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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
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Bersedekah Agar 
Ditambahkan Rizkinya 
Di Dunia 
Termasuk Syirik? 
Penulis : Ustadz Firanda Andirja, Lc, MA 
(Pengajar di masjid Nabawi dan kandidat Doktor Universitas 

Madinah)
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Diantara 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

لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَْبتـَُغوا َفْضال ِمْن َربُِّكْم  
“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil 

perniagaan) dari Tuhanmu” (Al-Baqarah : 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

َداُوْوا َمْرَضاُكْم بِالصََّدَقِة
”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 :

َمْن َسرَُّه َأْن يـُْبَسَط َلُه رِْزقُُه أَْو يـَُنسََّأ َلُه ِف أَثَرِِه فـَْلَيِصْل َرِحَُه
”Barang siapa yang senang untuk dilapangkan rizkinya dan 

dipanjangkan umurnya maka hendaknya ia menyambung silaturahmi“ 
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(HR Al-Bukhari no 2067 dan Muslim no 2557) 
 
Hadits ini jelas menunjukkan akan bolehnya seseorang 
bersilaturahmi dengan niat agar dilapangkan rizkinya dan 
dipanjangkan umurnya. Bahkan Allah berfirman

َوَمْن يـَتَِّق اللََّه َيَْعْل َلُه َمَْرًجا (٢)َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال َيَْتِسُب

Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan 
baginya jalan keluar .dan memberinya rezki dari arah yang tiada 
disangka-sangkanya. (QS 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 dia memaksudkan dengan amalan tersebut wajah Allah dan 
juga agar orang-orang mengagungkannya atau sebagian orang, maka 
dengan diagungkannya dia sampailah kemanfaatan orang-orang 
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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.
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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 
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”
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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.  
 
Seorang yang berjihad niatnya semata-semata untuk menegakkan 
kalimat Allah dan berharap ganjara akhirat, lantas setelah itu 
ia memperoleh gonimah harta rampasan perang musuh maka 
pahalanya sempurna. Karenanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallampun 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 
;  “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 no 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 
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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 :

نـَْيا َوَما َلُه ِف اآلِخَرِة ِمْن َخالٍق َفِمَن النَّاِس َمْن يـَُقوُل َربَـَّنا آتَِنا ِف الدُّ
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) 
 
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,

 أَرَأَْيَت الرَُّجَل يـَْعَمُل اْلَعَمَل ِمَن الَْْيِ َوَيَْمُدُه النَّاُس َعَلْيِه قَاَل » تِْلَك 
َعاِجُل ُبْشَرى اْلُمْؤِمِن «.
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“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 no 
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 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”

Lalu Al-’Izz bin Abdis Salaam menyebutkan dalil akan hal ini, 
yaitu bahwasanya ada seseorang yang sholat sendirian lalu Nabi 
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shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “َأآل َرُجٌل يـََتَصدَُّق َعَلى َهَذا 
 ,Adakah seseorang yang bersedekah terhadap orang ini ”فـَُيَصَلَي َمَعُه؟
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.

Dalil lain yang menunjukkan akan hal ini adalah sabda Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam : “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).

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 no 677).

Al-Hafiz Ibnu Hajr berkata, “Malik bin al-Huwaits memandang 
bahwa mengajari tata cara sholat dengan praktek lebih jelas dari 
pada 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. 
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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 :

َمَثُل الَِّذْيَن يـَْغُزْوَن ِمْن أُمَِّت َويَْأُخُذْوَن ُأُجْوَرُهْم َمَثُل أُمِّ ُمْوَسى تـُْرِضُع 
ابـْنـََها َوتَْأُخُذ َأْجَرَها

”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)



11Majalah Kesehatan Muslim

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.

نـَْيا  نـَْيا َوِسيـَْلًة َوَمْن َتُكْوَن الدُّ ْيُن َمْقُصْوَدُه َوالدُّ فـََفْرٌق بـَْيَ َمْن َيُكْوُن الدِّ
ْيُن َوِسيـَْلًة َمْقُصْوَدُه َوالدِّ

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” 
 
* 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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Dosa Bid’ah 
Dibanding 
Maksiat
Oleh: Ustadz Aris Munandar, M.Pi
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Seorang tabiin bernama Sufyan ats Tsauri.

قال ومسعت يىي بن ميان يقول مسعت سفيان يقول : البدعة أحب إىل 
إبليس من املعصية املعصية يتاب منها والبدعة ال يتاب منها

Ali bin Ja’d mengatakan bahwa dia mendengar Yahya bin Yaman 
berkata bahwa dia mendengar Sufyan (ats Tsauri) berkata, “Bid’ah 
itu lebih disukai Iblis dibandingkan dengan maksiat biasa. Karena 
pelaku maksiat itu lebih mudah bertaubat. Sedangkan pelaku 
bid’ah itu sulit bertaubat” (Diriwayatkan oleh Ibnu Ja’d dalam 
Musnadnya no 1809 dan Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis hal 22).

Faktor terpenting yang mendorong seseorang untuk bertaubat 
adalah merasa berbuat salah dan merasa berdosa. Perasaan ini 
banyak dimiliki oleh pelaku kemaksiatan tapi tidak ada dalam 
hati orang yang gemar dengan bid’ah. Oleh karena itu, bagaimana 
mungkin seorang pelaku bid’ah bertaubat ketika dia tidak merasa 
salah bahkan dia merasa mendapat pahala dan mendekatkan diri 
kepada Allah dengan bid’ah yang dia lakukan. Mungkin berdasarkan 
perkataan Sufyan ats Tsauri ini ada orang yang berkesimpulan bahwa 
orang yang melakukan bid’ah semisal tahlilan itu lebih rendah 
derajatnya dibandingkan yang melakukan maksiat semisal melacurkan 
diri.

Muhammad bin Husain al Jizani ketika menjelaskan poin-poin 
perbedaan antara maksiat dan bid’ah mengatakan, “Oleh karena 
itu maksiat memiliki kekhasan berupa ada perasaan menginginkan 
bertaubat dalam diri pelaku maksiat. Ini berbeda dengan pelaku 
bid’ah. Pelaku bid’ah hanya semakin mantap dengan terus menerus 
melakukan kebid’ahan karena dia beranggapan bahwa amalnya 
itu mendekatkan dirinya kepada Allah, terlebih para pemimpin 
kebid’ahan besar. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah,

أََفَمْن زُيَِّن َلُه ُسوُء َعَمِلِه فـََرَآُه َحَسًنا
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“Maka Apakah orang yang dijadikan (syaitan) menganggap baik 
pekerjaannya yang buruk lalu Dia meyakini pekerjaan itu baik, (sama 
dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan) ?” (QS Fathir:8). 
Sufyan ats Tsauri mengatakan, “Bid’ah itu lebih disukai Iblis 
dibandingkan dengan maksiat biasa. Karena pelaku maksiat itu lebih 
mudah bertaubat. Sedangkan pelaku bid’ah itu sulit bertaubat”. 
Dalam sebuah atsar (perkataan salaf ) Iblis berkata, “Kubinasakan 
anak keturunan Adam dengan dosa namun mereka membalas 
membinasakanku dengan istighfar dan ucapan la ilaha illallah. Setelah 
kuketahui hal tersebut maka kusebarkan di tengah-tengah mereka 
hawa nafsu (baca:bid’ah). Akhirnya mereka berbuat dosa namun tidak 
mau bertaubat karena mereka merasa sedang berbuat baik” [lihat al 
Jawab al Kafi 58, 149-150 dan al I’tisham 2/62].

Oleh karena itu secara umum bid’ah itu lebih berbahaya 
dibandingkan maksiat. Hal ini dikarenakan pelaku bid’ah itu merusak 
agama. Sedangkan pelaku maksiat sumber kesalahannya adalah karena 
mengikuti keinginan yang terlarang [al Jawab al Kafi hal 58 dan lihat 
Majmu Fatawa 20/103].

Ketentuan ini hanya bernilai benar dan berlaku jika 
tidak ada indikator dan kondisi yang menyebabkan 
berubahnya status sebuah maksiat atau bid’ah.

Di antara contoh untuk indikator dan kondisi yang dimaksudkan 
adalah sebagai berikut. Sebuah penyimpangan baik berbentuk maksiat 
atau bid’ah akan besar dosanya jika dilakukan secara terus menerus, 
diiringi sikap meremehkan, anggapan kalau hal itu dibolehkan, 
dilakukan secara terang terangan atau sambil mengajak orang lain 
untuk melakukannya. Demikian pula sebuah maksiat atau bid’ah itu 
nilai dosanya berkurang jika dilakukan sambil sembunyi-sembunyi, 
tidak terus menerus atau penyesalan dan taubat.

Contoh lain untuk indikator adalah sebuah penyimpangan itu 
semakin besar dosanya jika bahaya yang ditimbulkannya semakin 
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besar. Penyimpangan yang merusak prinsip-prinsip pokok agama itu 
dosanya lebih besar dari pada yang merusak hal-hal parsial dalam 
agama. Demikian pula, sebuah penyimpangan yang merusak agama 
itu lebih besar dosanya dibandingkan penyimpangan yang sekedar 
merusak jiwa.

Ringkasnya, ketika kita akan membandingkan bid’ah dengan 
maksiat maka kita harus memperhatikan situasi dan keadaan, 
menimbang manfaat dan bahaya dari komparasi tersebut dan 
memikirkan efek yang mungkin terjadi di kemudian hari dari 
pembandingan tersebut. 
Penjelasan mengenai bahaya bid’ah dan ungkapan hiperbola 
untuk menunjukkan betapa ngerinya bid’ah sepatutnya 
tidaklah menyebabkan-pada saat ini atau di kemudian hari-
sikap meremehkan dan menyepelekan maksiat. Sebaliknya, 
penjelasan mengenai bahaya maksiat dan ungkapan hiperbola 
untuk menunjukkan betapa ngerinya maksiat sepatutnya 
tidaklah menyebabkan-pada saat ini atau di kemudian hari-sikap 
meremehkan dan menyepelekan bid’ah”. (Qawaid Ma’rifah al Bida’ 
hal 31-33, cetakan Dar Ibnul Jauzi Saudi Arabia).

 
Penjelasan di atas sangat perlu dilakukan oleh 
setiap orang yang ingin mengingatkan orang lain 
akan bahaya bid’ah supaya kita menjadi sebab 
terbukanya pintu-pintu keburukan tanpa kita 
sadari.
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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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Hidup Sehat Alami
Penulis : dr. Adika Mianoki

Hidup sehat adalah dambaan setiap insan. Untuk 
memperoleh tubuh yang sehat, tidak harus dengan 
pola hidup yang serba mahal karena semua itu dapat 

dilakukan tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal. Semua dapat 
diperoleh dengan mudah dan murah. Dengan pola hidup sehat alami, 
insyaAllah kesehatan jasmani dapat terwujud.

Kenapa Banyak Penyakit Bermunculan?

Mungkin ada yang betanya, kenapa di zaman kita sekarang ini 
banyak sekali penyaki-penyakit bermunculan? Sebenarnya banyak 
faktor yang mempengaruhinya. Namun ada satu faktor yang 
disebabkan oleh manusia itu sendiri, yaitu perilaku gaya hidup 
yang tidak sehat. Perubahan pola makan, asupan yang tidak sehat, 
kurangnya olahraga, dan perilaku-perilaku tidak sehat seperti 
merokok dan minum alkohol merupakan faktor dominan yang 
mempengaruhi meningkatnya kejadian penyakit di zaman moderen 
ini.

Perubahan pola makan misalnya. Orang-orang sekarang 
cenderung memilih sesuatu yang praktis. Termasuk dalam hal makan. 
Sehingga fast food menjadi salah satu pilihan. Akibatnya penyakit 
degenaratif yang biasanya muncul di usia tua pun kini banyak diderita 
kaum muda. Asam urat, kolesterol, diabetes, hipertensi, mulai melanda 
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di usia muda.

Memilih makanan yang tidak sehat juga mempengaruhi kejadian 
penyakit. Tidak sedikit di antaranya yang merupakan pemicu 
terjadinya kanker. Tidaklah mengherankan jika kejadian penyakit 
kanker akhir-akhir ini juga terus melonjak.

Bahaya Pemanis, Pewarna, dan Pengawet Buatan

Di zaman ini, hampir tidak ada makanan yang tidak mengandung 
pemanis, pewarna dan pengawt buatan. Mayoritas  produk, terutama 
produk-produk olahan, hampir dipastikan mengandung bahan-bahan 
tersebut.  Penggunaan formalin dan asam borak misalnya, sudah 
lumrah digunakan utnuk mengawetkan tahu, mie, dan ikan segar. 
Penambahan MSG sebagai pemanis hampir ada di setiap produk 
makanan. Belum lagi makanan dan minuman warna-warni yang 
diberi pewarna buatan, hampir kita dapati pada setiap jajanan anak-
anak.

Penggunaan bahan-bahan tersebut bukan tanpa risiko. Apalagi 
terkadang penggunaannya yang melampaui batas dan melebihi 
standar  yang ditetapkan. Di antara bahan-bahan tersebut diduga kuat 
merupakan bahan-bahan karsinogenik, yakni bahan yang mampu 
memicu terjadinya kanker. Jika bahan tersebut terakumulasi dalam 
tubuh seseorang, bukan hal yang mustahil bila kelak penyakit kanker 
menggerogotinya.

Saatnya Hidup Sehat Alami

Back to nature, sebuah semboyan yang banyak diagungkan 
belakangan ini. Prinsip ini mulai kembali diusung oleh beberapa 
praktisi kesehatan. Memanfaatkan bahan-bahan alami utnuk 
memenuhi kebutuhan makanan harian sudah mulai dikembangkan. 
Semuanya diproses secara alami. Inilah yang dikenal dengan makanan 
organik. Pengolahan bahan ini tanpa melibatkan bahan kimia sintetik. 
Produk-produk semacam ini sudah banyak beredar dan tidak sedikit 
peminatnya. Seperti beras organik, sayuran organik, dan produk 
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peternakan yang diolah secra organik.

Termasuk dalam hal pengobatan. Harus diakui bahwa penggunaan 
bahan herbal untuk pengobatan akhir-akhir ini meningkat. Banyak 
faktor yang menyebabkan kenaikan bahan herbal sebagai bahan 
terapi. Diantaranya adalah karena alami sehingga dianggap lebih 
aman dan efek samping yang minimal. Tentu saja harus sesuai dengan 
petunjuk penggunaan yang tepat.

Alami Belum Tentu Aman

Yang perlu diperhatikan, tidak semua yang alami otomatis aman 
dikonsumsi. Bahan tumbuhan pun ada juga yang berbahaya bahkan 
beracun. Semua tahu bahwa makanan binatang Koala adalah 
daun eucaliptus yang jika dimakan manusia bisa berbahaya. Dan satu 
lagi bahan tumbuhan alami adalah daun ganja, dan daun koka. Semua 
pasti kenal dengan daun ganja. tentu saja ini bukan bahan kimia, 
namun tanaman alami. Namun kandungannya sangatlah berbahaya 
jika dipakai dengan sembarangan. Sedangkan daun koka adalah bahan 
pembuat kokain yang sangat berbahaya.

Kondisi kesehatan sesorang juga memnentukan keamanan suatu 
bahan alami untuk dikonsumsi. Bayam misalnya, dikenal sebagai 
sayuran yang bergizi. Namun pada penderita asam urat, bayam 
mutlak dihindari karena kandungan purin-nya yang tinggi yang dapat 
meningkatkan asam urat. Jadi tidak semua bahan alami aman untuk 
dikonsumsi.

Faktor-Faktor Penting Penunjang Kesehatan

Untuk hidup sehat bukan tanpa usaha. Berikut hal-hal yang perlu 
diperhatikan untuk mewujudkan kesehatan :

[1] Banyak minum air putih

Air putih sering diremehkan banyak orang. Padahal ini merupakan 
salah satu kebutuhan vital bagi makhluk hidup. Idelanya, seorang 
harus minum minimal 2 liter air setiap harinya.
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[2] Dapatkan cukup cahaya matahri dan udara segar

Fasilitas gratis ini sudah semakin jarang kita temui seiring 
dengan pesatnya pembangunan. Padahal keduanya penting untuk 
menjaga kesehatan dan kebugaran seseorang.

[3] Menjaga sikap dan emosi untuk mengurangi stress

Orang zaman sekarang  hampir semuanya pernah mengalami 
stress. Jika tidak dikendalikan, stress yang berat dan tersu-menerus 
dapat memicu dan memperparah kondisi kesehatan.

[4] Hindari rokok, minuman keras, dan obat-obat terlarang

Gaya hidup yang jelas-jelas tidak sehat ini ternyata masih banyak 
diminati orang. Hampir semua faktor risiko penyakit dipicu oleh 
budaya yang membahayakan diri dan lingkungan ini. Jika ingin 
sehat, segera buang jauh-jauh barang-barang tersebut.

[5] Pilih makanan bebas pencemaran

Hal ini mungkin sulit untuk dilakukan. Namun paling tidak, 
usahakan seminimal mungkin mengkonsumsi fast food dan produk-
produk olahan. Usahakan mengkonsumsi makanan yang kita masak 
sendiri.

Hidup sehat sepanjang hayat bukanlah impian. Asalkan kita 
mau mengubah pola hidup kita, mulai dari sekarang. Insya Allah. 
Semoga bermanfaat.
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Menangkis 

Penyakit Hepatitis
Penulis : dr. Avie Andriyani



23Majalah Kesehatan Muslim

Terkadang kita tidak menyadari betapa banyak nikmat 
Allah yang dilimpahkan pada diri kita. Kesehatan 
adalah satu diantara sekian banyak nikmat Allah yang 

sering terlupakan untuk disyukuri. Termasuk nikmat sehat tersebut 
adalah berfungsinya organ-organ tubuh kita dengan baik dan 
tanpa gangguan. Bayangkan jika ada satu saja organ tubuh kita 
yang tidak berfungsi normal, tentunya akan sangat mengganggu 
kehidupan kita. Begitu banyak orang menghabiskan biaya yang 
sangat besar untuk membiayai perawatan medis akibat salah satu 
organ tubuhnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 

Pada kesempatan kali ini, akan kita bahas tentang salah satu 
organ tubuh yang sangat penting, yaitu organ hati (liver) atau 
dalam istilah anatomi kedokteran disebut “hepar”. Dewasa ini, 
banyak sekali penduduk Indonesia yang terserang radang hati 
(Hepatitis). Salah satu sumber menyebutkan lebih dari 20 juta 
penduduk Indonesia menderita Hepatitis A, 11,6 juta penduduk 
lainnya terinfeksi Hepatitis B, dan ada sekitar 6 juta lebih 
penduduk Indonesia yang mengidap Hepatitis C. Oleh karena itu, 
ada baiknya kita mengenal penyakit yang menyerang organ hati 
dan mulai melakukan usaha untuk menjaga kesehatan hati.

Mengapa Organ Hati (Liver) Begitu Penting ?

Sebelum kita mengenal penyakit yang dapat menyerang organ 
hati, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu organ hati dan 
pentingnya organ ini bagi kehidupan kita. Organ hati berfungsi 
untuk mengolah protein yang dibutuhkan untuk pembekuan 
darah dan menyimpan vitamin, zat besi, dan glikogen. Disamping 
itu, hati juga berfungsi sebagai pusat metabolisme tubuh yaitu 
mengolah gula, protein, dan lemak untuk menghasilkan energi, 
serta berfungsi untuk membuang hasil proses yang tidak terpakai 
dan menyaring (detoksifikasi) zat beracun dalam darah. Banyaknya 
tugas dari organ hati menjadikan organ ini menjadi salah satu 
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organ penting dalam anatomi tubuh kita. Untuk itulah, pantas 
kiranya jika kita memperhatikan kesehatan hati dan menjaganya 
supaya tetap berfungsi normal.

Apa Saja Yang Bisa Menyebabkan Hepatitis ?

Ada banyak hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya radang 
hati, antara lain : virus (penyebab terbanyak hepatitis), aktivitas 
yang tinggi dan olahraga berlebihan tanpa diimbangi dengan 
istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan yang kurang terjaga 
kebersihannya (tidak higienis), pola makan yang tidak teratur dan 
tidak seimbang dalam kandungan gizinya, serta minum minuman 
beralkohol.

Bagaimana Gejala Hepatitis ?

Gejala hepatitis akibat virus bervariasi mulai dari tanpa gejala 
(tidak ada keluhan apapun) atau hanya mempunyai keluhan 
sedikit saja sampai keadaan yang berat. Secara umum, gejala yang 
mungkin timbul pada penderita, antara lain : mudah capek dan 
lesu, persendian terasa nyeri dan pegal-pegal, mual, muntah, diare, 
nyeri di perut terutama sisi sebelah kanan, hilangnya nafsu makan, 
warna kulit dan bola mata berubah menjadi kuning (oleh karena 
itu, penyakit ini sering disebut juga ”penyakit kuning”), air seni/air 
kencing berwarna gelap seperti air teh, mengalami kecemasan atau 
depresi.

Bagaimana Tahapan Penyakit Hati (Liver) ?

Awalnya hati tidak berfungsi normal karena adanya gangguan. 
Selanjutnya, akan terbentuk fibrosis (jaringan parut yang 
menggantikan sel-sel hati yang rusak). Jika proses ini terus 
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berlanjut, akan terjadi sirosis hati (penyakit menahun yang 
menyerang seluruh organ hati, dimana bentuk hati akan mengerut 
dan mengeras disertai penekanan pembuluh darah) dan bisa juga 
berlanjut menjadi kanker hati.

Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati 

Seperti kita ketahui, bahwa hati yang tidak berfungsi 
sebagaimana mestinya akan mengganggu kesehatan tubuh 
kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa waspada terhadap 
kemungkinan tertular penyakit hepatitis, apalagi jika mengingat 
bahwa tingkat penyebaran virus hepatitis di negara kita tergolong 
sangat tinggi. Perlu diperhatikan bahwa hepatitis ada beberapa 
macam dan cara penularannya juga berbeda. Untuk virus hepatitis 
A ditularkan lewat fekal (tinja) dan oral (mulut) misalnya karena 
mengkonsumsi makanan atau menggunakan alat makan yang 
terinfeksi virus hepatitis. Sedangkan jenis virus hepatitis B dan C 
ditularkan lewat darah dan produk darah, misalnya karena tranfusi 
darah, penggunaan jarum suntik yang telah terkontaminasi virus 
hepatitis secara bersama-sama, dan lain-lain. 

Kemampuan obat-obat yang sudah ada saat ini sangat terbatas 
dan belum bisa dikatakan sempurna dalam mengobati penyakit 
hati, apalagi jika sudah disertai dengan komplikasi yang berat. 
Disamping itu, tentu tidak dapat kita pungkiri kalau biaya 
perawatan medis dewasa ini sudah semakin mahal. Perawatan 
medis untuk gagal hati sangatlah mahal, belum lagi jika terlanjur 
terjadi sirosis dan kanker hati yang memerlukan transplantasi 
(cangkok) hati yang tentunya memakan biaya lebih besar lagi.

Kiat Agar Hati (Liver) Tetap Sehat

Ada beberapa kiat yang insya Allah bisa membantu kita dalam 
menjaga kesehatan hati, antara lain :

Hindari penggunaan jarum suntik bekas, peralatan tato, dan 
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jarum akupuntur yang tidak steril.

Jika qodarullah Anda membutuhkan darah karena suatu 
hal (sakit, kehilangan banyak darah), maka pilihlah donor dari 
keluarga sendiri supaya lebih terjamin status kesehatannya.

Jika Anda berprofesi sebagai dokter, dokter gigi, perawat, 
paramedis, atau petugas di laboratorium (laboran), sebaiknya selalu 
waspada dan memproteksi diri dengan menggunakan sarung 
tangan setiap kali kontak langsung dengan darah, tinja, atau urin 
penderita.

Hindari pemakaian alat pribadi (seperti pisau cukur, sikat gigi, 
dan peralatan lain yang dapat mengakibatkan lecet atau luka) 
secara bersama-sama / bergantian.

Cuci bersih semua bahan makanan (sayur, buah, daging) 
sebelum dikonsumsi.

Jaga kebersihan piring, sendok, dan garpu yang akan digunakan.

Jika Anda terpaksa membeli makan di luar, pilihlah warung 
makan yang terjamin kebersihannya.

Cukup istirahat dan jangan beraktivitas atau berolahraga secara 
berlebihan.

Herbal Untuk Kesehatan Organ Hati

Menurut penelitian, salah satu tanaman obat/herbal yang 
terbukti dapat menjaga kesehatan hati adalah temulawak. 
Beberapa industri farmasi bahkan sudah memproduksi temulawak 
dalam bentuk kapsul dan sudah sering diresepkan para dokter 
sebagai suplemen untuk penderita hepatitis. Temulawak (curcumae 
rhizoma) mengandung curcumin dan minyak atsiri yang berfungsi 
meningkatkan sekresi empedu sehingga dapat meringankan kerja 
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hati dalam mengolah lemak, mencegah terjadinya perlemakan 
pada sel-sel hati sekaligus sebagai zat antiinflamasi (mencegah 
peradangan). Rimpang temulawak cukup aman dikonsumsi, 
namun demikian bagi penderita sakit ginjal sebaiknya tidak 
mengkonsumsi sari temulawak mentah karena dapat berbahaya. 
Satu hal yang perlu diingat, jangan mengkonsumsi obat herbal 
secara berlebihan tanpa petunjuk dokter atau herbalis (ahli herbal).

Penutup

 Salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah adalah dengan 
menjaga kesehatan yang telah Allah berikan pada kita dengan 
sebaik-baiknya. Upaya-upaya untuk tetap sehat tentunya tidak 
boleh keluar dari koridor syar’i. Cukup banyak usaha yang bisa 
kita lakukan untuk menjaga kesehatan hati, mulai dari menjaga 
kebersihan pribadi, makanan, dan usaha-usaha lainnya. Semua 
usaha yang kita lakukan tentunya harus pula disertai dengan do’a 
dan tawakal yang sempurna kepada Allah semata karena Allah 
yang menurunkan penyakit dan Allah pula yang menurunkan 
penawar (obat) nya. 
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Ingin Liver Anda 
Sehat? Hati-Hati 

dengan Makanan dan 
Minuman Ini

Penulis : dr. Avie Andriyani
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Banyak orang memahami tentang pentingnya menjaga 
kesehatan organ-organ dalam tubuh seperti jantung, paru-
paru, ataupun ginjal , tetapi tidak banyak yang memahami 

pentingnya menjaga kesehatan liver atau hati. Padahal, hati 
mempunyai peran dan fungsi yang sangat vital dalam kesehatan 
manusia dan manusia tidak dapat hidup tanpanya. Menurut Ray 
Chung, MD, dari  Liver Center Massachusetts General Hospital, 
yang terpenting dalam menjaga kesehatan liver adalah menghindari 
zat-zat yang merusak liver dan bukan fokus pada konsumsi nutrisi 
yang dapat menyehatkan liver. 

Mengapa kita perlu menjaga 
kesehatan liver?

 Seperti yang telah dibahas di depan, liver memiliki fungsi yang 
sangat banyak sekaligus sangat penting bagi tubuh manusia. Di 
antara fungsi- fungsi liver adalah: 

Sintesis atau pembentukan, mencakup sintesis asam-asam amino 
yang diperlukan tubuh, kolesterol, trigliserid (lemak), faktor-faktor 
pembekuan darah, empedu, produksi albumin, yaitu komponen 
osmotik utama dalam darah, dan sintesis hormon angiotensin, yang 
berperan dalam peningkatan tekanan darah. 

Metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. 

Pemecahan dan Perombakan. Liver memecah hormon insulin 
dan beberapa hormon lainnya,  merubah amonia yang berbahaya 
menjadi urea, serta memecah dan merubah zat-zat beracun 
sehingga tidak membahayakan tubuh.

Penyimpanan, liver menyimpan kelebihan glukosa menjadi 
glikogen, menyimpan vitamin A,D, B12, K, juga zat besi.
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Bagaimana makanan mempengaruhi 
fungsi hati?

 Makanan dan liver berhubungan erat karena liver adalah 
kelenjar pencernaan terbesar yang mengolah sekaligus menyimpan 
beberapa nutrisi dari makanan sehingga zat-zat apapun yang 
masuk ke dalam tubuh, terutama dari saluran pencernaan dapat 
mempengaruhinya. Menurut Brown Biomedical Department, diit 
yang tidak sehat akan mengarah pada keadaaan perlemakan hati, 
kanker hati, sirosis, gagal hati, atau pembesaran hati. 

Makanan-makanan yang dapat 
membahayakan liver

Makanan dengan kadar kolesterol tinggi
Kadar kolesterol yang tinggi adalah salah satu faktor yang dapat 

meningkatkan risiko penyakit liver. Kolesterol, adalah salah satu 
jenis lemak yang hanya dapat didapatkan pada produk-produk 
hewani, dan paling banyak terkandung dalam  daging merah 
berlemak, udang, kuning telur, krim, butter, dan jeroan. MayoClinic 
merekomendasikan untuk membatasi konsumsi produk-produk 
hewani dan memperbanyak konsumsi produk nabati, seperti biji-
bijian, sereal, buah dan sayur untuk menurunkan kadar kolesterol 
dan risiko penyakit liver. Kebutuhan protein hewani dapat dapat 
dipenuhi dari konsumsi protein dengan kadar kolesterol rendah 
seperti: susu skim, putih telur, ikan, dada ayam tanpa kulit, dan 
daging merah tanpa lemak.

Makanan berlemak
Makanan dengan kadar lemak tinggi berkontribusi terhadap 

naiknya kadar kolesterol, tingginya kadar trigliserida, dan 
kegemukan apabila dikonsumsi dalam jumlah yang berlebih, 
sekaligus faktor pemicu kerusakan liver. Contoh makanan dengan 
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kadar lemak tinggi adalah shortening, butter, margarin, daging 
berlemak, krim, keju, kulit ayam, gorengan,  salad dengan krim, roti, 
kue-kue manis, pastri, dan mayones. Mengurangi menu makanan 
berlemak dapat juga dilakukan dengan mengganti cara memasak 
biasa dengan cara memasak yang lebih sehat seperti mengukus, 
merebus, memanggang, membakar, atau sangrai. 

Makanan dan minuman manis 
Makanan dan minuman dengan kadar gula yang tinggi seperti 

soda, permen, dan dessert cenderung mengandung kalori yang 
tinggi. Kelebihan kalori  menyebabkan pembentukan lemak di 
dalam hati . Apabila terus menerus, liver tidak dapat memproses 
dan memecahkan lemak yang tersimpan di dalamnya, menyebabkan 
timbunan lemak dalam hati, dan terjadilah perlemakan  hati, yang 
selanjutnya dapat menyebabkan sirosis. Oleh karena itu, sebaiknya, 
makanan-makanan manis ini dibatasi konsumsinya dan hanya 
dikonsumsi pada waktu-waktu tertentu saja. Bila anda terlanjur 
suka makanan manis, usahakan ganti kesukaan anda ini dengan 
buah segar, permen bebas gula, air putih, atau susu rendah lemak. 

Minuman beralkohol
The California Pacific Medical Center  melaporkan bahwa 

konsumsi minuman beralkohol dapat menyebabkan gangguan pada 
hati, yang dikenal dengan Alcoholic liver disease. Alcoholic liver 
disease adalah istilah yang menggambarkan manifestasi konsumsi 
alkohol yang berlebihan di hati, mencakup perlemakan hati, 
hepatitis alkohol, dan hepatitis kronis dengan fibrosis (jaringan 
parut) pada hati atau sirosis.   Penyebabnya adalah karena 80% 
alkohol akan melewati hati untuk didetoksikasi. Konsumsi dalam 
jumlah besar atau terus menerus menyebabkan pengeluaran 
mediator-mediator inflamasi (radang) yang menyebabkan 
peradangan pada hati, apoptosis (kematian) sel-sel hati, dan 
selanjutnya fibrosis pada jaringan hati. Alhamdulillah, agama Islam 
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telah mengharamkan alkohol sehingga pemeluknya terhindar dari 
penyakit ini. 

Obat-obatan, suplemen, dan herbal
Hati memiliki peranan penting dalam memetabolisme semua 

obat yang masuk dalam tubuh, sehingga tidak menghasilkan 
zat beracun bagi tubuh. Akan tetapi, ada beberapa obat yang 
berpotensi lebih besar merusak liver, sehingga perlu diperhatikan 
penggunaannya seperti kodein- obat batuk-, kortikosteroid 
-obat anti radang-, tetrasiklin- antibiotik-, dan diazepam -obat 
penenang-. Beberapa obat yang dijual bebas juga juga bersifat 
racun bagi hati apabila dikonsumsi dalam jumlah besar, seperti 
parasetamol, aspirin atau abat-obat analgesik anti inflamasi  lain, 
dan obat anti kolesterol. 

Selain obat-obatan, suplemen pun tidak bisa dikonsumsi secara 
sembarangan, karena sebagian suplemen dapat merusak liver, 
seperti: 

Zat besi dosis tinggi
Konsumsi zat besi dalam jumlah besar dapat menyebabkna 

kerusakan liver. Hal ini dikarenakan tubuh tidak dapat membuang 
kelebihan zat besi sehingga zat besi akan diakumulasi di 
dalam organ dan jaringan, termasuk liver. Jumlah zat besi yang 
direkomendasikan per hari adalah tidak lebih dari 45 mg bagi laki-
laki dan perempuan.

Vitamin A dosis besar
Sekitar 50-80% vitamin A dalam tubuh disimpan di dalam 

hati. Karena itulah, konsumsi vitamin A dalam jumlah besar dapat 
menyebabkan kerusakan hati. Batas konsumsi vitamin A yang aman 
bagi orang dewasa adalah 3000 mikrogram perhari.

Sebagian besar obat herbal tidak diuji melalui uji klinis yang 
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memadai seperti halnya obat-obat paten sehingga tidak bisa 
dipastikan keamanannya terhadap liver apabila dikonsumsi 
secara terus menerus. Bahkan, beberapa herbal terbukti dapat 
merusak liver. Karena itu, sebaiknya tetap berhati-hati ketika 
mengkonsumsi herbal dalam jangka waktu yang cukup lama, pilih 
obat-obat herbal yang telah dibuktikan secara ilmiah manfaatnya 
dan obat-obat herbal yang telah tersertifikasi. 

Rokok
Rokok meningkatkan risiko terkena kanker hati dan 

menurunkan kemampuan liver untuk mendetoksifikasi racun 
dalam tubuh. Selanjutnya, dapat menyebabkan liver kita rentan 
terkena dampak merugikan dari obat-obatan yang kita konsumsi. 

Makanan dengan kadar garam tinggi

Hampir semua orang tahu bahwa makanan dengan kadar garam 
tinggi  berpotensi menaikkan tekanan darah. Tetapi ternyata tidak 
sampai di situ saja,  makanan asin juga berkontribusi menyebabkan 
penyakit liver melalui peningkatan tekanan darah. Usahakan 
untuk membatasi konsumsi garam dalam makanan sehari-hari 
sehingga tidak melebihi  2300 miligram (sekitar satu sendok teh), 
mengurangi konsumsi makanan kaleng serta produk-produk 
olahan seperti sosis, keju olahan, makanan instan, dan makanan 
cepat saji.

Selain menghindari konsumsi bahan-bahan di atas, salah satu 
hal yang penting dalam menjaga kesehatan liver adalah dengan 
berolahraga. Olahraga membantu tubuh membakar kelebihan 
kalori yang masuk, mengurangi risiko obesitas, meningkatkan 
kekebalan tubuh, dan melancarkan aliran darah sehingga 
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memperbaiki kerja organ, termasuk liver. 

 Pada dasarnya, menjaga kesehatan liver tidak jauh berbeda 
dengan menjaga kesehatan tubuh secara umum. Makanan 
dan minuman yang membahayakan liver juga membahayakan 
kesehatan tubuh secara umum. Jadi, bila Anda termasuk 
orang selalu berhati-hati dengan makanan dan minuman yang 
membahayakan tubuh secara keseluruhan, insyaAllah,  Anda 
sedang menyelamatkan liver Anda. .

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. 

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
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Mengenal dan 
Merawat Penderita 
Sirosis Hepatis

Penyusun : Arif Rohman Mansur, S.Kep, Ns.



36Majalah Kesehatan Muslim

Apa yang dimaksud dengan penyakit sirosis 
hepatis?

Sirosis adalah penyakit di mana hati (liver) mengalami 
perlukaan, biasanya sebagai akibat dari cedera terus 
menerus selama bertahun-tahun. Penyebab paling 

umum meliputi penyalahgunaan alkohol, hepatitis B atau C 
kronis (infeksi virus yang mempengaruhi hati), dan penyakit 
hati berlemak (sering terlihat pada orang dengan obesitas atau 
diabetes). Dalam stadium lanjut, sirosis biasanya ireversibel (tidak 
dapat kembali pada keadaan semula), sehingga membutuhkan 
pengobatan dengan transplantasi hati. Oleh karena itu agar sirosis 
dapat bersifat reversibel, maka pengobatan penyebab sirosis harus 
dilakukan sedini mungkin.

Apa Penyebab Penyakit Sirosis Hepatis?

Hati merupakan organ yang besar, beratnya sekitar 1,36 kg 
yang terletak di perut bagian atas tepat di bawah tulang rusuk 
yang memiliki banyak fungsi sangat penting untuk kehidupan. 
Hati mampu memperbaiki dirinya sendiri ketika ia telah terluka, 
namun proses penyembuhan menghasilkan terbentuknya jaringan 
parut pada organ hati. Proses yang terjadi  secara berulang 
atau cedera terus menerus ke hati (seperti yang terjadi dengan 
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penggunaan alkohol berat) dapat menyebabkan jaringan parut 
yang signifikan dalam hati. Akhirnya, jaringan parut menjadi 
begitu parah sehingga hati tidak lagi mampu melakukan fungsinya 
yang normal. 

Apakah Tanda dan Gejala Sirosis Hepatis? 

Beberapa gejala umum seperti kehilangan nafsu makan dan 
berat badan, kelemahan, menguningnya kulit atau mata, gatal-
gatal, muntah darah, buang air besar berwarna hitam atau 
mengandung darah.

Perut membesar karena adanya penumpukan cairan, perubahan 
suasana hati, kebingungan, atau pola tidur yang abnormal, kram 
otot, pada wanita mengalami menstruasi tidak teratur atau tidak 
mengalami menstruasi dan pada pria mengalami disfungsi ereksi, 
ketidaksuburan atau kehilangan dorongan seksual, perkembangan 
payudara pada pria, pembuluh darah vena di perut terlihat dengan 
jelas.

Pemeriksaan yang paling sering dilakukan menggunakan USG 
atau biopsi hati, dengan menggunakan jarum untuk mendapatkan 
sampel jaringan hati sehingga dapat diperiksa untuk tanda-tanda 
kerusakan. Biopsi tidak diperlukan jika gejala, tes darah dan tes 
pencitraan semuanya menunjuk ke sirosis hepatis.

Bagaimana cara pengobatannya?

Yang pertama yaitu mengenali penyebab terjadinya penyakit 
sirosis hepatis, kemudian mengobati penyebab tersebut sebagai 
contoh jika sirosis hepatis akibat mengkonsumsi alkohol 
atau minum-minuman keras, maka penanganan awal adalah 
mengontrol dan menghentikan kebiasan buruk tersebut. Demikian 
juga, jika sirosis hepatis disebabkan oleh infeksi misalnya karena 
virus hepatitis C, sangat penting untuk mengobati infeksi tersebut 
terlebih dahulu.
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Bagaimana cara mencegah agar sirosis tidak 
bertambah parah? 

Orang yang menderita penyakit sirosis hepati harus ekstra hati-
hati untuk melindungi organ hati mereka dari segala sesuatu yang 
membahayakan. Beberapa usaha pencegahan yang dapat dilakukan 
diantaranya adalah sebagai berikut?

Melakukan vaksinasi untuk melindungi hati, seperti vaksinasi  
terhadap hepatitis A dan B dapat membantu mencegah kerusakan 
hati yang lebih lanjut. Hindari alkohol dan obat-obatan lainnya 
yang dapat merusak dan membahayakan hati. Racun dalam 
alkohol akan membuat hati bekerja lebih keras, dalam kasus sirosis 
hepatis, organ hati sudah mengalami kerusakan sehingga lebih 
rusak lagi apabila mengkonsumsi alkohol.

Alkohol, obat nonsteroid antiinflamasi (ibuprofen naproxen) 
dan beberapa obat yang mengandung  acetaminophen  tidak boleh 
dikonsumsi lebih dari 2.000 miligram per hari. Ambil dosis obat 
yang tepat dan pastikan dokter mengetahui tentang penyakit hati 
anda ketika meresepkan obat.

Penting bagi seseorang dengan sirosis untuk mengurangi 
asupan garam hingga 2000 miligram per hari, baik garam dari 
makanan yang dimasak sendiri, maupun yang terkandung dalam 
makanan kemasan.

Periksa ke dokter secara teratur dan  istirahatlah yang cukup

Konsumsi makanan yang mengandung gizi seimbang dengan 
kalori dan protein yang cukup

Berhati-hati mengkonsumsi suplementasi vitamin dan mineral, 
yang dalam dosis tinggi dapat memperburuk fungsi hati seperti 
vitamin A, zat besi, dan copper

Apabila mengalami kelainan otak karena pengaruh sirosis, maka 
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harus mengurangi asupan protein.

Rajin olah raga dan hindari obesitas atau kelebihan berat badan.

Bagaimana Cara Mengelola Gejala Akibat Sirosis 
Hepatis?

Kram otot, ada beberapa pengobatan untuk kram misalnya 
menggunakan kina, akan tetapi memiliki efek samping yang serius, seperti 
detak jantung tidak teratur. Sehingga sebelum menggunakannya perlu 
berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. 

Hernia umbilikalis (tonjolan yang terbentuk pada pusar) terjadi ketika 
lapisan dinding perut menjadi lemah. isi perut mulai mendorong dan 
terbentuk tonjolan.. Dapat diperbaiki dengan operasi.

Transplantasi hati untuk sirosis melibatkan penggantian hati yang sakit 
dengan hati yang sehat. Operasi transplantasi hati rumit, operasi besar, 
sehingga orang-orang yang menjalani operasi harus cukup sehat untuk 
bertahan hidup operasi dan pemulihan. Lebih dari 80 persen orang akan 
hidup satu tahun setelah transplantasi hati, dan sebagian besar ini akan 
hidup lima tahun setelah transplantasi hal ini sebagian bergantung pada 
penyebab yang mendasari penyakit hati, beberapa di antaranya kambuh 
setelah transplantasi. Sebagai contoh, kebanyakan orang yang menjalani 
transplantasi untuk hepatitis C akan berkembang menjadi hepatitis C 
berulang setelah transplantasi. Risiko obat anti-penolakan yang digunakan 
untuk menekan sistem kekebalan tubuh, yang memiliki banyak efek 
samping, dan risiko penolakan organ transplantasi.

Demikian sedikit yang dapat penulis sampaikan tentang bagaimana 
mengenal dan merawat penyakit sirosis hepatis. Semoga bermanfaat 
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Hadits: Menyembuhkan Diare dengan Minum Madu

Terdapat hadits Shahih riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi 
Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan seseorang yang 
sakit perut (dalam riwayat lainnya: sakit diare), agar minum 

madu beberapa kali. Akhirnya orang tersebut sembuh. 

Berikut haditsnya:

َأنَّ َرُجاًل أََتى النَِّبَّ َصلىَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل: َأِخي َيْشَتِكي َبْطَنُه. فـََقاَل: 
ِاْسِقِه َعَساًل. ُثَّ أَتَاُه الثَّانَِية فـََقاَل: اْسِقِه َعَساًل. ُثَّ أَتَاُه الثَّالَِثة فـََقاَل: اْسِقِه 
َعَساًل. ُثَّ أَتَاُه فـََقاَل: فـََعْلُت. فـََقاَل: َصَدَق اهللُ وََكَذَب َبْطُن َأِخْيَك، اْسِقِه 

َعْساًل. َفَسَقاُه فـَبـََرَأ
“Ada seseorang menghadap Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, ia berkata: 

‘Saudaraku mengeluhkan sakit pada perutnya (dalam riwayat lainnya: sakit 
diare).’

 Nabi berkata: ‘Minumkan ia madu.’

 Kemudian orang itu datang untuk kedua kalinya, 

Nabi berkata: ‘Minumkan ia madu.’

 Orang itu datang lagi pada kali yang ketiga, 

Nabi tetap berkata: ‘Minumkan ia madu.’ Setelah itu, orang itu datang lagi 
dan menyatakan: ‘Aku telah melakukannya (namun belum sembuh juga malah 
bertambah mencret).’

Nabi bersabda: ‘Allah Maha Benar dan perut saudaramu itu dusta. 
Minumkan lagi madu.’

 Orang itu meminumkannya lagi, maka saudaranya pun sembuh.” (HR. Al-
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Bukhari no. 5684 dan Muslim no. 5731)

Ada hal yang perlu diperhatikan di sini yaitu beberapa kali bolak-balik 
dan bilang belum sembuh kemudian tetap diperintahkan agar minum 
madu. Ini mengindikasikan bahwa madu untuk mengobati diare tidak 
semata-mata diminum saja tetapi ada aturan dan dosisnya. Sehingga 
kurang tepat jika ada orang yang ingin mengobati diare dengan madu 
tetapi minumnya asal-asalan dan tidak tahu dosisnya.

Dokter dan ulama besar Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah rahimahullah 
menjelasakan mengenai hadits ini,

وف تكرار سقيه للعسل معىًن طب بديع وهو: أن الدواء يب أن يكون له 
مقدار وكمية حبسب حال الداء 

“Memberikan minum madu dengan berulang kali menunjukkan mengenai 
ilmu kedokteran yaitu obat harus sesuai dosis  dan jumlahnya sesuai dengan 
keadaan penyakitnya.”

Obat juga harus sesuai indikasi dan dosisnya, sesuai dengan umur, jenis 
makanan, jenis daerahnya dan jenis rasnya serta keadaan orang tersebut 
dan ini dipelajari oleh kedokteran di mana saja

Ibnu hajar Al-Asqalani rahimahullahu menjelaskan hadits ini,  “Seluruh 
tabib telah sepakat bahwa pengobatan suatu penyakit berbeda-beda, sesuai 
dengan perbedaan umur, kebiasaan, waktu, jenis makanan yang biasa 
dikonsumsi, kedisiplinan dan daya tahan fisik...karena obat harus sesuai 
kadar dan jumlahnya dengan penyakit, jika dosisnya berkurang maka 
tidak bisa menyembuhkan dengan total dan jika dosisnya berlebih dapat 
menimbulkan bahaya yang lain.”

Jadi Madu adalah penyembuh dan memang benar serta harus kita 
yakini, akan tetapi tidak sembarangan mengobati ada caranya dan perlu 
ilmunya. Dalam hal ini perlu pengalaman thabib. Di zaman sekarang ini 
perlu penelitian ilmiah mengenai hal ini.

Khasiat madu untuk pengobatan tidak diragukan lagi karena Allah telah 
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berfirman tentang khasiat lebah.

ِذي ِمَن اْلَِباِل بـُُيوتًا َوِمَن الشََّجِر َوِمَّا يـَْعرُِشوَن  َوأَْوَحٰى َربَُّك ِإىَل النَّْحِل َأِن اتَِّ
ُثَّ ُكِلي ِمن ُكلِّ الثََّمرَاِت فَاْسُلِكي ُسُبَل َربِِّك ُذُلاًل ۚ َيْرُُج ِمن بُطُوِنَا َشرَاٌب 

ِلَك آَليًَة لَِّقْوٍم يـَتـََفكَُّروَن  مَُّْتِلٌف أَْلَوانُُه ِفيِه ِشَفاٌء لِّلنَّاِس ۚ ِإنَّ ِف ذَٰ
“Dan Rabbmu mewahyukan kepada lebah,”Buatlah sarang-sarang di bukit-

bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia,” 
Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah 
jalan Rabbmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar 
minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat 
obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian 
itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Rabb) bagi orang-orang yang 
memikirkan”. [An Nahl :68,69].

Begitu juga dalam hadits. dari Sa’id Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas dari 
Nabi, Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

الشَِّفاُء ِف َثاَلثٍَة َشْربَِة َعَسٍل َوَشْرَطِة ِمَْجٍم وََكيَِّة نَاٍر َوأَنـَْهى أُمَِّت َعِن اْلَكيِّ
“Kesembuhan ada dalam tiga perkara; meminum madu, berbekam dengan 

gelas dan bakaran api. Tetapi aku melarang umatku melakukan pembakaran 
dengan besi.”(H.R Bukhari)

Demikian semoga bermanfaat
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Berbakti 
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Orang Tua
Oleh:  Ustadz Firanda Andirja, Lc., MA.
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Tidak diragukan lagi bahwasanya seorang muslim harus benar-
benar memperhatikan hak-hak orang tua, karena Allah begitu 
memperhatikan hak-hak orang tua. Allah dalam banyak ayat 

telah mewasiatkan agar kita berbakti kepada kedua orang tua.

Asy-Syaukani berkata, “Allah telah menyebut perintah untuk berbuat 
baik kepada kedua orangtua setelah menyebutkan perintah untuk 
beribadah kepada-Nya karena mereka berdua adalah sebab yang dzohir 
akan adanya sang anak (di muka bumi ini), dan Allah menggandengkan 
perintah untuk berbuat baik kepada mereka berdua dengan perintah untuk 
bertauhid kepada-Nya sebagai peringatan akan besarnya hak mereka 
berdua yang telah diketahui bersama, demikian juga Allah dalam ayat yang 
lain telah menggandengkan perintah untuk bersyukur kepada-Nya dengan 
syukur kepada kedua orangtua sebagaimana dalam firmanNya

}َأِن اْشُكْر ِل َوِلَواِلَدْيَك ِإَلَّ اْلَمِصُي {
((Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang tuamu))”

 Allah telah menggambarkan bagaimana beratnya seorang ibu dalam 
firman-Nya :

ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه َحََلْتُه أُمُُّه َوْهناً َعَلى َوْهٍن َوِفَصالُُه ِف َعاَمْيِ َأِن اْشُكْر  َوَوصَّيـَْنا اْلِ
ِل َوِلَواِلَدْيَك ِإَلَّ اْلَمِصُي

Dan Kami perintahkan kepada manusia) berbuat baik (kepada dua orang 
ibu bapaknya ;ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambah-tambah ,dan menyapihnya dalam dua tahun .Bersyukurlah kepada-
Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu ,hanya kepada-Kulah kembalimu. 
)QS .Lukman(31:14 

ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ِإْحَساناً َحََلْتُه أُمُُّه ُكْرهاً َوَوَضَعْتُه ُكْرهاً َوَحُْلُه َوِفَصالُُه  َوَوصَّيـَْنا اْلِ
َثالثُوَن َشْهرًا

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua 
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orang ibu bapaknya ,ibunya mengandungnya dengan susah payah ,dan 
melahirkannya dengan susah payah) pula .(Mengandungnya sampai 
menyapihnya adalah tiga puluh bulan) .QS .Al Ahqoof(46:15 

Syaikh Abdulmuhsin Al-Qosim berkata , ((Ibumu (yang selama 
sembilan bulan) mengandungmu dalam keadaan lemah, dan semakin 
bertambah kelemahannya, dengan kesakitan yang selalu dialaminya, 
semakin engkau tumbuh maka semakin terasa berat yang dirasakannya 
dan semakin lemah tubuhnya. Kemudian tatkala akan melahirkanmu 
ia mempertaruhkan nyawanya dengan sakit yang luar biasa, ia melihat 
kematian dihadapannya namun ia tetap tegar demi engkau. Tatkala 
engkau lahir dan berada di sisinya maka hilanglah semua rasa sakit itu, 
ia memandangmu dengan penuh kasih sayang, ia meletakkan segala 
harapannya kepadamu.  Kemudian ia bersegera sibuk mengurusmu siang 
dan malam dengan sebaik-baiknya dipangkuannya, makananmu adalah 
susunya, rumahmu adalah pangkuannya, kendaraanmu adalah kedua 
tangannya. Ia rela untuk lapar demi mengenyangkanmu, ia rela untuk 
tidak tidur demi menidurkanmu, ia mendahulukan kesenanganmu di atas 
kesenangannya. Ia sangat sayang kepadamu, sangat mengasihimu.

Ingatlah bagaimana masa kecilmu…

Engkau menganggapnya adalah segalanya jika ia berada di sisimu, jika 
ia tidak berada di sisimu maka hanya ialah yang engkau panggil-panggil 
namanya, engkau tidak akan tenang dan berhenti dari tangismu hingga 
engkau melihatnya, jika mendapati hal yang engkau tidak sukai maka 
engkau segera melaporkan kepadanya dan meminta pertolongannya, 
engkau menganggap seluruh kebaikan berada padanya, dan engkau 
menyangka jika ia telah memelukmu di dadanya atau jika engkau tahu 
bahwa ia sedang mengawasimu maka tidak akan ada kejelekan yang bisa 
menimpamu.

Hatinya selalu sibuk memikirkanmu, ia menjadikan Robb-mu sebagai 
penjagamu dan pemeliharamu, ia merasakan bahwasanya engkau adalah 
belahan jiwanya, oleh karena itu seluruh harapannya ia letakkan kepadamu 
dan kehidupannya adalah demi keberhasilanmu.
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Adapun ayahmu…ia bekerja dan berusaha dengan susah payah 
karenamu, ia mencegahmu dari kesulitan hidup sebisa mungkin, berulang-
ulang ia pergi jauh demi menafkahimu, ia keluar di pagi hari dan kembali 
di petang hari demi engkau..

Demikianlah kedua orangtuamu menghadapi keletihan dan susah 
payah demi engkau, namun kecintaan mereka kepadamu telah tertanam 
di dalam hati mereka, mereka berusaha semampu mereka sekuat mereka 
untuk membahagiakanmu, engkaulah penyejuk mata mereka, engkaulah 
buah hati mereka, engkaulah harapan masa depan mereka. Mereka 
tidak tanggung-tanggung mengeluarkan uang yang telah susah payah 
mereka dapatkan untuk mengobatimu jika engkau sakit, dan mereka 
rela mengeluarkan harta mereka jika engkau yang meminta demi untuk 
menyenangkanmu, engkau hidup dan tumbuh di bawah naungan mereka 
dan bimbingan mereka..))

Perintah Allah untuk berbakti kepada orangtua

Allah berfirman:

َوَقَضى َربَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً ِإمَّا يـَبـُْلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبـََر 
َأَحُدُهَا أَْو ِكالُهَا َفال تـَُقْل َلَُما ُأفٍّ َوال تـَنـَْهْرُهَا َوُقْل َلَُما قـَْوالً َكرمياً َواْخِفْض 

َلَُما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَِة َوُقْل َربِّ اْرَحُْهَما َكَما َربَـَّياِن َصِغيا
Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain 

Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-
baiknya .Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai 
berumur lanjut dalam pemeliharaanmu ,maka sekali-kali janganlah kamu 
mengatakan kepada keduanya perkataan« uf »dan janganlah kamu membentak 
mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia .[3]Dan 
rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan 
ucapkanlah« :Wahai Rabbku ,kasihilah mereka keduanya ,sebagaimana mereka 
berdua telah mendidik aku waktu kecil) .»QS(17:23-24 .
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Tafsir firman Allah

 } َوَقَضى رَبَُّك َألَّ تـَْعُبُدوا ِإلَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً ِإمَّا يـَبـُْلَغنَّ ِعْنَدَك 
اْلِكبـََر َأَحُدُهَما َأْو ِكالُهَما {

((Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah 
selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan 
sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya 
sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu..))

Al-Munawi berkata, “Dan pengagungan (penghormatan) kepada kedua 
orangtua merupakan kelaziman dari pengagungan kepada Allah, oleh 
karena itu Allah menggandengkan perintah untuk berbuat baik kepada 
kedua orangtua dengan pengesaan Allah dan ibadah kepadaNya, maka 
barangsiapa yang tidak memanfaatkan (kesempatan ini) untuk berbuat 
baik kepada mereka berdua, terlebih lagi jika mereka berdua telah jompo, 
maka dia sangat layak dan pantas untuk dihinakan dan direndahkan”[4] 
 
Firman Allah { ًَوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانا } ((berbuat baiklah pada ibu bapakmu dengan 
sebaik-baiknya)), Berkata Syaikh Utsaimin, “Berbuat ihsan (kebaikan) 
kepada kedua orangtua bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan, 
dan bisa dengan harta. Dengan perkataan misalnya ia berkata kepada 
mereka dengan perkataan mulia yang penuh lemah lembut…dengan 
perbuatan misalnya dengan membantu mereka dan mengerjakan perkara-
perkara yang berkaitan dengan kemaslahatan mereka. Membantu dengan 
fisik seperti jika mereka berdua lemah maka ia membantu (membopong) 
mereka bahkan tatkala mereka hendak tidur atau hendak berdiri dan 
tatkala hendak duduk…dan dengan harta yaitu wajib bagi sang anak 
untuk berbuat baik kepada orangtua dengan mengorbankan hartanya yaitu 
dengan memberi mereka nafkah untuk seluruh yang mereka butuhkan, 
seperti pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal jika ia mampu untuk 
melakukannya”

Berkata Abul Barokat An-Nasafi, “Faedah dari firman Allah { ِعْنَدَك } 
adalah, jika mereka berdua akhirnya berada di sisi anak mereka berdua 



48Majalah Kesehatan Muslim

dan tidak ada yang memelihara atau menanggung mereka berdua selain 
anak mereka, yaitu mereka berdua tinggal di rumah sang anak atau di 
kamarnya, dan hal ini lebih berat bagi sang anak, maka ia diperintahkan 
untuk bersikap lembut kepada mereka berdua bahkan jangan sampai ia 
berkata kepada mereka berdua “Ah” jika ia tidak suka melihat sesuatu 
yang menjijikan dari mereka berdua apalagi hingga lebih daripada itu. 
Allah telah benar-benar dalam mewasiatkan kepada sang anak untuk 
memperhatikan mereka berdua, dimana Allah membuka wasiatnya 
dengan menggabungkan perintah untuk berbuat baik kepada keduanya 
dengan perintah untuk mentauhidkan-Nya kemudian Allah benar-benar 
menekankan perintah untuk memperhatikan dan memelihara mereka 
berdua sampai-sampai Allah tidak memberikan keringanan bagi sang anak 
untuk mengucapkan lafal/kalimat yang menunjukan kejengkelan padahal 
banyak perkara-perkara yang memotivasi kejengkelan, padahal dalam 
kondisi yang hampir seorang manusia tidak bisa menghadapinya” 

Dari Abu Hurairoh dari Nabi shallallahu ‘alihi wa sallam bersabda 
:” ((Kehinaan baginya, kehinaan baginya, dan kehinaan baginya!!)), 
dikatakan (kepada beliau rshallallahu ‘alihi wa sallam), “Bagi siapakah 
kehinaan itu wahai Rasulullah?”, Rasulullah shallallahu ‘alihi wa sallam 
berkata, ((Orang yang mendapati kedua orangtuanya dalam keadaan tua 
(jompo), salah satunya atau keduanya kemudian ia tidak masuk surga))”( 
HR Muslim 4/1978 no 2551)

Berkata Al-Munawi, “((Kehinaan baginya))”, yaitu ia didoakan 
kecelakaan baginya...dan disebutkan sifat jompo disini padahal melayani 
kedua orangtua hendaknya selalu dipelihara disetiap saat dikarenakan 
kebutuhan mereka berdua akan bakti dan pelayanan di saat jompo”. 

Dari Ka’ab bi Ujroh ia berkata, “Nabi shallallahu ‘alihi wa sallam 
bersabda ((Pergilah ke mimbar)), maka kamipun menuju ke mimbar. Tatkala 
Rasulullah shallallahu ‘alihi wa sallam naik ke tingkat pertama mimbar 
ia berkata “Amin (kabulkanlah ya Allah)”, tatkala ia naik ke tingkat yang 
kedua ia berkata “Amin”, dan tatkala ia naik ke tingkat yang ketiga ia berkata 
“Amin”. Tatkala Nabi shallallahu ‘alihi wa sallam turun dari mimbar kami 
bertanya kepadanya, “Wahai Rasulullah kami mendengar darimu pada hari 
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ini sesuatu yang kami tidak pernah mendengarnya sebelumnya”. Rasulullah 
shallallahu ‘alihi wa sallam berkata, (( Jibril u telah mendatangiku dan 
berkata , “Semoga dijauhkan (dari rahmat Allah) orang yang menemui bulan 
Ramadhan kemudian ia tidak diampuni”, maka aku berkata, “Amin”. Tatkala 
aku menaiki tingkatan mimbar yang kedua ia berkata, “Semoga dijauhkan 
(dari rahmat Allah) orang yang engkau disebut dihadapannya kemudian ia 
tidak bersholawat kepadamu”, maka aku katakan “Amin”. Tatkala aku menaiki 
tingkatan mimbar yang ketiga ia berkata, “Semoga dijauhkan (dari rahmat 
Allah) orang yang mendapati kedua orangtuanya dalam keadaan jompo atau 
salah satu dari keduanya kemudian kedua orangtuanya tidak memasukannya 
ke dalam surga”, maka aku katakaa, “Amin”) (HR Al-Hakim, shahih)

Imam Al-Qurtubhi berkata, “Orang yang bahagia adalah orang 
yang menggunakan kesempatan emas ini untuk berbakti kepada kedua 
orangtuanya agar ia tidak luput dari (kesempatan emas ini yaitu masuk 
surga) dengan meninggalnya kedua orangtuanya. Dan orang yang celaka 
adalah orang yang durhaka kepada kedua orangtuanya, terlebih lagi orang 
yang telah diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orangtuanya” 
 
Dari Humaid ia berkata, “Tatkala ibu Iyas bin Mu’awiyah meninggal maka 
Iyaspun menangis, maka dikatakan kepadanya, “Apa yang membuatmu 
menangis?”, ia berkata, “Dulu aku punya dua pintu untuk masuk surga dan 
(sekarang) salah satunya telah ditutup”” 
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KETIKA SI KECIL 
MOGOK SEKOLAH
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Bingung, sedih, dan marah mungkin dirasakan para orang 
tua yang mendapati anaknya mogok sekolah. Rutinitas 
di sekolah yang seharusnya menyenangkan adakalanya 
bisa menjadi momok bagi seorang anak dan bahkan 

bisa menyebabkannya jadi mogok sekolah. Ada banyak alasan 
yang membuat beberapa anak tiba-tiba jadi mogok dan tidak mau 
berangkat sekolah. Lalu, bagaimana seharusnya orangtua bersikap 
ketika anak mogok sekolah dan bagaimana mengatasinya? 

Tanda-Tanda Si Kecil Mulai Mogok

Seorang anak yang mogok sekolah bisa saja menangis, rewel, atau 
terang-terangan mengatakan pada orang tuanya kalau dia tidak mau 
masuk sekolah lagi. Segala hal yang berkaitan dengan sekolah tidak 
lagi menarik perhatiannya. Aktivitas belajar malam hari yang sudah 
menjadi kebiasaan tidak lagi dilakukan. Buku dan peralatan sekolah 
pun tidak lagi dirapikan dan dipersiapkan. Jika orang tua mendapati 
perilaku anak yang tidak biasa, bisa jadi ini tanda-tanda anak mulai 
“enggan” bersekolah.

Jalin Komunikasi Dua Arah

Masih banyak orang tua yang langsung marah-marah ketika anak 
tidak mau berangkat sekolah. Bahkan tidak jarang langsung melabel 
anak dengan sebutan “anak malas” dan tak lupa membanding-
bandingkannya dengan teman sekolahnya yang rajin dan berprestasi. 
Ekspresi kemarahan orang tua seperti ini justru akan semakin 
membuat anak jadi tidak berminat lagi pada aktivitas sekolah. 

Marah-marah pada anak tidak akan menyelesaikan masalah. Ingat, 
anak mogok sekolah tidak mesti karena dia malas. Dalam kondisi 
seperti ini, seharusnya orang tua mengajak anak berbicara dari hati 
ke hati. Jangan asal menuduh apalagi langsung memarahinya.
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Tidak Ada Asap Jika Tidak Ada Api

Orang tua seharusnya fokus mencari tahu penyebab mogoknya si 
anak, bukan sekedar memaksa anak agar mau kembali bersekolah. 
Ketika ditanya alasannya, tidak semua anak akan langsung 
mengutarakan alasan yang sebenarnya. Bisa jadi anak hanya akan 
menyebutkan kalau dia sedang malas atau tidak enak badan. Oleh 
karena itu, pentingnya pendekatan dan komunikasi pada anak. 

Orang tua jangan langsung menebak-nebak seperti mengajukan 
pertanyaan apakah dia dimarahi gurunya, apakah ada teman yang 
mengejeknya, dan lain-lain. Hindari pertanyaan yang mengarahkan 
dan awali dulu dengan obrolan ringan sebelum sampai pada 
pokok pertanyaan mengapa anak tidak mau sekolah. Sebagai 
contohnya, orang tua bisa mengajak anak mengobrol tentang betapa 
menyenangkannya bersekolah, seperti mendapat pahala dari Allah 
karena menuntut ilmu, mempunyai banyak teman, bisa bermain 
bersama, dan lain-lain. Biasanya secara spontan anak akan mulai 
menimpali obrolan orang tua dengan mengatakan bahwa menurut 
dia sekolah itu tidak menyenangkan dan kemudian menyebutkan 
alasan-alasannya. Saat itulah orang tua sebaiknya mendengarkan 
dulu keluh kesah anak, jangan memotong pembicaraannya. Barulah 
setelah anak selesai, orang tua bisa mulai menanggapi dan tentunya 
menawarkan solusi. 

Cari Solusi Yang Terbaik

Apabila anak merasa jenuh, motivasi anak untuk semangat 
belajar dan pantang menyerah meski ada halangan atau masalah 
yang timbul. Ceritakan kisah para sahabat yang sangat bersemangat 
mencari ilmu meski harus menempuh perjalanan jauh. Jika 
masalahnya berkaitan dengan orang lain seperti teman atau 
guru, ajak anak untuk mencari solusinya. Orang tua tidak boleh 
menyepelekan alasan anak meski sekecil apapun. Bantulah anak 
menyelesaikan masalahnya dan pastikan semua sudah diselesaikan 
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sebelum anak mulai bersekolah kembali. Jangan bermudah-
mudah untuk menawarkan anak pindah sekolah, kecuali memang 
masalahnya sangat fatal dan pindah sekolah merupakan solusi 
terbaik. Kerjasama dengan pihak sekolah terkadang dibutuhkan 
untuk meyakinkan anak bahwa ia aman dan bisa bersekolah kembali 
dengan tenang. 

Tips Untuk Mencegah Mogok Sekolah

Selalu damping anak ketika belajar, pastikan anak tidak merasa 
sendiri ketika dia sedang ada masalah.

Biasakan untuk mengajak anak mengobrol tentang kegiatannya di 
sekolah, tanyakan bagaimana perasaannya.

Biasakan anak untuk selalu menyiapkan keperluan sekolahnya 
pada malam hari sehingga pagi harinya anak siap untuk bersekolah 
dan tidak terburu-buru.

Sesekali undanglah teman-temannya ke rumah, perbolehkan 
mereka bermain bersama di rumah Anda ketika liburan. Dengan 
begitu, Anda bisa kenal dan dekat dengan teman-temannya. 

Hargailah hasil belajar anak dan jangan menuntutnya untuk 
selalu mendapatkan nilai yang baik atau bahkan membanding-
bandingkannya dengan teman yang berprestasi. Beban pelajaran yang 
berat di sekolah akan semakin terasa berat jika ditambah dengan 
tuntutan dari orang tua.

Pada waktu liburan panjang, usahakan untuk tetap menjalankan 
rutinitas seperti bangun pagi, mandi pagi, dan sarapan. Kebiasaan 
bermalas-malasan selama liburan biasanya memicu keengganan anak 
untuk kembali bersekolah.

Lihat Prosesnya, Jangan Lihat Hasilnya

Kebanyakan orang tua hanya melihat hasil ulangan atau ujian 
anak. Seorang anak dinilai pintar atau bodoh dengan angka-angka di 
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rapotnya. Padahal, seharusnya orang tua menyadari bahwa proses 
belajar itu lebih penting. Yang lebih penting adalah anak mau 
belajar dan berkarya apapun hasilnya. Hargailah karakter dan bakat 
anak, karena tidak semua anak berprestasi di bidang akademik. 
Lejitkan potensi yang dimiliki anak karena setiap anak memiliki 
potensinya masing-masing. Selamat mendidik dan semoga kita 
semua bisa menjadi orang tua yang terbaik bagi putra-putri kita.

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. 

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
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Oleh: dr. Abdiyat Sakrie

Mitos Seputar 
Penyakit Hepatitis
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Penyakit hepatitis merupakan penyakit radang pada organ 
hati. Radang tersebut disebabkan oleh virus yang terdiri 
dari virus hepatitis A, B, C, D dan E. Masing-masing virus 
memiliki manifestasi radang hati yang berbeda. Berawal dari 

minimnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit ini, berkembang di 
tengah masyarakat mitos atau pemahaman yang keliru terhadap penyakit 
hepatitis. Berikut akan kami bahas beberapa hal terkait hal tersebut.

(1). Kalau tidak diobati hepatitis A akan 
berubah menjadi hepatitis B atau C

Perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan yang besar antara hepatitis 
A, B dan C. Hepatitis A merupakan radang hati yang bersifat akut 
(singkat) dan sangat berkaitan dengan kebersihan makanan. Sedangkan 
hepatitis B dan C merupakan radang hati yang bersifat kronik (menaun) 
dan tidak ada hubungan sama sekali dengan makanan. Oleh karena itu 
hepatitis A adalah jenis virus yang berbeda dari hepatitis B dan C dan 
tidak ada perubahan jenis virus A menjadi B jika tidak diobati.

(2). Jangan berdekatan ataupun salaman 
dengan penderita hepatitis

Virus hepatitis dapat ditularkan melalui beberapa cara. Hepatitis A 
melalui makanan yang terkontaminasi oleh virus hepatitis A yang berasal 
dari kotoran penderita hepatitis A. Biasanya berkaitan dengan kondisi 
air pada lingkungan dengan tingkat kebersihan yang rendah. Kemudian, 
hepatitis B dan C dapat ditularkan melalui perantara darah, misal ibu 
kepada bayinya, jarum suntik yang terkontaminasi, atau darah yang 
didonorkan (jika tidak diperiksa dengan baik).

Melakukan kontak biasa sehari-hari semisal ngobrol, bersentuhan, tidur 
satu ruangan, tidak terbukti meningkatkan penularan. Oleh karena itu 
tidak masalah bersalaman atau interaksi lainnya dengan penderita. 

(3). Tidak mau menyusui bayi 
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Sebagian ibu khawatir menularkan hepatitis B atau C yang dimilikinya 
kepada bayinya. Telah dibuktikan hepatitis B dan C tidak ditularkan 
melalui air susu ibu. Disamping itu bayi yang telah mendapat vaksin 
dalam 12 jam sejak ia lahir memiliki pertahanan terhadap hepatitis B. 
Sang ibu hanya harus memastikan tidak terjadi luka pada puting tempat 
bayi menyusu. 

(4). Mata kuning pasti terkena hepatitis
Salah satu tanda terjadinya radang pada hati adalah meningkatnya 

bilirubin didalam darah. Bilirubin tersebut yang memberi warna pada 
tubuh. Sebenarnya bukan hanya mata saja yang menjadi kuning tapi begitu 
pula kulit dan kuku. Hanya saja, bagian tubuh yang berwarna dasar putih 
hanya mata, maka mata akan tampak menguning lebih dulu.

Namun, mata kuning bukan hanya milik hepatitis. Penyakit lain yang 
berhubungan dengan gangguan bilirubin ini juga akan bermanifestasi 
kuning. Sehingga sebaiknya anda segera ke dokter untuk mengetahui pasti 
penyebab mata anda kuning.

(5). Sudah vaksin hepatitis B saat kecil 
maka akan kebal sampai tua

Salah satu vaksin dalam Program Pengembangan Imunisasi (PPI) yang 
diwajibkan negara kita adalah hepatitis B. Vaksi diberikan saat baru lahir 
dan diulang 2 kali berikutnya. Vaksin ini dapat memproteksi hingga 20 
tahun ataupun sepanjang hidup.

Pada beberapa kasus, pemberian vaksin ulang harus dilakukan. 
Khususnya bagi mereka yang beresiko tinggi tertular hepatitis B seperti 
tenaga kesehatan, pengguna obat-obatan dengan jarum suntik. Jadi, 
peluang terjangkit hepatitis B masih memungkinkan pada beberapa orang.
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Tanya :
Bismillah...saya ingin menanyakan apakah kanker prostat 

hanya bs sembuh dg 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......

Jawaban:
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 
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 

Oleh: dr. Yuni Srihastuti
TANYA AHLI



59Majalah Kesehatan Muslim

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

*****

Tanya :
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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Mandi Wajib 
Ketika Sakit

Oleh: Ustadz Ammi Nur Baits, ST, BA 

Bagaimana mandi wajib ketika sakit? Apakah tayammum 
saja atau bagaimana?  Berikut sedikit pembahasannya.

Allah berfirman,

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّاَلِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم 
ِإىَل اْلَمرَاِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعبـَْيِ َوِإْن ُكْنُتْم ُجنًُبا 
فَاطَّهَُّروا َوِإْن ُكْنُتْم َمْرَضى أَْو َعَلى َسَفٍر أَْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط 

أَْو اَلَمْسُتُم النَِّساَء فـََلْم تَُِدوا َماًء فـَتـََيمَُّموا َصِعيًدا طَيًِّبا فَاْمَسُحوا 
ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنُه

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak 
mengerjakan shalat, maka wudhulah: basuhlah mukamu dan 
tanganmu sampai siku, dan usaplah kepalamu dan basuh kakimu 
sampai kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan 
jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat 
buang air atau berhubungan badan dengan wanita, lalu kamu tidak 
mendapatkan air, maka bertayammumlah dengan tanah yang suci; 
usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.. (QS. Al-Maidah: 
6).

Ayat dia atas menjelaskan tata cara bersuci dalam islam. Allah 
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sebutkan, bahwa cara bersuci ada dua :

a. Wudhu bagi orang yang mengalami hadats kecil

b. Mandi besar bagi orang yang mengalami hadats besar

Kemudian Allah sebutkan dua keadaan yang menyebabkan 
seseorang tidak memungkinkan menggunakan air,

a. Karena sakit

b. Karena tidak menjumpai air ketika safar

Ketika mengalami kondisi semacam ini, Allah perintahkan 
untuk mengganti kewajiban wudhu dan mandi besar dengan 
tayamum,

”jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat 
buang air atau berhubungan badan dengan wanita, lalu kamu tidak 
mendapatkan air, maka bertayammumlah..”

Karena itu, yang benar, mandi junub tidak diganti dengan 
wudhu, namun diganti dengan tayamum. Anggapan orang bahwa 
jika tidak mampu mandi junub diganti dengan wudhu adalah 
anggapan yang menyalahi ayat di atas.

Kemudian, seusai tayamum, dia bisa langsung shalat dan tidak 
diperintahkan untuk tayamum kedua. Kecuali jika dia batal, maka 
dia ulangi tayamum untuk menghilangkan hadats kecilnya.

Disamping ayat di atas, terdapat beberapa hadis yang 
menjelaskan hal ini. Diantaranya,

Pertama, keterangan Imran bin Husain radhiyallahu ‘anhu, 
dalam sebuah hadis panjang,

Dalam sebuah safar, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
mengimami shalat subuh. Seusai shalat, beliau melihat ada satu 
sahabat yang menyendiri dan tidak ikut jamaah. Beliaupun 
menghampirinya.
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“Mengapa kamu tidak ikut shalat jamaah bersama kami?” tanya 
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

”Saya sedang junub, sementara tidak ada air.” Jawab sahabat.

Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

َعَلْيَك بِالصَِّعيِد، فَِإنَُّه َيْكِفيَك
”Kamu gunakan tanah untuk tayamum. Itu cukup bagimu.” (HR. 

Bukhari 344, Nasai 321 dan yang lainnya).

Kedua, hadis Ammar bin Yasir

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutusku untuk satu 
keperluan penting. Kemudian aku mengalami junub dan aku tidak 
menjumpai air. Akhirnya aku bergulung-gulung di tanah seperti 
binatang.

Sesampainya di Madinah, aku sampaikan hal itu kepada Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam, kemudian beliau menyarankan 
tayamum,

َا َكاَن َيْكِفيَك َأْن َتْصَنَع َهَكَذا، َفَضَرَب ِبَكفِِّه َضْربًَة َعَلى اَلْرِض،  ِإنَّ
ُثَّ نـََفَضَها، ُثَّ َمَسَح ِبَِما َظْهَر َكفِِّه ِبِشَمالِِه أَْو َظْهَر ِشَالِِه ِبَكفِِّه، ُثَّ 

َمَسَح ِبَِما َوْجَهُه
Sebenarnya kamu cukup melakukan seperti ini: beliau menepukkan 

kedua telapak tangannya di tanah, kemudian beliau meniupnya 
dan mengusapkannya ke kedua telapak tangannnya, kemudian 
mengusapkan ke wajahnya. (HR. Bukhari 347 dan Muslim 368)

Catatan:

Orang junub yang tidak bisa mandi karena tidak memiliki air, 
dia wajib mandi setelah menemukan air.
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Dalam hadis Imran bin Husain di atas, setelah rombongan 
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memiliki banyak air, beliau 
memberikan seember air kepada sahabat yang junub agar 
digunakan untuk mandi. Sahabat menceritakan,

وََكاَن آِخُر َذاَك َأْن َأْعَطى الَِّذي َأَصابـَْتُه الََنابَُة ِإنَاًء ِمْن َماٍء، قَاَل: 
»اْذَهْب فَأَْفرِْغُه َعَلْيَك«

Hingga akhirnya, beliau berikan seember air kepada orang yang 
tadi mengalami junub, dan bersabda ”Ambil ini dan gunakan untuk 
mandi.”(Bukhari 344).

Kita tahu, orang ini sudah diperintahkan Nabi shallallahu ‘alaihi 
wa sallam untuk tayamum ketika hendak shalat subuh.

Imam Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini, mengatakan, 
“Hadis ini dalil bahwa tayamum bisa menggantikan air. Akan 
tetapi, jika dia menemukan air, dia wajib menggunakannya. Karena 
itu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan orang ini 
untuk mandi, padahal dia tidak mengalami junub yang kedua. 
Inilah pendapat yang kuat diantara pendapat ulama”. (Majmu’ 
Fatawa wa Rasail, Ibnu Utsaimin, Jilid 11, Bab Tayamum).

Demikian, Allahu a’lam.
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Rincian Hukum 
Transplantasi 
Organ
Oleh: dr. Raehanul Bahraen

Beberapa minggu lalu sebuah rumah sakit tempat kami 
bekerja melakukan operasi tansplantasi ginjal. Dan menjadi 
pembicaraan banyak pihak, dan tentu ada juga mereka 

yang peduli terdahap agama bertanya-tanya, bagaimana hukumnya 
dalam agama Islam? Kalau mengambil dari orang yang sudah mati 
bagaimana? Padahal kita tidak boleh mencincang dan membedah 
mayat muslim?

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

كسر عظم امليت ككسره حيا
“Memecah tulang orang yang meninggal seperti memecah tulangnya 

ketika masih hidup.” (H. R Abu Dawudm shahih)

Berikut fatwa dari Majma’ al-Fiqh al-Islami, menetapkan :

Pertama:

Boleh/mubah hukumnya memindahkan/transplantasi organ 
tubuh seseorang ke bagian lain dari tubuhnya sendiri (auto-
transplantasi) hukum-nya boleh, dengan ketentuan dapat dipastikan 
proses tersebut manfaatnya lebih besar daripada mudarat yang 
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timbul. Disyaratkan juga, hal itu dilakukan karena organ tubuhnya 
ada yang hilang atau untuk mengembalikan ke bentuk asal dan 
fungsinya atau untuk menutupi cacat yang membuat si pasien 
terganggu secara psikologis maupun fisiologis.

Kedua:

Boleh/mubah hukumnya memindahkan/transplantasi organ 
tubuh seseorang ke tubuh orang lain, jika organ tubuh yang 
dipindahkan itu dapat terus berganti dan berubah, seperti darah 
dan kulit. Disyaratkan pula, pendonor organ tubuh tersebut seorang 
yang sehat, serta beberapa syarat lainnya yang perlu diperhatikan.

Ketiga:

Boleh hukumnya memanfaatkan organ tubuh yang tidak 
berfungsi lagi, karena sakit misalnya, untuk orang lain. seperti 
mengambil kornea dari mata seseorang yang tidak berfungsi lagi 
untuk orang lain.

Keempat:

Haram hukumnya memindahkan organ tubuh yang sangat vital, 
seperti jantung, dari seseorang yang masih hidup kepada orang lain.

Kelima:

Haram hukumnya memindahkan organ tubuh seseorang yang 
dapat menyebabkan hilangnya fungsi organ tubuh yang asasi 
secara total, meskipun tidak membahayakan keselamatan jiwanya, 
seperti memindahkan kedua kornea mata. Namun jika pemindahan 
organ tersebut hanya berdampak hilangnya sebagian fungsi organ 
tubuh yang asasi (tidak total), maka hal ini perlu pembahasan lebih 
lanjut, sebagaimana yang akan disinggung pada poin kedelapan.

Keenam:

Boleh hukumnya memindahkan organ tubuh mayyit kepada 
orang hidup yang sangat bergantung keselamatan jiwanya dengan 
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organ tubuh tersebut, atau fungsi organ vital sangat tergantung 
pada keberadaan organ tersebut. Dengan syarat si mayit atau ahli 
warisnya mengizinkan. Atau dengan syarat persetujuan pemerintah 
muslim jika si mayyit seorang yang tidak dikenal identitasnya dan 
tidak memiliki ahli waris.

Ketujuh:

Perlu diperhatikan bahwa kesepakatan bolehnya memindahkan 
organ tubuh yang dijelaskan di atas, disyaratkan tidak dilakukan 
dengan cara jual beli organ tubuh, karena jual beli organ tubuh 
tidak diperbolehkan sama sekali. Adapun membelanjakan uang 
untuk mendapatkan organ tubuh yang sangat dibutuhkan saat 
darurat, hal itu masih perlu pembahasan dan kajian lebih lanjut.

Kedelapan:

Selain bentuk dan kondisi tersebut dia atas yang masih ada 
kaitannya dengan masalah ini, maka masih perlu penelitian lebih 
dalam lagi dan selayaknya dipelajari serta dibahas sejalan dengan 
kode etik kedokteran dan hukum-hukum syar’i.

Sumber : Fatawa lit thabibil Muslim, sumber: http://www.saaid.
net/tabeeb/15.htm

.

http://www.saaid.net/tabeeb/15.htm
http://www.saaid.net/tabeeb/15.htm
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Masih Bersemangat Beragama 
Walaupun Menjelang Kematian

Oleh: dr. Raehanul Bahraen

Semangat beragama para salafus shalih (Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam dan para sahabat serta generasi sesudah mereka) perlu 
ditiru dan diteladani. jika dibaca oleh orang di zaman ini bagaikan 
dongeng yang mustahil terjadi. Semoga kita tidak hanya menjadikannya 
sekedar pengetahuan dan wawasan saja tanpa tergerak hati untuk lebih 
bersemangat lagi. Salah satu bukti semangat para salafus shalih dalam 
beragama yaitu sampai titik pengabisan ketika sakaratul maut tetap saja 
bersemangat beragama. 

Berikut beberapa kisah mereka.

Abu Zur’ah rahimahullahu: Masih Semangat Menyampaikan Hadits 
ketika sakaratul maut

Abu  Ja’far Muhammad bin Ali As- Saawi menceritakan, “Saya 
mendatangi Abu Zur’ah yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, 
ada bersamanya abu hatim, Muhammad bin Muslim bin Warah, Al-
Mundzir bin Syadzan dan sekelompok ulama lainnya. Kemudian mereka 
membicarakan hadits, 

َلقُِّنوا َمْوتَاُكْم اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه
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“Talqinkanlah kepada orang yang sedang menghadapi kematian 
diantara kalian kalimat ‘laa ilaaha illallahu’.”

Kemudian mereka merasa malu terhadap Abu Zur’ah. Lalu mereka 
berkata, “mari kita bicarakan hadits ini”.

Abdullah bin Warah berkata, “kami dapatkan hadits ini dari Adh-
Dhahak bin Mukhlad Abu Ashim, dari Abdul Hamid bin Ja’far 
dari Shalih, namun dia tidak bisa meneruskan perawi selanjutnya. 
Sedangkan ulama yang lain terdiam.

Maka berkata Abu Zur’ah dan beliau dalam keadaan sakaratul 
maut , “Kami mendapati riwayat ini dari Bundaar dari Abu Ashim 
dari Abdul Hamid bin Ja’far dari Shalih bin Abi ‘Ariib dari Kutsair 
bin Murrah Al-Hadhrami dari Mu’adz bin Jabal berkata bahwa 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

َلقُِّنوا َمْوتَاُكْم اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه
“Talqinkanlah kepada orang yang sedang menghadapi kematian 

diantara kalian kalimat ‘laa ilaaha illallahu’.” Kemudian beliau 
rahimahullahu meninggal dunia [Ma’rifah ‘ulum Al-Hadits hal. 76, Dar 
Kutub Al-‘Ilmiyah, Beirut, cet. II, 1397 H, Asy-Syamilah]

Pentingnya sanad

Bagi yang belum mengenal ilmu sanad, mungkin akan bertanya-
tanya buat apa rentetan nama-nama tersebut, akan tetapi ilmu sanad 
nama tersebut adalah ilmu yang mulia, dari sana diketahui dan diteliti 
keshahihan hadits dan diketahui mana ajaran islam dan mana yang 
bukan.

‘Abdaan bin Utsman berkata :“Aku mendengar ‘Abdullah bin Al-
Mubarak berkata, ‘Sanad bagiku termasuk bagian dari agama. Jika sanad 
tidak ada, siapapun akan berkata sesuka hatinya”. [Muqaddimah 
shahih muslim 1/15, Dar ihya’ at-turots, Asy-Syamilah]



70Majalah Kesehatan Muslim

Sufyan bin ‘Uyainah rahimahullahu berkata,

حدث الزهري يوماً حبديث؛ فقلت له : هاته بال إسناد فقال : أترقى 
السطح بال سلم؟.

“Pada suatu hari Az-Zuhri menyampaikan satu hadits. Aku berkata 
padanya, ‘Sampaikanlah hadits itu tanpa sanad’. Ia (Az-Zuhri) 
berkata, ‘Apakah aku akan menaiki loteng tanpa tangga ?’. [Ash-
Shahih Al-Musnad hal. 6, Syaikh Muqbil bin Hadi, Darul Atsar, cet. 
VII, 1430 H]

Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu berkata,

 اإلسناد سالح املؤمن فإذا مل يكن معه سالح فِبأي شيئ يقاتل.
“Isnad itu bagaikan senjata bagi seorang mukmin, Jika ia tidak 

mempunyai senjata, dengan apa ia bisa berperang ?” [Al-Majruhin 
Ibnu Hibban 1/27, dinukil dari Ta’liqat Al-Atsariyah hal. 15, syaikh 
Al-halabi, Maktabah Islamiyah, cet. II, 1403 H]

Umar bin Khattab radhiallahu ‘anhu: Pasca ditikam dan Isbal 

Kisahnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Amr bin Maimun 
radhiallahu ‘anhu bahwa ketika Khalifah ‘Umar radhiallahu ‘anhu  
ditusuk perutnya ketika shalat subuh oleh Abu Lu’luah Al-Majusi, 
“[Umar] diberi minum air kurma dan diminumnya maka keluar 
dari tenggorokannya, kemudian diberi air susu maka beliau 
meminumnya dan keluar dari lukanya. Mereka mengetahui bahwa 
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beliau akan meninggal dan kamipun masuk menemuinya. Kemudian 
datanglah manusia dan memujinya,

dan datanglah seorang anak muda dan berkata,

“Bergembiralah wahai Amirul Mu’minin dengan berita gembira 
dari Allah untukmu, dari bershahabat dengan Rasulullah  dan apa 
yang engkau baktikan untuk umat Islam. Apa yang engkau telah 
lakukan kemudian engkau berkuasa dan berlaku adil serta mendapat 
syahadah (mati syahid). Umar menjawab, “Saya berharap hal itu cukup 
untukku (impas).” Ketika anak muda itu pergi dilihatnya kainnya 
menyentuh tanah [isbal], kemudian beliau berkata: “Kembalikan 
anak muda itu kepadaku”.

 Dan beliau berkata, “Wahai anak saudaraku! Angkat kainmu, 
maka itu lebih kekal untuk pakaianmu dan lebih suci untuk 
Rabbmu.” [HR. Bukhari no. 2700]

Haramnya isbal baik tanpa dibarengi kesombongan atau tidak

Inilah pendapat yang terkuat, Lihat bagaimana sahabat Umar bin 
Khattab radhiallahu ‘anhu  dalam keadaan luka yang sangat parah 
menjelang kematiannya, ia masih saja semangat menegakkan syariat 
Islam yaitu menyuruh pemuda tadi agar tidak isbal.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

من أسفل من الكعبي من اإلزار ففي النار
“Setiap pakaian yang melebihi mata kaki  [isbal] maka tempatnya 

adalah di neraka» (Bukhari – Muslim dari Abu Hurairah)
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Suri Tauladan kita Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam

Menelang kematian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam juga 
menyampaikan beberapa nasehat yang sangat ditekankan diantaranya 
agar umat Islam berhati-hati dengan fitnah “menjadikan kubur sebagai 
masjid” karena inilah sumber kerusakan umat-umat sebelumnya,

Dari ‘Aisyah Radiyallahu ‘anha, bahwa ia pernah berkata,

“Tatkala Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam hendak 
diambil nyawanya, beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam pun segera 
menutupkan kain di atas mukanya, lalu beliau Shallallahu ‘alaihi 
wa sallam buka lagi kain itu tatkala terasa menyesakkan napas. 
Ketika dalam keadaan demikian, beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 

َلْعَنُة اللَِّه َعَلى اْلَيـَُهوِد َوالنََّصاَرى، اتََُّذوا قـُُبوَر أَنِْبَيائِِهْم َمَساِجَد
“Semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi 

dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai 
tempat ibadah (masjid)”. [HR. Bukhari dan Muslim]

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

Demikian semoga bermanfaat
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Donasi Kegiatan Tim 
Kesehatan Muslim

Alhamdulillah, wa sholatu wa sallam ‘alaa Rasulillah

Sungguh, berdakwah adalah salah satu tugas mulia penerus para nabi. 
Di zaman ini, berdakwah tidak selalu melalui jalur konvensional melalui 
ceramah, pengajian, maupun artikel dan majalah bertemakan diniyah. 
Diperlukan terobosan untuk memanfaatkan dakwah Islam di setiap 
bidang. Salah satunya adalah menyisipkan dakwah Islam dalam bidang 
kesehatan. Oleh karena itu, kami dari Tim Majalah Kesehatan Muslim 
berupaya memberikan sumbangsih dakwah Islam dalam bidang kesehatan.

Program-program yang kami rencanakan di antaranya:

•	 Pengelolaan website kesehatanmuslim.com : menampilkan artikel 
informasi seputar kesehatan dan hukum islam serta konsultasi 
kesehatan gratis.

•	 Pembuatan e-magazine Majalah Kesehatan Muslim yang dapat di 
download secara gratis.

•	 Pembuatan e-book yang disebarluaskan secara gratis.

•	 Penyebaran leaflet dan buku saku panduan ibadah orang sakit secara 
gratis.

•	 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.
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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 Ta’ala berfirman,

َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواَلُْم ِف َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـَْبَتْت َسْبَع َسَناِبَل 
ِف ُكلِّ ُسْنبـَُلٍة ِمَئُة َحبٍَّة َواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم

“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.


