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PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah, buku berjudul “Kepustakaan Medis-
Pandemik di Dunia Islam (Deskripsi dan Anotasi Singkat
Manuskrip-Manuskrip Wabah, Pandemi, dan Penyakit
Menular) ini akhirnya selesai dan dengan demikian dapat
dibaca oleh para pembaca. Seperti tampak pada judulnya,
buku ini hanya memuat deskripsi dan anotasi singkat
naskah-naskah manuskrip yang membahas tentang wabah
penyakit menular (pandemi) sepanjang sejarah Islam. Buku
ini hanya menampilkan informasi singkat karya-karya
tersebut, uraian mendetail dan komprehensif tentu
membutuhkan waktu yang sangat panjang. Motivasi
penulisan buku ini tidak lain adalah karena momentum
wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang sedang
melanda di seluruh dunia saat ini, dan khususnya di negeri
kita Indonesia.

Secara umum, buku ini berisi informasi sejumlah
naskah-naskah manuskrip yang membahas tentang wabah
penyakit menular, khususnya yang dikenal dalam sejarah
Islam dengan Tha’un. Melalui informasi naskah-naskah
(manuskrip) yang pernah ditulis oleh para ulama dan dokter
Muslim ini, tampak bahwa fenomena wabah penyakit
menular (pandemi) sejatinya telah ada dan berulang kali
terjadi sepanjang sejarah umat manusia. Selain itu, berbagai
literatur (manuskrip) ini juga memberi pesan dan kearifan
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bahwa setiap fenomena wabah senantiasa terkait dengan
aspek sosial, medis, dan syariat.

Semoga kehadiran buku kecil ini dapat memberi
wawasan dan informasi berharga bagi para pembaca.
Semoga wabah yang sedang terjadi tahun ini (khususnya di
negeri kita) akan segera berlalu, dan semua kita dapat
mengambil hikmah dan pelajaran darinya.

Medan,
7 Sya’ban 1441/1 April 2020

Arwin Juli Rakhmadi  Butar-Butar
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PENGANTAR

Dr. Agussani, MAP.
Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Fenomena wabah Covid-19 yang sedang terjadi saat
ini di Indonesia dan melanda di seluruh dunia tampaknya
benar-benar telah melumpuhkan aktivitas masyarakat di
berbagai bidang. Hal ini tidak terkecuali pula dalam
aktivitas pendidikan dan pengajaran di berbagai
tingkatannya, mulai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP),
Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga Perguruan Tinggi.
Dalam konteks masyarakat secara umum, wabah ini tentu
sangat berdampak secara ekonomi yang berakibat kesulitan
dalam mencari rezeki khususnya bagi warga dengan
ekonomi lemah. Namun secara sosio-religius, fenomena
wabah Covid-19 ini tentunya memiliki nilai dan hikmah
yang bisa diambil, yang mana setiap orang berbeda dalam
merasa dan mengekspresikan hati, pikiran, dan
perasaannya.

Bagi para dokter dan Pemerintah, hal ini tentunya
menjadi tanggung jawab dan sekaligus tantangan besar dan
amat berat, dimana dua elemen ini adalah ujung tombak
untuk menyelesaikan wabah yang ganas ini. Oleh karena
itu sinergi keduanya bersama masyarakat sangat diperlukan.
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Singkat kata, kami mengucapkan terimakasih kepada
saudara Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar (dosen UMSU),
yang di tengah masa bekerja dari rumah (work from home)
sebagi telah ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara (UMSU), beliau manfaatkan dengan
menulis buku ini. Tentunya buku ini sangat relevan untuk
situasi saat ini, selain kiranya buku ini juga dapat memberi
spirit khususnya bagi para dokter yang berada di garda
terdepan menangani wabah ini. Sebab, dalam sejarah
sebagaimana tampak dari anotasi literatur-literatur
manuskrip dalam buku ini, bahwa para dokter, para tokoh
agama (ulama), dan masyarakat secara umum adalah ujung
tombak menyelesaikan setiap wabah pandemik yang terjadi.

Selain itu, beberapa wawasan dan informasi penting
di buku ini adalah, ternyata kebijakan tetap tinggal di
rumah (stay at home), tidak pergi atau mendatangi lokasi
wabah, tetap berihtiar dan berdoa, adalah telah merupakan
tradisi dan tampaknya semacam sunatullah di bangsa-
bangsa silam yang mengalami wabah penyakit menular
yang bersifat global (pandemik). Sekali lagi kami
mengucapkan terimakasih kepada saudara Arwin Juli
Rakhmadi Butar-Butar atas terbitnya buku, semoga
bermanfaat dan memberi wawasan bagi para pembacanya.[]

Medan,
8 Sya’bah 1441/2 April 2020
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KARYA-KARYA TENTANG WABAH-PANDEMIK
SEPANJANG SEJARAH1

Hari ini (tahun 2020), Indonesia dan hampir seluruh
Negara-negara di dunia mengalami wabah pandemik
bernama Covid-19. Patut dicatat, fenomena wabah sejatinya
telah terjadi berulangkali sepanjang sejarah umat manusia.
Berbagai catatan sejarah melalui literasi tulis yang ada
memberi informasi tentang hal itu.

Dalam sejarah, para dokter mendeskripsikan wabah-
wabah yang terjadi dalam tinjauan medis, lalu dicarikan
solusi dan penanganannya secara medis pula. Hal ini
menginisiasi munculnya teknik-teknik pengobatan dan
obat-obatan yang relevan untuk penyakit (wabah) tersebut.
Sementara itu para fukaha dan ahli agama juga ikut
memberi kontribusi dari sisi hukum dan hikmah wabah itu.

1 Sumber:
- Ahmad ‘Isham ‘Abd al-Qadir al-Katib, dalam tahkik dan dirasah

atas naskah “Badzl al-Ma’un fi Fadhl ath-Tha’un” karya al-
Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-‘Asqallany (Riyadh: Dar al-
‘Ashimah, t.t.), h. 32-41.

- Nakah “Ma Rawahu al-Wa’un fi Akhbar ath-Tha’un” karya al-
Hafizh Jalal ad-Din as-Suyuthy (w. 911 H/), lembar ke-16-18.
Sumber naskah: Maktabah al-Baladiyah, Iskandariah (Mesir).

- Dr. Muhammad Ali ‘Atha, Kutaibah ath-Tha’un (al-Juhud al-
‘Ilmiyyah al-Islamiyyah fi Mukafahah al-Aubi’ah wa ath-
Thawa’in), dalam http://www.hamassa.com (akses: 4 April 2020
jam 21:02 WIB.).
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Para fukaha juga berperan menangkis pemahaman-
pemahaman yang berkembang bahwa wabah tersebut
merupakan konspirasi makhluk halus sehingga memerlukan
terapi supranatural.

Selain itu, para ahli agama (fukaha atau ulama) juga
berperan mengedukasi masayarakat setiap kali terjadi
wabah untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah
dengan memperbanyak taubat, istigfar, sabar, dan rida, serta
menerima dan menyadari sepenuhnya semua adalah
ketentuan Allah.

Khusus fenomena Tha’un (penyakit menular global),
sejatinya telah terjadi berulang kali sepanjang sejarah, hal
ini sebagaimana telah tercatat dalam buku-buku sejarah
yang menginformasikan tentang kapan dan dimana saja
wabah Tha’un itu pernah terjadi, berapa jumlah orang yang
meninggal dunia disebabkan wabah itu, bagaimana respons
masyarakat ketika itu, dan lain-lain. Bahkan, beberapa
literatur tentang wabah adakalanya ditulis karena memang
telah terjadi dan menimpa dirinya atau kerabatnya.
Misalnya, Ibn Hajar (w. 852 H/1448 M) yang kehilangan 3
putrinya dalam sebuah tragedi pandemi. Lalu Ibn al-Wardy
(w. 749 H/1348 M) yang wafat dalam sebuah wabah yang
terjadi di Aleppo dan kawasan lainnya (sejak tahun 742 H
sampai tahun 749 H/1348 M). Lalu Taj ad-Din as-Subky (w.
771 H/1369 M) yang wafat dalam salah satu peristiwa
pandemi, dan lain-lain.

Berikut ini dikemukakan tahun-tahun peristiwa
terjadinya wabah (sejak abad ke-1 H/7 M sampai abad ke-14
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H/20 M) yang dikutip dari berbagai sumber. Juga,
dikemukakan karya-karya tulis tentang wabah-pandemik
sebagai ditulis oleh para dokter dan ulama.

Abad 1 H/7 M
1. Tha’un Syairawiyah di Mada’in (Persia) pada tahun ke-

6 H/627 M yaitu di zaman Nabi Saw.
2. Tha’un ‘Amwas (nama desa antara Quds dengan

Ramlah) tahun 17 H/638 M atau tahun 18 H/639 M
yaitu di Syam, yang merenggut 25 ribu orang (ada
yang mengatakan 30 ribu orang), dimana pada
pandemi ini juga banyak menewaskan sejumlah
sahabat seperti Abu Ubaidah, Mu’adz bin Jabal, Abu
Malik al-‘Asy’ary, Yazid bin Abi Sufyan, al-Harits bin
Hisyam, Suhail bin Amr, dan lain-lain.

3. Tha’un di Kufah tahun 49 H/669 M.
4. Di Hasanah tahun 53 H/673 M, yang menewaskan

Ziyad bin Abihi.
5. Di Mesir tahun 66 H/686 M.
6. Di Basrah tahun 69 H/689 M (ada pendapat yang

menyatakan tahun 67 H/687 M, 69 H/689 M, 70 H/690
M, dan 72 H/692 M). Dinamakan juga dengan Tha’un
‘al-Jarif’ yang merenggut puluhan ribu nyawa.

7. Di Mesir tahun 85 H/704 M.
8. Di Basrah yaitu Tha’un ‘al-fityat’ dan ‘al-‘adzry’ tahun

87 H/706 M (ada pendapat yang menyatakan tahun 82
H/701 M, 84 H/703 M, 85 H/704 M, 86 H/705 M, 87
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H/706 M), dinamakan demikian oleh karena sangat
banyak orang yang meninggal dunia.

9. Tahun 86 H/705 M (yaitu tahun wafatnya Abdul Aziz
bin Marwan).

10. Lalu Tha’un ‘al-asyraf’, dinamakan demikian karena
banyaknya orang-orang mulia yang wafat, yaitu tahun
100 H/718 M.

11. Tha’un ‘Ady bin Arthah tahun 100 H/718 M.

Abad ke-2 H/8 M
1. Tahun 107 H/725 M di Syam.
2. Tahun 115 H/733 H di Syam.
3. Tahun 127 H/745 M (dinamakan Tha’un Ghurab).
4. Tahun 131 H/749 M (dinamakan Tha’un Sullam bin

Qutaibah).
5. Tahun 134 H/751 M (dinamakan Tha’un Rayy).
6. Tahun 146 H/763 M di Bagdad.

Abad ke-3 H/9 M
1. Tahun 221 H/836 M di Basrah.
2. Tahun 249 H/863 M di Irak.

Karya-karya di abad ini:
- “Fi al-Abkhirah al-Mashlahah li al-Jaww Min al-

Waba’” : Al-Kindy (w. 260 H/874 M). Naskahnya
sudah tidak ditemukan lagi (hilang), namun sejumlah
substansinya telah dikutip oleh At-Tamimy.
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- Risalah fi Idhah al-‘Illah fi as-Sama’im al-Qatilah as-
Sama’iyyah wa Huwa Qaul al-Muthlaq fi al-Waba’ :
Al-Kindy (w. 260 H/874 M). Naskahnya juga telah
hilang.

- Risalah fi al-Adawiyah al-Musyfiyah Min ar-Rawa:ih
al-Mu’dzyiyah : Al-Kindy (w. 260 H/874 M),
naskahnya juga sudah hilang.

- Kitab ath-Thawa’in : Ibn Aby ad-Dunya (w. 281 H/894
M).

- Kitab fi al-I’da’ : Qustha bin Luqa (w. sekitar tahun 300
H/912 M).

Abad ke-4 H/10 M
1. Tahun 301 H/913 M.
2. Tahun 324 H/936 M di Isfahan.
3. Tahun 346 H/957 M.

Karya-Karya di abad ini:
- As-Sabab fi Qatl Rih as-Sumum Aktsar al-Hayawan :

Ar-Razy (w. 313 H/925 M)
- Ar-Risalah al-Waba’iyah : Ar-Razy (w. 313 H/925 M)
- Na’t al-Asbab al-Maulidah li al-Waba’ fi Mishr wa

Thariq al-Hailah fi Dzalika wa ‘Ilaj Ma Yatkhawwafu
Minhu : Ibn al-Jazzar (w. 369 H/979 M), naskahnya
sudah hilang, namun beberapa substansi
pembahasannya telah dikutip oleh At-Tamimy dan
Ali bin Ridhwan.
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- Maddah al-Baqa’ fi Ishlah Fasad al-Hawa’ wa at-
Taharruz Min Dharar al-Auba’ : Muhammad bin
Ahmad at-Tamimy al-Maqdisy (ditulis tahun 370
H/980 M). Naskah ini sudah ditahkik oleh Yahya asy-
Syi’ar (Ma’had al-Makhthuthat al-‘Arabiyyah, 1999
M).

- Khuthbah fi Dzikr al-Maut wa al-Waba’ : Al-Khathib
bin Nabatah (w. 374 H/984 M). Salah satu naskahnya
ada di “Khizanah Jami’ al-Qairawan”.

Abad ke-5 H/11 M
1. Tahun 406 H/1015 M di Basrah.
2. Tahun 423 H/1032 M di India dan Asia.
3. Tahun 425 H/1034 M di Syiraz, Wasith, Ahwaz,

Basrah, dan Bagdad.
4. Tahun 433 H/1041 M di Mousil, Aljazera, dan Bagdad.
5. Tahun 449 H/1057 M di Bukhara, Azerbaijan, Ahwaz,

Wasith, Basrah, dan Samarkand.
6. Tahun 452 H/1060 M di Hijaz dan Yaman.
7. Tahun 455 H/1063 M di Mesir.
8. Tahun 469 H/1076 M di Damaskus.
9. Tahun 478 H/1085 M, bermula di Irak lalu menyebar

ke seluruh dunia.

Karya-karya di abad ini:
- Risalah fi Tahqiq Amr al-Waba’wa al-Ihtiraz Minhu

wa Ishlahuhu Idza Waqa’a : Abu Sahl al-Masihy (w.
401 H/1010 M), telah ditahkik oleh Luth Allah Qary
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denagn judul “Risalatan fi al-Jughrafiya ath-
Thibbiyyah wa Ta’tsir al-Bi’ah Ma’a Dirasah ‘an
Turatsina al-‘Ilmy Haula al-Maudhu’ (Jami’ah al-
Kuwait dan al-Jam’iyyah al-Jughrafiyyah al-
Kuwaitiyah, 1426 H/2005 M).

- Daf’ al-Midhmar al-Kulliyyah ‘an al-Abdan al-
Insaniyyah : Ibn Sina (w. 428 H/1037 M), telah
ditahkik oleh Zuhair al-Baba (Ma’had at-Turats al-
‘Ilmy al-‘Araby Aleppo, 1984 M).

- Daf’ Midhmar al-Abdan bi Ardh Mishr : Ali bin
Ridhwan (w. 460 H/1068 M), telah diterbitkan di
Amerika Serikat dan dicetak di Bagdad tahun 1988
M, lalu di Kuwait tahun 1994 M.

Abad ke-6 H/12 M
1. Tahun 575 H/1179 M di Bagdad.
2. Tahun 597 H/1200 M di Mesir.

Karya di abad ini:
- Al-Ifadah wa al-I’tibar fi al-Umur al-Musyahadah wa

al-Hawadits al-Mu’ayanah bi Ardh Mishr : ‘Abd al-
Lathif al-Baghdady (w. 629 H/1231 M), telah dicetak
di London dan Damaskus. Buku ini ditulis karena
Tha’un yang terjadi di Mesir.

Abad ke-7 H/13 M
1. Tahun 633 H1235 M.
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Karya-karya di abad ini:
- Idza Nazala al-Waba’ bi Ardh Qawm : Muhammad

bin Yusuf al-Mazdaghy al-Fasy (w. 655 H/1257 M).
Naskah ini saat ini telah hilang. :

- Jami’ al-Ghardh fi Hifzh ash-Shihhah wa Daf’ al-
Maradh : Ibn al-Quf (w. 685 H/1286 M), ditahkik
oleh Samy Hamaranah (al-Jami’ah al-Urduniyah,
Aman, 1989 M).

Abad ke-8 H/14 M
1. Tahun 720 H/1320 M di Mesir.
2. Tahun 749 H/1348 M di Makkah.
3. Tahun 764 H/1362 M di Cairo dan Damaskus.
4. Tahun 769 H/1367 M.
5. Tahun 771 H/1369 M di Damaskus.
6. Tahun 781 H/1379 M dan 783 H/1381 M di Mesir.
7. Tahun 791 H/1389 M.

Karya-karya di abad ini:
- An-Naba’ ‘an al-Waba’ : Zain ad-Din bin al-Wardy

(w. 749 H/1348 M).
- Kitab ath-Tha’un : Abu Ja’far Ahmad bin Ibrahim bin

Ahmad bin Shafwan al-Malaqy (w. 763 H/1361 M),
salinan naskahnya sudah hilang.

- Ishlah an-Niyyah fi al-Mas’alah ath-Tha’uniyyah :
Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Muhmmad bin Ja’far
bin Musytamil al-Aslamy al-Bilyany (w. 764 H/1362
M).
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- Tahshil Ghardh al-Qashid fi Tafshil al-Maradh al-
Wafid : Abu Ja’far Ahmad bin Aby al-Hasan Ali bin
Muhammad bin Ali bin Khatimah al-Anshary (w.
770 H/1368 M), ditahkik oleh Muhammad Hasan
dalam “Tsalatsu Rasa’il Andalusiyyah fi ath-Tha’un
al-Jarif”, diterbitkan oleh “al-Majma’ at-Tunisy li al-
‘Ulum wa al-Adab wa al-Funun”, 2013 M.

- Maqamah al-Khalil bin Aibak ash-Shafady (w. 764
H/1362 M), ditulis tatkala terjadi wabah Tha’un pada
tahun 749 H/1348 M. Ini sebagaimana disebutkan Ibn
Hajar dalam “Badzl al-Ma’un”.

- Juz’ fi ath-Tha’un : Taj ad-Din as-Subky (w. 771
H/1369 M), naskahnya saat ini telah hilang.

- Hall al-Huba li Irtifa’ al-Waba : Waly ad-Din al-
Malawy (w. 774 H/1372 M), telah ditahkik oleh
Shalih al-Azhary.

- Muqni’ah as-Sa’il ‘an al-Maradh al-Ha’il : Lisan ad-
Din al-Khathib (w. 776 H1374 M). Ditulis saat terjadi
wabah Tha’un di Andalusia tahun 749 H/1348 M.
Naskah ini telah ditahkik oleh Hayyah Qarah.

- Syarh Risalah Muqni’ah as-Sa’il ‘an al-Maradh al-
Ha’il : Abdullah bin Muhammad al-Khathib al-
Salmany al-Gharnathy (sekitar tahun 769 H/1367 M).

- Dzikr al-Waba’ wa ath-Tha’un : Abu Muzhaffar as-
Sarramary Yusuf bin Muhammad al-‘Abbady ad-
Dimasyqy al-Hanbaly (w. 776 H/1374 M). Salah satu
naskahnya ada di Chester Beatty dan telah ditahkik
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oleh Syaukat Rifqy Syaukat (ad-Dar al-Atsariyah,
Aman, 1425 H/2003 M)

- Tahqiq an-Naba ‘an Amr al-Waba : Muhammad bin
Ali al-Lakhmy asy-Syaqury (hidup tahun 776 H/1374
M). Naskah ini sudah hilang.

- Taqyid an-Nashihah : Muhammad bin Ali bin
Abdillah al-Lakhmy asy-Syaqury (hidup tahun 776
H/1374 M), telah ditahkik oleh Muhammad Hasan
dalam “Tsalatsu Rasa’il Andalusiyyah fi ath-Tha’un
al-Jarif”.

- Risalah fi Ijtinab Waba’ ath-Tha’un : Muhammad bin
Ali bin Abdillah al-Lakhmy asy-Syaqury (hidup
tahun 776 H/1374 M).

- Daf’ an-Niqmah fi ash-Shalah ‘ala Nabiyy ar-Rahmah
: Ahmad bin Yahya at-Tilmisany (w. 776 H/1374 M).

- Ath-Thibb al-Masnun fi Daf’ ath-Tha’un : Ahmad bin
Yahya at-Tilmisany (w. 776 H/1374 M).

- Kitab ath-Tha’un wa Ahkamuhu : Syams ad-Din al-
Munjiby al-Hanbaly (w. 785 H/1383 M). Ditulis
tatkala terjadi wabah Tha’un tahun 764 H. Telah
ditahkik oleh Ahmad bin Muhammad Al Tsany (Dar
Ibn Hazm).

- Juz’ fi ath-Tha’un : Badr ad-Din az-Zarkasyi asy-
Syafi’iy (w. 794 H/1391 M). Saat ini salinan
naskahnya sudah hilang.

Abad ke-9 H/15 M
1. Tahun 809 H/1406 M di Mesir
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2. Tahun 813 H/1410 M
3. Tahun 819 H/1416 M
4. Tahun 821 H/1418 M
5. Tahun 822 H/1419 M
6. Tahun 827 H/1423 M di Quds.
7. Tahun 833 H/1429 M di Mesir.
8. Tahun 841 H/1437 M
9. Tahun 849 H/1445 M
10. Tahun 853 H/1449 M
11. Tahun 859 H/1454 M
12. Tahun 864 H/1459 M
13. Tahun 873 H/1468 M
14. Tahun 886 H/1481 M di Andalusia.
15. Tahun 897 H/1491 M di Quds.

Karya-karya di abad ini:
- Al-Maqalah al-Hukmiyah fi al-Amradh al-

Waba’iyah : Ali bin Abdillah at-Tadily (w. 816
H/1413 M).

- Maqamah fi Amr al-Waba’ : Umar bin Ali al-Malaqy
(hidup tahun 844 H/1440 M).

- Badzl al-Ma’un fi Fadhl ath-Tha’un : al-Hafizh Ibn
Hajar al-Asqallany (w. 852 H/1448 M).

- Du’a’ li Daf’ ath-Tha’un : al-Hafizh Ibn Hajar al-
Asqallany (w. 852 H/1448 M).

- Tasliyah al-Wajim fi ath-Tha’un al-Hajim : Zain ad-
Din ash-Shalihy al-Qadiry (w. 856 H/1452 M).
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- Al-Ad’iyah al-Muntakhabah fi al-Adawiyah al-
Mujarrabah : al-Busthamy ‘Abd ar-Rahman al-
Anthaky (w. 858 H/1454 M).

- Washf ad-Dawa’ fi Kasyf Afat al-Waba’ : ‘Abd ar-
Rahman al-Anthaky al-Hanafy (w. 858 H/1454 M).
Naskahnya sudah hilang.

- Izhhar an-Naba fi Su’al Daf’ al-Waba : ‘Ilm ad-Din
Shalih al-Bulqainy (w. 868 H/1463 M).

- Mukhtashar Badzl al-Ma’un : Yahya bin Makhluf al-
Haddady al-Mishry (w. 871 H/1466 M).

- Washiyyah an-Nashih al-Awadd fi at-Tahaffuzh
Min al-Maradh al-Wafid Idza Wafada : Muhammad
bin Aby Bakr al-Qisy (w. 888 H atau 889 H/1484
M).

- Ath-Thibb fi Tadbir al-Musafirin wa Maradh ath-
Tha’un : ‘Abd al-Qahir bin Muhammad at-Tunisy
(w. 899 H/1493 M).

- Al-Ajwibah at-Tunisiyyah ‘ala al-As’ilah al-
Gharnathiyah : Muhammad bin al-Qasim at-Tunisy
(w. 894 H/1488 M).

Abad ke-10
1. Tahun 969 H/1561 M di Bait al-Maqdis dan

sekitarnya.
2. Tahun 980 H1572 M sampai 982 H/1574 M
3. Tahun 987 H/1579 M
4. Tahun 995 H/1586 M
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Karya-karya di abad ini:
- Fatawa fi ath-Tha’un : Muhammad bin Muhammad

al-Mary al-Maqdisy (w. 906 H/1500 M).
- Kitab ath-Thawa’in : Ibn al-Mubarrid al-Hanbaly

(w. 909 H/1503 M).
- Funun al-Manun fi al-Waba’ wa ath-Tha’un : Ibn al-

Mubarrid al-Hanbaly (w. 909 H/1503 M).
- Ma Rawahu al-Wa’un fi Akhbar ath-Tha’un : al-

Hafizh Jalal ad-Din as-Suyuthy (w. 911 H/1505 M).
- Al-Maqamah ad-Durriyyah fi ath-Tha’un : al-Hafizh

Jalal ad-Din as-Suyuthy (w. 911 H/1505 M).
- Radd as-Suyuthy ‘ala Su’al ‘an Sabab al-Waba’ : al-

Hafizh Jalal ad-Din as-Suyuthy (w. 911 H/1505 M).
- Risalah al-Waba’ wa Jawaz al-Firar Minhu : Shalah

ad-Din Mushtafa al-Hanafy (w. 911 H/1505 M).
- Mijinnah ath-Tha’un wa al-Waba’ : Ilyas al-Yahudy

bin Ibrahim al-Asiyany (ditulis tahun 915 H/1509
M).

- Tuhfah ar-Raghibin fi Bayan Amr ath-Thawaghin :
Zakariya bin Muhammad al-Anshary (w. 926
H/1519 M).

- Al-Iba’ fi Mawaqi’ al-Waba’ : Idris bin Hisam ad-Din
al-Badlisy (w. 930 H/1523 M).

- Hushn al-Waba’ : Idris bin Hisam ad-Din al-Badlisy
(w. 930 H/1523 M).

- Risalah ath-Tha’un : Idris bin Hisam ad-Din al-
Badlisy (w. 930 H/1523 M).
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- Rahah al-Arwah fi Daf’ ‘Ahah al-Asybah : Ibn Kamal
Basya (w. 940 H/1533 M).

- Risalah fi al-Manafi’ wa al-Khawash li Daf’ ath-
Tha’un wa al-Waba’ : Ibn Kamal Basya (w. 940
H/1533 M).

- Risalah fi Bayan Du’a’ ath-Tha’un : Ibn Kamal Basya
(w. 940 H/1533 M).

- Du’a’ Yuqra’u wa Yuktabu fi Zaman ath-Tha’un :
Ahmad bin Ahmad as-Sanhujy (w. 943 H/1536 M).

- Manzhumah fi ath-Tha’un wa al-Waba’ : Abu al-
Hasan al-Bakry ash-Shadiqy (w. 952 H/1545 M).

- Su’al fi ath-Tha’un wa Jawabuhu : Abu al-Hasan al-
Bakry ash-Shadiqy (w. 952 H/1545 M).

- Tuhfah an-Nujaba’ bi Ahkam ath-Tha’un wa al-
Waba’ : Syams ad-Din bin Thulun ash-Shalihy (w.
953 H/1546 M).

- ‘Umdah ar-Rawin fi Bayamn Ahkam ath-Thawa’in :
Syams ad-Din Muhammad bin Muhammad ar-
Ra’ainy (w. 954 H/1547 M).

- Al-Bisyarah al-Haniyyah bi Anna ath-Tha’un La
Yadkhul Makkah wa al-Madinah : Syams ad-Din
Muhammad bin Muhammad ar-Ra’ainy (w. 954
H/1547 M).

- Al-Qaul al-Mubin fi Anna ath-Tha’un La Yadkhul
al-Balad al-Amin : Syams ad-Din Muhammad bin
Muhammad ar-Ra’ainy (w. 954 H/1547 M).
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- Tasliyah al-Mahzun Mimma Waqa’a fi Sanah Tis’u
wa Tsamanin Min ath-Tha’un : Ali bin Ahmad al-
Anshary al-Qarafy (w. 964 H/1556 M).

- Risalah asy-Syifa’ fi Adwa’ al-Waba’ : Thasybakry
Zadah ‘Isham ad-Din Ahmad bin Khalil ar-Rumy
(w. 968 H/1560 M).

- Risalah fi ath-Tha’n wa ath-Tha’un : Ibn Nujaim
Zain ad-Din al-Mishry (w. 970 H/1562 M).

- Mas’alah ath-Tha’un : Ibn Hajar al-Haitamy (w. 973
H/1565 M).

- Ma Yajib an Yu’iha al-Wa’un fi Masa’il Tark ath-
Thuhur wa Dzikr ath-Tha’un : al-Imam Syarf ad-
Din al-Mutawakkil Yahya az-Zaidy (w. 977 H/1569
M).

Abad ke-11 H/17 M
1. Tahun 1028 H/1618 M di Quds dan sekitarnya.

Karya-Karya di abad ini:
- Bayan Ma Yaktafy bihi as-Sa’un fi Fahm Amr ath-

Tha’un : Muhammad bin Muhammad al-‘Uqaily (w.
1001 H/1592 M).

- Ma Yaf’aluhu al-Athibba’ wa ad-Da’un li Daf’ Syarr
ath-Tha’un : Mar’iy al-Karmy al-Maqdisy (w. 1033
H/1623 M).

- Tahqiq azh-Zhunun bi Akhbar ath-Tha’un :  Mar’iy
al-Karmy al-Maqdisy (w. 1033 H/1623 M).
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- Khulashah Ma Tuhasshal ‘alaihi as-Sa’un fi
Adawiyah Daf’ al-Waba’ wa ath-Tha’un :
Muhammad bin Fath Allah al-Biluny (w. 1042
H/1632 M).

- Tahqiq al-Anba’ Fima Yata’allaq bi ath-Tha’un wa
al-Waba’ : Abu Hamid al-‘Araby al-Fasy (w. 1052
H/1642 M).

- Khulashah Ma Rawahu al-Wa’un Min al-Akhbar al-
Waridah fi ath-Tha’un : Anonim (diduga Ibn Hajar).

- Hada’iq al-‘Uyun al-Bashirah fi Akhbar Ahwal ath-
Tha’un wa al-Akhirah : Ibrahim bin Aby Bakr al-
Hanbaly (w, 1049 H/1639 M).

- Al-Qanun fi ath-Tha’un : Ahmad al-Hashuny (abad
ke-11 H/17 M).

Abad ke-12 H/18 M
1. Tahun 1156 H/1742 M
2. Tahun 1174 H/1760 M
3. Tahun 1200 H/1785 M di Bait al-Maqdis dan

sekitarnya.

Karya-Karya di Abad ini:
- Maskan asy-Syajun fi Hukm al-Firar Min ath-Tha’un

: Sayyid Ni’mah al-Jaza’iry (w. 1112 H/1700 M).
- Minhah ath-Thalibin li Ma’rifah Asrar ath-Thawa’in

: Zain ad-Din al-Minawy (w. 1131 H/1718 M).
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- Jawab fi Ahkam ath-Tha’un : Ahmad bin Mubarak
al-Lamthy (w. 1155 H/1741 M).

- Ta’lif fi Ahkam ath-Tha’un al-Waqi’ ‘Am 1156
H/1742 M : Muhammad bin al-Hasan al-Banany (w.
?)

- Sirr as-Sa’un fi Daf’ ath-Tha’un : Quthb ad-Din al-
Bakry ash-Shadiqy (w. 1162 H/1748 M).

Abad ke-13 H
1. Tahun 1228 H/1812 M

Karya-Karya di abad ini:
- Jihaz al-Ma’jun fi al-Khalash Min ath-Tha’un : Sa’d

ad-Din Sulaiman bin ‘Abd ar-Rahim (w. 1202
H/1787 M).

- Ar-Risalah ath-Tha’uniyah : Muhammad Mahdy
Bahr al-‘Ulum (w. 1212 H/1797 M).

- Ajwibah fi Ahkam ath-Tha’un : Muhammad bin
Ahmad ar-Rahuny (w. 1230 H/1814 M).

- Husn an-Naba fi Jawaz at-Tahaffuzh Min al-Waba :
Sayyid Muhammad bin Muhammad al-Awwal at-
Tunisy (w. 1246 H/1847 M).

- Dirasah fi Ahwal al-Waba’ al-Mubidah : dinisbahkan
kepada Al-Khury Isa Bitru (w. 1250 H/1834 M).

- Ittihaf al-Munshifin wa al-Udaba’ bi Mabahits al-
Ihtiraz ‘an al-Waba’ : Al-Khawajah Hamdan bin
‘Utsman al-Jaza’iry (w. 1255 H/1838 M).
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- Tarjamah Ittihaf al-Munshifin wa al-Udaba’ bi
Mabahits al-Ihtiraz ‘an al-Waba’ : Al-Khawajah
Hamdan bin ‘Utsman al-Jaza’iry (w. 1255 H/1838
M).

- Fatwa fi Waba’ ath-Tha’un : dinisbahkan kepada
Muhammad Birim ar-Rabi’ (w. 1278 H/1861 M).

Abad ke-14 H
Sejauh penelusuran penulis, di abad ini tidak ada
tragedi wabah.

Karya-Karya di abad ini:
- Kitab ash-Shfwah ath-Thibbiyyah wa as-Siyasiyyah

ash-Shihhiyyah fi al-Amradh al-Mu’diyah wa al-
Waba’iyah wa al-Fawa’id al-‘Ilajiyah adh-
Dharuriyyah li Hifzh ash-Shihhah al-Basyariyah wa
al-Hayawaniyah : Muhammad Shfawat (w. 1308
H/1890 M).

- Aqwal al-Mutha’in fi ath-Tha’n wa ath-Thawa’in :
Muhammad al-‘Araby bin ‘Abd al-Qadir al-Gharisy
(w. 1313 H/1895 M).

- Jawab al-Wazir fi Hurmah Imtina’ al-Haj ‘an Dukhul
Makkah ‘Inda al-Waba’ al-Kabir : ‘Abd al-Hamid
bin Umar Nu’aimy ar-Rumy (w. 1320 H/1902 M).
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Ar-Risālah al-Mughniyah
fī as-Sukūt wa Luzūm al-Buyūt

الُبُيْوت وُلُزْوم ُكْوت السُّ املُْغِنّية الّرَِساَلة

Karya Al-Hasan bin Ahmad bin ‘Abd Allah al-Baghdady
(w. 471 H/1078 M)

Naskah ini berjudul “ar-Risālah al-Mughniyah fī as-
Sukūt wa Luzūm al-Buyūt”, ditulis oleh Abu Ali al-Hasan
bin Ahmad bin ‘Abd Allah al-Baghdady (w. 471 H/1078 M),
atau lebih dikenal “Ibn al-Banna’”. Seperti tampak pada
judulnya, buku ini membahas tentang keutamaan tinggal
dan berdiam diri di rumah. Memang, secara spesifik buku
ini tidak membahas tentang pandemi atau sejenisnya, hanya
saja seperti diketahui, dalam situasi pandemi atau wabah,
salah satu cara menghindari penularan penyakit dari satu
orang kepada orang lain adalah dengan berdiam diri di
rumah tanpa melakukan aktivitas di luar rumah (social
psycology dan atau lockdown). Fungsi menetap di rumah
ini juga adalah dalam rangka memutus rantai penyebaran
virus penyakit.

Secara umum, pembahasan-pembahasan dalam buku
“ar-Risālah al-Mughniyah fī as-Sukūt wa Luzūm al-
Buyūt”ini adalah sebagai berikut:
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1. Bab tentang keselamatan manusia, yaitu dengan
diam dan menjaga lisan. Disini Al-Baghdady banyak
mengutip hadis-hadis Nabi saw.

2. Bab tentang berdiam diri di rumah (as-sukut wa
luzum al-bait).

3. Bab apa-apa yang wajib ketika muncul fitnah, yaitu
dengan mencari keselamatan dan menetap di negeri.

4. Bab tentang berinteraksi sesuai keperluan dan
meninggalkan sesuatu yang tidak memiliki urgensi.
Naskah ini selesai ditulis pada hari Senin, 2 Jumadil

Awal 678 H/1279 M di Damaskus.

Salah satu lembaran naskah “ar-Risālah al-Mughniyah fī as-Sukūt wa
Luzūm al-Buyūt” yaitu “Bab as-Sukut wa Luzum al-Bait”

Paragraf naskah di atas adalah pembahasan tentang
diam dan atau tinggal di rumah. Dalam kutipan naskah ini
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Al-Baghdady mengutip sebuah riwayat dari Uqbah bin
Amir yang menjelaskan tentang apa itu ‘keselamatan’ dan
kaitannya dengan berdiam diri di rumah.

ِ َما النََّجاةُ قَاَل أَْمِسْك َعلَْیَك " َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر قَاَل قُْلُت یَا َرُسوَل هللاَّ

"لَِسانََك َوْلیََسْعَك بَْیتَُك َواْبِك َعلَى َخِطیئَتِكَ 

“DariUqbah bin Amir, dia berkata, “Aku pernah bertanya
pada Rasulullah saw, “apa itu sebab keselamatan?” Nabi saw
bersabda, “(Keselamatan itu) yaitu hendaklah engkau
menahan lisanmu, sibukkanlah rumahmu dengan ibadah
kepada Allah, dan tangisilah dosa-dosamu” (HR. Tirmidzi
dan Ahmad).

Salah satu lembaran naskah “ar-Risālah al-Mughniyah fī as-Sukūt wa
Luzūm al-Buyūt”yaitu “Bab Ma Yajib ‘Inda Zhuhur al-Fitan Min Thalab

as-Salamah wa Luzum al-Wathan”
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Sedangkan pada bab (pembahasan) naskah di atas
adalah tentang apa-apa yang harus dilakukan manakala
muncul fitnah, yaitu demi mencari keselamatan dan
menetap di negeri. Dalam kutipan di atas Al-Baghdady
mengutip sabda Nabi Saw riwayat Abu Musa al-‘Asy’ari
sebagai berikut,

عن أبي موسى األشعري رضي هللا عنھ قال: قال رسول هللا صلى هللا 
ل المظلم, یصبح الرجل إن بین یدي الساعة فتنا كقطع اللیعلیھ وسلم : 

فیھا مؤمناً ویمسي كافراً ، ویمسي مؤمناً ویصبح كافراً ، القاعد فیھا 
خیر من القائم ، والقائم فیھا خیر من الماشي ، والماشي فیھا خیر من 

الساعي

“Dari Abu Musa Al-Asy’ariy semoga Allah meridainya,
beliau bersabda Rasulullah Saw, “Sesungguhnya menjelang
hari kiamat ada fitnah-fitnah seperti potongan malam yang
gelap, di pagi hari pada zaman itu seseorang dalam keadaan
beriman namun di sore hari dia dalam keadaan kafir, dan di
sore hari dia dalam keadaan beriman namun di pagi hari dia
dalam keadaan kafir, orang yang duduk pada zaman itu
adalah lebih baik daripada orang yang berdiri, dan orang
yang berjalan pada zaman itu adalah lebih baik daripada
orang yang berlari” (HR. Abu Dawud).

Berikut adalah salinan naskah “ar-Risālah al-
Mughniyah fī as-Sukūt wa Luzūm al-Buyūt” karya Abu Ali
al-Hasan bin Ahmad bin ‘Abd Allah al-Baghdady (w. 471
H/1078), yang berasal dari “Maktabah azh-Zhahiriyah”
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(seluruhnya 8 lembar). Naskah ini dapat diunduh di:
https://www.alukah.net/library/0/76691/ (akses terakhir: 29
Maret 2020 jam 21:11 WIB).

Lembar pertama
Naskah “ar-Risālah al-Mughniyah fī as-Sukūt wa Luzūm al-Buyūt”
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Lembar kedua
Naskah “ar-Risālah al-Mughniyah fī as-Sukūt wa Luzūm al-Buyūt”
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Lembar ke-8 (terakhir)
Naskah “ar-Risālah al-Mughniyah fī as-Sukūt wa Luzūm al-Buyūt”
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Māddah al-Baqā’ fī Ishlah Fasād al-Hawā’
wa at-Taharruz Min Dharar al-Aubā’

َواء َ ال َفَساد ِإْصالح الَبَقاء ُة َمادَّ
ِمْن  ز َحرُّ اءوالتَّ َ اَألْو َضَرِر

Karya Muhammad bin Ahmad at-Tamimy al-Maqdisy
(abad ke-4 H/10 M)

Buku “Maddah al-Baqa’ fi Ishlah Fasad al-Hawa’ wa
at-Taharruz Min Dharar al-Auba’” ini membahas tentang
polusi lingkungan dan udara serta pengaruhnya terhadap
kesehatan dan penyakit menular. Buku ini terhitung
diantara buku tertua yang mengkaji tentang polusi
lingkungan. Buku ini ditulis oleh seorang dokter Muslim
bernama Muhammad bin Ahmad at-Tamimy al-Maqdisy
(hidup di abad ke-4 H/10 M). buku ini telah ditahkik dan
dirasah oleh Yahya Syi’ar.

Dalam konstruksi pembahasannya, buku ini juga
terhitung sebagai buku teknik rekayasa lingkungan,
diantaranya membahas polusi dan cara menanganinya,
dimana ini merupakan permasalahan pelik di dunia modern
hari ini. Urgensi pembahasan-pembahasan dalam buku ini
adalah oleh karena berhubungan secara langsung dengan
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kehidupan manusia dan cara mempertahankannya.
Demikian lagi berhubungan dengan cara mempertahankan
sumber kehidupan secara umum.

“Maddah al-Baqa’ fi Ishlah Fasad al-Hawa’ wa at-Taharruz Min Dharar
al-Auba’” karya Muhammad bin Ahmad at-Tamimy al-Maqdisy (hidup

di abad ke-4 H/10 M)
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Tidak diragukan lagi, sumber lingkungan terpenting
yang sangat diperlukan manusia adalah udara dan air. Maka
jika dua hal ini rusak (tercemar) maka akan merusak
kehidupan manusia itu sendiri. Dalam konstruksinya, buku
“Maddah al-Baqa’ fi Ishlah Fasad al-Hawa’ wa at-Taharruz
Min Dharar al-Auba’” ini terhitung buku penting di bidang
ini, dimana At-Tamimy banyak menukil pendapat-
pendapat dari tokoh-tokoh Yunani terkait polusi udara.
Selain itu, At-Tamimy juga banyak mengutip sumber-
sumber medis Arab. Bahkan dia juga menukil pendapat
tokoh-tokoh yang sezaman dengannya, selain pendapat
(pemikirannya) sendiri.

Di zamannya, buku ini terhitung sebagai ensiklopedi
medis dalam hal tindakan pencegahan dan etika
lingkungan. Juga merupakan ekspresi etos ilmiah di zaman
itu. Dalam penyusunan buku ini At-Tamimy banyak
mengutip liteartur-literatur yang terhitung sudah hilang
seperti “Risalah fi Ishlah Fasad al-Hawa’” karya Ibn al-
Jazzar. Namun melalui nukilan-nukilan At-Tamimy atas
buku ini, kita dapat mengetahui substansi buku karya Ibn
al-Jazzar tersebut.

Buku “Maddah al-Baqa’” ini awalnya ditulis lalu
dihadiahkan kepada menteri Daulah Fatimiah yang tengah
mempraktikkan medis, dimana At-Tamimy membantunya
dalam penelitian ilmiah. Yahya Syi’ar dalam tahkiknya atas
buku ini menganalisis pendapat At-Tamimy tentang sebab-
sebab polusi udara, diantaranya sebab pergantian musim
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yang menjadi periode munculnya kuman (bakteri) dan
munculnya penyakit, khususnya lagi merupakan waktu
terjadinya perubahan drastis suhu dan kelembaban.
Demikian lagi adanya sumber-sumber  air  di dekat
pemukiman.

Tema-tema lain yang dibahas dalam buku ini adalah
tentang nafas atau bernafas, dan penularan penyakit dari
udara. At-Tamimy juga berpendapat bahwa apabila udara
tidak bersirkulasi di sekeliling orang yang bernafas maka dia
seakan tercekik. Hal itu menyerupai api yang jika udara di
sekitarnya tidak berubah maka akan padam. Dalam hal ini
paru-paru melepaskan karbon dioksida, dan api
menghasilkan pembakaran karbon dioksida, dan jika
seseorang bernafas dalam atmosfer yang penuh dengan gas
ini, dia akan mati lemas. Sedangkan penyakit menular
ditularkan melalui udara, dimana hal ini baru diketahui di
era modern.

Mungkin hal terpenting yang dikemukakan At-
Tamimy adalah dia tidak menggunakan konsep
pencampuran (nazhariyyah akhlath), yang menyatakan
bahwa penyakit muncul sebab ketidakseimbangan dalam
pencampuran. Dia menyatakan bahwa penyebab penyakit
adalah ragi yang memasuki tubuh bersama udara dan
menetap di dalamnya sehingga menyebabkan penyakit, dan
selanjutnya suasana hati adalah faktor yang berkontribusi
terhadap muncul atau tidaknya penyakit. Ragi adalah jenis
bakteri, yang secara ilmiah terbukti benar-benar masuk ke
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tubuh melalui udara, lalu mengendap, lalu menyebabkan
penyakit.

At-Tamimy juga menjelaskan cara menangani udara
kotor, yaitu dengan menyalakan api dan membakar sesuatu
yang aromatik, sehingga api menghasilkan aliran udara
yang memungkinkan pertukaran udara, disertai dengan
pergantian udara tercemar dan datangnya udara baru.
Sedangkan api dengan suhu panas tinggi di udara sudah
cukup untuk membunuh kuman. At-Tamimy juga
berpandangan bahwa salah satu metode pencegahan
penyakit adalah dengan memberi orang sehat obat-obat
yang memperkuat kekebalan tubuh guna mencegah infeksi
penyakit, lalu mengambil langkah-langkah khusus untuk
memantau tempat-tempat penularan infeksi, seperti toilet,
pemandian umum, dan lain-lain.

Buku “Maddah al-Baqa’ fi Ishlah Fasad al-Hawa’ wa
at-Taharruz Min Dharar al-Auba’” ini terdiri dari 10
makalah. Makalah pertama tentang pandangan tokoh-tokoh
terdahulu mengenai perubahan cuaca dan penyakit yang
muncul disebabkannya. Makalah kedua, pembahasan
tentang situasi pandemik (al-halat al-waba’iyah) yang
tersebar melalui udara, dan bagaimana infeksi penyebaran
penyakit kepada orang yang sehat. Makalah ketiga, tentang
tindakan pencegahan (at-tadabir al-waqa’iyah) yang diambil
guna melawan infeksi (penyebaran) penyakit yang
ditransfer dari udara. Makalah keempat, tata cara
memperbaiki udara dan air yang tercemar. Makalah kelima,
tentang minuman dan obat-obatan India yang memiliki
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peran perlindungan terhadap penyakit. Makalah keenam,
tentang terapi secara medis dan menggunakan musik.
Makalah ketujuh, penjelasan tentang percampuran penyakit
jasmani dan rohani. Makalah kedelapan, pembahasan
tentang cacar dan campak bahwa ia terhitung penyakit
wabah dan terkait dengan polusi udara. Makalah
kesembilan, secara khusus membahas tentang obat dan
penyembuhan. Makalah kesepuluh, merupakan nukilan
obat-obatan At-Tamimy dari Galen (tokoh Yunani).

At-Tamimy (Muhammad bin Ahmad at-Tamimy al-
Maqdisy), pengarang buku ini, lahir di Quds (Palestina),
hidup dan belajar di di Quds, kakeknya adalah seorang
dokter. At-Tamimy dikenal memiliki wawasan tentang
tumbuh-tumbuhan, dia juga punya kelebihan dalam praktik
medis secara detail. Dia juga punya pengalaman baik dalam
teknik pasta maupun obat-obtaan. Berbagai sumber
menunjukkan bahwa dia hidup di abad ke-4 H/10 M. Dari
Quds dia pindah dan menetap di Mesir hingga wafatnya.[]
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Kitāb Dzikr al-Wabā’ wa ath-Thā’ūn

اُعْون  والطَّ اء َ الَو ِذْكِر ِكَتاب

Karya Yusuf bin Muhammad as-Sarmady
(w. 776 H/1374 M)

Naskah “Kitāb Dzikr al-Wabā’ wa ath-Thā’ūn”
ditulis oleh Yusuf bin Muhammad as-Sarmady (w. 776
H/1374 M). secara umum naskah ini membahas tentang apa
itu Tha’un, sebab terjadinya Tha’un, apa saja yang harus
dilakukan sebelum terjadinya sebuah wabah, cara
menanganinya, dan hal-hal terkait lainnya. Dalam
uraiannya, Yusuf bin Muhammad as-Sarmady banyak
mengutip ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Saw, sebagaimana
hal ini juga banyak dilakukan oleh para ulama manakala
membahas masalah ini.

Salah satu salinan naskah “Kitāb Dzikr al-Wabā’ wa
ath-Thā’ūn” ini terdapat di Chester Beatty (seluruhnya ada
15 lembar). Beberapa salinan naskahnya sebagai berikut:
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Lembar judul
Naskah “Kitāb Dzikr al-Wabā’ wa ath-Thā’ūn”
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Lembar pertama
Naskah “Kitāb Dzikr al-Wabā’ wa ath-Thā’ūn”
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Lembar ke-13 (terakhir)
Naskah “Kitāb Dzikr al-Wabā’ wa ath-Thā’ūn”
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Muqni’ah as-Sā’il ‘an al-Maradh al-Hā’il

اِئل َ ال املََرِض َعن اِئل السَّ ُمْقِنَعة

Karya Muhammad bin Abdillah bin al-Khathib
(w. 776 H/1374 M)

Naskah ini membahas tentang penyakit Tha’un yang
mewabah dan menjadi momok di Andalusia tahun 749
H/1348 M. Dalam naskah ini disebutkan faktor-faktor
pemicu munculnya Tha’un, penyebarannya yang begitu
cepat dan cara pencegahannya. Lalu dijelaskan cara
pencegahan dan penanganannya, dan obat-obat apa saja
yang harus dikonsumsi, dan lain-lain. Di bagian akhir, Ibn
al-Khathib menampilkan doa-doa istigasah guna terhindar
dari wabah. Buku ini dikomentari (syarah) oleh putranya
yang bernama Abu Muhammad Abdillah bin al-Khathib.

“Al-maradh al-ha’il” adalah penyakit akut yang
terkait dengan jiwa (ruh) melalui perantara udara, ia
berjalan di pembuluh darah, merusak darah,
mentransmisikan lembab menjadi racun, dan diiringi
dengan demam dan hemoptisis.

Menurutnya, sebab-sebabnya ada dua. Pertama,
sebab jauh (sabab aqsha), yaitu terkait aspek astronomis
seperti konjungsi (ijtimak) yang memengaruhi dunia
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sebagaimana diklaim oleh para pemuka astrologi (ahli
nujum), lalu dokter mengambil dan menggunakannya .
Kedua, sebab rendah (sabab adna), yaitu tercemarnya udara,
khususnya di lokasi pertama kali muncul. Lalu indikasi
(gejala)nya adalah: demam epidemi atau holokaus dengan
segenap yang menyertainya, batuk darah (hemoptisis),
penumpukan nanah (abses) di telingan dan ketiak, atau di
selangkangan tubuh, dan lainnya.

Sedangkan penanganannya ada dua cara. Pertama,
dengan berhat-hati sebelum terjadinya wabah, yang mana
hal ini terbagi dua: (1) dengan memuntahkan bahan
berlebih, memperbaiki gizi, suhu stabil, menyeimbangkan
udara dan ruangan dengan pendingin dan parfum ruangan.
(2) menjauhi tempat wabah (penyakit), demikian lagi
menjauhi orang yang telah wafat karena wabah dan orang
yang masih sakit, baik pakaiannya, kenderaannya, tempat
tinggalnya, atau tetangganya yang terjangkit, namun jika
terpaksa maka harus menahan nafas. Lalu menahan
menghirup udara dan mengambil angin kencang, dan
lainnya. Ini adalah diantara faktor selamat dengan izin
Allah. Kedua, mengobati setelah stabil. Manakala demam
atau hemoptisis maka dengan pengobatan pneumonia
(paru-paru basah). Sedangkan dalam kondisi abses
(penumpukan nanah) maka dengan pengobatan abses dari
analgesia (pereda nyeri) dan pematangan dan peledakan
obat atau dengan kreasi tangan, dan apa yang telah
dibuktikan dengan semakin majunya pengetahuan tentang
penyakit ini. Dalam hal ini ada  dua jalan: pertama, gejala
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umum, diantaranya al-ghasy (hati lemah), cuaca dingin
yang ekstrim, rusaknya akal, dan gejala merusak lainnya.
Kedua, gejala khusus, yaitu dengan tumor berwarna,
Kondisi ini muncul dari nafsu berlebihan terhadap buah-
buahan, kacang-kacangan, dan lainnya. Pada pragraf lain,
dikemukakan informasi tentang sejak kapan dan dimana
wabah terjadi di Bumi. Menurutnya, wabah itu terjadi di
China (ardh al-khitha) pada tahun 734 H.1

Buku ini ditahkik oleh Hayyah Qarah, diterbitkan
Dar al-Aman (Rabat), cet. I, 1436 H/2015 M. Buku ini juga
telah diterjemah ke bahasa Jerman dan diterbitkan oleh M.J.
Muller.2 Adapun salinan naskah “Muqni’ah as-Sa’il ‘an al-
Maradh al-Ha’il” ini ada 3 salinan naskah, yaitu:

1. Naskah Perpustakaan Dir Escurial Spanyol nomor
1785 (10 lembar).

2. Naskah mikro film Khizanah al-‘Ammah Rabat
(Maroko) nomor 418 (ar-ribath). 18 lembar.

3. Naskah Perpustakaan Kuliyyah al-Adab wa al-‘Ulum
al-Insaniyyah Universitas Muhammad al-Khamis
Rabat nomor 101.

Berikut adalah salinan beberapa lembar naskah
“Muqni’ah as-Sā’il ‘an al-Maradh al-Hā’il” yang dapat
diunduh di : http://wadod.net/bookshelf/book/3391 (unduh

1 Muhammad bin Abdillah bin al-Khathib, Muqni’ah as-Sā’il ‘an al-
Maradh al-Hā’il, Tahkik: Hayyah Qarah (Rabat: Dar al-Aman, cet. I,
1436 H/2015 M), h. 75-76.
2 Hayyah Qarah, dalam tahkik “Muqni’ah as-Sā’il ‘an al-Maradh al-
Hā’il” (Rabat: Dar al-Aman, cet. I, 1436 H/2015 M), h. 60.



49

terakhir 29 Maret 2020 jam 14:34 WIB). Beberapa lembar
salinan ini dikutip dari buku “Muqni’ah as-Sā’il ‘an al-
Maradh al-Hā’il” yang ditahkik oleh Hayyah Qarah.

Lembara pertama
Naskah “Muqni’ah as-Sā’il ‘an al-Maradh al-Hā’il”

Sumber: Perpustakaan Dir Escurial Spanyol nomor 1785
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Lembar pertama
Naskah “Muqni’ah as-Sā’il ‘an al-Maradh al-Hā’il”

Sumber: Khizanah al-‘Ammah, Rabat
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Lembar terakhir
Naskah “Muqni’ah as-Sā’il ‘an al-Maradh al-Hā’il”

Sumber: al-Khizanah al-‘Ammah, Rabat
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Risālah an-Nabā ‘an al-Wabā

ا َ الَو َعن َبا النَّ ِرَساَلة

Karya Zain ad-Din bin al-Wardy (w. 749 H/1348 M)

Buku ini ditulis oleh Zain ad-Din bin al-Wardy (w.
749 H/1348 M). Dia adalah seorang sastrawan besar era
Mamalik Mesir awal. Buku ini mencakup dua sisi: tematis
dan seni. Buku ini ditulis ditengah terjadinya penyakit
Tha’un di berbagai tempat di dunia, diantaranya di Aleppo
tahun 749 H yaitu penyakit yang merenggut nyawanya.
Buku ini memiliki dua urgensi: pertama, ia menjadi
dokumen sejarah dan social untuk kota Aleppo dimana saat
terjadi wabah sang pengarang buku ini tertimpa musibah,
yang mana menurutnya ini adalah wabah keenam yang
terjadi di dunia Islam. Kedua, nilai artistik, yang
menggambarkan keistimewaan seni sastra era Mamalik
secara umum, dan Ibn al-Wardy khususnya.

Buku ini ditulis Ibn al-Wardy tatkala terjadi wabah
di wilayah dia berada, bahkan dia diantara yang wafat
akibat wabah tersebut. Buku ini berhasil dan selesai dia tulis
sebelum wafat. Secara umum, Ibn al-Wardy dalam
karyanya ini menggambarkan kesimpulan penting terhadap
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wabah ini dan menjelaskan lokasi penyebarannya
(khususnya di kota Aleppo), serta cara pencegahannya.

Karya Ibn al-Wardy ini mendapat banyak apresiasi
dari tokoh dan sejarawan yang datang sesudahnya seperti
Al-Maqrizy, As-Sakhawy, Ibn Syahin azh-Zhahiry, dan
lain-lain.

Menurut Ibn al-Wardy, wabah ini merupakan
diantara tanda kiamat, yang mana pernyataan ini dikuatkan
oleh Dr. Ahmad Fauzi al-Haib (pentahkik buku ini) dengan
hadis Nabi  Saw yang menyatakan bahwa  diantara tanda-
tanda kiamat itu adalah kematian. Selain itu, menurutnya
juga wabah ini merupakan hukuman atas segenap dosa yang
dilakukan manusia dan kehidupan yang menyimpang kala
itu.1

Di bagian awal buku ini Ibn al-Wardy
mengemukakan lokasi-lokasi penyebaran wabah Tha’un.
Dia menjelaskan negeri-negeri yang terkena wabah hingga
akhirnya mewabah ke tempatnya berada yaitu Aleppo.
Proses sampainya wabah itu menurut memakan waktu 15
tahun. Menurutnya, wabah itu bermula dari China, lalu
menjalar ke negeri-negeri lainnya seperti India, Sind,
Uzbekistan, negeri diantara dua sungai, Afganistan, negeri
‘ajm, ardh al-khatha, anak jazira Qorm, Romawi, Cyprus,
Aljazair, Cairo, Iskandariah, Sha’id, Barqah, Gaza, ‘Asqallan,

1 Ra’id ‘Abd ar-Rahim, Risalah an-Naba ‘an al-Waba li Zain ad-Din bin
al-Wardy (w. 749 H) Dirasah Naqdiyah, dalam Jurnal “Jami’ah an-Najah
li al-Abhats al-‘Ulum al-Insaniyah”, edisi 24 (nomor 5) tahun 2010 M,
h. 1501.
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‘Aka, Quds, Shayyida, Beirut, Damaskus, Mizzah, Ba’labak,
Qarah, Ghasulah, Syamsin, al-Jubbah, az-Zabadany, Hims,
Hamah, Sarmin, al-Fau’ah, Antokia, al-Bab, Tal, Tal Basyir,
Dzalul, Qashd, Wahad, Tala’, dan lain-lain.1

Ibn al-Wardy juga menggambarkan dahsyatnya
wabah Tha’un ini dan efeknya di negeri-negeri yang
terjangkiti, khususnya Aleppo. Kondidi tatkala wabah itu
datang sangat menakutkan manusia, selain mengakibatkan
kematian, juga memunculkan ketakutan dan kengerian. Ibn
al-Wardy menggubah sebuah syair yang intinya bahwa
begitu kuatnya pengaruh wabah itu, sehingga manusia tidak
akan selamat kecuali dengan rahmat Allah. Ibn al-Wardy
juga menggambarkan orang-orang yang terkena wabah
yaitu batuk dan muntah darah, hingga akhirnya meninggal
dunia dalam waktu 2-3 hari.2

Lalu Ibn al-Wardy menggambarkan bagaimana
penduduk Aleppo menghadapi, mencegah, dan sekaligus
mengobati wabah itu. Diantaranya adalah dengan menelaah
buku-buku medis, lalu menjaga makanan dan minuman.
Bahkan ada diantara mereka yang menggunakan cincin
yakut yang diyakini dapat menjauhkan wabah Tha’un, juga
ada yang membakar dupa.3

Tak lupa, Ibn al-Wardy menggambarkan hikmah
wabah ini, yaitu kembali kepada Allah dengan bertaubat,
membaikkan amal ibadah, menahan hasrat, beramal salih.

1 Ibid, h. 1501-1502.
2 Ibid, h. 1503.
3 Ibid, h. 1053.
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Di bagian akhir, Ibn al-Wardy menulis doa-doa
(munajat) kepada Allah kiranya wabah ini segera berlalu,
lalu memohon syafaat dari Nabi Saw. Adapun doa yang
dipanjatkan Ibn al-Wardy adalah sebagai berikut:

"اللھم إنا نعوذ بك بأفضل ما دعاك بھ الداعون أن ترفع عنا الوبا 
والطاعون ال نلتجئ برفعھما إال إلیك ، وال نعّول في العافیة منھا إال 
علیك ، نعوذ بك یا رب الفلق من الضرب بھذا العصا ، ونسألك 

ولو كانت عدد الرمل والحصا ، ونشفع رحمتك ، فھي أوسع من ذنوبنا 
إلیك بأكرم الشفعاء لدیك ، محمد نبي الرحمة ، أن تكشف عنا ھذه 
الغمة ، وأن تجیرنا من الوبال والتنكیل ، وأن تعصمنا فأنت حسبنا 

ونعم الوكیل"

“Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu
dengan sebaik-baik harapan kepadamu dari segenap orang-
orang yang bermohon, kiranya engkau mengangkat wabah
dan Tha’un dari kami, kami tiada berlindung dari keduanya
kecuali kpada-Mu, kami tiada berharap kesehatan kecuali
kepada-Mu, kami berlindung kepada-Mu wahai pemilik
waktu malam dari memukul dengan tongkat ini, kami
memohon rahmat-Mu, yang ia lebih luas dari dosa-dosa
kami walau sebanyak pasir dan debu, kami memohon
syafaat kepada-Mu dengan sepenuh harap, Nabi
Muhammad, Nabi pembawa rahmat, kiranya engkau
menyingkap awan ini dari kami, membimbing kami dari
kemaksiatan dan dosa, dan kiranya engkau memaafkan
kami, cukuplah engkau sebaik-baik bertawakkal”.
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Badzl al-Mā’un fī Fadhl ath-Thā’ūn

اُعْون  الطَّ َفْضل املَاُعْون َبْذُل

Karya Ahmad bin Ali bin Hajar al-‘Asqallany
(w. 852 H/1448 M)

Selanjutnya Ibn Hajar mencantumkam kerangka
pembahasan bukunya ini yaitu berupa bab-bab dan fasal-
fasal yang akan ditulis. Dia menyusun dalam 5 bab, dan
tiap-tiap bab berisi sejumlah fasal pembahasan.

Bab pertama: Tentang mabda’ Tha’un. Ada 4 fasal:
(1) penjelasan bahwasanya ia menular di kalangan orang-
orang dahulu, (2) penjelasan bahwa wabah itu rahmat bagi
umat Nabi Muhammad Saw, (3) penjelasan tentang orang-
orang yang tertular di zaman dahulu, dan (4) penjelasan
apa-apa yang rumit tentangnya.

Bab kedua: tentang terminologi. Ada 9 fasal: (1)
tentang asal-usul kata Tha’un, (2) penjelasan bahwa Tha’un
lebih spesifik dari wabah, (3) hadis-hadis terkait dan
penjelasan bahwa ia merupakan kejahatan Jin, (4) tentang
jawaban atas problematika yang muncul, (5) tentang tata
cara mengkompromikan antara statemen “ikhwanikum”
dan “a’da’ikum”, (6) penjelasan bahwa Jin menguasai dan
memaksa manusia, (7) hikmah tentang penguasaan Jin, (8)
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tetang doa-doa (zikir) yang akan menjaganya dari tipu daya
Jin, lalu penjelasan dari ayat-ayat al-Qur’an, dan doa-doa
Nabi saw. (9) penjelasan hal-hal rumit dalam bab ini.

Bab ketiga: penjelasan bahwa Tha’un itu ‘syahadah’
bagi umat Muslim. Ada 10 fasal: (1) hadis-hadis terkait, (2)
dalil bahwa syahadah diperoleh dengan niat, (3) makna
syahid, (4) tentang jawaban siapaun yang berdoa dengan
syahadah bersamaan memperdayakan orang-orang kafir,
dan harapan maksiat akan terhalang. (5) tentang dalil
tingkatan dan keutamaan para syahid. (6) tentang bahwa
syahid di medan perang lebih utama dari semua syahid
tanpa terbunuh kecuali Tha’un, maka ia terhitung syahid
juga. (7) tentang syarat-syarat dikategorikan syahid dalam
wabah Tha’un dibandingkan dengan syahid di medan
perang. (8) tentang jawaban doa Nabi Saw untuk kota
Madinah yang tidak dimasuki Tha’un. (9) tentang jawaban
atas hadis kondisi Tha’un sebagai rahmat atau syahadah,
dan penjelasan tentang kebanyakan sebab-sebab terjadinya
Tha’un.(1) penjelasan tentang apa-apa yang rumit pada bab
ini.

Bab keempat: hukum suatu negeri yang terjadi
Tha’un. Ada 4 fasal: (1) penahanan keluar dari suatu daerah
dengan melarikan diri. (2) tentang kisah Umar bin Khattab
tatkala pulang dari perjalanan ke Syam dimana di Syam
terjadi Tha’un, informasi tentang Abdurrahman bin Auf
tentang hal itu, perbedaan para sahabat tentang hal itu dan
ulama sesudah mereka, penjelasan (hukum) orang yang
keluar dengan melarikan diri (meninggalkan desa) atau
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berniat melarikan diri dan bantahan atasnya, dan kombinasi
dua hadis terkait. (3) penjelasan tentang hikmah terhadap
larangan keluar dari suatu negeri yang terjadi Tha’un. (4)
penjelasan apa-apa yang problematik dalam bab ini.

Bab kelima: tentang apa yang seharusnya dilakukan
terhadap Tha’un tatkala telah mewabah. Ada 5 fasal: (1)
adakah dianjurkan berdoa agar wabah itu hilang atau tidak?
Jika dianjurkan, adakah dianjurkan berkumpul jika telah
mewabah secara umum? Jika tidak dianjurkan, adakah
mencukupi kunut nazilah? Ataukan dikiyaskan dengan
kunut nazilah yang dianjurkan berpuasa sebelumnya? Lalu
adakah dianjurkan keluar ke lapangan seperti halnya salat
istisqa’? (2) jika Tha’un telah mewabah secara umum harus
ditakuti ataukah tidak? (3) tentang berhati-hati pada saat
terjadi Tha’un dan penyakit-penyakit lainnya, lalu
pembahasan tentang penyenbuhan dan obat-obatan. (4)
adab (etika) terhadap orang yang tertimpa musibah Tha’un,
yaitu berdoa kepada Allah memohon kesehatan, bersabar,
rida, dan berbaik sangka kepada Allah. Lalu adab tatkala
berobat dan keutamaannya, dan lain-lain. (5) penjelasan
tentang apa-apa yang problmatis pada bab ini.

Adapun bagian akhir buku (khatimah), berisi
informasi tentang pandemik Tha’un yang pernah terjadi
dalam Islam, dan sekilas tentangnya.

Jika diringkas, secara umum buku ini membahas 3
hal, yaitu: pertama, tentang penyakit Tha’un. Kedua,
tentang obat-obatan. Ketiga, tentang kepustakaan penyakit
Tha’un. Di bab pertama Ibn Hajar menjelaskan tentang
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awal-mula, dimana menurutnya Tha’un itu adalah sejenis
penyakit (pandemik) yang menular di tengah masyarakat
silam. Selain itu, Ibn Hajar menjelaskan bahwa Tha’un itu
sejatinya adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman,
bersabar, dan rida. Adapun latar belakang Ibn Hajar
menulis buku ini diantaranya adalah karena banyaknya
pertanyaan dan permintaan dari kolega-koleganya untuk
mengumpulkan informasi seputar pandemi Tha’un, yaitu
dengan memberi penjelasan atasnya, dan mempermudah
makna dan pemahaman atasnya, serta aturan (hukum)
atasnya. Maka dengan gembira Ibn Hajar menerima
permintaan itu.1 Latar belakang semacam ini adalah hal
lumrah terjadi di zaman silam.

Namun seperti dijelaskan Ahmad ‘Isham ‘Abd al-
Qadir al-Katib (pentahkik“Badzl al-Mā’un fī Fadhl ath-
Thā’ūn”), penulisan buku ini sempat terhenti beberapa
waktu dan baru selesai tahun 833 H.2 Adapun salinan
naskah yang digunakan pentahkik dalam buku ini ada 4
salinan naskah yang tersebar di berbagai tempat, yaitu:

1. Perpustakaan al-Auqaf asy-Syarfiyah, Aleppo
2. Naskah Perpustkaan Dar al-Kutub azh-Zhahiriyah,

Damaskus

1 Ahmad bin Ali bin Hajar al-‘Asqallany, Badzl al-Mā’un fī Fadhl ath-
Thā’ūn, Tahkik: Ahmad ‘Isham ‘Abd al-Qadir Katib (Riyadh: Dar al-
‘Ashimah, t.t.), h. 65.
2 Ahmad ‘Isham ‘Abd al-Qadir Katib, dalam tahkik Badzl al-Mā’un fī
Fadhl ath-Thā’ūn (Riyadh: Dar al-‘Ashimah, t.t.), h. 44
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3. Naskah Perpustakaan Hagia Shopia, Sulaimaniyah,
Istanbul

4. Naskah Perpustakaan al-‘Utsmaniyah, Aleppo.
Berikut adalah beberapa salinan lembar naskah

“Badzl al-Mā’un fī Fadhl ath-Thā’ūn” karya al-Hafizh
Ahmad bi Ali bin Hajar al-‘Asqallany (w. 852 H/1448 M)
yang bersumber dari “Maktabah al-Ustadz ad-Duktur
Muhammad bin Turky at-Turky” (yang sumber aslinya
berasal dari Perpustakaan Escurial, Spanyol, nomor 443).
Salinan lengkap naskah ini dapat diunduh di:
https://www.alukah.net/library/0/128309/ (unduh terakhir
31 Maret 2020 jam 17:04 WIB).
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Lembar judu
Naskah “Badzl al-Mā’un fī Fadhl ath-Thā’ūn”
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Lembar pertama
Naskah “Badzl al-Mā’un fī Fadhl ath-Thā’ūn”
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Lembar ke-113 (lembar terakhir)
Naskah “Badzl al-Mā’un fī Fadhl ath-Thā’ūn”

Salinan naskah yang lain dapat diunduh di :
1. https://www.alukah.net/library/0/95316/ (akses

terakhir: 31 Maret 2020 jam 16:55 WIB).
2. https://www.alukah.net/library/0/132940/ (akses

terakhir: 31 Maret 2020 jam 17:00 WIB)
3. https://www.alukah.net/library/0/113156/ (akses

terakhir: 31 Maret 2020 jam 17:08 WIB).
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Mā Rawāhu al-Wā'ūn fī Akhbār ath-Thā'ūn

اُعْون  الطَّ َأْخَبار الَواُعْون َرَواُه َما

Karya al-Imam Jalal ad-Din as-Suyuthy
(w. 911 H/1505 M)

Buku “Ma Rawahu al-Wa'un fi Akhbar ath-
Tha'un”ini adalah karya al-Imam Jalal ad-Din as-Suyuthy
(w. 911 H/1505 M). Secara umum buku ini menguraikan
tentang sejarah penyakit Tha’un (sejenis penyakit menular)
yang banyak menimpa kaum Bani Israil dan negeri-negeri
Arab-Islam beserta sebab-sebab terjadinya menurut
tinjauan hadis dan medis. Dalam buku ini juga diterakan
historiografi perkembangan penyakit Tha’un dari masa ke
masa. Buku ini juyga memberi pesan bahwa penyakit
Tha’un dapat menimpa siapa saja, sesuai dikehendaki Allah.

Adapun substansi buku ini dapat dikemuakan secara
singkat sebagai berikut. Bagian pertama adalah mukadimah
(pengantar) yang berisi latar belekang ditulisnya buku ini.
Dimana buku ini merupakan semacam repetisi atas buku
“Badzl al-Ma’un” karya Ibn Hajar al-Asqallany (w./). Lalu
bab pertama tentang hadis-hadis dan histori Tha’un.

Bab kedua, tentang hakikat dan terminologi Tha’un.
Di bagian ini As-Suyuthy banyak mengutip riwayat-riwayat
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(hadis) dan pendapat-pendapat ulama sebelumnya.
Beberapa tokoh yang dikutip antara lain An-Nawawi
melalui karyanya “Tahdzib al-Asma’ wa al-Lughat”, lalu Ibn
al-Atsir, lalu Al-Hafizh Ibn Hajar, lalu Ibn al-Qayyim, dan
tokoh-tokoh lainnya. Di bab ini juga dijelaskan tentang
perbedaan antara wabah dengan Tha’un. Menurutnya,
dengan mengutip Ibn Hajar, As-Suyuthy mengatakan
bahwa Tha’un lebih spesifik wabah. Wabah adalah penyakit
(pandemik) yang bersifat umum yang adakalanya dalam
bentuk pandemik Tha’un dan adakalanya bukan Tha’un.
Setiap Tha’un adalah wabah, namun tidak semua wabah itu
Tha’un.

Di bab ini juga dijelaskan sebab-sebab terjadinya
Tha’un, diantaranya dengan mengutip riwayat dari Ibn
Umar, As-Suyuthy menjelaskan bahwa sebab Tha’un adalah
karena merebaknya maksiat secara terang-terangan. As-
Suyuthy menukil riwayat (hadis) Ibn Majah dan Al-Hakim
sebagai berikut,

“Tidaklah muncul kemaksiatan di suatu kaum
sehingga dilakukan secara terang-terangan kecuali
akan tersebar di tengah-tengah mereka Tha’un dan
penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti
generasi sebelumnya” (HR. Ibn Majah dan Al-
Hakim).

As-Suyuthy juga mengutip riwayat Aisyah yang
menyebutkan bahwa Tha'un merupakan azab yang
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ditimpakan kepada siapa saja yang dikehendaki Allah.
Kemudian Allah menjadikan rahmat kepada orang-orang
beriman.

ِ َصلَّى هللاُ علیھ وسلََّم َعِن الطَّاُعوِن،  عن عائشة أنَّھَا َسأَلَْت َرسوَل هللاَّ
 ِ ُ علَى َمن فأْخبََرھَا نَبِيُّ هللاَّ َصلَّى هللاُ علیھ وسلََّم: أنَّھ كاَن َعَذابًا یَْبَعثُھُ هللاَّ

ُ َرْحَمةً لِْلُمْؤِمنِیَن، فلیَس ِمن َعْبٍد یَقَُع الطَّاُعوُن، فَیَْمُكُث  یََشاُء، فََجَعلَھُ هللاَّ
 ُ لھ، إالَّ كاَن لھ ِمْثُل في بَلَِدِه َصابًِرا، یَْعلَُم أنَّھ لَْن یُِصیبَھُ إالَّ ما َكتََب هللاَّ

، ، والنسائي في السنن الكبرىالتخریج (أخرجھ البخاريأْجِر الشَِّھیدِ 
.)وأحمد

Di bab ini juga dijelaskan bahwa manakala seseorang
berada di suatu negeri (desa/kota) maka tidak
diperbolehkan keluar, demikian sebaliknya. Lalu
dikemukakan juga silang pendapat tentang pembacaan
kunut nazilah saat terjadi wabah dan atau Tha’un.

Di bab ini juga terdapata fasal tentang anjuran agar
segera bertaubat atas segenap dosa dan kesalahan manakala
terjadi Tha’un. Lalu anjuran berobat dan berhati-hatai
tatkala ada wabah.

Pada bab ketiga, As-Suyuthy menjelaskan tentang
kehilangan anak (keluarga) akibat wabah atau Tha’un.Di
bagian ini As-Suyuthy menjelaskan betapap pentungnya
sikap sabar manakala seseorang atau sekelompok orang
ditimpa wabah. Juga dijelaskan balasan bagi orang-orang
yang sabar terhadap musibah ini. As-Suyuthy mengutip
hadis Nabi Saw yang diriwayatkan Abu Hurairah yang
menjelaskan bahwa disediakan balasan berupa Surga dari



67

Allah bagi hamba-hamba-Nya yang beriman dan bersabar
manakala orang-orang yang dicintai dicabut nyawanya oleh
Allah.

ُ تََعالَى َما لَِعْبِدي اْلُمْؤِمِن ِعْنِدي َجَزاٌء إَِذا قَبَْضُت َصفِیَّھُ ِمْن أَْھِل  یَقُوُل هللاَّ
ْنیَا ثُمَّ اْحتََسبَھُ إِالَّ اْلَجنَّةُ  الدُّ

“Allah berfirman, tidak ada balasan yang sesuai di sisi-Ku
bagi hamba-Ku yang beriman, jika aku mencabut nyawa
orang yang dicintainya di dunia, kemudian ia rela dan
bersabar kecuali syurga” (HR. Al-Bukhary).

Hikmah (pelajaran) dari hadis ini diantaranya adalah
bahwa Allah kadang menguji hamba-Nya dengan kematian
orang-orang yang dicintainya di dunia, seperti anak dan
istri serta kerabat-kerabat dekatnya. Jika dia sabar dan
mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan
menggantikannya dengan yang lebih baik di dunia dan
dengan surga.

As-Suyuthy juga menjelaskan pentingnya bersyukur
dan berserah diri kepada Allah (istirja’) saat tertimpa
mushibah. Untuk hal ini As-Suyuthy mengutip sebuah
hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy’ary,

إذاقالسلموعلیھهللاصلىهللارسولأناألشعريموسىأبيعن
فیقولنعمفیقولنعبديولدقبضتملمالئكتھهللاقالالعبدولدمات
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حمدكفیقولنعبديقالماذافیقولنعمفیقولونفؤادهثمرةقبضتم
الحمدبیتوسموهالجنةفيبیتالعبديإبنواهللافیقولواستجرع

“Dari Abu Musa al-Asy’ary ra,sesungguhnya Rasulullah Saw
pernah bersabda, “apabila anak seorang hamba (yang
beriman) mati, Allah berfirman kepada para Malaikat-Nya,
“kalian telah menggenggam anak hambaku”, maka
merekapun menjawab, “ya”, dan Allah berfirman, “kalian
telah menggenggam buah hatinya”, lalu mereka menjawab,
“ya”, dan Allah berfirman, “apakah yang dikatakan
hambaku ini?”, mereka menjawab, dia memujimu dan
beristirja'”, maka Allah berfirman, “bangunkanlah untuk
hambaku rumah disurga dan namakan ia dengan rumah al-
hamd”.

Lalu di bagian penutup (khatimah), berisi tentang
fenomena Tha’un yang terjadi di berbagai negeri Islam dan
negeri-negeri lainnya. As-Suyuthy menginformasikan
bahwa wabah Tha’un pertama terjadi adalah Tha’un
Syairawiyah di Mada’in pada tahun ke-6 H/12 M yaitu di
zaman Nabi Saw. Lalu Tha’un ‘Amwas (nama desa antara
Quds dengan Ramlah) tahun 17 H atau tahun 18 H yaitu di
Syam, yang merenggut 25 ribu orang (ada yang mengatakan
30 ribu orang), dimana pada pandemi ini juga banyak
menewaskan sejumlah sahabat seperti Abu Ubaidah,
Mu’adz bin Jabal, Abu Malik al-‘Asy’ary, Yazid bin Abi
Sufyan, al-Harits bin Hisyam, Suhail bin Amr, dan lain-lain.



69

Lalu Tha’un di Kufah tahun 49 H. Lalu di Hasanah
tahun 53 H. Lalu di Mesir tahun 66 H. Lalu di Basrah tahun
69 H (dinamakan juga dengan Tha’un ‘al-Jarif’ yang
merenggut puluhan ribu nyawa. Lalu di Mesir lagi tahun 85
H. Lalu di Basrah yaitu Tha’un ‘al-fityat’ dan ‘al-‘adzry’
tahun 87 H, dinamakan demikian oleh karena sangat
banyak orang yang meninggal dunia. Lalu Tha’un ‘al-
asyraf’, dinamakan demikian karena banyaknya orang-
orang mulia yang wafat. Lalu Tha’un ‘Ady bin Arthah
tahun 100 H. Lalu Tha’un tahun 115 H di Syam.  Lalu tahun
131 H di Syam lagi. Lalu tahun 134 H di Rayy. Tahun 146 H
di Bagdad. Lalu tahun 221 H dan tahun 249 H di Irak. Lalu
tahun 228 H di Azerbaijan. Lalu tahun 229 H di Persia.
Tahun 301 di Bagdad. Tahun 324 H di Isfahan. Tahun 346 H
di Irak. Tahun 406 H di Basrah. Tahun 423 H di India.
Tahun 425 H di Syiraz, yang mewabah hingga ke Basrah
dan Bagdad. Tahun 439 H di Mousil, Jazirah Arab, dan
Bagdad. Tahun 449 H di al-‘ajm. Di Mesir tahun 455 H.
Tahun 499 H di Damaskus. Tahun 478 H di Irak. Tahun 556
H di Hijaz dan Yaman. Tahun 575 H di Bagdad. Tahun 630
H di Mesir. Lalu tahun 749 H. Tahun 781 H, 791 H, 821 H,
833 H, 841 H di Mesir. Tahun 847 H (di bulan Zulhijah)
sampai Rabiul Awal tahun 848 H.Lalu tahun 853 H, 864 H
(di Mesir dan Syam). Tahun 873 H, 881 H. Tahun 896 H di
Romawi. Tahun 897 H di Aleppo, dan seterusnya.

Buku “Ma Rawahu al-Wa'un fi Akhbar ath-Tha'un”
telah ditahqiq oleh Dr. Muhammad Ali al-Bar, diterbitkan
oleh Dar al-Qalam (Damaskus), terdiri dari 295 halaman.
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Adapun kajian (dirasah) pentahkik buku ini secara umum
adalah sebagai berikut:

1. Sekilas sejarah tentang pandemik Tha’un. Disini
dijelaskan sejarah wabah Tha’un di dunia dan
wabah-wabah Tha’un yang pernah terjadi
sebelumnya di kalangan Bani Israil.

2. Sebab-sebab terjadinya Tha’un menurut medis dan
hadis-hadis Nabi Saw. Muhaqqiq mengkomparasi
sebab-sebab terjadinya Tha’un di kalangan orang-
orang dahulu (qudama’). Muhaqqiq juga
menjelaskan apa-apa yang disebutkan dalam hadis-
hadis Nabi Saw tentang kejahatan Jin, dan lain-lain.

3. Gejala wabah Tha’un dalam khazanah klasik (turats),
medis, dan hadis. Disini juga dijelaskan secara detail
tentang keunikan (i’jaz) dan keagungan hadis-hadis
Nabi Saw terkait pandemik Tha’un. Juga dijelaskan
apa-apa yang telah ditulis para fukaha dan ahli hadis
tentang ini, serta urgensi kecermatan analisis para
dokter di zaman itu.

4. Tentang karantina pandemik Tha’un.
5. Catatan-catatan dan karya-karya tentang Tha’un dan

wabah dalam turats Islam.
6. Naskah-naskah manuskrip “Ma Rawahu al-Wa'un fi

Akhbar ath-Tha'un”, lokasi berada, urgensi, dan
keistimewaan buku ini.

7. Biografi al-Imam Jalal ad-Din as-Suyuthy.
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“Ma Rawahu al-Wa'un fi Akhbar ath-Tha'un” karya al-Imam Jalal ad-
Din as-Suyuthy (w. 911 H/1505 M), ditahqiq oleh Dr. Muhammad Ali

al-Bar. Penerbit: Dar al-Qalam (Damaskus).

Adapun salinan-salinan naskah (manuskrip) “Ma
Rawahu al-Wa'un fi Akhbar ath-Tha'un”diantaranya
tersimpan di Dir Escurial, lalu di “Perpustakaan al-Malik
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‘Abd Allah bin ‘Abd al-‘Aziz nomor 4685 Arab Saudi, dan
lain-lain.

Suatu hari, As-Suyuthy pernah ditanya tentang
sebab-sebab terjadinya wabah. Pertanyaan yang diajukan
dalam bentuk syair, maka As-Suyuthy dalam karyanya “Ma
Rawahu al-Wa'un fi Akhbar ath-Tha'un” juga menjawab
dengan syair pula. Berikut salinan naskahnya,
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Penggalan naskah “Mā Rawāhu al-Wā'ūn fī Akhbār ath-Thā'ūn” karya
al-Imam Jalal ad-Din as-Suyuthy (w. 911 H/1505 M).

Sumber: Perpustakaan al-Malik ‘Abd Allah bin ‘Abd al-‘Aziz nomor
4685 Arab Saudi.

Berikut adalah beberapa lembar naskah “Mā Rawāhu
al-Wā'ūn fī Akhbār ath-Thā'ūn” yang bersumber dari
“Maktabah al-Ustadz ad-Duktur Muhammad bin Turky at-
Turky” (yang naskah aslinya berasal dari “Maktabah al-
Baladiyah, Iskandariah, Mesir). Naskah ini dapat diunduh
di: https://www.alukah.net/library/0/125926/ (unduh
terakhir 31 Maret 2020 jam 17:30 WIB).
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Lembar judul
Naskah “Mā Rawāhu al-Wā'ūn fī Akhbār ath-Thā'ūn”
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Lembar pertama
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Lembar ke-18 (terakhir)

Salinan naskah lainnya dapat diunduh di:
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1. https://www.alukah.net/library/0/55318/ (akses
terakhir: 31 Maret 2020 jam 17:33 WIB)

2. https://www.alukah.net/library/0/52498/ (akses
terakhir: 31 Maret 2020 jam 17:39 WIB)

3. https://www.alukah.net/library/0/51067/ (akses
terakhir: 31 Maret 2020 jam 17: 45 WIB)
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Tuhfah ar-Rāghibīn fī Bayān Amr ath-
Thawāghīn

ْن َواِغ الطَّ َأْمِر َبَياِن ِ َن ْ اِغِب الرَّ ُتْحَفة

Karya Zakariyah bin Muhammad bin Zakariya al-Anshary
(w. 926 H/1519 M)

Naskah berjudul “Tuhfah ar-Rāghibīn fī Bayān Amr
ath-Thawāghīn” ini ditulis oleh Syaikh Zakariyah bin
Muhammad bin Zakariya al-Anshary (w. 926 H/1519 M),
atau dikenal dengan “Syaikh Zakariya al-Anshary” atau
dikenal juga dengan “Syaikh al-Islam”. Syaikh Zakariya al-
Anshary adalah salah satu pemuka dalam mazhab Syafii.

Adapun karyanya ini, secara umum membahas
tentang wabah penyakit bernama Tha’un dalam tinjauan
syariat (hukum Islam). Syaikh Zakariya al-Anshary
membagi pembahasan karyanya ini dalam 14 fasal, yang
mana fasal-fasal itu ia cantumkan di bagian awal naskah,
yaitu:

1. Fasal pertama: tentang hukum Tha’un
2. Fasal kedua: kepada siapa Tha’un diturunkan
3. Fasal ketiga: karakter dan sebab terjadinya wabah

Tha’un
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4. Fasal keempat: tentang bahwa Tha’un merupakan
kejahatan Jin.

5. Fasal kelima: tentang hikmah penguasaan Jin atas
manusia.

6. Fasal keenam: tentang zikir-zikir yang seyogianya
diucapkan ketika ditipu daya oleh Jin.

7. Fasal ketujuh: bahwa syahid tidak dikhususkan pada
wabah Tha’un.

8. Fasal kedelapan: tanggapan orang yang
mempermasalahkan doa syahid.

9. Fasal kesembilan: bahwa sebagian syuhada lebih
utama dari yang lainnya.

10. Fasal kesepuluh: bahwa jika wabah Tha’un itu
rahmat, maka bagaimana dengan kedatangan Dajjal.

11. Fasal kesebelas: tentang larangan keluar dari suatu
negeri yang terjadi wabah Tha’un dan sebaliknya.

12. Fasal kedua belas:  penjelasn hikmah dari larangan
keluar dari suatu negeri.

13. Fasal ketiga belas: anjuran-anjuran manakala terjadi
wabah Tha’un.

14. Fasal keempat belas: tentang adab terhadap orang
yang tertimpa Tha’un dan atau orang sakit.

Adapun di bagian penutup, Syaikh Zakariya al-
Anshary menerakan wabah-wabah Tha’un yang pernah
terjadi di dunia Islam, mulai dari fenomena Tha’un di
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Mada’in tahun 6 H, yaitu di zaman Nabi Saw, sampai wabah
Tha’un di Mesir tahun 918 H.1

Berikut adalah beberapa lembar salinan naskah
“Tuhfah ar-Rāghibīn fī Bayān Amr ath-Thawāghīn” karya
Syaikh Zakariyah bin Muhammad bin Zakariya al-Anshary
(w. 926 H/1519 M), yang bersumber dari Perpustakaan al-
Malik Su’ud Arab Saudi, yang dapat diunduh di:
https://ia800201.us.archive.org/33/items/Maktotat_KSU_2/3
113.pdf (unduh terakhir 31 Maret 2020 jam 17:54 WIB).

1cek naskah…
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Lembar judul
Naskah “Tuhfah ar-Rāghibīn fī Bayān Amr ath-Thawāghīn”
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Lembar pertama
Naskah “Tuhfah ar-Rāghibīn fī Bayān Amr ath-Thawāghīn”
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Lembar ke-6 (terakhir)
Naskah “Tuhfah ar-Rāghibīn fī Bayān Amr ath-Thawāghīn”
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Al-Ibā’ ‘an Mawāqi’ al-Wabā’

اء الو مواقع عن اإلباء

Karya Idris bin Hisam ad-Din ‘Aly al-Badlisy
(w. 930 H/1523 H)

Naskah ini berjudul ““Al-Ibā’ ‘an Mawāqi’ al-
Wabā’“, ditulis oleh Idris bin Hisam ad-Din ‘Aly al-Badlisy
(w. 930 H/1523 M), membahas tentang penyakit yang
pernah mewabah di zamannya. Buku ini ditulis tatkala Al-
Badlisy berangkat dari Konstantin (Turki) menuju
Iskandariah (Mesir) yaitu pada tahun 917 H/1511 M, lalu
setelah itu dia berangkat menunaikan ibadah haji ke
Makkah. Singkat cerita, dia hendak kembali ke Konstantin
sebagai menghormati Sultan Salim. Namun dalam
perjalanan, tatkala sampai di Syam, dia mendengar bahwa
Mesir ditimpa wabah Tha’un, dengan demikian dia dilarang
datang (masuk) ke Mesir. Lau berikutnya dia pergi ke
Istanbul. Rangkaian peristiwa ini mendorongnya untuk
menulis buku ini.

Salah satu salinan naskah ““Al-Ibā’ ‘an Mawāqi’ al-
Wabā’“ terdapat di Perpustakaan Princeton. Berikut ini
adalah beberapa lembar naskah “Al-Ibā’ ‘an Mawāqi’ al-
Wabā’“ karya Idris bin Hisam ad-Din ‘Aly al-Badlisy (w.
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930 H/1523 M) yang bersumber dari Perpustakaan
Universitas Princeton nomor 4786.1

Lembar pertama
Naskah “al-Ibā’ ‘an Mawāqi’ al-Wabā’“

1 Salinan naskah lainnya dapat diunduh di :
http://kadl.sa/Browse.aspx?id=bwf5cvqahhi7nq00033zdbhohklbfyr7jycz
6byvnqcemmpyeogoxgd75fdov5pq&pub=%27%27 (akses terakhir: 31
Maret 2020 jam 16:40).
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Lembar kedua
Naskah “al-Ibā’ ‘an Mawāqi’ al-Wabā’“
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Lembar ke-21 (terakhir)
Naskah “al-Ibā’ ‘an Mawāqi’ al-Wabā’“
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Hadāiq al-‘Uyūn al-Bāshirah fī Akhbār
Ahwāl ath-Thā’ūn wa al-Ākhirah

الَباِصَرة الُعُيْون َحَداِئق
واآلِخَرة اُعْون الطَّ َأْحَوال َأْخَبار

Karya Ibrahim bin Abi Bakr al-Hanbaly
(w. 1094 H/1682 M)

Naskah “Hadāiq al-‘Uyūn al-Bāshirah fī Akhbār
Ahwāl ath-Thā’ūn wa al-Ākhirah” ini ditulis oleh Burhan
ad-Din Ibrahim bin Abi Bakr bin Ismail al-Hanbaly (w.
1094 H/1682 M). Salah satu salinan naskahnya ada
Universitas Cambridge. Buku ini memberi gambaran
tentang aspek-aspek syar’i tentang wabah bernama Tha’un
dan penyakit secara umum, seperti terminologi Tha’un,
sebab-sebab terjadinya wabah pandemi menurut syariat dan
medis, tentang penularan penyakit (Tha’un), dan lain-lain.

Adapun bab-bab pembahasan dalam naskah ini
(selain mukadimah dan penutup) antara lain sebagai
berikut:

Buku ini terdiri dari 1 mukadimah, 19 bab, dan 1
penutup.
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1. Bab pertama terdiri dari 4 fasal: (1) tentang qadha
dan qadar dan iman kepada keduanya, (2) tentag
taubat dan istigfar, (3) tentang tawaduk dan doa, (4)
tentang wasiat.

2. Bab kedua, tentang musibah dan hal-hal terkait.
3. Bab ketiga, ada 4 fasal: (1) tentang sabar dan

pembagiannya, (2) tentang tertimpa penyakit, (3)
tentang anak dan orang-orang yang dicintai, (4)
tentang keutamaan orang yang wafat memiliki anak
dan tentang syafaat mereka di hari kiamat.

4. Bab keempat, ada 2 fasal: (1) tentang tidak benarnya
pendapat astrolog tentang terjadinya Tha’un, (2)
tentang pendapat orang yang mengatakan kalaulah
bukan karena Tha’un tidak akan mati orang di
zamannya.

5. Bab ke-5, tentang terminologi Tha’un menurut
bahasa, menurut ulama, menurut para dokter, dan
adakah Tha’un digolongkan wabah (pandemi) atau
tidak?

6. Bab ke-6, ada 3 fasal: (1) sebab-sebab terjadinya
Tha’un menurt ahli syariat dan ahli medis (dokter),
(2) tentang realita Tha’un dan faktor-faktor
penyebabnya yang menjijikkan, (3) apakah Tha’un
itu apakah azab? Nyata atau tersembunyi? Atau
untuk orang kafir saja? Dan tentang keberadaannya
sebagai rahmat bagi orang-orang beriman.

7. Bab ke-7, ada 3 fasal: (1) tentang Tha’un sebagai tipu
daya Jin, (2) tentang integrasi kalimat “a’da’ikum”
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dan “ikhwanikum”, (3) tentang Jin kafir menusuk
orang yang menjunjungnya dalam maksiat, dan
tentang binatang dan jin apakah mati dengan Tha’un
atau tidak?

8. Bab ke-8, ada 3 fasal: (1) apakh Jin itu menggota
dengan sengaja atau tidak? (2) orang yang mati
karena Tha’un, (3) apa hikmah terjadinya Tha’un
pada bulan Ramadan dimana Syetan di belenggu.

9. Bab ke-9, 4 fasal: (1) tentang kebolehan berdoa
karena Tha’un dan mendoakan diri sendiri dan
keluarga, (2) tentang doa Nabi Saw terhadap wabah
Tha’un untuk umatnya, (3) tidak boleh berharap
mati tanpa sebab, (4) orang yang mati karena Tha’un
maka ia syahid.

10. Bab ke-10, ada 3 fasal: (1) tentang lari dari Tha’un
dan memasuki kawasan wabah Tha’un, (2) hikmah
larangan datang dan pergi saat wabah, (3) tentang
bersabar dalam mukim dan pahala bagi orang yang
syahid walaupun tidak mati karena wabah dan mati
bukan di zaman wabah.

11. Bab ke-11,ada 5 fasal: (1) tentang bilangan syuhada,
(2) tntang pembagian syahid, (3) makna dan
terminologi syahid, (4) tingkatan para syahid, (5)
balasan bagi para syahid dan bahwa mereka hidup
dan mendapat rezeki di sisi Allh.

12. Bab ke-12, ada 3 fasal: (1) tentang hadis Nabi Saw
tentang Tha’un dan hikmah mengapa wabah Tha’un
tidak masuk ke kota Madinah sementara masuk di
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kota Makkah, (2)  hikmah Tha’un tidak masuk ke
kota Madinah dan kota Makkah sebagai rahmat, (3)
tentang pendapat yang menyatakan bahwa orang
yang mati bukan karena penyakit Tha’un lebih
banyak dari yang mati karena penyakit Tha’un.

13. Bab ke-13, ada 2 fasal: (1) kebolehan berdoa untuk
menghilangkan wabah Tha’un, (2) tentang
terangkatnya atau tersembunyinya Tha’un ketika
munculnya bintang kejora.

14. Bab ke-14, ada 5 fasal: (1) tentang berobat dan
pahala atasnya, (2) doa-doa bagi orang yang sakit, (3)
pahala bagi orang sakit, (4) obat penyakit Tha’un
sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi
Saw, (5) tentang bahwa Tha’un itu sebagai penyakit
tersembunyi.

15. Bab ke-15, pendaat ulama tentang bertambah dan
berkurangnya umur.

16. Bab ke-16, ada 8 fasal: (1) tentang ruh, (2) tentang
orang sedang sekarat, (3) tentang apa yang dilakukan
oleh dan untuk seseorang yang sekarat, (4) hakikat
mati, (5) tentang sakaratul maut, (6) tentang
malaikat maut, ruh, Jin, dan lain-lain, (7) tentang
ruh orang beriman, (8) tentang ruh orang kafir.

17. Bab ke-17, ada 6 fasal: (1) tentang tanggung jawab
Nabi Ibrahim terhadap anak-anak sampai
dikembalikan kepada kedua orang tuanya, (2)
tentang ruh para Nabi, (3) tentang ruh para syuhada,
(4) tentang ruh orang-orang beriman, (5) tentang
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ruh orang-orang kafir, (6) waktu terbaik mati bagi
orang-orang beriman.

18. Bab ke-18, ada 3 fasal: (1) tentang orang mati
mengetahui siapa yang memandikan, mengkafani,
mengangkat, mensalatkan, menguburkan, dan
mendengar apa yang diucapkan kepadanya, (2)
tentang bahwa orang yang meninggal dunia
mengetahui siapa yang menziarahinya, (3) tentang
anjuran ziarah kubur.

19. Bab ke-19, tentang ta’ziyah dan pahalanya.
20. Bab ke-20, ada 4 fasal: (1) tentang meratapi orang

yang meninggal dunia, (2) tentang berduka dan
sedih, (3) tentang praktik-praktik yang dilakukan
orang awam, (4) melukai mayit dan larangan
menyembelih mayit.

Berikut adalah beberapa lembar naskah “Hadāiq al-
‘Uyūn al-Bāshirah fī Akhbār Ahwāl ath-Thā’ūn wa al-
Ākhirah” karya Burhan ad-Din Ibrahim bin Abi Bakr bin
Ismail al-Hanbaly (w. 1094 H/1682 M) yang bersumber dari
Perpustakaan Cambridge University. Naskah ini penulis
akses dari:
https://twitter.com/almaktutat/status/123928155421771366
9 (akses terakhir: 31 Maret 2020 jam 17:20 WIB).
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Lembar judul
Naskah “Hadāiq al-‘Uyūn al-Bāshirah fī Akhbār Ahwāl ath-Thā’ūn wa

al-Ākhirah”
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Lembar pertama
Naskah “Hadāiq al-‘Uyūn al-Bāshirah fī Akhbār Ahwāl ath-Thā’ūn wa

al-Ākhirah”
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Lembar ke-499 (lembar terakhir)
Naskah “Hadāiq al-‘Uyūn al-Bāshirah fī Akhbār Ahwāl ath-Thā’ūn wa

al-Ākhirah”
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Silk ad-Durar fī Dzikr al-Qadhā’ wa al-Qadar

والَقدرِسلْ  الَقَضاء ِذْكِر َرر الدُّ ُك

Karya Sidy Ahmad bin ‘Ajibah (w. 1224 H/1808 M)

“Silk ad-Durar fī Dzikr al-Qadhā’ wa al-Qadar”
karya Sidy Ahmad bin ‘Ajibah (w. 1224 H/1808 M). Buku
ini ditulis ditengah terjadinya wabah Tha’un tahun 1214
H/1799 M yang semakin memburuk. Fenomena yang
berkembang ketika itu adalah banyak diantara ulama ketika
itu yang menganjurkan menutup pintu kota dan
menghindar dari orang yang sedang sakit karena takut mati.
Oleh karena itu karya ini bertujuan memberi wawasan
kepada ulama yang memerangi berta’ziyah kepada orang
sakit dengan alasan khawatir. Serta menjelaskan bahwa
perbuatan semacam ini memalukan bagi ahli
ilmu.Dianjurkan kepada manusia pada saat wabah rida,
menerima, dan sabar karena berpisah dengan orang-orang
yang dicintai.

Dalam uraiannya, Sidy Ahmad bin ‘Ajibah banyak
mengutip ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi Saw
sebagai argumen dan pisau analisisnya. Selain itu juga dia
banyak mengutip pendapat para salaf salih dan ahlu sunah
wa al-jamaah dari kalangan ‘Asya’irah dan sufi. Buku ini



97

diharapkan menambah iman dan keyakinan terhadap kada
dan kadar Allah, dengan tetap menggunakan sebab (ihtiar).

Buku ini terdiri dari 5 bab:
1. Penjelasan tentang hakikat takdir dan apa-apa yang

berkaitan dengannya.
2. Argumen al-Qur’an dan as-Sunnah, da pendapat

para salaf salih. Diantaranya dengan mengutip QS.
Al-Qamar ayat 49, QS. Yasin ayat 12, QS. Ar-Ra’d
ayat 8, QS. Al-Ahzab ayat 38, QS. Al-Anfal ayat 42,
QS. Al-Hadid ayat 22 dan 23, dan seterusnya.
Sedangkan dari as-Sunnah (hadis) diantaranya
mengutip hadis yang menegaskan untuk senantiasa
bermohon kepada Allah,

3. Penjelasan tentang hikmah dan al-qudrah.
4. Tentang tiadanya ‘al-‘adawy’(penyakit menular) dan

‘ath-thiyarah’ (sial).
5. Tentang memeroleh keyakinan, materi dan

tempatnya.

Menurut Sidy Ahmad bin ‘Ajibah, penyakit menular (al-
‘adawy) adalah perpindahan penyakit dari satu tempat ke
tempat lain, sebagaimana diyakini para filsuf, dimana hal ini
tidak benar menurut tauhid (akidah). Dalam hal ini Sidy
Ahmad bin ‘Ajibah mengutip ayat-ayat dan hadis-hadis
terkait. Diantaranya QS. Ar-Ra’d ayat 16, QS. Al-Baqarah
ayat 49 dan 102, QS. Al-Qashas ayat 68, dan lain-lain.
Adapun hadis-hadis Nabi Saw, diantaranya,
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ال عدوى وال طیرة وال صفر وال ھام 

“Tidak ada ‘adwa (penyakit menular), tidak ada
‘thiyarah’ (sial), dan tidak ada pula ‘hamm’(burung hantu),
(HR. Al-Bukhary)

Disini Sidy Ahmad bin ‘Ajibah menegaskan bahwa
barang siapa yang meyakini bahwa penyakit itu menular
secara thab’ maka dia kafir secara ijmak, dan siapa yang
meyakini ia menulau secara quwwah maka dia terhitung
maksiat, dan siapa yang meyakini ia menular atas kudrat
Allah dan atas hikmahnya maka ia mukmin. Penyakit
menular sendiri menurutnya adalah: kudis (al-jarrab),
pandemi (al-waba’), dan kusta (al-judzam).Penyakit kudis
dapat menimpa manusia dan binatang. Sedangkan wabah
(pandemi), menurut para dokter adalah tercemarinya udara,
sedangkan menurut ahlu sunah adalah karena pengaruh
jahat Jin (wakhz al-jinn).

Buku ini telah di tahkik dan dirasah oleh Dr. ‘Abd
al-Hafizh al-Baqaly al-Ghazwany, diterbitkan oleh Syakir
al-Baqaly, cet. 1437 H/2015 M.
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“Silk ad-Durar fī Dzikr al-Qadhā’ wa al-Qadar” karya Sidy Ahmad bin
‘Ajibah (w. 1224 H/1808 M), di tahkik dan dirasah oleh Dr. ‘Abd al-

Hafizh al-Baqaly al-Ghazwany, diterbitkan oleh Syakir al-Baqaly, cet.
1437 H/2015 M.
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Berikut ini adalah berapa lembar salinan naskah
“Silk ad-Durar fī Dzikr al-Qadhā’ wa al-Qadar” yang
bersumber dari “al-Khizanah ad-Dawudiyah” Teheran
(Iran) yang dapat diakses di :
https://moalafat.blogspot.com/2015/12/blog-post_6.html
(akses terakhir 31 Maret 2020 jam 17:46 WIB).
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Lembar pertama
Naskah “Silk ad-Durar fī Dzikr al-Qadhā’ wa al-Qadar”
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Lembar kedua
Naskah “Silk ad-Durar fī Dzikr al-Qadhā’ wa al-Qadar”
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Lembar terakhir
Naskah “Silk ad-Durar fī Dzikr al-Qadhā’ wa al-Qadar”
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Tsalātsu Rasā’il Andalusiyyah
fī ath-Thā’ūn al-Jārif

َأْنَدُلِسيَّ  َرَساِئل اِرفَثَالُث َ ا اُعْون الطَّ ِ ة

Seperti tampak pada judulnya, buku ini berisi kompilasi
3 naskah karya tokoh ulama asal Andalusia (Spanyol), yaitu:

1. “Muqni’ah as-Sa’il ‘an al-Maradh al-Ha’il” karya Ibn
al-Khathib (w. 776 H/1374 M). Dia adalah seorang
dokter dan penyair yang wafat ketika di penjara.
Karyanya ini memberi informasi tentang jumlah
orang yang meninggal dunia di Fez (Maroko) dalam
satu hari sebanyak 4 ribu orang

2. “Tahshil Ghardh al-Qashid fi Tafshil al-Maradh al-
Wafid” karya Ibn Khatimah (w. 770 H/1369 M).
Nama lengkapnya Abu Ja’far Ahmad bin Ali bin
Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Anshary al-
Andalusy, atau lebih dikenal dengan Ibn Khatimah.
Seperti dijelaskan di bagian pengantar, naskah ini
ditulis karena adanya permintaan dari orang banyak
setelah terjadinya wabah Tha’un di Andalusia. Salah
satu salinan naskahnya ada di Perpustakaan Bayazid
(nomor 4085), Istanbul, Turki.
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3. “Tahqiq an-Naba’ fi Amr al-Waba’” karya
Muhammad bin Ali al-Lakhmy asy-Syaqury (w. 676
H/1277 M). Naskah ini tidak ditemukan lagi
(hilang), yang tersisa hanya berupa ringkasan
berjudul “an-Nashihah” yang menjelaskan tata cara
pencegahan penyakit Tha’un.

Ketiga naskah ini membahas tentang wabah
pandemik Tha’un yang terjadi tahun 750 H/1349 M, dimana
wabah ini menewaskan 20 ribu orang dalam satu hari.
Wabah ini merebak ke berbagai negeri, mulai dari Maroko
hingga Syam (Suriah), dimana Andalusia (sekarang Spanyol)
juga masuk di dalamnya.

Tiga naskah ini secara umum juga menguraikan
tentang fenomena wabah dalam tinjauan sosial, tinjauan
medis, dan tinjauan syariat. Juga berisi pemahaman tentang
pengobatan dan etika terhadap orang sakit. Tiga naskah ini
telah dianalisis (tahkik dan dirasah) oleh Dr. Muhammad
Hasan dan diberi judul “Tsalātsu Rasā’il Andalusiyyah fī
ath-Thā’ūn al-Jārif”, diterbitkan oleh “al-Majma’ at-Tunisy
li al-‘Ulum wa al-Adab wa al-Funun”.
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“Tsalātsu Rasā’il Andalusiyyah fī ath-Thā’ūn al-Jārif”, ditahkik dan
dirasah oleh Muhammad Hasan (Tunisia: al-Majma’ at-Tunisy li al-

‘Ulum wa al-Adab wa al-Funun)

Urgensi 3 naskah ini dalam konteks modern
setidaknya dapat dilihat dari aspek sejarah, substansi
pembahasan, dan istilah-istilah medis yang digunakan.
Dimana seluruhnya berkorelasi dan memberi kontribusi
bagia dunia sains (khususnya medis) di era modern.[].
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