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Wabah Tha'un yang Menyerang 

Sahabat 

Oleh: Abu Maryam Hasan 

 

Ath-Thaun (Wabah yang menyebar dan 

mematikan) Merupakan Rahmat 

Dari Yahya bin Ya'mar, Aisyah radhiyallahu'anha 

mengabarkan kepadanya bahwa ia bertanya 

kepada Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam 

tentang ath-thaun, maka beliau menjawab: 

"Itu adalah azab yang Allah turunkan pada siapa 

saja yang Allah kehendaki. Namun, Allah 

menjadikannya sebagai rahmat kepada orang 

beriman. Tidaklah seorang hamba ada di suatu 

negeri yang terjangkit wabah di dalamnya, 

lantas ia tetap di dalamnya, ia tidak keluar dari 

negeri tersebut lalu bersabar dan 

mengharapkan pahala dari Allah, ia tahu bahwa 

tidaklah wabah itu terkena melainkan dengan 

takdir Allah, maka ia akan mendapatkan pahala 

syahid." (HR. Bukhari no. 6619).  
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Ibnu Hajar rahimahullah berkata,  

"Makna manthuq (tersurat) dari hadits ini 

adalah orang yang memiliki sifat yang disebut 

pada hadits tersebut (sabar dan mengharap 

pahala atas musibahnya) akan mendapatkan 

pahala syahid walaupun tidak meninggal dunia." 

(Fathul Bari, 10:194).  

 

Meninggal karena tha'un mendapat pahala 

syahid  

Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 

6619 di kitab Shahihnya menjelaskan bahwa 

seseorang yang meninggal karena wabah akan 

mendapat pahala syahid.  

Syaikh al-Allamah Abdul Muhsin Al Abbad 

hafizhahullah menjelaskan pula bahwa orang 

yang meninggal karena wabah diharapkan dia 

mendapat syahadah (meninggal dalam keadaan 

mati syahid). (Dars al-Muwaththo' 9 Rajab 1441 

H).  
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Sahabat yang wafat karena Tha'un 

Sahabat Nabi shallallaahu'alaihi wa sallam yang 

meninggal karena wabah tha'un adalah Abu 

Ubaidah bin Al Jarrah dan Muadz bin Jabal 

radhiyallahu'anhuma. Wafat ketika wabah 

tha'un di Syam pada masa pemerintahan Umar 

bin Khattab radhiyallahu'anha, di tahun 18 H.  

 

Abu Ubaidah bin al-Jarrah radiyallaahu'anhu 

Abu Ubaidah bin al-Jarrah radiyallaahu'anhu 

merupakan salah satu shahabat yang dijamin 

masuk surga oleh Rasulllah shallallaahu'alaihi 

wa sallam.  

Qasim bin Muslim meriwayatkan dari Thariq; 

bahwasannya Umar (ketika Umar menjadi 

khalifah di Madinah dan Abu Ubaidah di Syam) 

mengirim surat kepada Abu Ubaidah yang 

sedang terkena tha'un: "Ada keperluan 

mendesak, aku sangat membutuhkanmu, 

segeralah menghadap kepadaku." (Mahmud al 

Mishri, Ensiklopedi Sahabat Jilid 1, Pustaka 

Imam Asy-Syafi'i, hal. 484).  
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Setelah membaca surat itu, Abu Ubaidah 

menanggapi: "Aku sudah tahu keperluan Amirul 

Mukminin, dan dia ingin mengekalkan sesuatu 

yang tidak kekal." Lalu Sahabat ini 

membalasnya: "Sesungguhnya aku mengetahui 

keperluan engkau, maka bebaskanlah aku 

darinya. Aku berada di tengah kaum muslimin 

(yang terkena tha'un), dan aku tidak ingin 

meninggalkan mereka demi keselamatan diri 

sendiri." (Mahmud al Mishri, Ensiklopedi 

Sahabat Jilid 1, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, hal. 

484). Umar bermaksud mengeluarkan Abu 

Ubaidah dari daerah wabah.  

Ketika wabah merajalela, berdirilah Abu 

Ubaidah bin Jarrah berkhutbah di hadapan 

orang-orang dan berkata; "Wahai manusia! 

sesungguhnya penyakit ini merupakan rahmat 

dari Rabb kalian, doa Nabi kalian, dan sebab 

kematian orang-orang shalih sebelum kalian. 

Dan sesungguhnya Abu Ubaidah memohon 

kepada Allah untuk mendapat bagian dari 

rahmat tersebut." Lalu dia terjangkit wabah 

tersebut sehingga meninggal dunia -semoga 

Allah memberikan rahmat kepadanya. (Sejarah 
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Wabah di Negeri-Negeri Islam, Firanda Andirja, 

hal. 2).  

 

Muadz bin Jabal radiyallaahu'anhu 

Ketika Abu Ubaidah menderita sakit, Umar 

mengangkat Mu'adz bin Jabal 

radhiyallaahu'anhu sebagai Gubernur Syam 

menggantikannya. Akan tetapi jabatan itu 

hanya dipegangnya selama beberapa bulan saja 

sebelum akhirnya dia menghembuskan napas 

yang terakhir. (Mahmud al Mishri, Ensiklopedi 

Sahabat Jilid 3, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, hal. 

363).  

Ummi Salamah menceritakan bahwa Abu 

Ubaidah, yakni ketika mengalami sakit akibat 

terserang tha'un (wabah) di Amwas (dekat 

Palestina) dan sakitnya semakin parah, dia 

digantikan Mu'adz bin jabal. Saat itu kaum 

muslimin menemui Mu'adz lantas meminta: 

"Berdoalah kepada Allah agar mengangkat azab 

ini." Dia menimpali: "Sesungguhnya wabah itu 

bukanlah azab melainkan ia itu doa Nabi kalian 
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serta sebab wafatnya orang-orang shalih 

sebelum kalian, juga sebagai sarana untuk 

meraih mati syahid yang Allah karuniakan 

kepada hamba yang dikehendaki." (Mahmud al 

Mishri, Ensiklopedi Sahabat Jilid 3, Pustaka 

Imam Asy-Syafi'i, hal. 363-364). 

Dalam riwayat yang lain Mu'adz berkata: 

"Sesungguhnya tha'un adalah rahmat dari Rabb 

kalian, doa Nabi kalian, dan salah satu sebab 

matinya orang-orang shalih sebelum kalian. Ya 

Allah, berikanlah keluarga Mu'adz bagian 

terbanyak mendapatkan rahmat ini." 

(Ensiklopedi Sahabat, hal. 364). Kemudian sore 

harinya anaknya yang bernama Abdurrahman 

bin Mu'adz terkena penyakit tha'un dan 

malamnya meninggal dunia. (Mahmud al 

Mishri, Ensiklopedi Sahabat Jilid 3, Pustaka 

Imam Asy-Syafi'i, hal. 364).  

Maka keluarga Mu'adz pun terkena wabah 

tha'un tadi, sehingga tidak satu pun dari mereka 

yang terhindar darinya. (Mahmud al Mishri, 

Ensiklopedi Sahabat Jilid 3, Pustaka Imam Asy-

Syafi'i, hal. 365).  
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Tatkala merasakan sakitnya menghadapi 

sakaratul maut, dia jatuh pingsan. Setiap kali 

tersadar kembali Mu'adz mengutarakan: 

"Cekiklah aku sekehendak-Mu. Demi kemuliaan 

diri-Mu, sesungguhnya Engkau mengetahui 

kalau aku benar-benar mencintai-Mu." 

(Mahmud al Mishri, Ensiklopedi Sahabat Jilid 3, 

Pustaka Imam Asy-Syafi'i, hal. 365).  

 

Abu Ubaidah bin Al Jarrah dan Muadz bin Jabal 

radhiyallahu'anhuma mirip satu sama lain 

Malik ad-Dar meriwayatkan; Suatu hari Umar 

bin al Khatab mengambil dan memasukkan 

uang 400 dinar ke dalam kantong, kemudian dia 

memerintahkan budaknya: "Bawalah uang ini ke 

rumah Abu Ubaidah, lalu tetaplah bersamanya 

selama beberapa saat, supaya kamu bisa 

melihat apa yang akan dia lakukan."  

Budak itu pun pergi membawa uang tersebut, 

kemudian berkata setelah sampai: "Amirul 

Mukminin memberikan uang ini agar kamu bisa 

memenuhi keperluanmu." 
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Abu Ubaidah menanggapi: "Semoga Allah 

menyambung tali silaturahimnya, serta 

merahmatinya." 

Kemudian Abu Ubaidah memerintahkan 

sahayanya: Kemarilah, berikan tujuh dinar 

kepada fulan, lima dinar kepada fulan, dan …" 

Maka dibagi-bagikanlah uang pemberian itu 

hingga habis, tidak bersisa.  

Lalu budak tadi kembali kepada Umar, dan 

menceritakan kejadian tersebut. Saat itu Umar 

sedang mempersiapkan sejumlah uang dalam 

jumlah yang sama seperti yang diberikan 

kepada Abu Ubaidah untuk Mu'adz bin Jabal. 

Umar pun kemudian memerintahkan: "Bawalah 

uang ini kepada Mu'adz bin Jabal, lalu tetaplah 

bersamanya selama beberapa saat, supaya 

kamu bisa melihat apa yang akan dia lakukan."  

Maka budak itu memberikannya kepada Mu'adz 

seraya berkata: "Amirul Mukminin memberikan 

uang ini agar kamu bisa memenuhi 

keperluanmu."  
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Mu'adz kemudian menanggapi; "Semoga Allah 

menyambung tali silaturahimnya, serta 

merahmatinya."  

Kemudian memerintahkan sahayanya: 

"Kemarilah, berikan uang ini kepada fulan 

sekian, untuk fulan sekian, dan … " 

Selang beberapa waktu, istri Mu'adz muncul 

dan berseru: "Demi Allah, keadaan kita pun 

miskin, maka sisakanlah sebagiannya untuk 

keperluan kita." Namun uang yang tersisa dalam 

kantong hanya dua dinar, jadi hanya sejumlah 

itu yang bisa diberikan Mu'adz. 

Lalu budak tadi kembali kepada Umar, dan 

menceritakan kejadian tersebut. Umar gembira 

sekaligus bangga mendengarnya, seraya 

berkata: "Sungguh, merekalah orang-orang 

yang bersaudara, begitu mirip satu sama lain." 

(Mahmud al Mishri, Ensiklopedi Sahabat Jilid 1, 

Pustaka Imam Asy-Syafi'i, hal. 483-484).  
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Lenyapnya Wabah Tha'un 

Setelah wafatnya Mu'adz bin Jabal, Amr bin al 

Ash menggantikan kedudukannya, dan dia 

berkhutbah,  

"Wahai manusia! Sesungguhnya jika wabah ini 

menjangkiti (di suatu negri) maka dia akan 

melahap sebagaimana menyalanya api, maka 

menghindarlah kalian ke gunung-gunung." 

Tetapi Abu Watsilah Al Hudzali berkata 

kepadanya; "Demi Allah, kamu telah berdusta, 

saya pernah menyertai Rasulullah shallallahu 

'alaihi wa sallam dan kamu lebih buruk daripada 

keledaiku ini." 'Amru berkata; "Demi Allah aku 

tidak akan membalas perkataanmu, demi Allah 

saya tidak akan memperkarakan perkataanmu 

itu." Dia pun keluar dan orang-orang pun keluar 

berpencar darinya, kemudian Allah 

melenyapkan wabah tersebut dari mereka. 

Ketika pendapat 'Amru tersebut sampai kepada 

Umar bin Khaththab, demi Allah dia tidak 

membencinya." (Sejarah Wabah di Negeri-

Negeri Islam, Firanda Andirja, hal. 3). 
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Amr bin Al-‘Ash memahami perintah Nabi untuk 

tidak lari dari tho’un adalah lari ke negara/kota 

lain yang dikhawatirkan tho’un tersebut 

menyebar ke kota lain dan larangan tersebut 

tidak berlaku ke daerah yang tidak ditempati 

orang-orang seperti puncak-puncak gunung 

ataupun lembah-lembah. (Sejarah Wabah di 

Negeri-Negeri Islam, Firanda Andirja, hal. 6). 

 

Bojonggede, Sya'ban 1441 H/April 2020 M 

 

 

Abu Maryam Hasan 


