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۞

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan 
salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad n.

Kita tahu bahwasanya haji adalah bentuk jihad yang 
paling afdhol. Dari Abu Hurairah a, ia berkata,

اِل  َ
ْ

ع
أَ
ال ىُّ 

َ
أ  - وسمل  عليه  - صىل هللا   ُّ

�بِ النَّ  
َ

ُسِئل

ا 
َ
َّ َماذ ُ  �ث

َ
ِ َوَرُسوِلِ « . ِقيل

َّ
لل  �بِ

ٌ
ان َ  » ِإ�ي

َ
ال

َ
 ق

ُ
َضل

ْ
ف
َ
أ

 « 
َ

ال
َ
ا ق

َ
َّ َماذ ُ  �ث

َ
ِ « . ِقيل

َّ
ِ َسِبيِل الل

ف
اٌد � َ  » �بِ

َ
ال

َ
ق

وٌر « ُ ٌّ َم�بْ ج
َ

ح

"Nabi n ditanya, “Amalan apa yang paling afdhol?” Beliau 
n menjawab, “Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.” 
Ada yang bertanya lagi, “Kemudian apa lagi?” Beliau n 
menjawab, “Jihad di jalan Allah.” Ada yang bertanya kembali, 
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“Kemudian apa lagi?” “Haji mabrur”, jawab Nabi n.”  
(HR. Bukhari no. 1519)

Manfaat haji sebagaimana disebutkan dalam ayat,

ٍم  �يَّ
َ
أ ي  ِ

ف
�  ِ

َّ
الل اْسَ  ُروا 

ُ
ك

ْ
َوَيذ ْم  ُ لَ َمَناِفَع  وا 

ُ
د َ ْ ِلَي�ث  ﴿

وا 
ُ ُ
ك

َ
ف َعاِم 

ْ
ن
َ أ ْ
ال يَمِة  ِ

�بَ ِمْن  ْم  ُ �قَ
َ

َرز َما   
َ

َعىل وَماٍت 
ُ
َمْعل

﴾٢٨ َ ِق�ي
َ
ف
ْ
َباِئَس ال

ْ
ِعُموا ال

ْ
ط

َ
ا َوأ َ ْ ِم�ف

“Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi 
mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari 
yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan 
kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah 
sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah 
untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.”  
(QS. Al Hajj: 28). 

Walaupun besarnya keutamaan dan manfaat, masih 
banyak yang tidak mau memperhatikan modal ilmu dalam 
berhaji. Yang dipikirkan yang penting punya finansial dan 
fisik yang kuat. Itu saja dalam benaknya. Padahal dengan 
ilmulah yang dapat menuntun pada penerimaan ibadah. 
Tentu kita tidak mau pengorbanan yang begitu besar dengan 
uang puluhan juta rupiah, hanya mendapatkan rasa capek 

saja, tidak mendapatkan pahala. 'Umar bin 'Abdul 'Aziz 
pernah berkata,

ا ُيْصِلُح َ ِمَّ َ �ث
ْ
ك

َ
 أ

ُ
ِسد

ْ
 َما ُيف

َ
ن

َ
ٍ ك

ْ
ِ ِعمل

�يْ
َ
َ ِبغ  اللَّ

َ
َمْن َعَبد

"Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, 
maka kerusakan yang ia perbuat lebih banyak daripada 
maslahat yang diperoleh." (Majmu' Al Fatawa karya 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, 2: 282)

Buku "Sehat dan Mabrur Saat Haji dan Umrah" ini 
bisa membantu jamaah haji Indonesia dalam melaksanakan 
rukun Islam yang mulia itu, terutama pandangan buku ini 
dari aspek kesehatan. Karena kesehatan dalam ibadah haji 
itu benar-benar dibutuhkan. Modal fisik bahkan menjadi 
syarat ibadah tersebut. 

Semoga Allah membalas amalan penulis "dr. Raehanul 
Bahraen" atas kerja keras dan usahanya untuk menyusun 
buku ini. Semoga kaum muslimin bisa mengambil manfaat 
yang banyak dari limpahan ilmu yang dituangkan penulis. 
Wabillahit taufiq. 

Panggang-Gunungkidul, 30 Syawal 1435 H  
(26 Agustus 2014)

Muhammad Abduh Tuasikal, M.Sc

۞
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۞

 
ُ
ُعْوذ

َ
ِفُرُه، َون

ْ
ْسَتغ

َ
ْسَتِعْيُنُه َون

َ
ُه َون

ُ
َمد ْ َ  هلِل، �ف

َ
ْمد َ  الْ

َّ
ِإن

َمْن  اِلَنا،  َ
ْ

ع
َ
أ اِت 

َ
ئ َسِيّ َوِمْن  ِسَنا 

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ ْوِر  ُ ُ �ث ِمْن  هلِل  �بِ

 ، ُ لَ َهاِدَي   
َ
ال

َ
ف  

ْ
ُيْضِلل َوَمْن   ، ُ لَ  

َّ
ُمِضل  

َ
ال

َ
ف ِدِه هللُا  ْ �يَ

 
ُ

د َ ْ �ث
َ
، َوأ ُ  لَ

َ
ْيك ِ

َ  �ث
َ
ُه ل

َ
 هللُا َوْحد

َّ
َ ِإل  ِإلَ

َ
 ل

ْ
ن

َ
 أ

ُ
د َ ْ �ث

َ
َوأ

ُ ُه َوَرُسْولُ
ُ

ا َعْبد
ً

د مَّ َ  مُ
َّ

ن
َ
أ

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, 
memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, 

kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri 
kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa 
yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat 
menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, 
maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. 
Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi 
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meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. 
Sesungguh-nya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”  
(QS. An-Nisaa' : 1)

ا 
ً

 َسِديد
ً

ْول
َ
وا ق

ُ
ول

ُ
َ َوق وا اللَّ

ُ
ق
َّ
فَ آَمُنوا ات ِذ�ي

َّ
ا ال َ �يُّ

َ
﴿ �يَ أ

 
ِ

ُيِطع ۗ َوَمْن   ْ وَبكُ
ُ
ن
ُ
ْ ذ كُ

َ
ِفْر ل

ْ
َوَيغ  ْ كُ

َ
ال َ

ْ
ع

َ
أ  ْ كُ

َ
ُيْصِلْح ل

ًما ٧٠ ٧١﴾ ا َعِظ�ي
ً

ْوز
َ
 ف

َ
از

َ
 ف

ْ
د

َ
ق
َ
ُ ف َ َوَرُسولَ اللَّ

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu 
kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, nis-
caya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan meng-
ampuni dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan 
Rasul-Nya, maka sungguh, dia menang dengan kemenangan 
yang besar.” (QS. Al-Ahzaab : 70-71)

Jumlah jamaah haji setiap tahun terus bertambah 
seiring dengan perkembangan kemajuan transportasi dan 
pertambahan jumlah penduduk dunia. Berkumpulnya 
jutaan orang dari berbagai penjuru dunia pada satu tempat 
memunculkan beberapa permasalahan. Salah satunya adalah 
permasalahan kesehatan. Berdesakan dan kelelahan, penyakit 
menular, perubahan cuaca dan iklim yang tidak sesuai 
dengan daerah asal dengan iklim dan cuaca di Mekkah dan 
Madinah serta berbagai permasalahan lainnnya. Tentu hal 

dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu 
bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad n 
adalah hamba dan Rasul-Nya.

فَّ  و�قُ ُ  �قَ
َ

اِتِه َول
َ
ق
ُ
 ت

َّ
َ َحق وا اللَّ

ُ
ق
َّ
فَ آَمُنوا ات ِذ�ي

َّ
ا ال َ �يُّ

َ
﴿ �يَ أ

﴾١٠٢ 
َ

ون ْ ُمْسِلُ �قُ
ْ
ن
َ
 َوأ

َّ
ِإل

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada 
Allah dengan sebenar-benar taqwa kepada-Nya dan 
janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.”  
(QS. Ali ‘Imran : 102)

ٍس 
ْ
ف
َ
ْ ِمْن ن كُ

َ
ق
َ
ل

َ
ِذي خ

َّ
ُ ال كُ بَّ وا َر

ُ
ق
َّ
اُس ات ا النَّ َ �يُّ

َ
﴿ �يَ أ

ا  ً ِث�ي
َ
 ك

ً
َما ِرَجال ُ ْ  ِم�ف

َّ
ا َوَبث َ ْو�بَ

َ
ا ز َ ْ  ِم�ف

َ
ق

َ
ل

َ
ٍة َوخ

َ
َواِحد

 
َّ

ْرَحاَم ۚ ِإن
أَ ْ
 ِبِه َوال

َ
ون

ُ
َساَءل

َ
ِذي ت

َّ
َ ال وا اللَّ

ُ
ق
َّ
َوِنَساًء ۚ َوات

ْ َرِقيًبا ١﴾ ْيكُ
َ
 َعل

َ
ن

َ
َ ك اللَّ

"Wahai manusia! Bertaqwalah kepada Rabb-mu yang 
telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan 
(Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)
nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan 
laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah 
kepada Allah yang dengan Nama-Nya kamu saling 
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penting dalam kehidupan kami. Tidak lupa kami ucapkan 
terima kasih kepada ustadz Hayat Setiawan Husen, sebagai 
ustadz pembimbing ibadah haji kami dan teman-teman 
seperjuangan jama’ah ibadah haji kafilah MASINDO. 
Jazahumullahu khaira

Kami berharap dan berdoa kepada Allah l agar 
menjadikan buku ini bermanfaat dan menjadikan kami selalu 
ikhlas dalam menulis. Semoga kiranya buku ini bisa menjadi 
amal jariyah penulis yang pahalanya mengalir sampai hari 
kiamat.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua 
pihak yang membantu tercetaknya buku ini. Yang pertama 
kami ucapkan jazakumullahu khaira kepada kedua orang 
tua kami. Kepada Ayah kami t yang telah berpulang, 
yang sangat mendukung studi kami dan kepada Ibunda 
tercinta yang kami tahu pengorbanannya sangat banyak 
dalam mendidik kami. Kepada Istri tercinta yang selalu 
mendukung kami, tanpa dukungan istri kami susah untuk 
mengembangkan diri, kepada buah hati kami Rayya, Rajwa 
dan Rania yang selalu memberi senyuman ketika pulang 
ke rumah. Kepada Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, 
M. Sc, senior dan guru Bahasa Arab kami yang bersedia 
memuraja’ah dan mengedit buku ini. Tidak lupa kepada 
guru-guru agama kami di Yogyakarta dan teman-teman 
di Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari Yogyakarta serta 

ini akan menghambat proses dan kekhusyu’an ibadah haji 
yang mulia ini.

Tentunya kita sangat berharap ketika melakukan ibadah 
haji bisa maksimal, konsentrasi dan khusyu’. Demikian 
juga bagi yang memiliki penyakit berat, mereka berharap 
agar penyakitnya tidak menjadi penghalang utama ketika 
melakukan ibadah haji, karena ibadah yang khusyu’ dan 
mabrur adalah harapan kita semua agar mendapat surga 
sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah.

Nabi n bersabda,
َ
ة نَّ َ ب

ْ
 ال

َّ
ُ َجَزاٌء ِإل ْيَس لَ

َ
ْوُر ل ُ �بْ َ جَّ الْ َ الْ

"Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali Surga” 
(Muttafaqun alaihi)

Buku ini kami susun berdasarkan pengalaman kami 
menjadi dokter pembimbing haji. Apa yang kami alami dan 
kejadian kami lalui. Kami tuliskan dan berbagi pengalaman 
berharap semoga bermanfaat bagi kaum muslimin. Kami 
sangat berterima kasih kepada ustadz Muhammad Hafidz, 
M. Sc dari Travel Haji Plus SHAKA dan Travel ITQAN 
Cibubur, atas ilmu dan bimbingannya serta telah mewadahi 
kami dalam perjalanan ke tanah suci. Sebuah perjalanan 
ruhani yang tidak pernah terlupakan dan menjadi sejarah 
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ikhwan-ikhwan di Yogyakarta dan Lombok. Semoga Allah 
membalas mereka dengan kebaikan yang banyak di dunia 
dan akhirat. 

Amin yaa Rabbal ‘Alamin

Al-Faqir ila maghfirati Rabbihi

Raehanul Bahraen

Semoga Allah mengampuninya, orang tuanya  
dan kaum muslimin

۞
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Ibadah haji adalah anugrah Allah yang terindah bagi mereka 
yang Allah kehendaki untuk diberi kebaikan yang banyak. 

Kesempatan ibadah haji dan umrah adalah kesempatan yang 
langka, karena ada yang punya harta dan waktu tetapi tidak 
mendapatkan taufik berkeinginan untuk naik haji. Ada juga 
yang punya waktu dan harta tetapi karena alasan kesehatan 
sehingga tidak memungkinkan untuk naik haji.  Ada juga 
yang punya waktu dan kesehatan yang baik akan tetapi tidak 
mempunyai harta yang cukup untuk ibadah haji.

Bersyukurlah yang banyak jika Anda dimudahkan oleh 
Allah untuk menunaikan ibadah haji di masa muda, masa 
penuh tenaga dan semangat. Semoga kaum muslimin bisa 
menunaikan ibadah haji di masa muda dengan kesehatan 
penuh dan dimudahkan oleh Allah l
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Memang nikmat kesehatan adalah kenikmatan yang 
sering kita lalaikan, jarang disyukuri dengan mengisinya 
dengan hal-hal bermanfaat sebagai rasa syukur kepada Allah.

Nabi n  bersabda,

 
ُ
ة حَّ الِصّ  ، اِس  النَّ ِمَن   ٌ ِث�ي

َ
ك َما  ِ ِف�ي  

ٌ
ُبون

ْ
َمغ ِنْعَمَتاِن 

ُ
َراغ

َ
ف
ْ
َوال

“Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu 
nikmat sehat dan waktu senggang”1 

Bahkan kesehatan adalah salah satu dari tiga nikmat yang 
jika benar-benar disyukuri, maka kita akan menjadi raja 
dunia, sama saja kebahagiaan yang kita rasakan dengan apa 
yang raja rasakan. Sebagaimana Nabi n bersabda,

ِبِه  ْ�ِ ي  ِ
ف

� آِمًنا  َجَسِدِه  ي  ِ
ف

�  
فً

ُمَعا�  ْ ِمْنكُ ْصَبَح 
َ
أ َمْن 

َيا
ْ
ن

ُّ
ُ الد  لَ

ْ
فَت ا ِح�ي َ َّ �ف

أَ َ
ك

َ
 َيْوِمِه ف

ُ
وت

ُ
ُه ق

َ
ِعْند

“Barangsiapa di antara kamu masuk pada waktu pagi 
dalam keadaan [1] sehat badannya [2] rasa aman pada 
dirinya,[3] dia memiliki makanan pokoknya pada 

1  HR. Bukhari no. 6412

hari itu,maka seolah-olah ia telah memperoleh dunia 
seluruhnya.”2Kenikmatan tersebut perlu kita renungi 
bersama:

1. Kesehatan

Jika ingin sangat mensyukuri nikmat kesehatan, maka 
lihatlah penderitaan dan kesempitan orang yang sakit. 
Lihatlah penderitaan pedih orang yang sulit buang air kecil. 
Bagi tenaga medis mungkin sering melihat pasien dengan 
keluhan susah buang air kecil. Misalnya, penyakit kencing 
batu, pembesaran prostat atau infeksi saluran kencing. 
Penyakit ini penuh penderitaan, mulai dari yang “katanya” 
agak ringan, misalnya anyang-anyangan atau perasaan 
bahwa kencing tidak puas, masih ada kencing yang tersisa. 
Ini cukup menganggu konsentrasi dan pekerjaan.

Belum lagi mereka yang mengalami retensi urin, yaitu 
kencing menumpuk di kandung kemih dan tidak bisa keluar. 
Pasiennya bisa teriak-teriak kesakitan seharian, bahkan 
semalaman tidak bisa tidur. Rasa nyerinya tidak bisa 
digambarkan. Wal’iyadzu billah.

Perhatikanlah doa keluar dari WC atau toilet, isinya 
apa? isinya adalah meminta ampun. Mengapa meminta 

2  HR. Ibnu Majah, no: 4141, dihasankan oleh syaikh Al-Albani di dalam Shahih Al-
Jami’ush Shaghir no. 5918
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ampun? Ulama menjelaskan alasannya adalah kita jarang 
sekali mensyukuri nikmat kesehatan, salah satunya adalah 
kemudahan BAB dan BAK .

Doa tersebut adalah:

َ
ك

َ
َران

ْ
ف

ُ
غ

“Ghufranaka (Aku meminta ampunanmu Ya Allah)”.

Syaik Abdul Aziz bin Baz t menjelaskan,

“Hikmah dari doa ini –wallahu a’lam- Allah telah 
memberikan kenikmatan berupa mudahnya bagi hamba 
makan dan minum. Kemudian Allah memberikan 
kenikmatan mudahnya membuang kotoran. Seringnya 
seorang hamba meremehkan bersyukur, maka disyariatkan 
baginya agar beristigfar meminta ampun ketika hilangnya 
kotoran setelah mendapat nikmat berupa makanan dan 
minuman. Allah mencintai hamba-Nya yang mensyukuri 
nikmat-Nya.”3

Syaikh Al-Mubarakfuri  t menyebutkan dua hikmah, 
beliau berkata,

3  Majmu’ Fatawa Syaikh Bin Baz, sumber: http://www.binbaz.org.sa/mat/2274

Pertama: meminta ampun kepada Allah, karena 
(seharusnya) ia berdizkir kepada Allah di semua kondisi 
kecuali ketika ada hajat (yang menghalangi berdizkir)
seperti di WC

Kedua: kemampuan manusia terbatas untuk mensyukuri 
nikmat Allah berupa kemudahan makanan dan minuman 
serta tertib waktu makan yang sesuai dengan maslahat 
badan.4

2. Rasa aman

Rasa aman adalah yang paling penting dari ketiga 
nikmat ini. Karena percuma saja sehat tetapi suasana 
mencekam atau pun ada makanan tetapi tidak tenang 
ketika memakannya. Tidak ada rasa cemas, pikiran gundah  
dan stres terhadap pekerjaan atau studi jika semua dilalui 
dengan optimis dan tawakkal serta sempurna dengan 
nikmat rasa aman.

3. Ada makanan pada hari tersebut 

Ada makanan pada hari ini, patut disyukuri. Jangan 
terlalu stres memikirkan masa depan yang belum tentu 
terjadi, sehingga makanan yang ada pada hari ini tidak 

4  Tuhfatul Ahwadzi 1/42,  Darul Kutub Al-‘Ilmiyyah, Beirut, Syamilah
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terasa nikmat untuk disantap. Nikmati dan hadapi 
dulu hari ini serta berusaha. Seringnya kita stress dan 
mencemaskan masa depan, padahal belum tentu terjadi 
dan kita hanya bisa diam mencemaskan tanpa berusaha. 
Hadapi dahulu hari ini, terlalu mencemaskan masa depan 
tidak akan merubah masa depan dan menyesali masa lalu 
juga tidak akan mengubah masa lalu.

Kita sangat jarang mensyukuri nikmat Allah, seringnya 
membandingkan dengan yang di atas kita masalah dunia. 
Padahal nikmat kita banyak dan belum tentu mereka 
yang kita lihat bahagia itu, benar-benar bahagia dalam 
hati mereka. Contoh nyata misalnya para artis, mereka 
cantik dan  ganteng, kaya, terkenal akan tetapi bisa jadi 
kehidupan mereka bersama narkoba, sering  kawin-cerai 
dan lain-lain.

۞

Menjaga Keikhlasan 
dan Catatan Terhadap 

Gelar “Haji”

۞

Satu hal yang harus sangat dijaga dalam ibadah haji dan 
umrah adalah keikhlasan, hanya mengharap pahala dari 

Allah l semata. Bukan karena riya’, bukan karena pujian 
manusia dan bukan karena “gengsi-gengsian”. Sebaiknya 
sebelum naik haji, kita hindari terlalu banyak menceritakan 
berita akan naik haji ke mana-mana, mengunggah foto-foto 
latihan saat manasik di HP dan media sosial. Apalagi ada 
beberapa masyarakat kita yang sebelum naik haji mengadakan 
acara “selamatan” besar-besaran. Sebenarnya boleh saja acara 

“selamatan”, akan tetapi menjadi tidak bijak jika acaranya 
dipaksakan, dana untuk acara hampir sama besarnya dengan 
dana berangkat haji. Kita mestinya harus banyak-banyak 
bermuhasabah agar ikhlas, karena ibadah haji adalah ibadah 
yang agung dan membutuhkan banyak pengorbanan baik 
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fisik dan harta serta kesempatan melaksanakannya sangat 
tebatas.

Kita juga perlu muhasabah, agar ibadah haji kita bukan 
sekedar haji “formalitas”. Di beberapa daerah mungkin ada 
cibiran dari masyarakat, semisal: ‘sudah kaya, anak sukses 
semua, usia sudah mulai lanjut, kok tidak naik haji’. Bisa jadi 
Ia akan mendapatkan cibiran dari masyarakat seperti itu atau 
bisa juga  karena gengsi-gengsian. Naik haji disangka adalah 
simbol puncak keberhasilan seseorang. Jika sudah naik haji 
berarti dia sudah sukses, kaya, anak berhasil dan sudah punya 
harta yang banyak.

Ikhlas sangat mahal saudaraku, Hendaknya kita 
mengikhlaskan niat ibadah haji hanya kepada Allah saja.

فَ  �ي
ّ

الِد  ُ لَ فَ  ِلِص�ي
فْ مُ  َ اللَّ وا 

ُ
ِلَيْعُبد ِإل  ِمُروا 

ُ
أ َوَما   ﴿

فُ  ِد�ي  
َ

ِلك
َ
َوذ  

َ
ة

َ
ك الزَّ وا 

ُ
ت
ْ
َوُيؤ  

َ
الة الصَّ َوُيِقيُموا  اَء 

َ
ُحَنف

َمِة ٥﴾ ِيّ
َ
ق
ْ
ال

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah 
Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam 
(menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka 
mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian 
itulah agama yang lurus.” (QS. Al Bayyinah: 5)

Yang terbaik adalah kita berusaha menyembunyikan 
amal ibadah haji kita, hanya memberitahu kepada yang 
berkepentingan saja, misalnya keluarga, teman-teman di 
tempat kerja atau sahabat dekat yang membuat mereka 
gembira jika kita mengabarkan kabar baik tersebut. Bukannya 

“obral cerita” ke sana dan ke sini. Allah mencintai hamba-
Nya yang menyembunyikan amalnya dan mencintai hamba 
yang hanya mengharap ridha Allah.

Nabi n bersabda,

َّ ِ
�ف فَ َّ الْ ِ

�ف
َ
غ

ْ
َّ ال ِ

�ق  التَّ
َ

َعْبد
ْ
بُّ ال ِ

ُ
َ �ي  اللَّ

َّ
ِإن

“Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, 
hamba yang hatinya selalu merasa cukup dan yang suka 
menyembunyikan amalannya.”5 

Permasalahan niat adalah permasalahan yang cukup berat, 
memang agak susah untuk benar-benar ikhlas. Bisa jadi niat 
awal ikhlas akan tetapi di tengah-tengah bisa jadi riya’ atau 
tiba-tiba ada pujian manusia yang datang padahal ia tidak 
harapkan, kemudian menjadi tidak ikhlas.

Karenanya seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri t 
berkata,

5   HR. Muslim no. 2965
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يَّ
َ

ُب َعىل
َّ
ل
َ
ق
َ
ا ت َ َّ ي ، ِإ�ف ِ

�ق يَّ ِمْن ِنيَّ
َ

 َعىل
َّ

د
َ

ش
َ
ا أ

ً
ْيئ

َ
ُت ش ْ ب

َ
َما َعال

“ Tidaklah aku berusaha untuk mengobati sesuatu yang lebih 
berat  yaitu meluruskan niatku, karena niat itu senantiasa 
berbolak balik”6 

Catatan terhadap gelar “haji”

Ada kebiasaan di masyarakat kita yang sudah menjadi 
tradisi turun-temurun, yaitu memberikan gelar haji kepada 
mereka yang sudah naik haji. Saudaraku, sebaiknya gelar 
ini tidak digunakan, karena jika tidak disematkan dan tidak 
dituliskan menggandengkan nama, maka lebih mengantarkan 
kepada puncak keikhlasan. Boleh saja menuliskan gelar 
tersebut jika ada mashalahatnya, semisal berdakwah akan 
lebih mudah diterima jika menggunakan gelar haji.

Berikut beberapa catatan mengenai “gelar haji”

1. Sebaiknya tidak menggunakan gelar haji untuk lebih 
menjaga keikhlasan. Tidak perlu orang lain tahu bahwa 
kita sudah naik haji. Bahkan ada beberapa orang (semoga 
Allah mengikhlaskan niat mereka), tidak mau dan bahkan 
marah jika tidak dipanggil dengan gelar haji atau dalam 

6  Jami’ Al-‘ulum wal Hikam, hal. 18

namanya tidak ada singkatah “H” atau “Hj” yang berarti 
haji dan hajah, misalnya Haji Fulan dan Hajah Fulanah.

2. Gelar haji pun tidak ada contoh dan tuntunannya dari 
Rasulullah n dan para sahabat, serta para imam dan 
ulama-ulama sebelum kita.

3. Ibadah haji adalah ibadah yang agung, butuh pengorbanan 
harta yang tidak sedikit dan pengorbanan fisik. 
Kesempatannya juga cukup langka.  Hendaknya amalan 
tersebut diikhlaskan kepada Allah semata. Perlu kita 
ingat bahwa orang yang pertama kali dimasukkan neraka 
adalah orang yang niatnya tidak ikhlas, beribadah karena 
riya dan pujian manusia. Karena ini merupakan syirik 
yaitu menyekutukan Allah dalam niat ibadah.

Ingatlah sebagaimana dalam hadits, di akhirat kelak akan 
dipanggil tiga orang yang amalnya sangat banyak, orang 
pertama sering membaca Al-Quran, orang kedua sering 
berjihad dan orang ketiga sering berinfak di jalan Allah. 
Akan tetapi ternyata mereka beribadah karena pujian dan 
dan riya’ kepada manusia. Mereka adalah orang yang pertama 
kali masuk neraka.
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Rasulullah n bersabda,

ْم  ِ ُر �بِ َسعَّ
ُ
ِ ت

َّ
ِق الل

ْ
ل

َ
 خ

ُ
ل وَّ

َ
 أ

ُ
ة

َ
ث

َ
ال

َّ
 الث

َ
ِئك

َ
ول

ُ
 أ

َ
ة َ �بَ ُهَر�يْ

َ
�يَ أ

ِقَياَمِة
ْ
اُر َيْوَم ال النَّ

‘Wahai Abu Hurairah, mereka bertiga adalah makhluk 
Allah yang pertama kali disiksa dengan api neraka di hari 
kiamat.”7 

4. Lebih baik kita mengikhlaskan niat kita, karena jika 
sampai rusak maka pahalanya akan sia-sia dan terhapus, 
padahal pengorbanan sudah begitu banyak.

Allah l berfirman,

َهَباًء  َناُه 
ْ
َعل َ ب

َ ف
� ٍل  َ عَ ِمْن  وا 

ُ
ل ِ

َ
ع َما   

َ
ِإل ِدْمَنا 

َ
َوق  ﴿

﴾٢٣ ً
ورا

ُ
َمْنث

“Dan Kami datang kepada amalan yang mereka kerjakan, lalu 
Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan.” 
(QS. Al Furqan: 23)

7  HR. Ibnu Khuzaimah dalam kitab Shahih-nya IV:115, no: 2482, dishahihkan oleh 
syaikh Al-Albani

5. Yang paling penting dari ibadah haji adalah kelanjutan 
setelahnya,  bukan gelar haji setelahnya. Selepas  naik 
haji, hendaknya ibadah kita tetap istiqamah, rajin shalat 
berjamaah di masjid, tetap shalat malam, menjaga 
perkataan dan perbuatan serta berhias dengan akhlak 
yang mulia yang membuat lapang hati manusia. Intinya 
adalah tetap istiqamah dalam beragama

Rasulullah n bersabda,

َّ
ل

َ
 ق

ْ
ا َوِإن ْدَوُمَ

َ
 أ

َ
َعال

َ
ِ ت

َّ
 الل

َ
اِل ِإل َ

ْ
ع

أَ
َحبُّ ال

َ
أ

”Amalan yang paling dicintai oleh Allah l adalah amalan 
yang terus-menerus walaupun itu sedikit.”8 

Semoga Allah selalu mengikhlaskan niat kita dan semoga 
jamaah haji kaum muslimin selalu berusaha menjaga niat 
ikhlas mereka. Amin ya mujiibas saa-ilin.

۞

8  HR. Muslim no. 783
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Tidak Menunda-
Nunda Ibadah Haji, 

Tidak Dilakukan 
ketika Sudah Tua dan 

Akan Sakit

۞

Untuk pembahasan ini, sangat tepat jika kita membawakan 
sebuah hadits , yaitu memanfaatkan lima perkara 

sebelum lima perkara

Rasulullah n bersabda,

َو   
َ

َهَرِمك  
َ

ْبل
َ
ق  

َ
َباَبك

َ
ش  : ٍس  ْ �فَ  

َ
ْبل

َ
ق ًسا  ْ َ �ف  ْ َت�فِ

ْ
ِاغ

 
َ

ك
َ
َراغ

َ
 َو ف

َ
ِرك

ْ
ق
َ
 ف

َ
ْبل

َ
 ق

َ
 َو ِغَناك

َ
ِمك

َ
 َسق

َ
ْبل

َ
 ق

َ
َتك ِصَّ

َ
 َمْوِتك

َ
ْبل

َ
 ق

َ
ك

َ
 َو َحَيات

َ
ِلك

ْ
غ

َ
 ش

َ
ْبل

َ
ق
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“Manfaatkanlah lima perkara sebelum lima perkara
(1) Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, 
(2) Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, 
(3) Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, 
(4) Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, 
(5) Hidupmu sebelum datang matimu.”9

Ibnu Rajab Al-Hmabali menukil perkataan Ghanim bin 
Qais,

“Di awal-awal Islam, kami juga saling menasehati:’ wahai 
manusia, beramallah di waktu senggangmu sebelum datang 
waktu sibukmu, beramallah di waktu mudamu untuk masa 
tuamu, beramallah di kala sehatmu sebelum datang sakitmu, 
beramallah di dunia untuk akhiratmu, dan beramallah 
ketika hidup sebelum datang matimu.”10

Jika Anda terketuk hati untuk segera menunaikan ibadah 
haji, maka alhamdulillah Allah telah memberikan taufik dan 
kebaikan yang banyak kepada Anda. Karena sebagian kaum 
muslimin meyakini bahwa ibadah haji itu dilakukan nanti 
saja, jika sudah kaya, jika anak-anak sudah sukses dan anak-
anak bisa cari kerja sendiri. Akhirnya karena mencapai target 
ini, ibadah haji baru bisa dilakukan ketika sudah tua atau 

9  HR. Al Hakim, Syaikh Al Albani dalam Shahih At Targhib wa At Tarhib 
mengatakan bahwa hadits ini shahih

10   Jaami’ul ‘Ulum wal Hikam, 2: 387-388

bahkan sudah sakit-sakitan atau minimal tubuh sudah tidak 
fit dan kuat sebagaimana muda dahulu. Akibatnya sering 
kita jumpai mayoritas yang menunaikan ibadah haji sudah 
usia lanjut atau akan berusia lanjut.

Keyakinan seperti ini kurang tepat, karena syariat 
memerintahkan kita agar bersegera menunaikan ibadah 
haji. Jika shalat, puasa dan syahadat adalah pengorbanan 
fisik, zakat adalah pengorbanan harta, maka Ibadah haji 
terkumpul dua pengorbanan yaitu fisik dan harta. Sangat 
dianjurkan agar bersegera menunaikan ibadah haji, di mana 
tubuh masih kuat dan fit. Memang ibadah haji memerlukan 
pengorbanan harta. Ibadah haji juga tidak boleh dipaksakan 
dengan berhutang tanpa perhitungan atau meninggalkan 
keluarga dengan kekurangan dan kesempitan ekonomi. 

Ini menjadi catatan penting bagi mereka yang sudah 
punya uang dan terpenuhi kemampuan haji, akan tetapi 
menunda-nunda naik haji, ia malah lebih memilih memenuhi 
kebutuhan tersier atau kebutuhan sekunder yang tidak terlalu 
mendesak. Contohnya saja mobil, jika ini kebutuhan primer, 
misalnya keperluan mobil di kota-kota besar dengan anak 
yang banyak. Seperti itu tidak mengapa didahulukan. Akan 
tetapi jika hanya kebutuhan tersier, maka selayaknya ibadah 
haji didahulukan dalam pengalokasian harta, bahkan ada 
ancaman bagi mereka yang sengaja menunda-nunda berhaji.
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Kewajiban haji dan umrah sekali 
seumur hidup

Allah l berfirman,

ْيِه 
َ
ِإل اَع 

َ
اْسَتط َمِن  َبْيِت 

ْ
ال  ُّ ِحج اِس  النَّ  

َ
َعىل  ِ

َّ
َولِل  ﴿

فَ ٩٧﴾ �ي ِ
َ
َعال

ْ
ٌّ َعِن ال

ي ِ
�ف
َ
َ غ  اللَّ

َّ
ِإن

َ
َر ف

َ
ف

َ
 َوَمْن ك

ً
َسِبيال

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, 
yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke 
Baitullah; Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka 
sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) 
dari semesta alam”. (QS. Ali Imran: 97)

Ibnu Katsir t menafsirkan,

ْمُهْوِر ُ  الب
َ

 ُوُجْوِب اَلّجِ ِعْند
ُ
َهِذِه آَية

“Ini adalah ayat yang menunjukkan wajibnya haji menurut 
pendapat mayoritas ulama”11

Ibnul Mundzir mengatakan bahwa wajibnya haji itu ijma’ 
(konsesus ulama), beliau berkata,

11  Tafsir Ibnu Katsir 2/81

 “Para ulama telah bersepakat bahwa wajib bagi seorang 
muslim untuk menunaikan ibadah haji sekali seumur hidup, 
yaitu (disebut) ‘haji Islam’ kecuali jika dia bernadzar, maka 
wajib baginya menunaikan haji nadzarnya (meski lebih dari 
sekali)”.12

Demikian juga perintah dari Rasulullah n agar bersegera 
menunaikan ibadah haji, beliau bersabda,

-صىل هللا   ِ
َّ

الل  
ُ

َرُسول َبَنا 
َ
ط

َ
خ  

َ
ال

َ
ق  

َ
ة َ ُهــَر�يْ �بِ 

َ
أ َعْن 

 ُ ْيكُ
َ
ُ َعل  اللَّ

َ
َرض

َ
 ف

ْ
د

َ
اُس ق ا النَّ َ �يُّ

َ
 » أ

َ
ال

َ
ق
َ
عليه وسمل- ف

 ِ
َّ

 الل
َ

 َعاٍم �يَ َرُسول
َّ ُ

ك
َ
 أ

ٌ
 َرُجل

َ
ال

َ
ق
َ
وا «. ف جُّ ُ جَّ �فَ َ الْ

ِ -صىل هللا 
َّ

 الل
ُ

 َرُسول
َ

ال
َ
ق
َ
 ف

ً �ث
َ
ال

َ
ا ث َ الَ

َ
َت َح�قَّ ق

َ
َسك

َ
ف

 ْ ْع�قُ
َ
ا اْسَتط َ َوَجَبْت َولَ

َ
َعْم ل

َ
ُت ن

ْ
ل
ُ
ْو ق

َ
عليه وسمل- » ل

 
َ

ن
َ

َمْن ك  
َ

ك
َ
َهل ا  َ َّ ِإ�ف

َ
ف  ْ ُتكُ

ْ
ك َ َما �قَ  ِ

ُرو�ف
َ
 – ذ

َ
ال

َ
ق  َّ ُ – �ث

ا 
َ
ِإذ

َ
ف ْم  ِ ِ

ِبَيا�أ
ْ
ن
َ
أ  

َ
َعىل ْم  ِ ِ

ف
�

َ
ِتال

ْ
َواخ ْم  اِلِ

َ
ُسؤ ِة  َ ْ �ث

َ
ِبك  ْ كُ

َ
ْبل

َ
ق

12  Al-Ijma’ 1/51
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 ْ ْيُتكُ َ َ �ف ا 
َ
َوِإذ  ْ ْع�قُ

َ
اْسَتط َما  ِمْنُه  وا 

ُ
ت
ْ
أ
َ
ف ٍء  ْ

َ ِب�ث  ْ كُ
ُ
َمْرت

َ
أ

ُعوُه «.
َ

د
َ
ٍء ف ْ

َ َعْن �ث

“Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian berhaji maka 
berhajilah”. Kemudian ada seorang bertanya: “Apakah setiap 
tahun Wahai Rasulullah?”, Nabi Muhammad n tidak 
menjawab sampai ditanya tiga kali, barulah setelah itu 
beliau menjawab: “Jika aku katakan: “Iya”, maka niscya akan 
diwajibkan setiap tahun belum tentu kalian sanggup, maka 
biarkanlah apa yang sudah aku tinggalkan untuk kalian. 
Karena sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum 
kalian, akibat banyaknya pertanyaan dan penyelisihan 
mereka terhadap nabi mereka. Maka jika aku perintahkan 
kalian dengan sesuatu, kerjakanlah darinya sesuai dengan 
kemampuan kalian dan jika aku telah melarang kalian akan 
sesuatu maka tinggalkanlah”.13 

Perintah bersegera haji dan Umrah

Rasulullah n bersabda,

 
َ
ْ ل ُ

ك
َ

َحد
َ
 أ

َّ
ِإن

َ
 - ف

َ
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13 HR. Muslim

"Bersegeralah kalian berhaji -yaitu dalam menunaikan haji 
yang wajib sekali seumur hidup-  karena salah seorang di 
antara kalian tidak tahu apa yang akan menimpanya"14 

Beliau juga bersabda,

يُض  ِر َ  الْ
ُ

َرض ْ  �يَ
ْ

د
َ
ق ُه 

َّ
ِإن

َ
ف  

ْ
ل َيَتَعجَّ

ْ
ل
َ
ف جَّ  َ َراَد الْ

َ
أ َمْن 

ُ
اَجة َ

ْ
 ال

ُ
ْعِرض

َ
 َوت

قُ الَّ  الضَّ
ُّ

ِضل
َ
َوت

“Barangsiapa yang ingin pergi haji maka hendaklah ia 
bersegera, karena sesungguhnya kadang datang penyakit, 
atau kadang hilang hewan tunggangan atau terkadang ada 
keperluan lain (mendesak)”.15

Ancaman jika menunda-nunda ibadah 
haji padahal sangat mampu

Rasulullah n bersabda,
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14 HR.Ahmad dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albany di Al-Irwa' no: 990
15 HR. Ibnu Majah dan dihasankan oleh Al Albani di dalam kitab Shahih Al jami’, 

no. 6004
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“Sesungguhnya Allah Azaa wa jalla berfirman, “Sesungguhnya 
seorang hamba telah Aku sehatkan badannya, Aku luaskan 
rezekinya, tetapi berlalu dari lima tahun dan dia tidak 
menghadiri undangan-Ku (naik haji, karena yang berhaji 
disebut tamu Allah, pent), maka sungguh dia orang yang 
benar-benar terhalangi (dari kebaikan)”16

Umar bin Khattab a berkata,

“Sesungguhnya saya berkeinginan bisa mengutus sekelompok 
orang ke daerah-daerah. Mereka mencari orang yang punya 
kemampuan tetapi tidak pergi haji, menjatuhkan jizyah 
(upeti) kepada mereka. Mereka itu bukanlah muslim, mereka 
bukanlah muslim.”17

Dalam riwayat yang lain disebutkan,

“Hendaknya mereka mati dalam keadaan yahudi atau 
nashrani –dikatakan tiga kali- seorang yang mati kemudian 
(sengaja) tidak berhaji, (padahal) ia mendapat keluasan 
(rezeki) dan kemudahan jalan.”18

16 HR. Ibnu Hibban dan dishahihkan oleh Al Albani di dalam kitab Silsilat Al 
Ahadits Ash Shahihah, no. 1662

17  HR. Said bin Mashur, dishahihkan Ibnu Hajar dalam Talkhis Habir, derajatnya 
mauquf

18  HR. Baihaqi, dishahihkan oleh Ibnu Hajar dalam Talkhis Habir

Demikianlah saudaraku, hendaknya kita bersegera 
menunaikan ibadah haji jika ada kesempatan, harta, masa 
muda dan kesehatan serta bertekad kuat ingin segera 
menunaikan ibadah haji.

۞
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Jika Sakit Parah atau 
Khawatir penyakit 

Kambuh, Sebaiknya 
Ucapkan Syarat Haji 

dan Umrah

۞

Beberapa jamaah haji dan umrah ada yang sakit atau 
memiliki sakit berat yang mungkin bisa kambuh ketika 

berangkat haji. Alhamdulillah kenyataan di lapangan, karena 
semangat mereka tetap ingin menjalankan ibadah, penyakit 
mereka tidak kambuh atau tidak terlalu parah kambuhnya 
ketika ibadah haji. Ini mungkin karena karunia dan berkah 
dari Allah. Beberapa penyakit yang sering kita jumpai pada 
jamaah haji misalnya stroke, gula darah dan tekanan darah 
yang tidak terkontrol dan peyakit yang lainnya.  
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Jika jama’ah haji memiliki sakit berat maka sebaiknya 
ucapkan syarat dalam ibadah haji dan umrah. Karena kita 
tidak tahu kapan sakitnya kambuh atau nantinya tidak bisa 
melanjutkan haji dan umrah di tengah jalan, padahal ia 
sudah jauh-jauh dan mengorbankan harta akan tetapu haji 
dan umrah tidak terlaksana.

Dengan mengucapkan syarat, ia bisa melakukan tahallul 
(menyelesaikan haji) ketika sakit keras saat itu juga dan tidak 
perlu membayar dam menyembelih seekor kambing, serta 
tidak wajib mengqadha haji tahun depannya.

Lafadz tersebut,

ي ِ
�ف
َ
 َحَبْست

ُ
ي َحْيث

ّ
ىِل ِ

َ
ُهمَّ م

َّ
الل

“Allahumma mahilliy haitsu habastaniy”

“ Ya Allah, tempat tahallul di mana saja Engkau 
menahanku”19

Lafadz inilah yang diperintahkan Nabi n kepada 
Dhaba’ah bin Zubair ketika ingin berhaji sedangkan ia dalam 
keadaan sakit.

19  HR. Bukhari dan Muslim

Allah memerintahkan bagi yang tertahan ibadah hajinya 
dan tidak bisa melanjutkannya agar menyembelih hadyu. 
Sebagaimana firman Allah l,
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 م

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. 
Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena 
sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan 
jangan kamu mencukur kepalamu , sebelum korban sampai 
di tempat penyembelihannya” (QS. Al-Baqarah : 196)

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’diy t 
menafsirkan,

“( Jika tertahan) sembelihlah hadyu (sembelihan) yang 
mudah yaitu 1/7 unta, 1/7 sapi atau seekor kambing, 
disembelih oleh orang yang tertahan.kemudian ia mencukur 
rambut  dan bertahallul (halal dari segala keharaman haji) dari 
ihramnya karena tertahan. Sebagaimana  perbuatan Nabi n 
dan sahabatnya ketika mereka ditahan oleh kaum musyrikin 
pada tahun (haji) Hudaibiyah. Jika ia tidak mendapatkan 
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hadyu, hendaklah ia puasa 10 hari sebagaimana orang yang 
melakukan haji tamattu’ kemudian bertahallul.”20

Dengan mengucapkan syarat maka ia bebas dari 
kewajiban-kewajiban tadi, yaitu tidak perlu menyembelih 
hadyu membayar dam haji atau puasa 10 hari.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz t juga menjelaskan,

“Faidah dari syarat ini adalah seorang yang berihram jika 
ada halangan yang menghambatnya untuk menyempurnakan 
manasik misalnya sakit atau ditahan musuh, maka ia boleh 
bertahallul dan tidak ada kewajiban apa-apa baginya.”21

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utasimin t berkata,

 “Adapun faidah persyaratan adalah jika seseorang tertahan 
menyempurnakan manasik maka ia boleh tahallul tanpa perlu 
membayar fidyah atau mengqadha’ (haji tahun depan).”22

۞

20  Taisir karimir Rahmah hal. 90
21  Majmu’ fatawa bin Baz 17/50
22  Majmu’ Fatawa wa Rasail Syaikh Al-‘Ustaimin 22/28

Pengorbanan 
Kesehatan Demi 
Ibadah Haji dan 

Kisah-Kisah Keajaiban 

۞

Memang luar biasa! kekuatan ibadah dan ruhiyah bisa 
mengalahkan segalanya. Kelezatan bermunajat dan 

kenikmatan berdoa kepada Allah bisa melupakan segala 
kegundahan dan penat dari aktifitas dunia yang fana. Begitu 
juga dengan penyakit dan rasa sakit di badan, bisa hilang dan 
tidak terasa sama sekali dengan ibadah kepada Allah l.

Begitu juga selama ibadah haji dan umrah, betapa banyak 
kisah-kisah nyata dan kita bisa jumpai dari setiap orang 
yang sudah menunaikan ibadah haji. Umumnya mereka 
mempunyai cerita nyata yang mereka lihat langsung bahkan 
mereka alami, mengenai keajaiban yang terjadi terkait 
dengan kesehatan dan penyakit selama ibadah haji.
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Berikut beberapa kisah tersebut:

1. Kisah nyata, ketika seorang yang akan menunaikan haji, 
berangkat dalam keadaan sakit, tetapi ia tetap memaksakan 
dirinya, di pesawat tiga penumpang terpaksa merelakan 
kursinya agar si sakit bisa berbaring karena tidak kuat 
duduk, maka tiga penumpang tersebut duduk di bawah. 
Sepertinya penyakitnya berat, akan tetapi apa yang terjadi 
ketika sampai di kota Mekkah. Si sakit ini mulai terlihat 
sehat dan yang uniknya, ketika sampai dan melihat Ka’bah, 
ia sepertinya tidak pernah sakit dan langsung tawaf serta 
sa’i (berjalan dan berlari-lari kecil).

2. Kisah yang kami alami sendiri yaitu di kafilah haji kami, 
ketika itu ada seorang kakek yang sudah sangat sepuh, 
badannya sudah bongkok dan kadang sering ling-lung. 
Kita mengambil kesimpulan kalau kakek ini harus benar-
benar dijaga kesehatannya dan jangan sampai sendiri 
dan dilepas karena bisa hilang. Tetapi ternyata selama 
ibadah haji, kakek ini termasuk yang paling sehat, tidak 
pernah sakit berat kecuali hanya pilek ringan (semua juga 
umumnya pasti kena pilek). Beliau termasuk yang paling 
semangat ketika melakukan manasik, malahan yang lebih 
muda dari beliau ada yang pingsan, ada yang kelelahan 
bahkan kakek ini kuat naik gunung Jabal Rahmah sampai 
puncak dengan cepat. Kami berkesimpulan bahwa kakek 

ini sangat ikhlas dan tidak “macam-macam”, benar-benar 
niatnya untuk ibadah dan dimudahkan oleh Allah.

3. Kisah yang kami tangani di Padang Arafah, seorang nenek 
yang sudah sangat berumur mengalami demam tinggi 
dan dehidrasi. Sebelumnya ia memang sering batuk yang 
tidak sembuh-sembuh. Hanya berbaring saja dan lemah. 
Nenek tersebut sudah sangat sepuh. Kami melakukan 
pemeriksaan fisik dan saya menyimpulkan bahwa nenek 
ini harus segera dibawa ke rumah sakit, butuh infus karena 
tidak bisa makan dan minum juga. Jika tidak, ia tidak bisa 
melanjutkan perjalanan ibadah haji ke Muzdalifah. Akan 
tetapi nenek tersebut tetap ingin melanjutkan ibadah 
haji. Kami hanya memberikan obat penurun panas dan 
menyarankan agar minum sari kurma secara perlahan 
sedikit demi sedikit tapi sering. Ketika sore menjelang 
akan berangkat ke muzdalifah, ternyata nenek tersebut 
sudah cukup fit dan bisa berjalan lagi bahkan melanjutkan 
aktifitas ibadah haji hingga selesai.

4. Di kafilah haji kami juga ada seorang tua yang sudah 
terkena stroke, sehingga selama haji harus dibawa 
menggunakan kursi roda dan harus memakai selang 
kateter untuk kencing. Selain itu, juga sudah agak tidak 
nyambung ketika berbicara. Ia diurus oleh anaknya yang 
sangat berbakti kepada ayahnya. Anaknya mengaku 
bahwa, selama haji ayahnya bisa lebih tenang tidak 
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sebagaimana di rumah. Sehingga proses ibadah haji lebih 
mudah dilaksanakan

Cerita nyata seperti ini sudah banyak, mulai dari yang 
tadinya kakinya asam urat kambuh atau seorang nenek tua 
jompo yang jalan saja harus dipapah, ternyata ketika akan 
melihat dan sudah melihat Ka’bah mereka menjadi kuat dan 
sehat melakukan tawaf dan sa’i dengan total jarak berkilo-
kilo dengan berdesak-desakan.

Keajaiban ini bisa jadi karena memang hati kaum 
muslimin akan selalu cenderung kepada ka’bah, rindu 
kepadanya serta kerinduan ini memerikan kekuatan atas izin 
Allah. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh nabi Ibrahim 
o. Beliau berdoa,
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“Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan 
sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai 
tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) 

yang dihormati, ya Rabb kami (yang demikian itu) agar 
mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian 
manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka 
dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur.”  
(QS. Ibrahim: 37)

Syaikh Abdurrahman As-Sa’di t menafsirkan ayat ini, 
setiap hamba yang pernah ke ka’bah pasti akan rindu untuk 
segera kembali dan bertemu,

“Allah mewajibkan haji ke baitullah di mana Allah 
menempatkan anak keturunan nabi Ibrahim dan Allah 
menjadikannya suatu rahasia mengagumkan, memikat di 
hati. Yaitu orang berhaji (ke ka’bah) dan tidak ditunaikan 
terus menerus. Bahkan setiap kali seorang hamba pergi bolak-
balik ke Ka’bah maka semakn bertambah kerinduannya, 
semakin besar kecintaannya dan kerinduannya. “23

Dalam kitab At-tafsir Al-Muyassar dijelaskan,

“(Nabi Ibrahim berkata) Wahai Rabb sesungguhnya 
aku melakukan ini karena perintah-Mu, agar mereka 
menunaikan shalat sesuai dengan tuntunan-M. Jadikan 
hati sebagian mahkluk-Mu agar cenderung kepada ka’bah/
Mekkah dan mencintainya.”24 

23  Taisir Karimir Rahmah, hal. 427
24 At-Tafsir Al-Muyassar, hal 260
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Demikianlah, Ka’bah dijadikan oleh Allah menjadi 
tumpuan hati kaum muslimin. Hati manusia cenderung 
ke ka’bah dan jika sudah ke sana, maka hatinya selalu akan 
bertekad ingin segera kembali lagi secepat mungkin ke 
Ka’bah.

Fairuz Abadi t membawakan tafsir Ibnu Abbas a,

“Maka jadikanlah hati sebagian manusia-,yaitu hati 
sebagian manusia, -cenderung kepada mereka- yaitu rindu 
dan menginginkan (pergi ke ka’bah/Mekkah) setiap tahun”25 

Kisah yang menyemangati anda

Kami menceritakan kisah-kisah nyata ini agar bisa 
menyemangati para jama’ah haji yang akan berangkat. 
Mungkin ada di antara mereka yang mencemaskan 
kesehatannya kambuh ketika melaksanakan ibadah haji atau 
tidak akan mampu padahal tidak parah sekali. Hal ini tidak 
perlu terlalu dikhawatirkan, tetap optimis dan berdoa kepada 
Allah agar memberikan kemudahan ketika melakukan 
ibadah haji. Tetap berdoa agar penyakit tidak kambuh atau 
tidak menghalangi ibadah haji.

25  Tanwirul Miqbas, hal. 214

Semoga kaum muslimin, baik yang sehat atau yang 
sedang diuji dengan penyakit bisa dimudahkan untuk pergi 
menunaikan ibadah haji dan bisa melaksanakan manasik 
haji dan umrah dengan mudah dan tanpa halangan. Semoga 
dapat kembali ke tanah air dengan pahala haji dan umrah 
yang mabrur. Amin.

 Semoga Allah memudahkan setiap muslim untuk 
mengunjungi rumah Allah.

۞



37

Ujian Penyakit Badan pada Hadits “Kerasnya” Kota Madinah

36

Ujian Penyakit 
Badan pada Hadits 

“Kerasnya” Kota 
Madinah

۞

Ketika pergi ke kedua kota suci yaitu Mekkah dan 
Madinah, kemudian tinggal untuk beberapa waktu, 

ada komentar yang mungkin benar dan terjadi pada Anda: 
“Semuanya pasti kena batuk-pilek, yang tidak kena cuma unta 
dan tiang listrik”

Memang fakta ini adalah benar, jamaah haji dan umrah 
rata-rata sebagian besar terkena batuk dan pilek, sakit 
tenggorokan sampai suara jadi hilang. Mungkin di antara 
para jama’ah, mereka tidak asing lagi dengan warna ingus dan 
dahak mulai dari kuning, hijau sampai merah (merah akibat 
darah dari mukosa kulit hidung, sebab seringnya gesekan 
ingus yang dikeluarkan dan sangat seringnya). Begitu juga 
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ada yang “kenyang” dengan dahak. Dahak sering sekali 
keluar, tetapi karena di masjid dan terkadang lupa bawa sapu 
tangan atau tissu, maka dahak terpakasa ditelan. Bahkan ada 
beberapa yang sakit cukup parah karena terkena pilek dan 
batuk ini serta kondisinya drop.

Khususnya kota madinah, lebih banyak yang mulai jatuh 
sakit dan terkena batuk-pilek di kota tersebut. Ada beberapa 
hal yang mungkin bisa jadi faktor lebih mudah sakit:

1. Cuaca yang ekstrim, khususnya kota madinah yang 
jika musim dingin sangat dingin dan jika musim 
panas sangat panas (suhu bisa mencapai 50 derajat 
celcius ke atas).

2. Daya tahan tubuh jamaah yang menurun, akibat 
kecapekan perjalanan atau terlalu semangat ibadah 
sehingga kurang tidur dan sebagainya

3. Keadaan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi 
yang full AC dan angin, belum lagi belum lagi saling 
menularkan. Ketika shalat seakan-akan jamaah saling 
membalas suara “batuk”.

Hadits tentang “kerasnya” kota 
Madinah

Hal ini memang sudah diberitakan oleh Rasulullah n 
sejak dahulu. Tinggal kota Madinah ada ujian cobaan dan 
kesusahan, dan jika ia bersabar maka ia akan mendapat 
syafaat dari Rasulullah n. Salah satu kesusahan tersebut 
adalah penyakit badan yang mengenai orang yang tinggal di 
Madinah.

Rasulullah n bersabda,
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"Tidaklah seseorang dari umatku bersabar terhadap cobaan 
Madinah dan (“kerasnya”) kesusahannya, kecuali aku 
akan memberikan syafa’at padanya atau menjadi saksi 
baginya pada hari Kiamat".26

Rasulullah n bersabda,
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ُ
 ك

َّ
 ِإل

َ
َيُموت

َ
ا ف َ َوا�أِ

أْ َ
 ل

َ
 َعىل

ٌ
َحد

َ
ُ أ

 َيْص�بِ
َ

ل

ا  ُمْسِلً
َ

ن
َ

ا ك
َ
ِقَياَمِة ِإذ

ْ
ا َيْوَم ال

ً
يد ِ

َ ْو �ث
َ
أ

26  HR Muslim, no.1378, 484; dari Abu Hurairah
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"Tidaklah seseorang bersabar terhadap kesusahannya (di 
Madinah) kemudian dia mati, kecuali aku akan memberikan 
syafa’at padanya, atau menjadi saksi baginya pada hari 
Kiamat. Jika dia seorang muslim"27 

Salah satu maknanya adalah ujian 
penyakit badan

Syaikh Al-Mubarakfuri t menjelaskan bahwa salah 
satu makna “syiddah” atau kerasnya tinggal di Madinah 
adalah penyakit yang muncul,

 “Al-Awa’ secara bahasa adalah keras (syiddah), Al-awa’ 
disambung dengan kata keras (syiddah) untuk penekanan, 
Yang dimaksud dengan kesempitan hidup di madinah adalah 
sulitnya mencari mata pencaharian. Adapun maksud kata 
keras (syiddah) adalah apa yang menimpa manusia pada 
badannya (penyakit) akibat ekstrimnya cuaca panas dan 
dingin (di kota Madinah).”28

Dan hal ini berlaku sampai hari Kiamat, sebagai penjelasan 
Imam An-Nawawi t, beliau berkata

“Para ulama menjelaskan bahwa hadits yang disebutkan 
(tentang kota Madinah) pada baba sebelumnya menunjukkan 

27  HR Muslim, no.1374, 477
28  Mura’atul Mafatih Syarh Misykatul Mashabih 9/514-515 

dalil yang jelas tentang keutamaan tinggal di kota Madinah 
dan bersabar atas ujian dan kesesuhan hidup di kota Madinah. 
Keutamaan ini berlaku terus-menerus sampai hari kiamat.”29

Orang Arab juga terkena dampaknya

 Mungkin ada yang bilang, bisa jadi ini karena orang luar 
Arab belum menyesuaikan tubuh mereka dengan cuaca Arab. 
Akan tetapi orang Arab mereka juga terkena dampak ini. 
Bisa kita lihat dalam hadits, dahulu para sahabat Muhajirin 
ketika pertama kali pindah ke Madinah, mereka sahabat 
Muhajirin juga banyak yang tidak cocok dengan udara kota 
Madinah sehingga beberapa mereka jatuh sakit. Begitu juga 
dengan orang dari suku ‘Ukl dan ‘Urainah yang mereka jatuh 
sakit ketika sampai di Madinah. sebagaimana dalam hadits.

Anas bin Malik a berkata,

 
َ
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ِ
ّ
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29 Syarh Shahih Muslim 9/151,
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"Beberapa orang dari 'Ukl atau 'Urainah datang ke Madinah. 
Akan tetapi mereka tidak tahan dengan cuaca Madinah 
(yang ekstrim) hingga mereka pun jatuh sakit. Nabi n 
lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan 
meminum air kencing dan susunya. Maka mereka pun 
berangkat menuju kandang unta (zakat), ketika telah 
sembuh, mereka membunuh pengembala unta Nabi n dan 
membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai 
kepada Nabi n menjelang siang. Maka beliau mengutus 
rombongan untuk mengikuti jejak mereka, ketika matahari 
telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. 
Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum, maka 
tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, 
lalu mereka dibuang ke padang pasir yang panas. Mereka 
minta minum namun tidak diberi."30 

Demikianlah saudaraku, kita diperintahkah bersabar 
untuk tinggal di Madinah. Bahkan jika ada yang meninggal 

30  HR. Bukhari dan Muslim

di Kota Madinah baik karena sakit atau yang lain, kemudian 
ia bersabar maka ia akan mendapat syafaat.

Rasulullah n bersabda,

ي  ِ
ّ ِإ�ف

َ
ف ا  َ

�بِ َيُمْت 
ْ
ل
َ
ف ِديَنِة  َ لْ �بِ  

َ
وت ُ �يَ  

ْ
ن

َ
أ اَع 

َ
اْسَتط َمْن 

ا  َ
 �بِ

ُ
وت ُ ْن �يَ ُع ِلَ

َ
ف

ْ
ش

َ
أ

"Barangsiapa yang ingin meninggal di Madinah, maka 
meninggallah di sana. Sesungguhnya aku akan memberi 
syafa’at bagi orang yang meninggal di sana". 31

Semoga saudara-saudara kami bisa segera mengunjungi 
kedua kota suci ini atau bisa tinggal di kota yang diberkahi 
dan dijamin oleh Allah sampai hari kiamat.

Berikut beberapa kiat-kiat menjaga kesehatan selama 
tinggal di kota Madinah dan Mekkah khususnya bagi jamaah 
haji dan Umrah.

• Selalu menjaga daya tahan tubuh, jangan terlau 
kecapekan, karena umumnya jama’ah saat awal-
awal tiba di Madinah atau Mekkah terlalu semangat 

31  HR Ahmad, II/74,104; Tirmidzi, no.3917 Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan 
shahih"



44 45

Ujian Penyakit Badan pada Hadits “Kerasnya” Kota Madinah Ujian Penyakit Badan pada Hadits “Kerasnya” Kota Madinah

ibadah dan kurang tidur, padahal masih awal-awal 
pemanasan ibadah haji

• Sediakan obat-obatan dan multivitamin untuk 
menjaga daya tahan tubuh

• Ketika mulai muncul gejala sakit, segera  memeriksakan 
diri atau minum obat karena bisa jadi kita berpikir: 

“Ah, saya percaya diri dengan daya tahan tubuh saya, 
jangan manja dengan obat”. Padahal cuaca ekstrim di 
Mekkah dan Madinah berbeda dengan cuaca tanah 
air

• Sediakan masker atau tissue, karena bisa mencegah 
penularan penyakit atau menularkan ke orang lain 
dan terkadang masker membuat udara sekitar hidung 
menjadi hangat.

• Jaga makanan terutama makanan berlemak dan 
gorengan yang bisa memperparah radang tenggorokan.

• Sediakan beberapa permen pelega tenggorokan seperti 
sterpsil atau fishermens atau yang lainnya

• Senantiasa berdoa kepada Allah agar diberi kesehatan 
agar ibadah lebih konsetrasi karena radang tenggorokan 

membuat kita agak susah membaca Al-Quran karena 
diselingi dengan batuk-batuk terus-menerus.

۞
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Beberapa Hal Yang 
Terkait dengan 

Kesehatan Jamaah 
Haji

۞

1. Persiapan dan Pemeriksaan 
Kesehatan Jamaah Haji

Pemeriksaan kesehatan dilakukan sebelum berangkat 
untuk mengetahui kondisi kesehatan jamaah haji. Karena 
haji sangat memerlukan energi dan kondisi kesehatan 
yang fit. Cukup melelahkan, berdiri, mengantri, berjalan, 
mengangkat barang, tidur di bawah kolong langit dan 
lain-lain, belum lagi perjalanan menuju Arab Saudi yang 
memakan waktu cukup panjang (normalnya 9 jam).
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Pemeriksaan dilakukan dengan cara “screening”. 
Memeriksa tiga hal penting yaitu darah lengkap, rongent 
dada dan rekam jantung. Hal ini dimaksudkan untuk 
mengetahi beberapa penyakit yang ada pada jamaah 
haji terutama mereka yang menderita penyakit sehingga 
digolongkan sebagai jamah “RisTi” (resiko tinggi) seperti 
mengidap penyakit lemah jantung, hipertensi krinik, 
stroke dan lain-lain. 

۞

Penyakit “Risti” (Resiko Tinggi)

Berikut adalah penyakit dengan resiko tinggi terkait 
pelaksanaan ibadah haji. Sehingga penyakit berikut ini 
perlu mendapat perhatian khusus bagi jamaah haji dan 
petugas kesehatan

1. Gangguan kolesterol/ metabolisme 
lipoprotein 

Merupakan salah satu dari berbagai gangguan 
lipoprotein dan kolesterol metabolisme yang 
mengakibatkan tingginya tingkat lipoprotein dan 
kolesterol dalam sirkulasi darah.

2. Pembesaran jantung/ Kardiomegali

Yaitu kondisi membesarnya jantung. Kardiomegali 
bukanlah suatu penyakit, tapi kondisi sementara yang 
diakibatkan oleh hal lain. Karena bukanlah sebuah 
penyakit, kondisi pembesaran jantung ini dapat diatasi 
dengan penanganan yang tepat.

3. Kegemukan dan obesitas

Kegemukan dan obesitas yaitu penumpukan lemak 
abnormal atau berlebihan yang dapat menimbulkan 
risiko bagi kesehatan. obesitas diukur dengan indeks 
massa tubuh (BMI=Bodi Mass Index), berat badan 
seseorang (dalam kilogram) dibagi dengan kuadrat 
dari tinggi badan nya (dalam meter). Seseorang 
dengan BMI 30 atau lebih umumnya dianggap 
obesitas. Seseorang dengan BMI sama atau lebih dari 
25 dianggap kelebihan berat badan.

Kegemukan dan obesitas merupakan faktor risiko 
utama untuk sejumlah penyakit kronis, termasuk 
diabetes, penyakit jantung dan kanker. 
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4. Tekanan darah rendah/ hipotensi yang 
parah

Hipotensi ringan biasanya membutuhkan 
pengobatan. Akan tetapi hipotensi yang parah dapat 
menyebabkan gangguan jantung serius, pingsan dan 
juga menyebabkan gangguan saraf apabila hipotensi 
menyebabkan organ penting kekurangan oksigen 
dan nutrisi. Tubuh dapat mengalami syok, yang 
mengancam jiwa.

5. Asma atau sesak napas

Asma adalah suatu kelainan yang menyebabkan 
saluran udara dari paru-paru membengkak dan 
menyempit, menyebabkan mengidap sesak napas, 
sesak dada, dan batuk.

Asma disebabkan oleh peradangan pada saluran 
udara. Bila serangan asma terjadi, otot-otot sekitar 
saluran udara menjadi ketat dan lapisan udara bagian-
bagian membengkak. Hal ini akan mengurangi 
jumlah udara yang dapat lewat.Pada orang sensitif, 
gejala asma dapat dipicu oleh menghirup penyebab 
alergi (disebut alergen atau pemicu).

Beberapa pemicu asma yaitu , stressor baik fisik 
mapun psikis, hewan (rambut hewan peliharaan atau 
bulu), debu, perubahan cuaca (paling sering cuaca 
dingin), bahan kimia di udara atau dalam makanan,  
serbuk sari, pilek dan flu, dan asap rokok

6. Penyakit jantung dan pembuluh darah

Beberapa penyakit jantung bisa membahayakan 
bahkan bisa menyebabkan kematian mendadak yang 
tidak disangka-sangka, sehingga perlu perhatian 
khusus. Sebaiknya konsultasi dengan dokter spesialis 
jantung sebelum berangkat menunaikan ibadah haji.32

۞

Persiapan Latihan Fisik

Persiapan fisik sangat penting bagi jamaah yang akan 
berangkat menunaikan ibadah haji. Karena ibadah haji 
membutuhkan fisik dan stamina yang prima. Sehingga 
sangat dianjurkan untuk melakukan latihan fisik sebelum 
keberangakatan.

32  sumber: puskeshaji.depkes.go.id



52 53

Beberapa Hal Yang Terkait dengan Kesehatan Jamaah Haji Beberapa Hal Yang Terkait dengan Kesehatan Jamaah Haji

Hanya saja ada beberapa jamaah haji yang (maaf ) 
malas melakukan latihan fisik. Kuncinya adalah mencari 
teman untuk latihan fisik bersama-sama, tentu saja malas 
rasanya latihan senam atau lari jogging pagi-pagi sendiri 
atau berdua dengan pasangan. Akan tetapi jika dilakukan 
bersama-sama atau dengan komunitas, maka rasa malas 
bisa hilang, bahkan menjadi bersemangat.  Hendaknya 
mencari teman bersama-sama untuk melakukan latihan 
fisik, misalnya teman-teman dekat rumah yang juga akan 
berangkat haji.

Persiapan fisik yang dianjurkan berupa latihan senam 
ringan dan semacam jogging ringan dengan rutin guna 
menjaga stamina dan kekuatan fisik selama melakukan 
haji.

۞

Gambaran Latihan Fisik Secara 
Umum 

1. Pemanasan (Warming-up) :

Pemanasan yang baik merupakan bagian penting 
dalam melakukan latihan fisik. Pemanasan merupakan 
serangkaian latihan fisik sebagai persiapan latihan fisik 
inti agar tubuh siap untuk melakukan latihan inti dan 

mencegah terjadinya cedera selama latihan. Urutan 
pemanasan diawali dengan gerakan-gerakan ringan, 
kemudian peregangan dan diakhiri dengan berjalan 
kaki. Pemanasan dilakukan selama 10-15 menit.

Peregangan :

Merupakan bagian dari pemanasan dengan cara 
meningkatkan luas gerak sekitar persendian serta 
melibatkan tulang dan otot . Peregangan dilakukan:

a. Secara perlahan sampai mendekati batas 
luasnya gerakan sendi, kemudian ditahan 
selama 8 hitungan dalam 10 detik dan akhirnya 
direlaksasikan;

b. Sampai terasa ada regangan yang cukup tanpa 
ada rasa nyeri.

c. Selama 5-10 menit dengan melibatkan 
persendian dan otot-otot tubuh bagian 
atas,bagian bawah serta sisi kiri dan kanan 
tubuh;

d. Tanpa memantul-mantul.
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e. Bernapas secara teratur dan tidak dibenarkan 
untuk menahan napas.

Latihan Inti :

Terdiri dari latihan yang bersifat aerobik, latihan 
kekuatan otot dan latihan keseimbangan serta 
latihan daya ledak otot Latihan aerobik dilakukan 
berdasarkan frekuensi latihan fisik per minggu, 
mengukur intensitas latihan fisik dengan menghitung 
denyut nadi per menit saat latihan fisik, lama serta 
jenis latihan fisik. Latihan kekuatan otot dilakukan 
berdasarkan jumlah set dan pengulangan gerakan 
(repetisi) serta tanpa adanya penambahan beban dari 
luar. Jenis latihan kekuatan otot dapat berupa latihan 
peregangan dan selama senam.

Latihan keseimbangan dilakukan dengan melatih 
tubuh pada posisi tidak seimbang dengan atau tanpa 
menggunakan alat bantu (kursi) Latihan daya ledak 
otot dilakukan dengan menyerupai gerakan-gerakan 
saat melontar jumroh pada jarak tertentu ( 5 – 10 
meter).

Pendinginan :

a. Dilakukan setelah melakukan latihan fisik inti, 
dengan gerakan sama seperti pada pemanasan 
termasuk peregangan.

b. Peregangan sendi dan otot dilakukan secara 
perlahan namun dengan tingkat lebih ringan 
dibandingkan saat pemanasan dan secara 
perlahan direlaksasikan

(sumber: buku pembinaan kesehatan jamaah haji 
dengan perubahan)

۞

Kontra Indikasi Latihan Fisik 

1. Kontra Indikasi mutlak :
Pada kondisi ini jemaah haji sama sekali tidak 

dianjurkan untuk melakukan latihan fisik.

a. Ada kelainan EKG istirahat , dengan adanya 
kemungkinan infark

b. Angina pectoris tidak stabil

c. Aritmia Ventrikel tidak terkontrol
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d. Hipertensi tidak terkontrol

e. Diabetes tipe 2 yang tidak terkontrol atau Diabetes 
tipe 1

f. Thrombophlebitis

g. Infeksi akut

h. Psikosis

2. Kontra Indikasi relatif :
Pada kondisi ini jemaah haji dapat melakukan 

latihan fisik dengan pengawasan tenaga kesehatan 
terlatih

a. Gangguan elektrolit darah

b. Hipertensi ≥ 160 / 100 mmHg

c. Kadar gula darah sewaktu ≥ 250 mg/dL

d. Penyakit infeksi kronis (TBC aktif )

e. Gangguan neuromuskular, muskuloskeletal atau 
radang sendi

۞

Prinsip- Prinsip Latihan Fisik

Perlu menerapkan prinsip latihan fisik yang baik, 
benar, terukur, dan teratur guna mencegah timbulnya 
dampak yang tidak diinginkan.

Latihan fisik terdiri dari pemanasan, latihan inti 
dan diakhiri dengan pendinginan. Pemanasan dan 
pendinginan berupa peregangan dan relaksasi otot 
serta sendi serta dilakukan secara hati-hati dan tidak 
berlebihan.

Frekuensi latihan fisik dilakukan 3-5 x/minggu 
dengan selang 1 hari istirahat.

Latihan fisik dilakukan pada intensitas ringan-sedang 
dengan denyut nadi : 70 – 80 % x Denyut Nadi Maksimal 
(DNM) untuk jemaah haji sehat dan 60 – 70 % x Denyut 
Nadi Maksimal (DNM) untuk jamaah haji risti. DNM = 
220 – umur.

Latihan fisik dilakukan secara bertahap dan bersifat 
individual, namun dapat dilakukan secara mandiri dan 
berkelompok.
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Latihan fisik bagi jemaah haji risti dilakukan dibawah 
pengawasan tenaga kesehatan yang terlatih dalam 
kesehatan olahraga.

(sumber: Buku Pembinaan Kesehatan Jamaah Haji dengan 
perubahan)

Catatan: tentunya senam pemanasan, peregangan dan 
pendinginan bagi jama’ah haji lebih mudah dilakukan 
dengan melihat video-video senam khusus jama’ah haji. 
Kami sarankan anda melihatnya di video-video internet 
atau youtube dan lain-lainnya.

۞

2. Penyakit yang paling sering 
muncul selama pelaksanaan 
ibadah haji

Berikut ini data-data mengenai penyakit yang sering 
muncul selama pelaksaan ibadah haji

Data perbandingan jumlah jemaah haji berdasarkan 
kelompok usia dalam 3 tahun

terakhir (tahun 2006 – 2008) adalah:

• Kelompok usia < 50 tahun (50,6% ; 52,3% dan43%)

• Kelompok usia ≥ 50 tahun (49,4% ; 47,7% dan 
57%).

Penyebab utama penyakit jemaah haji Indonesia 
yang berobat jalan pada tahun 2008:

1. Penyakit sistem pernapasan (54,1%)

2. Penyakit sistem otot, tulang dan jaringan 
penyambung (11,1%)

3. Penyakit sistem sirkulasi (10,7%)

4. Penyakit sistem pencernaan (9,7%).

Sedangkan penyebab utama angka kesakitan yang 
dirawat inap adalah:

• Penyakit sistem pernapasan (27%)

• Penyakit sistem sirkulasi (24,5%)

• Penyakit sistem pencernaan (15,1%).
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Data penyebab utama kematian adalah:

• Penyakit sistem sirkulasi (66,4%)

• Penyakit sistem pernapasan (28%)

• Penyakit sistem saraf (1,6%) dan neoplasma (1,3%).

Jumlah jemaah haji wafat berdasarkan kelompok umur 
pada 2 tahun terakhir (2007 –2008) berturut-turut yaitu:

• Kelompok usia < 40 tahun (1,7% ; 9%)

• Kelompok usia 40 –50 tahun (7,6% ; 7%)

• Kelompok usia 51 – 60 tahun (23,2% ; 21,5%)

• Kelompok usia 61 – 70 tahun (35,7% ; 36,5%)

• Kelompok usia > 70 tahun (31,8% ; 33,9%).

Berdasarkan data-data tersebut dapat diasumsikan 
bahwa bagi kelompok usia ≥ 50 tahun dengan atau tanpa 
faktor resiko penyakit, kemampuan kesehatan termasuk 
kemampuan fisik sangat mempengaruhi angka kesakitan 
dan angka kematian jemaah haji.

(sumber: Buku Pembinaan Kesehatan Jamaah Haji dengan 
perubahan)

۞

Mengenal Obat-Obatan untuk 
Penyakit Tersering  Selama 
Pelaksanaan Ibadah Haji

ISPA adalah infeksi Saluran Pernapasan Akut seperti 
batuk, flu dan lainnya. Ini adalah penyakit terbanyak yang 
menimpa jamaah haji Indonesia, bisa jadi karena turunnya 
daya tahan tubuh dan perubahan suhu yang ekstrim.

Sesuai dengan International Classification of Disease – 
X (ICD-X), data penyebab utama penyakit jemaah haji 
Indonesia yang berobat jalan pada tahun 2008:

1. Penyakit sistem pernapasan (54,1%)

2. Penyakit sistem otot, tulang dan jaringan 
penyambung (11,1%)

3. Penyakit sistem sirkulasi (10,7%)
4. Penyakit sistem pencernaan (9,7%).33

33  sumber: Buku Pembinaan Kesehatan Jamaah Haji, DEPKES, 2009, dengan 
perubahan
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Oleh karena itu ada baiknya bagi jamaah haji atau 
mereka yang merencanakan dan berniat kuat haji 
(semoga akan disegerakan, amin) untuk mengetahui dan 
mengenal obat-oban dasar untuk penyakit ini. Karena 
terkadang mereka jamaah harus meminum obat sendiri 
dan tidak sempat berkonsultasi dengan dokter di saat 
darurat. Karena kami rasa cukup penting menjelaskan 
beberapa obat tersebut dengan pembahasan yang ringan.

Berikut kami berusaha menjelaskan dengan bahasa 
yang mudah beberapa obat-obatan tersebut. Akan tetapi 
kami ingatkan agar tetap berkonsultasi kepada dokter 
mengenai obat, sebelum meminumnya. Penjelasan di 
sini hanya sebagai info awal bagi orang awam, sekali lagi 
kami tekankan tetap konsultasi kepada dokter sebelum 
meminum obat-obatan.

۞

1. Obat-obatan penyakit sistem 
pernapasan

Semisal batul-pilek, demam, sesak napas dan 
radang tenggorokan

PENURUN PANAS (ANTIPIRETIK)

Bisa jadi ada demam bersamaan dengan ISPA. 
Berikut obat-obatannya.

A. Paracetamol

• Dosis umumnya 3-4 x sehari

• Jika demam tinggi dan berkepanjangan bisa 
diminum setiap 4 jam, maksimal 8 tablet sehari

• Bisa diminum tanpa makan terlebih dahulu

• Termasuk obat yang cukup aman dan memiliki 
efek samping sedikit (paling aman untuk bayi 
dan anak)

B. Ibuprofen

• Dosisnya sama dengan paracetamol.

• Lebih cepat menurunkan panas.

• Kelemahannya punya efek di lambung, tidak 
baik bagi mereka yang punya penyakit maag. 
Lebih baik diminum setelah makan.
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• Kelebihannya dibanding paracetamol, 
ibuprofen mempunyai efek antinyeri yang lebih 
kuat.

C. Metamizol/antalgin

• Dosisnya 3-4 x sehari

• Kelemahannya punya efek di lambung, tidak 
baik bagi mereka yang punya penyakit maag. 
Lebih baik diminum setelah makan.

• Kelebihannya dibanding yang lain, antalgin 
mempunyai efek antinyeri yang paling kuat. 
Sehingga sering dipakai sebagai antinyeri.

OBAT BATUK DAN PILEK

Untuk obat batuk perlu dibedakan antara batuk 
berdahak dengan batuk tidak berdahak, karena cara 
kerja saling berlawanan. Batuk tambah parah jika 
tertukar obatnya.

Ada obat yang dijual bebas menggabungkan antara 
obat batuk, obat demam dan obat pilek misalnya 
sanaflu, ultraflu, panadol cold & flu dan lain-lain.

1. Obat batuk berdahak

A. Ambroksol
Dosis 3 x  sehari

B. Bromhexim
Dosis 3 x sehari

2. Obat batuk tidak berdahak

A. Dektromethorpan
Dosis 3 x sehari

3. Obat pilek

A. Pseudoefedrin
Dosis 3 x sehari

Catatan: biasanya obat pilek dikombinasikan 
dengan obat anti alergi (anti histamin) karena 
pilek bisa jadi karena alergi

ANTI ALERGI/ ANTIHISTAMIN

• Misalnya gatal-gatal alergi, bersin-bersin dan 
pilek karena alergi

• Secara umum aman untuk ibu hamil
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Ada dua macam yaitu yang membuat 
mengantuk (golongan I) dan tidak membuat 
mengantuk (golongan II)

1. Yang membuat mengantuk

Digunakan jika pasien ingin beristirahat. Jangan 
diminum jika ingin beraktifitas misalnya 
mengemudikan mobil

A. CTM

• Dosis 3-4 kali sehari atau setiap 4 jam

• Obat yang cukup aman bagi segala usia

B. Diphenhidramin

• Dosis 3-4 kali sehari

• Obat yang cukup banyak fungsinya. Karena 
memiliki efek mengantuk yang cukup 
kuat sehingga bisa jadi obat penenang 
sementara.

• Bisa juga menjadi obat tidur sementara 
jika diminum dobel dosis (lebih aman dari 
obat penenang)

2. Yang tidak membuat mengantuk

A. Cetirizine

• Dosis 1-2 x sehari

• Cukup aman untuk segala usia

B. Loratadine

• Dosis 1-2 x sehari

• Kurang aman untuk anak-anak

C. Mebhydrolin napadisylate (merk 
dagang: interhistin dan lain-lain)

• Dosis 3-4 x sehari

• Sering dikombinasikan dengan obat batuk 
pilek yang dosisnya juga 3-4 kali sehari
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Catatan: untuk alergi yang kuat misalnya gatal-
gatal seluruh tubuh, biasanya antialergi dikombinasi 
dengan obat anti radang (kortikosteroid).

OBAT ANTIRADANG 
(KOTIKOSTEROID)

Perlu diperhatikan bahwa obat ini pengunaannya 
harus dibawah pengawasan dokter. Karena efek 
sampingnya (masking efect) sangat banyak jika 
tidak terkontrol. Obat ini sering disebut obat dewa, 
karena banyak kegunaannya serta ampuh. Dan 
sering dimasukkan ke jamu-jamu atau obat herbal 
yang tidak terkontrol oleh pemerintah (LPOM) 
karena memang efek menyembuhkannya yang 
cepat.

A. Deksamethason

• Dosis 3-4 x sehari

• Lebih murah tetapi kurang stabil dalam 
darah

B. Metylprednisolon

• Dosis 2-4 x sehari

• Lebih mahal tetapi lebih stabil di dalam 
darah

C. Prednison

• Dosis 3-4 x sehari

• Memiliki anti radang yang cukup kuat 
sehingga digunakan untuk penyakit kronik 
mengontrol radang

OBAT SESAK

Obat sesak napas banyak jenisnya dan sesuai 
dengan indikasi penggunaannya , di sini kami 
paparkan sebagian kecil saja yang sering dipakai di 
masyarakat (puskesmas)

Jenis obat sesak sering dikombinasikan dengan 
yang lain karena mekanismenya berbeda-beda 
sehingga saling menguatkan

A. Salbutamol

• Dosis 3-4 x sehari
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• Terkadang efek sampiing yang sering 
adalah berdebar-debar

B. Theophylin

• Dosis 3-4 x sehari

Catatan: sering dikombinasi dengan obat pencahar 
dahak (mukolitik), karena sesak napas diperparah 
dengan berkumpulnya dahak

۞

2. Penyakit sistem otot, tulang 
dan jaringan penyambung

Semisal pegal-pegal, sakit sendi, neyri saraf dan 
nyeri punggung

A. ANTINYERI

Perlu diperhatikan bahwa hampir semua antinyeri 
memiliki efek samping di lambung, jadi bagi penderita 
maag konsultasi dengan dokter atau biasanya di 
kombinasi dengan obat anti maag. 

Perlu dibedakan juga nyeri biasa dengan nyeri kolik 
(misalnya mules karena diare atau sakit yang hilang 
muncul karena batu ginjal) dan nyeri saraf. Karena 
antinyeri biasa tidak bisa meredakan nyeri kolik dan 
nyeri saraf.

1. Antinyeri ringan

A. Paracetamol

• Lebih baik untuk nyeri ringan dan antinyeri 
untuk bayi dan anak, lebih aman bagi lambung

2. Antinyeri sedang

A. Asam Mefenamat (Ponstand)

• Dosis 3x sehari

• Kerjanya lebih cepat menghilangkan nyeri 
sedang. biasanya dipakai untuk obat paska 
operasi ringan atau melahirkan

B. Natrium Diclofenac

• Dosis 3x sehari
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• Memilki efek  antiradang juga sehingga cocok 
untuk antinyeri disertai peradangan misalnya 
sakit gigi karena ada radang.

C. Meloxicam

• Dosis 1-2 x sehari

• Memiliki efek samping di lambung paling 
sedikit, sehingga sering dipakai untuk 
pengobatan antinyeri jangka panjang misalnya 
nyeri sendi asam urat.

• Lebih mahal dibanding yang lain

• Ada obat sejenis yaitu piroxicam, tetapi efek 
samping lebih banyak dibanding meloxicam

D. Ibuprofen (lihat di atas)

E. Antalgin/Metamizole (lihat di atas)

3. Antinyeri kuat

Umumnya menggunakan golongan opioid (obat 
yang bisa membat ketagihan/ketergantungan).oleh 

karena itu perlu pengawasan penggunaannya dan 
resep dokter. 

A. Tramadol

• Dosisnya 3-4 x sehari dan bisa diulang setiap 
4 jam

• Efek samping paling mual dan muntah

B. Codein

• Dosisnya 3-4 x sehari dan bisa diulang setiap 
4 jam

• Punya efek menekan batuk (tidak berdahak)

4. Antinyeri kolik (antispasmodik)

Nyeri kolik ditandai dengan nyeri yang hilang 
muncul dan sekali muncul biasanya sangat sakit sekali. 
Antinyeri biasa umumnya tidak bisa meredakan nyeri 
kolik. Misalnya pada kasus nyeri haid, nyeri batu ginjal 
dan mules-mules karena diare
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A. Papaverin 

• Dosis 3-4 x sehari

• Biasanya dikombinasi dengan antinyeri biasa 
seperti paracetamol atau antalgin, sehingga 
sering didapatkan dijual dalam bentuk 
kombinasi dengan merk dagang seperti spasmal, 
spasminal

B. Hyoscine-N-butylbromide

• Dosisnya 3-4 kali atau bisa diulang setiap 4 jam

• Lebih kuat dari papaverin dan lebih sering 
digunakan

• Biasanya dikombinasi juga  dengan antinyeri 
biasa seperti paracetamol atau antalgin, 
sehingga sering didapatkan dijual dalam 
bentuk kombinasi dengan merk dagang seperti 
buscopan, gitas atau scopamin

5. Antinyeri saraf

Rasanya bercampur dengan semisal kesemutan. 
Biasanya timbul karena kelainan atau tekanan pada 
saraf

A. Carbamazepine

• Dosis 1-2 x sehari

• Lebih murah dibandingkan yang lain tetapi 
kurang stabil mengontrol nyeri saraf

B. Gabapentin

• Dosis 2-3 x sehari

• Lebih stabil mengontrol nyeri saraf tetapi 
harganya mahal

۞

3. Penyakit sistem sirkulasi dan 
pembuluh darah

Misalnya hipertensi dan kolesterol
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OBAT DARAH TINGGI (ANTI 
HIPERTENSI)

Obat anti hipertensi juga banyak jenisnya dan 
sesuai dengan indikasi penggunaannya , di sini kami 
paparkan sebagian kecil saja yang sering dipakai di 
masyarakat (puskesmas)

A. Captopril

• Dosis 2-3 x sehari

• Efek sampingnya batuk, jangan minum 
jika batuk

• Kurang stabil mengontrol hipertensi, salah 
satunya karena dosisnya 3 kali, terkadang 
pasien lupa atau tidak teratur minum obat 
sehingga hipertensi kurang terkontrol

• Harganya murah

• Sangat tidak aman bagi ibu hamil

B. Nipedipin

• Dosis 2 x sehari

• Cukup aman bagi ibu hamil

C. Amlodipin

• Dosis 1 x sehari

• Lebih stabil mengontrol hipertensi, salah 
satunya karena dosis sekali sehari sehingga 
stabil di darah

• Lebih mahal

OBAT PENURUN KOLESTEROL/
LEMAK

A. Simavastatin

• Dosis 1 x sehari pada malam hari

• Harganya lebih murah tetapi kurang stabil 
mengontrol kolesterol

B. Atorvastatin

• Dosis 1 x sehari
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• Harganya lebih Mahal tetapi lebih stabil 
mengontrol kolesterol

C. Gemfibrosil

• Dosis 1-2 x sehari

OBAT GULA/DIABETES

Jenisnya bermacam-macam dengan cara kerja 
yang beragam juga, kami paparkan beberapa yang 
sering muncul

A. Glibenklamid

• Dosis 1-2 x sehari

• Kurang stabil mengontrol gula darah, 
harganya murah

• Terkadang  terjadi hipoglikemi (gula darah 
malah menurun drastis, termasuk kondisi 
darurat berbahaya), ini jika penggunaan 
tidak sesuai aturan, misalnya minum dobel 
dosis jika disangka belum minum obat

B. Metformin

• Dosis 3 x sehari

• Bukan obat utama, tetapi penunjang obat 
anti gula/diabetes

C. Glimepiride

• Dosis 1 x sehari

• Lebih stabil mengontrol gula, salah satunya 
karena dosis sekali sehari sehingga stabil di 
darah

OBAT ASAM URAT

A. Allupurinol

• Dosis 1 x sehari (sediaan 300 mg), 3 x 
sehari (sediaan 100 mg)

• Perlu dicatat, TIDAK BOLEH diminum 
pada saat fase akut (saat terjadi peradangan 
hebat)
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• Rasa nyeri yang timbul diatasi dengan 
antinyeri (analgetik)

۞

4. Penyakit sistem pencernaan 

Misalnya maag, mencret dan mules

1. OBAT MAAG

Maag adalah istilah awam, intinya rasa tidak 
enak pada lambung umunya di ulu hati, gejalanya 
bisa kembung, nyeri atau terasa panas.

A. Antasida (promaag, sanmaag)

• Dosis 3-4 kali sehari bisa juga setiap 4 jam

• Sekedar menetralkan asam lambung dan 
meredakan gejala ringan, sehingga tidak 
kuat mengatasi nyeri maag lambung kuat. 
Perlu tambahan obat lain

B. Ranitidin

• Dosis 2 x sehari

• Lebih kuat dari antasid

• Ada juga yang sejenis cimetidin, tetapi obat 
ini punya efek samping lebih banyak dari 
ranitidin

C. Omeprazole

• Dosis 1-2 x sehari

• Lebih stabil daripada ranitidin, sehingga 
digunakan untuk penyakit kronis seperti 
tukak lambung

2. OBAT DIARE

Perlu ketahui obat diare yang beredar di 
masyarakat umumnya tidak menyembuhkan penyakit 
diare. Hanya meredakan gejala karena cara kerjanya 
umumnya mengeraskan tinja sehingga tidak diare 
lagi. Jika ingin menyembuhkan diare harus dilacak 
penyebabnya apakah karena infeksi, salah pencernaan 
atau kelainan pencernaan.
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1. Obat yang cara kerjanya mengeraskan 
tinja

A. Attapulgite (merk dagang: New 
Diatabs, Diagit)

• 2 tablet setelah buang air besar, maksimal 
12 tablet

B. Kaolin dan Pectin

• Dosis 1 sendok makan setelah BAB

2. Cara kerjanya memperlambat gerakan 
usus

A. Loperamide

• Dosis3-4 x sehari

• Obat ini sudah ditinggalkan 
penggunaannya, akan tetapi masih tersebar 
di masyarakat. Dan cukup berbahaya bagi 
anak.

Catatan:
Mules biasanya menyertai diare sehingga ditambahkan 
obat anti nyeri kolik (antispsminal)

Untuk anak tidak menggunakn obat diatas, digunakan 
obat:

1. Zinc dispersi 1 x sehari

2. Probiotik seperti Lacto-B dan L-Bio

۞

5. Beberapa antibiotik, 
antijamur

ANTIBIOTIK

• Sangat banyak jenisnya, kami paparkan yang sering 
dijumpai saja (obat puskesmas)

• Indikasinya sesuai waktu, tempat dan pasien serta 
penyakitnya

• Hanya untuk penyakit karena infeksi bakteri, tidak 
boleh sedikit-sedikit harus pakai antibiotik
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• Harus dihabiskan walaupun penyakit sudah 
sembuh/mulai sembuh. Karena sisa bakteri 
yang masih hidup akan resisten (kuat) terhadap 
antibiotik kemudian berkembang

• Cara minum yang SALAH adalah misalnya 2 x 
sehari atau 3 x sehari, yang BENAR adalah tiap 8 
jam atau tiap 12 jam

• Tidak semua penyakit harus pakai antibiotik, 
misalnya sakit gigi belum tentu harus pakai 
antibiotik, atau sakit demam berdarah karena virus.

A. Amoxicilin

• Dosis 3 x sehari (tiap 8 jam)

• Untuk infeksi ringan-sedang (kurang ampuh 
untuk demam tipus/thypoid)

• Antibakteri yang fungsinya luas (broad spectrum) 
sehingga sering digunakan

• Cukup aman untuk segala usia

B. Ciprofloksasin

• Dosis 2 x sehari (tiap 12 jam)

• Tidak aman bagi anak-anak

• Sering digunakan untuk berbagai macam 
infeksi bakteri

C. Kotrimoksazol

• Dosis 2 x sehari (tiap 12 jam)

• Cukup aman untuk segala usia

D. Cefadroksil

• Dosis 2 x sehari (tiap 12 jam)

• Lebih sering digunakan untuk infeksi 
pernapasan

E. Kloramfenikol

• Dosis 3 x sehari
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• Tidak aman bagi anak dan sudah mulai 
ditinggalkan

SALEP/CREAM/LOTION

Jenisnya sangat beragam, ada yang untuk infeksi 
jamur, virus, bakteri, kutu dan lain-lain

Khusus untuk penyakit kulit, harus diperiksa 
dan dilihat oleh dokter, karena jika salah obat maka 
penyakit bisa bertambah parah.

1. Anti Jamur
A. Miconazole salep

• Dosis 3 x sehari dioles

B. Ketokenazole salep

• Dosis 3 x sehari dioles

2. Anti bakteri
A. Gentamycin salep

• Dosis 3 x sehari dioles

B. Erithromycin salep

• Dosis 3 x sehari dioles

• Sering digunakan untuk anti jerawat 
karena infeksi bakteri

3. Antivirus
A. Acyclovir salep

• Dosis 4-6 x sehari

4. Anti radang
A. Hidrokortison salep

• Dosis 3 x sehari dioles 

• Untuk peradangan ringan terutama daerah 
wajah

B. Betametason

• Dosis 3 x sehari

• Lebih kuat dari hidrokortison
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5. Antikutu (scabies)

Scabies atau gudiken adalah penyakit karena 
kutu kecil, biasanya awalnya menyerang jari-jari 
tangan, sangat gatal pada malam hari, penyakit 
yang sering menimpa komunitas bersama seperti 
pondok pesantren

Scabicite atau Scabimite, di oles dan dibiarkan 
selama mungkin di tubuh, jika mandi maka oleskan 
lagi

۞

Cara Hitung Dosis Ringan (Cara 
“Darurat”):

Cara ini dipakai bagi mereka yang tidak punya dasar 
ilmu obat dan dalam keadaan darurat di mana tidak ada 
tempat berkonsultasi mengenai obat. Dosis obat sesuai 
dengan berat badan dan umur.

Berat badan sekitar 60 Kg (anggap dewasa)= dosis  satu 
tablet
30 Kg = setengah tablet
15 Kg = seperempat tablet
7,5 Kg = seperdelapan tablet

sekali lagi kami ingatkan, jangan menjadikan tulisan 
ini sebagai rujukan utama dalam berobat. Tulisan ini 
hanya sekedar informasi awal dan pengetahuan anda 
yang nantinya anda bisa konsultasikan kepada dokter.

Catatan penting:
Perlu diperhatikan juga bagi jamaah haji yang memiliki 
penyakit khusus yang agak berat seperti penyakit jantung, 
gula darah, asam urat dan hipertensi yang sulit terkontrol. 
Hendaknya membawa obat-obatan sendiri. Misalnya 
suntikan insulin bagi penderita diabetes parah. Obat-
obatan penting tersebut taruhlah dalam tas kecil (biasanya 
disediakan oleh travel haji) yang bisa dibawa dan diambil 
kapan saja.

۞

3. Menjaga Kesehatan Selama 
Haji

Berikut kiat-kiat secara umum menjaga kesehatan 
selama ibadah haji:

• Tetap melakukan melakukan aktivitas olahraga 
rutin (sebagaimana persiapan fisik), jangan terlalu 
berat paling minimal senam ringan pergangan. 
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Olahraga misalnya rutin berjalan kaki cepat, atau 
melakukan joging ringan. 

• Jika perlu, rutinlah memeriksakan kesehatan 
di pelayanan kesehatan. Bagi yang memiliki 
hipertensi atau hipotensi bisa melakukan kontrol 
tensi, bagi yang mempunya sakit gula darah, asam 
urat tinggi dan kolesterol tinggi selalu ingat minum 
obat untuk kontrol.

• Beribadah sesuai dengan kemampuan, fokus 
kepada ibadah yang haji sedangkan yang sunnah 
bisa dikurangi jika tidak mampu.

• Lebih memperhatikan kesehatan terutama sehari 
sebelum wukuf di arafah karena puncak ibadah 
haji adalah wukuf di Arafah. Mengurangi kegiatan 
yang tidak perlu jika tidak sanggup.

• Cukup istirahat dan Makan sehat bergizi, jangan 
terlalu banyak berjalan-jalan seperti berbelanja, 
tetap jaga stamina dan kesehatan untuk 
menjalankan ibadah.

• Cukup minum dan cairan, bagi yang sering kurang 
cairan (dehidrasi) bisa bawa botol kecil untuk 

minum kapan saja. Jangan serign minum air zam-
zam yang dingin.

• Tetap siap dengan obat-obat pribadi misalnya obat 
“maag”, obat tensi, obat flu, obat batuk (bedakan 
batuk berdahak dengan batuk kering) dan dan 
obat antinyeri secukupnya. 

• Berusaha mengetahui letak pos pelayanan 
kesehatan haji Indonesia dan juga mencatat nomor 
telepon yang bisa dihubungi sewaktu-waktu.

۞

Beberapa Keluhan yang Sering 
Muncul Selama Haji

1. Nyeri sendi /Arthritis (Radang Sendi). 

Perlu diperiksakan di awal dengan intensif, 
karena kedua sendi kaki akan sering digunakan 
ketika ibadah haji. Bagi penderita penyakit ini, 
sebaiknya mengusahakan penyembuhan atau 
pengurangan gejala sebelum keberangkatan. 
Mengontrol berat badan tubuh, jika berlebihan 
maka kurangi dengan diet yang sehat. Berusaha 
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menghindari mengangkat beban berat yang akan 
memberikan tumpuan berat pada kaki dan sendi. 

2. Sakit Punggung. 

Bagi mereka yang sudah cukup berumur sering 
terkena hal ini karena lemahnya penopang tubuh 
berupa tulang dan otot sekitar. Sakit punggung  
bisa karena terkilir, tegang, atau karena sebab 
lainnya).  Khusus penyakit HNP (yaitu cakram 
persendian tulang belakang bisa sampai bergeser) 
maka pemulihannya akan lebih lama. Beberapa 
langkah yang bisa ditempuh:

• Gunakan tas yang ada roda kecil

• Menggunakan troli (didahulukan) ketika 
angkat barang

• Mengangkat benda dengan cara duduk, tidak 
boleh membungkuk dengan kaki lurus, karena 
ini akan membuat beban berat bagi punggung 
dan pinggang

• Meminta bantuan jika butuh, misalnya 
mengangkat barang berat

3. Sakit maag (gangguan lambung/
pencernaan)

Penyakit ini banyak bahkan mayoritas 
dipengaruhi oleh makanan dan pikiran, terutama 
pikiran. Segera meminum obat jika ada gejala awal 
dan selalu siap obat. Siapkan obat -obat berikut 
semisal antasida , mylanta, polycrol, sanmaag 
dan lain-lain. Hindari makanan yang merangsang 
lambung seperti pedas, asam, merica, minuman 
yang bersoda, kopi  

4. Asma dan sesak napas

Merupakan gangguan saluran nafas karena 
adanya penyempitan saluran nafas yang 
disebabkan reaksi dari berbagai rangsangan yang 
bersifat alergi. Sebaiknya siapkan Obat-obatan 
seperti aminofilin,  albutamol, alupent, ventolin 
(sebelumnya dikonsultasikan ke dokter)

Cara pencegahan yaitu mengindari alergen 
penyebab termasuk di dalamnya adalah stress, 
makan makanan yang tidak menimbulkan alergi, 
hindari udara dingin dengan memakai pakaian 
tebal dan pakailah masker.



94 95

Beberapa Hal Yang Terkait dengan Kesehatan Jamaah Haji Beberapa Hal Yang Terkait dengan Kesehatan Jamaah Haji

5. Diare atau mencret

Yaitu sering buang air besar  encer lebih dari 
3 kali sehari dengan gejala khas. Ini kebanyakan 
karena makanan di Saudi yang berbeda dengan  di 
Indonesia. Beberapa jamaah haji coba-coba atau 
mencicipi makanan di Saudi dan ternyata tidak 
cocok dengan perut mereka. Sebaiknya siapkan 
obat seperti, enterostop, corosorb, kaoli-pektin 
dan lain-lain. Hindari makanan  yang merangsang 
lambung seperti asam dan pedas.

۞

4. Penyakit Menular yang Sering 
Muncul  Selama Ibadah Haji

Hal ini perlu diwaspadai karena cukup banyak 
penyakit menular, berbagai orang dari penjuru dunia 
bisa saja membawa penyakit menular selama ibadah 
haji dan bisa kondisi tubuh yang capai dan kelelahan 
bisa menurunkan daya tahan tubuh yang bisa 
mempermudah penularan. Berikut beberapa penyakit 
menular yang sering terjadi:

1. Meningitis meningokokus (Radang 
Selaput Otak) 

Penyakit yang cukup berbahaya dan menular 
dengan cepat. Pemerintah Arab Saudi sejak 
tahun 1987 mewajibkan setiap calon jemaah haji 
atau yang melakukan umroh harus mendapatkan 
vaksinasi meningitis meningokokus

Faktor-faktor pencetus terjangkitnya penyakit 
ini:
a) Daya tubuh lemah
b) Tinggal di tempat yang padat
c) Bergaul langsung dengan penderita, atau 

kontak langsung melalui air ludah, dahak,ingus 
dan debu.

Tanda-tanda dan gejala:
a) Panas mendadak
b) Sakit kepala
c) Perut mual dan muntah
d) Bicara tidak menentu (mengigau)
e) Kaku kuduk

Pencegahan Meningitis:
a) Vaksinasi Meningitis
b) Kebersihan diri dan lingkungan
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c) Menghindari tempat yang terlalu padat
d) Pengobatan propilaksis dengan Sulfadiazine 

atau Rifampycin

2. ISPA dan Influenza

Batuk, pilek atau  flu istilah yang lebih sering 
dikenal. merupakan penyakit yang sangat menular 
dan ada di Arab Saudi dan menular melalui udara. 
Jika perlu lakukan vaksin anti influenza

3. Polio

Alhamdulillah, negara Arab Saudi dinyatakan 
bebas Polio sejak tahun 1995. Kasus polio dibawa 
oleh jamaah haji yang berasal dari negara yang 
belum bebas polio. 

4. Diare

Penyebab diare cukup banyak, bisa karena 
makanan, kelainan pencernaan dan infeksi 
bakteri. Penyakit ini sangat erat kaitannya dengan 
kebersihan, tingkat pengetahuan dan kebiasaan 
makan

5. Infeksi Melalui Cairan Tubuh (darah)

Misalnya hepatitis B, C dan HIV. Cara 
penularan yang paling sering melalui cukur rambut 
ketika tahallul.

۞

5. Tips-Tips Ringan untuk 
Menjaga Kesehatan

A. Tips secara umum

• Makan 3 kali sehari dan jangan terlambat

• Tidak menyimpan makanan lebih dari 2 jam, 
karena akan rusak (basi/berlendir)

• Minum air putih 1 gelas tiap 1-2 jam jika bisa, 
normalnya adalah 8 gelas sehari tetapi kondisi 
di Saudi membutuhkah lebih dari itu

• Gunakan masker yang sedikit dibasahi air 
(bisa dipercikkan ringan), untuk melembabkan 
udara, mencegah mimisan dan debu.
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• Memakai pakaian tebal dan menutup tubuh 
seperti kaos kaki, sarung tangan dan penutup 
leher untuk menghindari sengatan dingin.

• Cuci tangan pakai sabun. Sebelum makan, 
setelah buang air kecil/besar.

• Jaga kebersihan toilet/wc/jamban di pondokan 
/ hotel.

• Kurangi kegiatan yang tidak perlu dan banyak 
menguras tenaga

• Tidak merokok, bahkan ulama mengharamkan 
rokok karena berbahaya bagi kesehatan.

• Minum obat secara teratur sesuai jadwal bagi 
penderita penyakit tertentu seperti jantung, 
kencing manis, tekanan darah tinggi atau asma.

۞

B. Tips menjaga makanan sehat

• Sebelum meninggalkan tanah air, jamaah haji 
hendaknya memperhatikan asupan nutrisi 

dengan lebih banyak mengonsumsi buah-
buahan dan sayur-sayuran. 

•  Menjaga agar menu makanan seimbang antara 
asupan protein dan karbohidrat.

•  Buah dan sayur akan memberikan gizi tubuh 
dengan antioksidan dan bioflonoid yang sangat 
bermanfaat bagi tubuh. 

• Konsumsi rempah-rempah seperti jahe, kayu 
manis, pala, dan lada yang bisa meningkatkan 
sistem imunitas tubuh terhadap penyakit. 

• Sebagai camilan, jamaah haji disarankan 
memakan buah-buahan, baik buah segar 
maupun buah yang telah dikeringkan. 

• Minumlah air dan cairan yang matang dan 
bersih, kecuali air zam-zam yang memang 
sudah terjamin kesehatannya. 

• Minumlah teh herbal yang dibubuhi cengkeh, 
mint, rosemary, sereh, jahe, dan kamomila 
karena bisa menawar racun dan menghindari 
infeksi. 
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• Minumlah racikan teh dengan madu yang 
berkhasiat meningkatkan kekebalan tubuh dari 
infeksi flu babi dan influenza 

• Konsumsui sup berbumbu bawang putih, 
bawang merah, atau bubuk cayenne (semacam 
bubuk ketumbar) yang bisa meningkatkan 
kekebalan tubuh. 

• Konsumsi multivitamin, vitamin C dosis tinggi 
dengan Biofolvonoid, serta suplemen mineral 
dan selenium. 

Makanan yang sebaiknya dihindari 
atau dikurangi

• Gorengan serta makanan yang menggunakan 
zat warna dan pengawet yang bisa melemahkan 
imunitas tubuh. 

• Pemanis buatan, seperti aspartam yang bisa 
merusak jaringan saraf dan berbahaya terhadap 
jaringan otak serta organ tubuh jika sering 
dikonsumsi, apalagi jika dipanaskan di atas 
suhu 30 derajat celcius. 

• Minum soda dengan pemanis karena dapat 
melemahkan kemampuan tubuh terhadap 
infeksi bakteri virus.

۞

C. Tips Mencegah dehidrasi selama 
haji dan umrah

Salah satu yang sering menimpa dan 
cukup berbahaya jika tidak segera ditangani 
adalah dehidrasi, ini cukup sering  yang di 
alami oleh jamaah haji dan umrah.  Dehidrasi 
adalah kekurangan cairan tubuh dan terjadi 
gangguan dalam keseimbangan cairan pada 
tubuh. Disebabkan karena pengeluaran cairan 
lebih banyak daripada yang masuk. Gangguan 
keseimbangan cairan tubuh ini disertai dengan 
gangguan keseimbangan elektrolit tubuh, 
sedangkan elektrolit memiliki peranan yang cukup 
penting bagi tubuh kita.
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Beberapa penyebab terjadinya 
dehidrasi pada jamaah haji dan 
umrah.

• Suhu dan cuaca di Mekkah cukup tinggi bisa 
mencapai 40 derajat celcius bahkan di Madinah 
ketika musim panas bisa mencapai 50 derajat 
celcius. Demikian juga rendahnya kelembaban 
di tanah suci sehingga jamaah rentan terkena 
dehidrasi.

• Aktifitas fisik yang cukup menyita energi 
dan membuat berkeringat selama ibadah haji. 
Beberapa jamaah tidak terlalu peduli dengan 
kesehatan yang penting bisa ibadah, rasa haus 
tidak terlalu dipedulikan dan kelelahan tetap 
dipaksakan. Beberapa jamaah juga tidak sadar 
bahwa mereka akan dehidrasi

• Beberapa jamaah haji sibuk mengumpulkan 
air zam-zam, mereka berpikir bagaimana agar 
lebih banyak di bawa pulang ke tanah air tanpa 
peduli dengan mereka sendiri. Padahal mereka 
akan dapat jatah air zam-zam ketika pulang 
dan apa yang dikumpulkan juga tidak semua 
bisa dibawa pulang.

• Terkadang jamaah malas untuk pergi minum 
dan tidak membawa botol minuman, misalnya 
sudah dapat tempat shalat yang bagus (di depan 
kabah misalnya), ia enggan untuk pergi minum 
mengambil air zam-zam padahal ia sedang 
haus sekali akibat berdesak-desakan di depan 
kabah.

Berikut beberapa tips agar 
terhindar dari dehidrasi

• Selalu membawa botol minuman secukupnya 
selama aktifitas ibadah haji dan umrah

• Sering-sering minum walaupun sedikit-sedikit 
dan usahakan 3-4 liter (minimal 10 gelas), 
tolak ukurnya adalah melihat warna urin ketika 
buang air kecil. Urin yang normal adalah jernih 
agak kekuningan, jika sudah berwarna kuning 
pekat maka ini pertanda kurang minum

• Bagi yang sering terkena diare dan mual muntah, 
jangan lupa sering membawa obat antidiare dan 
berkonsultasi dengan petugas kesehatan haji. 
Diare , mual dan muntah bisa menyebabkan 
dehidrasi dalam waktu yang cepat
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• Menghindari aktifitas di luar ibadah haji 
terutama terutama di udara terbuka. Misalnya 
terlalu sering jalan-jalan keluar untuk belanja 
dan cuci mata

• Cukup mengkonsumsi buah dan sayuran, 
alhamdulillah beberapa hotel  dan penginapan 
menyediakan makanan sesuai dengan masakan 
indonesia. Pilih buah yang mengandung 
banyak cairan semisal semangka, apel , anggur 
dan lain-lain

• Bagi yang rentan dehidrasi, gunakan masker 
dan penutup kepala (kecuali sedang ihram) 
agar mencegah penguapan cairan tubuh.

• Bagi yang rentan juga, bisa membawa botol 
spray berisi air untuk membahasi tubuh dan 
meyemprot bagian dan kulit tubuh.

• Perlu mengetahui tanda-tanda awal dehidrasi 
yaitu  jarang BAK, urin warna kuning pekat 
atau coklat, terasa sangat kering di bibir,  merasa 
sangat kelelahan yang mendominasi. Jika 
terjadi gejala ini, maka segera minum secera 
perlahan-lahan, segera isirahat ditempat yang 

teduh dan jika perlu konsultasi kepada dokter 
dan tim kesehatan.

۞

D. Tips mencegah batuk-pilek saat 
ibadah haji

Sebagaimana yang kami jelaskan di awal , 
jamaah haji dan umrah rata-rata sebagian besar 
terkena batuk dan pilek, sakit tenggorokan sampai 
suara jadi hilang. mungkin di antara mereka tidak 
asing lagi dengan warna ingus dan dahak mulai 
dari kuning, hijau sampai merah (merah akibat 
darah dari mukosa kulit hidung, akibat seringnya 
gesekan ingus yang dikeluarkan dan sangat sering). 
Begitu juga ada yang “kenyang” dengan dahak 
yang, dahak sering sekali keluar, tetapi karena di 
masjid dan terkadang lupa bawa sapu tangan atau 
tissu, maka dahak terpakasa ditelan. bahkan ada 
beberapa yang sakit cukup parah

Sampai-sampai ada komentar. “Semuanya pasti 
kena batuk-pilek, yang tidak kena cuma unta dan 
tiang listrik”
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Berikut beberapa tips agar 
tercegah atau meminimalkan 
penyakit batuk-pilek:

• Tingkatkan daya tahan tubuh disertai latihan 
fisik yang cukup. Misalnya dengan olahraga 
jalan pagi atau pada waktu luang yang tersedia 
sesuai dengan jadwal kerja anda, jalan kaki 
sekitar setengah sampai satu jam sehari.

• Anda bisa melakukan vaksinasi influanza, tetapi 
perlu dingat bahwa vaksinasi bukan memjamin 
mencegah 100 % akan tetapi bisa mengurangi 
parahnya penyakit jika terjadi (sama dengan 
memakai helm saat berkendara) 

• Berupaya menjaga daya tahan tubuh, jangan 
terlau kecapekan, karena umumnya jamaah 
awal-awal terlalu semangat ibadah dan kurang 
tidur.

• Sediakan obat-obatan dan multivitamin untuk 
menjaga daya tahan tubuh

• Ketika mulai muncul awal-awal gejala sakit, 
segera  memeriksakan diri atau minum obat 
karena bisa jadi kita berpikir “ah, saya percaya 

diri dengan daya tahan tubuh saya, jangan 
manja dengan obat”.  Karena penyakit batuk-
pilek di tanah suci cepat sekali terjadinya.

• Selalu sediakan masker atau tissue, karena bisa 
menegah penularan penyakit atau menularkan 
ke orang lain dan terkadang masker membuat 
udara sekitar hidung menjadi hangat.

• Tetap makan makanan yang bergizi dan jaga 
makanan terutama makanan berlemak dan 
gorengan yang bisa memperparah radang 
tenggorokan

• Sediakan beberapa permen pelega tenggorokan 
seperti sterpsil atau fishermens atau yang lainnya. 
Ini sangat membantu anda jika terjadi gejala 
awal radang tenggorokan dan benar-benar bisa 
membantu melegakan atau mengurangi gejala

• Jangan memaksakan ibadah atau terlalu 
bersemangat, sampai-sampai lupa Istrirahat 
dan kurang tidurt. Biasanya ini terjadi saat awal-
awal sampai di tanah suci. Tetap tenang karena 
waktu masih lama dan akan bisa menjalani 
ibadah semuanya.
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• Usahakan banyak minum 3-4 liter sehari, selalu 
bawa air minum dan minum sedikit tetapi 
sering

• Senantiasa berdoa kepada Allah agar diberi 
kesehatan agar ibadah lebih konsetrasi karena  
penyakit bisa agak menganggu ibadaha kita. 
Misalnya radang tenggorokan, membuat kita 
agak susah membaca Al-Quran karena diselingi 
dengan batuk-batuk terus-menerus.

۞

E. Tips agar tidak tersesat  Di Masjidil 
Haram atau Masjid Nabawi

Tentu kejadian hilang dan tersesat di Masjdil 
Haram dan Nabawi sangat tidak kita harapkan. 
Apalagi yang hilang atau tersesat adalah orang 
yang sudah tua dan sepuh. Terkadang beberapa dari 
mereka terpisah dari rombongan saat berdesakan, 
genggaman tangan yang erat saja tidak cukup.

Berikut beberapa hal yang 
menjadi faktor terjadinya “hilang 
dan tersesat” yang perlu kita 
perhatikan bersama:

• Sangat banyaknya jumlah jamaah haji, sehingga 
harus berdesak-desakan. Apalagi Indonesia 
adalah jumlah jamaah haji terbanyak di dunia.

• Kendala berbahasa sehingga tidak bisa 
bertanya atau berkomunikasi, maka saran kami 
pelajarilah bahasa Arab, bahasa Al-Quran 
atau minimal anda mempelajari beberapa kosa 
kata keseharian baik dalam bahasa Amiyyah 
(semacam bahasa pasar) atau bahasa Arab 
Fusha (Bahasa Al-Quran dan resmi). Akan 
tetapi kebanyakan petugas memakai bahasa 
pasaran Ammiyah yang memang lebih mudah 
dipelajari, atau anda juga bisa mengunakan 
bahasa Inggris dasar anda, karena beberapa 
petugas bisa berbahasa Inggris.

• Sebagian besar jamaah haji sudah berusia lanjut, 
bahkan atau juga yang agak pikun dan tidak 
fokus. Mereka terkadang terpisah rombogan 
karena terbawa arus saat berdesak-desakan.
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• Beberapa jamaah haji juga memiliki tingkat 
pendidikan yang bervariasi, beberapa dari 
mereka berasal dari pedesaan yang tidak kenal 
lift atau tangga eskalator, sehingga tidak bisa 
menggunakannya.

• Jamaah haji belum mengenal area Masjidil 
Haram dan Masjid Nabawi. Ada baiknya 
jama’ah melihat peta kecil Masjidil Haram dan 
Nabawi sebelum berangkat.

Berikut beberapa tips agar tidak 
tersesat di Masjidil Haram dan 
Masjid Nabawi:

• Sebaiknya jangan pernah sendiri jika pergi ke 
Masjidil Haram dan Nabawi, selalu bersama 
rombongan, baik rombongan besar maupun 
kecil terdiri dari tiga orang.

• Bersama rombongan harus membuat janjian 
tempat bertemu dan berkumpul jika terpisah 
dan buat janji dan kesepakatan kira-kira kapan 
waktu berkumpul lagi jika terpisah. Tempat 
janjian paling mudah adalah pintu keluar 
masjid baik nomor atau nama pintunya, atau 
daerah sekitar tanda lampu hijau memulai 

tawaf jika nantinya terpisah berdesak-desakan 
ketika tawaf.

• Ketika pertama kali masuk masjidil Haram, 
ingatlah nomor pintu dan namanya. Seandainya 
belum janjian dengan jama’ah lainnya, bisa 
kembali lagi ke pintu tersebut. Sebaiknya 
ketika awal masuk juga, bawa sandal masuk ke 
masjidil Haram (masukkan dalam plastik yang 
kita bawa atau yang tersedia di dekat pintu) 
karena untuk keluar sekedar mengambil sandal 
agak susah dan mungkin kita tidak bisa pulang 
kembali lewat pintu pertama di mana kita 
mengambil sandal

• Pastikan handphone dan gadget di bawa dengan 
nomor-nomor teman (baik nomor saudi mapun 
indonesia) sudah ada dalam kontak, terutama 
nomor pembimbing haji.

• Khusus di Masjid Nabawi, pintu masuk laki-
laki dan wanita dipisah. Suami-istri hendaknya 
janjian dan membuat kesepakatan tempat 
untuk bertemu.

• Khusus saat di Mina, padang Arafah dan 
Muzdalifah. Daerahnya luas dan bentuk 
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kemah-kemah hampir sama. Maka Sebaiknya 
jamaah haji tidak jalan-jalan terlalu jauh di 
perkemahan Mina misalnya mencari teman 
atau saudara di maktab yang lain. Ketika 
melempar jumrah, selalu bersama rombongan. 
Jangan ragu-ragu meminta bantuan mutawif 
(tim pembimbing haji, dan biasanya sesuai 
dengan negaranya sehingga anda bisa berbahasa 
Indonesia). Setiap maktab (pemetaan daerah-
daerah kemah di Mina) ada mutawifnya. 

۞

F. Tips menghadapi musim dingin di 
tanah suci

Di Arab Saudi ada dua musim, musim panas 
dan dingin. Berbeda dengan di Indonesia, di Saudi 
perubahan cuaca cukup ekstrim. Musim panas bisa 
mencapai  55 derajat celcius sedangkan musim 
dingin berkisar nol sampai minus 10 derajat celcius. 
Berbeda dengan musim panas, orang Indonesia 
biasa mengalaminya meskipun tidak sepanas di 
Saudi, akan tetapi musim dingin yang ekstrem 
dengan kelembaban yang rendah yaitu 24 % 
(sangat kering). Khusus musim dingin ini, jamaah 
haji Indonesia harus bisa menyesuaikan diri. 

Sengatan dingin

Perlu diketahui juga bahwa selain heat stroke 
(sengatan panas yang bisa membuat pingsan) 
ada juga sengatan dingin yaitu suatu keadaan 
dimana sekujur tubuh terpapar cuaca dingin dan 
mengakibatkan beberapa gangguan pada tubuh, 
mulai dari yang ringan sampai berat. Beberapa 
tanda-tandanya misalnya: Kulit gatal, badan 
menggigil, gigi gemeretak, rasa kaku, kram, kaku 
otot, mati rasa, sulit berkonsentrasi, bicara tidak 
jelas, susah bernafas, kesadaran menurun. Bila ada 
yang mengalami gejala seperti ini segera hubungi 
petugas kesehatan untuk penanganan lebih lanjut. 

Berikut tips menghadapi musim 
dingin: 

• Gunakan pakaian yang dapat melindungi tubuh 
dari udara dingin. Selalu bawa jaket (bisa juga 
memakai pakaian beberapa lapis), kaos kaki 
dan penutup kepala di tas tentengan

• Setelah bangun pagi, usahakan melakukan 
kegiatan  fisik ringan misalnya peregangan, 
lari pagi atau minimal jalan-jalan kecil setelah 
shalat subuh.
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• Jika perlu, gunakan krim pelembab untuk 
melindungi kulit dari kekeringan sekaligus 
mengurangi penguapan air dari tubuh melalui 
kulit. Bisa juga menggunakan pelembab bibir 
agar tidak pecah-pecah

• Mandi dan minum denga air hangat, beberapa 
hotel dan penginapan selalu menyediakan ini

• Gunakan masker yang dilembabkan (dikompres 
air) untuk menghindari pembuluh darah yang 
pecah di hidung akibat kekeringan udara.

• Di Madinah suhu udara lebih dingin daripada 
di Mekkah, usahakan anda shalat di dalam 
masjid dengan berangkat lebih awal. Karena 
jika tertinggal, akan dapat tempat shalat di luar 
masjid dengan suhu yang dingin.

• Khusus  Di Mekah, suhu lebih dingin ketika 
di Mina, Muzdalifah, dan Arafah karena 
berupa lapangan terbuka.  Sebaiknya lebih 
mempersiapkan diri ketika akan ke tempat ini.

۞

G. Tips sehat Jamaah Haji Ketika di 
Pondokan atau penginapan

Di Tanah suci tentunya jamaah haji akan masuk 
ke dalam podokan atau penginapan atau semacam 
hotel. Tidak semua jamaah haji akan menginap di 
hotel yang megah dan bagus, bahkan bisa dibilang 
mayoritas jamaah haji Indonesia akan sempat 
menginap di semacam pondokan. Jangan kita 
bayangkan pula bahwa, setiap jamaah haji akan 
mendapatkan masing-masing satu kamar satu 
orang atau satu kamar terisi oleh sepasang suami 
istri.

Beberapa hal yang perlu diketahui tentang 
pondokan jamaah haji:

a) Pondokan ini terkadang berjarak agak jauh 
dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Bisa 
500 meter sampai  satu Kilometer, bahkan 
ada juga yang berjarak 1-2,5 km yang tentu 
akan memakan energi dan waktu jika berjalan 
menuju masjid.

b) Di Pondokan ini, jamaah haji menempati 
kamar-kamar yang saling berdekatan, dengan  
kapasitas yang beragam. Bisa 3, 4, 5, sampai 6 
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orang dalam satu kamar,bisa jadi juga dalam 
satu kamar ada 7-8 orang. Masalah yang muncul 
adalah ketika beberapa kamar di huni oleh 
banyak orang dengan berbagai kepentingan 
dan berbagai sifat. Ada yang sakit, ada yang 
merokok, ada yang tidak bisa memakai AC 
kamar, ada yang harus memakai AC dan ada 
yang sering kedinginan. Ada yang mendengkur 
jika tidur, ada juga yang tidur lampu harus mati 
sedangkan yang lain harus beraktifitas. Bahkan 
suasana ini akan kita rasakan semuanya saat di 
Mina.

c) Beberapa pondokan kamar mandi dan WC 
sangat terbatas. Bisa jadi jika di rata-ratakan 
1 kamar mandi untuk 10 orang atau lebih. 
Tentu ini menjadi masalah tersendiri, misalnya 
kebersihan kamar mandi yang tidak terjaga. 
Beberapa jamaah yang sudah sepuh tidak tahu 
cara buang Air di jamban yang duduk atau cara 
pencet tombol membersikan kotoran.

Berikut beberapa tips sehat ketika 
di pondokan haji:

• Sebelumnya, musyawarahkan dengan pemimpin 
rombongan haji mengenai pembagian kamar 

dan pengaturan orang-orangnya. Bukan sekedar 
berkumpul dengan teman yang sudah akrab 
saja kemudian memilih satu kamar bersama.

• Penting mengelompokkan orang di kamar 
berdasarkan kesamaan. Misalnya satu kamar 
yang tidak kuat kalau pakai AC. Karena 
kebanyakan pasti memakai AC karena suasana 
yang umumnya panas.

• Setiap kamar disebar jamaah haji yang 
masih muda dan segar dengan jamaah yang 
sudah jompo dan sepuh. Jangan sampai satu 
kamar terisi orang jompo semua. Karena bisa 
mengingatkan mereka akan aktifitas dan 
perlengkapan haji mereka serta manasik haji.

• Jamaah yang lebih muda disarankan lebih 
legowo dan mengalah dengan jamaah yang 
sudah sepuh

• Ada pengarahan khusus cara penggunaan 
jamban dan kamar mandi modern kepada 
jamaah terutama yang sudah jompo atau yang 
berasal dari pedesaan.
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• Penggunaan kamar mandi diatur dan disepakati, 
tidak boleh berlama-lama. Terutama ibu-ibu 
yang biasanya mencuci sambil mandi. Mencuci 
bisa siang hari atau malam di saat-saat kosong. 
Bisa kita bayangkan ada yang “kebelet” BAK 
atau BAK, kemudian harus antri lama, apalagi 
yang kebelet adalah jamaah yang sepuh.

• Bagi yang merokok, hendaknya sadar bahwa 
merokok sangat menganggu jamaah yang 
lainnya. Hendaknya banyak-banyak bertobat 
karena ia sedang melakukan ibadah yang suci, 
kemudian melakukan sesuatu yang diharamkan 
syariat yaitu membahayakan diri sendiri dan 
orang lain. Hendaknya ibadah haji menjadi 
sarana intropeksi diri dan bisa berhenti dari 
merokok. Jika memang masih, sulit hendaknya 
ada kebijakan pimpinan rombongan jamaah 
agar mereka disatukan salam satu kamar.

۞

6. Kesehatan Menurun Akibat 
Memaksakan Shalat Arbain Di 
Madinah

Beberapa jamaah haji dan umrah berkeyakinan 
adanya tuntunan sunnah shalat Arba’in di Masjid 
Nabawi madinah. Arba’in dalam bahasa Arab artinya 
40. Shalat arbain yang diyakini yaitu shalat empat 
puluh waktu di Masjid Nabawi secara berturut-turut 
dan tidak boleh ketinggalan takbiratul ihram pertama 
bersama imam, jika sekali saja tertinggal takbiratur 
ihram maka ia tidak mendapatkan keutamaan 
shalat arbain menurut versi mereka. Keutamaannya 
menurut mereka adalah akan terbebas dari neraka 
dan kemunafikan. Kabarnya, jamaah haji Indonesia 
dan beberapa negara lainnya  diprogramkan untuk 
berada di Madinah selama minimal 8 hari supaya bisa 
menjalankan shalat arba’in.

Akan tetapi kenyataannya, beberapa kaum 
muslimin yang haji atau umrah terlalu memaksakan 
diri untuk bisa shalat Arba’in. Sebagaimana yang 
sudah kami jelaskan bahwa di Madinah, suhu dan 
kelembaban tidak stabil. Madinah bisa dingin sekali 
dan bisa panas sekali. Sebagaimana juga yang kami 
jelaskan sebelumnya  bahwa di madinah ada ujian 
berupa penyakit dan menurunnya daya tahan tubuh. 
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Beberapa jamaah mungkin masih sehat ketika di 
Madinah akan tetapi bisa jatuh sakit dan tidak fit 
selama di Madinah.

Kesehatan jamaah bisa menurun jika melakukan 
shalat ‘Arbain dengan persyaratan seperti ini, terutama 
yang mulai agak sakit atau sudah jatuh sakit. Beberapa 
jama’ah, sangat ingin melakukan shalat Arbain dan 
harus dilakukan beturut-turut selama 40 kali dengan 
tidak boleh tertinggal takbiratur ihram bersama 
imam. Seharusnya jamaah yang tidak fit atau sudah 
sakit tidak memaksakan shalat Arbain, istirahat di 
hotel atau di penginapan. Karena agenda berikutnya 
banyak banyak dan memerlukan kesehatan serta 
tubuh yang fit. Minimal perjalanan pulang ke tanah 
air juga membutuhkan tubuh yang fit.

۞

Hadits Dhaif shalat arbain

Kemudian ditinjau dari syariat, shalat Arba’in tidak 
ada contoh dan ajarannya dari Rasulullah n. Mereka 
berkeyakinan shalat Arba’in karena disandarkan pada hadits 
yang tidak shahih yaitu

ُه 
ُ
وت

ُ
َيف  

َ
ل  ،

ً
َصالة فَ  َبِع�ي ْر

َ
أ َمْسِجِدي  ي  ِ

ف
�  

َّ
َصىل َمْن 

اِب، 
َ

َعذ
ْ
 ِمَن ال

ٌ
اة َ ب

َ ف
اِر، َو�  ِمَن النَّ

ٌ
اَءة َ ُ �بَ ِتَبْت لَ

ُ
، ك

ٌ
َصالة

اِق
َ
ف  ِمَن الِنّ

َ
ِئ

َو�بَ

“Barang siapa shalat di masjidku empatpuluh shalat tanpa 
ketinggalan sekalipun, dicatatkan baginya kebebasan 
dari neraka, keselamatan dari siksaan dan ia bebas dari 
kemunafikan.” 

Hadits ini dhaif, sebagaimana dijelaskan oleh syaikh Al-
Albany dalam Silsilah Adh-Dhaifah, no. 364, dalam kitab 
lainnya sedangkan dalam kitab  “Dhaif At-Targhib”, no. 755, 
beliau mengatakan, “Munkar”. 

Syaikh Abdul Aziz Bin Baz (Mufti utama Arab Saudi di 
masa silam) t menjelaskan,

“Adapun yang banyak beredar di tengah masyarakat bahwa 
orang yang berziarah (ke Madinah) dan menetap di sana 
selama 8 hari agar dapat melakukan shalat arbain (40 waktu). 
Meskipun ada sejumlah hadits yang diriwayatkan, bahwa 
siapa yang shalat empat puluh waktu, akan dicatat baginya 
kebebasan dari neraka dan kebebasan dari nifaq, hanya saja 
haditsnya dhaif menurut para ulama peneliti hadits. Tidak 
dapat dijadikan hujjah dan landasan. Berziarah ke Masjid 
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Nabawi tidak ada batasannya, apakah berziarah sejam atau 
dua jam, sehari atau dua hari atau lebih dari itu, tidaklah 
mengapa.”34

۞

Beberapa catatan mengenai shalat 
Arbain

Shalat Arbain juga memberikan beberapa konsekuensi 
karena harus berturut-turut dan tidak boleh tertinggal 
takbiratur ihram pertama bersama imam.

1. Terkadang kita ketiduran, kurang fit atau terlalu capek 
akhirnya kita agak terlambat, kemudian pasti akan 
terburu-buru bahkan berlari kencang untuk mengejar 
takbiratur ihram bersama imam. Padahal tubuh sedang 
tidak fit atau sedang sakit. Ini juga menyalahi sunnah agar 
datang ke masjid dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, 
adapun yang tertinggal bisa di sempurnakan setelahnya. 

Rasulullah shallalahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

 ْ ْيكُ
َ
ِة َوَعل

َ
ال  الصَّ

َ
وا ِإل

ُ
اْمش

َ
، ف

َ
اَمة

َ
ق ُ الإِ ْع�قُ ا َسِ

َ
ِإذ

34  Fatawa Ibnu Baz, 17/406

وا، 
ُّ
َصل

َ
ف  ْ �قُ

ْ
ْدَرك

َ
أ ا  َ َ �ف ُعوا،  ْسِ

ُ
ت  

َ
َول اِر، 

َ
َوالَوق ِكيَنِة  لسَّ �بِ

وا ُّ ِ �ق
َ
أ
َ
ْ ف كُ

َ
ات

َ
َوَما ف

“Jika kalian mendengar iqamat, berjalanlah untuk shalat 
dengan tenang dan wibawa, jangan terburu-buru, shalatlah 
bersama imam sedapatnya, dan sempurnakan sendiri bagian 
yang tertinggal.”35 

2. Ketika tertinggal takbiratul ihram shalat Arba’in atau 
ketiduran maka jamaah akan merasa sangat sedih sekali. 
Padahal mayoritas jamaah haji dan umrah umumnya  
pernah  tertinggal takbiratur ihram, baik karena sakit, 
kecapekan, ketiduran atau mengurus keluarga yang sakit. 
Mereka sangat sedih tidak mendapatkan keutamaan shalat 
Arba’in. Akibatnya mereka murung, tidak semangat dan 
bisa jatuh sakit karena memang tujuan utama mereka di 
Madinah adalah shalat Arbain.

3. Beberapa jamaah yang tidak diprogram tinggal di 
Madinah selama 8 hari, memaksakan diri untuk tetap 
tinggal di madinah selama 8 hari (agar shalatnya menjadi 
40) dan terkadang bekal tidak cukup selama 8 hari. Ia rela 
ditinggal rombongan karena benar-benar ingin mengejar 
40 shalat Arba’in.

35  HR. al-Bukhari no.636 dan Muslim no. 154, dan ini adalah lafazh al-Bukhari
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4. Terlalu fokus ibadah di Madinah dan memaksakan 
diri, padahal lebih diutamakan shalat dan ibadah di 
Masjdil Haram Mekkah karena memang lebih banyak 
keutamaannya.

5. Jamaah haji wanita juga terkadang kecewa, ketika sedang 
semangat Shalat Arbain atau sedang akan sempurna, 
tiba-tiba datang haid. Bisa jadi uring-uringan dan tidak 
semangat lagi. Bagi jamaah wanita lebih baik merenungi 
hadits bahwa shalat di rumah atau penginapan lebih baik 
bagi mereka daripada shalat di Masjid Nabawi karena 
seorang sahabat wanita dinasehatkan oleh Rasulullah 
shallalahu ‘alaihi wa sallam agar shalat di rumahnya 
karena lebih baik dari shalat di masjid nabawi. Akan 
tetapi tidak masalah juga shalat di masjid nabawi dengan 
keutamaannya, lebih-lebih kesempatan ini sangat jarang 
bagi jamaah Indonesia.

Berikut haditsnya:

ا َجاَءِت  َ َّ �ف
َ
، أ اِعِدِيّ ْيٍد السَّ ي ُ�َ �بِ

َ
ِة أ

َ
ْيٍد اْمَرأ ِمّ ُ�َ

ُ
َعْن أ

 ، ِ
َّ

الل  
َ

َرُسول �يَ  ْت: 
َ
ال

َ
ق
َ
ف  َ َوَسملَّ ْيِه 

َ
َعل هللُا   

َّ
َّ َصىل

ي �بِ النَّ

ِك 
َّ
ن
َ
أ ُت  َعِلْ  

ْ
د

َ
»ق  :

َ
ال

َ
ق  ،

َ
َمَعك  

َ
ة

َ
ال الصَّ ِحبُّ 

ُ
أ ي 

ّ
ِ
ِإ�ف

ِك 
َ
ل  ٌ �يْ

َ
خ َبْيِتِك  ي  ِ

ف
� ِك 

ُ
َوَصالت  ، َمِعي  

َ
ة

َ
ال الصَّ فَ  �ي ِبّ ِ

قُ
�

 ٌ �يْ
َ

َرِتِك خ ْ ي ُحب ِ
ف

ِك �
ُ
َرِتِك، َوَصالت ْ ي ُحب ِ

ف
ِمْن َصالِتِك �

ِك 
َ
ٌ ل �يْ

َ
ي َداِرِك خ ِ

ف
ِك �

ُ
ي َداِرِك، َوَصالت ِ

ف
ِمْن َصالِتِك �

ي َمْسِجِد  ِ
ف

ِك �
ُ
ْوِمِك، َوَصالت

َ
ي َمْسِجِد ق ِ

ف
ِمْن َصالِتِك �

ي َمْسِجِدي« ِ
ف

ِك ِمْن َصالِتِك �
َ
ٌ ل �يْ

َ
ْوِمِك خ

َ
ق

Dari Ummu Humaid –istri Abu Humaid as-Sa’idi-bahwa 
ia telah datang kepada Nabi –n- dan berkata, “Wahai 
Rasulullah, sungguh saya senang shalat bersamamu.” 
Nabi –n- berkata, “Aku sudah tahu itu, dan shalatmu di 
bagian dalam rumahmu  lebih baik bagimu dari shalat di 
kamar depan. Shalatmu di kamar depan lebih baik bagimu 
dari shalat di kediaman keluarga besarmu. Shalatmu di 
kediaman keluarga besarmu lebih baik bagimu dari shalat di 
masjid kaummu, dan shalatmu di masjid kaummu lebih baik 
dari shalat di masjid Nabawi.”36 

Shalat Arbain yang lain

Terdapat hadits lain mengenai shalat Arbain yang shahih, 
akan tetapi berbeda dengan sebelumnya. Hadits tersebut:

Dari Anas bin Malik, Rasulullah n bersabda,

36  HR. Ahmad no. 27.090, dihasankan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani
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 ُ  اللَّ
َّ

 هللِا َصىل
ُ

 َرُسول
َ

ال
َ
: ق

َ
ال

َ
ِ َماِلٍك، ق

ف ِس �بْ
َ
ن
َ
َعْن أ

اَعٍة  َ �بَ ي  ِ
ف

� َيْوًما  فَ  َبِع�ي ْر
َ
أ  ِ

َّ
لِل  

َّ
َصىل َمْن   : َ َوَسملَّ ْيِه 

َ
َعل

ِمَن   
ٌ
اَءة َ �بَ ِن: 

اَء�قَ َ �بَ  ُ لَ ِتَب 
ُ
ك  

َ
ول

أُ
ال  

َ
ة َ ِب�ي

ْ
ك التَّ  

ُ
ِرك

ْ
ُيد

اِق.
َ
ف  ِمَن الِنّ

ٌ
اَءة َ اِر، َو�بَ النَّ

“Barang siapa yang shalat karena Allah empat puluh hari 
secara berjamaah tanpa ketinggalan takbir yang pertama, 
dicatatkan baginya dua kebebasan; kebebasan dari neraka 
dan kebebasan dari kemunafikan. 37

Perbedaan dengan sebelumnya adalah ini dilakukan 
selama 40 hari (bukan delapan hari) dan tidak mesti harus 
di Masjid Nabawi. Insya Allah orang yang rutin shalat 
berjamaah di masjid tepat waktu dan datang lebih awal ke 
masjid akan mudah mendapatkan keutamaan ini. Semoga 
kita dimudahkan oleh Allah melaksanakannya. 

۞

37  HR Ar-Tirmidzi no. 241, dihukumi hasan oleh Al-Albani dalam Targhib 
wat Tarhib 1/98 no. 409 dan Al-‘Iraqi mengatakan: para rawinya tsiqah 
Shahih 

PEMBAHASAN 
TAMBAHAN

۞

1. Lebih Baik Tidak Menggunakan 
Pil Pencegah Haid Selama Haji

Yang menjadi pertimbangan wanita muslimah 
menggunakan pil pencegah haid adalah agar bisa 
beribadah ketika haji dan umrah. Mereka berpikir “sudah 
jauh-jauh, bayar mahal dan jarang-jarang, eh sampai di 
tanah suci tidak bisa beribadah karena haid”. 

Berikut kami memberikan pertimbangan baik dari 
sisi syariat dan medis. Lebih baik bagi jamaah haji untuk 
tidak menggunakan pil pencegah haid. 
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Fatwa bolehnya tidak berarti mesti 
harus memakai pil pencegah haid

Memang pil pencegah haid belum dikenal di 
masa silam. Beberapa ulama kontemporer melakukan 
penelitian dan mayoritas membolehkan penggunaan pil 
pencagah haid. Berikut beberap fatwa dari ulama yang 
memboleh, kami cantumkan beberap saja, karena sangat 
banyak jika dicantumkan.

Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah (semacam MUI di Saudi)

“Boleh bagi wanita menggunakan pil pencegah haid di 
waktu haji bila mengkhawatirkan akan haid (ketika haji 
dan umrah). Tentu hal itu dilakukan setelah konsultasi 
dengan dokter spesialis untuk menjaga keselamatan 
(kesehatan) wanita yang menggunakannya dan demikian 
pula di bulan suci Ramadhan kalau ia ingin berpuasa 
bersama-sama manusia” 38

Begitu juga fatwa dari Syaikh Abdurrahman bin 
Nashir Al-Barrak,

“Tidak mengapa menggunakan pil pencegah haid 
karena ini termasuk menghilangkan kesusahan (untuk 

38  Fatawal mar’ah Al-Lajnah al-Da’imah no. 2830, link: http://www.alifta.net/
Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=2&View=Page&PageNo=1&PageID=966

memudahkan). Sebagaimana firman Allah “Allah 
menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak 
menginginkan kesusahan.”39

Akan tetapi adanya fatwa membolehkan bukan 
berarti kita harus menggunakan. Ini sekedar fatwa boleh 
saja, tidak mewajibkan atau mengharuskan bahkan tidak 
menganjurkan.

Lebih baik tidak menggunakan pil 
pencegah haid selama haji

Dengan berbagai pertimbangan baik medis dan 
syariat, kami lebih berpendapat agar jamaah haji  wanita 
muslimah selama 30 hari atau lebih beribadah haji, 
sebaiknya tidak menggunakan pil pencegah haid dengan 
beberapa pertimbangan:

1. Pil pencegah haid memiliki beberapa efek samping 
yang berbeda-beda bagi setiap wanita. Bisa saja efek 
samping ini malah menimbulkan sakit selama ibadah 
misalnya nyeri di payudara, rasa mual sakit kepala, 
sehingga ini bisa menghalangi kekhusyukan ibadah 

39  Bisa diakses di link: http://ar.islamway.net/fatwa/36561
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2. Berdasarkan pengalaman, karena ibadah haji cukup  
menyedot energi dan stamina sehingga terkadang 
tubuh tidak stabil. Terkadang  pil pencegah haid juga 
bisa menyebabkan haid menjadi tidak teratur. Ada 
beberapa yang muncul pendarahan kecil terus, ada juga 
yang tidak dapat haid tetapi muncul flek-flek darah 
atau kehitaman yang sering membuat jamaah wanita 
bingung, apakah ini darah haid atau bukan. Berbeda 
jika minum pil pencegah haid dengan keadaan tubuh 
yang prima, sehat serta tidak menanggung beban 
pekerjaan atau aktifitas yang berat.

3. Wanita yang haid masih bisa melakukan semua 
ibadah haji kecuali tawaf saja. Sehingga tetap bisa 
ikut beribadah bersama rombongan. Sebagaimana 
hadits ‘Aisyah yang mendapatkan haid ketika haji, 
maka Rasullullah n memerintahkan agar melakukan 
semua manasik haji kecuali tawaf. Beliau bersabda,

َما  َعىِلي 
ْ
اف آَدَم،  َبَناِت   

َ
َعىل هللُا  َتَبُه 

َ
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ي
َ �ث ا 

َ
َهذ

َح�قَّ  َبْيِت 
ْ
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ف
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ُ
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َ
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َ
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ْ
ن

َ
أ  َ �يْ

َ
غ ــاجُّ  َ

ْ
ال  

ُ
َعل

ْ
َيف

ُهِري
ْ
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َ
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“Ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah 
pada anak-anak wanita Adam. Lakukanlah apa yang 

dilakukan seorang yang haji selain thawaf di Ka’bah 
sampai engkau suci.”40 

Yang menjadi pertimbangan mereka menggunakan 
pil pencegah haid adalah khawatir tidak bisa melakukan 
rukun haji yang utama yaitu tawaf ifadhah. Akan tetapi 
ini sudah dijelaskan ulama, bahwa bagi wanita yang 
sedang haid, bisa melakukana tawaf ifadhah di hari 
tasyrik bahkan ada ulama yang membolehkan sampai 
akhir bulan dzulhijjah (seperti kita ketahui, jamaah 
haji tidak langsung balik ke tanah air, akan tetapi tetap 
tinggal dahulu di Mekkah atau Madinah selama bulan 
Dzulhijjah, ini bisa digunakan bagi wanita yang haid 
dan tidak sempat tawaf ifadhah untuk melakukannya. 
Dan jika memang tidak bisa sama sekali, harus 
kembali ke tanah air. Maka ini adalah ketetapan Allah, 
haji tetap sah karena ada udzur syar’i. 

Ada juga pendapat ulama yang menyatakan bahwa 
wanita haid yang tidak mungkin kembali lagi ke Ka’bah 
untuk tawah ifadhah, ia diperbolehkan melakukan 
tawaf ifadhah dalam keadaan haid sebelum kembali 
ke negerinya.

40  HR. Muslim
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Begitu juga penjelasan seorang ulama Syaikh 
Muhammad bin  Shalih Al-‘Utsaimin, bahwa 
haid adalah ketetapan dari Allah bagi wanita dan 
menerimanya lebih lapang serta lebih menerima 
takdir. Beliau berkata, 

“Saya tidak menyarankan (ingat, bukan mengharamkan, 
pent) para wanita menggunakan obat semacam ini (pil 
pencegah haid), untuk membantunya melakukan ketaatan 
kepada Allah. Karena darah haid yang keluar, merupakan 
sesuatu yang Allah tetapkan pada kaum Hawa.

“Nabi n pernah menemui ‘Aisyah di kemahnya ketika haji 
wada’. Ketika itu, A’isyah telah melakukan ihram untuk 
umrah, namun tiba-tiba datang haid sebelum sampai 
ke Mekah. Nabi n menemui A’isyah, sementara dia 
sedang menangis. Sang suami yang baik bertanya, “Apa 
yang menyebabkan kamu menangis?” ‘Aisyah menjawab 
bahwa dia sedang sakit. Nabi menasehatkan, “Ini adalah 
keadaan yang telah Allah tetapkan untuk kaum Hawa”41

4. Bagi wanita muslimah yang mendapat haid merasa 
kurang maksimal dalam ibadah, maka perlu diketahui 
bahwa seorang muslim yang sudah biasa dan memang 

41  Sumber: http://islamqa.info/ar/13738

berniat melakukan suatu ibadah, kemudian tiba-tiba 
berhalangan, maka pahalanya tetap ditulis baginya.

Pendapat terkuat bahwa mereka tetap mendapat 
pahala sebagaimana mereka hari-hari biasa mereka 
ketika tidak haid, asalkan mereka melakukan ibadah 
tersebut rutin dalam keseharian mereka. Inilah yang 
terkandung dalam hadits,

 
َ

ن
َ

 َما ك
ُ

ل
ْ
ُ ِمث ِتَب لَ

ُ
َر ، ك

َ
ْو َساف

َ
 أ

ُ
َعْبد

ْ
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َ
ا َمِرض

َ
ِإذ

يًحا ِ
َ

ًما ص  ُمِق�ي
ُ

َيْعَمل

“Jika salah seorang sakit atau bersafar, maka ia dicatat 
mendapat pahala seperti ketika ia dalam keadaan 
mukim (tidak bersafar) atau ketika sehat.”42

Karena wanita haid termasuk sakit, yaitu sakit 
yang ringan. Maka mereka tetap mendapat pahala 
sebagaimana ketika sehat.

5. Masih banyak amal ibadah lainnya yang bisa dilakukan 
oleh wanita haid/ jadi jangan kita mengira wanita 
haid tidak bisa beribadah sama sekali. Ibadah tersebut 
diantaranya:

42   HR. Bukhari no. 2996
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• Membaca Al-Quran dengan tidak menyentuh 
mushaf secara langsung atau bisa memakai Al-Quran 
terjemah atau pakai aplikasi smartphone

• Berdzikir

• Istighfar

• Berdoa

Karena berdoa adalah ibadah. Rasulullah n bersabda,

الدعاء هو العبادة

“Doa adalah inti ibadah”43

Untuk Umrah dipertimbangan 
menggunakan pil pencegah haid 

Berbeda dengan Umrah, waktu umrah lebih singkat 
daripada haji dan manasiknya juga lebih ringan. Ibadah 
umrah juga bisa diprogram agar waktu dan kegiatannya 
tidak terlalu sibuk. Karenanya untuk umrah penggunaan 
pil pencegah haid bisa dipertimbangkan. 

43  HR. Tirmidzi dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Tirmidzi no. 2370

Misalnya ada wanita muslimah yang jika haid bisa 10 
atau 14 hari secara rutin, kemudian waktu umrah hanya 
seminggu atau 10 hari. Kemudian waktu keberangkatan 
juga bertepatan dengan waktu haid normalnya. Maka 
keadaan ini bisa dipertimbangkan untuk menggunakan 
pil pencegah haid. Jika keadaan normal, waktunya 
bertepatan dengan tidak dapat haid atau sebelum 
berangkat baru saja berhenti haid, maka lebih baik tidak 
menggunakan pil pencegah haid.

Yang perlu diperhatikan bagi wanita yang 
menggunakan pil pencegah haid sebagai berikut:

• Mencatat haid 3 bulan terakhir sebelum berangkat 
sehingga pola haid bisa diperkirakan 

• Minum obat penunda haid 7 hari (atau sebulan) 
sebelum perkiraan haid yang akan datang dan 
hentikan minum obat 3 hari sebelum waktu haid yang 
diinginkan.

• Obat yang digunakan biasanya adalah obat yang 
mengandung progesteron misalnya: Primolut N  2 x 
1 tablet setiap hari atau obat yang lain sesuai dengan 
saran dokter.
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• Melakukan pemeriksaan kesehatan sebelumnya 
karena beberapa penyakit tertentu bisa kambuh atau 
muncul karena mengkonsumsi pil pencegah haid.

• Jika ada kontraindikasi, jangan digunakan. Misalnya 
ada riwayat sakit kepala hebat atau migren, kanker 
payudara, varises berat, perdarahan dari vagina yang 
belum diketahui penyebabnya, serta adanya penyakit 
fungsi hati.

• Mengetahui efek samping penggunaan dan ini bisa 
berbeda-beda untuk setiap orang misalnya rasa 
mual, sakit kepala, atau nyeri pada payudara. Pada 
obat yang mengandung progesteron saja biasanya 
sering muncul bercak darah (spoting).  Bisa dicegah 
dengan banyak minum air putih dan banyak bergerak 
supaya metaboliknya lebih lancar. Jadi, jamaah 
wanita yang memakai bisa mempersiapkan diri untuk 
mengatasinya, misalnya efek sampingnnya adalah 
migrain. Bisa membawa obat ringan anti migrain.

• Sering melakukan gerak-gerakan senam ringan baik 
dikendaraan atau ketika sudah tiba. Ini berguna untuk 
melancarkan peredaran darah  mencegah timbulnya 
jendalan/sumbatan pada pembuluh darah.

Catatan penting: kami sarankan tetap melakukan 
konsultasi dan melakukan pemeriksaan kepada dokter 
jika memang akan menggunakan pil pencegah haid.

۞

2. Berobat Dan Sehat dengan Air 
Zam-Zam

Selama ibadah haji dan umrah, alhamdulillah air 
zam-zam sangat mudah didapatkan. Telah disediakan 
keran-keran dan tempat-tempat air Zam-zam yang 
sudah disebar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi 
sehingga mudah didapatkan. Kesempatan ini kita untuk 
sering-sering minum air Zam-zam mendapatkan berkah 
air ini. Yang penting juga, air zam-zam bisa digunakan 
untuk pengobatan dan bisa menyembuhan atas izin 
Allah l. Karena air zam-zam bisa jadi obat dan sesuai 
niat peminumnya.

Rasulullah n bersabda,

ُ َب لَ ِ
ُ ا �ث ْمَزُم ِلَ

َ
ز
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“Air zamzam itu sesuai dengan apa yang diniatkan 
peminumnya”.44

Seorang tabi’in ahli tafsir, Mujaahid t berkata 
menjelaskan bahwa air Zam-zam bisa menyembuhkan 
penyakit badan,

 “Air zamzam sesuai dengan apa yang diniatkan peminumnya. 
Jika engkau meminumnya untuk kesembuhan, maka Allah 
akan menyembuhkanmu. Apabila engkau meminumnya 
karena kehausan, maka Allah akan memuaskanmu. Dan 
apabila engkau meminumnya karena kelaparan, maka 
Allah akan mengenyangkanmu. Ia adalah usaha Jibril dan 
pemberian (air minum) Allah kepada Isma’il”.45

Ibnul Qayyim t, seorang ulama dan dokter telah 
membuktikan mujarrabnya air zam-zam menyembuhkan 
berbagai penyakit, beliau berkata, 

“Sesungguhnya aku telah mencobanya, begitu juga orang lain, 
berobat dengan air zamzam adalah  hal yang menakjubkan. 
Dan aku sembuh dari berbagai macam penyakit dengan ijin 
Allah l”46.

44  HR. Ibnu Majah dalam Sunan-nya 2/1018 dishahihkan oleh Al-Albani dalam 
Irwaaul-Ghaliil fii Takhriiji Ahaadiitsi Manaaris-Sabiil, 4/320

45   HR. ‘Abdurrazzaq dalam Al-Mushannaf 5/118
46  Zaadul-Ma’ad 4/393.

Akan tetapi yang perlu diperhatikan bahwa Air Zam-
Zam juga sesuai denga kadar keimanan dan amal shalih 
orang yang menjadikannya sebagai obat. Jika ada yang 
berkata,

“Saya sudah minum beberapa liter tapi panyakit saya kok 
tidak sembuh-sembuh?”

Maka yang disalahkan adalah keimanan orang tersebut 
bukan Air Zam-zam. Mari kita lihat contohnya, sahabat 
Rasulullah n mengobati sengatan kalajengking hanya 
dengan dibacakan (ruqyah) Al-Fatihah saja. Kemudian 
sembuh seperti tidak pernah tersengat.

Berikut kisahnya.
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Dari Abu Sa’id Al-Khudri, bahwa ada sekelompok 
sahabat Rasulullah -n- dahulu berada dalam perjalanan 
safar, lalu melewati suatu kampung Arab. Kala itu, 
mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk 
kampung tersebut enggan untuk menjamu. Penduduk 
kampung tersebut lantas berkata pada para  sahabat yang 
mampir, “Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah 
karena pembesar kampung tersebut tersengat binatang 
atau terserang demam.” Di antara para sahabat lantas 
berkata, “Iya ada.” Lalu ia pun mendatangi pembesar 
tersebut dan ia meruqyahnya dengan membaca surat Al 
Fatihah. Pembesar tersebut akhirnya sembuh. Lalu yang 
membacakan ruqyah tadi diberikan seekor kambing, 
namun ia enggan menerimanya. Ia berkata bahwa ia mau 
menerima jika kisah tadi sampai pada Nabi n. Lalu ia 
mendatangi Nabi n dan menceritakan kisahnya tadi 
pada beliau. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, aku tidaklah 

meruqyah kecuali dengan membaca surat bahwa Al-
Fatihah.” Rasulullah n lantas tersenyum dan berkata, 
“Bagaimana engkau bisa tahu Al Fatihah adalah ruqyah?” 
Beliau pun bersabda, “Ambil kambing tersebut dari 
mereka dan potongkan untukku sebagiannya bersama 
kalian.”47

Jika ada orang yang terkena penyakit yang sama 
disengat kalajengking atau yang lebih ringan misalnya 
disengat tawon, kemudian ada yang membacakan Al-
fatihah ternyata tidak sembuh. Maka jangan salahkan Al-
Fatihah jika tidak sembuh. Tetapi salahkan tangan yang 
tidak mahir serta kuat memegang pedang yang tajam 
yaitu Al-Quran. Jika iman, amal dan tawakkal sebaik 
Abu Sa’id Al-Khudri maka kita bisa berharap penyakit 
tersebut sembuh

Tidak lupa pula kita sering-sering membaca doa agar 
selalu diberikan kesehatan selama menunaikan ibadah 
haji dan umrah, baik juga jika membaca dzikir pagi dan 
sore.

Berikut beberapa doa tersebut:

ي ِ
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47   HR. Bukhari no. 5736 dan Muslim no. 2201
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“Allahummaghfirlii, warhamnii, wahdinii, wa ‘aafinii, 
warzuqnii.” 

Artinya: Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berilah 
petunjuk padaku, selamatkanlah aku (dari berbagai 
penyakit), dan berikanlah rezeki kepadaku.48 

Dan doa,
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“Ya Allah, selamatkan tubuhku (dari penyakit dan yang 
tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkan pendengaranku 
(dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku 
inginkan). Ya Allah, selamatkan penglihatanku, tiada 
Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau. Ya Allah, 
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran 
dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa 

48  HR. Muslim no. 35 dan 2697

kubur, tiada ilah (yang berhak disembah) kecuali Engkau.” 
(Doa ini di baca 3 x pagi dan sore)

Masih banyak doa-doa yang lainnya. Silahkan merujuk 
kepada buku doa dari para ulama.

۞

3. Vaksinasi Haji Mubah dan 
bermanfaat

Beberapa orang yang akan naik haji atau melaksanakan 
umrah enggan dan tidak mau melakukan vaksinasi haji 
yaitu meningitis karena dianggap terbuat dari enzim babi. 
Bahkan semua vaksin ditolak misalnya vaksin influenza 
(padahal tidak semua vaksin -sebagiamana diberitakan- 
menggunakan zat enzim babi). Bahkan sebagian ada yang 
berbohong, sudah melakukan vaksin, padahal pemerintah 
saudi mewajibkan dan menjadi syarat utama haji yaitu 
sudah vaksin meningitis (mereka menyebutnya “tath’im”, 
yaitu suntik vaksinasi). Karena berdasarkan pengalaman 
yang pernah terjadi, wabah meningitis yang menyebar 
cepat dan menimbulkan banyak korban dalam waktu 
yang cepat pula. 
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Catatan penting: alhamdulillah sekarang sudah 
ditemukan vaksin meningitis yang halal, sehingga tidak 
perlu dipermasalahkan lagi.

Mengenai vaksinasi. Kami mempunyai buku khusus 
(alhamdulillah telah diterbitkan) berjudul “vaksinasi 
mubah dan bermanfaat”. Kami jelaskan dan sertakan 
fatwa-fatwa para ulama dan ahli di bidangnya. Berikut 
sedikit petikan dari tulisan kami yang kami telah rangkum:

Hukum vaksinasi adalah mubah dan secara kedokteran 
setelah melalui penelitian sangat bermanfaat

Berita bahwa vaksin dibuat dari media-media yang 
berbahaya tidak benar. Apalagi ada pernyataan bahwa 
vaksin dibuat dengan media atau bahan ginjal kera, otak 
binatang dan nanah. Maka pernyataan ini tidak benar. 
Mungkin itu bersumber dari sumber-sumber yang sudah 
sangat lama sekali ketika awal-awal vaksin ditemukan 
dan dikembangkan atau sekedar sedang diujicoba 
pembuatannya. Tetapi di zaman sekarang pembuatan 
vaksin tidak demikian. sudah digunakan bahan yang 
aman. Jika memang ada bahan kimia tertentu, maka 
kadarnya sudah diperkirakan agar aman. Logikanya semua 
bahan kimia bisa berbahaya, akan tetapi jika kadarnya 
sangat sedikit dan sudah dipantau maka insyaAllah 
tidak berbahaya. Seperti pemanis buatan, pengawet 

dan pewarna buatan. Di zaman ini, kita yang hidup 
diperkotaan bisa dibilang hampir tiap hari memakan hal 
ini. Karena produk-produk yang dijual dan dikonsumsi 
sudah terdapat bahan-bahan ini.

Kemudian tidak perlu dipermasalahkan panjang 
lebar lagi mengenai status darurat dalam menggunakan 
vaksin yang haram. Misalnya wacana “vaksin itu 
daruratnya dimana? Orangnya kan sehat?”. Karena 
sudah ditemukan vaksin meningitis yang halal. 
Bias dilihat pernyataan berikut,

“Majelis Ulama Indonesia menerbitkan sertifikat halal 
untuk vaksin meningitis produksi Novartis Vaccines and 
Diagnostics Srl dari Italia dan Zhejiang Tianyuan Bio-
Pharmaceutical asal China. Dengan terbitnya sertifikat 
halal, fatwa yang membolehkan penggunaan vaksin 
meningitis terpapar zat mengandung unsur babi karena 
belum ada vaksin yang halal menjadi tak berlaku lagi.” 
”Titik kritis keharaman vaksin ini terletak pada media 
pertumbuhannya yang kemungkinan bersentuhan dengan 
bahan yang berasal dari babi atau yang terkontaminasi 
dengan produk yang tercemar dengan najis babi,” kata 
Ketua MUI KH Ma’ruf Amin di Jakarta, Selasa (20/7).49

49  Sumber: http://kesehatan.kompas.com/read/2010/07/21/03395385/Tersedia.
Vaksin.Meningitis.Halal
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Begitu juga dengan pernyataan resmi dari MUI:

Fatwa MUI 4 Sya’ban 1431 H/16 Juli 2010 M (Fatwa 
Terbaru MUI)Fatwa no. 06 tahun 2010 tentang 
Penggunaan vaksin meningitis bagi jemaah haji atau 
umrah Menetapkan ketentuan hukum:

1. Vaksin MencevaxTM ACW135Y hukumnya haram
2. Vaksin Menveo meningococal dan vaksin 

meningococcal hukumnya halal
3. Vaksin yang boleh digunakan hanya vaksin yang halal
4. Ketentuan dalam fatwa MUI nomor 5 tahun 2009 yang 

menyatakan bahwa bagi orang yang melaksanakan 
wajib haji atau umrah wajib, boleh menggunakan 
vaksin meningitis haram karena Al-hajah (kebutuhan 
mendesak) dinyatakan tidak berlaku lagi.50

Satu lagi yang perlu dipahami bahwa pada vakisin 
meningitis yang masih menggunakan enzim babi sebagai 
katalisator. Maka yang namanya katalisator dalam ilmu 
biokimia adalah hanya berfungsi untuk mempercepat reaksi 
dan dia tidak bercampur dengan materi sehingga hasil 
akhir hari vaksin meningitis sudah bebas dari enzim babi. 
Berikut penjelasan dari Direktur Perencanaan dan 
Pengembangan PT. Bio Farma, Drs. Iskandar, Apt., M., 

50  sumber: http://jambi.kemenag.go.id/file/dokumen/fatwavaksin.pdf

mengatakan bahwa enzim tripsin babi masih digunakan 
dalam pembuatan vaksin, khususnya vaksin polio (IPV).

“Air PAM dibuat dari air sungai yang mengandung berbagai 
macam kotoran dan najis, namun menjadi bersih dan 
halal setelah diproses. Iskandar melanjutkan, dalam proses 
pembuatan vaksin, tripsin babi hanya dipakai sebagai 
enzim proteolitik (enzim yang digunakan sebagai katalisator 
pemisahsel/protein) .Pada hasil akhirnya (vaksin), enzim 
tripsin yang merupakan unsur turunan dari pankreas babi 
ini tidak terdeteksi lagi. Enzim ini akan mengalami proses 
pencucian, pemurnian, dan penyaringan.”51

Jika ini benar, maka tidak bisa kita katakan vaksin ini 
haram. Karena minimal bisa kita kiaskan dengan binatang 
jallalah, yaitu binatang yang biasa memakan barang-
barang najis. Binatang ini bercampur dengan najis yang 
haram dimakan, sehingga perlu dikarantina kemudian 
diberi makanan yang suci dalam beberapa hari agar halal 
dikonsumsi. Sebagian ulama berpendapat minimal tiga 
hari dan ada juga yang berpendapat sampai aroma, rasa 
dan warna najisnya hilang.

Imam Abdurrazaq As-Shan’ani t meriwayatkan,

51  sumber: http://www.scribd.com/doc/62963410/WHO-Batasi-Penggunaan-Babi-
Untuk-Pembuatan-Vaksin
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“Dari Ibnu Umar ama bahwasanya beliau mengurung  
(mengkarantina) ayam yang biasa makan barang najis 
selama tiga hari jika beliau ingin memakan telurnya.”52 

Kalau saja binatang yang jelas-jelas bersatu langsung 
dengan najis karena makanannya kelak akan menjadi 
darah daging bisa dimakan, maka jika hanya sebagai 
katalisator sebagaimana penjelasan di atas serta tidak 
dimakan lebih layak lagi untuk dipergunakan atau 
minimal sama.

Kami cantumkan juga fatwa dari dua ormas terbesar di 
Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdathul Ulama

1. Fatwa dari Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pertanyaan dari Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah Majelis 
Kesehatan dan Lingkungan Hidup, tentang status 
hukum vaksin, khususnya untuk imunisasi polio yang 
dicurigai memanfaatkan enzim dari babi.

52  Mushannaf Abdurrazaq no. 8717

Jawaban:
Sebagai kesimpulan, dapatlah dimengerti 
bahwa vaksinasi polio yang memanfaatkan enzim 
tripsin dari babi hukumnya adalah mubah atau 
boleh, sepanjang belum ditemukan vaksin lain yang 
bebas dari enzim itu. Sehubungan dengan itu, kami 
menganjurkan kepada pihak-pihak yang berwenang 
dan berkompeten agar melakukan penelitian-penelitian 
terkait dengan penggunaan enzim dari binatang selain 
babi yang tidak diharamkan memakannya. Sehingga 
suatu saat nanti dapat ditemukan vaksin yang benar-
benar bebas dari barang-barang yang hukum asalnya 
adalah haram.53

2. Fatwa LBM-NU (Lembaga Bahtsul Masa’il Nahdlatul 
Ulama) Indonesia

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan 
menindak lanjuti hasil sidang Lembaga Bahtsul 
Matsail NU (LBM-NU). Kesimpulan sidang 
menyatakan secara umum hukum vaksin 
meningitis suci dan boleh dipergunakan. 
Menurut Katib Aam Suriah PBNU, Malik Madani, 
keputusan tersebut merupakan kesimpulan di internal 
LBM-NU. Secara pasti, hasilnya akan segera dibahas di 

53  sumber: http://www.fatwatarjih.com/2011/08/hukum-vaksin.html
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kalangan suriah. ‘Tunggu hasilnya bisa disetujui dan bisa 
tidak,’ ujar dia kepadaRepublika di Jakarta, Rabu (1/9) 
Apapun hasilnya kelak, ungkap Malik, PBNU 
merekomendasikan ke pemerintah agar melakukan 
vaksinasi kepada para jamaah haji dengan memakai 
vaksin yang halal berdasarkan syari’i. Hal ini 
penting, agar jamaah haji mendapat rasa nyaman 
dan kekhidmatan beribadah. Selain itu, masyarakat 
dihimbau tidak terlalu resah dengan informasi 
apapun terkait vaksin meningitis yang belum jelas. 
Ketua LBM-NU, Zulfa Musthafa, mengemukakan 
berdasarkan informasi dan pemaparan sejumlah 
pakar dalam sidang LBM-NU diketahui 
bahwa semua produk vaksin meningitis pernah 
bersinggungan dengan enzim babi. Termasuk 
produk yang dikeluarkan oleh Novartis Vaccine 
and Diagnostics S.r.i dan Meningococcal Vaccine 
produksi Zheijiang Tianyuan Bior Pharmaceutical 
Co. Ltd. Akan tetapi, secara kesuluruhan hasil akhir 
produk-produk tersebut dinilai telah bersih dan suci. 
Zulfa menuturkan, dalam pembahasannya, LBM-NU 
tidak terpaku pada produk tertentu. Tetapi, pembahasan 
lebih menitik beratkan pada proses pembuatan vaksin. 
Hasilnya, secara umum vaksin meningitis suci dan 
boleh dipergunakan. ”Dengan demikian, vaksin jenis 
Mancevax ACW135 Y, produksi Glaxo Smith Kline 

(GSK), Beecham Pharmaceutical, Belgia pun bisa 
dinyatakan halal,” tandas dia54

Kemudian kami cantumkan juga fatwa Ulama yang 
diakui keilmuannya oleh dunia

1. Fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz t

Mufti Besar Kerajaan Arab Saudi ketua Lajnah 
Daimah dan Mantan Rektor Universitas Islam 
Madinah

Ketika beliau ditanya ditanya tentang hal ini,

 “Apakah hukum berobat dengan imunisasi 
sebelum tertimpa musibah?”

Beliau menjawab,
“La ba’sa (tidak masalah) berobat dengan cara seperti 
itu jika dikhawatirkan tertimpa penyakit karena 
adanya wabah atau sebab-sebab lainnya. Dan tidak 
masalah menggunakan obat untuk menolak atau 
menghindari wabah yang dikhawatirkan. Hal ini 
berdasarkan sabda Nabi n dalam hadits shahih 
(yang artinya),“Barangsiapa makan tujuh butir 

54  sumber: http://hileud.com/lbm-nu-semua-vaksin-meningitis-bisa-
digunakan.html 
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kurma Madinah pada pagi hari, ia tidak akan terkena 
pengaruh buruk sihir atau racun”

Ini termasuk tindakan menghindari penyakit 
sebelum terjadi. Demikian juga jika dikhawatirkan 
timbulnya suatu penyakit dan dilakukan immunisasi 
untuk melawan penyakit yang muncul di suatu tempat 
atau di mana saja, maka hal itu tidak masalah, karena 
hal itu termasuk tindakan pencegahan. Sebagaimana 
penyakit yang datang diobati, demikian juga penyakit 
yang dikhawatirkan kemunculannya.55

2. Fatwa Syaikh Muhammad Shalih Al-
Munajjid hafidzahullah

Imam masjid dan khatib di Masjid Umar bin 
Abdul Aziz di kota al Khabar KSA dan dosen ilmu-
ilmu keagamaan, pengasuh situs islam terkenal www.
islam-qa.com

Dalam fatwa beliau mengenai imunisasi dan valsin 
beliau menjawab. Rincian bagian ketiga yang sesuai 
dengan pembahasan imunisasi dengan bahan 
yang haram tetapi memberi manfaat yang lebih 
besar. Syaikh berkata,

55  sumber: http://www.binbaz.org.sa/mat/238

“Rincian ketiga: vaksin yang terdapat didalamnya 
bahan yang haram atau najis pada asalnya. Akan 
tetapi dalam proses kimia atau ketika ditambahkan 
bahan yang lain yang mengubah nama dan sifatnya 
menjadi bahan yang mubah. Proses ini dinamakan 

“istihalah”. Dan bahan (mubah ini) mempunyai efek 
yang bermanfaat.

Vaksin jenis ini bisa digunakan karena “istihalah” 
mengubah nama bahan dan sifatnya. Dan 
mengubah hukumnya menjadi mubah/boleh 
digunakan.”56

Semoga penjelasan dan fatwa ulama bisa membuat 
hati kita menjadi lapang dalam menyikapi pro-kontra 
vaksinasi dan tidak membuat kaum muslimin berpecah 
belah akan tetapi saling menghormati pendapat yang 
ada sandaran ulama yang mu’tabar (diakui ilmunya).

۞

56  Dirangkum dari sumber: http://www.islam-qa.com/ar/ref/159845
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4.  Bisa Mendapat Pahala  Haji 
Setiap Hari 

Yang kami maksud disini adalah mendapatkan 
pahalanya, bukan mendapatkan keutamaan haji yang 
sebenarnya dan  mengganti hukum haji yang sebenarnya. 
Seperti terlepas dari “haji wajib” yaitu setiap muslim  
selama hidup wajib naik haji satu kali bagi yang mampu 
dan tidak menunda-nundanya jika sudah mendapatkan 
harta yang cukup. Dan juga tidak menjadikan haji sebagai 
prioritas kesekian dari yang kurang penting, misalnya 
tidak terlalu membutuhkan mobil, maka mobil nanti 
dulu, naik haji dahulu.

Hal ini berdasarkan hadits,
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Dari Anas a, dia bercerita, Rasulullah n pernah 
bersabda, “Barangsiapa mengerjakan shalat shubuh dengan 
berjama’ah lalu duduk berdzikir kepada Allah sampai 
matahari terbit dan kemudian mengerjakan shalat dua 
raka’at, maka baginya  seperti pahala haji dan umrah”, Anas 
berkata, Rasulullah n berkata, “ sempurna, sempurna, 
sempurna”57 

Maksud pengulangan “sempurna” sampai tiga kali, 
kemudian Anas bin Malik  a mengulangi lagi menukil 
dari Rasulullah n dijelaskan oleh syaikh Al-Mubarakfuri,

 
َّ

ن
َ
َ أ

َّ
 ُيَتَوه

َّ
ال

َ
 ِلئ

َ
ْول

َ
ق
ْ
َعاَد ال

َ
 أ

َ
ِكيِد َوِقيل

ْ
أ  ِللتَّ

ً �ث
َ

ال
َ
َرَها ث رَّ

َ
ك

ٍس
َ
ن
َ
ْوِل أ

َ
َراَرُه ِمْن ق

ْ
ك

َ
َماِم َوت ل�قَّ  �بِ

َ
ِكيد

ْ
أ التَّ

“Diulangi tiga kali karena untuk ta’kid/penekanan. Pendapat 
lain adalah agar tidak disalahpahami bahwa penekanan 
dengan “sempurna” merupakan perkataan Anas.”58 

۞

57  HR. At Tirmidzi no.589 dan dihasankan oleh Syaikh Al Albani
58  Tuhfatul Ahwadzi 3/158
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۞

Ibadah haji adalah ibadah yang sangat butuh banyak 
pengorbanan, baik harta, tenaga dan pikiran. Tentunya 

kita semua berharap dan sangat mendambakan agar bisa 
segera menunaikannya. Bagi yang dimudahkan oleh Allah 
menunaikannya, hendaknya berupaya mengikhlaskan niat 
kita hanya kepada Allah l semata. Bukan karena pujian 
manusia, riya’ atau “gengsi-gengsian”. Semoga amal ibadah 
haji menjadi timbangan yang berat kelak serta menjadi 
sarana untuk masuk surga tanpa hisab serta dapat menikmati 
kenikmatan terbesar di surga yaitu memandang wajah Allah 
yang mulia.

Semoga buku ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi 
jamaah haji dan umrah agar mereka tetap sehat dan fit selama 
menunaikan ibadah haji dan umrah. Bisa fokus dan khusyu’ 
tanpa harus terganggu dengan permasalahan kesehatan 
yang mana permasalahan kesehatan selama haji dan umrah 
menjadi perhatian bersama dan memang difokuskan untuk 
menangani hal ini. Kami berharap semoga jamaah haji kaum 
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muslimin bisa melaksanakan haji dan umrah dengan sehat 
serta mencapai haji yang mabrur dengan balasan surga Allah 
l.

Saran, masukan dan kritik yang bersifat membangun 
kami harapkan untuk buku ini. Kami juga berdoa semoga 
Allah senantiasa memberika taufik dan hidayahnya kepada 
kita semua. Semoga Allah menjadikan buku ini sebagai 
amal jariyah penulis untuk mengharap ridha-Nya. Semoga 
Allah menjadikan kita semua bisa memberikan manfaat bagi 
manusia karena sebaik-baik manusia adalah yang paling 
bermanfaat bagi orang lain.

Alhamdulillahilladzi bi ni’matihi tatimmush sholihaat, 
wa shallallahu ‘ala nabiyyina Muhammad wa ‘ala alihi wa 
shahbihi wa sallam.

۞
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• Menempuh pendidikan spesialis patologi klinik di FK 
UGM Yogyakarta

• Kepala Bidang IV Kemuslimahan Yayasan Pendidikan 
Islam Al-Atsari Yogyakarta, sekarang memegang bidang 1 

Pendidikan
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• Pimpinan Redaksi Majalah Kesehatan Muslim 

۞
• Aktif menulis di berbagai situs dan majalah seperti:

• www.muslimafiyah.com (Situs pribadi)
• www.muslim.or.id (kontributor)

• www.konsultasisyariah.com (pengasuh rubrik kesehatan)
• www.kesehatanmuslim.com (pimpinan redaksi majalah 

dan situs)
• Pengasuh rubrik kesehatan majalah TEDUH

۞
Kontak kami bisa melalui: 

• Twitter : @raehanulbahraen
• Email : raehanul@yahoo.com

• Facebook : http://www.facebook.com/profile.
php?id=1821705253

۞

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.



168 169

Biodata Penulis Biodata Penulis

• 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.

Allah l berfirman,
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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 l membalas amal kaum muslimin 
sekalian, dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba-Nya 
yang ikhlas dalam mengharap wajah-Nya.

۞
www.kesehatanmuslim.com
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Buku Tim Kesehatan 
Muslim Yang Telah 

Terbit

۞

Buku kami yang telah terbit dan 
dibagikan gratis :

• Tuntunan Bersuci dan Shalat bagi Orang Sakit. 
Telah dicetak sebanyak 12.000 eksemplar.

• Fikih Kesehatan Kontemporer Terkait Puasa dan 
Ramadhan. Telah dicetak sebanyak 5.000 eksemplar.

• Sehat dan Mabrur Saat Haji dan Umrah. Telah 
dicetak sebanyak 2.000 eksemplar.

• Nasihat Indah Untuk Orang Sakit. Telah dicetak 
sebanyak 4.000 eksemplar
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Kontak kami :

۞
www.kesehatanmuslim.com 

e-mail : redaksi@kesehatanmuslim.com
HP : 089691415115

Buku yang terbit dalam bentuk e-book :

• Untukmu Dokter dan Pasien

• Adab-Adab Dokter Muslim

• Fikih Kesehatan Kontemporer Terkait Puasa dan 
Ramadhan

• Doa-Doa Bagi Orang Sakit dan Yang Tertimpa 
Musibah

• Sehat dan Mabrur Saat Haji dan Umrah

• Ensiklopedi Khitan

• Saudaraku Yang Sedang Sakit, Apa Yang Anda 
Perbuat Setelah Sembuh ?

Seluruh e-book bisa di download gratis di  
www.kesehatanmuslim.com 

۞
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