
Ma
jala

h K
ese

hat
an 

Mu
slim

1

edisi

1
IS

SN
 2

33
8-

56
85

MerekaTelah Lupa Dosa-Dosa Mereka,
Akan Tetapi Allah TidakLupa!

6

Mengenal dan Merawat
Pilek Menahun

Menjaga 

Kesehatan 

Hidung



Ma
jala

h K
ese

hat
an 

Mu
slim

2

Pimpinan Umum : dr. Adika M.
Pembina :

Dr. Arifin Badri, MA
Abdulloh Taslim, Lc, MA
Aris Munandar, M.PI
dr. Pernodjo Dahlan, Sp.S (K)
dr. Muhammad Iqbal, Sp.PD
dr. Muhammad Ariffudin, Sp.OT

Pimpinan Redaksi : dr. Raehanul Bahren

Redaksi :

dr. Hafid
dr. M. Saifuddin Hakim
dr. Avie Andriyani
dr. Kartika
Arif Rahman Mansur, S.Kep,Ns
Ustadz M. Abduh Tuasikal, M.Sc
Ustadz Ammi Nur Baits, S.T.
Humas, Publikasi dan Promosi

dr Faisal
IT Support

Habieb
Design 

Qonita Graph.,

Penerbit :

Pustaka Muslim

Wisma Misfallah Tholabul ‘Ilmi, 
Pogung Kidul SIA XVI/8c, Sinduadi, Mlati, Sleman, DI. Yogyakarta.
HP   : 085747837290  
Email   : redaksi@kesehatanmuslim.com
Website : kesehatanmuslim.com

edisi 16, tahun 2

edisi

1

IS
SN

 2
33

8-
56

85

MerekaTelah Lupa Dosa-Dosa Mereka,
Akan Tetapi Allah TidakLupa!

6

Mengenal dan Merawat
Pilek Menahun

Menjaga 

Kesehatan 

Hidung



Ma
jala

h K
ese

hat
an 

Mu
slim

3

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 enam belas dengan tema “Menjaga 
Kesehatan Hidung”. Kami membahas pembahasan berkaitan 
dengan penyakit dan gangguan seputar hidung. 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.

Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi 
wa barakatuh.

Redaksi
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Kenapa Mesti Ujub? 
Oleh:  Ustadz Abu Abdil Muhsin Firanda Andirja, MA 
(Pengajar di Masjid nabawi)

http://firanda.com/index.php/artikel/penyakit-hati/105-kenapa-mesti-ujub
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Betapa banyak diantara kita yang berusaha untuk berlari 
kencang menjauhi riyaa' karena takut amalan kita hancur 
lebur terkena penyakit riya. Akan tetapi pada waktu yang 

bersamaan jiwa kita terulurkan dalam dekapan ujub…, bangga dengan 
amalan yang telah kita lakukan.., bangga dengan ilmu yang telah kita 
miliki…, bangga dengan keberhasilan dakwah kita.., bangga dengan 
kalimat-kalimat indah yang kita rangkai…, dst…??!!

Bukankah ujub juga menggugurkan amalan sebagaimana 
riyaa'..??
Bukankah ujub juga menyebabkan pelakunya terjerumus dalam 
neraka jahannam sebagaimana riyaa'…?
Bukankah ujub juga merupakan salah satu bentuk syirik kecil 
sebagaimana riya'…??

Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata :
"Dan sering orang-orang menggandengkan antara riyaa' dan 

ujub. Riyaa termasuk bentuk kesyirikan dengan orang lain (yaitu 
mempertujukan ibadah kepada orang lain-pen) adapun ujub 
termasuk bentuk syirik kepada diri sendiri (yaitu merasa dirinyalah 
atau kehebatannyalah yang membuat ia bisa berkarya-pen). Ini 
merupkan kondisi orang yang sombong.Orang yang riyaa' tidak 
merealisasikan firman Allah ْعُبُد  Hanya kepadaMulah kami" إيَّاَك نـَ
beribadah", dan orang yang ujub tidaklah merealisasikan firman 
Allahَوإِيَّاَك َنْسَتِعنُي  "Dan hanya kepadaMulah kami memohon 
pertolongan". Barangsiapa yang merealisasikan firman Allah إيَّاَك  
ْعُبُد   maka ia akan keluar lepas dari riyaa', dan barangsiapa yangنـَ
merealisasikan firman Allah  َوإِيَّاَك َنْسَتِعنُي maka ia akan keluar 
terlepas dari ujub" (Majmuu' Al-Fataawaa 10/277).

Rasulullah bersabda :
الَُث ُمْهِلَكاٍت : ُشحٌّ ُمَطاٌع َوَهًوى ُمتََّبٌع َوإْعَجاُب اْلَمْرِء ِبَنْفِسِه ثـَ

"Tiga perkara yang membinasakan, rasa pelit yang ditaati, hawa 
nafsu yang diikui dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri" 
(HR at-Thobroni dalam Al-Awshoth no 5452 dan dishahihkan 
oleh Syaikh Al-Albani dalam as-shahihah no 1802)
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Seorang penyair berkata :
والُعْجَب َفاْحَذرُْه إِنَّ اْلُعْجَب ُمْجَرتٌِف    أَْعاَمَل َصاحِبِه ِيف َسْيِلِه اْلَعرِِم

Jauhilah penyakit ujub, sesungguhnya penyakit ujub akan 
menggeret amalan pelakunya ke dalam aliran deras arusnya

Lantas kenapa kita begitu waspada terhadap riyaa namun 
melalaikan penyakit ujub…?

Sesungguhnya racun ujub akan mengantarkan pelakunya 
kepada penyakit-penyakit kronis lainnya, diantaranya :

- Lupa untuk bersyukur kepada Allah, bahkan malah 
mensyukuri diri sendiri, seakan-akan amalan yang telah dia 
lakukan adalah karena kehebatannya

- Lenyap darinya sifat tunduk dan merendah dihadapan 
Allah yang telah menganugrahkan segala kelebihan dan 
kenikmatan kepadanya

- Terlebih jelas lagi lenyap sikap tawadhu' dihadapan manusia
- Bersikap sombong (merasa tinggi) dan merendahkan orang 

lain, tidak mau mengakui kelebihan yang dimiliki oleh orang 
lain. Jiwanya senantiasa mengajaknya untuk menyatakan 
bahwasanya dialah yang terbaik, dan apa yang telah 
diamalkan oleh orang lain merupakan perkara yang biasa 
yang tidak patut untuk dipuji. Berbeda dengan amalan dan 
karya yang telah ia lakukan maka patut untuk diacungkan 
jempol.

Kalimat indah yang pernah diucapkan oleh seorang ulama :
"Orang yang ujub merasa bahwa dirinya paling tinggi 
dihadapan manusia yang lain… bahkan merasa 
dirinya lebih tinggi di sisi Allah.., namun pada 
hakikatnya dialah orang yang paling rendah dan hina 
di sisi Allah".
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Kenapa Mesti Ujub?
Sebelum kita terlena dengan ujub yang menggerogoti hati 

kita maka hendaknya kita renungkan tentang diri kita. Kenapa 
kita ujub..??, bukankah kita ujub karena amalan kita serta hasil 
karya yang banyak dan hebat…??. Jika perkaranya demikian 
maka hendaknya renungkanlah perkara-perkara berikut ini :

Pertama : Sudah yakinkah amalan-
amalan kita tersebut dibangun di atas 
keikhlasan kepada Allah??

Ikhlas merupakan perkara yang sangat mulia, yang 
menjadikan pelakunya menjadi sangat tinggi dan mulia di sisi 
Allah.Orang yang ikhlas hatinya hanya sibuk mengaharapkan 
keridhoan Allah dan tidak peduli dengan komentar dan 
penilaian manusia yang tidak memberi kemanfaatan dan tidak 
memudhorotkan.Yang paling penting baginya adalah penilaian 
Allah terhadap amalannya.

Orang yang ikhlas adalah orang yang amalannya tatkala 
bersendirian lebih banyak daripda amalannya tatkala dilihat 
oleh orang lain.

Kedua : Bukankah banyak hal yang 
bisa menggugurkan amalan-amalan 
kita tersebut??

Ibnul Qoyyim rahimahullah berkata "Penggugur dan perusak 
amalan sangatlah banyak.

أُْن ِيف ِحْفِظ اْلَعَمِل ِمامَّ ُيْفسُدُه َوُيْحِبُطُه َا الشَّ أُْن ِيف اْلَعَمِل إمِنَّ َولَْيَس الشَّ
Dan yang penting adalah bagaimana menjaga amal agar tidak 

rusak dan gugur bukan yang penting adalah beramalnya.
Riyaa' –meskipun sekecil apapun- merupakan penggugur 

amal, dan bentuk-bentuknya sangatlah banyak.  Demikian 
juga amalan yang tidak dibangun diatas ittibaa' sunnah juga 
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merupakan penggugur amalan. Sikap al-mann dalam hati 
terhadap Allah (yaitu merasa telah berbuat baik kepada 
Allah dengan mengungkit-ngungkit dan menyebut-nyebut 
kebaikan tersebut -pen) juga menghancurkan amalan. 
Demikian juga sikap al-mann (yaitu mengungkit-ngungkitnya) 
dalam sedekah, berbuat kebaikan, dan bersilaturahmi juga 
membatalkan amalan, sebagaimana firman Allah

َها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتْبِطُلوا َصَدَقاِتُكْم ِباْلَمنِّ َواألَذى   َيا أَيُّ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-
nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima) (QS Al-
Baqoroh : 264)

Dan mayoritas manusia tidak mengetahui tentang hal-hal 
buruk yang bisa menggugurkan amalan-amalan kebajikan. 
Allah telah berfirman

َها الَِّذيَن آَمُنوا ال َترَْفُعوا أَْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَِّبيِّ َوال َتْجَهُروا لَُه  َيا أَيُّ
ِباْلَقْوِل َكَجْهِر َبْعِضُكْم لَِبْعٍض أَْن َتْحَبَط أَْعاَمُلُكْم َوأَْنُتْم ال َتْشُعُروَن

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah 
kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana 
kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, 
supaya tidak hapus (pahala) amalanmu sedangkan kamu tidak 
menyadari (QS Al-Hujuroot : 2)

Maka (dalam ayat ini-pen) Allah telah mengingatkan kaum 
mukminin agar amalan mereka tidak gugur karena mereka 
mengeraskan suara mereka kepada Nabi shallallahu 'alaihi 
wa sallam sebagaimana mereka mengeraskan suara diantara 
mereka. Hal ini bukanlah kemurtadan akan tetapi merupakan 
kemaksiatan yang menggugurkan amalan dan pelakunya tidak 
sadar. Maka bagaimana lagi dengan orang yang mendahulukan 
perkataan seseroang di atas perkataan Nabi shallallahu 'alaihi 
wa sallam, petunjuknya, dan jalannya??, bukankah amalannya 
telah gugur dan dia dalam keadaan tidak sadar??!!
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Diantara hal yang menggugurkan amalan adalah sebagaimana 
sabda Nabi

َمْن َترََك َصالََة اْلَعْرص َفَقْد َحِبَط َعَمُلُه
"Barangsiapa yang meninggalkan sholat ashar maka telah 

gugur amalannya" (HR Al-Bukhari no 553)
Dan termasuk dalam hal ini perkataan Aisyah –semoga Allah 

meridhoinya dan meridhoi ayahnya- kepada Zaid bin Arqom 
rahdiallahu 'anhu tatkala melakukan transaksi dengan sistem 
'iinah (riba)

إِنَُّه َقْد أَْبَطَل ِجَهاَدُه َمَع رَُسْوِل اللِه َصىلَّ اللُه َعَلْيه َوَسلََّم إِالَّ أَْن َيُتْوَب
"Sesungguhnya ia (Zaid) telah menggugurkan (pahala) 

jihadnya bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kecuali 
jika ia bertaubat"

Transaksi dengan system 'iinah bukanlah kemurtadan, paling 
banter ia merupakan kemaksiatan.

Oleh karenanya mengetahui perkara-perkara yang bisa 
membatalkan amal tatkala amalan sedang dikerjakan dan 
demikian juga hal-hal yang bisa membatalkan amal setelah 
dikerjakannya amal merupakan perkara yang sangat penting 
untuk diketahui oleh seorang hamba dan diwaspadai serta untuk 
mengecek dirinya" (Al-Wabil As-Shoyyib 21-22)

Ketiga : Bukankah penilaian Allah 
yang paling utama adalah tentang 
hati dan keimanan seseorang?, bukan 
hanya sekedar amalan yang dzohir??

Betapa banyak orang yang dzohirnya kurang amalannya dan 
seakan-akan mata kita merendahkannya, namun ternyata ia 
sangat tinggi di sisi Allah. Sebagai contoh nyata adalah Uwais 
Al-Qoroni rahimahullah (lihat http://www.firanda.com/index.
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php/artikel/7-adab-a-akhlaq/17-tabiin-terbaik-uwais-al-qoroni)

Keempat : Betapa banyak dosa 
yang kita lakukan tanpa kita sadari, 
dan betapa banyak dosa yang kita 
lakukan dan kita sadari namun kita 
melupakannya??

Betapa sering kita melupakan dosa-dosa yang kita lakukan.., 
bukankah terlalu banyak dosa yang dilakukan oleh kedua mata 
kita..??, dosa yang dilakukan oleh kedua telinga kita..??, dosa-dosa 
yang dilakukan oleh lisan kita..??, dosa-dosa yang dilakukan oleh 
hati kita…??

Sebagai contoh, coba sekarang kita berusaha untuk mengingat 
kembali dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh lisan kita..??, 
apakah kita masih ingat siapa saja yang pernah kita ghibahi..??, 
siapa saja yang pernah kita sakiti hatinya dengan perkataan 
kita…??. Tentu kebanyakannya telah kita lupakan.

Belum lagi dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan hati 
kita..??
Bukankah takabbur, hasad, berburuk sangka juga merupakan 
dosa…??
Jika perkaranya demikian…bahwasanya tidak satu amalanpun 
yang kita yakini kita lakukan ikhlas karena Allah…dan tidak 
satu amalanpun yang ikhlas kita lakukan lantas kita yakin 
pasti diterima oleh Allah karena selamat dari hal-hal yang 
merusaknya…, maka apakah yang bisa kita banggakan untuk 
bisa ujub di hadapan Allah dan merasa lebih baik dari orang 
lain…???.
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MerekaTelah Lupa 
Dosa-Dosa Mereka, 
Akan Tetapi Allah 

TidakLupa!

Oleh: Ustadz Firanda Andirja, MA

Allah berfirman

َيْوَم َيْبَعُثُهُم اللَُّه َجِميًعا َفُيَنبُِّئُهْم مِبَا 
َعِمُلوا أَْحَصاُه اللَُّه َوَنُسوُه  

"Padahari ketika mereka 
dibangkitkan Allah semuanya, lalu 
Allah mengabarkan kepada mereka 
apa yang telah mereka kerjakan. 
Allah mengumpulkan (mencatat) 
amal perbuatan itu, Padahal mereka 
telah melupakannya" (QS Al-
Mujaadalah : 6)

"Mereka telah melupakan dosa-
dosa mereka karena meremehkan 
dosa-dosa tersebut tatkala mereka 
melakukannya. Mereka hanya 
mengingat dosa-dosa yang mereka 
anggap besar", akan tetapi "Allah 
mengumpulkan seluruh dosa-dosa 
mereka, tidak ada sedikit dosapun 
yang terluputkan…" (Al-Bahr Al-
Madiid 7/511)

Sungguh…terlalu banyak dosa yang 
telah kita lakukan…akan tetapi 
terlalu banyakdosa yang telah kita 
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lupakan. Kalau kita mencoba mengingatdosa-dosa yang 
pernah kita lakukan sejak kita balig (dewasa) maka kita akan 
kesulitan…bahkan kita tidak akan mampu membuka kembali 
file-file kesalahan dan dosa-dosa kita.

Al-Alusi rahimahullah menjelaskan bahwa sebab manusia 
melupakandosa-dosanya diantaranya adalah karena 
kelalaiannya yang amat sangat, atau karena terlalu lama 
waktu yang telah lewat sehingga ia lupa, atau karena terlalu 
banyaknya dosa yang dilakukannya sehingga ia tidak mampu 
untuk mengingatnya, atau terlalu parahnya sebagian dosa-
dosa yang ia lakukan sehingga melupakan dosa-dosa yang 
dianggapnya sepele (lihatRuuh Al-Ma'aani 30/35).

Kita hanya mampu mengingatdosa-dosa yang kita anggap 
besar dan berbahaya. Akan tetapi…

-   Ternyata terlalu banyak dosa yang kita remehkan 
ternyata sangat berbahaya bagi kita di akhirat 
kelak…

-  Coba ingat-ingat kembali…sudah berapa orangkah 
yang telah kita ghibahi…yang kita rendahkan…
yang kita hina…??!!, akan tetapi ternyata lisan kita 
terus berbicara, dan telah kita lupakan apa yang telah 
keluar dari lisan kita sejak kita dewasa hingga saat 
ini.

-   Berapa banyakkah tayangan…gambar…yang tidak 
senonoh yang telah diamati dengan serius oleh kedua 
mata kita…, sejak kita dewasa hingga saat ini…
??,cobalah ingat !!!

-   Coba cek kembali hati kita…sejak kita dewasa 
hingga detik ini maka sudah berapa banyakkah 
orang-orang yang kitadengki ?, yang kita bersuudzon 
kepadanya ??.

Tentu saja kebanyakan dosa-dosa yang pernah kita lakukan 
telah kita lupakan.Bahkan seakan-akan kita tidak pernah 
melakukannya. Akan tetapi…
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Di akhirat kelak kita akan diingatkanoleh Allah…maka 
tatkalaitu

ُر اإلْنَساُن َما َسَعى (٣٥) ُة اْلُكْربَى (٣٤)َيْوَم َيَتَذكَّ امَّ َفإَِذا َجاَءِت الطَّ
"Maka apabila malapetaka yang sangat besar (hari kiamat) telah 
datang. Pada hari (ketika) manusia teringat akan apa yang telah 
dikerjakannya" (QS An-Naazi'aat : 34-35)
Iya…kita akan mengingat dosa-dosa kita secara detail…bahkan 
lirikan mata kitadanjelalatannya pun akan kita ingat…meskipun 
hanya sekejap dosa yang kita lakukan.

"Cih…",sepatah kata yang pernah kita ucapkan 
untuk menghina dan merendahkan orang lain 
akan kita ingat kembali !!!
Sepenggal kalimat dosa yang pernah kita tulis 
baik di facebook atau BBM baik di status atau 
profile atau di komentar….semuanya akan kita 
ingat kembali !!
Bagaimana kita tidak ingat kembali jika semuanya 
telahtercatat…., Allah berfirman :

َوُوِضَع اْلِكَتاُب َفَرتَى اْلُمْجرِِمنَي ُمْشِفِقنَي ِمامَّ ِفيِه َوَيُقوُلوَن َيا َوْيَلَتَنا َماِل 
ا  َهَذا اْلِكَتاِب ال ُيَغاِدُر َصِغريًَة َوال َكِبريًَة إِال أَْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِرضً

َوال َيْظِلُم َربَُّك أََحًدا

“Dan diletakkanlah Kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang 
bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, 
dan mereka berkata:"Aduhai celaka Kami, kitab Apakah ini 
yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang 
besar, melainkan ia mencatat semuanya; dan mereka dapati apa 
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yang telah mereka kerjakan ada (tertulis). Dan Tuhanmu tidak 
Menganiaya seorangpun" (QS Al-Kahfi : 49)

Jika kita mengingat satu dosa saja yang kita lakukan maka kita 
akan merasa malu…bercampur dengan rasa takut jikadibeberkan 
di hadapan khalayak.., maka bagaimana lagi dengan bertumpuk-
tumpukdosa…??!!
Ingatlah wahai saudaraku…sesungguhnya setelah kehidupan 
dunia ini kita akan menempuh perjalanan yang sangat 
panjang…perjalanan yang penuh dengan rintangan…Dunia 
ini bagaimanapun lamanya maka ia sesungguhnya sangatlah 
singkat… sebagaimana malam bagaimanapun panjangnya 
maka pasti akan terbit fajar untuk mengakhirinya… umur kita 
bagaimanapun panjanganya maka pasti harus singgah di liang 
lahad…
Perjalanan yang panjang… sementara perbekalan 
sedikit… padahal kematian selalu mengintai setiap 
saat.
Zainal Abidinr ahimahullah berkata

يِت َضُعَفْت َواْلَمْوُت َيْطُلُبِني َسْفِري َبِعْيٌد َوزَاِدي لَْن ُيَبلَِّغِني      َوُقوَّ
Perjalanankujauh… padahal bekalku tidak mencukupi
Kekuatanku semakin rapuh… sedang kematian terus mencariku

ِّ َواْلَعَلِن َوِيل َبَقاَيا ُذُنْوٌب لَْسُت أَْعَلُمَها      اللُه َيْعَلُمَها ِيف الرسِّ
Aku tentu punya banyak sisa dosa, yang aku tak mengetahuinya
Allah mengetahui dosa-dosaku yang tersembunyi di saat 
bersendirian atau yang Nampak

َما أَْحَلَم اللَه َعنِّي َحْيُث أَْمَهَلِني    َوَقْد مَتَاَدْيُت ِىف َذْنِبي َوَيْسُرتُيِن
Betapa sayangnya Allah padaku… karena telah menangguhkan 
hukuman-Nya
Bahkan Dia tetap menutupi dosaku… meski aku terus 
melakukannya
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رُّ َساَعاُت أَيَّاِمي ِبَال َنَدِم    َوالَ ُبَكاٍء َوالَ َخْوٍف َوالَ َحزَِن مَتُ
Hari-harikuterusberjalan (danakuterusmelakukan dos-dosa)
Tanpaada rasa penyesalan, tangisan, ketakutan, 
ataupunkesedihan

أََنا الَِّذى أَْغَلَق األَْبَواَب ُمْجَتِهًدا      َعَىل اْلَمَعاِيص َوَعنْيُ اللِه َتْنُظُريِن
Akulah orang yang telah menutup pintu
Untuk giat dalam maksiat, padahal Mata Allah selalu 
mengawasiku
 
Yaa Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang… 
ampunilah dosa para hamba-Mu ini….tutuplah aib  kami 
pada hari pengadilan-Mu kelak… hari di mana tidak 
bermanfaat pujian dan sanjungan manusia kepada kami yang 
telah memperdaya kami….hari di mana tidak ada yang kami 
harapkan kecuali ampunan dan kasih sayang-Mu…

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

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

dr. Avie Andriyani

Hampir semua orang pernah mengalami 
mimisan. Mimisan memang sering membuat 
siapa saja panik dan kaget saat mengalaminya. 

Walaupun kebanyakan kejadian mimisan bisa berhenti 
sendiri dan tidak menimbulkan rasa sakit, namun kita 
tetap harus waspada jika mimisan berlangsung lama 
dengan jumlah darah yang banyak atau disertai dengan 
gejala lainnya. Mimisan ternyata juga bisa menjadi 
pertanda adanya masalah kesehatan yang serius dan 
perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut.
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Lebih Sering Terjadi Pada Anak
 Mimisan bisa terjadi pada siapa saja tanpa mengenal usia. 
Namun, biasanya anak-anak yang lebih sering mengalami 
mimisan, karena jaringan anyaman pembuluh darah (pleksus 
kieselbach) anak masih sangat rentan sehingga mudah pecah. Jika 
pembuluh darah tersebut pecah, maka hidung akan mengeluarkan 
darah. Mimisan juga sering terjadi bila menghadapi perubahan 
cuaca, teriritasi gas yang merangsang, dan lain-lain. Misalnya, 
dari tempat yang panas ke tempat yang dingin atau menghadapi 
tekanan udara yang berubah. Pada anak kadang juga terjadi 
hidung kemasukan benda asing seperti biji-bijian atau benda 
kecil lain yang menimbulkan infeksi sehingga terjadi perdarahan. 
Pada kasus ini biasanya dengan tanda-tanda keluar bau busuk dari 
lubang hidungnya. Namun setelah anak semakin dewasa, mimisan 
biasanya tidak terlalu sering terjadi karena pembuluh serta sel 
lendir pada rongga hidung sudah lebih kuat.

Mengapa Bisa Terjasi Mimisan ?
 Mimisan bisa terjadi karena gerakan ringan yang tidak disengaja 
sehingga mengakibatkan pecahnya pembuluh darah di hidung. 
Penyebab lain yang cukup sering adalah alergi udara, seperti 
terlalu dingin atau terlalu panas. Kondisi ini akan semakin mudah 
terjadi saat mengalami influenza (flu). Mimisan yang disebabkan 
karena perdarahan anterior (depan) biasanya tidak berbahaya 
dan dapat sembuh dengan sendirinya. Perdarahan anterior terjadi 
karena kebiasaan mengorek hidung, terlalu lama menghirup udara 
kering (misalnya pada ketinggian atau ruangan ber-AC), terlalu 
lama terpapar sinar matahari, pilek, dan membuang ingus terlalu 
kuat.
 Meskipun jarang, namun adakalanya mimisan terjadi karena 
adanya gangguan kesehatan yang cukup serius. Mimisan 
yang sering terjadi dan keluar darahnya cukup lama bisa juga 
merupakan gejala awal tumor pembuluh darah di hidung. Selain 
itu, leukemia atau kanker darah  bisa ditandai dengan adanya 
mimisan. Mimisan yang berkali-kali bisa jadi karena reaksi 
yang muncul akibat rusaknya sistem pembekuan darah pada 
tubuh, Rusaknya fungsi pembekuan darah ini banyak terjadi 
karena kerusakan ginjal, liver (hati), atau hemofilia (kelainan 
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yang ditandai dengan sulitnya menghentikan perdarahan akibat 
kurangnya faktor pembekuan darah dalam tubuh). Karena itu, saat 
hidung mengalami trauma ringan akan mudah terjadi perdarahan. 
 Mimisan yang berasal dari posterior (hidung bagian dalam) 
biasanya ditandai dengan perdarahan yang sangat banyak dan 
jarang bisa berhenti sendiri. Hal ini terjadi karena pecahnya 
pembuluh darah sfenopalatina yang berada di hidung bagian dalam. 
Beberapa penyebab mimisan posterior antara lain hipertensi, 
demam berdarah, tumor ganas hidung atau nasofaring, penyakit 
darah seperti leukemia, hemofilia, thalasemia (salah satu jenis 
anemia yang terkait faktor keturunan), kekurangan vitamin C dan 
K, dan lain-lain

Kita Tetap Harus Waspada
 Walaupun kebanyakan kejadian mimisan biasanya ringan dan bisa 
berhenti sendiri, namun kita tetap harus waspada. Hendaknya kita  
mewaspadai mimisan yang sering terjadi (lebih dari 3 kali dalam 
sebulan), keluarnya darah cukup lama (tidak berhenti dalam waktu 
±20 menit), dan darah yang keluar juga sangat banyak (mengalir 
deras). Selain itu, kita juga harus waspada jika mimisan terjadi 
akibat pusing, karena hal seperti ini biasanya menandakan naiknya 
tekanan darah pada penderita hipertensi (tekanan darah tinggi).

Pertolongan Pertama Pada Mimisan
 Ada beberapa langkah yang bisa kita tempuh untuk mengatasi 
terjadinya mimisan, yaitu :

• Segera dudukkan penderita pada posisi tegak agar darah 
yang keluar berkurang dan tidak mengalir masuk ke paru-
paru. Kalau keadaan penderita terlalu lemah, baringkan 
dengan meletakkan bantal di belakang punggungnya.

• Tekan bagian tengah hidung sekitar 5-10 menit guna 
menutup pembuluh darah yang pecah supaya darah bisa 
segera dihentikan. Gunakan beberapa bongkah kecil es 
batu dan tempelkan di sekitar hidung agar pembuluh darah 
mengecil dan perdarahan segera berhenti.

• Jika darah terus menerus keluar, gunakan kapas atau kain 
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Donasikan Sebagian Harta anda 
untuk membantu kami dalam 
mengembangkan Majalah Kesehatan 
Muslim. 
Berapapun yang anda transferkan insya Alloh 
akan menjadi pendukung keberlangsungan 
majalah ini dan semoga usaha kita ini 
menjadi pemberat timbangan amal kita di 
hari perhitungan kelak. 
Silahkan Transfer donasi anda ke : 

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

kassa steril yang telah digulung untuk menyumpal hidung. 
Namun jika tidak berhasil menghentikan hingga mimisan 
berlangsung lama (lebih dari 20 menit) maka segera 
bawa ketempat pelayanan kesehatan untuk mendapat 
penanganan lebih lanjut.

• Setelah darah berhenti mengalir, selama kurang lebih 3 
jam, penderita diminta untuk tidak mendengus terlalu 
keras atau membuang ingus terlebih dahulu.

Daun Sirih Untuk Menghentikan Mimisan
Sejak jaman dahulu, masyarakat kita telah memiliki “obat” mujarab 
untuk mengatasi mimisan, yakni dengan menggulung selembar 
daun sirih dan memasukkannya ke hidung. Biasanya, dalam 
sekejap aliran darah dari hidung akan terhenti. Lalu, bolehkah 
mengentikan mimisan dengan menggunakan daun sirih? Ternyata, 
cara tradisional ini bisa dibenarkan secara medis. Sebab, zat-zat 
alami yang terkandung dalam daun sirih memang terbukti bisa 
menghentikan mimisan. Namun, tentu saja cara ini hanya terbatas 
untuk mengatasi mimisan karena perdarahan anterior (depan) saja.
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Kiat Mencegah Mimisan
 Ada beberapa kiat yang bisa kita praktekkan supaya tidak terjadi 
mimisan pada diri kita atau keluarga kita, yaitu :

� Banyak mengonsumsi makanan yang mengandung 
vitamin C dan kalsium untuk memperkuat dinding 
pembuluh darah. Vitamin C banyak diperoleh dari 
buah-buahan berwarna seperti jeruk, tomat, strawberry, 
dan lain-lain. Sedangkan kalsium banyak terkandung 
dalam susu, keju, kedelai, dan lain-lain.

� Tidak membuang ingus terlalu keras karena bisa 
menyebabkan pecahnya pembuluh darah hidung.

� Mengurangi kebiasaan mengorek hidung supaya tidak 
melukai atau menyebabkan trauma hidung.

� Menghindari asap rokok dan polusi udara.
� Tidak melakukan aktivitas fisik secara berlebihan, 

apalagi yang dilakukan di bawah terik panas matahari.

Jangan Remehkan Mimisan
 Meski nampaknya ringan dan tidak berbahaya,.kita tetap 
harus mewaspadai terjadinya mimisan. Hal ini mengingat 
komplikasi (akibat lanjutan) dari mimisan bisa cukup serius. 
Perdarahan yang hebat bisa menyebabkan shock (turunnya 
tekanan darah secara mendadak) dan anemia (kurang darah). 
Menurunnya tekanan darah secara mendadak bisa menyebabkan 
infark miokard (penyakit jantung) yang bisa berakibat fatal. 
Oleh karena itu, kita tidak hanya perlu mengatasi mimisan 
itu sendiri, tapi juga sebaiknya sebisa mungkin kita usahakan 
untuk mencegah mimisan, karena mencegah lebih baik daripada 
mengobati. Semoga bermanfaat dan semoga Allah subhanahu 
wa ta’ala senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan pada kita 
semua. 
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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.
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• Pengobatan gratis bagi kaum muslimin 
yang tidak mampu.

• Seminar dan talkshow bertemakan 
kesehatan-Islam.

• Dan program-program lainnya.
Kami mengajak pembaca sekalian untuk ikut 

bekerjasama dalam mengemban misi dakwah ini 
sebagai donatur untuk program-program Tim 
Majalah Kesehatan Muslim di atas.

Donasi dapat disalurkan melalui rekening 
Majalah Kesehatan Muslim berikut :

Rekening BNI Syariah a.n Adika Mianoki
No Rek. 0297743582
Setelah transfer mohon konfirmasi
ke no HP 0896 9141 5115
InsyaAllah update laporan donasi akan 

kami laporkan setiap bulan melalui website 
kesehatanmuslim.com.

Allah Ta’ala berfirman,
َمَثُل الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن أَْمَوالَُهْم ِيف َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة أَْنَبَتْت َسْبَع 

َسَناِبَل ِيف ُكلِّ ُسْنُبَلٍة ِمَئُة َحبٍَّة َواللَُّه ُيَضاِعُف لَِمْن َ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.

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

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

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

www.kesehatanmuslim.com 
PIN BB : 32356208



Ma
jala

h K
ese

hat
an 

Mu
slim

27

Mengenal dan Merawat

 Pilek Menahun
Ns. Arif Rohman Mansur, M.Kep
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Salah Satu penyakit pada saluran pernafasan yang sering di 
alami oleh banyak orang adalah gejala flu seperti batuk, 
pilek, dan demam. Kebanyakan gejala flu disebabkan oleh 

virus, sehingga secara alamiah  penyakit flu dapat sembuh sendiri 
dengan izin Alloh Subhanahu Wa Ta’ala.  Akan tetapi ada sebagian 
orang yang mengalami gejala flu ini secara terus menerus, yang 
biasanya disebabkan oleh peradangan pada saluran hidung.  Pada 
dunia kesehatan dikenal dengan istilah rinitis, diantara gejalanya  
seperti bersin, gatal,  hidung tersumbat, pilek dan keluarnya ingus. 
Rinitis yang terjadi dalam waktu singkat, biasanya disebabkan oleh  
infeksi virus pada saluran pernafasan sedangkan rinitis yang terjadi 
dalam jangka waktu yang lama biasanya disebabkan karena alergi, 
penggunaan obat-obatan tertentu maupun penyebab lain yang tidak 
diketahui.

Sebaran Penyakit
Rinitis alergi dialami oleh sekitar 20 % dari segala usia, 

khususnya pada orang yang mempunyai riwayat keluarga dengan 
asma dan rinitis. Rinitis dapat dialami oleh anak-anak, remaja 
maupun orang dewasa yang berusia 30-40 tahun. Rinitis alergi 
disebabkan oleh  reaksi hidung terhadap partikel udara kecil yang 
disebut alergen yaitu zat pemicu reaksi alergi, yang dapat terjadi 
pada musim tertentu  maupun sepanjang tahun. 

Penyebab Rinitis
Alergen yang paling sering menyebabkan rinitis alergi 

musiman seperti serbuk sari dari pohon, rumput, spora dari 
jamur sedangkan alergen yang paling sering menyebabkan rinitis 
alergi (tahunan) adalah tungau debu, kecoa, bulu binatang, dan 
jamur biasanya rinitis alergi cenderung lebih sulit untuk diobati.

Gejala Rinitis Alergi
Gejala  rinitis alergi bervariasi pada setiap orang, selain 

bersin, gatal, hidung tersumbat, gatal banyak penderita yang 
juga mengalami gangguan atau masalah pada organ mata seperti 
mata terasa gatal, mata merah, bengkak dan kebiruan pada kulit 
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di bawah mata. Masalah pada tenggorokan seperti radang 
tenggorokan, suara serak, rasa gatal di tenggorokan atau di 
telinga sedangkan masalah terkait dengan gangguan tidur 
seperti bernafas melalui mulut, sering terbangun, kelelahan di 
siang hari, kesulitan melakukan pekerjaan.

Cara Mencegah Kambuhnya Rinitis
Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencoba 

mengingat atau mencari penyebab terjadinya peradangan pada 
hidung, berupa alergen atau pemicu lainnya seperti  mengingat 
faktor-faktor yang mendahului gejala, memperhatikan waktu 
di mana gejala mulai, mengidentifikasi alergen potensial di 
rumah, lingkungan kerja, dan sekolah

Bagaimana Merawat dan Mengobati 
Rinitis Alergi?

Sebagaimana metode pencegahan diatas, makan cara paling 
efektif untuk merawat dan mengobati penyakit ini pengobatan 
rinitis  alergi adalah dengan mengurangi paparan alergen dan 
pemicu lainnya dengan mengkombinasi dengan terapi obat-
obatan seperti irigasi hidung yaitu membilas hidung dengan  
larutan  air garam (NaCl 0,9%) steril  yang dihangatkan, 
tindakan ini sangat bermanfaat untuk mengobati keluarnya 
ingus di bagian belakang tenggorokan, bersin, hidung kering, 
dan hidung mampet. Karena irigasi hidung dapat membantu 
mengeluarkan alergen dan iritan dari hidung, membersihkan 
lapisan hidung. Tindakan ini dapat dilakukan sesuai 
kebutuhan, sekali per hari, atau dua kali sehari jika gejalanya 
parah. 
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Metode pengobatan lainnya dapat menggunakan 
glukokortikoid Nasal (steroid) yang disemprotkan ke 
hidung merupakan pengobatan lini pertama untuk gejala 
rinitis alergi. Obat ini memiliki efek samping dan secara 
dramatis mengurangi gejala pada kebanyakan orang. 
Penelitian telah menunjukkan bahwa glukokortikoid 
hidung lebih efektif daripada antihistamin oral untuk 
meredakan gejala. Cara menggunakan semprotan hidung 
bekerja dengan baik ketika digunakan dengan benar. 
Setelah penyemprotan, hiruplah dengan lembut menariknya 
ke dalam bagian-bagian yang lebih tinggi dari hidung dan 
hindari menghirup terlalu keras.

Pengobatan lainnya yaitu dengan antihistamin untuk 
meringankan gatal, bersin, dan pilekakibat  rinitis alergi, 
tetapi mereka tidak meredakan gejala hidung tersumbat. 
Beberapa obat oral (diminum) yang dapat digunakan 
adalah klorfeniramin, diphenhydramine. Obat ini sering 
menyebabkan kantuk dan tidak boleh digunakan sebelum 
mengemudi atau mengoperasikan mesin. 

Metode pengobatan yang terakhir adalah "imunoterapi 
alergen," adalah suntikan yang diberikan untuk mengurangi 
kepekaan terhadap alergen. Suntikan alergi hanya tersedia 
untuk alergen umum, termasuk serbuk sari, kucing dan 
bulu anjing, tungau debu, dan jamur dan tidak digunakan 
untuk mengobati alergi terhadap makanan, lateks, atau 
obat-obatan. Proses imunoterapi mempengaruhi perubahan 
respon imun penderita rinitis untuk alergen dari waktu ke 
waktu, sehingga ketika terkena alergen menyebabkan gejala 
yang timbul lebih ringan dan bahkan dapat menghilangkan 
gejala sama sekali.

Demikian yang dapat penulis ringkasan dari berbagai 
sumber yang ada, semoga dapat bermanfaat bagi saudara 
kita yang mengalami penyakit rinitis alergi atau pilek 
menahun. 
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Thibbun NabawiIbarat Pedang yang Sangat Tajam
Oleh: dr. Raehanul Bahraen

Pengobatan yang diajarkan Nabi pasti benar karena 
berdasarkan wahyu. Hanya saja pedang juga 
tergantung yang memegang pedang, ada yang 

mahir, ada yang pemula, bahkan ada yang angkat pedang 
saja kurang kuat. Sehingga kalau tidak sembuh dengan 
thibbun nabawi berarti bukan thibbun nabawi yang salah.
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Kenapa tidak sembuh ? 
Bisa jadi :
1.Praktisi thibbun nabawi yang kurang kompeten
2.Proses dan tahap pengobatannya yang kurang tepat
3.Thibbun nabawi juga terkait dengan unsur keimanan
Misalnya:
- Hadits sahabat Abu Sa’id Al-Khudri yang meruqyah 

orang yang tersengat racun kalajengking, orangnya 
langsung sembuh  dan sehat (tidak perlu penawar racun). 
Akan tetapi, ada yang meruqyah orang lain tetapi tidak 
sembuh-sembuh.

- Dalam hadits dijelaskan bahwa habbatus sauda adalah 
obat segala macam penyakit kecuali kematian. Akan tetapi, 
ada yang sakit demam tinggi kemudian minum habbatus 
sauda, tetapi demam tidak turun-turun malah tambah 
tinggi (kisah ini nyata, insyaAllah). 

- Dalam hadits dijelaskan bahwa sebaik-baik pengobatan 
adalah bekam ( ini juga perlu penjelasan ulama, apakah 
ini shigah mubalaghah dalam bahasa Arab saja, tidak 
diterjemahkan leterleg, sebagaimana hadits ‘sebaik-baik 
lauk adalah cuka’, apakah lauk terbaik adalah cuka?) Ada 
yang ketika kena sakit gagal ginjal kronik stadium akhir, 
tidak mau terapi cuci darah, hanya mau bekam saja, tetapi 
ternyata tidak kunjung sembuh dan bahkan tambah parah. 
Akhirnya dengan penjelasan yang baik, dia mau cuci darah 
dan ia pun mengakui bahwa jauh lebih baik setelah cuci 
darah. Dan ia pun mengkombinasikannya sekarang (kisah 
ini nyata, insyaAllah)

Karena istilah  Thibbun )طب( adalah pengobatan, yang 
namanya pengobatan itu:

-  Butuh kemampuan mendiagnosis jenis penyakit : 
karenapenyakitbermacam-macam, tidakbisadikatakan: “ada 
penyakit  di lambungnyapak” karena lambung bisa karena 
tukak/luka, infeksi bateri, penyakit psikologis, dll.
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-  Butuh kemampuan meracik bahan thibbun nabawi, 
menentukan dosis dan indikasinya. Karena bahan-bahan  
thibbun nabawidalam Al-Quran dan Hadits bersifat 
umum sekali, hanya disebutkan bahannya saja. Seorang 
dokter, herbalis, praktisi thibbunnabawi harus tahu benar 
obat dan herbal tersebut, bagaimana indikasinya, untuk 
penyakit apa (tentunya ia harus mampu mendiagnosis), tahu 
campurannya, tahu efeksampingnya, dan sebagainya.

Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu berkata,
 “Seluruh tabib telah sepakat bahwa pengobatan 

suatu penyakit berbeda-beda, sesuai dengan 
perbedaan umur, kebiasaan, waktu, jenis makanan 
yang biasa dikonsumsi, kedisiplinan dan daya 
tahanfisik…, karena obat harus sesuai kadar dan 
jumlahnya dengan penyakit. Jikadosisnya berkurang 
maka tidak bisa menyembuhkan dengan total dan 
jika dosisnya berlebih dapat menimbulkan bahaya 
yang lain.”

(FathulBaari  10/169-170, DarulMa’rifah, Beirut, 1379 H, 
Asy-Syamilah)

Logikanya: apabila ada info buah merah bisa menjadiobat 
AIDS, maka tentu kita bertanya-tanya :  bagaimana cara 
meraciknya, dosis, indikasi, dan cara minumnya

Dari mana tahu dosis dan indikasinya ? Dari penelitian para 
thabib/dokter dan pengalaman mereka. Atau di zaman modern 
ini bisa diteliti dengan penelitian ilmiah mengenai dosis dan 
indikasinya. 

Kami sangat berharap semoga Thibbun nabawi ada yang bisa 
mengembangkannya, melakukan penelitian dengan membuka 
buku-buku para ulama, meneliti ke pengobatan thabib sehingga 
jelas thbbun nabawi bisa diterapkan sesuai dengan prinsip 
“thibb” yaitupengobatan. Bahkan thibbun nabawi diakui oleh 
dunia internasional, ada ilmuwan muslim yang melakukan 
penelitian ilmiah dan menerbitkan jurnal internasional 
mengenai thibbun nabawi. Amin yaa mujibas saailiin.
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 Olahraga
 Bagi

Ibu Hamil

dr. Henri Perwira Negara

Periode hamil merupakan periode kehidupan 
yang sangat penting bagi kaum hawa. Dalam 
periode tersebut, wanita hamil akan mengalami 

perubahan fisik dan mental yang drastis untuk berjuang 
menyelamatkan dirinya dan janin yang dikandungnya. 
Diperlukan beberapa usaha bagi wanita hamil agar 
kehamilan yang dijalani dapat menyehatkan baik bagi 
dirinya maupun bagi janin yang dikandungnya. Salah 
satu usaha tersebut adalah olahraga. Lalu apa dan 
bagaimana olahraga yang baik dan menyehatkan bagi 
wanita hamil dan janin yang dikandungnya? Berikut 
pembahasannya. 
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Olahraga bagi ibu hamil dapat dibagi menjadi tiga periode sesuai 
periode kehamilan yakni olahraga bagi ibu hamil pada trimester 1, 
olahraga bagi ibu hamil pada trimester 2, dan olahraga bagi ibu hamil 
pada trimester 3. Pembagian ini disesuaikan kondisi fisik dan mental 
ibu hamil, dan kondisi janin yang dikandungnya selama kehamilan. 
Olahraga pada masing-masing periode akan sama dan berbeda satu 
sama lain. 
 Jenis  Jalan kaki

 Durasi  menit dalam sehari 30 – 5

 Frekuensi kali dalam seminggu 5 – 2

Waktu �9 Pagi hari atau sore hari selama trimester per-
tama, kedua, dan ketiga

Manfaat �9 Ibu hamil dengan berat badan berlebihan 
dapat membakar gula dan lemak. Sebali-
knya, ibu yang kurang nafsu makan dapat 
meningkatkan rasa lapar; menambah rasa 
percaya diri, dan bersosialisasi.mampu mel-
atih jantung janin agar lebih sehat. Dapat 
membantu posisi janin masuk ke jalan lahir 
pada trimester ketiga. 

Jenis �9 Berenang 
Durasi �9 5-30 menit 
Frekuensi �9 1-3 kali dalam seminggu 
Waktu �9 Pagi hari menjelang siang atau sore hari sela-

ma trimester kedua 
Manfaat �9 akan melatih jantung dan paru, melatih otot 

dan sendi agar tetap lentur dan berfungsi 
dengan baik dalam persiapan persalinan. 

Jenis �9 Bersepeda 
Durasi �9 5-30 menit
Frekuensi �9 1-3 kali dalam seminggu 
Waktu �9 Pagi hari atau sore hari selama trimester 

kedua 
Manfaat �9 melatih peregangan pada otot dan sendi, dan 

melatih keseimbangan. 
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Jenis �9 Senam 
Durasi �9 5-30 menit 
Frekuensi �9 1-3 kali dalam seminggu selama trimester 

kedua 
Waktu �9 Pagi hari atau sore hari selama trimester 

kedua dan ketiga 
Manfaat �9 akan membantu melenturkan dan menguat-

kan otot-otot yang akan mempermudah 
proses persalinan nantinya

Saran pelaksanaan olahraga bagi ibu hamil 
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Umum �9 Niatkan ikhlas lillaahi ta’aalaa

�9 Berdoa kepada Allah meminta perlindun-

gan-Nya dan meminta keselamatan selama 

menjalani olahraga

�9 Konsultasikan dengan dokter kandungan  

�9 Pastikan memakai pakaian yang syar’i
�9 Pastikan ditemani oleh suami atau mahrom-

nya 

�9 Bawa air minum, makanan seperlunya dan 

konsumsi selama berolahragajika diperlukan

�9 Olahraga secara bertahap, perlahan, dan 

teratur yakni pada kesempatan pertama 

bisa dimulai selama 5 menit per hari, kemu-

dian ditambah 10 menit per hari, dan seter-

usnya hingga minimalnya per hari adalah 30 

menit per hari. 

�9 Berhenti berolahraga sebelum terjadi kele-

lahan. 

�9 Dapat diselingi dengan beristirahat saat 
berolahraga.

�9 Olahragalah  dengan bervariasi contohnya, 

minggu ini berjalan kaki lalu minggu beri-

kutnya berenang dan seterusnya yang dapat 

disesuaikan dengan kemampuan. 

�9 Iringi olahraga dengan membaca al Quran 

atau mendengarkan bacaan al Quran. 
Jalan kaki �9 Pakailah alas kaki yang nyaman saat dipakai 

�9 Jalanlah pada jalan yang mulus dan datar, ti-
dak berlubang, tidak menanjak, tidak berker-
ikil jauh dari polusi  

  Berenang �9 Gaya dada dan punggung menjadi pilihan 
yang cocok.
�9 Pastikan kolam renang terpisah dengan la-
ki-laki.
�9 Berenanglah pada suhu air yang tidak terlalu 
dingin. 
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Lemah syahwat merupakan salah satu penyakit yang paling 
ditakuti oleh banyak laki-laki. Sampai-sampai ada ungkapan 
orang awam: “Percuma  kaya banyak uang (harTA), percuma 

jabatan tinggi (tahTA), percuma punya istri cantik (waniTA) tapi 
kejantanan bagaikan kerupuk basah”

Lemah syahwat adalah istilah orang awam yang jenisnya dalam 
ilmu kedokteran beragam seperti ejakulasi dini, tidak mampu 
mempertahankan  (maaf ) ereksi, atau tidak bisa sama sekali ereksi. 
Sebabnya bisa sebab psikologis atau sebab patologis.

Adapun istilah medis adalah disfungsi ereksi yaitu keadaan 
dimana laki-laki tidak mampu mendapatkan dan atau 
mempertahankan ereksi untuk aktivitas seksual yang memuaskan. 
Cirinya bisa jadi salah satu dari hal berikut :

1. Hasrat yang berkurang (hiposeksualitas)
2. Kemampuan ereksi berkurang (impotensia) atau tidak 

mampu samasekali
3. Ejakulasi dini
4. Tidak dapat orgasme (anorgosmia)
Hukum Mengobati Lemah Syahwat
Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafidzahullah ditanya,
Bolehkah mencari pengobatan penyakit lemah syahwat?

Mengobati Lemah Syahwat
Oleh: dr. Raehanul Bahraen

http://muslimafiyah.com/mengobati-lemah-syahwat.html
http://muslimafiyah.com/mengobati-lemah-syahwat.html
http://muslimafiyah.com/mengobati-lemah-syahwat.html
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Jawaban:
Alhamdulillah, boleh hukumnya mencari pengobatan 

penyakit lemah syahwat karena hal itu tergolong penyakit dan 
syariat telah membolehkan pengobatan. Rasulullah Shalallahu 
‘alaihi wa sallam bersabda,

“Wahai hamba Allah berobatlah, karena Allah telah 
menurunkan obat bagi setiap penyakit yang Ia turunkan, kecuali 
satu penyakit. Para sahabat bertanya, “Apakah penyakit itu 
wahai Rasulullah?” beliau menjawab, “umur tua” (H.R Tirmidzi 
, shahih)

Dalam hadits lain Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda,

“Tidaklah Allah turunkan satu penyakit kecuali 
Allah turunkan juga obatnya. Sebagian orang 

ada yang mengetahuinya dan sebagian lagi tidak 
mengetahuinya.” 

(H.R Ahmad No:3397 Al-Bukhari No:5246)
Obat dan pengobatannya harus memenuhi persyaratan 

berikut ini:
1. Tidak menimbulkan efek samping yang lebih besar 

bahayanya, seperti menimbulkan penyakit lain yang lebih parah 
atau kematian,  karena beberapa obat lemah syahwat dapat 
menimbulkan efek samping seperti itu. ( misalnya penggunaan 
Viagra terus-menerus, pent)

2. Tidak dengan perkara yang diharamkan, seperti khamar, 
najis, dan daging yang tidak halal dimakan (misalnya berobat 
dengan daging ular atau pergi ke dukun dan sebagainya, padahal 
masih ada metode yang lebih selamat, pent)

3. Jangan sampai membuka aurat. (misalnya berobat ke mak 
erot karena membuka aurat dan dipijat-pijat, pent)

4. Jangan mempergunakan sebelum konsultasi dengan dokter 
yang ahli lagi terpercaya. Wallahu a’lam. 

 Sebab-sebab Lemah Syahwat Dan Pengobatannya
Penyebabnya bisa karena sebab patologis (penyakit) atau 
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psikis ( dan ini sebab terbanyak ). Sebab patologis misalnya:
Penyakit diabetes, tekanan darah tinggi, dan arterosklerosis 

(pengerasan arteri),  multiple sclerosis, stroke, penyakit tulang 
belakang bagian bawah, pembedahan rectum atau prostat yang 
menyebabkan kerusakan saraf dapat menyebabkan disfungsi 
ereksi, ketidakseimbangan hormone juga bisa menjadi penyebab 
disfungsi ereksi. Begitu juga jika memakai obat terus-menerus 
seperti obat antihipertensi,  antidepresan, estrogen, dan anti 
androgen.  Termasuk dalam hal ini adalah kebiasaan yang kurang 
baik misalnya minum alkohol, merokok, penggunanarkoba, terlalu 
kelelahan dalam beraktivitas fisik.

Adapun sebab psikis, maka sebabnya adalah cemas dan depresi 
serta mempunyai pengalaman buruk dalam hal ini di masa lampau.

Ringkasnya untuk pengobatan lemah syahwat adalah 
memeriksakan apakah sebabnya patologis atau psikis. Jika 
sebabnya patologis misalnya diabetes, maka gula darah harus di 
kontrol dahulu. Adapun jika sebabnya psikis maka perlu konseling 
dan melakukan pendekatan psikologis dan tentunya peran istri 
sangat besar dalam hal ini, menghibur dan member dukungan.

Kemudian perlu juga melakukan perubahan pola hidup yang 
sehat. Misalnya,

1.Berhenti mengkonsumsi alkohol
2.Berhenti merokok
3.Hindari stress
4.Diet makanan sehat
5.Tidak menggunakan narkoba
6. Komunikasi dengan pasangan
Dan yang paling penting adalah keterbukaan dan tidak perlu 

malu berobat. Karena kebanyakan pasien malu memeriksakan diri. 
Akhirnya, diam-diam pergi ke dukun atau pengobatan yang masih 
kurang jelas keamanannya seperti herbal, ramuan-ramuan atau 
metode yang berbahaya bagi tubuh.

Demikian, semoga bermanfaat.

Jawaban Pertanyaan Anda
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Tanya :
Assalamualakum, Dokter, saat ini istri saya sedang menyusui anak 

kami yang masih umur 2 bulan. Qodarulloh, awalnya saya yang kena 
flu, batuk pilek, jadi anak saya yang pertama juga terkena dampaknya ( 
sudah kami bawa ke dokter). Sekarang giliran istri saya yang sakit, dan 
nampaknya anak saya yang kecil ( usia 2 bulan ) juga terkena karena 
hari ini suka muntah bila habis minum ASI. Dokter mohon saran dan 
nasehatnya obat apa yang aman di konsumsi untuk istri saya yang sedang 
menyusui. Disamping karena kondisi ekonomi menemukan dokter wanita 
masih langkah di desa kami. Mohon saran dan petunjukknya. Jazakallahu 
khairan katsiro.. Wassalamualaikum.

 Jawab : 
Wa’alaikumsalaam wa rohmatullaahi wa barokaatuh
Gangguan berupa batuk dan pilek pada ibu menyusui sangat rentan 

menular pada bayi yang sedang menyusu kepada ibunya tersebut. Bahkan 
kepada orang disekitar mereka seperti anggota keluarga lainnya yang 
tinggal serumah. Gangguan tersebut biasanya dapat mereda dengan 
sendirinya pada hari ke 7-14 sejak terjadinya gangguan. Jika ibu menyusui 
mengalami batuk pilek, berikut saran kami dalam menanggulanginya:

�9 Sabar dan berpikir positif dalam menjalani gangguan kesehatan 
tersebut
�9 Istirahat yang cukup
�9 Banyak minum air bening terutama air hangat dengan membaca Al 
Fatihah dan meniupkannya pada air tersebut.
�9 Berjemur dengan mendongakkan kepala dan mulut dibuka sehing-
ga lubang hidung dan mulut terkena sinar matahari sekitar 5 – 10 

Konsultasi 

Tanya ahli
Jawaban Pertanyaan Anda
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menit pada jam 8-9 pagi.
�9 Mandi air hangat
�9 Hindari terpapar udara dingin seperti bepergian dengan motor, 
penggunaan AC dan kipas angin
�9 Menghirup uap panas dari air panas dalam suatu bejana
�9 Konsumsi makanan yang mengandung vitamin C untuk daya tahan 
tubuh seperti buah jeruk dan tomat.
�9 Minum obat dengan teratur jika flu terasa makin berat, seperti sakit 
kepala, demam, hidung tersumbat, pilek, dan batuk seperti parac-
etamol, efedrin, klorfeniramin maleat dan dextrometorfan atau am-
broxol untuk batuk berdahak.
�9 Jangan meminum obat yang mengandung bahan codeine, dihydro-
codein, hydromorphone, hydrocodone, pseudoephedryn, dan phenyl-
ephirin yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas ASI.
�9 Berdoa kepada Allah agar menyembuhkan gangguan kesehatan yang 
dialami.
�9 Tawakkal kepada Allah.

 Demikian nasehat kami tentang penggulangan gangguan batuk dan 
pilek pada ibu hamil. Semoga Allah memberi kesehatan dan keselamatan 
kepada Anda dan keluarga.

Dijawab oleh : dr. Henri Perwira Negara

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

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

Bagi donatur yang telah mentransfer, 
diharapakan untuk konfirmasi ke No HP 
089691415115dengan format : nama#rek 
asal#jumlah#bukugratis
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Cara Wudhu Saat Puasa
Oleh ustadz Ammi  Nur Baits, ST, BA

Tata cara wudhu orang yang puasa samadengan tata cara 
wudhu pada umumnya. Artinya tetap melakukan kumur-
kumur, dan menghirup air ke dalam hidung. Hanya saja, 
tidak boleh terlalu keras, karena dikhawatirkan bisa masuk 
kelambung.

Berikut beberapa dalilnya,
Dari Laqith bin Shabrah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam bersabda,

أَْسِبِغ اْلُوُضوَء، َوَبالِْغ ِيف اِالْسِتْنَشاِق إِالَّ أَْن َتُكوَن َصامِئًا
Sempurnakanlah wudhu, bersungguh-sungguhlah ketika 

istisyaq (menghirup air ke dalam hidung), kecuali ketika kamu 
sedang puasa. (HR. Nasa’i 87, Abu Daud 142, Turmudzi 788 – 
hadis shahih)

Imam IbnuBaz ketika menjelaskan hadis ini, mengatakan,
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk 

menyempurnakan wudhu, kemudian beliau bersabda, 
‘bersungguh-sungguhlah ketika istisyaq, kecuali ketika kamu 
sedang puasa’. Ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa 
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juga berkumur dan menghirup 
air ke dalam hidung. Hanya saja 
tidak boleh terlalu keras, karena 
dikhawatirkan akan ada air 
yang masuk kerongkongannya. 
Sementara istinsyaq dan berkumur 
tetap harus dilakukan dalam 
wudhu maupun mandi, karena 
keduanya merupakan kewajiban 
dalam wudhu, baik untuk orang 
yang puasa maupun lainnya.

(Majmu’ Fatawawa Maqalat 
Mutanawi’ah, 15/280)

Imam IbnuUtsaimin pernah 
ditanya,

‘Apakah berkumur tidak 
disyariatkan untuk wudhunya 
orang yang puasa?’

Jawab beliau, “ Kesimpulan 
ini tidak benar. Berkumur ketika 
wudhu termasuk salah satu 
kewajiban dalam wudhu. Baik 
dilakukan di siang hari Ramadhan 
atau waktu lainnya bagi orang yang 
puasa.

(Majmu’ Fatawa Ibnu Utsaimin, 
jilid ke-19, Bab: Pembatal-
pembatal Puasa)

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

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

Bagi donatur yang telah 
mentransfer, diharapakan 
untuk konfirmasi ke No 
HP 089691415115dengan 
format : nama#rek 
asal#jumlah#bukugratis
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Sejarah Kejayaan Kedokteran  Islam
       Oleh: dr. Raehanul Bahraen

Kita sudah mengetahui bahwa Islam sempat 
berjaya di zaman keemasan, sempat menguasai 
sepertiga dunia hanya dalam waktu 30 tahun. 

Belum ada sejarah lain yang tercatat selain Islam. Begitu 
juga kemajuan ilmu pengetahuan, baik ilmu dunia 
maupun agama.

Salah satunya ilmu kedokteran di mana Islam sempat 
menjadi pusat kedokteran dunia dan berkembang sangat 
pesat. Hanya saja umat Islam lalai akan ajaran agamanya 
sendiri sehingga masa kejayaan ini menjadi pudar.

http://muslimafiyah.com/sejarah-kejayaan-kedokteran-islam.html
http://muslimafiyah.com/sejarah-kejayaan-kedokteran-islam.html
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Dahulunya ilmu kedokteran sangat berkembang oleh 
ilmuwan muslim tetapi sekarang kita sudah mengetahui 
bahwa ilmu kedokteran atau ilmu pengetahuan secara 
umum berkembang di tangan Yahudi dan Nashrani.

Inilah yang disayangkan oleh Imam Asy-
Syafi’irahimahullah, beliauberkata:

ُلَث الِعْلِم َووََكُلوُه إَِىل الَيُهْوِد َوالنََّصاَرى. َضيَُّعوا ثـُ
“Umat Islam telah menyia-nyiakan sepertiga Ilmu (ilmu 

kedokteran) dan meyerahkannya kepada umat Yahudi dan 
Nasrani.” 

Beliau juga berkata mengenai pentingnya ilmu 
kedokteran, Imam Asy-Syafi’ irahimahullah berkata,

ال أعلم علام بعد الحالل والحرام أنبل من الطب إال أن أهل الكتاب 
قد غلبونا عليه.

“Saya tidak mengetahui sebuah ilmu –setelah ilmu halal dan 
haram- yang lebih berharga yaitu ilmu kedokteran, akan tetapi 
ahli kitab telah mengalahkan kita” 

Ada baiknya jika kita mengetahui sejarah kejayaan Islam 
di masa lampau. Agar kita bisa belajar dari sejarah dan suatu 
saat insyaAllah kita dengan pertolongan Allah berusaha 
meraih kembali kejayaan kedokteran Islam.

Berikut ringkasannya:
Kaum muslimin adalah yang pertama kali membuatdasar-

dasar ilmu kedokteran dan membuat kurikulum pelajaran 
kedokteran. Dokter muslim yang terkenal membuatnya 
adalah Abu QasimAz-Zahrawi (atau yang dikenal dengan 
AbulCasis)

Kaum muslimin yang pertama kali membuatbenang 
untuk pembedahan. Ditemukan oleh Ar-Raziy (atau dikenal 
denganRhazes)
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Kaum muslimin yang membuat gambar peta jalur 
peredaran darah kecil manusia. Diteliti oleh Ibn An-Nafis

Kaum muslimin banyak menulis kitab panduan belajar 
ilmu kedokteran sampai-sampai buku mereka menjadi 
panduan pembelajaran di Eropa dan Negara lainnya 
semisal buku Al-Hawiy karya Ar-Raziy

Kaum muslimin dahulunya membuat rumahsakit dan 
memberikan perhatian kepada mereka. Memberikan baju 
khusus kepada pasien dan sejumlah uang kepada keluarga 
pasien

Kaum muslimin yang menemukan metode dan alat-
alat bedah serta rumahsakit bedah yang paling terkenal 
adalah Abul Qasim Az-Zahrawi di Andulusia (Spanyol) 
dan mendirikan sekolah bedah dengan alumni yang 
banyaktersebar di Eropa. 

Semoga kedokteran Islam kembali berjaya. Tenaga 
kesehatan kaum muslimin saling bekerja sama memajukan 
kedokteran Islam dan thibbunnabawi agar diakui oleh 
dunia internasional.

http://muslimafiyah.com/mengenal-thibbun-nabawi.html
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Adab dan Hak bertetangga
Oleh ustadz Ammi  Nur Baits, ST, BA

Diantara bukti bahwa Islam adalah agama yang 
menjadi rahmat bagi seluruh alam, Islam 
mengajarkan kepada umat manusia untuk 

berbuat baik kepada sesama, terutama kepada orang 
yang memiliki hubungan dekat dengan kita. Diantaranya 
teangga. Hubungan tetangga menjadi penting, karena 
tetangga memiliki hak yang lebih dibandingkan lainnya. 
Tidak heran, jika ada beberapa ulama yang menulis 
buku khusus membahas tentang tetangga, seperti Imam 
al-Humaidi (w. 219 H) dan Abu Nuaim al-Asbahani 
(w. 430 H), yang menulis satu kumpulan hadis khusus 
tentang tetangga, kemudian ad-Dzahabi (w. 748 H), 
beliau memiliki buku khusus berjudul, Haqqul Jiwar (Hak 
bertetangga), dan buku ini sudah diterbitkan. 

http://konsultasisyariah.com/
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Hak BerTetangga dalam Alquran
Allah berpesan dalam Alquran,

َواْعُبُدوا اللََّه َوَال ُتْرشُِكوا ِبِه َشْيًئا َوِباْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا َوِبِذي اْلُقْرىَب 
اِحِب ِباْلَجْنِب  َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكنِي َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرىَب َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالصَّ

ِبيِل َوَما َمَلَكْت أمَْيَاُنُكْم إِنَّ اللََّه َال ُيِحبُّ َمْن َكاَن ُمْخَتاًال َفُخورًا َواْبِن السَّ
“Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya 

dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang 
tua, kerabat, anak yatim,  orang miskin, tetangga atau kerabat 
dekat, tetangga atau kerabat jauh, rekan di perjalanan, Ibnu 
Sabil, dan kepada budak yang kalian miliki. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan apa 
yang dia miliki.” (QS. An-Nisa: 36).

Setelah menjelaskan banyak hal tentang ayat ini, al-
Qurthubi mengatakan,

“Oleh karena itu, bersikap baik kepada tetangga adalah 
satu hal yang diperintahkan dan ditekankan, baik dia muslim 
maupun kafir, dan itulah pendapat yang benar.” (Tafsir al-
Qurthubi, 5:184)

Hadis-hadis Tentang Bertetangga
1. Larangan keras mengganggu tetangga
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam bersabda,

َال َيْدُخُل اْلَجنََّة َمْن َال َيأَْمُن َجارُُه َبَواِئَقُه
“Tidak akan masuk surga, orang yang tetangganya tidak 

merasa aman dari gangguannya.”(HR. Bukhari 6016 dan 
Muslim 46).

Berikan jaminan bahwa tetangga Anda merasa nyaman 
dengan keberadaan Anda sebagai tetangganya.Hati-hati, 
jangan sampai menjadi tukang gosip tetangga, sehingga 
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membuat tetangga Anda selalu tidak nyaman ketika 
bertindak di hadapan Anda, karena takut digosipin.

2. Wasiat Jibril untuk memperhatikan tetangga
Dari A’isyah radhiyallahu ‘anha, Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam menuturkan,

َما زَاَل ُيوِصيِني ِجْربِيُل ِباْلَجاِر، َحتَّى َظَنْنُت أَنَُّه َسُيَورُِّثُه
“Jibril selalu berpesan kepadaku untuk berbuat baik kepada 

tetangga, sampai aku mengira, tetangga akan ditetapkan 
menjadi ahli warisnya.”(HR. Bukhari 6014 dan Muslim 
2624).

Pesan yang sangat penting, diberikan oleh Malaikat 
( Jibril ‘alaihis salam) terbaik kepada manusia terbaik (Rasul 
Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam).

3. Mengganggu tetangga halal untuk dilaknat
Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu menceritakan,
Ada seorang yang mengadu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi 

wa sallam tentang kezaliman yang dilakukan tetangganya.
Setiap kali orang ini mengadu, selalu dinasehatkan oleh 
beliau untuk bersabar.Ini dilakukan sampai tiga kali. Sampai 
pengaduan yang keempat, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 
memberikan solusi,

ِريِق اْطَرْح َمَتاَعَك ِيف الطَّ
“Letakkan semua isi rumahmu di pinggir jalan.”
Orang inipun melakukannya.
Setiap ada orang yang melewati orang ini, mereka 

bertanya: “Apa yang terjadi denganmu. (sampai kamu 
keluarkan isi rumahmu).” Dia menjawab: “Tetanggaku 
menggangguku.” Mendengar jawaban ini, setiap orang yang 
lewat pun mengucapkan: “Semoga Allah melaknatnya!” 
sampai akhirnya tetangga pengganggu itu datang, dia 
mengiba: “Masukkan kembali barangmu. Demi Allah, saya 
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tidak akan mengganggumu selamanya.” (HR. Ibnu Hibban 
520, Syuaib al-Arnauth menyatakan: Sanadnya kuat).

4. Menumbuhkan semangat berbagi dengan tetangga
Abu Dzar radhiyallahu ‘anhu mengatakan, 

“Sesungguhnya kekasihku (Rasulullah), mewasiatkan 
kepadaku,

إَِذا َطَبْخَت َمرًَقا َفأَْكرِثْ َماَءُه، ُثمَّ اْنُظْر أَْهَل َبْيٍت ِمْن ِجريَاِنَك، َفأَِصْبُهْم 
ِمْنَها مِبَْعُروٍف

“Apabila kamu memasak, perbanyaklah kuahnya.Kemudian 
perhatian penghuni rumah tetanggamu, dan berikan sebagian 
masakan itu kepada mereka dengan baik.” (HR. Muslim)

5. Tidak mengganggu tetangga bagian dari iman
Dari Abu Hurairah, nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda,

َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباللَِّه َوالَيْوِم اآلِخِر َفَال ُيْؤِذي َجارَُه
“Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka 

janganlah dia mengganggu saudaranya.”(HR. Bukhari 5185 
dan Muslim 47).

6. Tidak ada istilah sedikit dalam mengganggu tetangga
Dari Abdah bin Abi Lubabah rahimahullah, bahwa 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

َال َقِليَل ِمن أََذى الَجار
“Tidak ada istilah sedikit dalam mengganggu 

tetangga.”(HR. Ibn Abi Syaibah dengan sanad shahih 
namun mursal.Dan dalam riwayat thabrani secara mausul 
dari Umu Salamah.Syaikh Ali al-Halabi mengatakan, 
“Hadis ini Hasan”).

7. Tetangga yang baik akan menjadi lambang 
kebahagiaan atau kesengsaraan
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Dari Sa’d bin Abi Waqqash radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الُِح،  الَِحُة، َواْلَمْسَكُن اْلَواِسُع، َواْلَجاُر الصَّ َعاَدِة: اْلَمْرأَُة الصَّ أَْرَبٌع ِمَن السَّ
وُء، َواْلَمْرأَُة السوء،  َقاَوِة: اْلَجاُر السُّ َواْلَمْرَكُب اْلَهِنيُء، َوأَْرَبٌع ِمَن الشَّ

واملسكن الضيق، واملركب السوء
“Empat hal yang menjadi sumber kebahagiaa: Istri solihah, 

tempat tinggal yang luas, tetangga yang baik, dan tunggangan 
yang nyaman. Empat hal sumber kesengsaraan: tetangga yang 
buruk, istri yang durhaka, tempat tinggal yang sempit, dan 
kendaraan yang tidak nyaman.” (HR. Ibn Hibban 4032 dan 
sanadnya dinilai sahih oleh Syuaib al-Arnauth).

8. Menyakiti tetangga lebih besar dosanya
Dari Miqdad bin Aswad radhiyallahu ‘anhu, Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

َألَْن َيْزيِنَ الرَُّجُل ِبَعْرشَِة ِنْسَوٍة، أَْيَرسُ َعَلْيِه ِمْن أَْن َيْزيِنَ ِباْمَرأَِة َجارِِه

َألَْن َيْرسَِق الرَُّجُل ِمْن َعْرشَِة أَْبَياٍت، أَْيَرسُ َعَلْيِه ِمْن أَْن َيْرسَِق ِمْن َجارِِه
“Seseorang yang berzina dengan 10 wanita, dosanya lebih 

ringan dibandingkan dia berzina dengan satu orang istri 
tetangganya… seseorang yang mencuri 10 rumah, dosanya lebih 
besar dibandingkan dia mencuri satu rumah tetangganya.” 
(HR. Ahmad 23854 dan dinyatakan Syuaib Al-Arnauth, 
sanadnya bagus).

9. Bersikap baik kepada tetangga, tanda muslim sejati
Dari Abu hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam berpesan,

ُكْن َورًِعا، َتُكْن أَْعَبَد النَّاِس، وَُكْن َقِنًعا، َتُكْن أَْشَكَر النَّاِس، َوأَِحبَّ لِلنَّاِس 
َما ُتِحبُّ لَِنْفِسَك، َتُكْن ُمْؤِمًنا، َوأَْحِسْن ِجَواَر َمْن َجاَورََك، َتُكْن ُمْسِلاًم…
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“Jadilah orang yang wara’, kamu akan menjadi manusia 
ahli ibadah. Jadilah orang yang qanaah, kamu akan menjadi 
orang yang paling rajin bersyukur. Berikanlah yang terbaik 
untuk orang lain, sebagaimana kamu memberikan yang 
terbaik untuk dirimu, niscaya kamu menjadi mukmin sejati. 
Bersikaplah yang baik kepada tetangga, kamu akan menjadi 
muslim sejati…” (HR. Ibn Majah 4217 dan dishahihkan 
al-Albani)

10. Jangan tinggalkan tetangga Anda kelaparan
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, bahwa 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَْيَس اْلُمْؤِمُن الَِّذي َيْشَبُع َوَجارُُه َجاِئٌع إَِىل َجْنِبِه
“Bukanlah mukmin sejati, orang yang kenyang, sementara 

tetangga di sampingnya kelaparan.” (HR. Abu Ya’la dalam 
Musnadnya, dan sanadnya dinilai hasan oleh Husain 
Salim Asad)

Al-Albani mengatakan, Dalam hadis ini terdapat dalil 
yang tegas, bahwa haram bagi orang yang kaya untuk 
membiarkan tetangganya dalam kondisi lapar.Karena 
itu, dia wajib memberikan makanan kepada tetangganya 
yang cukup untuk mengenyangkannya.Demikian pula 
dia wajib memberikan pakaian kepada tetangganya jika 
mereka tidak punya pakaian, dan seterusnya, berlaku 
untuk semua kebutuhan pokok tetangga. (Silsilah As-
Shahihah, 1:280)

11. Larangan meremehkan pemberian tetangga, 
meskipun kelihatannya kurang berarti.

Pesan ini pernah disampaikan Nabi shallallahu ‘alaihi 
wa sallam kepada umatnya, terutama kaum perempuan.
Mungkin, karena merekalah yang umumnya memiliki 
sikap seperti itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, 
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

َيا ِنَساَء اُملْسِلاَمِت، الَ َتْحِقرَنَّ َجارٌَة لَِجارَِتَها، َولَْو ِفرِْسَن َشاٍة
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“Wahai para wanita muslimah, janganlah satu tetangga 
meremehkan pemberian tetangga yang lainnya, meskipun 
hanya kikil yang tak berdaging.”(HR. Bukhari 2566 dan 
Muslim 1030).

12. Paling dekat pintunnya, paling berhak mendapat 
lebih banyak

Dari A’isyah radhiyallahu ‘anha, beliau bertanya kepada 
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Wahai Rasulullah, 
saya memiliki dua tetangga dekat. Kemanakah saya akan 
memberikan hadiah?” beliau menjawab,

إَِىل أَْقَرِبِهاَم ِمْنِك َباًبا
“Ke rumah yang paling dekat pintunya denganmu.” (HR. 

Bukhari 2259)
13. Berlindung dari tetangga yang buruk
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan agar 

kita memohon perlindungan kepada Allah dari tetangga 
yang buruk. Ini menunjukkan betapa bahayanya tetangga 
yang buruk, sampai manusia terbaik menyarankan doa ini 
dilantunkan. Dari Abu hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam berpesan,

ُل َعْنَك ْوِء ِيف َداِر اْلُمَقاِم، َفإِنَّ َجاَر اْلَباِدَيِة َيَتَحوَّ ُذوا ِباللَِّه، ِمْن َجاِر السَّ َتَعوَّ
“Mintalah perlindungan kepada Allah dari tetangga yang 

buruk di tempat tinggal menetap, karena tetangga yang tidak 
menetap akan berpindah dari kampungmu.”(HR. Nasa’i 5502 
dan dinilai al-Albani sebagai hadis hasan shahih).

14. Sengketa tetangga, sengketa pertama di akhirat
Dari uqbah bin Amir radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam bersabda,
ُل َخْصَمنْيِ َيْوَم اْلِقَياَمِة َجارَاِن أَوَّ

“Sengketa pertama pada hari kiamat adalah sengketa antar 
tetangga.” (HR. Ahmad 17372 dan dinilai hasan oleh 
Syuaib al-Arnauth)
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Al-Munawi mengatakan, “Maksud hadis, sengketa 
antara dua orang yang pertama diputuskan pada hari 
kiamat adalah sengketa dua orang bertetangga.Yang 
satu menyakiti lainnya.Sebagai bentuk perhatian besar 
tentang hak tetangga, yang dimotivasi oleh syariat untuk 
diperhatikan.” (At-Taisir bi Syarh al-Jami’ ash-Shaghir, 
1:791).

15. Menyakiti tetangga merupakan sebab masuk neraka
Serajin apapun seseorang dalam beribadah, namun 

dia suka menyakiti tetangga, dia terancam neraka. Dari 
Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, bahwa ada seseorang 
yang melapor kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, 
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya wanita itu rajin shalat, 
rajin sedekah, rajin puasa. Namun dia suka menyakiti 
tetangga dengan lisannya.” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 
berkomentar, “Dia di neraka.” Para sahabat bertanya lagi, 
“Ada wanita yang dikenal jarang berpuasa sunah, jarang 
shalat sunah, dan dia hanya bersedekah dengan potongan 
keju.Namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya.” 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan, “Dia 
ahli surga.”(HR. Ahmad 9675 dan Syuaib Al-Arnauth 
mengatakan, Sanadnya hasan).

16. Berusaha bersabar dengan gangguan tetangga
Dari Abu Dzar radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi 

wa sallam bersabda,

ُهُم اللُه… َوالرَُّجُل َيُكوُن لَُه اْلَجاُر ُيْؤِذيِه ِجَوارُُه، َفَيْصِربُ َعَىل  َالَثٌة ُيِحبُّ ثـَ
أََذاُه َحتَّى ُيَفرَِّق َبْيَنُهاَم َمْوٌت أَْو َظْعٌن

“Tiga orang yang Allah cintai…., orang yang memiliki 
tetangga, dan tetangganya suka menyakitinya. Diapun 
bersabar terhadap gangguannya sampai dipisahkan dengan 
kematian atau safar.” (HR. Ahmad dan dinilai shahih oleh 
Syuaib al-Arnauth).
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17. Tetangga menjadi saksi
Merekalah manusia yang paling banyak menyaksikan 

aktivitas kita.sehingga penilaian mereka bisa mewakili 
kepribadian dan perilaku kita. dari Ibn mas’ud 
radhiyallahu ‘anhu, bahwa ada seorang yang bertanya 
kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Bagaimana 
saya bisa mengetahui, apakah saya orang baik ataukah 
orang jahat?” beliau menjawab,

إَِذا َقاَل ِجريَاُنَك: َقْد أَْحَسْنَت، َفَقْد أَْحَسْنَت، َوإَِذا َقاُلوا: إِنََّك َقْد أََسأَْت، َفَقْد أََسأَْت
“Jika tetanggamu berkomentar, kamu orang baik 

maka berarti engkau orang baik.Sementara jika mereka 
berkomentar, engkau orang tidak baik, berarti kamu 
tidak baik.” (HR. Ahmad 3808, Ibn Majah 4223 dan 
dishahihkan al-Albani)

Yang dimaksud komentar tetangga di sini adalah 
komentar dari tetangga yang baik, sholeh dan 
memperhatikan aturan syariat. (At-Taisir Syarh Jamius 
Shaghir, 1:211)
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Mitos : Kalau Makan Sambil 
Tiduran Nanti Makanannya 
Masuk Ke Kepala
Oleh: Parengeni Lubis 
(Mahasiswa FK UGM)

Terkadang terdengar di telinga kita 
beberapa mitos seputar dunia kesehatan 
yang tak diketahui sumbernya. Biasa 

berasal dari orang tua zaman dahulu untuk 
mengajarkan anaknya agar tidak melakukan hal hal 
yang tidak sopan atau pamali. Salah satunya adalah 
fenomena makan sambil tiduran, yang menurut 
adab kurang sopan, juga ternyata tidak baik bagi 
kesehatan. Tapi apakah benar benar makanan 
tersebut masuk ke kepala sebagaimana dikatakan 
orang orang tedahulu?



Ma
jala

h K
ese

hat
an 

Mu
slim

60

Saluran pencernaan atas terdiri dari mulut, pangkal 
teggorok (faring), kerongkongan (esophagus) dan lambung. 
Maha suci Allah yang menciptakan kita secara sempurna 
keteraturannya, apa apa yang kita masukkan ke mulut 
akan melewati saluran saluran tadi sampai ke lambung dan 
seterusnya sampai menjadi kotoran dan kita keluarkan ke 
toilet, tanpa sekalipun salah masuk lubang atau kembali 
ke atas. Patut kita syukuri nikmat Allah yang satu ini, bisa 
kita bayangkan bagaimana makanan yang sudah masuk ke 
dalam usus ternyata kembali lagi karena pergerakan ususnya 
terbalik misalnya. Ada mekanisme aliran sinyal jaringan 
di usus sangat tidak memungkinkan untuk membuat hal 
itu terjadi, kecuali pada keadaan kelainan, maka apapun 
mungkin terjadi sesuai kehendak Allah

Misalnya: ketika kita menelan. Tanpa kita atur, ada reflex 
yang mengkontraksikan otot penutup lubang hidung dalam 
(jadi, hidung dilihat dari dalam) sehingga makanantak 
mungkin untuk masuk kesana dan keluar lagi dari 
hidung, kecuali pada kondisi makan sambil tertawa, maka 
kemungkinan otot tersebut relaksasi dan makanan sangat 
mungkin untuk masuk kesana.

Lagi, pangkal tenggorok untuk nafas dan saluran cerna 
itu sama. Tapi ada mekanisme, dimana makanan tidak 
mungkin masuk ke paru paru sehingga ia tersumbat, dan 
udara tidak mungkin masuk ke saluran cerna sehingga ia 
mengembang. Kita punya epiglottis yang pergerakannya 
menyebabkan penutupan saluran pernafasan ketika kita 
menelan. Dan otot kerongkongan yang selalu menutup 
kecuali jika ada makanan, menghindari masuknya udara ke 
saluran cerna.

Secara anatomis, tidak ada yang menghubungkan antara 
mulut dan kepala kita. Paling tinggi mungkin sampai bagian 
hidung. Dan itupun, sebagaimana dijelaskan tadi, ada 
mekanisme yang mencegah itu terjadi. Lalu, apakah bahaya 
dari makan dengan posisi tidur?

Makan dengan posisi tidur bisa meningkatkan 
resiko terjadinya kembalinya makanan dari lambung ke 
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kerongkongan (refluks esofagus). Kondisi di lambung anda 
sangatlah asam. Keadaan sangat asam ini bisa merusak daerah 
yang tidak tahan asam seperti kerongkongan, sehingga 
menyebabkan luka (erosi). tanda naiknya asam lambung ke 
kerongkongan adalah, anda merasakan ada sesuatu yang panas 
di ulu hati (heartburn). kejadian ini fatal jika terjadi secara 
berkelanjutan. Disarankan untuk segera mengkonsultasikan 
ke dokter jika dalam seminggu terasa nyeri di ulu hati lebih 
dari dua kali.

Bagaimana cara untuk menghindari kondisi 

ini?

 
ada beberapa cara yang bisa kami sarankan:

�9 Hindari obesitas, terbukti obesitas bisa menaikkan 
keasaman lambung dan meringankan gejala
�9 Hindari minum alcohol
�9 Jangan tidur dalam 3 jam setelah makan
�9 Hindari pakaian yang terlalu ketat, sehingga membuat 
perut tertekan
�9 Hindari rokok

Bagi yang sudah menderita kelainan ini, disarankan untuk 
menghindari makanan makanan yang bisa meningkatkan 
serangan: coklat, kopi, makanan ber-mint, makanan pedas, 
bawang
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