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Surat dari Redaksi
Assalamu’alaikum warahmatullahi wa barakatuh

Pembaca Majalah Kesehatan Muslim yang semoga selalu 
dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. 
Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda 
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, kepada keluarga, sahabat 
dan yang mengikuti beliau hingga akhir zaman.

Alhamdulillah,  Majalah Kesehatan Muslim bisa menerbitkan 
edisi ke empatbelas dengan tema “Membersihkan kulit wajah dan 
hati”.  Kami membahas pembahasan konsep pembersihan jiwa dan 
hati. Tentunya tidak mesti kulit dan fisik saja yang dibersihkan, 
tetapi hati dan jiwa lebih penting untuk dijaga kebersihannya. 
Selain itu kami sajikan pula artikel-artikel pilihan, pembahasan 
masalah kesehatan terkini, fikih kesehatan, serta rubrik konsultasi 
kesehatan. 

Perlu pembaca ketahui, Majalah Kesehatan Muslim dapat di 
didownload secara gratis di web kami. Semua majalah kesehatan 
muslim dari edisi perdana bisa di peroleh secara gratis dan kami 
mempersilahkan kepada semua pembaca agar menyebarkan 
file majalah ini. Memberikan kepada keluarga, kerabat dan 
teman. Semoga ini menjadi kemudahan bagi kita bersama untuk 

memperoleh ilmu dan mengamalkan ilmu kita.

Semoga Majalah ini tetap eksis dan kami 
selalu berharap agar majalah ini mendapat 

keberkahan dari Allah Azza wa Jalla, 
bisa bermanfaat bagi kaum muslimin 
dan tetap langgeng. Akhirnya kepada 
para pembaca, kami haturkan selamat 
membaca.

Redaksi



M
aj

al
ah

 K
es

eh
at

an
 M

us
lim

4

www.kesehatanmuslim.com
Kunjungi kami di 
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Bersedekah Agar 
Ditambahkan 
Rizkinya Di Dunia 
Syirik? 

Oleh:  Ustadz Abu Abdil Muhsin Firanda Andirja, MA 
(Pengajar di Masjid nabawi)



M
aj

al
ah

 K
es

eh
at

an
 M

us
lim

6

Donasikan Sebagian Harta anda 
untuk membantu kami dalam 
mengembangkan Majalah Kesehatan 
Muslim. 
Berapapun yang anda transferkan insya Alloh 
akan menjadi pendukung keberlangsungan 
majalah ini dan semoga usaha kita ini 
menjadi pemberat timbangan amal kita di 
hari perhitungan kelak. 
Silahkan Transfer donasi anda ke : 

BNI SYARIAH 0297743582
Kode Bank : 009
Atas nama : 
ADIKA MIANOKI
Bagi donatur yang telah mentransfer, 
diharapakan untuk konfirmasi ke No HP 
089691415115 dengan format : nama#rek 
asal#jumlah#mkm

Di antara perkara-perkara yang disangka merusak 
keikhlasan, bahkan dianggap perbuatan kesyirikan adalah 
beribadah disertai dengan niat mencari kemaslahatan 

dunia yang dizinkan oleh syari'at. Banyak dalil yang menunjukan akan 
hal ini, diantaranya firman Allah

ُغوا َفْضال ِمْن رَبُِّكْم تـَ بـْ   لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَ
"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) 

dari Tuhanmu" (QS Al-Baqoroh : 198)
Para ulama telah sepakat bahwa seseorang yang melaksanakan 

ibadah haji sambil berdagang maka hajinya sah, berdasarkan ayat 
ini. Tentunya seseorang yang berhaji sambil berdagang tidaklah ia 
memaksudkan dengan perdagangannya untuk riyaa'. Karenanya 
perdagangannya tersebut bukanlah kesyirikan. Akan tetapi niatnya 
adalah ia berhaji sambil berdagang, dan berdasarkan ayat ini Allah 
membolehkan niat seperti ini. Contoh lagi sabda Nabi shallallahu 
'alaihi wa sallam

َدَقِة َداُوْوا َمْرَضاُكْم ِبلصَّ
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"Obati orang-orang sakit diantara kalian dengan sedekah" (Dihasankan oleh 
Al-Albani dalam Shahih at-Targhib wa at-Tarhiib no 744)

Hadits ini menunjukan akan bolehnya seseorang bersedekah dengan 
niat agar orang yang sakit dari keluarganya disembuhkan oleh Allah 
dengan sebab sedekah tersebut.

Nabi juga bersabda :

ْلَيِصْل رَِحَُه َأ َلُه ِف أََثرِِه فـَ َنسَّ ْبَسَط َلُه ِرزُْقُه َأْو يـُ َمْن َسرَُّه َأْن يـُ
"Barang siapa yang senang untuk dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan 

umurnya maka hendaknya ia menyambung silaturahmi" (HR Bukhari 2067 dan 
Muslim 2557)

Hadits ini jelas menunjukkan akan bolehnya seseorang 
bersilaturahmi dengan niat agar dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan 
umurnya. Bahkan Allah berfirman

ْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال َيَْتِسُب تَِّق اللََّ َيَْعْل َلُه َمْرًَجا )٢(َويـَ َوَمْن يـَ
“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya 

jalan keluar. dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya” 
(At-Tholaaq : 2-3)

Ayat ini jelas bahwsanya boleh seseorang bertakwa kepada Allah 
dengan niat agar diberi jalan keluar oleh Allah dan diberi rizki 
dari arah yang tidak ia persangkakan. Sebagian ulama menyangka 
bahwasanya jika dalam ibadah tercampurkan/tersyarikatkan niat-
niat keduniaan maka ibadah tersebut tidak sah. Akan tetapi hal ini 
merupakan kesalahan. Al-Imam Al-Qoroofi salah seorang ulama besar 
dari madzhab Maliki telah menjelaskan dengan gamblang tentang 
perbedaan antara riyaa' dengan mencampurkan niat keduniaan dalam 
ibadah. Al-Qorofi rahimahullah berkata : 

"Perbedaan yang ke 102, antara kaidah riyaa' dalam peribadatan dengan 
kaidah tasyriik (mencampurkan niat keduaniaan-pen) dalam ibadah. Ketahuilah 
bahwasanya riyaa' dalam peribadatan adalah syirik, serta mempersyerikatkan 
bersama Allah dalam ketaatannya. Dan hal ini melazimkan kemaksiatan dan 
dosa, serta batilnya ibadah tersebut….

Penjelasan kaidah (riyaa') ini dan rahasainya adalah seseorang 
mengamalkan suatu amalan yang diperintahkan untuk bertaqorrub dan M

aj
al

ah
 K

es
eh

at
an

 M
us

lim

7



M
aj

al
ah

 K
es

eh
at

an
 M

us
lim

8

dia memaksudkan dengan amalan tersebut wajah Allah dan juga agar 
orang-orang mengagungkannya atau sebagian orang, maka dengan 
diagungkannya dia sampailah kemanfaatan orang-orang tersebut 
kepadanya atau ia terhindarkan dari gangguan mereka. Ini adalah 
kaidah dari salah satu dari dua model riyaa'.

Adapun model yang lain, yaitu ia beramal dengan suatu amalan 
yang ia sama sekali tidak mengharapkan wajah Allah, akan tetapi 
ia hanya ingin (pengagungan/sanjungan) manusia saja. Model 
ini dinamakan dengan riyaa yang murni, adapun model yang 
pertama dinamakan dengan riyaa' syirik, karena model ini tidak ada 
pensyarikatan, semata-mata mengharapkan pujian manusia saja, 
adapun model yang pertama pensyarikatan antara manusia dan 
Allah….

Adapun hanya sekedar pensyarikatan –seperti seseorang yang 
berjihad untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dengan berjihad 
dan juga untuk memperoleh harta gonimah- maka hal ini tidaklah 
memudhorotkannya, serta ijmak (kesepakatan/konsensus) ulama 
bahwasanya hal ini tidak haram baginya, karena Allah menjadikan 
harta gonimah dalam ibadah jihad. Maka tentunya ada perbedaan 
antara seseorang yang berjihad agar orang-orang mengatakan "ia 
adalah seorang pemberani", atau agar sang imam/pemimpin negara 
menghormatinya sehingga memberikannya banyak harta dari baitul 
maal, maka hal ini dan yang semisalnya adalah riyaa' yang haram. 
Berbeda dengan seseorang yang berjihad untuk memperoleh budak 
tawanan wanita, hewan tunggangan perang, dan persenjataan 
musuh, maka hal ini tidaklah memudorotkannya, padahal ia telah 
mensyerikatkan (niatnya-pen). Dan tidaklah dikatakan bahwasanya 
hal ini adalah riyaa, karena riyaa' adalah ia beramal agar makhluk 
Allah melihatnya… maka barangsiapa yang tidak melihat dan tidak 
memandang maka tidaklah dikatakan pada suatu amalan –dari sisinya- 
adalah riyaa'. Harta gonimah dan yang semisalnya tidaklah dikatakan 
ia melihat atau memandang, maka tidaklah benar jika dikatakan lafal 
riyaa' kepada benda-benda ini karena mereka tidak melihat.

Demikian pula seseorang yang haji lalu mensyarikatkan dalam 
hajinya maksud untuk berdagang, yaitu mayoritas tujuannya atau 
bahkan seluruhnya adalah bersafar untuk berdagang secara khusus, 
dan hajinya –ia maksudkan atau tidak- akan tetapi hanya bersifat 
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mengikuti tujuan dagangnya. Hal ini juga tidaklah merusak keabsahan 
hajiaya, dan tidak menimbulkan dosa dan kemaksiatan.

Demikian pula orang yang berpuasa agar tubuhnya sehat, atau 
agar hilang penyakitnya yang bisa disembuhkan dengan puasa, maka 
jadilah penyembuhan merupakan tujuannya atau diantara tujuannya 
dan puasa dibarengkan dalam tujuannya. Lalu ia melakukan puasa 
disertai dengan tujuan-tujuan ini. Hal ini tidaklah merusak puasanya, 
bahkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah memerintahkan dalam 
sabdanya, "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang 
telah mampu maka menikahlah, barang siapa yang tidak mampu maka 
hendaklah ia berpuasa, karena puasa bisa menjadi perisai baginya", 
yaitu pemutus syahwatnya. Maka Nabi memerintahkan berpuasa 
untuk tujuan ini, jika hal ini bisa merusak keabsahan puasa, tentunya 
Nabi tidak akan memerintahkan hal ini dalam peribadatan, dan juga 
tidak menyertakan tujuan ini dalam niat ibadah. Diantaranya juga 
orang yang memperbarui wudhunya agar lebih segar dan lebih bersih.

Seluruh tujuan-tujuan ini tidaklah terdapat padanya pengagungan 
makhluk. Akan tetapi hanyalah pensyerikatan perkara-perkara 
kemaslahatan yang tidak memiliki indra, dan tidak bisa memiliki indra 
(penglihatan) dan tidak layak untuk diagungkan. Maka hal ini tidaklah 
merusak keabsahan ibadah…

Benar bahwasanya tujuan-tujuan ini yang mencampuri ibadah bisa 
jadi mengurangi ganjaran ibadah. Ibadah yang tujuannya murni dan 
bersih dari tujuan-tujuan duniawi ini maka pahalanya lebih besar dan 
banyak. Adapun dosa dan batilnya ibadah maka tidaklah ada dalilnya" 
(Al-Furuuq li Al-Qoroofi, tahqiq : Umar Hasan Al-Qiyyaam, 
Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama 3/10-12)

Akan tetapi tentunya ada perbedaan antara seseorang yang niatnya 
murni semata-mata karena mencari ganjaran akhirat, lantas setelah 
itu ia memperoleh kenikmatan-kenikmatan dunia. Maka orang yang 
seperti ini tentunya tidak berkurang sama sekali pahalanya. Berbeda 
dengan seseorang yang sejak awal beribadah dalam niatnya sudah 
tercampur niat keduniaan (untuk memperoleh harta dunia) maka 
orang inilah yang pahalanya berkurang. (Lihat Ihkaam Al-Ahkaam 
karya Ibnu Daqiiq al-'Ied hal 492,)

Seorang yang berjihad niatnya semata-semata untuk menegakkan 
kalimat Allah dan berharap ganjara akhirat, lantas setelah itu ia M
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memperoleh gonimah harta rampasan perang musuh maka pahalanya 
sempurna. Karenanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun serta para 
sahabat mengambil harta rampasan perang. Berbeda halnya dengan 
seseorang yang sejak awal berangkat berjihad niatnya sudah tercampur 
dengan tujuan untuk memperoleh harta rampasan perang. Nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda ;

ُلَثِي َأْجرِِهْم ِمَن ُلوا ثـُ ْوَن اْلَغِنْيَمَة ِإالَّ تـََعجَّ بـُ ُيِصيـْ ْغزُو ِف َسِبْيِل هللِا فـَ  َما ِمْن غَازَِيٍة تـَ
ُبوا َغِنْيَمًة َتَّ َلُْم َأْجرُُهْم ُلُث َوِإْن لَْ ُيِصيـْ َقى َلُُم الثـُّ بـْ اآلِخرَِة َويـَ

"Tidaklah ada pasukan yang berjihad di jalan Allah lalu memperoleh harta 
gonimah kecuali mereka telah menyegerakan dua pertiga pahala akhirat mereka, 
dan tersisa bagi mereka sepertiga pahala akhirat mereka. Jika mereka tidak 
memperoleh gonimah maka sempurnalah pahala mereka" (HR Muslim 1905)

Karenanya mungkin kita bisa membagi permasalahan ini dalam 
beberapa bagian berikut:

Pertama :  Seseorang yang beribadah murni karena riyaa…, sama 
sekali tidak terbetik dalam hatinya keinginan untuk meraih pahal 
akhirat. Riyaa yang seperti ini jika selalu terjadi dalam peribadatan, 
maka hampir-hampir tidak dilakukan oleh seorang muslim, akan 
tetapi terjadi para orang-orang munafik

Kedua : Seseorang yang beribadah dengan riyaa', ia mengharapkan 
wajah Allah, ia mengharapkan ganjaran akhirat, akan tetapi ia juga 
mengharapkan pujian manusia, sanjungan dan pengagungan dari 
mereka terhadap dirinya. Inilah riyaa' yang sering menimpa kaum 
muslimin.

Ketiga : Seseorang yang tatkala beribadah sama sekali tidak terbetik 
dalam hatinya untuk memperoleh ganjaran akhirat, akan tetapi niatnya 
murni untuk mencari perkara duniawi, inilah yang dinamakan oleh 
Al-Qoroofi dengan Riyaa nya ikhlas/murni. Allah berfirman :

َيا َوَما َلُه ِف اآلِخرَِة ِمْن َخالٍق نـْ َنا آِتَنا ِف الدُّ ُقوُل رَبـَّ َفِمَن النَّاِس َمْن يـَ
Maka di antara manusia ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan Kami, 

berilah Kami (kebaikan) di dunia", dan Tiadalah baginya bagian (yang 
menyenangkan) di akhirat. (QS Al-Baqoroh : 200)
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Keempat : Seseorang yang beribadah murni ikhlash karena Allah, 
dan tidak ada dalam niatnya untuk memperoleh pujian manusia, 
dan juga tidak ada niat untuk memperoleh tujuan duniawi. Maka 
orang seperti ini pahalanya sempurna, meskipun setelah itu ternyata 
ia memperoleh perkara-perkara dunia, baik dipuji atau memperoleh 
harta dunia karena amalannya maka sama sekali tidak mempengarui 
kesempurnaan pahalanya.

Hal ini seperti seseorang yang setelah beramala sholeh lalu ia dipuji 
orang lain, dan kemudian dalam hatinya terbetik rasa gembira dengan 
pujian tersebut. Maka ini tidaklah mempengaruhi kesempurnaan 
pahala ibadanya yang telah ia kerjakan dengan ikhlas tanpa 
mengharapkan pujian manusia.

Ada yang menanyakan pada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam,

ْعَمُل اْلَعَمَل ِمَن اْلَْيِ َوَيَْمُدُه النَّاُس َعَلْيِه َقاَل » ِتْلَك َعاِجُل  َأرَأَْيَت الرَُّجَل يـَ
.» ُبْشرَى اْلُمْؤِمِن

“Bagaimana pendapatmu dengan orang yang melakukan suatu amalan 
kebaikan, lalu setelah itu dia mendapatkan pujian orang-orang. Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan, “Itu adalah berita gembira bagi 
seorang mukmin yang disegerakan.” (HR Muslim 2642). An-Nawawi 
rahimahullah mengatakan, “Ini pertanda bahwa Allah ridho dan mencintainya. 
Lalu Allah menjadikan makhluk/manusia mencintainya pula" (Al-Minhaaj 
Syarh Shahih Muslim 16/189)

Demikian pula seseorang yang berjihad ikhlash dan tidak terbetik 
dalam hatinya untuk mecari gonimah, lantas setelah itu iapun 
memperoleh harta gonimah.

Kelima : Seseorang yang beribadah ikhlash karena mengharapkan 
wajah Allah, akan tetapi ia menyertakan dalam niatnya tujuan-tujuan 
yang lain, maka kondisi orang ini ada tiga kemungkinan

(1)  Tujuan-tujuan tersebut juga merupakan tujuan yang mulia 
dan berkaitan dengan akhirat. Maka orang seperti ini memperoleh 
ganjaran yang ganda berdasarkan niat gandanya. Contohnya seseorang 
imam yang sengaja memperpanjang ruku'nya karena ia merasa ada 
makmum yang terlambat yang segera ingin ruku' bersamanya agar 
memperoleh pahala raka'at. Maka imam ini telah melakukan dua 
kebaikan. Al-'Iz bin Abdis Salaam berkata, "Apakah perbuatan M
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seorang imam yang menunggu makmum masbuq agar mendapatkan 
ruku' termasuk kesyirikan?. Aku katakan bahwasanya sebagian 
ulama menyangka perkaranya demikian, akan tetapi perkaranya 
tidak sebagaimana yang mereka sangka. Justru hal ini adalah bentuk 
mengumpulkan dua qurbah (amal sholeh), karena ia telah membantu 
makmum untuk mendapatkan ruku' dan ini merupakan amal sholeh 
tersendiri" (Qowaa'id Al-Ahkaam Fi Mashoolih al-Anaam, karya 
Al-'Izz bin Abdis Salaam 1/212, tahqiq DR Utsman Jum'at, Daarul 
Qolam)

Lalu Al-'Izz bin Abdis Salaam menyebutkan dalil akan hal ini, 
yaitu bahwasanya ada seseorang yang sholat sendirian lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, "ُيَصَلَي َمَعُه؟ ُق َعَلى َهَذا فـَ َتَصدَّ  Adakah "َأآل رَُجٌل يـَ
seseorang yang bersedekah terhadap orang ini, lalu sholat berjama'ah 
bersamanya?. (HR Abu Dawud 574 dan dishahihkan oleh Al-
Akbani). Lalu ada seseorang yang sholat bersama orang tersebut. Dan 
Nabi tidak menjadikan amalan ini sebagai suatu bentuk riyaa' atau 
kesyirikan (Lihat Qowaa'idul Ahkaam 1/213).

Dalil lain yang menunjukkan akan hal ini adalah sabda Nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam :

ِبِّ، فأَتوُز؛ َها، َفَأْسَُع ُبكاَء الصَّ اَلِة وََأَن ُأرِْيُد َأْن ُأَطوَِّل ِفيـْ ْوُم ِإَل الصَّ  ِإنِّ َلَقـُ
كراِهَيَة َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمِِّه

"Sungguh aku hendak sholat dan aku ingin memperpanjang sholatku, lalu 
aku mendengar tangisan anak kecil, maka akupun meringankan/mempercepat 
sholatku kawatir memberatkan ibunya" (HR Abu Dawud no 755 dan 
dishahihkan oleh Al-Albani)

َقاَل ِإنِّ َلَُصلِّي  َعْن َأِب ِقاَلَبَة َقاَل َجاَءَن َماِلُك ْبُن اْلَُوْيِرِث ِف َمْسِجِدَن َهَذا فـَ
اَلَة ُأَصلِّي َكْيَف رَأَْيُت النَِّبَ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي ِبُكْم َوَما ُأرِْيُد الصَّ

Dari Abu Qilabah ia berkata, "Malik bin Al-Huwairits radhiallahu 
'anhu datang di masjid kami ini, lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku akan 
sholat mengimami kalian, dan sebenarnya aku tidak ingin sholat, aku sholat 
sebagaimana aku melihat Nabi shlallallalhu 'alaihi wa sallam sholat" (HR Al-
Bukhari 677).

Al-Hafiz Ibnu Hajr berkata, "Malik bin al-Huwaits memandang 
bahwa mengajari tata cara sholat dengan praktek lebih jelas dari pada M
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dengan perkataan. Ini dalil akan bolehnya hal ini, dan hal ini tidak 
termasuk dalam bab kesyirikan dalam ibadah" (Fathul Baari 2/163)

(2)    Tujuan-tujuan tersebut berkaitan dengan dunia, akan tetapi 
diperbolehkan dalam syari'at berdasarkan dalil-dalil yang ada. Seperti 
seseorang yang bersilaturahmi selain ingin memperoleh pahala dari 
Allah ia juga ingin diperpanjang umurnya dan ditambah rizkinya. 
Atau seseorang yang bersedekah selain karena berharap pahala 
akhirat ia juga ingin sedekah tersebut sebagai sebab kesembuhan 
penyakit salah satu anggota keluarganya. Maka dzohir dalil-dalil 
tersebut menunjukkan bahwa niat-niat keduniaan seperti ini tidak 
mengurangi kesempurnaan pahala ibadahnya. Karena tidak mungkin 
Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memotivasi untuk beribadah dengan 
ganjaran dunia yang bisa mengurangi kesempurnaan pahala akhirat. 
Nabilah yang memotivasi untuk memperpanjang umur dan lapangnya 
rizki dengan bersilaturahmi.

(3)    Tujuan-tujuan tersebut berkaitan dengan dunia, akan tetapi 
tidak ada nash/dalil khusus yang menjelaskan akan kebolehannya. 
Contoh tidak ada dalil bahwasanya jika seseorang menjadi imam 
masjid lantas akan dilapangkan rizkinya, atau seseorang yang 
berdakwah akan ditambah rizkinya. Maka kondisi orang yang seperti 
ini ada dua model:

* Perkara dunia yang menjadi tujuannya ternyata ia tujukan untuk 
amalan akhirat. Contohnya seseorang yang menjadi imam dengan 
niat untuk memperoleh upah imam, lantas ia niatkan upah tersebut 
untuk menjalankan amal sholeh, seperti untuk berbakti kepada 
kedua orangtuanya, atau agar bisa bersedekah pada fakir miskin, 
dsb. Maka dzohirnya ia sama dengan model yang (1) di atas, yang 
memiliki tujuan ganda tapi seluruhnya merupakan tujuan akhirat. 
Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata, "Yang mustahab/disunnahkan 
adalah seseorang mengambil (upah) untuk bisa berhaji, bukan 
berhaji untuk mengambil upah. Hal ini berlaku bagi seluruh upah 
yang diambil dari amal sholeh. Barang siapa yang mencari rizki 
(mengambil upah) agar bisa belajar atau agar bisa mengajar atau 
untuk berjihad maka baik. Sebagaimana datang dari Nabi shallallahu 
'alaihi wa sallam bahwasanya beliau bersabda :

َها َوَتُْخُذ نـَ ْرِضُع ابـْ ْغزُْوَن ِمْن ُأمَِّت َوَيُْخُذْوَن ُأُجْورَُهْم َمَثُل ُأمِّ ُمْوَسى تـُ  َمَثُل الَِّذْيَن يـَ
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َأْجرََها
"Permisalan orang-orang yang berperang (berjihad) dari umatku dan 

mengambil upah mereka (gonimah dan lain-lain -pen) seperti ibunya nabi 
Muasa yang menyusui anaknya lalu mengambil upahnya" (Dilemahkan oleh 
Syaikh Al-Albani)

Nabi menyamakan mereka (para mujahid) dengan seseorang yang 
melakukan suatu pekerjaan karena suka dengan pekerjaan tersebut, 
sebagaimana ibunya Musa yang menyusui Nabi Musa. Hal ini berbeda 
dengan wanita penyusu sewaan… Adapun orang yang berbuat dalam 
bentuk amal sholeh agar bisa memperoleh rizki maka ini termasuk 
amalan dunia.

َيا َمْقُصْوَدُه نـْ َلًة َوَمْن َتُكْوَن الدُّ َيا َوِسيـْ نـْ ْيُن َمْقُصْوَدُه وَالدُّ َفْرٌق بـَْيَ َمْن َيُكْوُن الدِّ  فـَ
َلًة ْيُن َوِسيـْ وَالدِّ

Maka berbeda antara seseorang yang agama merupakan tujuannya dan 
dunia hanyalah wasilah/perantara dengan seseorang yang dunia merupakan 
tujuan sedangkan agama adalah wasilah/perantaranya. Orang yang seperti ini 
dzohirnya ia tidak akan memperoleh bagian di akhirat" (Majmu' Fatawa Ibnu 
Taimiyyah 26/19-20)

* Perkara dunia yang menjadi tujuannya adalah tidak ia kaitkan 
dengan tujuan akhirat. Seperti contohnya ia hanya ingin memperoleh 
upah imam dalam rangka tujuan-tujuan duniawi murni, maka inilah 
yang mengurangi kesempurnaan pahala akhirat dan ibadah yang ia 
lakukan.
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Bersentuhan Kulit 
Antara Suami 

Istri, Apakah 
Membatalkan 

Wudhu?
Oleh 

Ustadz Aris Munandar, SS, M.Pi
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Hadits:

ْعَض َأْزوَاِجِه ُثَّ ُيَصلِّي َواَل َقبُِّل بـَ  َعْن َعاِئَشَة َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يـُ
ُأ تـََوضَّ يـَ

Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi itu sering mencium salah seorang istri 
kemudian beliau langsung shalat tanpa mengulang wudhu (HR Nasai  170 dan 
dinilai shahih oleh al Albani).

Faidah yang bisa diambil:
Jika terjadi sentuhan langsung antara laki-laki dan 

perempuan apakah membatalkan wudhu ataukah tidak 
ada tiga pendapat ulama.

Pendapat pertama, wudhu itu batal baik sentuhan 
tersebut diiringi dengan syahwat ataukah tidak.

Ibnu Katsir mengatakan, “Pendapat yang mengatakan wajibnya 
berwudhu karena sekedar menyentuh perempuan adalah pendapat 
Syafii dan para ulama mazhab Syafii, Malik dan pendapat yang 
terkenal dari Ahmad bin Hanbal” (Tafsir al Qur’an al Azhim 1/669, 
terbitan Dar Salam).Pendapat ini juga didukung oleh Ibnu Hazm. 
Ibnu Mas’ud dan Ibnu Umar juga berpendapat dengan pendapat ini.

Pendapat kedua, bersentuhan dengan perempuan 
tidaklah membatalkan wudhu sama sekali. Inilah pendapat 
Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan asy Syaibani dan 
sebelumnya merupakan pendapat Ibnu Abbas, Thawus, 
al Hasan al Bashri dan Atha’. Pendapat inilah yang dipilih 
oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.

Pendapat ketiga mengatakan bahwa menyentuh 
perempuan itu membatalkan wudhu jika diiringi syahwat 
dan tidak membatalkan wudhu jika tanpa syahwat.
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Pendapat yang paling kuat adalah pendapat kedua 
mengingat dalil-dalil sebagai berikut.

Dari Abu Hurairah, dari Aisyah, aku kehilangan Rasulullah pada 
suatu malam dari tempat tidurku lalu kucari-cari. Akhirnya 
tanganku memegang bagian dalam telapak kaki Nabi. Ketika itu 

Nabi di masjid dan kedua telapak kakinya dalam posisi tegak. Saat itu Nabi 
sedang mengucapkan doa, ‘Ya Allah, aku berlindung dengan ridhaMu dari 
murkaMu dan dengan maafMu dari hukumanMu. Aku berlindung dengan 
diriMu dari siksaMu. Aku tidak mampu memujimu sebagaimana pujianMu 
untuk diriMu sendiri’ (HR Muslim no 222).

Dari Aisyah, Aku tidur melintang di hadapan Rasulullah yang 
sedang shalat. Kedua kakiku terletak di arah kiblat. Jika beliau hendak 
bersujud beliau sentuh kakiku sehingga kutarik kedua kakiku. Jika 
beliau bangkit berdiri kembali kuluruskan kakiku. Aisyah bercerita 
bahwa pada waktu itu tidak ada lampu di rumah (HR Bukhari no 375 
dan Muslim no 272).

Kedua hadits di atas menunjukan bahwa sentuhan antara laki-laki 
dan perempuan tidaklah membatalkan wudhu. Seandainya wudhu 
batal tentu shalat yang Nabi lakukan juga batal.

Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi itu sering mencium salah seorang 
istri kemudian beliau langsung shalat tanpa mengulang wudhu (HR 
Nasai 170 dan dinilai shahih oleh al Albani).

Hadits ini menunjukkan bahwa sentuhan bersyahwat itu tidak 
membatalkan wudhu. Sebagaimana kita ketahui bahwa mencium istri 
itu identik dengan syahwat
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Ketika 
Sahabat Kita 
Membeberkan 
Rahasia Kita 
Oleh ustadz Firanda Andirja, MA 

(pengajar di Masjid Nabawi Madinah)

Setiap kita memiliki rahasia-rahasia dalam kehidupan ini 
yang kita berusaha untuk menyembunyikannya dari 
orang lain…, baik rahasia-rahasia yang positif yang 

menyenangkan hati kita, maupun rahasia-rahasia negatif yang berkaitan 
dengan aib-aib kita. Tidak ada orang lain yang mengetahui rahasia-
rahasia tersebut, hanya Allahlah Yang Maha Mengetahui Yang ghaib 
dan yang mengetahuinya.
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Akan tetapi terkadang hati seseorang terasa sempit dengan rahasianya 
yang ia simpan…ia ingin sekali menyampaikan rahasia tersebut 
kepada orang lain yang amanah yang bisa menjaga rahasianya…, 
lantas kepada siapakah ia meletakkan rahasianya tersebut ??, terlebih 
lagi jika rahasia tersebut berkaitan dengan aibnya sendiri !!
Bayangkan jika sahabat kita telah menyimpan rahasia kita dengan 
penuh amanah selama sepuluh tahun…lantas tatkala terjadi pertikaian 
antara kita dan dia yang membuatnya marah…akhirnya sahabat 
kitapun membeberkan rahasia aib kita tersebut !!!

Membeberkan rahasia adalah pengkhianatan
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

َفَت َعْنُه َفِهَي َأَماَنٌة َث الرَُّجَل ِبَِدْيٍث ُثَّ اْلتـَ الرَُّجُل ِإَذا َحدَّ
“Jika seseorang mengabarkan kepada orang lain suatu kabar, kemudian 

ia berpaling dari orang yang dikabari tersebut maka kabar itu adalah 
amanah (atas orang yang dikabari) (HR At-Tirmidzi (1959) dan Abu 
Dawud (4868). Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam as-
Shahiihah (1090).)
Makna berpaling yaitu si penyampai kabar tatkala hendak 
menyampaikan kabarnya menengok ke kanan dan ke kiri karena 
kahwatir ada yang mendengar. Sikapnya memandang ke kanan dan 
ke kiri menunjukkan bahwa dia takut kalau ada orang lain yang 
ikut mendengar pembicaraannya, dan dia mengkhususkan kabar ini 
hanya kepada yang akan disampaikan kabar tersebut. Seakan-akan 
dengan sikapnya itu ia berkata kepada orang yang diajak bicara, 
"Rahasiakanlah kabar ini!" (Lihat Tuhfatul Ahwadzi (VI/81) dan 
‘Aunul Ma’bud (XIII/178)
Hadits ini menjelaskan bahwa seseorang hendaknya menjaga rahasia 
saudaranya jika dia faham bahwasanya saudaranya tidak ingin ada 
orang lain yang mengetahuinya, bahkan meskipun ia tidak meminta 
untuk merahasiakannya. Lantas bagaimana lagi jika ia meminta untuk 
merahasiakannya ??!!. Hadits ini juga tegas menjelaskan bahwasanya 
menjaga rahasia adalah amanah dan membongkar rahasia adalah 
bentuk pengkhianatan.

Akan tetapi…, sungguh menjaga rahasia orang lain 
lebih sulit daripada menjaga harta orang lain. 
Al-Munaawi rahimahullah berkata :
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ًنا. وَاْلِعفَُّة َعِن ًنا َكاَن َعَلى اَلْسرَاِر َأِميـْ َلْيَس ُكلُّ َمْن َكاَن َعَلى اَلْموَاِل َأِميـْ  فـَ
اْلَْموَاِل أَْيَسُر ِمَن اْلِعفَِّة َعِن ِإَذاَعِة اْلَْسرَاِر

"Tidak setiap orang yang amanah menjaga harta juga amanah menjaga 
rahasia. Menjaga diri dari harta lebih mudah dari pada menjaga diri 
untuk tidak menyebarkan rahasia" (Faidhul Qodiir 1/493, syarh hadits 
no 985)

Sungguh benar perkataan Al-Munaawi ini, lebih mudah bagi kita 
tatkala diberi amanah untuk menjaga harta orang lain dari pada tatkala 
diberi amanah untuk tidak menceritakan rahasia orang lain.

Ar-Rooghib berkata :

ْوَصُف ِبِه ضعُف الرَِّجاِل ُدْوِر َويـُ ْبِ َوِضْيِق الصُّ رِّ ِمْن ِقلَِّة الصَّ  َوِإَذاَعُة السِّ
َياِن بـْ وَالنَِّساِء وَالصِّ

"Menyebarkan rahasia muncul dari sedikitnya kesabaran dan sempitnya 
dada, dan ini merupakan sifat para lelaki yang lemah, para wanita, dan 
anak-anak" (lihat Faidhul Qodiir 1/493)

Sebaliknya seseroang berkata , "Menyembunyikan rahasia menunjukkan 
akan para lelaki yang mulia seperti permata, sebagaimana tidak 
ada kebaikan pada sebuah bejana yang tidak bisa menampung 
isinya maka tidak ada kebaikan pula pada seseorang yang tidak bisa 
menyembunyikan rahasia"

Menjaga rahasia sendiri saja sulit apalagi 
rahasia orang lain?
Jangankan untuk menjaga rahasia orang lain…, bahkan rahasia sendiri 
saja kita tidak kuasa untuk menyimpannya dan memendamnya dalam 
hati kita.
Seseorang penyair berkata:

رَُه َفـُهَو َأْحَُق ِإَذا اْلَمرُْء َأْفَشـى ِسـرَُّه ِبِلَسـاِنِه       َواَلَم َعلَـْيِه َغـيـْ

رَّ َأْضَيُق ْودُِع السِّ ْفِسِه      َفَصْدُر الَِّذي َيْستـَ ِإَذا َضاَق َصْدُر اْلَمرِْء َعْن ِسرِّ نـَ
"Jika seseorang membeberkan rahasianya sendiri dengan lisannya (kepada 
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orang lain)…

lantas ia mencela orang lain tersebut (karena membeberkan rahasianya) 
maka orang ini adalah orang bodoh…
Jika hatinya sempit untuk bisa menahan rahasia pribadinya…

maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya tentunya lebih sempit 
lagi…"

Jika kita tidak mampu untuk menyimpan rahasia kita lantas kita 
sampaikan kepada orang lain maka jangan menyesal jika akhirnya 
rahasia kita akan menjadi rahasia umum, sebagaimana perkataan 
seorang penyair ;

نـَْيِ َشاَع ُكلُّ ِعْلٍم لَْيَس ِف اْلِقْرَطاِس َضاَع     وَُكلُّ ِسرٍّ َجاَوَز ااِلثـْ
"Seluruh ilmu yang tidak tercatat di kertas akan lenyap….
Dan seluruh rahasia yang telah melewati dua bibir maka akan tersebar"

Betapa sering kita berkata kepada seseorang, "Tolong jaga rahasia ini, 
jangan sampai engkau menceritakannya kepada orang lain". Namun 
ternyata orang inipun menyebarkannya kepada orang lain dengan 
perkataan yang sama, "Tolong jaga rahasia ini, jangan sampai engkau 
menceritakannya kepada orang lain", dan seterusnya… hingga jadilah 
rahasia kita menjadi rahasia umum.
Yang lebih menyedihkan…terkadang seseorang menyampaikan suatu 
rahasia kepada sahabat dekatnya, dan sebelum ia menyampaikan 
rahasia kepadanya ia mewanti-wantinya untuk tidak bercerita kepada 
orang lain…lantas sahabatnya itupun berkata, "Demi Allah meskipun 
ditawarkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan 
kiriku, aku tetap tidak akan menceritakannya kepada orang lain". 
Ternyata beberapa minggu kemudian…atau sebulan kemudian…atau 
dua bulan kemudian…atau setahun kemudian…rahasia tersebut telah 
tersebar…rahasia pribadi telah berubah menjadi rahasia umum… 
bahkan akhirnya rahasia tersebut sampai langsung ke telinganya 
sendiri.
Yang lebih menyedihkan lagi jika ternyata rahasia tersebut berkaitan 
dengan aibnya….jadilah sahabatnya tadi menjadi orang yang paling 
ia benci..!!!. Bahkan terkadang karena kebenciannya terhadap (bekas) 
sahabatnya tersebut mengantarkan dia untuk membalas dendam 
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sehingga diapun balik menceritakan rahasia-rahasia bekas sahabatnya 
dengan membeberkan aib-aibnya !!!

Kepada siapa kita simpan rahasia kita ?
Berikut ini beberapa poin yang mungkin penting untuk diperhatikan 
tatkala hati kita gelisah dan ingin sekali menumpahkan rahasia kita 
kepada orang lain.

Pertama : Hendaknya kita bertanya dalam diri kita, sudah 
perlukah kita membeberkan rahasia kita kepada orang lain??, 
apakah jika kita membeberkan rahasia kita akan mendatangkan 
kemaslahatan??!!

Kedua : Sebelum kita menceritakan rahasia kita kepada orang 
lain, hendaknya kita membayangkan bagaimana jika orang 
tersebut tidak amanah??, hendaknya kita juga membayangkan 
bagaimana jika rahasia kita tersebut akhirnya tersebar?? Apakah 
kita siap menghadapinya??.

Ketiga : Kalau memang kita harus membeberkan rahasia kita 
maka hendaknya kita menceritakannya kepada orang yang sholeh 
yang terkenal dengan amanah…terutama seseorang yang berilmu 
yang kita ingin mendapatkan masukan nasehat-nasehat darinya 
dalam menghadapi problem kita

Keempat : Jangan sampai kita menceritakan rahasia kita 
kepada orang yang mencari-cari tahu rahasia kita. Orang yang 
seperti ini biasanya mudah untuk membeberkan rahasia. Seorang 
penyair berkata :

رِّ ُمِذْيُع اِلُب لِلسِّ اَل ُتذِْع ِسراًّ ِإَل َطالِِبِه *** ِمْنَك َفالطَّ
"Janganlah engkau membeberkan rahasia kepada orang yang 

mencari-cari rahasia tersebut darimu, karena pencari-cari rahasia akan 
membeberkannya"

Kelima : Janganlah kita menceritakan rahasia kita kepada 
banyak orang, karena semakin banyak orang yang kita ceritakan 
rahasia kita maka akan semakin mudah tersebar rahasia kita.



M
aj

al
ah

 K
es

eh
at

an
 M

us
lim

25

Yang sering terjadi adalah jika seseorang menghadapi sebuah 
problem lantas ia selalu ingin curhat kepada orang lain, yang 
curhat tersebut mengharuskannya untuk membeberkan rahasianya. 
Akibatnya rahasianya menjadi rahasia umum.

Para pembaca yang budiman…menjaga rahasia adalah suatu 
amanah, karenanya jika kita diminta untuk menjaga rahasia maka 
hendaknya kita benar-benar memegang amanah tersebut…, namun 
jika kita merasa tidak mampu untuk menjaganya maka hendaknya 
kita tolak permintaan tersebut. Jika memang orang yang meminta 
tersebut tetap ngotot menceritakan rahasianya kepada kita, maka 
hendaknya kita mempersyaratkan agar memaafkan kita jika rahasia 
tersebut tersebar dikemudian hari.

Donasikan Sebagian Harta anda 
untuk membantu kami menerbitkan dan 
menyebarkan Buku-buku Gratis. silahkan 
donasikan sebagian harta anda ke :

BNI SYARIAH 0297743582
Kode Bank : 009
Atas nama : 
ADIKA MIANOKI

Bagi donatur yang telah mentransfer, 
diharapakan untuk konfirmasi ke No HP 
089691415115dengan format : nama#rek 
asal#jumlah#bukugratis
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[Donasi Kegiatan 
Tim Kesehatan 
Muslim]

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 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.
•	 Pembuatan	video	edukasi	bertemakan	kesehatan-Islam.
•	 Pengobatan	gratis	bagi	kaum	muslimin	yang	tidak	mampu.
•	 Seminar	dan	talkshow	bertemakan	kesehatan-Islam.
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•	 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 (Kode Bank :009) No 
Rek 0297743582

A.n. ADIKA MIANOKI

Setelah transfer mohon konfirmasi ke no HP 
0896 9141 5115

Contoh format konfirmasi : Abdullah#1Maret
2012#Jogja#500.000

InsyaAllah update laporan donasi akan 
kami laporkan setiap bulan melalui website 
kesehatanmuslim.com. 

Allah Ta’ala berfirman,

َتْت َسْبَع َسَناِبَل ِف بـَ ْنِفُقوَن َأْموَاَلُْم ِف َسِبيِل اللَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـْ  َمَثُل الَِّذيَن يـُ

َلٍة ِمَئُة َحبٍَّة وَاللَُّ ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء وَاللَُّ وَاِسٌع َعِليٌم بـُ ُكلِّ ُسنـْ

 “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) 
orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan 
Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang 
menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir 
seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi 
siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas 
(karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al 
Baqarah: 261)

Semoga Allah Ta’ala membalas amal kaum 
muslimin sekalian, dan menjadikan kita sebagai 
hamba-hamba-Nya yang ikhlas dalam mengharap 
wajah-Nya

Bagi kaum 
muslimin yang 
berminat menyisihkan 
hartanya untuk membantu 
penerbitan	leaflet	gratis	
ini bisa mentransfer ke no 
rekening berikut :

BNI SYARIAH 
0297743582
Kode Bank : 009
Atas nama : 
ADIKA MIANOKI

Bagi donatur yang telah 
mentransfer, diharapakan 
untuk konfirmasi ke No 
HP 089691415115dengan 
format : nama#rek 
asal#jumlah#bukugratis

www.kesehatanmuslim.com 

PIN BB : 32356208



M
aj

al
ah

 K
es

eh
at

an
 M

us
lim

28

MENGUSIR 
JERAWAT  YANG 
MEMBANDEL

Penulis : dr. Avie Andriyani
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Bicara masalah jerawat memang seperti tak ada 
habisnya. Ya, meskipun masalah kulit yang satu 
ini identik dengan dunia remaja, namun tidak 

jarang juga dialami oleh pria atau wanita usia dewasa. 
Meski sebagian orang bisa melewati masa remajanya 
tanpa dipusingkan dengan masalah jerawat, namun 
sebagian besarnya cukup repot dengan jerawat yang 
mengganggu. Jerawat memang perlu diatasi, tapi jangan 
sampai keberadaan jerawat menyita sebagian besar waktu 
kita yang berharga atau bahkan sampai menurunkan rasa 
percaya diri. Tampilan bukan segalanya, maka atasi jerawat 
dengan proporsi yang tepat dan jangan berlebihan. 

Apa Penyebab Jerawat?
Penyebab jerawat yang pasti belum diketahui. Jerawat 

diduga muncul akibat peradangan kronik dan sumbatan 
kelenjar minyak pada kulit. Ada beberapa hal yang turut 
serta menjadi faktor pendukung munculnya jerawat, 
seperti faktor genetik, ras, sinar ultraviolet, kelembaban 
udara, temperatur, psikis/kejiwaan, hormonal, infeksi 
bakteri (Corynebacterium acne, Staphylococcus albus 
et epidermidis, Pityrosporum ovale et orbiculare), kulit 
berminyak, dan faktor makanan. 

Bagaimana Gejalanya?
Gejala munculnya jerawat biasanya berupa bintik  

merah menonjol dan sakit, dapat terisi nanah, biasanya 
di bagian wajah. Selain di wajah, bintik merah tersebut 
bisa juga timbul di bagian kulit kepala, leher, bahu, dada 
bagian atas, lengan bagian atas, dan punggung. Selain itu, 
jerawat bisa muncul sebagai bintik putih atau hitam yang 
menonjol dan tidak sakit. Bila terkena infeksi, jerawat bisa 
berubah menjadi bisul dan bernanah.
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Bagaimana Mengatasinya?
Berikut ini beberapa langkah yang bisa kita lakukan 

untuk mengatasi jerawat yang membandel :

•	 Menjaga	kebersihan	wajah.	Bagi	seorang	muslim	dan	
muslimah, hal ini tentu bukan perkara sulit. Dengan 
melakukan wudhu sebanyak 5 x sehari, otomatis juga 
telah membasuh muka. Jika diperlukan bisa ditambah 
dengan sabun khusus wajah, tentu saja pilih yang cocok 
untuk kulit. Cara membersihkan wajah sebenarnya 
cukup dibasuh dan digosok perlahan, tidak perlu 
terlalu kuat. Hindari sering berganti-ganti merk atau 
produk perawatan wajah. Jika jerawat yang muncul 
cukup banyak, hindari sabun wajah yang mengandung 
scrub karena butiran-butirannya yang tajam akan 
memperparah jerawat.

•	 Selalu	mencuci	tangan	dan	pastikan	tangan	kita	bersih	
sebelum memegang area wajah.

•	 Hindari	terlalu	lama	terpapar	sinar	matahari	secara	
langsung di atas jam 8 pagi karena sinar ultavioletnya 
kurang baik bagi kesehatan kulit. Jika ada aktivitas yang 
mengharuskan untuk terpapar sinar matahari langsung, 
usahakan menggunakan tabir surya.

•	 Hindari	begadang	(tidur	larut	malam)	tanpa	alasan	
yang benar. Kulit butuh istirahat sama seperti tubuh 
kita. Malam hari adalah saat terbaik bagi kulit 
untuk beregenerasi. Kurang tidur akan membuat 
keseimbangan kerja kulit jadi terganggu sehingga bisa 
menimbulkan banyak masalah.

•	 Perbanyak	sayur	dan	buah.	Menu	yang	satu	ini	
sebaiknya tidak dilewatkan. Usahakan selalu ada sayur 
dan buah dalam menu makan kita. Kandungan vitamin 
dan mineral pada sayur dan buah sangat baik untuk 
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Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi anda semua 
dalam membantu keberlangsungan majalah "Kesehatan Muslim"  

baik melalui DONASI, ataupun dalam menyebarkan 
link FANSPAGE FACEBOOK, menyebarkan PIN BB 
Kesehatan Muslim, dan menginformasikan kepada khalayak 

mengenai majalah yang kita cintai ini.....

Semoga Alloh 'azza wa jalla memberikan kemudahan kepada 
kita dan menjadikan amalan kita sebagai pemberat timbangan 

amal kita kelak. 
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kesehatan kulit.

•	 Minum	air	putih	minimal	8-12	gelas	sehari.	Konsumsi	
cairan yang cukup (terutama air putih) sangat bagus 
untuk menetralisir racun dan berbagai macam zat yang 
tidak baik bagi tubuh dan tentunya kulit juga. 

•	 Tidak	bergonta-ganti	kosmetik	atau	produk	perawatan	
wajah. Jangan termakan bujuk rayu iklan yang 
menjanjikan, Kita harus waspada jika suatu produk 
menjanjikan hasil instan (dalam waktu singkat) dan 
terlalu berlebihan dalam menyebutkan khasiatnya.

•	 Hindari	memencet	jerawat	karena	justru	akan	
membuka jalan bagi bakteri untuk masuk hingga 
akhirnya memperparah kondisi jerawat yang sudah 
ada. Memencet jerawat juga menyebabkan peradangan 
bertambah parah, wajah memerah, dan tentunya terasa 
sakit.

•	 Berobat	ke	dokter	jika	jerawat	sangat	mengganggu	
dan semakin parah. Dokter akan meresepkan obat atau 
menganjurkan perawatan khusus untuk wajah.

Tak Perlu Minder!
Dengan menjaga kebersihan wajah, insyaallah kita bisa 

terhindar dari jerawat. Tidak perlu minder atau kurang 
percaya diri ketika jerawat melanda. Atasi dengan tepat 
dan tidak berlebihan. Jangan sampai menyita waktu dan 
menghabiskan biaya besar hanya untuk memperbaiki 
penampilan luar. Memperbaiki kualitas hati, akhlak, dan 
ibadah tentu lebih utama. Semoga bermanfaat.
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BIANG KERINGAT 
PADA ANAK

Penulis : dr. Avie Andriyani

Salah satu masalah kulit yang paling sering dialami anak-
anak adalah biang keringat. Hampir semua anak pernah 
mengalaminya terutama ketika musim kemarau. Meskipun 

nampaknya sepele, namun biang keringat merupakan salah satu gangguan 
kulit pada anak yang cukup mengganggu. Anak menjadi tidak nyaman 
bahkan sering juga terjadi infeksi akibat garukan pada area yang terkena 
biang keringat. Apa saja penyebab biang keringat dan bagaimana 
mengatasinya dapat disimak pada artikel kali ini.
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Bagaimana Proses Terbentuknya 
“Biang Keringat”?

Biang keringat atau keringet buntet ( Jawa) di dalam dunia 
medis disebut “miliaria”. Masalah pada kulit yang satu ini sangat 
mengganggu dan bisa mengenai siapa saja. Anak-anak lebih rentan 
terkena biang keringat karena kulitnya yang masih sensitif. Area yang 
terkena biasanya di daerah leher, dada, bahkan terkadang meluas ke 
perut dan bagian-bagian tubuh yang lain. 

Secara sederhana, biang keringat bisa dijelaskan sebagai suatu 
proses penyumbatan pori kulit yang merupakan jalan keluar bagi 
keringat. Sumbatan yang terjadi akan menimbulkan bintik-bintik 
merah yang terasa gatal. Sumbatan bisa terjadi karena adanya kotoran, 
kuman, maupun keringat itu sendiri yang terserap kembali ke dalam 
pori. 

Bagaimana Gejalanya?
Terdapat 3 jenis miliaria digolongkan berdasarkan lokasi terjadinya 

sumbatan saluran keringat, yaitu miliaria kristalina, miliaria rubra, 
dan miliaria profunda. Jenis miliaria kristalina dan miliaria rubra bisa 
terjadi pada semua usia, namun lebih sering terjadi pada usia anak dan 
balita. Sedangkan miliaria profunda lebih sering terjadi pada dewasa 
dibanding pada usia anak dan balita.
1. Pada miliaria kristalina, sumbatan saluran keringat terletak di 

permukaan kulit yaitu di stratum korneum (lapisan kulit paling luar). 
Secara klinis tampak gelembung kecil berisi cairan jernih dengan 
ukuran 1-2 milimeter dan mudah pecah dengan penekanan. Jarang 
disertai peradangan dan biasanya tidak tidak menimbulkan keluhan 
(asimptomatis). Pada bayi sering dijumpai di kepala, leher dan tubuh 
bagian atas.

2. Pada miliaria rubra, sumbatan terletak lebih dalam dan secara klinis 
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tampak bintil-bintil kemerahan dan gelembung kecil berisi cairan jernih 
dengan dasar kulit kemerahan. Berbeda dengan miliaria kristalina, 
miliaria rubra memberikan gejala yang sangat gatal dan perih. Pada bayi 
sering dijumpai di leher, lipat paha dan ketiak sedangkan pada dewasa 
timbul pada tempat-tempat yang mendapat tekanan atau bergesekan 
dengan pakaian.

3. Miliaria profunda agak jarang terjadi kecuali di daerah tropis. Miliaria 
jenis ini biasanya timbul setelah miliaria rubra yang terjadi berulang. 
Secara klinis tampak bintil-bintil berwarna putih, keras dengan ukuran 
1-3 milimeter tanpa rasa gatal dan peradangan. Karena letak sumbatan 
keringat yang lebih dalam maka lebih banyak berupa bintil-bintil 
daripada gelembung berisi cairan.

Bagaimana Mencegah Terjadinya 
Biang Keringat?

Meskipun biang keringat merupakan masalah kesehatan yang 
cukup sering terjadi dan dianggap sepele, namun ketika sudah terjadi 
akan sangat mengganggu dan menimbulkan ketidaknyamanan. Oleh 
karena itu, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. 

Beberapa hal berikut ini bisa mencegah terjadinya biang keringat 
pada anak-anak kita :
•	   Pilihkan pakaian yang bisa menyerap keringat dan sebaiknya terbuat 

dari bahan katun.
•	   Segera mengganti pakaian yang sudah basah oleh keringat.
•	   Sebaiknya tidak memakaikan pakaian berbahan wol karena kurang 

menyerap keringat dan sering menimbulkan gatal pada kulit anak yang 
masih sensitif.

•	   Jika anak mengeluarkan keringat berlebih disarankan untuk 
mempersering frekuensi mandi, terutama menjelang tidur.
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Bagaimana Penanganannya?

•	 Miliaria	kristalina	tidak	harus	diobati	karena	tidak	
menimbulkan keluhan yang berarti dan dapat sembuh 
sendiri dengan menjaga kulit tetap kering dan sejuk 
(dengan cara dimandikan, sering mengganti baju yang 
basah oleh keringat, kulit dibiarkan bernafas/diangin-
anginkan, dan lain-lain)

•	 Untuk	memberikan	rasa	nyaman	dan	mengurangi	rasa	
gatal pada miliaria rubra dapat diberikan lotion yang 
mengandung calamine.

•	 Jangan	memberikan	bedak	terlalu	tebal	dan	pada	kulit	
yang basah karena dapat membentuk adonan yang 
memperberat sumbatan. 

•	 Potong	kuku	anak	dan	usahakan	jangan	sampai	digaruk.	
Garukan dapat mengakibatkan luka dan infeksi 
sekunder. 

•	 Jika	biang	keringat	sangat	parah	dan	telah	terinfeksi	
akibat garukan, segera bawa ke dokter untuk mendapat 
penanganan lebih lanjut.
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Merawat Kulit 
Wajah Yang 
Berjerawat
Oleh : Arif Rohman Mansur, S.Kep.Ns

Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-
sama mengenal salah satu masalah kulit 
yang sering dialami oleh para remaja yaitu 

jerawat. Seseorang yang mengalami jerawat, biasanya 
mengalami berbagai perasaan seperti tidak nyaman, 
tidak percaya diri, minder dan ingin sekali segera 
menghilangkan jerawat tersebut dari wajahnya. 

Pengertian Jerawat
Jerawat adalah suatu keadaan dimana pori-pori kulit 

tubuh mengalami sumbatan atau tertutup sehingga 
menyebabkan jerawat membesar. Jerawat merupakan 
jenis gangguan kulit yang paling banyak dialami oleh 
remaja. Pengobatan dan perawatan jerawat yang efektif 
dapat dilakukan dengan mengobati jerawat yang ada dan 
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mencegah munculnya jerawat yang baru. Cara lainnya 
adalah dengan pengobatan menggunakan kosmetik, 
metode ini dapat membantu mengurangi terjadinya 
jaringan parut dan perubahan warna kulit karena 
jerawat.

Penyebab terjadinya jerawat
Jerawat dapat disebabkan karena faktor internal 

maupun eksternal, faktor internal diantaranya adalah 
tertutupnya folikel rambut oleh sel kulit normal (follikel 
: kantong kelenjar yang kecil dan sempit) sehingga 
bercampur dengan zat minyak (sebum) yang melumasi 
rambut dan kulit. Pada usia remaja,  kelenjar yang 
menghasilkan sebum (sebasea)  produksinya meningkat. 
Kelenjar sebasea banyak ditemukan pada daerah kulit 
wajah, leher, dada, punggung atas dan atas lengan 
sehingga pada area ini kadang-kadang kita temui adanya 
jerawat yang tumbuh. Peningkatan produksi sebum 
meningkatkan aktivitas bakteri yang biasa tinggal di 
kulit. Faktor lain yang berperan adalah  pertumbuhan 
bakteri yang sangat banyak, sehingga mengakibatkan 
peradangan lokal dan menyebabkan pecahnya folikel 
atau terbentuknya jerawat. 

Penyebab selanjutnya adalah perubahan hormonal 
(hormon : zat yang dibentuk oleh bagian tubuh tertentu 
dalam jumlah kecil dan dibawa ke jaringan tubuh 
lainnya serta mempunyai pengaruh khas) yang terjadi 
pada usia remaja dapat menyebabkan ukuran kelenjar 
sebasea menjadi lebih besar dan meningkatkan produksi 
zat minyaknya. Pada kebanyakan orang yang berjerawat 
tingkat hormon normal, tapi tingkat kelenjar sebaseanya 
sangat sensitif terhadap hormon.
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Jerawat biasanya muncul pertama kali pada usia 
remaja dan menghilang setelah seseorang berusia 30-
40 tahun. Jerawat setelah usia remaja sebagian besar 
mempengaruhi perempuan sedangkan pada usia dewasa 
sebagian besar mempengaruhi laki-laki, jerawat dapat 
membesar sebelum masa menstruasi wanita, khususnya 
pada wanita yang berusia lebih tua dari 30 tahun.

Penyebab  eksternal antara lain adalah bahan 
kosmetik yang berbasis minyak dan sampo atau produk 
perawatan rambut lainnya yang mengandung minyak 
atau lemak dapat menyebabkan terjadinya jerawat dan 
memperburuk lesi kulit. Produk kosmetik yang tidak 
memicu jerawat adalah yang berbasis air atau non 
komedogenik. Orang yang wajahnya berjerawat sering 
menggunakan sabun secara kuat untuk mengatasi kulit 
wajahnya yang berjerawat, dengan tujuan mengurangi 
minyak yang ada dipermukaan kulitnya.  Hal ini tidak 
mampu untuk mengurangi produksi minyak dan dapat 
memperburuk kondisi jerawat.

Faktor luar selanjutnya adalah jenis makanan yang 
dikonsumsi, pengaruh makanan terhadap timbulnya 
jerawat masih kontroversial. Beberapa penelitian telah 
menemukan hubungan yang lemah antara konsusmsi 
susu sapi dengan peningkatan risiko jerawat, hal ini 
mungkin disebabkan karena hormon yang secara 
alami terdapat dalam susu sapi. Akan tetapi tidak ada 
bukti yang kuat bahwa susu, makanan tinggi lemak 
atau cokelat meningkatkan risiko jerawat. Kemudian 
yang terakhir adalah kondisi stres psikologis, dapat 
memperburuk kondisi jerawat. Dalam beberapa 
penelitian pada siswa, tingkat keparahan jerawat 
memburuk pada kondisi stres meningkat.
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Cara mengobati dan merawat 
jerawat

Tidak ada satupun pengobatan  yang terbaik untuk 
mengatasi jerawat dan direkomendasikan menggunakan 
kombinasi pengobatan. Karena lesi jerawat dapat 
mucul sedikitnya selama 8 minggu, pengobatan jerawat 
harus	dilakukan	minimal	selama	2	atau	3	minggu	agar	
pengobatan yang dilakukan dapat efektif. 

Perawatan jerawat yang baik dimulai dari perawatan 
kulit yang baik, hal ini merupakan aspek penting 
dalam pengobatan jerawat. Beberapa hal yang perlu 
diperhatikan adalah jangan mencuci muka lebih dari 
dua kali dalam sehari menggunakan sabun biasa (bukan 
khusus wajah) dan air hangat serta jangan menggosok 
kulit wajah terlalu kuat, karena akan memperparah 
jerawat dan membahayakan permukaan kulit. 
Menggunakan telapak tangan untuk membersihkan 
wajah, jangan menggunakan handuk atau kain.   Jangan 
memencet jerawat, karena dapat menyebabkan jerawat 
menjadi lebih parah dan menyebabkan kulit meradang 
serta memicu jaringan parut (kulit menjadi kasar dan 
rusak) bahkan dapat memicu jerawat mengalami infeksi.

Penggunaan pelembab wajah non komedogenik dapat 
mengurangi kulit yang kering dan mengelupas, yang 
merupakan efek samping dari pengobatan jerawat. 
Gunakan krim kulit pelindung dari sinar matahari 
yang mengandung SPF 30 atau lebih berfungsi untuk 
menghalangi paparan sinar ultraviolet A dan B karena 
beberapa jenis obat jerawat memiliki efek samping 
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dapat meningkatkan sensitivitas kulit terhadap cahaya 
matahari (retinoid, doxycycline) untuk mencegah 
bahaya dari matahari dan hindari paparan sinar 
matahari yang berlebihan.

Perawatan lebih lanjut dalam mengatasi jerawat 
tergantung dari tingkat keparahan jerawat (ringan, 
sedang, berat) dan waktu penyembuhannya. Perawatan 
jerawat yang tingkatnya ringan dapat menggunakan 
produk perawatan jerawat yang dapat dibeli tanpa 
resep dokter akan membaik, tetapi pemakaiannya 
dalam area yang kecil saja selama tiga hari. Kemudian 
dilihat apakah ada efek samping yang timbul, karena 
beberapa orang memiliki reaksi alergi terhadap produk 
perawatan jerawat. Jika setelah tiga bulan tidak ada 
perbaikan, maka jerawat yang anda alami adalah 
jerawat dengan tingkat keparahan sedang atau berat. 
Segeralah berkonsultasi dengan dokter ahli kulit untuk 
mendapatkan nasihat terbaik dan perawatan kulit 
berjerawat yang paling efektif.

Demikian yang dapat penulis sampaikan secara 
singkat tentang jerawat dan cara perawatannya, 
semoga dapat memberikan manfaat dan menjadi ilmu 
yang bermanfaat bagi penulis serta pembaca majalah 
kesehatan muslim dimanapun anda berada. Amin
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Pandangan 
Kedokteran Moderen
Tentang Hadits 
“Dinginkanlah Demam 
Dengan Air”

Oleh dr. Raehanul Bahraen
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Dari nafi’, dari ‘Umar radhiallahu ‘anhu bahwa Nabi Shalallahu 
‘alaihi wasallam bersabda,

»إمنا المى أو شدة من فيح جهنم، فأبردوها بملاء»
”Sesungguhnya demam atau demam yang sangat adalah sebagian dari aroma 

neraka jahannam; maka dinginkanlah ia dengan air”. (Muttafaqun ‘alaihi)

 

Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, “Hadits ini 
menimbulkan banyak masalah bagi dokter yang bodoh, yang 
memandangnya sabagai peniadaan pengobatan bagi penyakit demam 
dan pencegahannya. Kami akan menjelaskan -dengan daya dan 
kekuatan Allah- segi dan maknanya. Maka kami katakan: Seruan 
Nabi Shalallahu ‘alaihi wasallam ada dua macam: yang umum bagi 
penduduk bumi  dan yang khusus bagi sebagian mereka.  yang 
pertama misalnya seruan baliau pada umumnya.  Dan yang kedua 
seperti ucapan beliau:”Janganlah kamu menghadap kiblat dengan 
tahi dan air kencing. Dan jangan pula kamu membelakanginya; akan 
tetapi menghadaplahh ke timur atau ke barat”.Ini bukanlah seruan 
kepada penduduk timur atau penduduk barat, juga bukan penduduk 
Irak. Tetapi ia adalah seruan kepada pendudukk Madinah dan 
kawasan yang serupa dengannya seperti syiria dan yang  lain. Juga 
ucapan baliau: “Apa yang ada diantara  timur dan barat adalah kiblat”.
Apabila yang demikian diketahui, maka seruan beliau didalam hadits 
ini adalah khusus bagi penduduk Hijaz dan siapa yang ada di sekitar 
mereka, sebab kebanyakan demam yang menyerang mereka dari 
jenis demam matahari dan aksidental yang terjadi karena terik sinar 
matahari. Dan ini dapat diatasi dengan air yang dingin, baik minum 
atau pun mandi.” [Tibbun Nabawi hal 20, maktabah Ats-Tsaqafiy, 
Koiro, Tahqiq Dr. Hamid Muhammad Ath-Thohir]

 Ringkasnya penjelasan Ibnul Qayyim rahimahullah bahwa 
perintah tersebut khusus untuk penduduk Hijaz dan disekitar mereka 
karena umumnya penyebab demam di sana akibat sengatan matahari 
yang sangat panas.
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Catatan

Dalam ilmu kedokteran mungkin kasus yang digambarkan 
dalam hadits adalah kasus sunburn atau luka bakar matahari yang 
sudah kita ketahui semua, gejala-gejalanya mengalami demam, 
panas-dingin, dan kelemahan dan bahkan pada saat yang langka 
bisa menjadi syok (ditandai dengan tekanan darah yang sangat 
rendah, pusing, dan sangat lemah).

Sedangkan untuk terapinya:
- Kompres air dingin bisa menyejukkan kulit yang terbakar
- Pelembab kulit
- Salep atau lotion mengandung anestesi local (misalnya, benzocaine)
- Tablet kortikosteroid juga bisa membantu meringankan peradangan 

tetapi digunakan hanya untuk luka bakar yang sangat serius.
- Krim antibiotik untuk luka bakar khusus diperlukan hanya untuk 

lepuhan berat.

 Oleh karenanya terapinya sejalan dengan kedokteran modern 
[Barat]. Kemudian jika demam adalah demam dengan suhu tinggi 
mungkin akibat penyakit kemudian diberikan air, bahkan ada 
yang bilang bila perlu dimandikan, maka ini bisa  berbahaya bagi 
pasien.

Jadi, kita jangan terlalu kaku menerapkan pengobatan thibbun 
nabawi sebagaimana yang dilakukan sebagian kecil saudara 
kita, bahkan sampai mempertentangkannya dengan kedokteran 
modern, jika tidak menggunakan thibbun nabawi berati 
dipertanyakan keimanannya. Ini adalah pernyataan yang keliru
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Konsultasi 

Tanya ahli
Jawaban Pertanyaan Anda

diasuh oleh  dr. Yuni Srihastuti

Kanker Prostat dengan Operasi
Pertanyaan :

Bismillah...saya ingin menanyakan apakah kanker prostat hanya 
bisa sembuh dengan jalan operasi? Apakah ada altrnatif lain untuk 
menyembuhkannya? Ayah saya mnderita kanker prostat kr2 6blan,dg 
gejala perih ketika buang air kecil,dan sakit pd bagian perut, Dulu 
pernah berobat k dokter d sarankan tuk operasi,tpi krn keterbatasan 
biaya dan dr ayah saya sendiri takut tuk operasi. Mohon bantuannya. 
Jazakallah......

Jawab :
Perlu diketahui sebelumnya bahwa tidak semua pembesaran 

prostat adalah kanker prostat. Pada pria usia 50 tahun ke atas 
pembesaran prostat adalah sesuatu yang wajar karena seiring 
pertambahan umur dan juga adanya pengaruh hormon testosteron 
maka ukuran prostat juga akan membesar. Untuk menentukan 
apakah pembesaran tersebut normal sesuai umur atau tidak maka 
perlu dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yg pertama dapat 
dilakukan dengan mudah dan murah adalah dengan usg. Selain 
itu dokter juga melakukan pemeriksaan dengan jari melalui 
dubur. Jika ukurannya lebih besar tiidak sesuai dengan umur 
kemungkinan prostat mengalami pembesaran yang biasa disebut 
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dengan bening prostat hiperplasi (pembesaran prostat jinak).

 Beberapa gejala BPH adalah kencing tidak lampias, pancaran 
kencing melemah,kencing dengan mengejan, kencing menetes 
bisa pula kencing tidak keluar(retensi urin) dan kecing berdarah. 
Untuk BPH masih bisa dilakukan terapi dengan pengobatan 
hormonal melalui obat2an oral. Akan tetapi beberapa kondisi 
memerlukan terapi dengan operasi yaitu bilamana terjadi retensi 
urin berulang, krncing darah, penurunan fungsi ginjal, infeksi 
saluran kencing berulang, dan adanya batu saluran kencing. Untuk 
memastikan pembesaran prostat apakah termasuk BPH atau 
kanker maka akan dilakukan pemeriksaan kadar PSA dan biopsi( 
pengambilan sedikit jaringan ) prostat untuk memeriksa apakah 
terdapat sel2 ganas. 

Untuk terapi kanker prostat bisa dengan radiasi, kemoterapi, 
operasi, hormonal disesuaikan kondisi tiap pasien yang berbeda 
beda satu dengan yang lainnya. Untuk dapat mengetahui kondisi 
yang jelas dan pengobatan yang tepat untuk bapak anda maka 
bapak bisa berkonsultasi dengan dokter yang menangani bapak 
anda. Untuk masalah yang berhubungan dengan ketidakmampuan 
biaya pengobatan,jika benar tidak mampu beberapa pendapat 
memperbolehkan untuk mendaftar BPJS untuk mendapatkan 
bantuan biaya pengobatan. 

Wallahu a'lam

******

Onani menyebabkan badan lesu?
Pertanyaan:

Assalamu'alaikum wr.wb. Nama saya xxx kelas 1 sma . dok , saya 
ingin bertanya , apakah benar karena sering2 melakukan onani 
menyebabkan badan kurang bugar(lesu)? 

Mohon jawaban nya ya dok?
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Jawab:
Onani atau masturbasi merupakan perangsangan terhadap diri 

sendiri untuk mendapatkan kepuasan seksual. Pada uumnya onani 
tidaklah membuat lemas akan tetapi kebiasaan onani merupakan 
kebiasaan yang tidak baik dan menimbulkan masalah psikis. 
Pelaku onani dapat mengalami kecanduan untuk terus melakukan 
onani, di sisi lain pelaku onani bisa terbayangi rasa bersalah, malu 
jika ketahuan yang kesemuanya itu dapat berakumulasi menjadi 
suatu tekanan batin sehingga timbul stres bahkan bisa sampai 
depresi. 

Akibat buruk yang lain yaitu alat bisa terjadi perlecetan dan 
infeksi pada alat kelamin akibat onani dengan gesekan2 berulang 
dengan barang2 yang tidak bersih. Untuk menghindari keinginan 
onani kami sarankan untuk saudara mengisi waktu luang dengan 
berolahraga, berorganisasi, bergaul dengan teman laki2 yang baik 
akhlaknya, melakukan hobi2 yg bermanfaat, puasa, beribadah dan 
menyibukkan diri dengan majelis2 ta'lim yang ada. Semoga Allah 
memudahkan anda untuk meninggalkan kebiasaan onani.

Periksa Rutin Pada Kehamilan

Pertanyaan:

Assalammualaikum..

kandungan Istri saya sudah memasuki 30 minggu,rutin periksa 
kehamilan dan usg setiap bulan,saat pemeriksaan terakhir dokter 
mengatakan semuanya dalam kondisi bagus dan normal,tetapi 
pada saat itu dokter meminta istri saya periksa ke lab,periksa 
darah,urine hanya untuk mengetahui kondisi istri saya,apakah 
punya penyakit hepatitis atau penyakit" lain.Dan dokter minta 
hasilnya pada pemeriksaan 2 minggu kemudian,pertanyaan nya 
jika istri saya tidak melakukan bagaimana,dan apa fungsi dari cek 
lab tersebut. Terima kasih
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Jawaban:

Ada beberapa Pemeriksaan laboratorium yang disarankan 
menjelang persalinan. Diantaranya sebagaimana yang bapak 
sebutkan yaitu tes darah, tes urin dan hbsag ( hepatitis).tes darah 
rutin meliputi pemeriksaan kadar hemoglobin, sel darah putih( 
leukosit), trombosit. Dari kadar Hemoglobin untuk mengetahui 
apakah seorang ibu anemia atau tidak. Hal ini diperlukan untuk 
memperkirakan kecukupan suplai darah ke janin dan resiko jika 
terjadi perdarahan saat persalinan. Sel darah putih menunjukkan 
apakah terjadi infeksi di tubuh ibu. Trombosit untuk melihat 
apakah ada kelainan faktor pbekuan darah, ini berhubungan 
dengan resiko perdarahan.

 Pemeriksaan urin dimaksudkan untuk mengetahui adanya 
infeksi saluran kencing, adanya darah,protein dan gula pada 
urin yang menunjukkan adanya penyakit tertentu yang bisa 
mempengaruhi kehamilan. Pemeriksaan HBsAg untuk 
mengetahui adanya infeksi hepatitis B pada ibu. Infeksi hepatitis 
bisa ditularkan lewat darah dan hubungan seksual. Pemeriksaan 
pemeriksaan tersebut di atas tidak harus dilakukan seorang 
ibu hamil, dan jika tidak dilakukan pun tidak mengapa, akan 
tetapi pemeriksaan tersebut dianjurkan sebagai skrining untuk 
mengetahui kondisi kehamilan dan resiko saat persalinan terhadap 
ibu dan janin. 

Jika dari hasil pemeriksaan diketahui ada hal2 yg tidak normal 
maka diharapkan masih bisa diterapi sebelum persalinan sehingga 
ibu menjalani persalinan dalam kondisi yang benar2 optimal, 
sehingga diharapkan ibu dan bayi selamat dan sehat.
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Mengelap 
Kulit Bekas Air 
Wudhu dengan 
Handuk?
Oleh ustadz Ammi  Nur Baits, ST, BA

Bismillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah, amma 
ba’du,

Dari Aisyah Radhiyallahu ‘anha, beliau menceritakan,

ْعَد اْلُوُضوِء ُف ِبَا بـَ َنشِّ َكاَن ِلرَُسوِل اللَِّ -صلى هللا عليه وسلم- ِخرَْقٌة يـُ
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memiliki 

handuk yang beliau guunakan untuk mengeringkan 
badan setelah wudhu.

Status Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Turmudzi dalam sunannya 
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(no. 53), dan beliau menilai ada perawinya yang 
dhaif. Setelah menyebutkan hadis tersebut, Turmudzi 
mengatakan,

Hadis A’isyah tersebut tidak shahih, dan tidak ada 
riwayat yang shahih yang menjelaskan masalah ini dari 
Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Abu Mu’adz, kata para 
ulama, namunya Sulaiman bin Arqam. Dia perawi yang 
dhaif	menurut	para	ahli	hadis.	(Sunan	Turmudzi,	1/74).

Hadis ini juga dinilai dhaif oleh al-Albani.

Kemudian terdapat hadis lain, dari Salman al-Farisi 
Radhiyallahu ‘anhu, beliau menceritakan,

َقَلَب ُجبََّة ُصوٍف َكاَنْت َعَلْيِه َأ فـَ  َأنَّ َرُسوَل اللَِّ -صلى هللا عليه وسلم- تـََوضَّ
َفَمَسَح ِبَا َوْجَهُه

Suatu ketika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam 
berwudhu, kemudian beliau membalik jubahnya yang 
terbuat dari wol, yang beliau pakai, kemudian beliau 
mengusap wajahnya.

Status Hadis
Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Majah dalam sunannya 

(no. 468), dari jalur al-Wadhain bin Atha, dari Mahfudz 
bin Al-Qamah, dari Salman. Ada dua cacat dalam sanad 
hadis ini :

Pertama, al-Wadhain bin Atha orang yang shaduq 
(jujur), namun Sayyiul Hifdz (hafalannya buruk), 
sebagaimana keterangan Ibnu Hajar dalam at-Taqrib.

Kedua, Mahfudz bin al-Qamah dari Salman tidak 
bersambung. Termasuk riwayat mursal sebagaimana 
keterangan dalam at-Tahdzib. Hanya saja, mengingat ada 
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hadis lain yang menguatkan, sehingga sebagian ulama 
menilainya hasan. (Sifat Wudhu Nabi, Fahd ad-Dausiri, 
hlm 43).

Ada juga hadis dari Maimunah yang meceritakan 
cara mandi junub yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu 
‘alaihi wa sallam. Di akhir keterangannya, Maimunah 
mengatakan,

رَدَُّه ُتُه ِبْلِمْنِديِل فـَ يـْ َفَأتـَ
Seusai mandi, saya bawakan untuk beliau sehelai 

handuk,	namun	beliau	menolaknya.	(HR.	Nasai	255,	
Muslim	748	dan	yang	lainnya).

Hukum Mengeringkan Anggota 
Wudhu

Berangkat dari hadis di atas, ulama berbeda pendapat 
tentang hukum mengeringkan anggota wudhu seusai 
berwudhu. Mereka sepakat, mengeringkan anggota 
wudhu tidak mempengaruhi keabsahan wudhu, hanya 
saja mereka berbeda pendapat apakah hukumnya mubah 
ataukah makruh. An-Nawawi menyebutkan keterangan 
al-Muhamili ketika membahas hukum mengeringkan 
anggota wudhu,

ونقل احملاملي اإلمجاع على أنه ال يرم، وإمنا الالف ف الكراهة وهللا أعلم
Al-Muhamili menyebutkan keterangan adanya sepakat 

ulama bahwa mengeringkan anggota wudhu tidak haram. 
Perbedaan hanya dalam masalah apakah itu dimakruhkan 
ataukah tidak  Allahu a’lam.
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Selanjutnya an-Nawawi menyebutkan daftar ulama 
yang berpendapat boleh dan ulama yang berpendapt 
makruh  Beliau mengatakan, Mengenai madzhab para 
ulama tentang mengeringkan anggota badan setelah 
wudhu. Kami telah singgung bahwa yang shahih 
dalam	madzhab	kami	(Syafiiyah),	dianjurkan	untuk	
ditinggalkan. Tidak kita katakan hukumnya makruh. 
Ibnul Mundzir menyebutkan ulama yang berpendapat 
mengeringkan anggota wudhu hukumnya mubah, 
Utsman bin Affan, Hasan bin Ali, Anas bin Malik, Basyir 
bin Abi Mas’ud, Hasan al-Bashri, Ibnu Sirin, Alqamah, 
al-Aswad, Masruq, ad-Dhahaq, Malik, at-Tsauri, ulama 
Kufah, Ahmad, dan Ishaq.

Kemudian an-Nawawi menyebutkan beberapa ulama 
yang menilai makruh. Yang berpendapat makruh 
diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, Abdurrahman 
bin Abi Laila, Said bin Musayib, an-Nakhai, Mujahid, 
dan Abul Aliyah. Sementara Ibnu Abbas berpendapat, 
makruh ketika wudhu dan tidak makruh untuk mandi. 
(al-Majmu’	Syarh	Muhadzab,	1/462)

Pendapat yang lebih kuat – Allahu a’lam – 
adalah pendapat yang menyatakan mubah. 

Berdasarkan kaidah hukum asal, bahwa segala 
sesuatu hukumnya mubah, hingga ada dalil yang 

menunjukkan bahwa itu terlarang. Allahu a’lam.
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Berhias Diri
Bagi Wanita

Oleh: Muhammad Abduh Tuasikal, MSc
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Islam Memuliakan Wanita

Wanita begitu dimuliakan dalam Islam. Tidak seperti masa 
sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad shallallahu 
‘alaihi wa sallam. Masa-masa suram seperti itu malah 

wanita terinjak martabatnya dan tidaklah terhormat. Coba kita tengok saat 
orang Jahiliyyah mendapatkan anak perempuan. Dalam ayat disebutkan,

تـَوَاَرى ِمَن اْلَقْوِم َثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيٌم )58( يـَ َر َأَحُدُهْم ِبْلُنـْ  َوِإَذا ُبشِّ
ُه ِف التـُّرَاِب َأاَل َساَء َما َيُْكُموَن َر ِبِه َأُيِْسُكُه َعَلى ُهوٍن َأْم َيُدسُّ  ِمْن ُسوِء َما ُبشِّ

59((
“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak 

perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia 
menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang 
disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung 
kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? 
Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu” (QS. An Nahl: 
58-59).

Beda dengan masa saat Islam datang. Saat itu wanita begitu 
dimuliakan, auratnya dijaga, dan haknya diperhatikan. Mulai dari 
hal penciptaan, pria dan wanita punya kedudukan yang sama bahkan 
dalam hal balasan dan hukuman, sebagaimana disebutkan dalam ayat,

ُهْم نـَّ نَُّه َحَياًة َطيَِّبًة َولََنْجزِيـَ َلُنْحِييـَ َثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـَ  َمْن َعِمَل َصاِلًا ِمْن َذَكٍر َأْو أُنـْ
ْعَمُلوَن َأْجرَُهْم ِبَْحَسِن َما َكاُنوا يـَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan 
kepadanya kehidupan yang baik[839] dan sesungguhnya akan Kami beri 
balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 
mereka kerjakan.” (QS. An Nahl: 97)

Dalam hal waris pun, wanita tetap diperlakukan baik dengan 
diberikan hak waris. Sedangkan di masa jahiliyah, wanita kala itu tidak 
mendapatkan jatah waris dari kerabatnya. Mengenai keadilan Islam 
yang masih memperhatikan wanita dalam masalah waris disebutkan 
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dalam ayat,

َها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل َيِلُّ َلُكْم َأْن َترُِثوا النَِّساَء َكرًْها َي أَيـُّ
“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewariskan wanita 

dengan jalan paksa”(QS. An Nisa’: 19).

Dalam ayat lain disebutkan pembagian jatah waris bagi wanita,

ْيِ تـَ نـَ ْوَق اثـْ ْيِ َفِإْن ُكنَّ ِنَساًء فـَ يـَ ثـَ  ُيوِصيُكُم اللَُّ ِف َأْواَلدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اْلُنـْ
َلَها النِّْصُف رََك َوِإْن َكاَنْت وَاِحَدًة فـَ ُلَثا َما تـَ َلُهنَّ ثـُ فـَ

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang 
anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka 
bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu 
seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.” (QS. An Nisa’: 11). 

Bahkan dalam hubungan rumah tangga, suami diperintahkan untuk 
memperlakukan istrinya dengan cara yang ma’ruf sebagaimana seruan 
dalam ayat,

َوَعاِشرُوُهنَّ ِبْلَمْعرُوِف
“Dan bergaullah dengan mereka secara patut.” (QS. An Nisa’: 19). Maksud, 

pergauli istri dengan cara yang patut adalah mempergauli istri dengan baik 
dengan tutur kata dan sikap. Cara yang patut yang dimaksud adalah dengan 
bersahabat yang baik, dengan tidak menyakiti istri, serta berbuat baik padanya. 
Termasuk dalam bergaul dengan cara yang baik adalah memberi nafkah dan 
memberi pakaian. Maksud ayat ini adalah hendaknya suami mempergauli 
istrinya dengan cara yang baik sebagaimana yang ia inginkan pada dirinya 
sendiri. Namun hal ini tergantung pada waktu dan tempat, bisa berbeda-beda 
keadaannya. Demikian penjelasan Syaikh As Sa’di mengenai ayat di atas.

Bukti dimuliakannya, istri mesti dinasehati dengan lemah lembut. 
Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

َلِع ْوُصوا ِبلنَِّساِء ، َفِإنَّ اْلَمرَْأَة ُخِلَقْت ِمْن ِضَلٍع ، َوِإنَّ َأْعوََج َشْىٍء ِف الضِّ  اْستـَ
ْوُصوا ِبلنَِّساِء زَْل َأْعوََج ، َفاْستـَ رَْكَتُه لَْ يـَ َأْعاَلُه ، َفِإْن َذَهْبَت ُتِقيُمُه َكَسرَْتُه ، َوِإْن تـَ
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“Berbuat baiklah pada para wanita. Karena wanita diciptakan dari 
tulang rusuk. Yang namanya tulang rusuk, bagian atasnya itu bengkok. 
Jika engkau mencoba untuk meluruskannya (dengan kasar), engkau 
akan mematahkannya. Jika engkau membiarkannya, tetap saja tulang 
tersebut bengkok. Berbuat baiklah pada para wanita.” (HR. Bukhari 
no. 3331 dan Muslim no. 1468).

Saking dimuliakannya wanita, tidak boleh memukul istri di wajah 
saat ia membangkang. Dari Mu’awiyah bin Jaydah, ia berkata bahwa 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ْيِت ْهُجْر ِإالَّ ِف اْلبـَ َقبِّْح َواَل تـَ َواَل َتْضِرِب اْلَوْجَه َواَل تـُ
“Dan janganlah engkau memukul istrimu di wajahnya, dan jangan pula 

menjelek-jelekkannya serta jangan melakukan hajr (mendiamkan istri) selain di 
rumah” (HR. Abu Daud no. 2142. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits 
ini hasan shahih).

Itulah kemuliaan wanita dan penghormatan terhadap mereka di 
masa Islam.

Dandan Masa Jahiliyyah
Wanita masa Jahiliyyah tidak semulia Islam. Lihat saja dalam 

masalah dandanan. Wanita masa jahiliyyah lebih mempertontonkan 
aurat, sehingga membangkitkan nafsu birahi para pria.

Kita bisa ambil pelajaran dari ayat berikut, 

بـَرَُّج اْلَاِهِليَِّة اْلُوَل بـَرَّْجَن تـَ ُيوِتُكنَّ َواَل تـَ ْرَن ِف بـُ َوقـَ
“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan 

bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyyah yang dahulu” (QS. Al Ahzab: 
33).

Maqotil bin Hayan mengatakan bahwa yang dimaksud berhias diri 
adalah seseorang memakai khimar (kerudung) di kepalanya namun 



M
aj

al
ah

 K
es

eh
at

an
 M

us
lim

57

tidak menutupinya dengan sempurna. Dari sini terlihatlah kalung, 
anting dan lehernya. Inilah yang disebut tabarruj (berhias diri) ala 
jahiliyyah. Silakan kaji dari kitab Tafsir Al Qur’an Al ‘Azhim karya 
Ibnu Katsir, 6: 183 (terbitan Dar Ibnul Jauzi).

Guru kami, Syaikh Dr. Sholih Al Fauzan hafizhullah mengatakan 
bahwa yang dimaksud dengan dandan ala jahiliyyah adalah 
menampakkan perhiasan di berbagai pusat perbelanjaan. Lihat Syarh 
Masail Al Jahiliyyah, hal. 10.

Disebutkan dalam Tafsir Al Jalalain, wanita yang disebut berdandan 
ala jahiliyah yang pertama adalah berdandan yang dilakukan oleh 
wanita dengan berpenampilan cantik di hadapan para pria dan 
ini terjadi sebelum Islam. Sedangkan dalam Islam, yang boleh 
ditampakkan disebutkan dalam ayat,

َها ُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمنـْ تـَ ْبِديَن زِينـَ َواَل يـُ
“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) 

nampak dari padanya” (QS. An Nur: 31). Lihat Tafsir Al Jalalain, hal. 433. 

Sedangkan wanita di masa Islam, bagaimana cara mereka 
berpenampilan? Disebutkan dalam ayat berikut,

ُهنَّ ِإالَّ َما تـَ ْبِديَن زِينـَ رُوَجُهنَّ َواَل يـُ ْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوَيَْفْظَن فـُ  َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت يـَ
َها َظَهَر ِمنـْ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan 
pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan 
perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.” (QS. An Nuur 
24 : 31). Ibnu ‘Abbas dan murid-muridnya menafsirkan ‘illa maa zhoharo 
minhaa’(kecuali yang biasa nampak dari mereka) dengan wajah dan kedua 
telapak tangan. Inilah yang dianut oleh mayoritas ulama. (Dinukil dari Tafsir 
Al Qur’an Al ‘Azhim, 5: 527, terbitan Dar Ibnul Jauzi)



M
aj

al
ah

 K
es

eh
at

an
 M

us
lim

58

Kecantikan Wanita Spesial untuk Siapa?
Kecantikan wanita seharusnya hanya untuk suaminya atau ia 

hanya boleh berpenampilan cantik di rumahnya, bukan diobral di 
luar rumah. Ingatlah bahwa setiap wanita yang menyenangkan hati 
suaminya menuai pujian. Disebutkan dalam hadits dari Abu Hurairah 
radhiyallahu ‘anhu, dia berkata, 

ٌر َقاَل الَِّت َتُسرُُّه ِإَذا َنَظَر  ِقيَل ِلرَُسوِل اللَِّ َصلَّى اللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأيُّ النَِّساِء َخيـْ
ْفِسَها َوَماِلَا ِبَا َيْكرَُه َوُتِطيُعُه ِإَذا َأَمَر َواَل ُتَاِلُفُه ِف نـَ

Pernah ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, 
“Siapakah wanita yang paling baik?” Jawab beliau, “Yaitu yang paling 
menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak 
menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci” (HR. 
An-Nasai no. 3231 dan Ahmad 2: 251. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih).

Kau Hanya Menggoda
Janganlah seorang wanita menjadi wanita penggoda. Sebagian 

wanita ingin berpenampilan cantik dan ayu dengan menyemprotkan 
spray minyak wangi ke tubuhnya atau pakaiannya. Dan itu dilakukan 
di luar rumah. Bahkan parfum bisa tercium bekasnya padahal wanita 
tersebut sudah berjalan jauh 50 meter. Ini suatu musibah. 

Dari Abu Musa Al Asy’ary bahwanya ia berkata, Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ْوٍم لَِيِجُدوا ِمْن ِرِيَها َفِهَي زَاِنَيٌة ْعَطَرْت َفَمرَّْت َعَلى قـَ َا اْمرََأٍة اْستـَ َأيُّ
“Seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan 

laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai maka perempuan 
tersebut adalah seorang pelacur.” (HR. An Nasa’i no. 5129, Abu Daud no. 4173, 
Tirmidzi no. 2786 dan Ahmad 4: 414. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini 
hasan shahih. Sanad hadits ini hasan kata Al Hafizh Abu Thohir)
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Syaikh Abu Malik berkata bahwa sebab wanita mengenakan 
wewangian itu sangat jelas karena dapat membangkitkan syahwat para 
pria yang mencium baunya. Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 3: 35.

Ibnu Hajar Al Asqalani mengatakan, “Dianalogikan dengan minyak 
wangi (yang terlarang dipakai oleh muslimah ketika hendak keluar 
rumah) segala hal yang semisal dengan minyak wangi (sabun wangi 
dan lain-lain, pent.) karena penyebab dilarangnya wanita memakai 
minyak wangi adalah adanya sesuatu yang menggerakkan dan 
membangkitkan syahwat.” (Fathul Bari, 2: 349)

Al Haitsami dalam Az Zawajir (2: 37) berkata bahwa keluarnya 
wanita dari rumahnya dengan mengenakan wewangian sambil 
berhias diri termasuk dosa besar, meskipun suami mengizinkannya 
berpenampilan seperti itu.

Termasuk bentuk menggoda adalah jika seorang wanita 
memakai make-up, bedak tebal, eye shadow, lipstick, itu sama saja 
menampakkan perhiasan diri. Inilah yang terlarang dalam ayat (yang 
artinya), “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali 
yang (biasa) nampak dari padanya” (QS. An Nur: 31).

Bagaimana Berhias Diri pada Wanita?
1-	Hendaklah	wanita	berhias	diri	dengan	

menjalankan	sunnah	fitrah.	

Yang dimaksud sunnah fitrah adalah ajaran kebersihan yang turun-
temurun sudah diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Dalam hadits 
disebutkan,

وَاُك وَاْسِتْنَشاُق اْلَماِء َوَقصُّ اِرِب َوِإْعَفاُء اللِّْحَيِة وَالسِّ  َعْشٌر ِمْن اْلِفْطرَِة َقصُّ الشَّ
ُء َقاَل ْتُف اإْلِِبِط َوَحْلُق اْلَعاَنِة وَاْنِتَقاُص اْلَماِء َقاَل زََكرِيَّ رَاِجِم َونـَ  اْلَْظَفاِر َوَغْسُل اْلبـَ

ُمْصَعٌب َوَنِسيُت اْلَعاِشرََة ِإالَّ َأْن َتُكوَن اْلَمْضَمَضَة
“Ada sepuluh macam fitrah, yaitu memotong kumis, memelihara jenggot, 

bersiwak, istinsyaq (menghirup air ke dalam hidung,-pen), memotong kuku, 
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membasuh persendian, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, istinja’ 
(cebok) dengan air.”  Zakaria berkata bahwa Mu’shob berkata, “Aku lupa yang 
kesepuluh, aku merasa yang kesepuluh adalah berkumur.” (HR. Muslim no.261)

2-	Wanita	semakin	menawan	dengan	rambut	
yang panjang. 

Mula ‘Ali Qari berkata, “Rambut yang panjang pada wanita seperti 
halnya jenggot pada pria menunjukkan kecantikan dan ketampanan.” 

3- Membiarkan alis mata begitu saja tanpa 
mencukurnya.

Ada hadits yang melarang mencukur alis mata,

َصاِت َنمِّ ْوِشَاِت وَالنَّاِمَصاِت وَاْلُمتـَ َلَعَن اللَُّ اْلوَاِشَاِت وَاْلُمْستـَ
“Allah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato. Allah melaknat 

pula orang yang mencabut rambut wajah dan yang meminta dicabut.” (HR. 
Muslim no. 2125)

Imam Nawawi rahimahullah ketika menerangkan an namsh, beliau 
katakan, “An namishoh adalah orang yang menghilangkan rambut 
wajah. Sedangkan al mutanammishoh adalah orang yang meminta 
dicabutkan. Perbuatan namsh itu haram kecuali jika pada wanita 
terdapt jenggot atau kumis, maka tidak mengapa untuk dihilangkan, 
bahkan menurut kami hal itu disunnahkan.” (Al Minhaj Syarh Shahih 
Muslim, 14: 106)

4- Mengukir hiasan pada tangan dan kaki 
dengan menggunakan inai.

Menurut Imam Nawawi dalam Al Majmu’ (1: 324), “Memakai inai 
untuk tangan dan kaki disunnahkan bagi wanita yang telah menikah, 
banyak hadits masyhur yang membicarakan hal ini.”

Namun tentu saja perhiasan tersebut tidak ditampakkan selain pada 
suami, bukan jadi bahan pajangan untuk khalayak ramai karena sama 
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saja dengan berhias diri yang terlarang.

5- Mewarnai rambut yang telah beruban 
dengan menghindari warna hitam.

Guru penulis, Syaikh Shalih Al Fauzan hafizhahullah berkata, 
“Adapun hukum mewarnai rambut wanita yang masih berwarna 
hitam diubah ke warna lainnya, seperti itu menurutku tidak boleh 
karena tidak ada faktor pendorong untuk melakukannya. Karena 
warna hitam sendiri sudah menunjukkan kecantikan. Kalau beruban 
barulah butuh akan warna (selain hitam). Yang ada dari gaya mewarnai 
rambut hanyalah meniru mode orang kafir.” (Tanbihaat ‘ala Ahkami 
Takhtasshu bil Mu’minaat, hal. 14).

6- Wanita boleh memakai perhiasan emas 
dan perak. 

Hal ini dibolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Namun 
sebagaimana kata guru kami, Syaikh Shalih Al Fauzan, tidak boleh 
menampakkan perhiasan tersebut pada laki-laki yang bukan mahram. 
Yang diperintahkan adalah menutupnya terutama ketika keluar 
rumah dan banyak pandangan dari laki-laki kala itu. Menampakkan 
perhiasan semacam itu hanyalah menimbulkan godaan. Padahal 
memperdengarkan pada pria perhiasan yang tertutup dari pandangan 
yang ada di kakinya saja tidak boleh, apalagi menampakkan perhiasan 
tersebut terang-terangan?!

Semoga bermanfaat dan yang membacanya meraih hidayah.

---
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