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Pengantar Penerjemah

Segala puji bagi Allah, kami memuji, memohon perto-
longan dan ampunan kepada-Nya. Kami berlindung kepada 
Allah dari kejahatan diri-diri kami dan keburukan perbuatan-
perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah 
maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa 
yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang dapat memberi 
petunjuk kepadanya. 

Alhamdulillah, itulah kata yang sepantasnya sering kita ulang-
ulang. Kita bersyukur kepada Allah yang telah  memberikan 
nikmat agung yang tidak terkira nilainya, yaitu nikmat Islam. 
Semoga Allah menghidupkan dan mematikan kita di atas Islam 
yang hakiki, dan semoga kita diberi taufik mengamalkan dan 
mendakwahkan Islam dengan sebaik-baiknya. Amin.  

Saudara kami rahimakumullah, buku yang ada di hada-
panmu ini berisikan kisah-kisah menarik seputar orang –orang 
yang diuji oleh Allah dengan beragam ujian berat, penyakit, 
maupun kecacatan fisik, namun mereka tetap bersabar dan 
bersyukur. Di singgung juga di dalamnya tentang profesi dokter, 
di mana profesi yang satu ini sebenarnya punya potensi besar 
untuk menyebarkan dakwah Islam. 

Kami melihat buku ini sangat bagus, terutama untuk teman-
teman dokter dan saudara-saudara kami yang sedang sakit. 
Karenanya kami tergerak menerjemahkannya walaupun dengan 
kemampuan bahasa  arab seadanya. Kami berharap semoga 



usaha yang sedikit ini bermanfaat. 

Semoga kita semua bisa memetik ilmu dan keteladanan dari 
kisah-kisah yang dibawakan oleh penulis. Tidak  lupa kami juga 
minta maaf sebesar-besarnya bila dalam terjemahan ini masih 
banyak kekurangan ataupun kesalahan.  Tak ada gading yang 
tak retak, kesempurnaan hanyalah milik Allah saja. 

ٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َأْجَمِعْيَن، َنا ُمَحمَّ َوَصلَّى اهلُل َوَسلََّم َعَلى َنِبييِّ

َواْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمْيَن ،
    

Lombok, pulau seribu masjid

Ramadhan 1434 H

@@@
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Dari Swedia..

Pada suatu hari handphone-ku berdering, ternyata ada 
telepon dari Swedia.

“Assalamu’alaikum, Syaikh Muhammad?!”

“Wa’alaikum salaam, Benar..”

“Syaikh, saya seorang dokter yang tengah mengikuti 
pendidikian spesialis di sini, di Malmo, Swedia. Saya belajar di 
sini semenjak lima tahun yang lalu di sebuah rumah sakit. Wahai 
Syaikh, di sini apabila datang pasien dengan penyakit berat dan 
stadium lanjut, sementara kesempatan hidupnya sedikit, mereka 
(dokter di sini) memberi zat makanan kepada pasien tersebut. 
Di dalam zat itu mereka susupkan zat yang menghilangkan rasa 
sakit serta zat lain yang mempercepat kematian. Maka pasien 
tersebut hanya mampu bertahan dua hari atau paling lama tiga 
hari, setelah itu meninggal dunia. Lalu keluarganya merelakan 
kematiannya. Keluarganya menyangka kematiannya itu adalah 
hal yang wajar, pahadal sebenarnya dia telah dibunuh.”

Aku berkata, “Aku berlindung kepada Allah, ini…”

Dia memotong pembicaraanku, “Maaf  Syaikh, belum selesai, 
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ada pertanyaan setelah ini. Syaikh, pada suatu hari saya berada di 
Unit Gawat Darurat (UGD), datanglah seorang pasien muslim, 
warga Swedia berdarah Pakistan. Dia menderita penyakit berat 
yang mengancam jiwanya dan penyakit tersebut telah menyebar 
ke seluruh tubuhnya. Sebelumnya mereka memasukkannya ke 
ruang isolasi. Lalu mereka memberinya zat yang mematikan. 
Apa yang harus saya lakukan wahai Syaikh? Apakah saya harus 
memberitahu keluarga pasien ataukah tidak ?”

Temanku tadi memberitahukan kepadaku jumlah pasien 
yang dibunuh dengan cara ini, dia menceritakan penderitaan 
mereka, dia sangat kasihan dan geram sekali, dia bercerita dan 
terus bercerita. 

Adapun aku, sungguh pikiranku terbang jauh. Hal itu 
membuatku tak habis pikir,  Apakah arti hidup bagi orang-
orang itu? Gelas minuman? Wanita cantik? Tempat tidur? 
Apabila mereka tidak mampu menangani penyakit berat seperti 
ini, mereka menganggap tidak ada gunanya mempertahankan 
pasien tetap hidup. Menurut mereka untuk apa dia hidup? Ya.. 
Menurut mereka untuk apa dia hidup? Di mata mereka perbedaan 
hanyalah sebatas antara orang yang makan untuk hidup dan 
orang yang hidup untuk makan.

Mereka tidak tahu jika pasien tersebut masih hidup, sekalipun 
dia lumpuh total, Allah mengangkat derajatnya karena penyakit 
yang dideritanya. Setiap  ucapan tasbih adalah shadaqah, setiap 
tahmid adalah shadaqah, dan setiap tahlil adalah shadaqah. 
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Setiap rasa sakit yang dideritanya, sampaipun seonak duri yang 
melukainya, dengan sebab itu Allah akan menghapus kesalahan-
kesalahannya. Betapa banyak bagi orang-orang tertentu, sakit 
adalah pintu yang dimasukinya menuju surga.

Imam Ahmad berkata, “Senantiasa ujian menimpa orang 
beriman sehingga dia berjalan di atas permukaan bumi tanpa 
memiliki kesalahan sedikitpun.”

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiallahu 
‘anhu bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda,

َما ُيِصْيُب اْلُمْؤِمَن ِمْن َوَصٍب َوَل َهمٍّ َوَل َحَزٍن َوَل َأًذى َحتَّى 
وَْكِة ُيَشاُكَها ِإلَّ َكفََّر اهلُل ِبَها ِمْن َخَطاَياُه، الشَّ

“Tidaklah seorang mukmin mengalami sakit yang terus 
menerus, kedukaan, kesedihan, gangguan, hingga duri yang 
mengenainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-
kesalahannya dengan hal tersebut.”

Beliau juga bersabda,

ْلَقى اهلَل َوَما َعَلْيِه  َلُء ِباْلُمْؤِمِن ِفْي َأْهِلِه َوَماِلِه َوَوَلِدِه َحتَّى ييَ زَاُل اْلبيَ َوَل ييَ
َخِطْيَئٌة ،  

“Senantiasa ujian menimpa seorang mukmin dalam 
keluarga, harta, dan anaknya sampai dia bertemu dengan Allah 
dalam keadaan dia tidak memiliki kesalahan.” 



12

Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Jabir bahwasanya 
beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ْقَرُض ِباْلَمَقارِْيِض  ْوَم اْلِقَياَمِة َأنَّ ُجُلْوَدُهْم َكاَنْت �يُ َودُّ النَّاُس ييَ ييَ
َلِء ، َواِب َأْهِل اْلبيَ َرْوَن ِمْن �يَ ا ييَ َيا َلمَّ نيْ ِفي الدُّ

“Pada hari kiamat manusia berangan-angan seandainya 
kulit mereka dipotong-potong dengan gunting semasa di 
dunia  tatkala mereka melihat balasan yang diterima oleh orang 
yang tertimpa musibah.”

Diriwayatkan dari Anas secara marfu’ bahwa Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ْومًا  َلِء، َوِإنَّ اهلَل ِإَذا َأَحبَّ �يَ ِإنَّ َعْظَم اْلَجزَاِء ِمْن َعْظِم اْلبيَ
ْخُط َلُه السُّ َلُه الرَِّضا، َوَمْن َسِخَط فيَ َلُهْم، َفَمْن َرِضَي فيَ ْابتيَ

“Sesungguhnya besarnya pahala tergantung dari beratnya 
ujian. Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum maka Allah 
mengujinya. Barangsiapa ridha maka dia mendapatkan keri-
dhaan (Allah), dan barangsiapa marah maka dia mendapatkan 
kemarahan (Allah). 

Sebuah hadits dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ٌر، َوَلْيَس َذِلَك ِلََحٍد ِإلَّ ِلْلُمْؤِمِن،  َعَجبًا ِلَْمِر اْلُمْؤِمِن، ِإنَّ َأْمَرُه ُكلَُّه َخييْ
َلُه  َر فيَ ْتُه َضرَّاُء َفَصبيَ َلُه َأْجٌر، َوِإْن َأَصابيَ ِإْن َأَصاَبُه َسرَّاُء َفَشَكَر اهلَل فيَ
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ٌر،  َأْجٌر، َفُكلٌّ َ�َضى اهلُل ِلْلُمْسِلِم َخييْ
“Sungguh menakjubkan urusan orang beriman, 

sesungguhnya semua urusannya adalah baik. Dan tidaklah hal 
tersebut dapat dirasakan oleh siapapun selain orang beriman. 
Apabila menda-pat kesenangan dia bersyukur kepada Allah, 
maka dia mendapat-kan pahala. Dan apabila ditimpa mudharat 
dia bersabar maka dia mendapatkan pahala. Maka setiap 
ketentuan Allah bagi seorang muslim adalah kebaikan.” 

Oleh karena itu, sebelum aku memperluas bahasan buku ini, 
aku ingin mengatakan kepada setiap orang yang sedang sakit 
di manapun berada:  “Ridhalah dengan apa yang telah Allah 
berikan untukmu..!! Ketahuilah, sesungguhnya jika engkau 
bersabar dan mengharapkan ganjaran dari Allah, maka sakit 
yang engkau derita akan menghapus kesalahan-kesalahanmu 
dan mengangkat derajatmu. Tampakkanlah keridhaan dan 
sikap berserah diri (kepada Allah) di depan orang-orang yang 
mengunjungimu, supaya mereka tahu bahwa Allah mempunyai 
hamba-hamba yang mencintai-Nya,  mereka ridha dengan 
ketentuan-Nya, dan mereka bersabar atas ujian yang menimpa 
mereka. Allah membanggakan mereka dihadapan penduduk 
langit dan mejadikan mereka teladan bagi penduduk bumi. 
Apakah kalian tidak ingin termasuk dari mereka..?!!”

@@@
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Kami Mendapatinya Seorang 
yang Sabar

Nabi Ayyub ‘alaihissalam adalah seorang yang memiliki 
harta, kedudukan, istri, dan anak-anak. Allah mengangkat 
derajatnya dan menjadikannya seorang nabi.

 Dalam sekejap di suatu malam atau siang hari, keluarga, 
harta, dan anak-anaknya lenyap seketika. Tidak ada yang 
tertinggal bersamanya kecuali hanya istrinya seorang. Kemudian 
ujian yang dideritanya bertambah berat. Dia terkena penyakit 
aneh yang membuat kaumnya merasa jijik. Mereka takut tertular 
penyakit tersebut sehingga merekapun mengusirnya.

Maka tinggallah Nabi Ayyub di tempat yang sepi. Dia 
lemah karena sakitnya, tubuhnya dipenuhi bisul-bisul bernanah, 
penyakitnya bertambah buruk, orang-orang meninggalkannya 
dan tidak mau mendekatinya. 

Adapun mengenai penyakitnya itu, seorang ahli tafsir, yaitu 
Imam Mujahid pernah ditanya, “Apakah penyakit yang menimpa 
Nabi Ayyub? Apakah penyakit cacar?” Beliau menjawab, 
“Tidak, bahkan lebih berat dari cacar. Dari tubuhnya keluar 
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benjolan-benjolan besar seperti payudara, kemudian pecah 
mengeluarkan nanah bercampur darah yang sangat banyak.” 
Penyakit itu menimpa Nabi Ayyub ‘alaihissalam bertahun-
tahun lamanya, namun Ayyub ibarat gunung yang kokoh.

Pada suatu hari istrinya menangis, dia bertanya, “Mengapa 
engkau menangis?”

Istrinya menjawab, “Aku teringat kemuliaan dan hidup enak 
yang pernah kita alami, kemudian aku menyaksikan keadaan 
kita pada hari ini, maka akupun menangis.”

Dia berkata, “Ingatkah engkau kemuliaan yang pernah kita 
miliki?? Berapa tahun kita menikmatinya??”

“Tujuh puluh tahun,” jawab istrinya.

Dia bertanya lagi, “Berapa lama kita telah malewati ujian 
berat ini??”

“Tujuh tahun,” jawab istrinya.

Dia berkata, “Bersabarlah sampai kita menjalani ujian ini 
tujuh puluh tahun, sebagaimana kita telah menikmati hidup 
mewah selama tujuh puluh tahun.”

Waktu terus berjalan, sementara dia hanya tergeletak di 
tempat tidurnya. Walau demikian dia seorang yang tangguh. 
Benar, seandainya engkau melewatinya ketika sakitnya itu, 
di saat daging tubuhnya terkoyak-koyak, maka engkau akan 
merasa tengah melewati sebuah gunung yang kokoh, badai tidak 
akan mampu menggoncangkannya dan angin tidak akan bisa 
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menggoyahkannya. Lisan yang berdzikir, hati yang bersyukur, 
mata yang menangis, dan doa yang terpanjatkan. Setan tidak 
pernah bahagia sedikitpun melihatnya.

 Pada suatu hari lewatlah dua orang laki-laki di dekatnya. 
Tatkala mereka melihat penderitaan dan penyakitnya, berka-
talah salah seorang dari mereka, “Aku tidak mengira Allah 
menimpakan penyakit kepada Ayyub, kecuali karena maksiat 
yang tidak kita ketahui.” Saat itulah Ayyub ‘alaihissalam 
mengangkat kedua tangannya, dan berkata

رُّ َوَأنَت َأْرَحُم الرَّاِحِميَن ]النبياء:  ِنَي الضُّ َناَدى رَبَُّه َأنِّي َمسَّ
]38

“Ayyub berseru kepada Rabbnya, “(Wahai Rabbku), 
sesungguh-nya aku ditimpa panyakit dan Engkaulah Dzat Yang 
Paling Penyayang di antara semua penyayang.” (Al-Anbiyaa: 
83)

Maka ketika Allah melihatnya, Allah melihat dua mata 
yang menangis yang tidak pernah melihat kepada yang haram, 
dua tangan yang berdoa yang tidak pernah menyentuh sesuatu 
yang haram dan tidak pernah condong kepada yang haram, lisan 
yang bertahmid, dan kepala yang rukuk dan sujud. Doanya pun 
menggetarkan pintu-pintu langit. Allah berfirman,

َلُهْم َمَعُهْم َرْحَمًة  َناُه َأْهَلُه َوِم�يْ ييْ َنا َلُه وََكَشْفَنا َما ِبِه ِمْن ُضرٍّ وَّآ�يَ َفاْسَتَجبيْ
مِّْن ِعْنِدَنا َوِذْكَرى ِلْلَعاِبِدْيَن ]النبياء: 48[
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“Maka Kamipun memperkenankan seruannya itu, lalu Kami 
lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan Kami kembalikan 
keluarganya dan kami lipatgandakan jumlah mereka, sebagai 
suatu rahmat dari sisi Kami dan untuk menjadi peringatan bagi 
semua yang menyembah kepada Allah.” (Al-Anbiyaa: 84).

Dan Allah memujinya dengan firman-Nya,

ِإنَّا َوَجْدَناُه َصاِبرًا ِنْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه َأوَّاٌب ]ص: 44[
“Kami dapati dia seoang yang sabar, dialah sebaik-baik 

hamba, sesungguhnya dia seorang yang amat taat.” (Shaad: 
44).

Alangkah indahnya Allah melihat kepadamu di saat eng-
kau sedang sakit, lalu melihatmu sebagai orang yang sabar, lalu 
derajatmu diangkat ke tingkat “sebaik-baik hamba.”

@@@
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‘Urwah bin Zubair

‘Urwah bin Zubair adalah seorang tabi’in terkemuka. Beliau 
adalah putra salah seorang sahabat mulia, Zubair bin Awwam 
radhiyallahu ‘anhu. Suatu hari kakinya cedera dan lambat 
laun membusuk, tulang di dalamnya remuk dan otot-ototnya 
terkoyak. Beberapa tabib memeriksanya, mereka memutuskan 
mengamputasi kakinya agar penyakit tidak menyebar ke bagian 
tubuh yang lain.

Ketika mereka hendak mengamputasi, mereka membiusnya 
terlebih dahulu. Mulailah mereka melakukan amputasi. Mereka 
memiringkannya. Darah segar mengucur dengan keras. Mereka 
menggunakan sejenis minyak dan mengoles-kan minyak itu 
pada pangkal kakinya sehingga darahpun berhenti. Kemudian 
mereka menyeka darah di kakinya dengan kain.

Mereka menunggunya siuman. Setelah sadar, dia melihat 
potongan kakinya ditaruh di sebuah bejana. Dia bertasbih saat 
menyaksikan darahnya, dia berkata, “Sungguh Allah tahu, aku 
tidak pernah berjalan denganmu menuju perbua-tan maksiat 
dalam keadaan aku menyadarinya.
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Mulailah orang-orang masuk menjenguk, memberikan 
semangat hidup karena telah kehilangan kakinya, menasehatinya 
untuk bersabar atas musibah yang menimpa. 

Ketika mereka banyak berbicara di depannya, dia meng-
angkat pandangan ke langit dan berdoa, “Ya Allah, aku 
mempunyai empat anggota gerak. Engkau mengambilnya 
satu dan menyisakan tiga, maka segala puji bagi-Mu tidak 
mengambil tiga dan menyisakan satu. Ya Allah, jika Engkau 
memberikan ujian kepadaku, aku tak peduli selama Engkau tetap 
menyelamatkan aku. Jikalau Engkau mengambilnya dariku, aku 
tak peduli selama masih ada yang Engkau sisakan untukku”

Beliau mempunyai tujuh orang anak. Mereka yang mengurusi 
dan menghiburnya. Suatu hari salah seorang dari mereka masuk 
ke kandang kuda untuk satu keperluan. Dia berjalan dibelakang 
seekor kuda yang galak. Tiba-tiba kuda itu mengamuk dan 
menerjang anak itu. Kaki kuda itu tepat mengenai bagian bawah 
perutnya, lalu anak itupun mening-gal. Orang-orang yang ada 
di sekitarnya terkejut. Merekapun segera mengangkat dan 
membawanya.

Ketika anak itu selesai dimandikan dan dikafani, datang-lah 
ayahnya untuk menyalatinya. Beliau bersandar dengan tongkat 
di ketiak. Tatkala melihat jenazah anaknya, dia berkata, “Ya 
Allah, aku mempunyai tujuh orang anak, Engkau mengambil 
satu dari mereka dan menyisakan enam lainnya. Maka segala 
puji bagi-Mu tidak mengambil enam dan menyisakan satu. Ya 
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Allah, jika Engkau memberikan ujian kepadaku, aku tak peduli 
selama Engkau tetap memberikan keselamatan kepadaku. 
Jikalau Engkau mengambilnya dariku, aku tak peduli selama 
masih ada yang Engkau sisakan untukku.”

Betapa banyak orang-orang yang sekedar sakit perutnya, 
dia menjerit dan mengerang. Dia lupa kepala dan kakinya yang 
sehat. Maka pujilah Allah yang mengujimu dengan satu jenis 
penyakit saja, dan tidak mengujimu dengan sepuluh penyakit 
sekaligus. Tengoklah orang-orang sakit di sekitarmu. Maka 
pujilah Allah yang telah menyelamatkanmu dari penyakit yang 
menimpa mereka, dan telah melebihkanmu dari kebanyakan 
makhluk-Nya kelebihan yang banyak.

Tidak.. kami tidak menginginkan itu saja darimu, bahkan 
kami menaruh harapan yang lebih besar kepadamu. Kami ingin 
engkau adalah orang yang mendapat petunjuk sekaligus memberi 
petunjuk, orang yang bersabar sekaligus membuat orang lain 
bersabar. Tidaklah engkau melihat orang yang menderita karena 
sakit kecuali engkau menghiburnya. Tidak-lah engkau melihat 
orang yang bersedih  kecuali engkau membuatnya gembira. 
Dan tidaklah engkau melihat orang yang mengeluh kesakitan 
kecuali engkau memberikan nase-hat kepadanya. Maka jadilah 
engkau menara kebaikan untuk orang lain sekalipun engkau 
sendiri sedang sakit, dan engkau pantas untuk itu dengan seizin 
Allah.

@@@
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Sakit itu Karena Dua Sebab

Ada seorang sahabatku yang terkenal membacakan ruqyah 
syar’i bagi orang yang mendapat musibah mengalami kesu-
rupan dan penyakit kejiwaan. Terkadang beliau juga meruqyah 
orang yang terkena sihir dan ‘ain (sihir/pengaruh buruk karena 
tatapan mata dari seseorang-ed). Beliau bercerita kepadaku;

“Suatu hari seorang pengusaha kaya datang kepadaku, dia 
mengeluh nyeri yang sangat pada tangan kirinya. Tampak jelas 
rasa sakitnya itu sangat berat,  wajah yang pucat, mata yang 
kuyu. Dia duduk di hadapanku menahan sakit, lalu berkata, 
“Syaikh, tolong ruqyahlah aku.”

“Apa yang Anda keluhkan?” Tanyaku.

Dia menjawab, “Nyeri yang sangat berat. Aku tidak tahu 
penyebabnya. Aku telah bolak balik ke dokter, rumah sakit, 
fisioterapis, namun hasilnya nihil. Aku tidak tahu penyakit yang 
menimpaku. Boleh jadi ini adalah ‘ain yang mengenai-ku.”

Akupun meruqyahnya dan berdoa untuk kesembuhan-
nya. Hari kedua dia datang lagi. Aku kembali meruqyah dan 
mendoakannya. Hari ketiga seperti itu juga, hari keempat, 
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sampai beberapa hari, namun nyerinya tak kunjung berku-rang, 
malah bertambah berat.

Suatu hari aku menjelaskan kepadanya, “Fulan, sesungguhnya 
apa yang menimpamu bisa jadi disebabkan doa orang terdzalimi 
yang telah engkau sakiti dalam harta, diri, atau kehormatannya, 
atau...”

Tiba-tiba wajahnya berubah dan berkata dengan keras ke-
padaku, “Aku berbuat dzalim?! dzalim apa? Aku orang baik.. 
aku.. aku..”

Aku berusaha meredakan emosinya, dan aku juga memak-
luminya. Diapun keluar.

Setelah sepuluh hari berlalu dia datang lagi kepadaku. 
Tampak dia dalam kondisi yang sehat sempurna. Dia lang-sung 
mencium kepala dan tanganku, kemudian berkata, “Demi Allah, 
engkau adalah sebab kesembuhanku setelah taufik dari Allah.”

“Bagaimana bisa? Padahal beberapa kali aku meruqyahmu 
namun tak kunjung berhasil?” Tanyaku heran.

Dia bercerita, “Ketika aku keluar dari tempatmu ini, sakit 
yang kurasakan semakin bertambah. Kata-kata yang engkau 
ucapkan terngiang-ngiang di kepalaku. Benar, sungguh aku 
pernah berbuat dzalim kepada seseorang atau aku menyakitinya. 
Aku ingat ketika aku mau membangun rumah, ada tanah yang 
berbatasan dengan tanah milikku. Aku ingin membelinya untuk 
kujadikan taman. Tanah itu milik beberapa anak yatim dan 
ibunya.
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 Aku mengutus seseorang untuk meminta membeli tanah 
itu. Ibu itu menolak. Dia berkata, “Apa yang bisa kulakukan 
dengan uang bila aku menjualnya, biarkanlah tanah itu se-
perti apa adanya sampai anak-anakku besar dan mereka bisa 
mamanfaatkannya.”

Aku berusaha membujuknya dengan harga tinggi. Namun 
dia tetap menolak. Dia berkata, “Apa yang hendak Anda la-
kukan?”

Aku menjawab “Aku akan mengambil tanah itu dengan 
caraku sendiri.”

Lalu akupun membuat izin mendirikan bangunan di atas 
tanah itu lewat jalur khusus dan dengan cara yang khusus pula. 
Kemudian aku mulai membangun.”

Sejenak dia menghentikan ceritanya. Aku bertanya, “Ba-
gaimana dengan ibu dan anak-anak yatim itu?”

Dia melanjutkan, “Akhirnya sampai berita kepadanya. 
Ibu itupun datang dan melihat para pekerja sibuk bekerja di 
atas tanahnya. Dia memaki-maki mereka sambil menangis. 
Para pekerja itu menyangka dia telah gila, karena itu mereka 
tidak mempedulikannya. Aku teringat, dia mengangkat kedua 
tangannya dan berdoa sambil menangis. Sejak saat itu tanganku 
mulai terasa sakit, aku tidak pernah bisa tidur di malam hari dan 
aku tidak bisa beristirahat di siang hari.”

Aku berkata, “Baik, setelah itu apa yang engkau lakukan 
terhadap ibu itu?”
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Dia menjawab, “Aku mendatanginya, aku meminta maaf 
kepadanya, aku menangis, aku memberinya tanah di tempat lain 
yang lebih baik dari tanahnya yang pertama. Diapun ridha, lalu 
dia berdoa dan memohon ampun.”

Setelah aku keluar dari rumahnya, aku bersimpuh di hadapan 
Allh, berdoa dan memohon ampun. Rasa sakit yang kurasakan 
mereda perlahan-lahan hingga akhirnya hilang sama sekali, 
Alhamdulillah...” 

Selesai cerita beliau.

Aku tidak bermaksud mengatakan bahwa semua penyakit 
yang terjadi disebabkan siksa Allah kepada hamba-Nya. Tidak, 
sungguh para nabi dan orang-orang shalihpun menderita sakit. 
Namun yang aku maksudkan adalah penyakit yang Allah 
keluarkan dari hamba yang sombong, angkuh, dan congkak.

Seandainya kekal bagi seorang hamba seluruh keadaannya,  
hartanya, jabatannya, anak-anaknya, pastilah dia akan melampaui 
batas, lupa permulaan dan kesudahannya. Akan tetapi Allah 
menimpakan penyakit dan kesengsaraan, diapun lapar walaupun 
tidak suka kelaparan dan sakit walapun dia benci sakit. Dia 
tidak berkuasa memberi manfaat atau mudharat kepada dirinya 
sendiri, tidak juga kematian, kehidupan, atau kebangkitan.

Terkadang dia ingin mengerti sesuatu namun dia tak kunjung 
mengerti. Terkadang dia ingin mengingat sesuatu namun justru 
dia lupa. Terkadang dia sangat menginginkan sesuatu padahal 
di situlah kebinasaannya. Dan terkadang dia membenci sesuatu 
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padahal di situlah kehidupannya. Bahkan dia tak pernah aman 
setiap detik baik di malam atau siang hari jika sewaktu-waktu 
Allah mencabut penglihatan dan pendengaran yang telah 
diberikan kepadanya.

Siapa yang tahu..?! Boleh jadi Allah mengambil akalnya, 
atau mencabut semua nikmat-Nya. Maka adakah kesombong-
an dari seorang hamba yang rendah seandainya dia tahu siapa 
dirinya?? Di sini Allah menimpakan kepada seorang hamba 
penyakit dan musibah, agar dia tunduk merendah dan kembali 
kepada-Nya.

Inilah dia rahasia doa mereka dikabulkan: sakit, terdzalimi, 
safar, puasa. Demikian itu untuk mendekatkan mereka kepada 
Allah dan meluluhkan hati mereka. Maka keterasingan seorang 
musafir, keletihan seorang yang berpuasa, kepedihan orang 
yang didzalimi, dan penderitaan orang yang sedang sakit adalah 
rahasia dimustajabkan doa mereka. Maka segala puji bagi Allah 
yang merahmati dengan ujian-Nya, dan menguji dengan nikmat-
Nya.

@@@
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Jalan-Jalan ke Rumah 
Sakit Jiwa

Aku mengadakan perjalanan ke suatu daerah untuk mengisi 
pengajian. Daerah itu terkenal dengan adanya sebuah rumah 
sakit besar khusus untuk orang-orang yang mengalami gangguan 
kejiwaan, atau yang dikenal dengan sebutan rumah sakit jiwa.

Pagi hari aku mengisi dua pengajian, kemudian aku keluar 
dan ada waktu sekitar satu jam sebelum tiba azan shalat dzuhur. 
Saat itu aku bersama ‘Abdul ‘Aziz, seorang da’i terkemuka. 
Saat kami berada di dalam mobil, aku menoleh kepadanya. Aku 
berkata, “’’Abdul ‘Aziz, di sana ada satu tempat yang ingin 
sekali aku datangi jika ada waktu senggang.”

Dia bertanya, “Di mana? Saudaramu Syaikh ‘Abdullah 
sekarang sedang musafir, sedangkan Doktor Ahmad, aku 
menghubungi beliau namun beliau tidak menjawab. Atau apakah 
Engkau ingin ke Perpustakaan Turotsiyah? Atau…”

Aku menjawab, “Bukan, aku ingin berkunjung ke rumah 
sakit jiwa.”

Beliau heran, “Orang-orang gila ?”



27

“Benar, orang-orang gila,” jawabku. 

Beliau tertawa lalu berkata sambil bergurau, “Untuk apa?? 
Apakah engkau ingin memastikan akalmu?”

Aku menjawab, “Tidak, akan tetapi untuk mengambil 
manfaat dan pelajaran, agar kita mengetahui nikmat Allah yang 
telah diberikan kepada kita.”

Beliau terdiam dan merenungi keadaan mereka. Aku 
merasakan beliau bersedih. Beliau adalah orang yang sangat 
berbelas kasih. Beliaupun membawaku ke tempat itu. Kami 
menjumpai bangunan seperti lorong-lorong yang dikelilingi 
pohon-pohon di setiap sudutnya. Kesedihan mulai muncul saat 
pertama kali melihatnya. 

Seorang dokter datang menghampiri kami. Dia menyam-but 
kami dan membawa kami berjalah-jalan keliling rumah sakit. 
Dia membawa kami sambil bercerita tentang pasien-pasien 
di sana. Namun cerita-cerita itu tidaklah sama seperti melihat 
dengan mata kepala sendiri.

Dokter itu  membawa kami melewati suatu jalan. Aku 
mendengar suara di sana sini. Kamar pasien berjejer di sepan-
jang jalan itu. Kami melewati ruangan di sebelah kanan kami. 
Aku melihat ke dalam, ada lebih dari sepuluh sekat kamar 
kosong tidak ada penghuninya. Kecuali satu saja, seorang laki-
laki tersungkur dengan kedua tangan dan kakinya berguncang 
keras.

Aku memandangi sang dokter dan bertanya, “Apa ini?”
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Dia menjawab, “Dia ini gila, dia menderita epilepsi yang 
kambuh setiap lima sampai enam jam sekali.”

Aku berkata, “Laa haula walaa quwwata illa billah. Sejak 
kapan dia seperti ini?”

“Sudah sepuluh tahun lebih,” jawabnya.

Aku memendam pelajaran penting dalam diriku. Aku 
terdiam melewatinya. Setelah berjalan beberapa langkah, kami 
melewati ruangan lain. Pintunya tertutup. Pada pintu itu terdapat 
celah-celah yang lebar, sehingga terlihat seorang laki-laki yang 
berada dalam ruangan itu. Dia menunjuk-nunjuk kami dengan 
isyarat yang tidak bisa dimengerti. Aku mencoba melihat isi 
dalam ruangan. Aku melihat tembok dan lantainya berwarna 
putih lunak.

Aku bertanya kepada dokter itu, “Apa ini?”

“Orang gila,” jawabnya.

Aku merasa  dia mempermainkan pertanyaanku. Aku ber-
kata, “Aku tahu dia gila, seandainya tidak gila tidak mungkin 
kami melihatnya di sini, akan tetapi bagaimana bisa begini?”

Dia menjawab, “Orang ini apabila melihat tembok, dia 
meronta dan memukulnya dengan tangannya, terkadang dengan 
kakinya, dan kadang-kadang juga dengan kepalanya. Suatu hari 
tangannya cidera, hari berikutnya kakinya yang cedera, hari 
berikutnya kepalanya yang terluka, hari beri-kutnya tubuhnya 
yang lain, dan kami tidak bisa mengobatinya. Maka kami 
mengurungnya di ruangan seperti yang Anda lihat ini. Tembok 
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dan lantainya dilapisi dengan busa,  dia memukulnya sesuka 
hatinya.”

Kemudian dokter itu diam, lalu kembali berjalan di sebe-
lah kanan kami. Adapun aku dan temanku ‘Abdul ‘Aziz, kami 
berdua terus menerus bergumam, “Segala puji bagi Allah yang 
telah menyelamatkan kami dari ujian berat yang menimpamu.”

Kami meneruskan perjalanan melewati ruangan-ruangan 
pasien. Sampai kami melewati suatu ruangan yang tidak 
mempunyai sekat-sekat kamar. Di dalamnya terdapat tiga 
puluh orang lebih. Setiap orang dari mereka sesuai keadaan-nya 
masing-masing. Ada yang berteriak, ada yang cuek, ada yang 
melongo, dan ada yang menari-nari. Namun ada tiga orang yang 
didudukkan di atas kursi dengan tangan dan kaki diikat. Tiga 
orang ini hanya bisa memandang sekililing mereka. Mereka 
ingin melepaskan tali ikatan tetapi tidak bisa.

Aku terheran, lalu aku bertanya kepada sang dokter, “Ada 
apa dengan mereka itu? Mengapa kalian mengikat mereka 
bertiga sementara yang lainnya tidak?”

Dia menjawab, “Mereka itu apabila melihat sesuatu di 
depannya mereka mengacak-acaknya. Mereka merusak jen-
dela, korden, dan pintu. Karena itu kami mengikatnya dari pagi 
sampai sore.”

Aku bertanya, “Sejak kapan mereka seperti ini?”

Dia menjawab, “Yang satu sudah sepuluh tahun, yang 
satunya lagi sudah tujuh tahun, dan yang terakhir belum lama 
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ini, belum sampai lima bulan.”

Aku keluar dari ruangan itu. Aku terus berpikir tentang 
mereka. Aku memuji Allah telah menyelamatkan aku dari apa 
yang menimpa mereka. Aku bertanya, “Di manakah pintu keluar 
rumah sakit?”

Dia  menjawab, “Ada lagi satu ruangan.. semoga di sana ada 
pelajran penting yang baru. Mari kita ke sana..!!”

Dia mengambil tanganku dan membawaku ke sebuah ruangan 
besar. Dia membuka pintu lalu masuk, aku ikut menemaninya. 
Ruangan itu mirip dengan ruangan yang aku lihat sebelumnya, 
dipenuhi oleh pasien. Setiap dari mereka sesuai keadaan masing-
masing. Ada yang berjoget, ada yang tidur, ada yang.. dan 
seterusnya.

Tiba-tiba aku terkejut. Apa yang aku lihat?? Seorang laki-
laki umurnya sekitar limapuluh tahun, rambutnya telah ber-uban,  
berjongkok di lantai sembari menekuk kedua lutut ke dadanya.  
Dia melirik  kepada kami dan menatap ketakutan. Semua ini 
nyata. Akan tetapi ada satu hal ganjil yang mem-buatku lebih 
terkejut bahkan geram, dia tidak berpakaian sama sekali bahkan 
tidak ada satupun kain yang mentupi aurat mughallazahnya 
(aurat besar).

Aku memalingkan wajah, kulitku menjadi pucat. Aku 
segera menghampiri dokter itu. Ketika melihat mataku yang 
memerah dia berkata, “Tenanglah, akan aku jelaskan kepada-
mu keadaannya. Orang ini, setiap kali kami memberi pakaian 
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kepadanya, dia menggigit dan merobeknya dengan gigi-giginya, 
lalu berusaha menelannya. Terkadang dalam satu hari kami 
memberikan pakaian lebih dari sepuluh kali, kondisinya sama 
saja. Maka kami membiarkannya kepanasan dan kedinginan 
dengan keadaan seperti ini. Sementara orang-orang di sekitarnya 
adalah orang-orang gila yang tidak menghiraukan keadaanya.” 

Aku keluar dari ruangan itu. Aku tidak kuat untuk berkeliling 
lebih banyak lagi. Aku berkata kepada sang dokter, “Tunjukkan 
kepadaku pintu, pintu untuk keluar..!!”

“Masih ada beberapa ruangan yang tersisa,” jawabnya.

Aku berkata, “Cukup sudah apa yang kami lihat.”

Dia berjalan dan aku mengikuti di sampingnya. Dia me-
milih jalan melewati ruangan-ruangan pasien, kami berdua 
hanya terdiam. Tiba-tiba dia menoleh kepadaku seakan-akan 
ada sesuatu yang terlupa ingin dia sampaikan.

Dia berkata, “Syaikh, di sini ada seorang laki-laki pengu-
saha kaya. Dia memiliki uang ratusan juta. Dia mengalami 
gangguan jiwa lalu anak-anaknya membawanya dan mencam-
pakkannya di sini semenjak dua tahun silam.  Di sini ada juga 
sorang laki-laki yang dulunya insinyur di sebuah perusahaan. 
Dan yang ke tiga adalah..”

Dokter tersebut menceritakan kepadaku beberapa orang 
yang dulunya mulia namun kini menjadi hina dan rendah. Yang 
lain dulu kaya namun kini miskin..dan lain-lain. Aku berjalan di 
antara ruangan-ruangan pasien sambil terus berpikir, Maha Suci 
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Dzat yang telah membagikan  rizki di antara hamba-hamba-
Nya, Dia memberikan rizki kepada siapa  yang dikehendaki-
Nya dan menahan rizki dari siapa yang dikehendaki-Nya. 
Terkadang  Allah memberikan rizki kepada seseorang berupa 
harta, kedudukan, nasab, dan jabatan, akan tetapi Allah mencabut 
akalnya, sehingga Anda mendapatinya orang yang paling banyak 
hartanya, paling kuat tubuhnya, akan tetapi dia terpenjara di 
rumah sakit jiwa.

Terkadang Allah menganugerahkan rizki kepada seseorang 
berupa kedudukan yang tinggi, harta yang melimpah, dan 
akal yang cerdas, namun Allah tidak memberikan kesehatan 
kepadanya. Maka Anda temukan dia tergeletak di tempat 
tidurnya, sepuluh tahun  atau bahkan tiga puluh tahun. Harta 
dan kedudukan tidak banyak membantunya..

Di antara orang-orang ada yang Allah berikan kepadanya 
kesehatan, kekuatan, dan akal, namun Allah tidak memberikan 
harta kepadanya, sehingga Anda melihatnya sibuk meng-usap 
keringat di pasar-pasar, atau Anda melihatnya tidak punya apa-
apa lagi miskin, berpindah-pindah di pinggir trotoar  hampir tidak 
menemukan tempat untuk menyandarkan tulang punggungnya.

Maka sepatutnya bagi orang yang mendapat ujian untuk 
mengetahui pemberian Allah kepadanya sebelum dia mengukur 
musibah yang menimpanya. Jika Allah tidak memberikan 
harta, sungguh Dia telah memberikan kesehatan kepadamu. 
Jika Allah tidak memberikan kesehatan, sungguh  Dia telah 
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memberikan akal kepadamu. Dan apabila hal itu tidak engkau 
miliki, sungguh Allah telah memberikan Islam kepadamu. 
Alangkah beruntungnya dirimu jika engkau  hidup di atas 
Islam dan mati di atas Islam. Maka ucapkan dengan segenap 
yang ada padamu saat ini, dengan suaramu yang paling tinggi, 
”Alhamdulillaaah..”

@@@
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Manisnya Buah Kesabaran 

Berkata Abu Ibrahim,

“Aku berjalan pada  suatu malam menjelang subuh. Aku 
tersesat, akupun berhenti di sebuah kemah tua. Aku mengamati 
sekelilingnya, tiba-tiba aku melihat seorang laki-laki terduduk 
di tanah. 

Orang itu duduk dengan tenang. Kedua tangannya buntung. 
Dia seorang yang buta, dan tidak ada seorangpun keluarganya 
yang tinggal bersamanya di kemah itu. Aku meli-hatnya 
mengucapkan beberapa patah kata. Aku mendekati-nya dan 
ternyata dia mengucapkan sebuah kalimat berulang-ulang

ْفِضْيًل  ْن َخَلَق �يَ َلِنْي َعَلى َكِ�ْيٍر ِممَّ َاْلَحْمُد ِللِه الَِّذْي َفضَّ
“Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku atas 

kebanya-kan makhluk yang  Dia ciptakan dengan sebenar-
benar kelebih-an.”   

Aku sangat kagum dengan ucapannya itu sehingga mem-
buatku berkeinginan untuk melihat keadaannya lebih dekat. 
Aku menyaksikan dia seorang yang kehilangan kebanyakan 
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alat inderanya, kedua tangannya buntung, kedua matanya buta, 
dan dia tidak mampu berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri. 
Aku melihat kondisinya seperti itu. Akupun mencari barangkali 
ada anaknya yang melayaninya, atau istri yang menghiburnya. 
Namun aku tidak melihat seorangpun.

Aku berkata, “Assalamu’alaikum.. aku seorang yang ter-
sesat jalan, lalu aku berhenti di kemahmu ini. Siapakah engkau? 
Mengapa engkau tinggal seorang diri di tempat ini? Di manakah 
keluargamu?  Di manakah anak-anakmu? Di manakah sanak 
famili dan karib kerabatmu?”

Dia menjawab, “Aku seorang yang sakit, orang-orang me-
ninggalkanku. Kebanyakan keluargaku telah meninggal.”

Aku berkata, “Tapi aku mendengar engkau mengucapkan 
berulang-ulang ‘Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan 
aku atas kebanyakan makhluk yang Dia ciptakan dengan se-
benar-benar kelebihan’. Nikmat Allah yang mana atas diri-mu? 
Dengan  apa Allah melebihkanmu? Padahal engkau seorang 
yang buta, fakir, kedua tanganmu buntung, engkau tinggal 
seorang diri?!”

Dia menjawab, “Akan aku beritahukan kepadamu tentang hal 
itu. Namun sebelumnya aku punya satu permintaan kepadamu. 
Akankah engkau mau memberikannya kepadaku?”

“Aku terima, dan akan kupenuhi permintaanmu,” jawab-
ku.

Dia lalu berkata, “Engkau melihatku telah diuji  Allah 
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dengan bermacam-macam ujian, akan tetapi, segala puji bagi 
Allah yang telah melebihkan aku atas kebanyakan makhluk 
yang Dia ciptakan dengan sebenar-benar kelebihan. Bukan-kah 
Allah telah memberiku akal? Aku bisa memahami de-ngan akal 
tersebut, aku bergerak dan berpikir dengan akal tersebut?!”

“Benar,”  jawabku.

Dia berkata lagi, “Berapa banyak manusia yang gila?”

Aku menjawab, “Banyak.”

Dia berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah melebih-
kan aku atas orang-orang itu dengan sebenar-benar kelebihan. 
Bukankah Allah telah memberiku pendengaran? Aku bisa 
mendengar suara adzan, aku bisa memahami pembicaraan, dan 
aku mengetahui apa yang terjadi di sekelilingku?!”

“Benar,”  jawabku.

Dia bertanya, “Berapa banyak manusia yang tuli tidak bisa 
mendengar?”

“Banyak sekali,”  jawabku.

Dia berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan 
aku atas orang-orang itu. Bukankah Allah telah memberikan 
lisan kepadaku?? Aku bisa berdzikir kepada Rabbku, dan aku 
bisa menjelaskan kebutuhanku?!”

“Benar,”  jawabku.

Dia berkata, “Berapa banyak manusia yang bisu, tidak bisa 
berbicara?”
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“Banyak sekali,”  jawabku.

Dia berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah melebih-kan 
aku atas kebanyakan orang –orang itu. Bukankah Allah telah 
menjadikan aku seorang muslim, aku menyembah Robbku, 
aku mengharapkan ganjaran dari-Nya, dan aku bersabar atas 
musibah yang menimpaku??”

“Benar,”  jawabku.

Dia berkata, “Berapa banyak manusia yang menyembah 
patung dan salib? Mereka juga sakit (seperti aku). Sungguh, 
mereka telah rugi dunia dan akhirat.”

“Banyak sekali,”  jawabku.

Orang tua itupun kembali menghitung-hitung nikmat Allah 
atas dirinya. Aku bertambah kagum dengan kekuatan iman, 
keyakinan, dan keridhaannya dengan apa yang telah Allah 
berikan kepadanya.

Berapa banyak orang sakit selain orang tua ini, orang-orang 
yang tidak diuji seperti ujiannya, tidak juga dengan seperempat 
ujiannya, dari orang-orang yang dilumpuhkan oleh penyakit, 
atau kehilangan pendengaran dan penglihatan mereka, atau 
kehilangan sebagian anggota tubuh mereka, dan mereka hanya 
membayangkan orang-orang yang sehat dan menghubung-
hubungkan dengan penyakit yang mereka alami. Bersama itu 
mereka berkeluh kesah, menjerit dan menangis, bahkan melemah 
kesabaran dan menipis keyakinan akan ganjaran Allah. Mereka 
itu bukan termasuk orang yang apabila bersumpah atas suatu 
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kaum lalu sumpahnya akan meliputi mereka semuanya.

Waktu subuhpun pun tiba sementara pikiranku menerawang 
jauh. Pikiranku terus menerawang sampai tiba-tiba orang  tua itu 
berkata, “Huh, Apakah aku boleh mengemukakan permintaanku? 
Apakah engkau akan memenuhinya??”

“Silakan..!! Apa permintaanmu?” jawabku.

Dia menundukkan kepala sebentar, lalu mengangkatnya 
kembali. Dia dikuasai kedukaannya, dia berkata, “Tidak ada 
keluargaku yang tersisa kecuali seorang anakku, umurnya 
sekarang empat belas tahun. Dialah yang memberi makan dan 
minum kepadaku, membantuku berwudhu, dan meme-nuhi 
segala kebutuhanku. Tadi malam dia keluar untuk mencarikan 
makanan untukku dan sampai sekarang belum pulang. Aku 
tidak tahu apakah dia masih hidup dan masih diharapkan 
kedatangannya, atau telah mati dan dilupakan. Dan keadaanku 
sebagaimana yang engkau lihat, aku seorang tua yang buta, aku 
tidak sanggup mencarinya.”

Akupun menanyakan ciri-ciri anak tersebut lalu dia 
memberitahuku. Aku menjanjikan kabar baik kepadanya. Lalu 
aku keluar dari sisinya. Aku tidak tahu bagaimana aku harus 
mencari anak itu. Ke arah mana aku akan melangkah?!

Ketika aku sedang berjalan, aku menjumpai seseorang dan 
aku bertanya kepadanya tentang anak itu. Tiba-tiba pandanganku 
tertuju ke sebuah bukit kecil yang dekat dengan kemah orang tua 
itu. Aku melihat di atasnya sekumpulan burung gagak tengah 
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mengerumuni sesuatu. Hatiku berbisik bahwa tidak mungkin 
burung-burung itu berkumpul kecuali di atas bangkai atau 
makanan yang melimpah ruah.

Tatkala aku melihat tempat berkumpulnya burung-burung 
itu, tiba-tiba aku melihat mayat seorang anak muda yang te-lah 
tercabik-cabik. Serigala telah menerkamnya dan meninggalkan 
sisa tubuhnya untuk burung-burung. Aku tidak bersedih terhadap 
anak itu sebagaimana aku bersedih terhadap orang tua itu.

 Aku turun dari bukit. Semoga Allah mengampuni 
kesalahan-kesalahanku. Aku berada di antara kesedihan dan 
kebi-ngungan. Apakah aku pergi saja dan meninggalkan orang 
tua itu meraba-raba jalan pulangnya seorang diri? Ataukah aku 
kembali kepadanya dan aku ceritakan saja tentang kejadian yang 
menimpa anaknya?!

Akupun berbalik ke kemah orang tua itu. Setelah dekat, 
yang pertama kali kudengar adalah suara tasbih dan tahlilnya. 
Aku bimbang, apa yang akan aku katakan? Bagaimana aku 
memulai?

Tiba-tiba terbesit dalam ingatanku kisah Nabi Allah 
Ayyub ‘alaihissalam. Aku masuk ke tempat orang tua itu. Aku 
menjumpainya terduduk sebagaimana aku meninggal-kannya. 
Aku mengucapkan salam kepadanya. Kondisinya menyedihkan, 
berduka ingin bersua dengan anaknya. Dia menyambutku dengan 
pertanyaan, “Di mana anak itu?”

Aku berkata, “Jawab dulu pertanyaanku, siapakah yang 
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lebih dicintai oleh Allah Ta’ala, engkau ataukah Nabi Ayyub 
‘alaihissalam?”

“Tentu Nabi Ayyub ‘alaihissalam lebih dicintai Allah,”  
jawabnya.

Aku bertanya lagi, “Siapakah yang lebih berat ujiannya, 
Engkau ataukah Nabi Ayyub ‘alaihissalam?”

“Tentu Nabi Ayyub,” jawabnya.

Aku berkata, “Kalau begitu, harapkanlah pahala dari 
Allah karena kehilangan anakmu. Aku menemukannya  telah 
meninggal dunia di celah bukit ini. Aku menemukan bekas 
terkaman serigala pada mayatnya.”

Maka orang tua itu menangis dan menjerit dengan suara-
nya yang berat, kemudian menjerit lagi. Lisannya mengucap-
kan kalimat ‘Laa ilaaha illallah’ berulang-ulang.

Aku mencoba meringankan (kesedihan)nya dan 
menyabarkankannya. Suara jeritannya bertambah keras, sampai-
sampai dia terjerembab ke tanah. Aku mencoba men-talqin-nya 
dengan kalimat syahadat. Tak lama kemudian dia meninggal 
dunia di hadapanku. Aku menutupinya dengan kain selimut 
yang ada di bawahnya.

Kemudian aku keluar mencari orang yang bisa membantuku 
mengurus jenazahnya. Aku melihat tiga orang laki-laki tengah 
berjalan pelan, sepertinya mereka adalah musafir. Aku berseru 
memanggil mereka, merekapun menoleh ke arahku. Aku 
berkata, “Apakah kalian mau pahala yang Allah sediakan untuk 
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kalian? Di sini ada seorang laki-laki dari kaum muslimin telah 
meninggal dunia, tidak ada orang yang mengurusnya. Apakah 
kalian mau tolong-menolong memandikannya, mengkafani, dan 
menguburkannya?”

“Baiklah,” jawab mereka.

Merekapun masuk ke dalam kemah tua itu, mereka menuju 
jenazahnya untuk mengangkatnya. Tatkala mereka mengusap 
wajahnya, tiba-tiba mereka berteriak histeris, “Abu Qilabah.. 
Abu Qilabah..!!”

Ternyata orang tua itu adalah Abu Qilabah, salah seorang 
ulama mereka. Waktu berputar di kehidupannya, ujian dan 
cobaan silih berganti menghampirinya, sampai dia jauh dari 
orang banyak, tinggal menyendiri di kemahnya yang kumuh.

Kami mengurusinya sebagai kewajiban atas kami. Lalu kami 
menguburkannya. Setelah itu aku pergi ke kota bersama tiga 
orang tadi. Di saat aku tertidur pada malam itu, aku bermimpi 
melihat Abu Qilabah dengan keadaan yang sangat baik. Dia 
mengenakan baju putih, rupa dan penampilannya begitu 
sempurna, dan dia sedang berjalan-jalan di tanah yang hijau.

Aku bertanya kepadanya, “Wahai Abu Qilabah, apa yang 
menjadikan rupa dan penampilanmu seperti yang kulihat ini?”

Dia menjawab, “Sungguh Rabbku memasukkan aku ke 
dalam surga, dikatakan kepadaku di dalamnya,

اِر  ]الرعد: 24[ ْرُ�ْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّ َسَلٌم َعَلْيُكْم ِبَما َصبيَ
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“Keselamatan atasmu berkat kesabaranmu, maka alangkah 
baik-nya tempat kesudahan itu” (Ar-Ra’du” 24)”

(Kisah ini dinukil dari “As-Siyar” karya Imam Adz-Dzahabi 
rahimahullah dengan sedikit perubahan).

@@@
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Sejenak.. Kita Menjenguk Orang 
Sakit 

Karena apa kita menjenguk orang sakit? Karena hartanya? 
Tidak,  kalau demikian siapakah yang akan menjenguk orang 
miskin? 

Karena kekuatannya? Tidak, kalau begitu siapakah yang 
akan menjenguk orang-orang lemah? 

Atau karena kedudukan dan ketampanannya? Semua alasan 
ini tidak akan dilirik oleh orang-orang yang ikhlas. Sesungguhnya 
kita menjenguk orang sakit tidak lain karena mengharapkan 
pahala dan ganjaran dari Allah dan ikut merasakan penderitaan 
saudara kita sesama muslim. 

Dari Tsauban radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah  
shallallohu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

َزْل ِفْي ُخْرَفِة اْلَجنَِّة ، ِ�ْيَل : َيا َرُسْوَل اهلِل  َمْن َعاَد َمرِْيضًا َلْم ييَ
َوَما ُخْرَفُة اْلَجنَِّة ؟ َ�اَل َجَناَها ]رواه مسلم[ 

“Barangsiapa menjenguk orang sakit maka dia senantiasa 
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berada dalam Khurfatul Jannah, ditanyakan, “Wahai Rasulullah, 
apa itu Khurfatul Jannah?” Beliau menjawab, “Buah-buahan 
surga yang siap dipetik” (HR. Muslim). 

Dari Ali radhiyallahu  ‘anhu bahwasanya Nabi shallallahu 
‘alaihi wa sallam bersabda, 

ُعْوَن َأْلٍف  ُعْوُد ُمْسِلمًا َغْدَوًة ِإلَّ َصلَّى َعَلْيِه َسبيْ َما ِمْن ُمْسِلٍم ييَ
ُعْوَن َأْلٍف  َمَلٌك َحتَّى ُيْمِسَي، َوِإْن َعاَدُه َعِشيًَّة ِإلَّ َصلَّى َعَلْيِه َسبيْ
َمَلٌك َحتَّى ُيْصِبَح، وََكاَن َلُه َخرِْيٌف ِفي اْلَجنَِّة »ال�ََّمُر اْلَمْخُرْوُف 

َنى« ]رواه الترمذي وحسنه[ َأِو اْلُمْجتيَ
“Tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya sesama 

muslim pada pagi hari melainkan tujuhpuluh ribu malaikat 
akan bershalawat (memintakan keselamatan) untuknya 
sampai dia memasuki waktu sore. Dan tidaklah dia menjenguk 
saudaranya pada sore hari melainkan tujuhpuluh ribu malaikat 
akan bershalawat (memintakan keselamatan) untuknya sampai 
dia memasuki waktu pagi, dan baginya kharif di surga (yaitu 
buah-buahan yang siap dipetik)” (HR. Tirmidzi dan beliau 
menghasankannya). 

Dari Ummu Salamah radhiyallahu ‘anha bahwa Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ْوَن َعَلى  َؤمِّنيُ ُقْوُلْوا َخْيرًا َفِإنَّ اْلَمَلِئَكَة ييُ ِإَذا َحَضْرُ�ُم اْلَمرِْيَض َأِو اْلَميَِّت فيَ
ُقْوُلْوَن ]رواه مسلم[ َما �يَ
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“Apabila kalian mendatangi orang sakit atau orang yang 
meninggal dunia, hendaklah kalian mengucapkan kata-kata 
yang baik (mendoakannya), karena sungguh malaikat akan 
mengamini doa yang kalian ucapkan.” (HR. Muslim). 

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, bahwa Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam apabila mendatangi orang sakit, 
atau orang sakit dibawa kepada beliau, beliau berdoa,  

اِفْي، َل ِشَفاَء ِإلََّ ِشَفاُؤَك،  َأْذِهِب اْلَبْأَس، َربَّ النَّاِس، ِاْشِف َأْنَت الشَّ
َغاِدُر َسَقمًا  ]متفق عليه[ ِشَفاًء َل ييُ

“Hilangkanlah penyakit wahai Rabb sekalian manusia, 
sembuhkanlah, sesungguhnya Engkaulah Dzat Yang 
Menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan 
dari-Mu, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit” 
(Muttafaqun ‘alaih) 

@@@
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Abses di Kepala

Ahmad adalah seorang bayi kecil di kamar orang tuanya. 
Tidaklah Engkau melihatnya kecuali dia tertawa dan ber-main-
main. Dia menderita penyakit di kepalanya, namun dia masih 
bisa menahannya. Kemudian penyakit itu bertambah berat. 
Keluarganya sudah berusaha mengobatinya dengan berbagai 
cara namun tidak berhasil. Antara kulit dan tulang kepalanya 
terisi nanah bercampur darah. 

Kepalanya mulai membesar dan menggelembung sedikit 
demi sedikit. Mereka tidak tahu bagaimana mengobatinya. 
Sampai akhirnya kepalanya memberat dan hilanglah kesa-
darannya. Mereka membaringkannya di atas tempat tidur, 
di sebuah rumah tua, bertembok tanah dan beratapkan daun 
kurma. 

Mereka menunggu kematiannya. Beberapa hari berlalu 
keadaannya tetap seperti itu. Dia hampir tidak bisa bergerak 
sama sekali. 

Di suatu malam yang gelap, sebuah lampu tergantung di 
atap kamar, salah seorang kakaknya duduk di dekatnya. Tiba-
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tiba seekor kalajengking hitam keluar dari celah-celah kayu 
penyangga atap rumah, kemudian berjalan di tembok seakan-
akan hendak menuju Ahmad. Kakaknya melihat kalajeng-king 
itu, namun dia tidak berani mengusirnya karena takut disengat, 
diapun menghindar. 

Kalajengking itu mendekat ke arah Ahmad. Kakaknya ber-
diri agak jauh sambil terus memperhatikan. Akhirnya kala-
jengking itu sampai di kepala Ahmad yang sakit. 

Kalajengking itu mengitari kepala Ahmad, lalu menye-
gatnya. Kemudian berpindah sedikit dan kembali menyengatnya. 
Kemudian berpindah lagi ke bagian yang lain dan menyengatnya. 
Maka nanah menyembul keluar dari kepala Ahmad. Kakaknya 
menjadi panik melihat kejadian itu. Kemudian kalajengking itu 
berjalan di atas gumpalan darah dan nanah, hingga sampai ke 
tembok lalu naik, kemudian kembali ke tempatnya semula. 

Kakaknya berteriak memanggil ayah dan saudara-saudaranya 
yang lain. Merekapun datang. Merekapun lama membersihkan 
dan mengeluarkan darah dan nanah di kepala Ahmad sampai 
habis. Tak lama berselang Ahmad membuka matanya, lalu 
bangun bersama mereka. (Kisah ini dibawakan oleh At-Tunukhi 
dalam bukunya “Al-Faraj”.

Betapa banyak ujian yang sebenarnya adalah anugerah. 
Betapa banyak orang yang sabar, buah kesabarannya adalah 
jalan keluar. 

Sutama-utama ibadah adalah menanti dan berharap kepada 
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Allah jalan keluar dari musibah. Hal inilah yang membuat seorang 
hamba senantiasa mengikat hatinya hanya kepada Allah. Inilah 
yang dirasa dan dilihat oleh orang yang sedang sakit ataupun 
yang sedang tertimpa musibah. Terlebih apabila orang sakit itu 
telah pesimis dan putus asa dengan pengobatan dari makhluk. 
Saat dia putus asa dari mereka, diapun mengikat hatinya hanya 
kepada Allah. Dia berdo’a, “Wahai Rabb-ku, tidak ada yang 
tersisa untuk menyembuhkan penyakit ini selain Engkau”, 
akhirnya dia sembuh dengan seizin Allah. Inilah sebab terbesar 
yang dibutuhkan oleh mereka yang sangat terdesak. 

@@@
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Allah Mengangkat Derajat 
Mereka

Pada suatu hari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
menemui ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha. Ketika itu ‘Aisyah 
mengikat kepalanya dengan selendang. Dia mengikatkan se-
lendang itu dengan kencang karena sakit yang sangat. Rasulullah 
bertanya, “Apa yang terjadi denganmu wahai ‘Aisyah?” 

“Demam, semoga Allah tidak memberkahinya,”  jawab 
‘Aisyah. 

Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

َها َ�ْأُكُل َخَطاَيا اْبِن آَدَم َكَما َ�ْأُكُل النَّاُر  ل َ�ُسبِّي الُحَمى َفِإنيَّ
اْلَحَطَب

“Janganlah engkau mencela demam, karena sesungguhnya 
de-mam itu menghapus kesalahan anak Adam seba-gaimana 
api melahap kayu bakar.” (HR. Muslim). 

Allah menguji sebagian hamba-Nya untuk mengangkat 
derajat mereka. Sungguh seorang hamba mendapat kedudukan 
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tinggi di surga yang tidak dapat dia raih dengan amal, namun 
Allah mengujinya dengan berbagai ujian untuk mengangkatnya 
ke tempat itu. 

Ibnu Hibban meriwatkan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi 
wa sallam bersabda, 

ْبَتِلْيِه  زَاُل ييَ ُلُغَها ِبَعَمٍل، َفَما ييَ بيْ ِإنَّ الرَُّجَل َلَيُكْوُن َلُه ِعْنَد اهلِل اْلَمْنزَِلُة َفَما ييَ
ْبِلَغُه ِإيَّاَها .. ِبَما َيْكَرُه َحتَّى ييُ

“Sesungguhnya seorang laki-laki benar-benar mendapatkan 
kedu-dukan di sisi Allah. Dia tidak dapat menggapai kedudukan 
itu dengan amal, (namun)  Allah senantiasa mengujinya dengan 
sesuatu yang dia benci sehingga Allah menyampaikannya pada 
kedudukan itu.” 

Di dalam kitab Al Adabul Mufrad karya Imam Bukhari, dari 
Abu Hurairah dia berkata, “Tidak ada penyakit yang menimpaku 
yang lebih aku sukai selain demam, karena demam itu merasuk 
ke dalam bagian-bagian tubuh dan persendian yang jumlahnya 
mencapai tiga ratus enam puluh bagian.” 

@@@
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Orang-Orang Tangguh

Abu Abdillah tidaklah terlalu istrimewa dibanding sahabat-
sahabatku yang lain, namun Allah-lah yang menjadi saksi atas 
kesungguhannya dalam kebaikan.

Beliau memiliki semangat tinggi dalam berdakwah. Yang 
paling terlihat adalah saat beliau bekerja. Beliau bekerja sebagai 
penerjemah di sebuah wisma penyandang tunawicara dan 
tunarungu.

Pada suatu hari beliau menghubungiku. Beliau berkata, 
“Bagaimana menurutmu jika aku menghadirkan ke masjidmu 
dua orang  penghuni wisma tunarungu untuk menyampaikan 
beberapa kalimat nasehat (ceramah) kepada para jamaah?”

Aku terheran. Aku katakan, “Akankah orang tuli memberi 
ceramah kepada orang-orang yang mampu berbicara?”

Beliau menjawab, “Benar, Aturlah waktu agar kami bisa 
datang pada hari Ahad.”

Pada hari Ahad aku menunggu kedatangannya dengan sabar. 
Aku berdiri di depan pintu masjid sambil terus me-nunggu. Tiba-
tiba Abu Abdillah datang dengan mobilnya. Beliau berhenti 
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dekat dengan pintu masjid. Beliau turun bersama dua orang 
laki-laki. Salah seorang dari mereka berjalan di sampingnya. 
Dan seorang lagi, beliau memegang dan menunutunnya.

Aku melihat orang yang pertama, ternyata dia tuli dan bisu, 
tidak bisa mendengar dan berbicara, namun masih bisa melihat. 
Orang yang kedua tuli, bisu, dan buta, tidak bisa mendengar, 
berbicara, dan melihat.

Aku mengulurkan tanganku menyalami Abu Abdillah. Orang 
yang berada di sebelah kanannya -setelah itu aku tahu namanya 
Ahmad- memandangku dengan tersenyum. Aku mengulurkan 
tanganku menyalaminya.

Abu Abdillah berkata kepadaku seraya memberi isyarat agar 
aku menyalami yang buta, “Salami juga Fayiz!”

Aku berkata, “Assalamu’alaikum, Fayiz!.”

Abu Abdillah berkata, “Pegang tangannya! Dia tidak bisa 
melihat dan mendengarmu.”

Aku menaruh tanganku pada pada tangannya, dia 
menggenggam tanganku dengan erat dan mengguncangkannya.

Mereka semua masuk masjid. Selesai shalat Abu Abdillah 
duduk di atas kursi. Di sebelah kanan beliau Ahmad dan di sebelah 
kiri beliau Fayiz. Orang-orang melihat dengan tercengang. 
Mereka tidak menyangka bahwa orang yang duduk di atas kursi 
muhadarah adalah dua orang bisu.

Abu Abdillah menoleh ke arah Ahmad dan memberi isyarat 
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kepadanya. Lalu Ahmad memainkan tangannya, sementara 
orang-orang melihat. Mereka tidak paham sedikitpun. Aku 
memberi isyarat kepada Abu Abdillah agar menerjemahkannya 
dalam bentuk kata-kata.

Beliau berkata, “Ahmad menceritakan kepada Anda se-
mua kisah saat dia mendapatkan hidayah. Dia mengatakan 
kepada Anda, ‘Aku terlahir tuli. Aku tumbuh dalam kesulit-
an dan perjuangan, sementara keluargaku menelantarkanku. 
Mereka tidak memperhatikanku. Aku melihat orang banyak 
berbondong-bondong pergi ke masjid, aku tidak tahu untuk 
apa mereka ke masjid. Terkadang aku melihat ayahku 
membentangkan sajadahnya rukuk dan sujud, aku tidak tahu 
apa yang dilakukannya itu. Ketika aku bertanya sesuatu kepada 
keluargaku, mereka menyepelekanku dan tidak meresponku.”

Kemudian Abu Abdillah diam. Beliau  menoleh ke arah 
Ahmad dan memberi isyarat kepadanya. Ahmad lalu mene-
ruskan ceritanya. Dia mengisyaratkan dengan kedua tangan-
nya. Kemudian rona wajahnya berubah seakan-akan dia tampak 
hanyut dengan ceritanya sendiri. Abu Abdillah me-nundukkan 
kepala. Ahmad lalu menangis sesenggukan. Kebanyakan hadirin 
terbawa menagis pula walaupun mereka tidak tahu mengapa 
mereka menangis. Ahmad meneruskan ceritanya dengan bahasa 
isyarat  dengan kesan yang begitu mendalam, lalu dia berhenti.

Lalu Abu Abdillah berkata, “Ahmad bercerita kepada 
Anda sekalian masa perubahan dalam hidupnya, bagaimana dia 



54

mengenal Allah dengan sebab bertemu seseorang di jalan yang 
kemudian mengasuh dan mengajarinya, bagaimana dia memulai 
shalat, merasakan nikmatnya shalat sesuai kadar kedekatannya 
kepada Allah dan mengharapkan pahala yang besar karena 
cobaan yang dideritanya, bagaimana dia merasakan manisnya 
iman.” 

Abu Abdillah terus menceritakan kepada kami kisah-kisah 
lain yang dialami Ahmad. Kebanyakan orang-orang terbawa 
dan tersentuh dengan ceritanya itu. Adapun aku, aku sendiri 
lalai dan kurang fokus mendengarkan cerita itu. Terkadang 
aku memandang Ahmad, dan terkadang memandang Fayiz. 
Aku berkata dalam hati, “Itu Ahmad, dia masih bisa melihat 
dan mengerti bahasa isyarat,  Abu Abdillah berkomunikasi 
dengannya dengan bahasa isyarat.” Aku melihat ke arah Fayiz, 
“Bagaimana Abu Abdillah akan berkomunikasi dengan Fayiz 
sementara dia tidak bisa melihat, mendengar, dan berbicara?” 

Selesailah Ahmad berbicara. Dia mengusap sisa air mata-nya. 
Abu Abdillah menoleh ke arah Fayiz. Aku berkata da-lam hati, 
“Hah, apa yang akan dia lakukan? Abu Abdillah memukulkan 
tangannya ke punggung Fayiz, maka Fayiz berpindah seperti 
lotre. Dia menyampaikan ceramah yang sangat berkesan. 
Tahukah Anda bagaimana dia menyampai-kannya??

Dengan kata-kata? Tidak mungkin. Dia seorang yang bisu 
dan tidak bisa berbicara.

Dengan isyarat? Tidak mungkin. Dia seorang yang buta, 
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tidak akan tahu bahasa isyarat.

Dia menyampaikan kalimat dengan sentuhan. Benar, de-
ngan sentuhan. Abu Abdillah selaku penerjemah meletakkan 
tangannya di hadapan Fayiz. Lalu Fayiz menyentuhnya de-ngan 
sentuhan yang mengandung arti. Dari situ penerjemah bisa 
memahami apa maksud Fayiz lalu menceritakan kepada kami 
apa yang beliau pahami dari bahasa sentuhan Fayiz.

Selama empat menit beliau selesai menerjemahkan. Se-
mentara Fayiz diam dan tenang. Dia tidak tahu apakah pe-
nerjemah sudah selesai atau belum karena dia tidak mendengar 
dan tidak juga melihat. Manakala penerjemah selesai, beliau 
menepuk punggung Fayiz lalu Fayiz memegang tangan beliau. 
Penerjemah meletakkan tangannya di hadapan Fayiz. Kemudian 
menyentuhnya lagi dengan sentuhan yang mengandung arti.

Pandangan orang-orang berbolak-balik antara Fayiz dan 
penerjemah. Sesekali mereka terkagum-kagum dan sesekali 
mereka heran dan penasaran. 

Fayiz menganjurkan orang-orang untuk bertaubat. 
Terkadang dia memegang dua telinganya, terkadang lidahnya, 
dan terkadang dia meletakan tangan di kedua matanya. Dengan 
itu dia memerintahkan orang-orang untuk menjaga pendengaran 
dan penglihatan dari hal-hal yang haram.

Aku memandangi orang-orang. Aku melihat sebagian mereka 
berulang-ulang mengucapkan “Subhaanallah.” Seba-gian yang 
lain berbisik-bisik dengan orang di sampingnya. Sebagian lain 
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mengikuti dengan seksama. Dan sebagian lainnya menangis.

Adapun aku, pikiranku terbang jauh. Aku membanding-
kan kemampuan Fayiz dengan kemampuan mereka. Kemu-
dian aku membandingkan pengorbanan Fayiz untuk agama ini 
dibandingkan pengorbanan mereka. Semangat yang dimi-liki 
seorang yang buta, tuli, dan bisu mengalahkan semangat mereka 
semuanya.

Manusia, seribu dari mereka seolah satu orang saja

Dan satu orang seolah seribu apabila dia memerintah atas 
kita

Seorang laki-laki dengan kemampuan yang sangat terbatas. 
Akan tetapi dia berjuang untuk berkhidmat bagi agama ini. Dia 
merasa dirinya adalah bagian dari tentara Islam. Dia menggerakkan 
tangannya dengan keras, seolah hendak berkata,

“Wahai orang yang meninggalkan shalat.. sampai 
kapan??”

“Wahai orang yang mengarahkan pandangannya kepada 
yang haram.. sampai kapan??”

“Wahai orang yang berkubang dalam lumpur kemaksiatan.. 
wahai orang yang memakan barang haram.. dan wahai orang 
yang terjerumus dalam kesyirikan.. sampai kapan? Apakah 
tidak cukup serangan musuh-musuh Islam terhadap agama kita? 
Justru kalian menambah menyerangnya juga?!”

Seorang yang cacat menggerak-gerakkan wajahnya dan 
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berputar-putar supaya bisa mengeluarkan maksud yang tersimpan 
dari dalam dadanya. Kebanyakan orang-orang sangat tersentuh. 
Aku tidak menoleh ke arah mereka, namun aku mendengar suara 
tangisan dan suara tasbih.

Fayiz selesai menyampaikan nasehatnya, lalu dia berdiri. 
Abu Abdillah memegang tangannya. Orang-orangpun ber-
himpit-himpitan untuk menyalaminya.

Aku melihatnya menyalami orang-orang. Aku merasa dia 
menganggap orang-orang itu setara dan sama. Dia menyalami 
semuanya, tidak membedakan antara penguasa dan orang 
biasa, pimpinan dan bawahan, pemerintah dan rakyat. Ikut 
menyalaminya orang-orang kaya dan orang-orang miskin, 
orang-orang terhormat dan orang rendahan, mereka semua di 
sisinya sama.

Aku berkata dalam hati, “Andai saja ada beberapa orang 
yang bermanfaat sepertimu wahai Fayiz.” Abu Abdillah 
mengambil tangan Fayiz lalu membawanya keluar dari masjid. 
Baik penerjemah dan Fayiz, keduanya larut dalam kegembiraan 
yang membuncah.

Duh.. Alangkah sempitnya dunia. Berapa banyak orang 
yang tidak diuji dengan seperempat ujian Fayiz namun tidak 
sanggup keluar dari kesedihan dan kesempitan. Di manakah 
orang yang terkena penyakit menahun, gagal ginjal, lumpuh, 
jantung koroner, diabetes? Mengapa mereka tidak merasa 
nikmat dengan hidup mereka dan selalu mengeluhkan keadaan 
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mereka??

Alangkah indahnya Allah menguji hamba-Nya lalu Allah 
melihat hati hamba itu dalam keadaan bersyukur, ridha, dan 
mengharapkan ganjaran dari-Nya.

Hari-hari berlalu, gambaran wajah Fayiz tergambar di 
benakku. Aku menemui Abu Abdillah sesudah itu. Aku 
menanyakan kepadanya tentang Fayiz.

Beliau berkata, “Aahh.. orang buta yang satu itu memiliki 
banyak keajaiban”

“Bagaimana bisa begitu?” Tanyaku.

Beliau menjawab, “Dalam hidupku aku tidak pernah melihat 
orang yang lebih bersemangat mengerjakan shalat daripada 
Fayiz. Fayiz tinggal di pinggiran kota Riyadh. Kami membuatkan 
untuknya sebuah bilik kecil di wisma tunarungu. Kami 
mempekerjakan seseorang untuk mengurusinya, memasakkan 
makanan, dan membangunkannya untuk shalat. Pekerja itu 
mendatanginya setiap waktu shalat akan tiba, membuka pintu 
dan menuntunnya. Fayiz bangkit untuk berwudhu, kemudian 
menunggu pekerja itu di bawah pintu wisma untuk mengambil 
tangannya dan menuntunnya untuk shalat.

Pada suatu ketika pekerja itu datang terlambat. Maka Fayiz 
menggedor-gedor pintu wisma agar pekerja itu segera datang. 
Tatkala pekerja itu benar-benar terlambat dan Fayiz merasa 
yakin akan terluput dari shalat, dia merangkak sendiri menuju 
masjid. Antara dia dan masjid ada dua buah jalan yang saling 
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berhadapan. Dia berjalan dan mengisyaratkan dengan tangannya 
bagi pengendara mobil, jika seandainya di sana terdapat mobil. 
Beberapa mobil bertabrakan karena sebab dia, sementara dia 
sendiri tidak tahu tentang tabrakan itu.

Fayiz memiliki banyak keajaiban. Suatu ketika aku datang 
ke wisma pada waktu ashar. Ternyata seluruh penghuni wisma 
menungguku di depan pintu. Mereka mengisyaratkan bahwa 
Fayiz sedang ada masalah. Akupun menemui Fayiz, waktu itu 
aku melihatnya dalam keadaan sangat marah. Dia melemparkan 
tutup kepalanya ke belakang, sementara orang-orang tuli tidak 
bisa memahaminya.

Ketika aku meletakkan tanganku pada tangannya, akupun 
tahu. Dia menggenggam tanganku dan menyentuhnya de-
ngan sentuhan tertentu. Kemudian aku menyentuhnya dengan 
sentuhan yang serupa. Marahnyapun mereda. 

Tahukah Anda apa yang membuatnya marah? Di waktu 
subuh hari itu dia terlewatkan shalat berjamaah. Dia ber-kata, 
“Pecat pekerja itu..! Gantilah dengan yang lain..!”. Dia menahan 
air matanya sementara aku berusaha menenangkannya. 

Semoga Allah merahmati Fayiz, dan semoga Allah merah-
mati kita.

@@@
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Kemauan yang Besar

Aku berangkat ke Swedia pada bulan Ramadhan dalam 
rangka safari dakwah untuk mengisi beberapa pengajian. 
Beberapa orang ikhwah mengajakku ke sebuah Markaz Islam 
untuk bertemu sejumlah pemuda muslim Swedia. 

Aku masuk ke Markaz setelah zuhur. Aku dapati mereka 
telah berkumpul menunggu kehadiranku. Mereka semua duduk 
dengan tenang di atas lantai. 

Pandanganku tertuju kepada seorang anak muda. Umurnya 
kira-kira lima belas tahun, namanya Muhammad, berkebangsaan 
Swedia namun sebenarnya asli Somalia. Aku melihatnya 
duduk di atas kursi bergerak-gerak. Kedua tangannya diikat 
di bagian samping kursi dikarenakan terus menerus bergerak 
tanpa diketahui sebabnya, dan dia tidak mampu mengontrolnya. 
Dengan kondisi seperti itu dia tidak bisa berbicara, dan kepalanya 
tertunduk sepanjang waktu. 

Aku mendekatinya dengan wajah berseri. Dia tersenyum 
memandangku dan berangan-angan seandainya mampu berdiri. 
Aku mengucapkan salam kepadanya. Ternyata dia tidak mengerti 
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bahasa Arab, namun mengerti bahasa Inggris dan bahasa Swedia, 
juga bahasa Somali.  

Aku mulai berbicara tentang sakit, keutamaanya, dan 
besarnya pahala orang sakit. Dia menganggukkan kepala tanda 
mengiyakan. Aku melihat di depannya diikatkan papan kecil. 
Di atas papan itu terdapat sebuah kertas tipis dengan beberapa 
gambar kotak persegi. Tiap kotak bertuliskan kalimat penting; 
terimakasih.. saya haus.. aku tidak bisa.. temui saudaraku.. dan 
sebagainya. 

Aku kagum dengan lembaran ini. Salah seorang hadirin 
memberitahuku bahwa apabila anak muda ini ingin berbicara, 
maka dia menggerakkan tongkat kecil  yang diikatkan di 
kepalanya. Dia menggerakkan kepalanya sampai ujung 
tongkat menunjuk salah satu kotak yang diinginkan. Dari situ 
mereka tahu apa yang dia mau. Inilah satu-satunya cara untuk 
berkomunikasi dengannya. Dia tidak bisa berbicara, juga tidak 
mampu menggerakkan kedua tangannya. 

Aku menceritakan kepadanya karunia Allah kepada kita 
berupa agama ini. Jika seseorang telah memegangi Islam, maka 
tidaklah penting sekalipun dunia hilang dari dirinya. 

Aku melihat Muhammad ini adalah seorang dai besar. 
Mengapa?? Akan aku beritahukan kepada Anda tentang hal 
itu. 

Kementrian urusan kemasyarakatan Swedia telah menugaskan 
dua orang pekerja untuk mengurusinya pada pagi hari, dan 
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dua orang lagi mendatanginya pada waktu sore. Apabila yang 
datang kepadanya bukan orang muslim, dia menunjuk ke kertas 
isyarat untuk menghubungi temannya fulan. Apabila pekerja itu 
menghubungi temannya, dia memintanya untuk bertanya tentang 
Islam. Maka temannya menjawab pertanyaan itu. Pekerja itu 
lalu menghafalnya dan menjelaskan di depannya. Kemudian dia 
meminta pekerja itu bertanya tentang keadaan orang muslim dan 
orang non muslim pada hari kiamat. Maka temannya menjawab 
dan pekerja itupun menerangkan di depannya. Hingga apabila 
pekerja itu sudah memahaminya, dia meminta pekerja itu 
membuka laci meja, pekerja itu akan menemukan buku tentang 
ajakan kepada Islam, lalu mengambil dan membacanya. 

Sungguh banyak orang yang terpengaruh dengan cara ini, 
milik Allah mutiara Muhammad. Alangkah besar kemauannya. 
Sakit tidak membuatnya berpangku tangan untuk berdakwah, 
bahkan dia senantiasa ceria dan gembira. 

Ridhalah dengan apa yang Allah takdirkan untukmu, maka 
engkau menjadi seorang mukmin sejati. Ketahuilah, seluruh 
manusia akan dihisab tentang kemampuan yang Allah berikan 
kepadanya : pendengaran, penglihatan, lisan, dan akal. 

Sungguh orang-orang lebih mudah menerima nasehat dari 
orang sakit atau orang yang tertimpa musibah daripada nasehat 
dari orang yang sehat sentosa. Maka mengapa engkau tidak 
mau menjadi da’i dengan keadaanmu seperti ini? Engkau bukan 
orang yang lemah, insya Allah. 



63

Aku katakan, dakwahilah para dokter itu, perawat, orang 
sakit, dan orang-orang yang datang membesuk. Jadilah orang 
yang penuh berkah. Nasehati yang ini untuk menunaikan shalat, 
nasehati yang itu untuk menjaga pandangan dan kemaluan, 
nasehati yang ketiga untuk memelihara waktu, nasehati yang 
keempat… dan seterusnya.

@@@
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Khalid, Seorang Anak Tuna 
Rungu

Dr. Abdul Aziz bercerita, 

“ Praktekku pada hari itu penuh dengan pasien. Kebanyakan 
mereka datang dari tempat yang jauh, terlihat dari penampilan 
dan pakaian mereka. Mereka masuk dengan tertib, penyakit 
yang beraneka ragam dengan kondisi yang beragam pula. 

Masuklah Khalid, seorang anak berusia sepuluh tahun 
bersama dua orang keluarga pendamping pasien. Dia telah 
beberapa kali datang ke praktekku bersama seorang lelaki 
yang aku pikir adalah bapaknya, untuk memeriksaan kesulitan 
pendengaran yang dia alami dari sejak lahir.

Ketiganya duduk. Akupun tahu salah seorang pendamping 
itu adalah bapaknya, dan yang lain adalah orang yang sering 
kulihat datang bersamanya. Orang itu berbicara cukup lama. 
Dia adalah pamannya yang memperhatikan dan mengikuti 
pengobatannya sejak beberapa tahun lalu. 

Pamannya duduk dan berbicara panjang lebar tentang Khalid 
dan bagaimana pendengaran Khalid membaik dengan alat bantu 
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dengar yang dipakai beberapa tahun terakhir ini. Dia bercerita 
dengan nada sedih seolah-olah dialah yang sakit. Berulang-ulang 
dia berkata, “Anda benar Dok, dengan  alat ini pendengaran 
Khalid kembali seperti orang normal dengan karunia Allah.” 

Pamannya itu sangat senang dengan hasil ini, dan bagaimana 
para guru yang mengajar di sekolah tuna rungu dan tuna wicara 
juga sangat antusias dengan perkembangan belajar Khalid. 

Pamannya berkata, “Dok, saya sengaja datang dengan 
membawa bapaknya Khalid, dengan harapan Anda 
berkenan memberikan alat bantu dengar kepadanya, semoga 
pendengarannya juga membaik.” 

“Ayahnya juga tuli?” Tanyaku. 

“Benar, sudah lama beberapa tahun,” jawabnya. 

Aku menoleh ke arah Khalid. Aku bertanya kepadanya, 
“Bagaimana kabarmu, Nak?”

“Alhamdulillah, baik.”  Jawabnya dengan cepat. 

“Bagaimana dengan sekolah?” Tanyaku lagi. 

“Bagus,” jawabnya. 

Khalid sudah bisa mendengar dan berbicara, namun belum 
begitu lancar. Dia butuh latihan dan bimbingan terus menerus. 
Namun tingkat kecerdasannya meningkat seiring perkembang-
an usianya. Aku meminta kepada pamannya, “Pendengaran 
Khalid akan terus membaik, dia butuh banyak latihan untuk 
melancarkan bicaranya.” Tanpa pikir panjang aku memintanya 
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memindahkan Khalid ke sekolah biasa, agar Khalid tumbuh 
dengan dunianya yang baru. 

Dia terdiam, dia menundukkan kepala. Jelas terlihat 
wajahnya tampak sedih seakan-akan aku telah membuatnya 
terluka. Rona kebingungan aku lihat di wajahnya, seolah-olah 
dia tidak percaya bahwa anak kecil itu akan tumbuh normal, 
memilki hak hidup normal sebagimana orang lain. 

Dia berkata, “Keponakanku akan tetap di sekolah tuna rungu 
dan tuna wicara.” 

Aku terkejut, “Mengapa? Apa masalahnya bagi kalian?”

Dia menjawab, “Keluarga Khalid tinggal di desa yang jauh. 
Aku tidak kuasa menyekolahkannya di sekolah biasa, karena 
Khalid harus menjaga kemampuannya berinteraksi dengan 
orang tuli, supaya dia tahu berbicara dengan keluarganya.”

“Berbicara dengan keluarganya?” Tanyaku. 

“Benar, seluruh anggota keluarganya adalah tuna rungu, 
ayah dan dua putrinya,” jawabnya.  

Aku bertanya, “Apakah hanya Khalid yang bisa mengikuti 
pengobatan?”

“Benar,”  jawabnya. 

Dia melanjutkan, “Anda perlu tahu Dok, sulit bagi kami 
meninggalkan desa bersama-sama dalam satu waktu, dan Khalid 
perkaranya penting.”

Aku bertanya, “Berapa umur saudara-saudaranya?” 
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Dia menjawab, “Sudara perempuannya yang paling besar 
telah menikah, umurnya sekitar duapuluh lima tahun, dan yang 
kedua sekitar delapan tahun.”

Aku berkata dengan tegas kepadanya, “Sekarang Anda 
datang kepadaku membawa ayahnya yang sudah tua, supaya 
kami mengobati masalah pendengarannya, lalu Anda 
meninggalkan dua orang lainnya di rumah, padahal kedua-nya 
lebih muda untuk menjalani hidupnya..!! Anak yang pertama 
telah kehilangan kesempatan belajarnya, termasuk kesempatan 
membangun keluarganya. Anak yang kedua, Anda ingin supaya 
dia kehilangan kesempatannya juga? Bukankah itu haram 
hukumnya?! Bahkan Anda ingin Khalid tetap dalam lingkungan 
kurang baik dan Anda memaksakan keinginan anda.?!”

Mulailah dia membela diri. Perkaranya bukanlah masalah 
kemampuan. Apakah benar dia tidak mampu membawa mereka 
semuanya? 

Aku lama duduk mendebatnya bahwa hal ini adalah tanggung 
jawab di pundaknya. Sebagaimana dia mampu membawa Khalid 
setiap akan kontrol dan memberi perhatian kepadanya, maka 
kedua saudara perempuan Khalid juga berhak untuk hidup 
sehat. 

Akhirnya dia berjanji akan membawa kedua saudara Khalid. 
Dia berterima kasih atas perhatianku, kemudian dia keluar. 
Dia berhenti di dekat pintu dan berkata, “Aku berjanji akan 
membawa mereka semuanya, dengan mobil kecilku, akan aku 
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tumpuk mereka satu dengan yang lain.”  

Aku tersenyum, semoga setiap orang memiliki hati yang 
putih sebersih hati orang ini. Barangsiapa memenuhi kebutuhan 
saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Seorang 
hamba senantiasa berada dalam pertolongan Allah selama hamba 
itu menolong saudaranya.

@@@
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Antara Dokter dan Pasien 
Wanita

Kita semua perlu bertanya, “Kapan seorang dokter mengo-
bati pasien wanita?”

Jawabannya: Pada asalnya dokter wanitalah yang mengo-
bati kaum wanita. Membuka aurat ketika pemeriksaan fisik 
dilakukan seperlunya. Apabila penyakit terletak pada betisnya 
maka tidak boleh melihat anggota tubuh yang lain. Demikian 
pula jika tangannya yang sakit, maka lihatlah tangannya saja 
untuk mengobatinya tanpa perlu melihat wajah dan rambutnya. 
Karena Allah Ta’ala berfirman, 

َوِإَذا َسَأْلُتُموُهنَّ َمَتاًعا َفاْسَأُلوُهنَّ ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب َذِلُكْم َأْطَهُر 
ُلوِبِهنَّ    ]الحزاب: 35[ ِلُقُلوِبُكْم َو�يُ

“Dan apabila kamu meminta kepada mereka (istri-istri 
Nabi) suatu keperluan, maka mintalah dari belakang hijab 
(tirai). Demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.” 
(Al-Ahzab: 53)  
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Tidak boleh dokter laki-laki berduaan dengan pasien wanita. 
Harus ada mahram yang menemani, entah suami atau bapaknya. 
Apabila tidak ada mahram maka harus ditemani perawat. 

Satu hal yang mengherankan, seseorang membawa istrinya 
ke dokter gigi, namun dia duduk menunggu di luar. Ketika 
ditanyakan kepadanya, “Mengapa Anda tidak ikut masuk 
bersama istri Anda?” Dia menjawab, “Supaya dia tenang, supaya 
dia tidak terganggu.”  .. ?

Bersama Dokter

Dokter adalah profesi yang mulia. Adalah ‘Isa ‘alaihissa-lam 
seorang nabi yang juga mengobati orang-orang. Dia mengobati 
orang yang buta sejak kecil dan orang yang berpenyakit sopak, 
bahkan dia menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. 
Dokter adalah profesi yang mulia dan pekerjaan terhormat. 
Oleh karena itu sudah seharusnya seorang dokter menghiasi diri 
dengan akhlak yang mulia, di antaranya:

Amanah dan menjaga rahasia-rahasia pasien. 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ْوَم اْلِقَياَمِة ]رواه مسلم[ َرُه اهلُل ييَ َر ُمْسِلمًا َستيَ َمْن َستيَ
 “Barangsiapa menutupi aurat (aib) seorang muslim, maka 

Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat” (HR. Muslim).

Sebagian orang mengetahui rahasia orang lain karena 
tuntutan profesi, semisal dokter, mufti, orang yang dipercaya 
menjaga rahasia, dan selainnya. Maka mereka semua harus 
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menjaga rahasia, kecuali jika pemilik rahasia mengizinkan untuk 
dibeberkan rahasianya. Namun terkadang boleh menceritakan 
rahasia untuk suatu kebaikan, seperti mengumumkan secara 
khusus bahwa seseorang menderita penyakit menular, atau 
menyampaikan kepada salah seorang pasangan suami istri 
bahwa pasangannya mengidap penyakit menular seksual, 
semisal AIDS.

Tidak sibuk menumpuk kekayaan demi kesejahteraan 
pribadi.

Pada suatu hari aku keluar selesai mengisi muhadharah 
(pengajian), ada satu orang mendatangiku. Dia berkata, “Syaikh, 
saya seorang pimpinan di sebuah perusahan besar yang bergerak 
di bidang produksi dan distribusi obat. Perusahan kami telah 
mengeluarkan jutaan riyal untuk periklanan dan pemasaran. Di 
bawah kepemimpinanku, perusahaan juga menyiapkan dana 
yang jumlahnya mencapai jutaan riyal untuk menjalin kerjasama 
dengan dokter-dokter.”

Aku bertanya, “Bagaimana caranya?”

Dia menjawab, “Kami mengirim Marketing representative 
(Rep/detailer) untuk memperkenalkan produk kami kepada 
dokter. Kami juga meyiapkan hadiah; jam tangan, bolpoint,  
stetoskop, dan kami menjamin ongkos transportasi untuk 
menghadiri seminar-seminar kedokteran, atau mengiming-
mengiminginya jalan-jalan piknik bersama keluarganya.  Setiap 
kali rumah sakit tempat dokter itu praktek banyak mengorder 
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produk kami, dari situ kami tahu bahwa dokter itu meresepkan 
dengan obat-obat produk kami. Lalu kamipun menambahkan 
fee (uang jasa) kepadanya. Cara ini sudah lumrah kami lakukan 
bersama dokter yang serius menjalin kerjasama dengan kami, 
bukan selainnya.”

Aku bertanya kepadanya, “Baik, apakah dokter itu mema-
kai produk  kalian demi kepentingan pasien?”

Dia menjawab, “Produk kami berarti hadiah dari kami. 
Dokter meresepkan produk kami dengan harganya yang lebih 
tinggi dibanding yang lain, sementara dia bisa saja meresepkan 
produk perusahaan lain dengan khasiat tertentu yang harganya 
lebih murah. Seperti inilah, terkadang seorang dokter meresepkan 
obat kepada pasien tanpa suatu kebutuhan mendesak, seperti 
obat penurun panas dan asam mefenamat, padahal pasien tidak 
terlalu membutuhkannya, akan tetapi untuk memenuhi target 
kami, dan dia pun mendapat imbalan.”

Aku berkata, “Yang menjadi korban adalah pasien yang 
malang, itu hartanya dan hasil keringatnya.”

Dia berkata, “Benar, akan tetapi Syaikh, pasien adalah 
pembeli obat, tak dapat dipungkiri. Maka kami membuatnya 
membeli obat dari kami, bukan dari yang lain.”

Aku berkata, “Namun pasien mengeluarkan uang lebih 
untuk membeli produk kalian, membeli obat dan suplemen yang 
sebenarnya tidak dibutuhkan, tapi hanya sekedar agar kalian 
bisa mengeruk uang mereka, benar begitu?”
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“Benar,”  jawabnya.

Dari sini aku bisa tegaskan sejelas-jelasnya kepada saudaraku 
para dokter, sesungguhnya perbuatan tercela yang dilakukan 
sebagian perusahan farmasi, maka hendaknya para dokter tidak 
meresponnya, bahkan wajib menolaknya. Beberapa perusahaan 
mengklaim di hadapan dokter keunggulan produknya dan efek 
yang mengagumkan terhadap kesembuhan. Seorang dokter yang 
cerdas dan bersih tidak akan terpengaruh dengan klaim-klaim 
dusta semacam itu. 

Di antara bentuk sikap amanah seorang dokter adalah 
memberi obat yang tepat kepada pasien sekalipun itu bukan 
dari perusahaan yang memiliki ikatan perjanjian dengannya, 
atau mendatangkan Rep kepadanya, atau memberinya sesuatu, 
atau menjanjikan jalan-jalan ke luar negeri, penginapan di hotel, 
tiket pesawat, hadiah-hadiah menarik, jam tangan dan tas yang 
mahal.

Sungguh ada obat tunggal dari perusahaan lain, lalu buat 
apa Anda memberikan obat yang lebih mahal kepada pasien? 
Ini adalah sikap berkhianat terhadap amanah. Anda tidak 
menolongnya karena Allah. Mengapa Anda membuatnya 
memakai obat yang banyak jika yang dibutuhkan satu obat 
saja?!

Menutup aurat pasien

Di sini ada sisi lain dari sikap amanah yang tidak kalah 
penting dari yang sebelumnya, yaitu menutup aurat. Sungguh 
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kami melihat sejumlah dokter, baik laki-laki maupun perempuan 
memiliki semangat yang besar dalam masalah ini, yaitu 
perhatian untuk meutup aurat pasien, baik selama pemeriksaan 
berlangsung ataupun setelahnya. Bahkan kami melihat beberapa 
dokter yang melewati pasien tiap harinya, apabila dia melihat 
seorang pasien tertidur sementara auratnya terbuka, maka dia 
segera menutupnya dengan kain ataupun selimutnya. Dan apabila 
melihat pasien tak sadarkan diri sementara anggota tubuhnya 
bergerak-gerak sehingga terbuka auratnya, maka dokter tersebut 
segera menutupinya. 

Barangsiapa menutupi aurat (aib) seorang muslim, maka 
Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan 
penentangan yang terjadi di sebagian rumah sakit, hal itu jarang 
terjadi. Akan tetapi wajib untuk memperingatkan hal ini sehingga 
para dokter dan perawat saling menasehati satu sama lain.

Berkata dokter Haris, “Di awal-awal aku mulai praktek, aku 
berharap memulai praktek yang ringan-ringan saja. Di kamar 
operasi lewatlah seorang pasien  yang sudah teranestesi (dalam 
keadaan dibius), siap-siap hendak dioperasi. Aku tidak masuk 
kamar operasi kecuali setelah persiapan selesai dimana seluruh 
tubuh pasien tertutupi kecuali bagian yang akan di operasi 
saja.

Pernah satu kali aku masuk saat persiapan operasi. Aku 
melihat seorang pemuda telah teranestesi penuh dan terbaring 
di meja operasi. Tubuhnya terbuka tidak ada satupun kain yang 
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menutupinya. Demikian itu karena perawat yang bertugas 
mengganti pakaian telah melepas pakaiannya, namun setelah 
itu  perawat yang bertugas memasangkan pakaian tidak 
mamakaikan pakaian untuk menutupinya. Dan seorang dokter 
di bagian pre opp mengabaikan hal itu seolah-olah dia tidak 
mempedulikannya. Kemudian urusan mulai bertambah ruwet. 
Sulit bagiku untuk menceritakannya kepada para pembaca. 
Dadaku terasa sempit seharian penuh.

Berkata dokter Sarah, “Adapun di kamar operasi  terjadilah 
apa yang terjadi tanpa ada perasaan bersalah. Ada seorang wanita 
tergeletak di atas meja operasi dalam keadaan tidak tertutupi sama 
sekali. Ya, demi Allah, itu terjadi di kamar operasi. Padahal di 
sana ada petugas anestesi, mahasiswa, dan dokter-dokter. Ketika 
aku berkata, “Tutupilah dia !!” Berkatalah seorang kepala tim 
“Kita ini semuanya dokter.” Aku berkata sendiri, “Baik, apabila 
kita-kita ini adalah dokter, lantas apakah kita membiarkan aurat 
orang lain terbuka??” Aku menambahkan, seandainya wanita 
itu adalah istrinya, maka dia tidak akan membiarkan seorangpun 
melihatnya.”

Supaya tidak terjadi salah persepsi,  harus aku katakan, “Dua 
kejadian yang aku bawakan ini memang jarang terjadi. Aku 
menceritakannya sekedar untuk mengingatkan saudara-saudara 
kami para dokter dan perawat agar mereka tidak menyepelekan 
hal ini.
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Rendah hati karena Allah dan berlemah lembut terhadap 
sesama.

Mengetahui hukum-hukum syariat.

Mempelajari hukum-hukum syariaat yang berkenaan dengan 
pengobatan dan orang sakit sesuai kemampuan. Sudah seharusnya 
bagi dokter setidak-tidaknya mengetahui ilmu-ilmu fiqih dan 
hukum-hukum ibadah, karena orang-orang akan meminta fatwa 
kepadanya tentang masalah kesehatan yang terkait dengan 
ibadah, sekaligus mengajari bagaimana melakukan thaharah 
(bersuci) dan shalat.

Sebagian pasien terkadang tidak shalat bukan karena tidak 
ingin shalat, tetapi karena mereka tidak tahu tata cara bersuci 
dan shalat bagi orang sakit. Ketika kami menasehati beberapa 
pasien, ada yang berkata, “Bagaimana aku akan shalat sementara 
pakaianku terkena najis? Bagaimana aku akan shalat sementara 
tempat tidurku tidak menghadap kiblat?” Lalu siapakah yang 
bertanggung jawab atas mereka-mereka itu?!

Dalam satu hari urusan akan jadi mudah jika disediakan 
buku-buku ringkas berisi fatwa-fatwa kesehatan dan hukum-
hukum syar’i yang berkaitan dengan orang sakit. Sebenarnya 
mudah bagi dokter dan pasien untuk mendapatkan faidah lewat 
cara ini.

Menjauhi persaksian palsu.

Sebagian instansi hukum membutuhkan informasi 
kesehatan yang akurat tentang benar tidaknya kondisi sakit 
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untuk pertimbangan pemberian izin, atau pemberhentian, 
atau pemberian tunjangan, atau untuk urusan lainnya. Maka 
seharusnya seorang dokter apabila memberikan persaksian atau 
menulis surat keterangan untuk memberikannya sesuai dengan 
kondisi yang sebenarnya. Janganlah karena alasan kekerabatan, 
pertemanan, atau kebaikan seseorang mendorongnya 
memberikan kesak-sian yang menyelisihi keadaan sebenarnya, 
sehingga jadilah kesaksiannya itu adalah kesaksian palsu. Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

َلى َيا َرُسْوَل اهلِل ! َ�اَل : اْلِْشرَاُك  بُِّئُكْم ِبَأْكَبِر اْلَكَباِئِر ؟ َ�اُلْوا : بيَ َأَل ُأنيَ
ْوُل الزُّْوِر.. َأَل  ِباهلِل وُعُقْوُق اْلَواِلَدْيِن، ُ�مَّ َصَمَت َمِليًّا َوَ�اَل : َأَل َو�يَ

ْوُه َل  ْوُل الزُّْوِر.. َفَما زَاَل ُيَكرُِّرَها َحتَّى َحَسبيُ ْوُل الزُّْوِر.. َأَل َو�يَ َو�يَ
َيْسُكُت ]رواه الشيخان[

“Maukah kalian aku beritahukan dosa yang paling besar? 
“Tentu wahai Rasulullah,” jawab para sahabat. Nabi bersabda, 
“Menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua.” 
Kemudian beliau diam agak lama, lalu beliau melanjutkan, 
“Dan bersum-pah palsu.. bersumpah palsu.. bersumpah 
palsu.” Beliau terus mengulang-ulangnya sampai-sampai para 
sahabat menyangka beliau tidak akan diam” (HR. Bukhari dan 
Muslim).

Seorang penyair berkata,

Jangan engkau menulis sesuatu dengan tanganmu  
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Selain yang membuatmu senang saat melihatnya pada hari 
kia-mat nanti 

Tidak merendahkan dokter lain di hadapan pasien.

Seorang dokter atau terkadang juga perawat telah berletih 
belajar sehingga mencapai gelar dan kompetensi yang tinggi. 
Walaupun begitu tidak sepantasnya dia banyak menyebut-nyebut 
dirinya, kehebatannya, ketajaman terapi dan keterampilannya, 
lalu dia menganggap kurang teman-temanya yang lain yang 
masih satu profesi dengannya, sehingga dengan itu dia 
mengambil alih pasien yang telah berobat kepada temannya. 
Dan terkadang pasien yang diobati jadi terbebani membuang  
waktu untuk menceritakan hasil terapi yang dia beri, terlebih 
apabila hasil kerjanya yang sebenarnya tidak disebut-sebut di 
depannya.

Penyakit itu ada dua, penyakit hati yang bersifat maknawi 
dan penyakit badan yang  bisa dilihat dan dirasa. Maka alangkah 
indahnya seandainya dokter pandai mengobati dua penyakit 
ini.

@@@
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Di atas Kasur Kematian

Apa yang harus dilakukan seorang dokter bila menghadapi 
pasien yang sedang sakaratul maut? Apabila terlihat jelas tanda-
tanda kematian, dan diduga kuat pasien akan meninggal dunia, 
maka disunnahkan mentalqinnya dengan kalimat “Laa ilaaha 
illallah.” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ْوا َمْوَ�اُكْم َل ِإَلَه ِإلَّ اهلُل ]رواه مسلم[ َلقِّنيُ
“Talqinlah orang yang (hendak) meninggal diantara kalian 

dengan Laa Ilaaha illallah.” (HR. Muslim)

 Mentalqin hendaklah dengan lembut. Jangan mengata-kan, 
“Wahai fulan, ucapakan ‘Laa ilaaha illallah’ karena ajalmu 
telah tiba..!!.” Tidak.. Akan tetapi mungkin dengan menyebut 
Allah di sisinya dan mengucapkan kalimat syahadat. Apabila 
dia mendengarmu menyebut Allah dan mengucapkan syahadat, 
maka dia akan ingat kepada Allah lalu bersyahadat. 

Benar, meskipun orang itu kafir, tidak mengapa engkau 
katakan dengan jelas, “Ucapkanlah Laa Ilaaha Illallah.” Karena 
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepada paman beliau 
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Abu Thalib di saat kematian mendatanginya, 

َيا َعمِّ ُ�ْل َل ِإَلَه ِإلَّ اهلُل َكِلَمًة ُأَحاجُّ َلَك ِبَها ِعْنَد اهلِل 
“Wahai paman, ucapkanlah Laa Ilaaha illallah, satu kalimat 

yang akan aku jadikan hujjah untukmu di sisi Allah.” 

Nabi juga bersabda kepada seorang anak yahudi yang beliau 
jenguk disaat anak itu di atas kasur kematiannya. “Wahai anak 
muda, ucapkan Laa Ilaaha illallah.” Beliau terus mengulang-
ulangnya sampai anak tersebut mengucapkannya. Kemudian 
anak itu meninggal. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 

َقَذُه ِمَن النَّاِر ]رواه أحمد[ َاْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذْي َأنيْ
“Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari 

api neraka” (HR. Ahmad). 

Sudah seharusnya bagi orang orang yang menyaksikan saat-
saat kematian untuk menuntun orang yang hendak mening-gal 
agar berbaik sangka kepada Allah dan  menenangkan jiwanya.  
Karena terkadang pikiran orang yang mau mening-gal terganggu 
dengan anak-anak yang ditinggalkan, akan terlantar dan miskin. 
Engkau harus mengingatkannya bahwa Allah adalah Dzat Yang 
Maha Memberi rizki. Sesungguhnya Dzat yang telah menciptakan 
makhluk tidak akan menyia-nyiakan mereka, Maha suci Dia, 
sehingga orang itupun meninggal dengan tenang dan damai. 

@@@
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Dokter dan Dakwah

Aku membaca sebuah artikel tentang kegiatan kristenisasi. 
Artikel itu membahas metode-metode kristenisasi, penguasaan 
tempat dan hal-hal yang berhubungan dengan keperluan banyak 
orang. 

Di antara point penting artikel tersebut adalah perkataan 
salah seorang instruktur dan koordinator dokter untuk misi 
kristenisasi, “Di mana kamu menemukan manusia di situ kamu 
akan menemukan penyakit. Di mana ada penyakit di situ ada 
kebutuhan pada dokter. Di mana ada kebutuhan pada dokter maka 
di situ ada kesempatan untuk menyebarkan misi kristenisasi.” 

Setelah membaca perkataan ini, aku tergerak untuk 
membeberkan upaya keras mereka menyebarkan misi kristenisasi 
lewat jalur kedokteran. Di antaranya adalah mereka mendirikan 
organisasi kristenisasi dengan nama Amal Keberkatan 
Internasional (ed-). Organisasi ini di bawah organisasi Jaringan 
Penyebar Berita Al-Masih yang diketuai oleh seorang missionaris 
Amerika bernama Bet Robertson, salah seorang kandidat 
pemilihan Amerika Serikat tahun 1987.  
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Organisasi  tersebut berdiri untuk menyediakan pesawat 
Locheed (L-50-1011) untuk misi ke rumah sakit-rumah sakit 
besar dengan biaya 25 juta dolar Amerika, di lengkapi dengan 
segala perlengkapan bedah dan obat-obatan. Penerbang-an ini 
menjelajahi berbagai negara  dan singgah di tempat tertentu 
yang telah dipilih untuk mengulurkan bantuan dan melaksa-
nakan misinya selama satu minggu sampai sepuluh hari..

Misi ini memulai pelayanannya dengan lawakan, akan tetapi 
hakikat dari lawakan ini adalah mengkristenkan orang-orang. 
Sebelum memulai anamnesis dan pengobatan, seseorang akan 
ditanya terlebih dahulu tentang agamanya, kemudian diminta 
untuk mendengarkan ceramah  selama sepuluh menit seputar 
Isa Al-Masih dan agama Nasrani. Tema utama adalah tentang  
kedermawanan   sang juru selamat, al-Masih (menurut versi 
sesat mereka). Kemudian dia diberi buku-buku dan selebaran-
selebaran dengan sembunyi-sembunyi lalu diminta untuk 
mempelajarinya serta hadir ke alamat yang telah ditentukan 
setelah beberapa hari. 

Rumah sakit, kedokteran, adalah media  kristenisasi..!! 
Apakah ummat satu milyar ini (ummat Islam) tidak mampu 
untuk menghadang gerakan kristenisasi semisal ini?!.Sungguh 
mengherankan, kedokteran, rumah sakit, pesawat, untuk 
kristenisasi..!

Semoga Allah merahmati Imam Syafi’i atas apa yang beliau 
katakan tentang kaum muslimin dan kedokteran, “Mereka 



83

mengabaikan sepertiga ilmu, dan menyerahkannya kepada 
orang Yahudi dan Nasrani.” 

 Dan yang menambah keyakinan kami akan pentingnya 
dakwah dalam ruang lingkup kedokteran, adalah karena 
kedokteran bertalian erat dengan kehidupan manusia. Siapakah 
orang yang tidak pernah sakit dan tidak pernah keletihan?  
Semua orang seperti itu pada umumnya. Karena itu engkau 
melihat orang-orang bersegera mencari penyembuhan. Mereka 
membayar itu semua dengan mahal. Mereka merasa butuh 
kepada dokter, berusaha berlemah lembut dengannya, menjalin 
hubungan baik, dan mencari simpatinya. 

Jika demikian, apakah tidak terbesit di kepala seorang 
dokter untuk mengambil kesempatan yang sangat berharga ini?  
Menasehati wanita yang enggan berjilbab, atau menasehati 
orang yang durhaka kepada orang tua, atau yang meninggalkan 
shalat, atau yang terjerumus dalam kemaksiatan?

Dan yang lebih penting dari itu adalah menasehati pasien 
untuk memurnikan akidah dari tamimah (jimat), ahjibah (juga 
sejenis jimat), dan lain-lain. Orang sakit biasanya dalam kondisi 
lemah akan mudah menerima saran dan anjuran dokter. Boleh 
jadi satu kata darimu mampu menyelamatkan seseorang dari 
kegelapan (syirik) menuju cahaya (tauhid). 

Di antara metode dakwah yang memungkinkan dilakukan 
seorang dokter adalah sebagai berikut: 

Membagi-bagikan kaset-kaset dan buletin-buletin yang 
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bermanfaat, membuat majalah-majalah dinding, temanya seputar 
hukum thaharah orang sakit, shalat, doa, kesabaran, dan lain-
lain. 

Membuat perpustakan Islam kecil-kecilan,  berisi kitab-
kitab, kaset-kaset, dan video kajian dalam dua bahasa -bahasa 
arab dan bahasa inggris-, bertujuan untuk memberi manfaat 
kepada kaum muslimin dan mendakwahi orang non muslim. 

Mengadakan semacam toko Maktabah Shautiyah Islamiyah 
di sebuah bilik kecil, di loket dan semisalnya, dikelola salah satu 
Tasjilat Islamiyah. Ide semacam ini sangat baik insya Allah. 

Menyampaikan kalimat-kalimat nasehat di masjid atau 
mushalla rumah sakit 

Mengadakan pertemuan ilmiah kedokteran yang menjelaskan 
tentang tujuan utama Allah menciptakan manusia. 

@@@
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Dokter dan Kunci-
Kunci Kebaikan

Sering aku duduk termenung membayangkan keadaan 
dokter bersama pasiennya. Lalu aku membandingkan profesi 
dokter dengan bidang lainnya. Aku menemukan bahwa pada 
umumnya seorang guru atau pengajar berinteraksi dengan 
banyak orang, pandangan dan pola pikir mereka tidak berbeda 
jauh, sesuai kedudukan dan cara mereka berinteraksi. Dan 
selanjutnya pengajar tersebut tidak susah payah berinteraksi 
dengan mereka.

Aku juga menemukan seorang insinyur yang berinteraksi 
dengan orang-orang yang tarafnya hampir sama, dia juga 
tidak banyak memeras pikiran. Katakan saja semisal pilot di 
pesawatnya, dia duduk di kursi kemudi dan tidak banyak 
berhubungan dengan penumpang. Begitu juga dengan seorang  
komandan pasukan, tukang besi, ataupun tukang pahat.

Adapun dokter, dia duduk di tempat prakteknya dan orang 
sakit masuk menemuinya. Di antara orang-orang sakit itu ada 
yang cerdas dan mudah memahami penjelasan dokter dan dokter 
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juga mudah memahami keluhannya.

Di antara mereka ada yang lemah daya nalarnya dan sulit 
memahami. Orang seperti itu akan kesulitan menyampaikan 
masalahnya kepada dokter dan dokter sulit pula mengorek 
informasi darinya.

“Dok, Anda tidak paham.”

“Tidak,  Anda belum mengerti maksud saya, Dok.”

“Berilah penjelasan lebih banyak.” Dan seterusnya.

Di antara mereka ada yang berburuk sangka, menyibukkan 
dokter dengan ucapannya, “Jaga niat Anda Dok! Takutlah Anda  
kepada Allah dan  jangan Anda merugikanku mengeluarkan 
uang banyak untuk membeli obat-obatan, bukankah semua 
itu tidak diperbolehkan?! Anda duduk  untuk mencuri uang 
kami.”

Di antara mereka ada yang berbaik sangka. Di antara mereka 
ada yang gampang emosi membuat dokter tidak tenang dengan 
ucapannya, “Dok, Anda tidak  mengerti penyakit saya, sudah 
sering Anda memberi obat namun saya tidak kunjung sembuh. 
Karena itu saya menyimpulkan Anda tidak tahu pengobatan 
yang baik agar saya tidak perlu datang lagi. Anda orang yang 
pandai berdalih.”

Di antara mereka ada yang lembut. Di antara mereka ada 
orang yang mulia. Di antara mereka ada yang pelit. Di antara 
mereka ada orang arab dan orang non arab, orang dewasa dan 
anak-anak, orang kaya dan orang miskin.
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Jangan Anda kira orang-orang itu sama sementara 
mereka memiliki karakter yang tidak bisa hitung bentuk dan 
jenisnya. Maka suatu keharusan bagi seorang dokter untuk bisa 
menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan setiap elemen 
dengan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan, dengan tetap 
sabar terhadap pasien saat mengobati mereka, memuliakan orang 
yang lebih tua umurnya, menyayangi anak-anak yang masih kecil, 
dan mengasihi mereka yang sedang bersedih karena tertimpa 
musibah sakit. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia 
dan bersabar atas gangguan mereka lebih baik dan lebih dicintai 
oleh Allah daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia 
dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Sebagaimana hal ini 
telah dikabarkan oleh Nabi shallallohu ‘alaihi wa sallam.

Di antara kunci-kunci kebaikan:

Berlemah lembut kepada pasien, menanyakan keadaan di 
rumah dan tentang anak-anaknya.

Mempersiapkan buletin-buletin atau buku-buku dan 
menghadiahkannya kepada pasien.

Santun terhadap keluarga pasien, menjawab pertanyaan-
pertanyaan mereka, mengutamakan mereka disela-sela dengan 
menasehati mereka.

Mengharapakan ganjaran dari Allah saat visite (mengunjungi 
pasien). Seorang muslim apabila menjenguk saudaranya sesama 
muslim maka akan terus-menerus dalam taman buah-buahan 
surga sampai dia kembali.
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Tersenyum kepada pasien. Senyummu kepada saudaramu 
adalah shadaqah.

Menunjuki pasien apa yang dia inginkan atau tempat yang dia 
tanyakan. Barangsiapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya 
maka Allah akan memenuhi kebutuhannya.

Harapkan ganjaran dari Allah saat Anda mengunjungi 
daerah-daerah bencana meninggalkan keluarga dan tempat 
tinggal Anda. Semoga Anda termasuk dalam sabda Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam,

َها ]رواه البخاري[ َيا َوَما َعَلييْ نيْ ٌر ِمَن الدُّ ْوٍم ِفْي َسِبْيِل اهلِل َخييْ رَِباُط ييَ
“Ribath (berjaga-jaga) sehari di jalan Allah lebih baik dari 

dunia dan apa yang ada di atasnya.” (HR. Bukhari).

Menghindari sikap terburu-terburu dalam menentukan obat 
dan gegabah dalam memberikan obat. Barangsiapa mengobati 
sementara dia tidak mengetahui ilmunya maka dialah yang 
bertanggung jawab (atas akibatnya).

Menutup aurat (aib) kaum muslimin. 

ْوَم اْلِقَياَمِة ]رواه مسلم[ َرُه اهلُل ييَ َر ُمْسِلمًا َستيَ َمْن َستيَ
“Barangsiapa menutupi aib seorang muslim maka Allah 

akan menutupi aibnya pada hari kiamat.” (HR. Muslim).

Menjauhi banyak bicara dan basa basi dengan pasien apabila 
di luar pasien lain sedang menunggu. Karena di antara mereka ada 
yang meninggalkan pekerjaan, kesibukan, dan anak-anaknya.
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Shalat Orang Sakit

Belum lama berselang aku dan beberapa teman bersepakat 
membentuk Lajnah Khairiyah (semacam tim sosial), bertujuan 
mengunjungi orang-orang sakit, membantu, dan menolong 
mereka saat dibutuhkan. Karena jumlah kami sedikit, kami 
memutuskan mengunjungi satu rumah sakit dulu, sebelum nanti 
yang lain. 

Rumah sakit pertama yang kami kunjungi memiliki lebih 
dari lima ratus bed (tempat tidur pasien). Kami mendatangi orang 
sakit satu persatu, kami memberi arahan dan nasehat kepada 
mereka, memotivasi mereka untuk bersabar, dan menjawab 
pertanyaan-pertanyaan mereka. 

Kami terkejut, karena ternyata lebih dari 40% orang sakit itu 
tidak mengerjakan shalat. Alasan mereka bermacam-macam. Di 
antara mereka ada yang menjamak shalat-shalat yang ditinggalkan 
setelah keluar dari rumah sakit. Di antara mereka ada yang 
berkata, “Bagaimana aku akan shalat sementara tempat tidurku 
tidak menghadap kiblat?” atau, “Bagaimana aku shalat sementara 
aku tidak mampu berwudhu?” atau, “Pakaianku terkena najis”, 
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dan lain-lain. Padahal Allah telah memberikan kemudahan 
kepada mereka. Syariat datang menghilangkan kesulitan dan 
Allah menjadikan bersama kesulitan ada kemudahan. 

Kita semua tahu bahwa shalat tidak boleh ditinggalkan 
seorang muslim selamanya, kecuali jika hilang akal karena gila 
atau pingsan yang lama. Di bawah ini penjelasan ringkas tentang 
tata cara thaharah dan shalat bagi orang sakit. 

Bagi orang sakit, dalam melakukan thaharah ada beberapa 
keadaan: 

Apabila sakitnya ringan dan tidak berbahaya jika 
menggunakan air seperti sakit kepala biasa, sakit gigi, atau 
selain itu, maka dalam hal ini tidak boleh bertayamum. 

Apabila sakitnya akan bertambah berat bila mengguna-kan 
air, maka boleh baginya bertayamum. 

Apabila orang sakit tidak bisa berwudhu atau mandi dengan 
air karena lemah, atau khawatir sakitnya akan memberat, maka 
dia boleh bertayamum dengan tanah yang bersih. Allah Ta’ala 
berfirman, 

َوِإْن ُكْنُتْم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو 
ُمْوا ]المائدة:6[ َيمَّ تيَ َلْم َ�ِجُدوا َماًء فيَ َلَمْسُتُم النَِّساَء فيَ

“Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali 
dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, 
lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah” (Al-
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Maaidah: 6) 

Apabila tidak mampu bertayammum, maka orang 
lain membantu bertayammum, mengambil tangannya dan 
menyentuhkannya pada tanah kemudian mengusap wajah dan 
kedua telapak tangannya. Apabila badan, pakaian, atau tempat 
tidurnya terkena kotoran, sementara dia tidak bisa membersihkan 
kotoran tersebut, maka dia boleh shalat dengan keadaan seperti 
itu, karena Allah Ta’ala berfirman,

ُقوا اللََّه َما اْسَتَطْعُتْم ]التغابن:61[ َفا�يَّ
“Maka bertakwalah kepada Allah menurut 

kesanggupannmu.” (At Taghabun: 16)

Orang yang mengalami luka berat ataupun cidera yang 
membahayakannya menggunakan air, sementara dia junub, 
maka dia boleh bertayammum berdasarkan dalil sebelumnya. 
Apabila dia mampu memandikan bagian tubuhnya yang sehat, 
maka dia wajib melakukannya dan bertayammum untuk bagian 
yang sakit. 

Apabila orang sakit tidak menemukan air ataupun tanah, dan 
tidak ada orang yang bisa dimintai bantuan untuk membawakan 
air atau tanah, maka dia berniat thaharah dengan hatinya dan 
shalat sesuai keadaannya. Tidak boleh dia menunda shalat. 
Allah Ta’ala berfirman, 

ُقوا اللََّه َما اْسَتَطْعُتْم ]التغابن:61[ َفا�يَّ
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“Maka bertakwalah kepada Allah menurut 
kesanggupannmu.” (At-Taghabun: 16)

Orang sakit yang terkena percikan kencing, atau keluar darah 
terus-menerus atau bau yang tidak bisa diatasi, maka dia wajib 
berwudhu setiap tiba waktu shalat dan membersihkan badan dan 
pakaian yang terkena, atau mengambil pakaian lain yang bersih 
apabila tidak memberatkannya. Apabila dia bisa meletakkan kain 
pembalut atau yang semisal pada kemaluannya untuk mencegah 
keluarnya kotoran yang beresiko mengenai pakaian dan badan, 
maka itu lebih baik. 

Apabila pada tubuh orang sakit terdapat penghalang 
untuk sampainya air (semisal gips atau perban luka), maka 
dia mengusap bagian tersebut saat berwudhu atau mandi, dan 
membasuh bagian lain yang sehat. Dan apabila terdapat luka 
yang tidak bisa dibasuh ataupun diusap (seperti luka bakar), 
maka setelah selesai berwudhu pada bagian yang sehat cukup 
bertayammum. 

@@@



93

Tata Cara Shalat Orang Sakit

Para ahli ilmu bersepakat bahwa barangsiapa yang tidak 
mampu berdiri maka dia shalat dengan duduk. Cara duduknya 
adalah yang mudah dia lakukan, diperbolehkan bagaimanapun 
caranya duduk. 

Apabila dia tidak kuat shalat dengan duduk, maka dia shalat 
dengan berbaring di sisi tubuh dengan wajah menghadap kiblat. 
Yang lebih disukai adalah berbaring di sisi tubuh sebelah kanan. 
Apabila tidak mampu berbaring di sisi tubuh, maka shalat dengan 
tidur terlentang di atas punggung dengan kedua kaki menghadap 
kiblat jika memungkinkan. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda kepada Imran bin Husain,

َعَلى َجْنٍب  َقاِعًدا َفِإْن َلْم َ�ْسَتِطْع فيَ َصلَّ َ�اِئًما َفِإن لَّْم َ�ْسَتِطْع فيَ
ْلِقًيا[ ]رواه البخاري، وزاد النسائي: َفِإن لَّْم َ�ْسَتِطْع َفُمْستيَ

“Shalatlah dengan berdiri, apabila kamu tidak mampu maka 
dengan duduk, apabila tidak mampu maka dengan berbaring di 
sisi tubuh” (HR. Bukhari. An-Nasa’i menambahkan: “Apabila 
tidak mampu berbaring maka dengan tidur terlen-tang”)
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Barangsiapa yang mampu berdiri namun tidak mampu 
rukuk atau sujud, maka dia harus shalat dengan berdiri, dan 
mengisyaratkan gerakan rukuk (yakni dengan mencondongkan 
tubuh dan membungkukan kepala), kemudian bangun dari rukuk. 
Dan apabila ingin sujud maka dia duduk dan mencondongkan 
kepala pertanda sujud, karena Allah Ta’ala berfirman, 
“Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu” (Al 
Baqarah: 238), dan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
“Shalatlah dengan berdiri”(HR. Bukhari). 

Apabila sakitnya berat atau lumpuh sehingga tidak bisa 
menggerakkan kepala, maka dia berniat rukuk atau sujud di dalam 
hati. Apabila tidak ada orang yang membantunya menghadap 
kiblat, dan dia sendiri tidak mampu menghadap kiblat, maka 
dia shalat sesuai keadaannya, ke arah mana saja yang mudah 
baginya. 

Pada beberapa pasien yang membutuhkan intervensi bedah, 
mereka meninggalkan shalat karena tidak mampu melakukan 
gerakan shalat sama sekali, atau karena tidak mampu berwudhu, 
atau karena pakaian mereka kotor. Ini merupakan kesalahan 
besar. Tidak boleh meninggalkan shalat, bahkan dia harus 
shalat sesuai keadaan. “Bertakwalah kepada Allah menurut 
kesanggupannmu” (At-Taghabun: 16)

Sebagian orang sakit berkata, “Bila aku sembuh, aku akan 
mengqadha’ shalat yang aku tinggalkan.” Ini adalah tindakan 
menyepelekan. Sebisa mungkin shalat itu dikerjakan pada 
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waktunya, tidak boleh sama sekali diakhirkan dari waktu yang 
semestinya. 

Apabila orang sakit tertidur atau lupa untuk shalat, maka 
dia wajib shalat saat terbangun atau saat dia ingat. Tidak boleh 
meninggalkan shalat sampai masuk waktu shalat yang sama 
lalu mengerjakannya, (Misal: ketinggalan sha-lat ashar, lalu 
menunggu waktu ashar berikutnya untuk mengganti shalat yang 
tertinggal, maka ini tidak boleh).

Apabila sangat berat mengerjakan shalat pada waktunya, 
maka orang sakit boleh menjama’ shalat zhuhur dengan ashar, 
shalat magrib dengan shalat isya’,baik dengan jama’ ta’khir 
atau taqdim, mana saja yang mudah baginya. Bila ingin, bisa 
mengerjakan shalat ashar pada waktu zhuhur (jama’ taqdim), 
dan bila ingin bisa juga mengerjakan shalat zhuhur pada waktu 
ashar (jama’ ta’khir). Bila ingin, bisa mengerjakan shalat isya’ 
pada waktu maghrib, dan bila ingin bisa juga mengerjakan shalat 
maghrib pada waktu isya’. Adapun shalat subuh, tidak boleh 
dijama’ dengan shalat sebelum atau sesudahnya. 

@@@
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Hukum-Hukum Berpuasa bagi 
Orang Sakit

Setiap orang sakit yang berat baginya untuk berpuasa, maka 
boleh tidak berpuasa. Allah Ta’ala berfirman, 

ٌة مِّْن َأيَّاٍم ُأَخَر ] البقرة: 581[ َوَمْن َكاَن َمرِْيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
“Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu dia 

berbuka), maka (wajib baginya berpuasa) sebanyak hari yang 
ditinggalkan itu.” (Al-Baqarah: 185). 

Adapun sakit yang ringan seperti batuk atau sakit kepala 
biasa, tidak boleh untuk tidak berpuasa. 

Apabila puasa dapat memperberat penyakit atau menghambat 
kesembuhan, dan dia butuh minum obat pada siang hari, maka 
boleh baginya untuk tidak berpuasa,  justru dibenci berpuasa, 
karena Allah Ta’ala berfirman, 

ُيرِيُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َول ُيرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر  ]البقرة: 581[
“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 

menghen-daki kesukaran bagimu” (Al-Baqarah: 185)
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Apabila berpuasa membuatnya pingsan, maka dia boleh 
berbuka dan mengganti pada hari yang lain. Apabila dia sedang 
berpuasa, kemudian pingsan ditengah hari lalu bangun sebelum 
terbenam matahari atau setelahnya, maka puasanya sah selama 
dia tidak makan dan minum apapun. Barangsiapa yang pingsan, 
atau diberi obat penenang demi kebaikannya lalu tidak sadarkan 
diri, apabila kurang dari tiga hari maka dia mengganti puasanya 
pada hari yang lain, hal ini diqiyaskan dengan orang yang tidur. 
Namun apabila lebih dari tiga hari, maka dia tidak mengqadha 
puasanya, hal ini diqiyaskan dengan orang yang hilang akal 
karena gila. (Fatwa Syaikh bin Baz)

Orang sakit yang masih diharapkan kepulihannya dan 
ditunggu kesembuhannya (seperti orang yang menjalani operasi), 
apabila berpuasa berat baginya, maka dia boleh berbuka dan 
mengqadha’ puasanya pada hari yang lain. 

Orang yang menderita sakit berat dan kronis yang tidak 
bisa diharapkan kesembuhannya, seperti kanker atau gagal 
ginjal kronis, sedangkan dia telah tua dan tidak kuat berpuasa 
atau mengqadha’ puasanya, maka dia boleh memberi makan 
satu orang miskin (fidyah), setiap hari setengah sha’ makanan 
pokok penduduk setempat (satu setengah kilogram gandum, di 
Indonesia beras_ed). 

Orang sakit yang tidak berpuasa pada bulan ramadhan dan 
menunggu sembuh untuk mengqadha’ puasanya, namun setelah 
itu dia tidak tahu penyakitnya kronis dan seterusnya dia tidak 



98

akan mempu mengqadha’ puasanya, maka dia wajib memberi 
makan satu orang miskin sejumlah hari dia tidak berpuasa. 

Barangsiapa yang menunggu kesembuhan dari penyakit yang 
(secara teori) bisa disembuhkan, namun dia meninggal dunia 
sebelum dia mengqadha’ puasanya, maka tidak ada tanggungan 
baginya ataupun bagi keluarganya. Misalnya, seseorang 
menjalani operasi pada tanggal 25 Ramadhan, lalu dia tidak 
berpuasa dan berniat akan mengqada’ puasanya setelah sembuh 
nanti, namun dia meninggal pada tanggal 30 Ramadhan, maka 
keluarganya tidak wajib mengganti puasa ataupun membayarkan 
fidyah untuknya. 

Barangsiapa yang sakit sehingga tidak berpuasa, kemudian 
sembuh dan mampu untuk mengqadha’ puasanya, namun dia 
malas sampai akhirnya dia meninggal, maka diambilkan dari 
hartanya makanan untuk fakir miskin sebanyak puasa yang 
dia tinggalkan. Namun apabila salah seorang keluarga atau 
kerabatnya bersedekah puasa untuknya (berpuasa dengan niat 
mengqadha’/ menggantikan utang puasa saudaranya), maka itu 
lebih utama, dikarenakan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam,

َمْن َماَت َوَعَلْيِه ِصَياٌم َصاَم َعْنُه َوِليُُّه
“Barangsiapa meninggal dunia sementara dia punya 

tanggung-an puasa, maka keluarganya berpuasa untuk 
(menggantikan puasa)nya”
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Sebagai contoh, seseorang menjalani operasi pada tanggal 
25 Ramadhan, lalu dia tidak berpuasa dengan niat untuk 
mengqadha’ puasanya. Dia sembuh pada tanggal 30 Ramadhan, 
namun dia malas mengqadha’ hingga akirnya meninggal pada 
bulan Dzulhijjah, maka keluarganya wajib mengqadha’kan 
puasanya atau membayarkan fidyah.1

Orang yang divonis sakit kronis sehingga dia tidak berpuasa 
lalu membayar fidyah, namun di kemudian hari ternyata 
penyakitnya sembuh setelah menjalani pengobatan, maka dia 
tidak wajib mengganti puasanya yang telah lalu, karena dia telah 
melaksanakan kewajibannya pada waktu itu (Fatwa al-Lajnah 
ad-Daimah).

Barangsiapa mengalami kelaparan atau kehausan yang 
sangat berat, dan dia yakin akan binasa, maka dia boleh berbuka 
karena menjaga diri adalah sesuatu yang wajib. Namun tidak 
boleh berbuka karena merasa berat, atau merasa letih, atau 
khawatir jatuh sakit hanya berdasarkan dugaan belaka.

Memberi makan fakir miskin (fidyah) ada dua bentuk. Dia 
boleh melakukannya pada akhir bulan Ramadhan, yaitu memberi 
makan tiga puluh orang miskin sekaligus pada akhir bulan. Dia 
juga boleh memberi makan satu orang fakir miskin di setiap 

1  Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban menggantikan puasa orang yang telah meninggal dunia. Pendapat yang lebih kuat, insya 
Allah, kewajiban menggantikan puasa keluarga yang telah meninggal hanya berlaku untuk puasa nazar, tidak termasuk puasa Ramadhan. 

Berkata Syaikh Ali Hasan al-Halaby dan Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilaly ketika mengomentari hadits Ibnu Abbas di atas: “Hadits ini umum dan 
jelas tentang disyariatkannya wali /keluarga dari yang meninggal untuk menggantikan semua jenis tanggungan puasa orang yang telah meninggal 
dunia. Dan inilah yang dikatakan oleh sebagian ulama Syafi’i. Ibnu Hazm memilih pendapat ini (7/7,8). 

Namun hadits ini tergolong hadits umum yang diperkhusus. Seorang wali /keluarga yang ditinggal tidaklah wajib menggantikan puasa keluarg-
anya yang telah meninggal kecual puasa nazar. Inilah pendapat Imam Ahmad sebagaimana tertera dalam ‘Masa-ilu Imami Ahmad’. 

Abu Dawud meriwayatkan (hal 96), beliau berkata, “Aku mendengar Imam Ahmad bin Hambal berkata, “Orang yang telah meninggal tidak 
digantikan utang puasanya kecuali puasa nazar.” Abu Dawud berkata, “Termasuk puasa Ramadhan?” Beliau menjawab, “Termasuk puasa 
Ramadhan.”(Shifatu Shaumin Nabi fii Ramadhan” hal 75-76, cet. Maktabah Islamiyah, Yordania)_penerjemah_
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hari bulan puasa. 

@@@
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Nasehat Untuk Keluarga Pasien

Pada umumnya orang-orang mengalami kesulitan berat 
tatkala sakit mendera keluarga atau orang yang dicintainya. 
Maka di rumah sakit orang yang sakit butuh keluarga yang 
mendampingi dan menemaninya, membantu, menghibur, atau 
memberi semangat kepadanya. 

Adakalanya pendamping pasien terjaga malam hari ketika 
pasien tertidur pulas. Adakalanya pendamping pasien datang 
membangunkan pasien yang belum siuman dari pengaruh 
obat  atau semisalnya. Seorang mukmin yang terjaga di malam 
hari memantau sudaranya yang sedang sakit adalah bentuk 
persaudaraan yang paling dekat. Maka bagaimana jika orang 
yang sakit memiliki ikatan rahim dengannya, seperti orang 
tua, anak, atau suami? Tidak diragukan pahala yang diterima 
semakin besar. 

Nabi kita shallallahu ‘alaihi wa sallam mengabarkan bahwa 
bahwa barangsiapa yang menjenguk orang sakit maka dia terus-
menerus berada di khirafil jannah (taman buah di surga) seolah-
olah dia siap memetik buahnya, tujuhpuluh ribu malaikat akan 
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memintakan ampun untuknya. Ini apabila dia sedang menjenguk 
orang sakit. Lalu bagaimana pendapat Anda tentang orang yang 
terus menerus membantu orang sakit dan menghiburnya?? Tidak 
lain dan tidak bukan bahwa sebagian pendamping pasien itu 
telah mengumpulkan kebaikan-kebaikan ini kemudian menutupi 
kesalahan-kesalahan yang ada padanya. 

Dikarenakan umumnya para pendamping pasien meluangkan 
waktu disela-sela kesibukan mengurusi rumah, pekerjaan, 
ataupun perniagaannya, maka kita semua selayaknya saling 
bertanya;

Bagaimana pendamping pasien memanfaatkan waktunya? 

Keberadaan keluarga pendamping pasien tersebar di mana 
saja terdapat orang sakit. Di rumah sakit, mereka bisa meruqyah 
orang sakit. Allah Ta’ala berfirman, 

زُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َورَْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِنْيَن ]السرآء:  نيَ َونيُ
]28

“Dan Kami turunkan dari Al-Qur’an sesuatu yang menjadi 
pena-war (obat) dan rahmat bagi orang-orang beriman” (al-
Isra: 82). 

ْوا ُهًدى َوِشَفاٌء  ]فصلت: 44[ ُ�ْل ُهَو ِللَِّذْيَن آَمنيْ
“Katakanlah, dia (Al-Qur’an) adalah petunjuk dan penawar 

bagi orang-orang beriman” (Fusshilat: 44)
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Meruqyah orang sakit pengaruhnya sangat besar. 

@@@

Di Rumah Sakit Askari

Seorang sahabatku bercerita, 

“Abdullah adalah seorang pemudah shalih. Aku kenal baik 
dengannya. Aku tahu ayahnya menderita penyakit jantung dan 
telah menjalani serangkaian operasi. Terakhir kali ayahnya 
masuk rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif, dan 
aku sempat mengunjunginya beberapa kali. 

Penyakit ayahnya bertambah berat, sempat pingsan dan 
tidak ingat sekelilingnya. Ketika sahabatku tadi melihat 
ayahnya tak sadarkan diri sementara orang yang menjenguk 
terus berdatangan, beliau segera menaruh kertas dipintu kamar 
bertuliskan, “Di larang masuk atas perintah dokter.” 

Setelah beberapa hari dia menelponku dalam keadaan gelisah, 
dia berkata, “Wahai Syaikh, aku ingin engkau mendatangi 
ayahku, barangkali engkau bisa membacakan ayat-ayat Al-
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Qur’an untuknya.” 

Aku segera berangkat ke rumah sakit. Aku masuk kamar 
ayahnya, tiba-tiba aku melihat ayahnya seperti mayat yang 
terbujur kaku, tak sadarkan diri sama sekali. Pada tubuhnya 
terpasang sejumlah alat yang tersambung ke monitor; untuk 
mengukur tekanan darah, yang lain untuk mengukur saturasi 
oksigen, yang ketiga untuk mengukur detak jantung, yang 
keempat untuk mengukur pernafasan, yang kelima..dst.   Di 
samping tempat tidur pasien ada perawat yang memantau 
monitor,  dia memperhatikan kami. 

Aku mendekat dan berdiri disamping kepalanya. Aku 
mengajaknya berbicara namun dia tidak membalas sama sekali. 
Aku berkata, “Wahai Abu Fulan, apabila engkau mendengarku, 
gerakkanlah jarimu.” Dia tetap terdiam tak bergerak sama sekali. 
Aku mulai membaca Al-Qur’an dengan suara yang tidak terlalu 
keras, 

  ..tsd يِن ْوِم الدِّ َاْلَحْمُد ِللِه َرّب اْلَعاَلِمْيَن، الرَّْحَمِن الرَِّحْيِم، َماِلِك ييَ

tsd .. اهلُل َل ِإَلَه ِإلَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم
Dia mulai bergerak sedikit, namun masih belum bisa 

berbicara. Tiba-tiba salah satu indikator di monitor berubah 
sehingga menimbulkan bunyi peringatan. Perawat itu terkejut 
dan segera berdiri menyesuaikannya, kemudian duduk. Tak 
lama indikator yang lain juga menimbulkan bunyi peringatan, 
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perawat itu berdiri dan menyesuaikannya. Indikator ketiga juga 
seperti itu. Perawat itu berpindah-pindah membetulkan lead-
lead monitor. 

Aku meneruskan membaca Al-Qur’an. Aku mendengar 
sahabatku berkata kepada perawat itu, ”This Qoran.. This 
Qoran.” Dia memandangi kami dengan heran dan tercengang. 
Adapun aku, aku terus melanjutkan bacaan Al-Qur’an, aku tidak 
menoleh mereka berdua. 

Aku membacakan Al-Qur’an kurang lebih tigapuluh 
menit, kemudian aku berdoa untuk kesembuhannya, lalu aku 
beranjak pergi. Adapun Abdullah, dia tetap bersama perawat 
itu bercakap-cakap dengan bahasa inggris. Aku mendengar dia 
banyak mengulang kata-kata “Al-Qur’an.. Islam.” 

Abdullah menghampiriku, dia mengucapkan terimakasih. 
Aku menggenggam tangannya,  aku berkata kepadanya, “Tahukah 
engkau, aku tidak paham sedikitpun apa yang terjadi. Apa itu 
lead monitor yang membuat kita terkejut? Mengapa perawat itu 
begitu panik? Mengapa engkau berbi-cara kepadanya tentang 
Al-Qur’an? Mengapa engkau… dst.

Dia menjawab, “Perkaranya sangat menakjubkan Syaikh. 
Engkau tahu ayahku menderita penyakit jantung dan telah 
dilakukan beberapa kali operasi. Pada operasi terakhir dua 
hari yang lalu, tiba-tiba aliran darahnya berhenti. Dokter 
yang mengoperasi tidak pernah mendapati kejadian seperti 
ini sebelumnya, sehingga sebelum dilakukan operasi dia tidak 
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berusaha menyiapkan pompa jantung elektrik untuk mengalirkan 
darah pada pembuluh darah bila sewaktu-waktu diperlukan. 
Dokter itu sangat terkejut, dia segera mengambil pompa manual 
dan memerintahkan seorang perawat untuk mulai memompa. 
Upaya dokter tidak banyak bermanfaat, karena aliran darah 
berhenti hampir limapuluh menit. Dia yakin ayahku akan 
meninggal. Namun Allah Ta’ala Maha Baik dan sangat kasih 
sayang.

Selesai operasi mereka memindahkan ayahku seperti mayat 
yang kaku ke ruang pemulihan. Tekanan darahnya turun drastis 
sampai angka empat puluh mmHg. Mereka berusaha menaikkan 
tekanan darahnya dengan berbagai cara namun tidak berhasil. 
Lalu dokter memerintahkan menggunakan salah satu obat kimia 
dengan syringe pump. Obat ini sangat berbahaya dan jarang 
digunakan untuk pengobatan, karena biasanya pasien meninggal 
jika diberikan dosis lebih dari dua belas kali dosis minimal. 

Ayahku diberikan obat ini namun keadaannya tidak kunjung 
membaik. Mereka meningkatkan dosisnya sampai tigabelas 
kali lipat, kemudian empatbelas kali lipat, kemudian lima 
belas kali lipat, kemudian enambelas kali lipat, sampai tekanan 
darahnya naik menjadi 70/60 mmHg, lalu mereka berhenti. 
Tekanan sebesar itu masih tergolong rendah sekali. Lalu mereka 
meletakkan ayahku di atas bed pasien dan menugaskan seorang 
perawat untuk mengawasi keadaannya. 

Syaikh, setelah engkau membacakan ayat Al-Qur’an, tekanan 
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darah ayahku mulai meningkat, terus meningkat menjadi 80/60 
mmHg, kemudian 90/60 mmHg, 90/70 mmHg, monitorpun 
berbunyi memberi tanda, lalu perawat itu segera bangkit 
menurunkan dosis obat yang dipakai menaikkan tekanan darah. 
Tekanan darah sistolik terus meningkat mulai dari 75 mmHg, 
naik menjad 80 mmHg, naik lagi menjadi 90 mmHg, sampai 
bertahan pada angka 121 mmHg. 

Tahukah engkau yang membuat perawat itu heran? Dokter, 
monitor, obat, tidak banyak bermanfaat. Di mana hasil riset 
mereka? Di mana pengobatan mereka? Mahasuci Allah yang 
telah menurunkan Al-Qur’an . 

زُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َورَْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِنْيَن ]السراء:  نيَ َونيُ
]28

“Dan Kami turunkan dari Al-Qur’an sesuatu yang menjadi 
pena-war (obat) bagi orang-orang yang beriman.” (Al-Israa: 
82)

Oleh karena itu, keluarga yang mendampingi pasien bisa 
meruqyah pasien dengan membacakan Al-Fatihah tujuh 
kali, kemudian meludah pada bagian yang sakit atau pada 
kepalanya. 

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id bahwa 
serombongan sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
sedang melakukan safar, mereka melewati sebuah perkampungan 
Arab. Mereka minta dijamu namun penduduk kampung menolak 
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menjamu mereka. Ketika para sahabat duduk di pinggir jalan, 
tiba-tiba kepala kampung itu tersengat kalajengking. Salah 
seorang penduduk kampung mendatangi para sahabat dan 
berkata, “Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? 
Kepala kampung kami digigit kalajengking.”

Salah seorang sahabat  menjawab, “Ya, ada.”

Lalu dia mendatangi kepala kampung itu dan meruqyahnya. 
Orang itupun sembuh. Lalu sahabat tadi diberi beberapa ekor 
kambing, namun dia menolak dan berkata, “Aku tidak berani 
menerimanya sebelum aku menceritakan hal ini kepada Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam.” 

Dia lalu mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 
dan menceritakan kejadian itu. Dia berkata, “Wahai Rasulullah, 
Demi Allah, aku tidak meruqyah kecuali hanya dengan Fatihatul 
Kitab (surat Al-Fatihah).” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam tersenyum, beliau bersabda, “Tahukah engkau bahwa 
itu adalah ruqyah? Ambillah pemberian mereka dan tetapkan 
bagiku bagian bersama kalian.” (Muttafaqun ‘alaih).

Membaca “Qul huwallohu ahad” dan Mu’awwizatain (surah 
Al-Falaq dan An-Nas) tujuh kali. Membaca sebanyak tujuh 
kali; 

َأْسَأُل اهلَل اْلَعِظْيَم ، َربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظْيِم َأْن َيْشِفَيَك ، ِبْسِم اهلِل 
ْفٍس ، َوَعْيٍن َحاِسَدٍة  ْؤِذْيَك ، ِمْن َشرِّ ُكلِّ نيَ َأْرِ�ْيَك ِمْن ُكلِّ َشْيٍئ ييُ

ِبْسِم اهلِل َأْرِ�ْيَك ، َواهلُل َيْشِفْيَك ]رواه احمد[
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“Aku memohon kepada Allah Yang Maha Agung, Pemilik 
‘Arsy yang besar untuk menyembuhkanmu. Dengan nama Allah 
aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang mengganggumu, 
dari kebu-rukan setiap hembusan (sihir) dan pandangan mata 
yang dengki (‘ain). Dengan nama Allah aku meruqyahmu dan 
Allah yang menyembuhkanmu” (HR. Ahmad) 

اِفْي َل ِشَفاَء ِإلَّ  َأْذِهِب اْلَبْأَس ، َربَّ النَّاِس ، ِاْشِف َوَأْنَت الشَّ
َغاِدُر َسَقًما ]متفق عليه[ ِشَفاُؤَك ِشَفاًء َل ييُ

“Hilangkan malapetaka (penyakit) wahai Rabb 
sekalian manusia, Sembuhkanlah dan Engkaulah Dzat Yang 
Menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan 
dari-Mu, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit.” (HR. 
Muslim)

ُأِعْيُذَك ِبَكِلَماِت اهلِل التَّامَِّة ِمْن ُكلِّ َشْيَطاٍن َوَهامٍَّة َوِمْن ُكلِّ َعْيٍن 
اِفْي َل ِشَفاَء ِإلَّ ِشَفاُؤَك  َلمٍَّة . َأْذِهِب اْلَبْأَس ، ِاْشِف َوَأْنَت الشَّ
ْنَكُأ َلَك َعُدّوًا ، َأْو  َغاِدُر َسَقًما . َاللَُّهمَّ اْشِف َعْبَدَك ييَ ِشَفاًء َل ييُ

َيْمِشْي َلَك ِإَلى َصَلٍة ،
“Aku memohonkan perlindungan untukmu dengan 

kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan dan binatang 
berbisa, dan dari setiap ‘ain yang membahayakan. (Ya Allah) 
Hilangkanlah penya-kit,  Sembuhkanlah dan Engkau adalah 
Dzat Yang Menyembuh-kan, kesembuhan yang tidak menyisakan 
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penyakit. Ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu sehingga dia bisa 
membunuh musuh (berjihad) di jalan-Mu, atau berjalan kepada-
Mu menunaikan shalat” 

َقاَل ِعْنَدُه َسْبَع َمرَّاٍت:  َمْن َعاَد َمرِْيضًا َلْم َيْحُضْرُه َأَجُلُه ، فيَ
َأْسَأُل اهلَل اْلَعِظْيَم ، َربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظْيِم َأْن َيْشِفَيَك، ِإلَّ َعاَفاُه 

اهلُل ِمْن َذِلَك اْلَمَرِض ]رواه الترمذي وغيره – صحيح[
“Barangsiapa yang menjenguk orang sakit sebelum tiba 

ajalnya, lalu dia membaca didekatnya sebanyak tujuh kali: 
“Aku memohon kepada Alloh Yang Maha Agung, Pemilik 
‘Arsy yang besar, untuk menyembuhkanmu’, maka Allah akan 
menyembuhkannya dari penyakit itu” (Diriwayatkan oleh At-
Tirmidzi dan selainnya; shahih). Dan zikir serta doa-doa lain 
yang disyariatkan untuk dibaca. 

Beberapa hal yang bisa dilakukan pendamping pasien untuk 
memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya: 

Membaca bacaan yang bermanfat, seperti membaca Al-
Qur’an atau buku-buku yang bermanfaat. 

Menjauhi kata-kata rayuan dan senda gurau, baik dia laki-
laki atau perempuan. Ketika banyak waktu senggang, setan akan 
memulai permainannya. Setan menggoda remaja remaja putri 
bersenda gurau (dengan lawan jenis) di area rumah sakit, atau 
berbasa-basi lewat handphone, demikian juga seorang pemuda. 
Betapa sering kami mendengar kemungkaran-kemungkaran 
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terjadi di rumah sakit, atau awalnya dari rumah sakit, disebabkan 
karena para pendamping pasien dari kalangan remaja putri terlalu 
bermudah-mudah dalam hal jilbab dan tertawa mereka. 

Aku tidak lupa mengatakan kepada keluarga pendamping 
pasien: 

Jadilah Orang yang Tangguh. 

Benar, jadilah orang yang tangguh tanpa keluh kesah. Sungguh 
kami tidak mencela orang sakit sekiranya kami mendengarnya 
merintih atau mengerang kesakitan, karena setiap orang punya 
batas 

kesabaran. Akan tetapi Anda tentu terheran-heran saat 
melihat keluarga pasien tidak berhenti manangis dan berkeluh 
kesah. Padahal yang diharapkan darinya adalah menyabarkan 
pasien atas sakit yang diderita dan menjadi teladan dalam 
hal kesabaran dan keridhaan. Namun sayang, ketika pasien 
bersamanya, pasien seperti berdekatan dengan bara api yang 
panas. 

Terkadang beberapa orang keluarga pasien mengadu bahwa 
mereka dikuasai oleh tangis dan kesedihan. Aku katakan, “Benar, 
namun bersabar dan berusaha keras lebih baik engkau lakukan. 
Apa manfaatnya banyak mengadu dan menangis meraung-
raung? Sekalipun sakit mengantarkan orang yang engkau cintai 
menuju kematian, sabarkanlah dia dengan kesabaran yang baik. 
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
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َبْضُتْم َوَلَد َعْبِدْي؟  ِإَذا َماَت َوَلُد اْلَعْبِد َ�اَل اهلُل ِلْلَمَلِئَكِة : �يَ
ُقْوُل َفَماَذا  ييَ َعْم ،فيَ ُقْوُل اْلَمَلِئَكُة: نيَ تيَ َؤاِدِه ؟ فيَ َبْضُتْم َ�َمَرَة فيُ �يَ
ُقْوُل  ييَ ْرَجَع ، فيَ ُقْوُل اْلَمَلِئَكُة : َحِمَدَك َواْستيَ تيَ َ�اَل َعْبِدْي؟ فيَ

ْيَت اْلَحْمِد  ]رواه  ْوُه بيَ ْيتًا ِفي اْلَجنَِّة َوَسمُّ ْوا ِلَعْبِدْي بيَ نيُ اهلُل : ابيْ
الترمذي-صحيح[

“Ketika meninggal putra seorang hamba, Allah berfirman 
kepada malaikat, ‘Kalian telah mencabut nyawa putra hamba-
Ku? Kalian telah mencabut nyawa buah hatinya?’ Maka 
malaikat menjawab, ‘Benar’. Allah berfirman, “Apa yang 
diucapkan hamba-Ku?” Malai-kat menjawab, “Dia memuji-
Mu dan mem-baca istirja’ (Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un). 
Maka Allah berfirman, “Buatkanlah untuk hamba-Ku rumah 
di surga, dan berilah nama rumah itu dengan ‘Baitul hamdi’ 
(rumah pujian)” (HR. Tirmidzi, shahih). 

Apabila terasa berat musibah yang menimpamu dan dadamu 
terasa sempit, maka jadikanlah doa dan mengadu kepada Allah 
sebagai penghiburmu.

Dr. Abdullah bercerita;

“Perempuan itu melangkah ke arahku, menggendong  anak 
kecil yang menderita sakit berat. Seorang ibu, umurnya mendekati 
empat puluh tahun, memeluk erat si kecil di pangkuannya, 
seolah-olah anak itu adalah bagian dari tubuhnya. Kondisi anak 
itu mengenaskan, nafasnya tersendat-sendat terdengar dari jarak 
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dua atau tiga meter. 

Aku bertanya, “Berapa umur anak ini?”

“Dua setengah tahun”, Jawabnya. 

Kami melakukan anamnesis dan beberapa pemeriksaan yang 
diperlukan. Hasilnya ternyata anak itu mengalami kelainan di 
jantung. Kami lalu mengoperasinya. 

Dua hari setelah operasi anak itu dalam kondisi baik dan 
sehat. Ibunya sangat gembira, setiap kali melihatku dia bertanya, 
“Dok, kapan boleh pulang?” 

Ketika aku hampir menuliskan intruksi pulang, tiba-tiba 
darah memuncrat dari kerongkongan si kecil itu. Jantungnya 
berhenti selama empatpuluh lima menit. Anak itu pingsan. 
Semua dokter berkumpul, satu jam lebih mereka belum mampu 
membangunkannya. Salah seorang sejawat dokter berkata 
kepada ibunya, “Besar kemungkinan anak ibu akan meninggal 
karena kekurangan suplai darah ke otak, saya rasa dia tidak 
punya harapan hidup.” 

Aku menghampiri dokter itu dan menegurnya agar tidak 
mengatakan hal tersebut. Aku memandangi ibu itu. Demi Allah, 
dia hanya berkata, “Yang menyembuhkan adalah Allah, Yang 
menyelamatkan adalah Allah”, kemudian dia bergumam, “Aku 
memohon kepada Allah untuk menyembuhkan anakku apabila 
kesembuhan itu baik baginya” lalu dia diam. Dia melangkahkan 
kaki menuju sebuah kursi kemudian duduk.. Dia mengeluarkan 
mushaf kecil dan mulai membaca Al-Qur’an.
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Semua dokter keluar. Aku ikut keluar bersama mereka. Aku 
melewati anak kecil itu. Kondisinya belum berubah, terbaring 
di atas bed berwarna putih. Aku menoleh ibunya, posisinya juga 
tidak berubah. Seharian aku melihatnya meruqyah anaknya, 
seharian dia membaca Al-Qur’an, seharian dia mendoakan 
anaknya.

Beberapa hari kemudian, seorang perawat memberitahuku 
bahwa anak itu mulai bergerak. Akupun memuji Allah. Aku 
mengucapkan selamat kepada ibunya, “Wahai Ummu Yasir, 
aku membawa berita gembira untukmu, kondisi anak ibu mulai 
membaik.” Dia hanya mengucapkan satu kata tanda bahagia, 
“Alhamdulillah.. Alhamdulillah.” 

Setelah berlalu duapuluh empat jam, kami terkejut, anak itu 
kembali syok seperti sebelumnya. Jantungnya berhenti untuk 
kedua kalinya. Tubuh si kecil itu melemas, hilang gerak dan 
responnya. Salah seorang dokter masuk melihat kondisinya, 
sang  ibu mendengar dokter itu berkata, “Dia akan meninggal 
karena kekurangan suplai darah otak.” Ibu itu hanya berucap, 
“Alhamdulillah ‘ala kulli hal (Segala puji bagi Allah atas semua 
keadaan), Yang Menyembuhkan adalah Allah Rabbku.” Setelah 
beberapa hari ternyata anak itu bangun, namun belum satu jam 
dia syok lagi, kembali gerak dan responnya hilang.

Beberapa hari berselang ternyata anak itu bangun lagi, 
namun syok lagi. Sangat aneh, belum pernah aku menyaksikan 
kejadian seperti ini seumur hidupku. Dia syok enam kali. 
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Aku tidak mendegar ucapan ibunya selain, “Segala puji bagi 
Allah, Yang Menyembuhkan adalah Rabbku, Dialah Yang 
Menyelamatkan.”

Setelah pemeriksaan dan pengobatan yang bermacam-
macam, dokter bedah vaskuler memperbaiki pembuluh darah 
yang bermasalah, enam minggu kemudian mulailah Yasir 
bergerak. Tanpa di sangka-sangka, anak itu mengalami oedem 
(pembengkakan) dan peradangan di otak. Aku memperhatikan 
keadaannya. aku berkata kepada ibunya, “Putra ibu kondisinya 
sangat sulit, dan keadaannya cukup kritis.” Dia menjawab, “Yang 
Menyembuhkan adalah Allah.” Lalu kembali membacakan Al-
Qur’an untuk anaknya.

Oedem menghilang setelah dua minggu. Dua hari pengobatan 
anak itu menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. 
Kami memuji Allah karenanya. Ibunya me-nyangka anaknya 
sudah bisa bisa pulang.

Tiga hari kemudian, anak itu kembali tidak bergerak dan 
mengalami oedem luas, gagal ginjal akut yang hampir mem-
bunuhnya. Sementara ibunya tetap teguh, tawakkal, dan 
berserah kepada Rabb-nya. Dia terus-menerus berucap, “Yang 
Menyembuhkan adalah Allah.” Kemudian beranjak membacakan 
Al-Qur’an untuk anaknya. 

Beberapa hari berlalu, kami terus berusaha menangani dan 
memberi obat tanpa henti. Setelah tiga bulan terapi, keadaan 
umumnya membaik, Alhamdulillah. 
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Cerita ini belum selesai, anak itu mangalami penyakit aneh 
yang belum pernah aku lihat seumur hidupku. Empat bulan 
kemudian anak itu mengalami infeksi selaput pericardium yang 
menyelubungi jantung. Kami terpaksa segera membuka dadanya, 
dan membiarkan terbuka beberapa waktu untuk mengalirkan 
nanah. Sang ibu melihat anaknya, dia hanya berucap, “Aku 
memohon kepada Allah untuk menyembukannya, Dialah Yang 
Menyembuhkan dan Meny-lamatkan”, kemudian dia menuju 
kursinya dan membuka mushafnya.”

Sesekali aku memperhatikan ibu itu beserta mushaf di 
hadapannya. Dia sibuk membaca Al-Qur’an tidak menoleh 
sedikitpun. Lain halnya ketika aku masuk ruang pemulihan, aku 
menyaksikan banyak pasien di sana beserta keluarga mereka. 
Aku menyaksikan mereka yang menjerit-jerit, yang lain merintih. 
Begitu juga  aku melihat keluarga pasien yang menangis, yang 
lain mendesak dan membuntuti dokter. Adapun ibu itu, dia tetap 
di kursinya ditemani mushaf Al-Qur’an.

Aku melewati si kecil itu. Aku melihatnya tidak membuka 
mata, tidak bersuara, tidak bergerak, dadanya terbuka. Kami 
pesimis ini adalah akhir hidupnya. Adapun ibunya, dia tetap 
membaca Al-Qur’an, bersabar tanpa ragu dan pesimis. Demi 
Allah, dia tidak berbicara kepadaku sepatah katapun. Dia tidak 
menanyakan keadaan anaknya, kecuali jika aku yang memulai 
mengajaknya bicara. Suaminya berumur empat puluh tahun 
lebih, dialah yang terkadang menemuiku menanyakan kondisi 
anaknya. Bila melihatku dia akan bertanya tentang anaknya.
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Sang ibu meraba tangan anaknya dengan lembut, mene-puk-
nepuknya, dan sesekali mengangkatnya dari pembaringan. Dia 
membisiki si kecil bahwa Yang Menyembuhkan adalah Allah. 

Dua bulan berikutnya keadaan anak itu mulai membaik. 
Kami mengkonsulkannya ke bagian pediatrik. Keadaanya 
banyak membaik. Dokter anak memberikan beberapa terapi dan 
beberapa tindakan medis. Setelah itu anak itu pulang ke rumahnya 
dan sudah bisa berjalan. Dia telah melihat dan berbicara, seolah-
olah belum pernah menderita penyakit apapun sebelumnya. 

‘Afwan, cerita menakjubkan ini belum selesai. Satu sete-
ngah tahun berlalu, ketika aku di tempat praktekku, seorang 
wanita masuk ke tempat praktekku. Suaminya juga ikut masuk 
membawa seorang anak kecil yang cukup sehat. Anak itu sering 
kontrol ke salah seorang rekan sejawat dokter, namun mereka 
sengaja datang kepadaku untuk memberi ucapan selamat. Aku 
berkata kepada suaminya, “Masya Allah, anak ini bobotnya bisa 
enam sampai tujuh kilogram.” 

Dia menjawab, “Ini yang kedua, anak yang pertama adalah 
yang Anda tangani tahun lalu. Dialah anak pertama kami, dia 
lahir setelah tujuhbelas tahun pernikahan kami dan setelah bolak 
balik kami menjalani terapi karena mandul.”

Aku menundukkan kepala, aku teringat  saat ibu itu di 
dekat anaknya. Aku tidak mendengarnya banyak berbicara. 
Aku tidak melihatnya berkeluh kesah. Aku berucap dalam hati, 
“Subhaanallah..”
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Setelah tujuhbelas tahun bersabar menjalani beragam 
terapi melawan infertilitas, dia dikaruniai anak yang dia lihat 
‘meninggal’  berulang kali di depan matanya. Dia tidak mengenal 
selain “Laa ilaha illallah, Allah-lah Yang Menyembuhkan, 
Allah Yang Menyelamatkan.” Tawakkal macam apakah ini..?? 
Perempuan macam apakah ini..??

Alangkah baiknya keluarga pasien tidak hanya sibuk 
mengisi waktunya sendiri dengan hal yang bermanfaat, namun 
hendaklah dia juga berusaha membimbing pasien untuk bisa 
mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat, berusaha 
menuntun pasien agar banyak berdzikir dan beristighfar, 
membawakan rekaman yang bermanfaat untuk pasien, seperti 
tilawah Al-Qur’an, ceramah agama, hadits-hadits dan lain-
lain, mengingatkan pasien waktu shalat dan membantunya 
menunaikan shalat, menjauhkan pasien dari hal-hal yang 
berbahaya atau menjaganya agar tidak melihat atau mendengar 
sesuatu yang haram, serta ridha dengan takdir dan ketentuan 
Allah. 

@@@
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Adab Menjenguk Orang Sakit

Disebutkan di beberapa buku tentang adab, ada seseorang 
masuk menjenguk orang sakit. Ketika hendak duduk, orang itu 
berkata, “Fulan, wajahmu tampak pucat.” 

Orang sakit itu menjawab, “Alhamdulillah ‘alaa kulli hal.”

 “Tampaknya engkau mengalami masalah berat.”

“Allah yang akan menolong,”  jawabnya. 

 “Sakitmu tampak jelas, kapan engkau mulai menderita sakit 
seperti ini?”

“Sudah beberapa hari ini,”  jawabnya. 

 “Mengapa engkau mengeluh?”

“Aku hanya mengeluhkan sedikit hal dan aku memohon 
kesembuhan kepada Allah,”  jawabnya.

“Apa itu?”

“Penyakit tertentu,” jawabnya. 

“Penyakit apa itu? Apakah penyakit itu tidak punya nama? 
Apakah kondisimu baik-baik saja?”



120

“Aku baik-baik sebelum kamu datang menjengukku,”  
jawabnya. 

 “Kalau begitu aku pergi saja, apakah engkau ada perlu 
sesuatu?”

Dia menjawab, “Ya, aku butuh apabila kamu keluar jangan 
pernah masuk lagi kepadaku selamanya, dan jenazahku tidak 
perlu kamu shalati.” 

Demikianlah keadaan sebagian orang sakit bersama sebagian 
orang yang mengunjunginya. Ada sebagian pengunjung tidak 
duduk sebelum menyibukkan pasien dengan pertanyaan yang 
tidak putus-putus, berbincang-bincang, dan mengobrol panjang 
lebar, seakan-akan dia itu dokter yang sedang visite. Maka dari 
itu, kami berkewajiban mengingatkan semuanya adab-adab 
syar’i yang menjelaskan seputar berziarah kepada orang sakit, 
seperti berikut:

Mempraktekkan adab-adab umum berziarah, seperti 
mengetuk pintu dengan lembut, menyebut nama dengan jelas, 
menundukkan pandangan, dan menjenguk orang sakit pada 
waktu-waktu tenang. 

Membawa hadiah untuk orang sakit agar dia senang dan 
bahagia. Sangat baik jika dibawakan sesuatu yang bermanfaat, 
seperti buku yang bermanfaat, atau rekaman, atau majalah, 
atau perhiasan, atau selainnya. Adapun membawakan karangan 
bunga dan berlebih-lebihan dalam hal itu, kami memandangnya 
sebagai hal yang sia-sia. Itu sama sekali tidak bermanfaat 
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untuk orang sakit. Bahkan beberapa penulis menyatakan bahwa 
memberi karangan bunga bagi orang sakit adalah adat orang 
Yunani, di mana mereka beranggapan bunga adalah lambang 
Tuhan kasih sayang, dan sampai hari ini orang Nashrani masih 
melestarikan keyakinan ini. Apakah Anda tidak melihat mereka 
menaruh bunga di peti mati dan di kuburan?!

Hendaklah orang yang menjenguk berlemah lembut, 
santun, dan tidak kasar. Menanyakan keadaan orang yang sakit 
dengan lemah lembut dan tidak membebaninya dengan banyak 
permasalahan. 

Hendaklah dia menundukkan pandangan apabila terlihat 
aurat orang sakit atau sesuatu yang tidak disukai. Tidak boleh 
orang yang menjenguk mengarahkan pandangannya ke sana, 
bahkan dia harus memalingkan pandangannya. 

Jangan terlalu lama sehingga membuat orang yang sakit 
gelisah dan tidak nyaman. Karena terkadang orang sakit kebelet 
ingin ke kamar kecil, atau ingin mengganti baju, atau ingin buang 
angin, atau ingin beristirahat, atau ingin sarapan. Dia merasa 
tidak enak dengan orang yang menje-nguk untuk melakukan hal-
hal tersebut di depan mereka. Terkecuali jika yang menjenguk 
adalah keluarga dekat dan orang yang sakit sangat berharap 
dia duduk di dekatnya untuk menghiburnya, maka ini tidaklah 
mengapa. 

Membahagiakan hati orang yang sakit dan mengingatkannya 
akan pahala dari Allah (Ummu Manshur  Al-Jabaly 
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rahimahullah). 

Dan yang terakhir dari adab menjenguk orang sakit, 
hendaklah orang yang menjenguk mendoakannya agar cepat 
sembuh. Sungguh dalam hal ini terdapat beberapa doa yang 
yang di anjurkan, seperti,

َأْسَأُل اهلَل اْلَعِظْيَم َربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظْيِم َأْن َيْشِفَيَك ) سبع مرات 
)

“Aku memohon kepada Allah Yang Maha Agung, Pemilik 
‘Arsy yang besar untuk menyembukanmu” (Tujuh kali), 

Atau membacakan Al-Fatihah, Mu’awwizatain (Al-Falaq 
dan An-Nas),  dan Al-Ikhlash. 

@@@
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Sebelum Operasi..

Ada  bermacam-macam jenis penyakit, ada yang berat 
ada yang ringan, dan cara penanganannya pun berbeda-beda. 
Seorang dokter sehari-hari bertugas memeriksa dan mengobati 
orang yang sedang sakit.

Sebelum engkau menjalani operasi, alangkah baiknya 
engkau sudi menerima beberapa nasehat berikut dariku:

Meminta pertolongan kepada Allah, berdoa dan bersimpuh 
di hadapan-Nya. Dialah Dzat yang berkuasa menghilangkan 
kesusahan,  penyakit, dan marabahaya. Berdoalah kepada-
Nya sebagaimana Nabi Ayyub berdoa, “(Wahai Robbku), 
sesungguhnya aku ditimpa panyakit dan Engkaulah Dzat Yang 
Paling Penyayang di antara semua penyayang.” (Al-Anbiyaa: 
83). Serta bertawakkal kepada-Nya.

Jadilah orang yang tabah. Bersabarlah, dan tampakkan 
sikap ridha dan berserah diri, bahkan gembira dan bahagia di 
hadapan keluarga dan orang-orang di sekitarmu. Benar, sebisa 
mungkin jauhkan sikap menyerah dari perasaanmu. Tidak akan 
menimpamu kecuali apa yang telah Allah takdirkan untukmu. 
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Karena itu kesedihan dan sikap lemah tidak akan merubah 
keadaan sedikitpun. Maka jangan engkau membuat orang 
yang bersamamu ikut bersedih pula. Ketahuilah sesungguhnya 
semua perkara orang beriman adalah kebaikan baginya. Apabila 
mendapat kesenangan dia bersyukur maka itu adalah baik 
baginya. Dan apabila mendapat kesusahan dia bersabar maka 
itu adalah baik baginya. Dan hal tersebut tidaklah diperoleh 
kecuali orang-orang yang beriman.

Menulis surat wasiat. Jangan engkau takut melakukannya. 
Tulisanmu itu tidak berarti bahwa engkau akan segera mati. 
Tidak, bahkan para ulama menyatakan bahwa menulis wasiat 
hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai sesuatu yang 
mesti diwasiatkan, entah menyangkut harta, anak-anak, agama, 
atau selainnya. 

Ibnu Umar berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak  selayaknya seorang muslim 
yang memiliki sesuatu yang diwasiatkan untuk bertahan dua 
malam, kecuali wasiatnya itu telah tertulis di dekat kepalanya.” 
(HR. Muslim).

Maka ambillah kertas dan tulislah, “Milikku untuk fulan 
seperti ini, dan untuk fulan dariku seperti ini. Aku mewasiatkan 
rumahku untuk diperlakukan seperti ini.” dan lain-lain. Aku 
memohon kepada Allah agar memberi umur panjang kepadaku 
dan kepadamu yang diiringi dengan perkataan dan perbuatan 
yang baik. Amin..
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@@@

Harta Ghanimah yang Segar

Saudaraku yang sedang sakit, semoga Allah 
menyembuhkanmu. Bagaimana pendapatmu tentang ibadah yang 
dikerjakan nabi dalam setiap keadaan? Allah memerintahkan 
orang-orang beriman untuk mengerjakannya setelah perintah 
shalat, puasa, dan haji. Allah juga memerintahkan mereka 
mengerjakannya di saat perang sedang berkecamuk. Allah 
memerintahkan mengerjakannya sebelum makan dan setelahnya, 
sebelum masuk kamar mandi dan setelahnya, sebelum masuk 
rumah dan setelahnya, sebelum tidur dan setelahnya, sebelum 
mengenakan pakaian dan setelahnya. Hal tersebut adalah dzikir, 
bertahmid, dan bersyukur kepada-Nya. Orang-orang beriman 
adalah orang-orang yang mengingat Allah (berdzikir) sambil 
berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. 

Berdzikir tidak harus bersuci sebelumnya, tidak harus me-
nutup aurat, atau menghadap kiblat, atau berdiri, atau duduk, 
bahkan engkau dapat beribadah (berdzikir) kepada-Nya kapanpun 
engkau mau. Adalah Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, beliau 
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bertasbih dalam sehari semalam lebih dari dua belas ribu kali, 
beliau berkata, “Aku ingin menyelamatkan diriku dengannya 
dari api neraka”. 

Di antara dzikir-dzikir yang baik dibaca orang sakit adalah 
sebagai berikut, 

Berdoa, telah disebutkan bahwa orang sakit memiliki doa 
yang mustajab.

Istighfar. Barangsiapa beristighfar, Allah akan memberikan 
kelapangan dari setiap kegundahan, membukakan jalan keluar 
dari setiap kesempitan, dan memberinya rizki dari arah yang 
tidak disangka-sangka. Istighfar adalah kunci pembuka rizki, 
membawa keberkahan dalam harta, mendatangkan kebaikan 
pada anak keturunan, dan mendatangkan kesembuhan bagi 
orang sakit. 

Bertasbih dan bertahlil, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 

بُِّئُكْم ِبَخْيِر َأْعَماِلُكْم َوَأزَْكاَها ِعْنَد َمِلْيِكُكْم َوَأْرَفِعَها ِفْي  َأَل ُأنيَ
ٌر َلُكْم ِمْن  َهِب َواْلِوْرِق َوَخييْ َفاِق الذَّ ٌر َلُكْم ِمْن ِإنيْ َدرََجاِ�ُكْم َوَخييْ
ْوا َأْعَناَ�ُكْم ؟ َ�اُلْوا :  ُهْم َوَيْضرِبيُ ْوا َأْعَنا�يَ َتْضرِبيُ ْلَقْوا َعُدوَُّكْم فيَ َأْن �يَ

َلى َيا َرُسْوَل اهلِل ، َ�اَل : ِذْكُر اهلِل، ]رواه أحمد والترمذي[ بيَ
“Maukah kalian aku beritahukan amalan yang paling 

bagi kalian, paling suci di sisi Penguasa kalian (Allah), paling 
tinggi mengangkat derajat kalian, lebih baik bagi kalian dari 
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menginfakkan emas dan mata uang, lebih baik bagi kalian 
daripada bertemu musuh (berjihad) lalu kalian menebas leher 
mereka atau mereka yang menebas leher kalian?” Para sahabat 
menja-wab, “Tentu wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, 
“Berdzikir kepada Allah.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

@@@
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Orang Sakit dan Perbuatan 
Maksiat

Pada suatu hari aku menjenguk pasien yang tengah menderita 
penyakit berat dan sudah stadium lanjut. Tubuhnya lemah, 
tulang-tulangnya lemah, kulitnya layu dan pucat. Beberapa 
orang sahabat memberitahuku bahwa dokter telah membisiki 
kematiannya tak lama lagi. Hanya milik Allah pengetahuan 
tentang itu. 

Dengan tenang aku melangkah menuju kamarnya. Aku 
berharap dia menyambutku dengan suara tilawah Al-Qur’an, 
atau sajadah terbentang untuk shalat, atau aku melihatnya tunduk 
menghadap dan berdoa kepada Allah. 

Aku mengetuk pintu, dia mengizinkanku masuk dan ternyata 
dia tidak mengenaliku. Aku masuk ke kamarnya. Kamarnya 
terlihat sangat sunyi dan agak gelap, mirip seperti suasana 
kuburan (tak ada suara lantunan Al-Qur’an). Seorang wanita 
telah mematikan semua lampu penerangan agar dia tidak melihat 
dan memperhatikan dirinya dan lupa dengan penyakitnya. 
Dia melihatku dan mempersilakan aku duduk di atas tempat 
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tidurnya. 

Di sekitarnya ada banyak teman-temannya. Keinginan 
terbesar mereka adalah membuatnya lupa terhadap sakit yang 
dideritanya. Mereka menyangka hal terpenting yang perlu 
mereka perbuat adalah membuatnya tertawa. Benar, mem-
buatnya tertawa, hanya membuatnya tertawa. 

Pemuda itu kerjanya adalah tertawa dan tertawa. Aku tak 
mengerti. Sungguh dia telah lupa bahwa lembaran amalnya bisa 
saja dilipat setiap saat. Sebagian besar anggota tubuhnya sudah 
tidak berfungsi, dan ia bisa saja mati dalam hitungan detik. 

Ketika aku duduk, salah seorang dari teman-temannya itu 
berdiri mengecilkan suara televisi. Aku merasakan kehadiranku 
terasa berat bagi mereka karena mengganggu malam mereka. 
Laa haula wa laa Quwaata illa billah, alangkah kerasnya hati 
itu. 

Aku memandang seisi kamar. Aku berharap melihat mushaf 
Al-Qur’an, atau sajadah terbentang untuk shalat, atau rekaman 
murottal Al-Qur’an. Namun sungguh sangat menyedihkan, aku 
tidak melihat satupun. 

Semua yang di sana adalah majalah. Di salah satu sampul 
majalah ada gambar ratu kecantikan Perancis. Majalah yang 
lain di sampulnya ada gambar seorang artis, aku ingat pernah 
melihat gambar itu di sebuah koran. Majalah yang ketiga tentang 
olahraga dan muda-mudi. Majalah ke empat..  Semua majalah 
itu ada di dekatnya. Dilihat dari bentuk kertasnya yang sudah 
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acak-acakan, jelas dia telah membuka lembaran-lembaran 
majalah itu berulang-ulang. Sungguh, aku hampir menangis 
saat melihatnya. Namun aku berusaha menahan air mata yang 
berulang kali hendak menetes dari kedua mataku. 

Teman-temannya berusaha membuatnya tertawa bersama 
mereka. Aku  menemani mereka namun aku hanya tersenyum. 
Salah seorang dari mereka itu menyebutkan sesuatu yang 
kelewat batas yang katanya dia dengar terjadi padaku  di sebuah 
pengajian atau salah satu acara televisi agar dia dan aku tertawa. 
Orang malang ini menyangka tidak punya beban sehingga 
dengan mudah mengumbar kata dan merendahkan orang lain, 
padahal resiko dosanya sangat berat sekali, dia tak akan mampu 
memikulnya dengan dia diam, apalagi dengan dia berbicara..!! 

Aku memandangnya dengan senyum yang berat. Aku berkata 
dalam hati, “Duh.. alangkah beraninya orang ini menantang 
siksa itu.” Aku tidak mau ikut dalam obrolan mereka, akupun 
meminta izin keluar. 

Aku melangkahkan kaki di jalanan rumah sakit. Ketika 
mendekati pintu gerbang, aku berkata dalam hati, “Aku tidak 
boleh pergi sebelum aku menasehatinya, boleh jadi ini adalah 
pertemuanku  yang terakhir dengannya.” Dugaanku ter-nyata 
benar, itu adalah pertemuanku yang terakhir dengannya. 

Aku kembali kepadanya, aku mengetuk pintu lalu masuk. 
Aku meminta teman-temannya membiarkanku berbicara empat 
mata. Merekapun keluar dan menutup pintu dengan pelan. 
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Sekarang tinggal aku dengan Yasir. Aku menatapnya 
de-ngan tajam. Aku merasa dia tahu apa yang hendak aku 
katakan. Aku berkata dengan lirih, “Yasir, tidak ada waktu 
untuk berbasa-basi. Engkau tahu, engkau adalah orang yang 
paling aku sayangi. Tidaklah aku datang menjengukmu 
dan meninggalkan kesibukanku kecuali karena aku sayang 
kepadamu. Aku mendengar engkau sakit dan akupun terkejut. 
Aku yakin kesedihanku terhadapmu melebihi kesedihanmu 
terhadap dirimu sendiri. Jika engkau menangisi dirimu dengan 
air mata, aku menangisimu dengan desir darahku. 

Dia menundukkan kepala dan menangis. Aku ikut merasakan 
kesedihannya. Aku melanjutkan, “Yasir, aku menjengukmu 
karena aku mengenalmu. Aku mengira aku akan melihatmu di 
atas sajadahmu, atau di depanmu ada mushaf Al-Qur’an. Namun 
ternyata aku temui engkau seolah orang yang telah dijanjikan 
hidup abadi di dunia. Yasir, dokter telah memberitahumu bahwa 
mereka tidak mampu berbuat banyak terhadap penyakitmu, dan 
mereka yakin hari-harimu di dunia tinggal sebentar. Aku tidak 
tahu apakah nanti engkau akan shalat berjama’ah bersama kami 
atau kami akan menshalatimu.” 

Tangisnya semakin keras. 

“Yasir, bersegerah seperi orang yang akan segera ditutup buku 
catatan amalnya dan akan segera habis nafas kehidupannya. Siapa 
tahu bisa jadi kita berdua seperti itu. Bersegeralah mendekatkan 
diri kepada Allah semampumu, dan tinggalkanlah perbuatan 
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haram. Orang yang sehat saja diperintahkan untuk mencintai 
Allah dan mentaati-Nya, lalu bagaimana dengan orang yang 
sakit dan menderita sepertimu? Yasir, di mana hal yang dulu 
pernah kusampaikan kepadamu? Tentang doa, istighfar, dan 
dzikir? Yasir, di mana hatimu yang lembut? Di mana keindahan 
ibadahmu yang pernah aku kenal? Yasir, di mana keberanian dan 
ketabahan yang pernah engkau ikrarkan? Di mana ucapanmu 
hari itu, “Tak masalah seseorang meludahi wajah setan dan tidak 
melirik bujuk rayunya.” Bagaimana bisa engkau menjauh dari 
Allah padahal engkau sangat membutuhkan-Nya?”

Tangisnya bertambah keras. Aku keluar meninggalkannya. 
Tiga hari kemudian kami menshalatinya. Semoga Allah me-
rahmatinya dan mengangkat derajatnya. Amin.. 

@@@
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Orang Sakit  Berbagai Tipe

Aku melakukan safar ke tempat itu (Swedia) pada bulan 
Ramadhan. Udara waktu itu sangat dingin. Kami berkumpul di 
sebuah markaz Islam untuk shalat tarawih bersama. Kemu-dian 
aku menyampaikan pengajian harian untuk mereka. 

(Ada seorang jama’ah), anak-anaknya biasa datang 
bersamanya, membawanya dengan kursi roda karena dia sudah 
tua dan tidak kuat berjalan kaki. Aku tidak melihatnya pada suatu 
malam. Aku berkata sendiri, “Barangkali cuaca yang dingin dan 
hujan deras menghalanginya untuk shalat di masjid.” Malam 
kedua, malam ketiga, dia tidak datang juga. Aku bertanya kepada 
anak-anaknya. Mereka memberitahuku dia sekarang kurang 
sehat, sudah tiga hari terbaring di rumah sakit. 

Aku dan beberapa jama’ah shalat tarawih sepakat menje-
nguknya. Esok hari setelah shalat asar kami berangkat ke rumah 
sakit. Kami masuk, penampilan kami menjadi bahan perhatian 
orang-orang. Aku mengenakan baju biasa, yang lain memakai 
gamis panjang, yang lain memakai baju dan celana penthalon. 
Seorang perawat menanyai kami, “Apakah Anda semua anak-
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anaknya?” 

“Bukan,”Jawab kami.  

Dia bertanya lagi, “Apakah Anda dari lembaga sosial?”

“Bukan,”  jawab kami. 

Dia berkata, “Lalu darimana? Mengapa Anda datang 
menjenguknya? Siapa yang menyuruh Anda mendatanginya?” 

Aku mengerti keheranannya. Perawat itu hanya tahu 
sekalipun orang yang sudah tua itu tinggal dua atau tiga bulan di 
rumah sakit, tidak akan ada yang datang menjenguknya, bahkan 
jika sampai meninggal dunia maka rumah sakitlah yang bertugas 
mengkafani dan menguburkan jenazahnya, dan anak-anaknya 
tidak perlu bertanya tentangnya. 

Kami memberitahunya bahwa kami adalah orang-orang 
Islam dan orang itu adalah saudara kami dalam Islam. Kami 
lalu menuju ruang sahabat kami dan salah seorang dari kami 
tetap bersama perawat itu memberitahunya tentang Islam. 

Kami masuk ke ruangan Abu Ammad. Dia orang yang 
sudah tua. Pengaruh sakit terlihat jelas pada dirinya. Aku 
mencium kepalanya, diapun menangis. Aku berkata, “Bagai-
mana keadaanmu?”

Dia menjawab, “Alhamdulillah, aku tidak kuat berpuasa, 
namun aku membaca Al-Qur’an dan berdzikir semampuku.” 

Orang tua itu mulai bercerita dengan suara yang diiringi 
isak tangis tentang kerinduannya kepada masjid, shalat tarawih, 
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melihat para ikhwah.. 

Aku mengamati sekeliling ruangan itu. Pandanganku ter-tuju 
kepada dua orang yang juga sudah tua, perawakannya tinggi, 
penduduk negara ini, asli wajah eropa. Aku tidak paham bahasa 
mereka. Aku meminta salah seorang ikhwah mendatangi dan 
menyalami dua orang itu serta menanyakan keadaan mereka. 
Keduanya terheran-heran dengan kami. Dan yang aneh, 
keduanya bertanya kepada kami persis seperti yang sebelumnya 
ditanyakan  oleh perawat, “Siapa kalian? Apakah kalian dari 
lembaga sosial?”

Ketika kami memberitahukan bahwa tidak ada hubungan 
antara kami dan sahabat kami kecuali ikatan Islam, dan dia 
tidak memberi upah kepada kami atas kunjungan kami, mereka 
berdua saling memandang satu sama lain bertambah heran. Aku 
ingat, salah seorang dari mereka berkata kepada temannya, “Di 
hari Natal dua orang putriku mengirimi kartu selamat Natal 
kepadaku.”

Aku kembali ke sahabatku. Dua orang itu sepintas me-
mandangiku dari jauh. Aku bertanya kepada temanku, “Apa-
kah engkau sempat mengobrol dengan mereka?.” 

Dia menjawab, “Syaikh, dua orang ini menghabiskan waktu 
dengan sangat aneh.” 

“Mengapa?” Tanyaku.

Dia menjawab, “Keduanya tidur sampai ashar. Apabila 
bangun keduanya sudah lapar. Perawat kemudian membawakan 
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makanan untuk mereka berdua. Bila sudah kenyang mereka 
mulai mengumpat, marah-marah, dan teriak-teriak mencela. Bila 
suara mereka telah mengganggu seisi rumah sakit, datanglah 
perawat membawakan sebotol minuman keras. Aku rasa di 
dalam minuman itu ada zat yang membuat tidur. Setelah  minum 
mereka berdua tertidur sampai ashar besoknya. Kemudian 
bangun, dan kembali seperti itu lagi. 

@@@
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Putus Asa Karena Sakit?!

Ada seorang muridku di fakultas, umurnya sekitar empat 
puluh tahun namun aku mengira umurnya belum sampai dua 
puluh lima tahun. Suatu hari dia tidak masuk kuliah. Hari 
berikutnya aku melihatnya. Aku bertanya alasannya tidak masuk. 
Dia menjawab, “Anakku sakit, aku membawanya berobat ke 
rumah sakit.”

“Semoga Allah menyembuhkannya, sakit apa?” Tanyaku.

Dia menjawab, “Dia menderita kanker darah, dampaknya 
sudah sampai liver dan otak. Saat ini penyakit sudah stadium 
lanjut.” 

Aku berkata, “Alhamdulillah ‘ala kulli hal (Segala puji bagi 
Allah atas setiap keadaan)” 

Aku menghiburnya dengan pahala yang besar, sampaipun 
jika Allah mentakdirkan kematian, aku menghiburnya bahwa 
anak kecil itu akan memberi syafa’at untuk kedua orang tuanya 
kelak di hari kimat.” 
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Dia berkata, “Syaikh, kecil bagaimana? Umurnya sudah 
tujuh belas tahun?”

Aku berkata, “Alhamdulillah, Allah akan menurunkan 
berkah untuk saudara-saudaranya.” 

Dia diam dan termenung, kemudian berkata, “Syaikh, aku 
tidak punya keturunan selain anak itu, namun Alhamdulillah 
Syaikh, aku tetap bersabar dan mengharapkan pahala dari 
Allah.” 

Segala sesuatu sudah ditentukan takdirnya. Demi Allah, 
bandingkan antara orang yang sabar ini, dengan mereka yang 
lemah dan putus harapan, orang-orang yang lemah iman dan 
tidak kuat menanggung beban ujian, mereka tidak bersabar dan 
tidak mengharapkan pahala dari Allah. 

@@@
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Hanya Jerawat Kecil..

Dokter Erice bercerita,  

“Terdengar  pintu ruang praktekku diketuk dengan sopan, 
akupun mempersilakan seorang perawat perempuan untuk 
masuk. Dia ditemani suami dan seorang putrinya.

 Jika diperhatikan sekilas, umurnya sekitar empatpuluh 
tahun dan tubuhnya sedikit gemuk. Dia duduk di kursi dan mulai 
berbicara. “Dok, aku minta pendapatmu tentang masalah yang 
sudah lama menggangguku.” 

Aku tersenyum memberinya kesempatan untuk mulai 
mengutarakan permasalahannya. Dia menjelaskan tentang 
masalah yang dia alami sejak lama. Dia sudah bergonta-ganti 
dokter dan mendatangi berbagai klinik kecantikan untuk menga-
tasi masalahnya itu. Satu bulan ini dia minum obat, penggunaan 
obat itu sudah diketahui perlu pengawasan sangat ketat karena 
efek sampingnya pada liver. 

Aku bertanya, “Di mana jerawat itu?” 

Dia tidak memperlihatkan jerawat itu, malah dia bercerita 
panjang lebar tentang apa yang sudah dia habiskan selama 
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pengobatan, baik materi atau perasaan, dan dia merasa sudah 
lelah dengan semua itu. 

Aku mengulang pertanyaanku, “Bolehkah aku melihat 
jerawat  yang engkau maksud?” Ketika aku memeriksa sekitar 
wajahnya, aku sampai menggosok-gosok kedua mataku karena 
ragu dengan apa yang aku lihat. 

“Maaf Saudariku, di mana jerawat yang engkau maksud?” 

“Ini dia dok, satu jerawat saja,” jawabnya.

Aku melihat sekali lagi. Itu jerawat yang kecil sekali, hampir 
tidak terlihat. 

Aku berkata, “Inikah jerawat yang mengganggumu selama 
ini?”

“Benar Dok, saya sudah capek dibuatnya. Saya berharap 
Anda membantu saya,” jawabnya. 

“Aneh”, aku berkata kepadanya, “Aku melihat wajahmu 
dalam kondisi yang sangat bagus.” 

Dia memotong kata-kataku, “Tidak, tidak Dok, kondisi 
wajahku tidak baik, aku merasa tidak puas.”

Aku diam sejenak menahan emosi. Sungguh, aku pernah 
menemukan sebelum ini orang-orang yang kondisinya jauh lebih 
buruk. Allah Jalla wa ‘Alaa menguji mereka dengan penyakit 
yang berat, tidak bisa diobati, namun aku mendapati mereka 
bersyukur, memuji Allah, dan bersabar. 

Aku berkata kepadanya dengan suara pelan, “Saudariku, 
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aku tidak melihat jerawat ini seburuk yang engkau bayangkan. 
Sampai obat yang engkau minum sekarang ini, aku tidak melihat 
akan mengatasinya. Engkau biarkan saja, jerawat ini sangat 
kecil, aku rasa tidak perlu menghilangkannya seperti yang sangat 
engkau inginkan. Engkau harus optimis dan melihat kecantikan 
dan nikmat yang banyak yang diberikan oleh Allah kepadamu. 
Syukurilah semua itu.” 

Setelah aku selesai berbicara, dia berkata, ”Dok, aku ingin 
Anda menyempurnakan terapi, aku ingin Anda menghilangkan 
jerawat ini, dan..”

Aku memotong pembicaraannya, “Terserah padamu sau-
dariku, keputusan ada di tanganmu, silakan teruskan pengobatan. 
Kapanpun engkau mau menghentikannya, silakan datang lagi 
ke sini.” 

Aku berharap suaminya menghibur istrinya di depanku, 
dengan berkata kepada istrinya, “Istriku, engkau tidak perlu 
mengobatinya. Jerawat ini sangat kecil, tidak perlu dihiraukan.” 
Aku yakin, perannya akan sangat berguna menghilang-kan 
kekhawatiran istrinya, namun waktu itu dia hanya diam.        Oh.. 
lelaki… (Dikutip dari tulisan dr. Erice el-‘Aufy)
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Terakhir.. 
Saudaraku yang sedang sakit, dokter, maupun 

keluarga pasien. Demikianlah perjalanan singkat 
seputar sakit. Semo-ga Allah menjadikannya 
bermanfaat. Wallahu ta’ala a’lam.

ٍد َوآِلِه َوَصْحِبِه َأْجَمِعْيَن َنا ُمَحمَّ َوَصلَّى اهلُل َوَسلََّم َوَباَرَك َعَلى َنِبييِّ
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Catatan:


