam Al Gazhali berkata, “Dalam kehidupan yang rumit ketika kesulitan dan penderitaan menghampiri 
seseorang dan gelapnya seaka tak berujung, kesabaran adalah satu-satunya perilaku yang menjadi 
cahaya seorang Muslim, yang menjaganya dari kesimpangsiuran dan menyelematkannya dari jebakan 
kekecewaan, keputusasaan dan rasa frustrasi. “ 
 
Allah bersabda, 

ْعلَم وَ 
َ
ٰ ن َّ ْم َح

َّ
لَون ْ ْم لَن اَر َ لَو أْخ ْ َن َونَ اِب ْم َوالصَّ الُمَجاِهِديَن ِمن  

Dan sungguh, Kami benar-benar akan menguji kamu sehingga Kami mengetahui orang-orang 
yang benar-benar berjihad dan bersabar diantara kamu, dan akan Kami uji perihal kamu. 
Quran 47:31 

ن  ٰ أَمٍم مِّ ُعونَ َولَقْد أْرَسلَنا ِإ َّ َ اِء لَعلُهْم َيَت َّ َّ أَساِء َوال َ ال ِ اُهم 
َ
ن

ْ
أَخذ

َ
ِلَك ف ْ قَ  

ْعَملونَ  َ وا 
ُ
ان َطاُن َما  ْ َن لُهُم الشَّ ُهْم َوَزَّ ــُ ل

ُ
َسْت ق

َ
ن ق ِ ٰ

َ
ُعوا َول َّ َ َ

أُسَنا ت َ  َجاَءُهم 
ْ
 ِإذ

َ
 لْو

Dan sungguh, Kami telah mengutus (rasul-rasul) kepada umat-umat sebelum engkau, kemudian Kami 
siksa mereka dengan (menimpakan) kemelaratan dan kesengsaraan, agar mereka memohon (kepada 
Allah) dengan kerendahan hati, 

Tetapi mengapa mereka tidak memohon (kepada Allah) dengan kerendahan hati ketika siksaan Kami 
datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menjadikan terasa 
indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. 
Quran 6:42 
 
 
 

 
49 Risale-i Nur, 18th Word 
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َ
ٍء ق ْ َ

لِّ   ٰ ُهَو َع
َ
ْ ف َخ ِ ْمَسْسَك  َ ن  ِ  ُهَو ۖ َو

َّ
اِشَف لُه ِإ  

َ َ
ٍّ ف ُ

ِ  
ُ ْمَسْسَك ا َ ن  ِ ِديٌر َو  

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya 
selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maka Kuasa atas segala 
sesuatu. 
Quran 6:17 

س 
ُ
نف

َ ْ
ْمَواِل َواأل

َ ْ
َن األ ْقص مِّ

َ
ع َون َن الَخْوِف َوالُج ٍء مِّ ْ َ

ِ م 
َّ
لَون ْ نَ َولَن اِب ِّ الصَّ َ َمَراِت ۗ َو

َّ
َوالث  

ِه َراِجُعونَ  ْ ا ِإل
َّ
ن ِ ِ َو ِ ا 

َّ
الوا ِإن

َ
 ق

ٌ
ة َ ِص ا أَصاَبْتُهم مُّ

َ
 الِذيَن ِإذ

Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan 
buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. 
(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata “Innalillahi wa inna ilaihi raji’un” 
(sesungguhnya kami milih Allah dan kepada-Nyalah kami kembali) 
Quran 2:155-156 
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Bacaan lanjut: 

Badhl Al Ma’un fi Fadl Al Ta’un – Ibn Hajar 

Tuhfat AlRaghibin fi Bayan Amr AlTawa’in – Zakariya Al Ansari (a summary of the above work by 
Ibn Hajar) 

Kitab Al ‘Itibar – Ibn Qutaybah 

Kitab Al Marad wa Al Kaffarat – Ibn Abu Al Dunya 

Ma rawahu Al Wa’un fi  Akhbar Al Ta’un – Al Suyuti 

Kitab Al Ta’un wa Ahkamuhu – Al Munajjimy 

Plague in Early Islamic History – Michael W. Dols 

Ta’un and Waba’ Conceptions of Plague and Pestilence in Early Islam – Lawrence I. Conrad 
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