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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
Segala puji bagi Allah Ta‟ala yang telah memberi 

nikmat terus-menerus dan memberi rizki kepada 

kebanyakan makhluk-Nya dengan sempurna. Shalawat 

serta salam semoga tercurah kepada nabi Muhammad dan 

keluarga beliau sebagai rembulan di tengah kegelapan.  

Wa ba‟du,  
Jiwa seseorang  senantiasa mendambakan hidup yang 

bebas dari penyakit, bersih dari cacat. Inilah angan-angan 

setiap makhluk yang lemah dan bodoh, yang akalnya 

terbatas pada apa yang diketahuinya. Dia tidak tahu 

rahasia dan hikmah di balik takdir.  

Anda sungguh mengherankan wahai anak Adam. 

Bagaimana (perilaku) anda ketika mendapatkan hadiah 

kesehatan? Anda melampaui batas, jiwa anda rakus 

terhadap ini dan itu! Sampai ketika penyakit menimpa 

Anda berkepanjangan, anda mengkerut menjadi sangat 

lemah. Apakah Anda ingat kemuliaan Anda dulu?  

Imam Hasan al-Bashri rahimahullah berkata, 

“Seandainya bukan karena tiga hal niscaya anak adam 

tidak akan meletakkan kepalanya. Sungguh Anda akan 

menemukan tiga hal itu ada pada dirinya dan dia bersama 

ketiga hal tersebut, yaitu kemiskinan, sakit, kematian”  

Saudaraku yang sedang sakit, inilah waktu untuk 

muhasabah (introspeksi diri) setelah sebelumnya anda 

merasakan manisnya kesehatan dan sejuknya kesembuhan. 

Sakit adalah salah satu fase kehidupan, hendaklah orang 

yang berakal banyak berfikir pada saat-saat seperti ini 

supaya dia mengerti pelajaran berharga di dalamnya,  

memahami nasehat-nasehat yang terkandung di dalamnya, 
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serta memahami pelajaran-pelajaran yang sangat dalam 

ini..  

* Ingatlah Nikmat Kesehatan 

Saudaraku yang sedang sakit, sungguh  Anda pernah 

merasakan dua hal; musibah sakit dan nikmat kesehatan. 

Anda melihat betapa jauh perbedaan kedua hal tersebut.  

Ketika sakit Anda merasa lemah tidak bertenaga, tidak 

bersemangat, dan tidak bebas bergerak. 

Ketika sehat, Anda merasa kuat, bersemangat, kondisi 

dalam keadaan segar bugar. Anda bisa merasakan mutiara 

kehidupan dan kebahagiaannya.  

Bukankah ini semua adalah panggilan untuk Anda agar 

ingat betapa besarnya nikmat kesehatan?  

Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda,  

 ت  و  ق    ه  د  ن  ، ع  ه  د  س  ج   ي  ى ف  افً ع  ، م  و  ب  ر  س   ي  ًنا ف  آم   م  ك  ن  م   ح  ب  ص  أ   ن  م  
]رواه الرتمذي وابن « اى  ر  ي  اف  ذ  ح  ا ب  ي  ن   الد   و  ل   ت  ز  ي   ا ح  م  ن  أ  ك  ؛ ف  و  م  و  ي   

 [6442حبان/ صحيح اجلامع: 

“Barangsiapa di antara kalian memasuki waktu pagi 

dalam keadaan merasa aman di rumahnya,  diberi 

kesehatan pada tubuhnya, dan dia memiliki makanan 

untuk hari itu, maka seolah-olah diberikan kepadanya 

dunia beserta seluruh isinya.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu 

Hibban / Shahih al-Jami‟: 6042)  

Bakr bin Abdullah al-Muzani rahimahullah berkata, 

“Barangsiapa beragama Islam dan tubuhnya dalam 

keadaan sehat, maka sungguh telah berkumpul padanya 

penghulu kesenangan dunia dan penghulu kesenangan 

akhirat. Sesungguhnya penghulu kesenangan dunia adalah 

kesehatan dan penghulu kesenangan akhirat adalah 
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Islam.”  

Saudaraku yang sedang sakit, sesungguhnya tidak ada 

yang tahu hakikat nikmatnya kesehatan kecuali orang-

orang yang pernah merasakan pahit dan getirnya sakit, 

karena sesuatu itu diketahui dari kebalikannya.  

Hatim az-Zahidi rahimahullah berkata, “Empat hal 

yang tidak diketahui harganya kecuali oleh empat 

golongan. Masa muda, tidak ada yang tahu harganya 

kecuali orang yang sudah tua. Tidak ada yang tahu harga 

keselamatan kecuali orang yang mendapat musibah. Tidak 

ada yang tahu harga kesehatan kecuali orang yang sakit. 

Dan Tidak ada yang tahu harga kehidupan kecuali orang 

yang telah meninggal dunia.” 

Saudaraku yang sedang sakit, adakah yang lebih 

berharga dari nikmat kesehatan? Sungguh penyakit telah 

memperlihatkan kepada anda betapa pahitnya bila Anda 

kehilangan nikmat tersebut! 

Berpikirlah wahai orang yang berakal, berapa banyak 

orang sakit telah kehilangan nikmat tersebut,  berganti 

dengan pahit dan getirnya penyakit ?! 

Dari Ali Radhiyallahu „anhu, beliau berkata tentang 

firman Allah Ta‟ala,  

م ئ ٍذ ع ن  الن ع يم  ث   أ ل ن  ي  و   [8]التكاثر:  م  ل ت س 

“Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu 

tentang kenikmatan.” (At-Takaatsur: 8) 

Beliau berkata, “Yaitu nikmat keamanan, kesehatan, 

dan keselamatan.”  

Qubaishah bin Dzuaib rahimahullah berkata, “Kami 

mendengar suara Abdul Malik bin Marwan ketika beliau 

sedang sakit, “Wahai orang yang mendapat kenikmatan, 
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janganlah sekali-kali kalian anggap kecil nikmat 

kesehatan!” 

Saudaraku yang sedang sakit, berapa banyak nikmat 

Allah sebagai saksi atas pemberian-Nya yang sangat 

banyak dan melimpah. Sedikit sekali dari mereka yang 

mau merenungi hal ini supaya mereka melihat betapa 

besar  karunia Allah Ta‟ala kepada makhluk-Nya.  

Bakr bin Abdillah al-Muzani rahimahullah berkata, 

“Wahai anak Adam, jika Engkau ingin tahu besarnya 

nikmat Allah kepadamu, butakanlah kedua matamu!”  

Saudaraku yang sedang sakit, sudahkah Anda 

bersyukur kepada Allah atas nikmat-Nya?  

Sesungguhnya barangsiapa merenungi besarnya 

karunia Allah kepada hamba-Nya _ termasuk karunia 

kesehatan_ maka dia wajib mensyukuri nikmat tersebut. 

Nikmat kesehatan termasuk nikmat yang sangat besar. 

Sudahkah Anda bersyukur kepada Allah atas nikmat 

tersebut?  

Anggota tubuhmu yang sehat, ragamu yang sempurna 

dan tidak cacat, serta kelebihan yang diberikan Allah 

kepadamu berupa akal dan nikmat-nikmat lain, semua itu 

memanggilmu untuk untuk bersyukur kepada Allah serta 

memohon pertolongan untuk bisa mentaati Allah 

Tabaraka wa Ta‟ala dengan nikmat tersebut.  

Abdurrahman bin Zaid rahimahullah berkata, “Syukur, 

yaitu pokok beserta cabang-cabangnya diikat dengan 

pujian. Seorang hamba melihat kepada nikmat Allah pada 

tubuhnya, pendengarannya, penglihatannya, kedua 

tanganya, kedua kakinya, dan selain itu. Tidak ada 

satupun dari semua ini melainkan di dalamnya terdapat 

nikmat Allah. Kewajiban seorang hamba adalah 

mempergunakan nikmat yang dia peroleh pada tubuhnya 
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untuk mentaati Allah. Nikmat lain adalah rizki. Kewajiban 

seorang hamba adalah mempergunakan rizki yang 

diberikan Allah kepadanya untuk mentaati-Nya. 

Barangsiapa melakukan hal tersebut maka sungguh dia 

telah mengambil tali ikatan syukur yang mencakup pokok 

dan cabang-cabangnya.” 

Saudaraku yang sedang sakit, berapa banyak orang 

yang bergelimang nikmat dari Allah Ta‟ala, namun dia 

mempergunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat serta 

memuaskan nafsu dan syahwatnya?  

Wajib bagi orang yang merasakan nikmatnya kesehatan 

untuk menggunakan kesehatan tersebut dalam ketaatan 

kepada Allah dan menjadikannya kendaraan menuju 

keridhaan Allah.  

Dari Abu Hajra beliau berkata, “Kami masuk ke tampat 

al-Mughirah Abu Muhammad, kami bertanya , “Apa yang 

Anda rasakan wahai Abu Muhmmad?”  Beliau menjawab, 

“Kita bergelimang dalam nikmat Allah namun sedikit 

sekali kita bersyukur. Rabb kita memberikan kasih 

sayang-Nya kepada kita padahal Dia tidak butuh kepada 

kita, dan kita tidak ridha kepada-Nya padahal kita sangat 

membutuhkan-Nya.” 

Saudaraku yang sedang sakit. Inilah ucapan kaum yang 

terkenal dengan kebaikan  dan kesibukan mereka mentaati 

Allah. Lalu bagimana dengan orang yang banyak berbuat 

dosa dan banyak kekurangan? 

* Apakah Anda Bersedia Kembali kepada Allah?! 

Saudaraku yang sedang sakit, Anda pernah merasakan 

nikmatnya kesehatan. Maka sudah seharusnya Anda 

melihat kembali daftar amal-amal yang pernah anda 

lakukan, lalu berusaha dengan sungguh-sungguh menutup 

lembaran hitam yang dipenuhi dengan dosa dan maksiat. 
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Kemudian Anda membuka lembaran baru, lembaran yang 

diterangi dengan cahaya „Taubat kepada Allah Ta‟ala.‟ 

Abu Shafwan berkata, “Sesungguhnya Allah 

menciptakan surga dan menyiapkan kenikmatan di dalam 

surga itu. Kita diajak ke surga dengan meninggalkan hawa 

nafsu namun kita tidak mau mentaati-Nya. Kemudian 

hawa nafsu tersebut mendatangkan musibah bagi kita dan 

menimbulkan penyakit. Lalu kita mendatangi makhluk-

Nya yang selalu kita caci maki sepanjang pagi dan sore 

hari. Kita berkata kepada mereka, “Obatilah kami!” 

Mereka menjawab, “Kami obati kalian dengan cara kalian 

harus meninggalkan hawa nafsu.” Lalu kitapun mentaati 

mereka!” 

Saudaraku yang sedang sakit, sesungguhnya Rabbmu 

Yang Maha Tinggi sangat dekat dengan orang-orang yang 

bertaubat. Allah gembira dengan taubat orang-orang yang 

berdosa. Allah menyambut orang-orang yang mendatangi 

pintu-Nya mengharapkan ampunan-Nya. Dan Allah 

menerima rombongan orang-orang yang bertaubat. Nabi 

Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda,  

 ي  ل  إ   ش  ام  ، و  ك  ي  ل  إ   ش  م  أ   ي  ل  إ   م  ، ق  م  آد   ن  ا اب  : ي  ل  ج  و   ز  ع   اهلل   ال  ق  
]رواه أمحد/ صحيح الرتغيب والرتىيب لأللباين: ، ك  ي  ل  إ   ل  و  ر  ى  أ  

3153] 

“Allah „Azza wa Jalla berfirman, “Wahai anak Adam, 

berdirilah kepada-Ku maka Aku akan berjalan kepadamu, 

dan berjalanlah kepada-Ku maka Aku akan berlari 

kepadamu.” (HR. Ahmad/ Shahih at-Targhib wat-Tarhib 

karya Syaikh al-Albany: 3153) 
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Dari Sa‟id bin Jubair mengenai firman Allah Ta‟ala:  

 [25]اإلسراء:  ف إ ن و  ك ان  ل ْل  و اب ين  غ ف ورًا

“Sesungguhnya Dia (Allah) Maha Pengampun bagi 

orang-orang yang bertaubat.” (al-Isra‟: 25) 

Beliau berkata, “Yaitu orang yang kembali kepada 

kebaikan.” 

Sudaraku yang sedang sakit, berapa banyak orang-

orang ketika mendapat musibah sakit jiwa mereka rindu 

kepada jalan ketaatan. Mereka bertekad apabila nanti telah 

sembuh mereka akan menjauhi perbuatan dosa dan 

meninggalkan jalan-jalan maksiat. Namun tatkala mereka 

telah merasakan nikmatnya kesehatan dan tubuh-tubuh 

mereka telah sehat kembali, mereka lupa dengan janji itu 

dan jiwa mereka ingin bermaksiat sekali lagi! 

Wahai orang-orang malang! Apakah Anda lupa bahwa 

Dzat yang memberi kesehatan berkuasa mengembalikan 

anda sekali lagi kepada keadaan yang pertama?! 

Perhatikanlah wahai orang yang lemah,  dan 

ketahuilah, sesungguhnya tanpa penjagaan dan rahmat 

Allah Anda tidak akan mampu mengatur urusan Anda 

sedikitpun ! 

Ketahuilah, tidak setiap saat Anda menemukan 

kesempatan. Bisa jadi kesempatan itu dicabut oleh Allah 

sementara anda berlumuran dosa, dan bisa jadi terdapat 

penghalang antara anda dengan taubat.  

Saudaraku yang sedang sakit, sudah seharusnya bagi 

orang yang berakal untuk menjadikan saat-saat sehat 

sebagai episode baru untuk membersihkan jalannya 

menuju Allah Ta‟ala, mudah-mudahan dia mendapat 

kemenangan dengan husnul khatimah .  



11 
 

* Kesempatan Muhasabah (Introspeksi Diri) 

Saudaraku yang sedang sakit, sesungguhnya di antara 

faidah besar dari sakit adalah mengajak orang-orang yang 

berakal untuk introspeksi diri dan berfikir agar dia 

bertaubat kepada Allah Ta‟ala.  

Dari Hasan al-Bashri rahimahullah, beliau 

menyebutkan tentang sakit, lalu beliau berkata, “Adapun 

demi Allah, sakit bukanlah sesuatu yang buruk dalam 

hari-hari seorang muslim. (Sakit adalah) hari dimana 

ajalnya didekatkan, hari dia teringat apa yang telah 

dilupakan tentang kematiannya, dan hari dihapuskan 

kesalahan-kesalahannya.” 

Dari Abu Mulaih beliau berkata, “Shalih bin Mismar 

masuk menjenguk seseorang yang sedang sakit dan aku 

menemani beliau. Ketika beliau berdiri hendak pulang 

beliau berkata, “Sesungguhnya Rabbmu sedang 

menegurmu namun engkau justru menyalahkan-Nya.” 

Saudaraku yang sedang sakit, sesungguhnya di antara 

kelaziman bersyukur atas kesembuhan adalah dengan 

mengintrospeksi diri Anda layaknya orang yang berhutang 

budi, melecut diri anda dengan lecutan cambuk layaknya 

orang yang dihukum, dan mengembalikannya ke jalan 

petunjuk dengan sebenar-benarnya.  

Ibnu Simak rahimahullah masuk ke tempat Harun ar-

Rasyid saat beliau sedang sakit. Ibnu Simak berkata, 

“Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah telah 

mengingatmu maka ingatlah kepada-Nya, dan Allah 

memeliharamu maka bersyukurlah kepada-Nya.”  

Saudaraku yang sedang sakit, apakah Anda 

memperhatikan hari dimana anda sangat menjaga 

makanan karena khawatir penyakit anda bertambah berat? 

Anda rela meminum obat yang pahit dan menahan 
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kesusahan dalam diri Anda. Semua itu anda lakukan 

karena Anda sangat menginginkan kesembuhan. Lalu 

adakah hal itu mendorong anda untuk berpikir tentang 

kesehatan hati? Benar.. kesehatan hati dari kotoran dosa 

dan maksiat, serta membersihkannya dari daki-daki akhlak 

yang buruk.  

Malik bin Dinar rahimahulla berkata, “Aku heran 

dengan orang yang menjaga makan karena takut penyakit, 

mengapa dia tidak menjaga diri dari dosa karena takut 

neraka?” 

Hasan al-Bashri menulis surat kepada Umar bin Abdul 

Aziz rahimahumallah, “Jadilah seperti orang yang 

mengobati lukanya, dia bersabar menahan perihnya obat 

karena tak ingin lukanya berkepanjangan.” 

Saudaraku yang sedang sakit, bertahanlah atas sulitnya 

muhasabah (introspeksi). Sesungguhnya kesehatan itu 

bisa lari dan pergi. Jika anda tidak mengikatnya dengan 

tali syariat dan adab-adab agama  maka ia benar-benar 

akan pergi di hadapan hasrat dan keinginan jiwa. Lalu 

berapa banyak  keburukan yang terjadi!  

Maka introspeksilah dirimu wahai orang yang berakal, 

bisa jadi Anda mendapatkan obat untuk penyakit hatimu.  

* Kesempatan Menyegarkan Ketaatan 

Sungguh mengherankan orang yang terbebas dari 

belenggu sakit, kemudian hal tersebut tidak 

mendorongnya untuk memperbanyak ketaatan dan 

memperbaharui umurnya dengan amal shalih.  

Betapa butuhnya Anda wahai orang miskin, kepada 

harta simpanan yang kelak Anda temukan di hadapan 

Anda, pada hari dimana tidak ada yang bermanfaat kecuali 

amal shalih.  

Saudaraku yang sedang sakit, sesungguhnya bersegera 
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melakukan amal shalih adalah perbuatan orang-orang 

berakal dan kebiasaan orang-orang shalih. Maka jangan 

sampai Anda tertipu dengan nikmatnya kesehatan 

sehingga lupa dengan hari kesehatan Anda yang hakiki! 

Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda,  

 ل  ب  ، ق   ك  ت  ح  ، وص  ك  م  ر  ى   ل  ب  ق    ك  اب  ب  : ش  سٍ م  خ   ل  ب  ًسا ق   م  خ   م  ن  ت  غ  ا  
 ل  ب  ق    ك  ات  ي  ح  ، و  ك  ل  غ  ش   ل  ب  ق    ك  اغ  ر  ف   ، و  ك  ر  ق  ف    ل  ب  ق    اك  ن  غ  ، و  ك  م  ق  س  
 [3355]رواه احلاكم/ صحيح الرتغيب لأللباين:  ك  ت  و  م  

“Jagalah lima perkara sebelum datangnya lima 

perkara; Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu 

sebelum  sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, sempatmu 

sebelum sempitmu, dan hidupmu sebelum  matimu.” (HR. 

al-Hakim/ Shahih at-Targhib karya Syaikh al-Albany).  

Orang-orang shalih di kala menderita penyakit yang 

sangat berat, mereka bergegas kepada ketaatan dan 

bersegera melakukan amal ketaatan. Maka sepantasnya 

bagi orang yang merasakan nikmatnya kesehatan untuk 

lebih bersemangat lagi melakukan amal ketaatan serta 

memperbanyak amal shalih.  

Imam Junaid rahimahullah membaca Al-Qur‟an ketika 

sedang sakaratul maut. Dikatakan kepada beliau, “Di 

waktu ini Anda masih membaca?!” Beliau menjawab, 

“Aku akan segera menggulung lembaran catatan amalku!” 

Ditanyakan kepada Hasan bin Abi Sinan ketika beliau 

sedang sakit, “Apa yang Anda rasakan?”  

Beliau menjawab, “Kebaikan jika aku selamat dari 

neraka.”  

Ditanyakan lagi, “Apa yang sangat Anda inginkan?”  

“Malam yang panjang  dan aku hidup di dalamnya 
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(untuk beribadah)” jawab beliau.  

Renungkanlah semangat orang-orang shalih itu, 

semoga Allah memberi taufik kepada Anda. Cinta amal 

shalih adalah kebiasaan mereka serta kebahagiaan jiwa-

jiwa mereka.  

Saudaraku yang sedang sakit. berhati-hatilah, jangan 

Anda remehkan detik-detik umur Anda. Hari-hari adalah 

waktu yang sangat cepat berlalu. Sungguh Anda 

merasakan pahitnya musibah di saat anda sedang sakit, 

maka jangan anda salah gunakan nikmat kesehatan dan 

menyia-nyiakan detik-detik umur  anda untuk selain 

ketaatan kepada Allah Ta‟ala. Sungguh nabi Shallallahu 

„alaihi wa sallam pernah bersabda,  

]رواه  الصِّح ة ، و ال ف ر اغ   ؛اس  الن   ن  م   ر  ي   ث  ا ك  م  ه  ي  ف   ن  و  ب   غ  م   ان  ت  م  ع  ن  
 البخاري[

“Dua nikmat yang banyak orang tertipu di dalamnya, 

nikmat sehat dan waktu luang.” (HR. Bukhari) 

Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, “Terkadang 

seseorang itu sehat namun  tidak memiliki waktu luang 

karena saking sibuknya mencari penghidupan. Terkadang 

seseorang itu kaya namun tidak sehat. Saat kesehatan dan 

kekayaan berkumpul (padanya) dia dikalahkan oleh rasa 

malas untuk melakukan ketaatan, maka dia adalah orang 

yang tertipu. Intinya, dunia adalah tempat bercocok tanam 

untuk akhirat. Di dunia terdapat perniagaan yang 

keuntungannya akan terlihat pada hari kiamat kelak. 

Barangsiapa memanfaatkan waktu luang dan waktu 

sehatnya untuk ketaatan kepada Allah maka dialah orang 

yang berbahagia. Sebaliknya barangsiapa menggunakan 

waktu luang dan waktu sehatnya untuk bermaksiat kepada 

Allah maka dialah orang yang tertipu, karena waktu luang 
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akan diikuti waktu sibuk, dan sehat akan ikuti oleh sakit..” 

Saudaraku yang sedang sakit, jagalah dengan baik hari-

hari sehat dan waktu luang. Jadikanlah ia sebagai musim-

musim ketaatan, bukan sekedar kebiasaan yang berlalu 

tanpa arti. Sesungguhnya detik-detik umur sangatlah 

berharga, jangan Anda sia-siakan untuk selain ketaatan 

kepada Allah Ta‟ala.  

Bersemangatlah melakukan amal ketaatan sebagaimana 

semangat anda meraih kesehatan ketika anda sedang sakit, 

insya Allah Anda akan menang dengan keselamatan 

dalam agama dan keselamatan dari bencana pada hari 

kiamat.  

* Terakhir, Jangan Tertipu dengan Dunia.  

Saudaraku yang sedang sakit, hati-hatilah dengan fitnah 

dunia dan perhiasannya yang menipu. Berapa banyak 

orang tertipu dengan dunia? Dan berapa orang yang binasa 

karena dunia?! 

Namun jadikanlah dunia sebagai kendaraan yang Anda 

tunggangi menuju akhirat, dan jadikanlah dunia sebagai 

tempat becocok tanam yang akan anda petik buahnya esok 

(di akhirat), di hari yang tidak diterima barang tukaran 

kecuali amal shalih.  

ر ة  ال ح ي اة   و َل  ت م د ن   ه م  ز ى  ن   ن  ي ك  إ ل ى م ا م ت  ع ن ا ب و  أ ز و اًجا م  ع ي  
ة   ل ك  ب الص َل  ر  و أ ب  ق ى * و أ م ر  أ ى  ي   ت ن  ه م  ف يو  و ر ز ق  ر بِّك  خ  ن  ي ا ل ن  ف  الد 

ن  ن  ر ز ق ك  و ال ع اق ب ة  ل   أ ل ك  ر ز قًا ن ح  ا َل  ن س  ه  ]طو:  لت  ق و ىو اص ط ب ر  ع ل ي  
131 ،132] 

“Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada 

apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan 

dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk Kami 
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cobai mereka dengannya, dan karunia Rabb-mu adalah 

lebih baik dan lebih kekal. Dan perintahkanlah kepada 

keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu 

dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki 

kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan 

akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.” 

(Thaha: 131-132) 

Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda,  

 ]رواه مسلم[ ر  اف  ك  ال   ة  ن  ج  ، و  ن  م  ؤ  م  ال   ن  ج  ا س  ي  ن   الد  

“Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga 

bagi orang kafir.” (HR. Muslim) 

Saudaraku yang sedang sakit, sesungguhnya 

barangsiapa  mempergunakan seluruh waktunya untuk 

dunia maka dunia akan membuatnya tidak sempat 

melakukan ketaatan dan dunia akan menjatuhkannya ke 

jurang kebinasaan, sehingga Anda melihatnya terengah-

engah di belakang fatamorgana dunia mengejar 

reruntuhannya yang tidak berharga.  

Maka wahai orang yang berakal, pergunakanlah 

umurmu dengan teliti. Jadikanlah dunia sebagai arena  

berlomba-lomba mengejar akhirat dan ajang untuk 

baramal shalih. Jangan tertipu dengan kesehatan masa 

muda lalu anda lampiaskan untuk berbuat kemaksiatan, 

sehingga umur anda habis untuk selain ketaatan.  

Kemudian..  

Jangan Anda lupa bahwa umur itu singkat sekalipun 

panjang usia.  

Sesungguhnya hari terbaik milik anda adalah hari yang 

Anda pergunakan untuk beramal shalih.  

Kerugian yang sesungguhnya adalah orang yang 
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menyia-nyiakan hari-hari dari umurnya untuk selain 

ketaatan kepada Allah Ta‟ala.  

Barang tukaran akhirat (amal shalih) pada hari ini 

sangatlah murah, dan akan datang suatu hari yang tidak 

ada lagi jalan untuk mendapatkan barang tukaran tersebut.  

Jangan jadikan dunia sebagai target jerih payah Anda, 

namun jadikanlah dunia sebagai jembatan yang Anda 

lewati menuju kenikmatan abadi (surga).  

Bagaimanapun orang-orang mencari kesehatan, sekali-

kali mereka tidak akan menemukan yang lebih nikmat dari  

kesehatan dalam agama.  

Hari ini adalah waktu untuk beramal.. dan esok (di 

akhirat) akan terlihat orang yang beruntung dan orang 

yang merugi.  

ي ى الن  ل  ع   م  ل  الس  و   ة  ل  الص   ،ال  ع  ت    و  ل  ل   د  مْ احلْ  و    ..اب  ح  صْ اْل  و   و  آل  و   ب 

 

Azhari Ahmad Mahmud. 
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Donasi Kegiatan Tim Kesehatan Muslim 

Alhamdulillah, wa sholatu wa sallam „alaa Rasulillah 

Sungguh, berdakwah adalah salah satu tugas mulia 

penerus para nabi. Di zaman ini, berdakwah tidak selalu 

melalui jalur konvensional melalui ceramah, pengajian, 

maupun artikel dan majalah bertemakan diniyah. 

Diperlukan terobosan untuk memanfaatkan dakwah Islam 

di setiap bidang. Salah satunya adalah menyisipkan 

dakwah Islam dalam bidang kesehatan. Oleh karena itu, 

kami dari Tim Majalah Kesehatan Muslim berupaya 

memberikan sumbangsih dakwah Islam dalam bidang 

kesehatan. 

Program-program yang kami rencanakan di antaranya: 

 Pengelolaan website kesehatanmuslim.com : 

menampilkan artikel informasi seputar kesehatan 

dan hukum islam serta konsultasi kesehatan gratis. 

 Pembuatan e-magazine Majalah Kesehatan 

Muslim yang dapat di download secara gratis. 

 Pembuatan e-book yang disebarluaskan secara 

gratis. 

 Penyebaran leaflet dan buku saku panduan ibadah 

orang sakit secara gratis. 
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 Pembuatan video edukasi bertemakan kesehatan-

Islam. 

 Pengobatan gratis bagi kaum muslimin yang tidak 

mampu. 

 Seminar dan talkshow bertemakan kesehatan-

Islam. 

 Dan program-program lainnya. 

Kami mengajak pembaca sekalian untuk ikut bekerjasama 

dalam mengemban misi dakwah ini sebagai donatur untuk 

program-program Tim Majalah Kesehatan Muslim di atas. 

Donasi dapat disalurkan melalui rekening Majalah 

Kesehatan Muslim berikut : 

Rekening BNI Syariah a.n Adika Mianoki 

No Rek. 0297743582 

Setelah transfer mohon konfirmasi 

 ke no HP 0896 9141 5115 

InsyaAllah update laporan donasi akan kami laporkan 

setiap bulan melalui website kesehatanmuslim.com dan 

melalui email para donatur. 

Allah Ta‟ala berfirman, 

ِ َكَمثَِل َحبٍَّة أَْوبَتَْت َسْبَع َسىَببَِل فِي ُكلِّ َمثَُل الَِّذيَه يُْىفِقُىَن أَْمَىالَهُ  ْم فِي َسبِيِل َّللاَّ

ُ َواِسٌع َعلِيمٌ  ُ يَُضبِعُف لَِمْه يََشبُء َوَّللاَّ  ُسْىبُلٍَة ِمئَةُ َحبٍَّة َوَّللاَّ
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“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-

orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah 

serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh 

bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat 

gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan 

Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” 

(QS. Al Baqarah: 261) 

Semoga Allah Ta‟ala membalas amal kaum muslimin 

sekalian, dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba-Nya 

yang ikhlas dalam mengharap wajah-Nya. 
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