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BERBAHAGIA, KETIKA SAKIT TIBA 
 

 

Di dalam roda kehidupan dunia senantiasa berputar 

antara; suka dengan duka, kaya dengan miskin, dan sehat 

dengan sakit. Sesehat apapun manusia pada saatnya ia 

akan mengalami sakit, dan sekuat apapun manusia pada 

saatnya tentu akan merasakan sakit pula. Bagi seorang 

muslim dan muslimah sakit yang dideritanya sebenarnya 

merupakan “kenikmatan” yang memiliki keutamaan dan 

akan membawa banyak kebaikan kepadanya, jika 

disikapi dengan bijak. Di antara keutamaan seorang 

muslim dan muslimah yang sedang ditimpa sakit adalah : 

 

 

1. Sebagai Sarana Penghapus Dosa 

Setiap penyakit yang menimpa seorang muslim 

akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Diriwayatkan 

dari Abu Hurairah y, ia berkata; 

 

ُ �� َ�  א��ِ  لِ �ْ �ُ رَ  �َ �ْ � �ِ َ �ُ א
ْ  ِت �َ כِ ذُ  �َ �� َ� وَ  �ِ �ْ �َ �َ  � א�� 
 َ�ُ �� َ�  )'  ِ א
��  אَل &َ �َ  ٌ% #َ א رَ !َ  � َ�  �َ �� َ� وَ  �ِ �ْ �َ �َ  � א��  )َ 
 َ* ُ� �  َ! َ� 1َ  َ 0َ  אرُ ) א
�� -ِ �ْ א *َ َ כَ  َب �ْ ُ, ) א
.' -ِ �ْ א *َ !َ ,� +ِ א 
 ْ
  .�ِ 2ْ �ِ �َ א
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“(Pernah) disebutkan (tentang) demam di sisi Rasulullah 

a, lalu ada seseorang yang mencelanya. Maka Nabi a 

bersabda, “Janganlah engkau mencelanya. Karena 

sesungguhnya demam dapat menghilangkan dosa-dosa 

sebagaimana api dapat menghilangkan karat (yang ada 

pada) besi.”
1
 

 

Meskipun sakit yang dirasakan adalah sakit yang 

sangat ringan –seperti; hanya sekedar tertusuk duri,- 

maka tetap akan menjadi penghapus dosa. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari Nabi a beliau 

bersabda;  

 

ُ א
ْ  6ُ �ْ 5ِ א 2ُ 4َ  �ْ ِ� ُ� َ( وَ  �ٍّ  9َ َ( وَ  6ٍ َ�  وَ َ( وَ  4 ْ7  َ, 5َ 6ٍِ  
�ٍّ  Aَ َ( ى وَ ذً  <َ َ( وَ  نٍ >َ ;َ   َ; �B �C
 �َ -�  כَ (� א Eِ !َ אכُ D  ُ2 َCِ כَ �ْ � א
 ُ  .אهُ אG َ2َ 0َ  7ْ א F َ! ِ4ِ  א��

 

”Tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim 

baik berupa; kelelahan, sakit, kecemasan, kesedihan, 

gangguan, kesusahan, hingga duri yang menusuknya, 

kecuali Allah q akan mengampuni dosa-dosanya 

dengannya.”
2
 

 

 

                                                 
1
 HR. Ibnu Majah : 3469. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahih Ibni Majah Juz 8 : 2793. 
2
 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5318, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 4 : 2572.  
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2. Sebagai Sarana Mendapatkan Pahala Sabar 

Ketika seorang muslim sakit dan ia mampu 

bersabar dengan tidak berkeluh kesah kepada manusia 

terhadap sakit yang dideritanya, maka ia akan 

mendapatkan pahala sabar. Sebagaimana diriwayatkan 

dari Shuhaib y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 َ� َI ً  َJِ 4ْ א ِ�  ْ
ُ א ْK ِ4 ِ7  ِE وَ  �ٌ �ْ 0َ  �ُ �' כُ  هُ �َ 4ْ <َ  ن� َ
 ْ� Lَ  َאכَ ذ 
 َJِ َ; ٍ�  ِE �) ِ
  ْ� ُ ْK ِ4 ِ7  ِE ْن  َ> �َ َFא ْB ُ�  �َ َ� ُאء  Oَ َכ َ�  َ�א �ً �ْ 0َ  אنَ כَ 
 َ
  .�ُ א 
َ �ً �ْ 0َ  אنَ כَ �َ  �َ  َ َ�  אءُ �َ B ُ�  Qَْ אFَ َ� <َ  نْ Eِ وَ  �ُ 

 

“Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin 

(karena) seluruh urusannya adalah baik. Dan yang 

demikian itu tidak (terjadi), kecuali bagi seorang 

mukmin. Jika dikaruniai kesenangan ia bersyukur, dan 

hal itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan ia bersabar, 

dan hal itu baik baginya.”
3
 

 

 

3. Sebagai Sarana Mensyukuri Nikmat Sehat 

Kesehatan yang demikian berharga terkadang akan 

baru terasa ketika seorang telah jatuh sakit. Padahal 

banyak manusia yang diberikan karunia kesehatan, 

namun mereka tertipu dengan menyia-nyiakan kesehatan 

tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas y, ia berkata, 

Nabi a bersabda; 

                                                 
3
 HR. Muslim Juz 4 : 2999. 
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 ْ� ُRْ4َ אِنBََSْ,ِ ْ��Dُ َوאْ
َ-َ�אغُ א
��אِس אَ  ٌ� 74َِ ِ!َא َכ�Tِْ ٌن ِ �� ِ5ّ
 

 

“Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu 

padanya, (yaitu); nikmat sehat dan waktu luang.”
4
 

 

Dengan adanya sakit hendaknya menjadi renungan 

bagi seorang muslim tentang betapa berharganya nikmat 

kesehatan. Sehingga ketika nantinya ia telah diberikan 

kesembuhan oleh Allah q, maka ia akan benar-benar 

mengoptimalkan waktu sehat dengan melakukan 

berbagai amalan kebaikan. Diriwayatkan dari Ibnu 

’Abbas p ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

�َ �َ A َBْ אِ   َ0 ْْ W ْ  %َ  َ0َ  אً�  Lٍ :  Oَ َ  َFَכ א  َW ْ  %َ  َ9 َ� ِ4 َכ ،
�َ وَ  כَ �ِ &ْ �َ  َ%  ْ Wَ  אכَ �َ Aِ وَ  ،َכ ِ &َ َ�  َ%  ْ Wَ  َכ Bَ �َ ِ� وَ  َ� َAَכ א 
 َW ْ  %َ  Oَ َR ِ� َכ א*َ �َ ;َ وَ  َכ  َW ْ  %َ  َ4 ْ� ِ* َכ. 

 

“Manfaatkan lima perkara sebelum (datangnya) lima 

perkara; (masa) mudamu sebelum datang (masa) tuamu, 

(masa) sehatmu sebelum datang (masa) sakitmu, (masa) 

kayamu sebelum datang (masa) kefakiranmu, (masa) 

luangmu sebelum datang (masa) sibukmu, hidupmu 

sebelum datang kematianmu.”
5
 

                                                 
4
 HR. Bukhari Juz 5 : 6049. 

5
 HR. Hakim Juz 4 : 7846. Hadits dishahihkan oleh Syikh Al-Albani 

5 dalam Shahihul Jami’ : 1077. 
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4. Sebagai Sarana Untuk Bertaubat 

Dosa yang dilakukan oleh manusia akan 

mendatangkan keburukan dan musibah bagi pelakunya. 

Dosa dapat menyebabkan seorang terlilit hutang. 

Sebagaimana Muhammad bin Sirin 5
6
 pernah berkata; 

 

 ِE ِ,ّ (ْ  َ72ْ ��
ْ,6َ א
�ِ.ْي َ;ََ% Fِِ� َ�َ�)� א �.
  Jََْ�ِ�ُف א
 

“Sesungguhnya aku mengetahui (dampak) dosaku 

(dahulu), yang menyebabkanku (sekarang) terlilit 

hutang.”
7
 

 

Sehingga ada kemungkinan bahwa sakit yang 

dirasakan sekarang merupakan buah dari dosa yang 

dahulu pernah dilakukan. Maka ketika sakit merupakan 

waktu yang tepat untuk memperbanyak bertaubat kepada 

Allah q, agar Allah q mengampuni semua dosa-dosa 

kita. Allah q berfirman; 

 

 َ2]  ْ2.ِ�
ِ َ*�Fُ^  �, DًFَ�ْْ א ُ*�ْ 7َ ^4َُ��ْ <2َ'َ!א א 
� א��َEِ ْ�5ُא;ً 

 

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian 

kepada Allah (q) dengan taubat nasuha.”
8
 

 

 

                                                 
6
 Beliau adalah seorang Tabi’in yang wafat di Bashrah tahun 110 H. 

7
 Shifatush Shafwah, 3/246. 

8
 QS. At-Tahrim : 8. 
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5. Sebagai Penyemangat Agar Berbekal Untuk 

Kehidupan Setelah Kematian 

Sakit merupakan salah satu pertanda dekatnya ajal 

kematian. Dengan adanya sakit hendaknya seorang 

muslim sadar bahwa kematiannya pasti akan datang. 

Sehingga dengan demikian, sakit akan menjadi 

penyemangat baginya untuk segera berbekal dengan 

memperbanyak melakukan amalan kebaikan sebelum ajal 

kematiannya datang. Allah q berfirman; 

 

ِْ̀*َ) <ََ;َ�ُכُ� Wَ 7ْْ ِ% <َْن �2 א َرَزWَْ�אُכْ� 4ِّ א 7ْ4ِ �4 َو<َْ,ِ-ُ&�ْ 
 ْ�&ُ�َ�ْ�ُت ََ
ْ�َ*ِ�ْ)  َرّبِ َ
aَ�ْ  َل אْ �0َ>  ْ2�ِWَ %ٍ#ََ> �
َEِ 6ٍ

َق َو<َכُ  �� ��َ`�َ ِّ4 7ْ ْ��ِ
אِ �5
 ∪⊂⊆∩ 7َ 7َ א

 

”Infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan 

kepada kalian sebelum datang (tanda-tanda) kematian 

kepada salah seorang di antara kalian, lalu ia (akan 

menyesal dan) berkata, “Wahai Rabb-ku, seandainya 

Engkau menangguhkan (kematian)ku sebentar, sehingga 

aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang 

yang shalih.”
9
 

 

 

 

 

                                                 
9
 QS. Al-Munafiqun : 10. 
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KEMUDAHAN SYARI’AT 

BAGI ORANG SAKIT 

 

 

Agama Islam merupakan agama yang mudah untuk 

diamalkan dan memberikan banyak kemudahan bagi para 

pemeluknya. Allah q berfirman; 

 

 ْ2 ِ�ّ
�) אِ � 7ِ 7ْ4ِ َ;َ�جٍ َو4َא َ#Sََ% َ�َ�ْ�ُכْ

 

“Allah q sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian 

dalam agama (Islam) suatu kesempitan.”
10

 

 

Dan diriwayatkan dari Abu Umamah y ia berkata, Nabi 

a bersabda; 

 

 (ِْ,ّEِ  dُTْSُِF (ْ � <Fِ 1ْSَFُْאْ
َ�ُ!ْ�ِدDِ�2 َوَ( Fِא
��5َْ�אِ,��Dِ َوَ
ِכّ�ِْ
َ
 ِD�َْ ��
 .Fِאْ
َ�ِ�ْ�ِ-��Dِ א

 

“Sesunguhnya aku tidak diutus dengan membawa agama 

yahudi dan tidak pula dengan membawa agama 

nashrani, akan tetapi aku diutus dengan membawa 

agama (Islam) yang lurus lagi mudah.”
11

 

 

                                                 
10

 QS. Al-Hajj : 78 
11

 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 6 : 2924. 
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Di antara bentuk kemudahan agama Islam adalah 

adanya rukhshah (keringanan) dalam syari’at bagi orang 

yang sakit, antara lain :  

 

 

1. Diperbolehkan Melakukan Tayammun 

Apabila seorang yang sakit tidak mampu untuk 

menggunakan air, maka diperbolehkan baginya 

melakukan tayammum sebagai ganti untuk wudhu dan 

mandi besar. Diriwayatkan dari Jabir y, ia berkata; 

 

 َ0 َ� ْ# َ� ِ��َ Iَ א ;َ ��  fً ِ4 #ُ رَ  אَب َ� `َ �َ  �ٍ -َ َ�  ْ) א  �ٌ َC ُه ��  ِ� (ْ 
�َ �َ Bَ א;ْ  �� gُ  �ِ ِ� <ْ رَ  َ� نَ وْ �ُ Iِ *َ  ْ% 9َ :  אَل &َ �َ  �ُ אFَ �َ ْ� <َ  َل `َ َ� ، 
 ِ
�ِ  Dً 5َ 0ْ رُ  ْ)  �B
' �َ ) א ِ� َ� Dً 5َ 0ْ رُ  َכ 
َ  �ُ Iِ א ,َ 4َ :  א�ْ א
ُ &َ ؟ 
�َ אءِ َ � א
ْ �َ �َ  رُ �ِ &ْ *َ  dَ ,ْ <َ وَ  ، ْAא َB �َ %َ  َ� َ�َ אَت  ، َ� � َW א �َ 4ْ �ِ א
 َ� َ� ��
ُ �� َ�  ّ)ِ  ِ � א �َ �� َ� وَ  �ِ �ْ �َ �َ  � א��  ِF �َ ِ0ُْ> َ. ِ
:  אَل &َ �َ  َכ 
 َW َB ُ� ْ� ُه  َW َB َ� ُ! ُ�  ُ 
ُ `َ  َ� َ( ، <َ א�� ْ� ِE ذْ א  َ
 ْ�  َ2 ْS َ� ُ ْ� َ�َ ِ+,� א،  Oِ אءُ -َ א 

 َS
Kَ א '�
� �َ Bَ 2َ  نْ <َ  �ِ �ْ -ِ כْ 2َ  אنَ א כَ َ ,� אُل، Eِ ّ)ِ א َ� 

 

“Kami sedang dalam bepergian. Lalu ada seorang sahabat 

kami yang tertimpa batu hingga terluka kepalanya, 

kemudian ia mimpi basah. Ia bertanya kepada para 

sahabatnya, “Apakah kalian memandang ada keringanan 

padaku untuk bertayammum?” Mereka menjawab, “Kami 
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tidak mendapatkan keringanan untukmu, selama engkau 

masih mampu menggunakan air.” Ia pun mandi, lalu 

meninggal dunia. Ketika kami datang kepada Nabi a, 

beliau diberitahukan dengan peristiwa tersebut, maka 

beliau bersabda, “Mereka telah membunuhnya, semoga 

Allah q membunuh mereka. Mengapa mereka tidak 

bertanya ketika mereka tidak mengetahuinya? Karena 

obat kejahilan adalah bertanya. Sesungguhnya cukup 

baginya untuk melakukan tayammum.”
12

 

 

Adapun tata cara tayammum adalah: (1) Membaca 

bismillah.
13 (2) Menepukkan kedua telapak tangan di atas 

tanah satu kali pukulan. (3) Meniup debu atau tanah yang 

ada di telapak tangan. (4) Mengusap wajah dan kedua 

tangan sampai pergelangan.
14

 

 

 

2. Diperbolehkan Shalat Dengan Duduk atau 

Berbaring 

Apabila seorang yang sakit tidak mampu 

melakukan shalat fardhu dengan berdiri, maka 

diperbolehkan baginya untuk melakukan shalat dengan 

duduk. Hendaknya posisi duduk tersebut seperti duduk 

tasyahud awal (duduk iftirasy), karena inilah yang utama. 

Walaupun diperbolehkan dengan bersila, jika ada udzur. 

                                                 
12

 HR. Abu Dawud : 336, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 572. 

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul 

Jami’ : 4363. 
13

 HR. Ahmad, Abu Dawud : 102, dan Ibnu Majah : 399. Hadits ini 

dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa’ul Ghalil : 81. 
14

 HR. Bukhari Juz 1 : 331. 
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Namun tidak diperbolehkan duduk dengan kedua kaki 

dilonjorkan ke depan, kecuali dalam keadaan darurat. 

Jika ia mampu untuk melakukan sujud, maka hendaknya 

ia melakukannya. Tetapi jika ia tidak mampu untuk 

melakukannya, maka cukup dengan berisyarat dan isyarat 

sujud lebih rendah dari ruku’. 

 

Apabila seorang tidak mampu melakukan shalat 

dengan duduk, maka diperbolehkan melakukan shalat 

dengan berbaring, dan dianjurkan untuk miring ke 

sebelah kanan. Karena tidur yang disunnahkan adalah 

dengan berbaring miring ke sebelah kanan. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Al-Bara’ bin Azib y, beliau berkata, 

Nabi a bersabda; 

 

 ِE َא <َ ذ َ* ْ� dَ  َ4 iْ َI َS َכ  َ� َB َ� �Q ْ̀  ُو Qُ ْ� َכَ ء  ِ
 �5� fَ ِة  ُg �� 
 Qْא َG ِI ْk  َ� َ� Oِ � ِّ& َכ  َJْ2ْ א َ ِ7 

 

”Jika engkau mendatangi tempat tidurmu, maka 

berwudhulah seperti wudhumu untuk shalat. Kemudian 

berbaringlah di atas sisi (tubuh)mu yang kanan.”
15

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 HR. Bukhari Juz 1 : 244, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 4 : 

2710. 
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3. Diperbolehkan Meninggalkan Puasa Wajib 

Apabila seorang mengalami sakit ringan, yaitu sakit 

yang tidak memberikan pengaruh terhadap puasa, 

demikian pula berbuka tidak memberikan keringanan 

kepadanya –seperti; flu yang ringan, pusing yang ringan, 

sakit gigi, dan semisalnya,- maka dalam kondisi seperti 

ini seorang tidak diperbolehkan untuk berbuka dari puasa 

wajib. Jika sakit yang ringan tersebut bertambah parah 

dan seorang merasa berat untuk melakukan puasa, akan 

tetapi puasa tersebut tidak berdampak negatif terhadap 

kesembuhan, maka dalam kondisi seperti ini seorang 

dianjurkan untuk berbuka. 

 

Namun jika seorang mengalami sakit yang berat, 

yaitu sakit yang menyebabkan seseorang merasa berat 

melakukan puasa dan berpuasa dapat berakibat buruk 

bahkan dapat mengantarkan kepada kematiannya, maka 

dalam kondisi seperti ini seorang diwajibkan berbuka, 

dan haram untuk berpuasa. Tetapi ia berkewajiban untuk 

mengganti puasa wajib tersebut pada hari-hari yang lain. 

Allah q berfirman; 

 

ةٌ 7ْ4ِ <�2َאٍم <�0ََُ  ��Sِ� َو7ْ4َ َכאَن iً2ْ�ِ4َא <َْو َ�َ�� َ�َ-ٍ� َ

 

“Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu 

berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak 

hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang 

lain.”
16

 

                                                 
16

 QS. Al-Baqarah : 185. 
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SIKAP BIJAK KETIKA SAKIT 

 

 

Agar sakit yang dialami oleh seorang muslim dan 

muslimah mendatangkan pahala dan kebaikan-kebaikan 

yang lainnya, maka ada beberapa hal yang perlu 

dilakukan ketika sakit datang, antara lain : 

 

 

1. Bersabar  

Bentuk sabar terhadap sakit yang diderita adalah 

dengan tidak berkeluh kesah kepada manusia serta tidak 

berburuk sangka kepada Allah q. Allah q berfirman; 

 

ِ َو7ْ4َ 2' �5ِْ <ََ�אَب 7ْ4ِ 4'  [4َ  ِ Fِ �)Eِ Dٍ َ ْKِ+ْذِن א�� Fِ 7ْ4ِא��

 ُ� َ�ْWَ �ِ!ْ2َ  ْ��ِ�َ ٍء(ْOَ ِ%ُّכFِ ُ �ٌ َوא�� ∩⊇⊇∪  

 

”Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang 

kecuali dengan izin Allah (q). Barangsiapa yang 

beriman kepada Allah (q), niscaya Allah (q) akan 

memberikan petunjuk kepada hatinya (untuk bersabar 

dalam menerima musibah
17

 serta tidak berburuk sangka 

kepada Allah q). Dan Allah (q) Maha Mengetahui 

segala sesuatu.”
18

 

 

                                                 
17

 Tafsirul Jalalain, 557. 
18

 QS. At-Taghabun : 11. 
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Tidak berburuk sangka kepada Allah q ketika sakit 

merupakan salah satu amalan yang utama. Sebagaimana 

diriwayatkan dari ‘Ubadah bin Shamit y, ia berkata; 

 

 ِE رَ  ن� ُ# fً َ>  َ* ��
ُ �� َ�  )�  ِ � א �َ �� َ� وَ  �ِ �ْ �َ �َ  � א��  َ�א 2َ : אَل &َ 
َ Sَ א
ْ  ي' <َ  א��ِ  )�  ِ ,َ  ِ%  َ> ْ� iَ %ُ  َW אَ : אَل ِmْ ْ2 َ nٌ 2ْ �ِ 5ْ *َ وَ  א��ِ Fِ  אنُ 
 ِF ِ�  َאدٌ !َ #ِ و  ِ� (ْ  �َ ِ  ْ� ِ� ِ�  َW ذَ  7ْ 4ِ  نُ �َ 9ْ <َ  �ُ 2ْ رِ <ُ : אَل ِ
א 2َ  َכ 

�� אَ : אَل Wَ  א��ِ  َل �ْ �ُ رَ  َ نُ �َ 9ْ <َ  �ُ 2ْ رِ <ُ : אَل Wَ  �ُ  ْ א
�5 وَ  Dُ א;َ 
 כَ אرَ  َ *َ  א��َ  �ِ !ِ �B  *َ َ( : אَل Wَ  א��ِ  َل �ْ �ُ א رَ 2َ  َכ 
ِ ذَ  7ْ 4ِ 
�ِ א
َ Sَ *َ وَ  � (ْ  Oَ (ْ ٍء  َW iَ َ
 .�ِ Fِ  َכ � 

”Bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi a dan 

bertanya, “Wahai Nabiyullah, amalan apakah yang paling 

utama?” Nabi a bersabda, “Iman kepada Allah q, 

membenarkan-Nya, dan berjilah di jalan-Nya.” Laki-laki 

tersebut berkata, “Aku ingin yang lebih ringan dari itu, 

wahai Rasulullah a.” Nabi a bersabda, “Baik hati dan 

sabar.” Laki-laki tersebut (kembali) berkata, “Aku ingin 

yang lebih ringan dari itu, wahai Rasulullah a.” Nabi a 

bersabda, “Janganlah engkau berburuk sangka kepada 

Allah q terhadap suatu (musibah) yang telah ditetapkan-

Nya kepadamu.”
19

 

                                                 
19

 HR. Ahmad. Hadits ini derajatnya Hasan li Ghairihi menurut 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihut Targhib wat Tarhib Juz 2 : 

1307. 
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2. Berupaya Untuk Mencari Kesembuhan 

Meskipun sakit merupakan “kenikmatan” bagi 

seorang muslim, namun seorang muslim tetap dituntut 

untuk berobat mencari kesembuhan. Hal ini sebagaimana 

yang diperintahkan oleh Rasulullah a dalam hadits yang 

diriwayatkan dari Usamah bin Syarik y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 


َ  %� #َ وَ  >� �َ  א��َ  ن� +ِ �َ  א��ِ  אدَ  َ א �ِ وْ אوَ �َ *َ  ْ� (� Eِ  אءً دَ  ْل >ِ �ْ 2َ  
 .مُ �َ !َ א
ْ وَ  ُت �ْ َ  א
ْ (� Eِ  אءً -َ S ُ�  Oَِ 4َ  َل >َ ,ْ <َ 

 

“Berobatlah, (wahai) para hamba Allah q. Karena 

sesungguhnya Allah r tidak menurunkan suatu penyakit 

melainkan Dia menurunkan bersama dengan penyakit 

(tersebut) obatnya, kecuali kematian dan tua.”
20

 

 

Dalam berobat mencari kesembuhan seorang 

muslim tetap harus memilih pengobatan-pengobatan 

yang tidak diharamkan oleh syari’at Islam. Diriwayatkan 

dari Ummu Salamah i ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

��ْ Eِن� אِ �� Oِ %ْSَIْ2ََ-אَءُכْْ
َ َ �� ْ�َم َ�َ�ْ�ُכ א َ;��َ 

 

                                                 
20

 HR. Ahmad, lafazh ini miliknya, Ibnu Hibban Juz 13 : 6064, dan 

Hakim Juz 4 : 7430. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 

5 dalam Shahihul Jami’ : 7934. 
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”Sesungguhnya Allah q tidak menjadikan obat 

(kesembuhan) kalian dalam apa yang diharamkan 

kepada kalian.”
21

 

 

Sehingga sabar terhadap sakit bukan berarti tidak 

berobat dari sakit. Namun sabar dari sakit adalah tidak 

berkeluh kesah kepada masnusia terhadap sakit yang 

diderita dan tidak berburuk sangka kepada Allah q, 

dengan tetap berupaya untuk mencari kesembuhan 

terhadap penyakitnya. 

 

 

3. Berdoa Kepada Allah q 

Seorang yang sakit dianjurkan berdoa untuk kepada 

Allah q agar Allah q memberikan kesembuhan 

kepadanya. Terutama dengan mengamalkan doa-doa 

yang diajarkan oleh Rasulullah a yang dianjurkan untuk 

dibaca ketika sedang sakit. Diriwayatkan dari ‘Utsman 

bin Abil ‘Ash Ats-Tsaqafi y, ia berkata; 

 

 َW ِ� ْ4 dُ  َ� َ� ��
ُ �� َ�  ّ)ِ  ِ � א  kٌ #ْ وَ  ْ) Fِ وَ  �َ �� َ� وَ  �ِ �ْ �َ �َ  � א��
 َW ْ�  َ2َ  אدَ כ ْ  ُG ُ� ِ� (ْ  َ�
ِ  אَل &َ  ��
ُ �� َ�  )'  ِ ) א �َ �� َ� وَ  �ِ �ْ �َ �َ  � א�� 
 א��ِ  ةِ >� F ِSِ  ذُ �ْ �ُ <َ  א��ِ  �ِ ْ� W %ْ  ِFُ وَ  �ِ �ْ �َ � �َ �َ ْ �ُ א
ْ  כَ �َ S %ْ  َ2َ #ْ אِ 

                                                 
21

 HR. Baihaqi Juz 10 : 19463, dengan sanad yang shahih. 
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�َ  ،אٍت �� k  َ4َ  ْ َ�  رُ אذِ ;َ <ُ وَ  �ُ #ِ א <َ Oَ ِّ�  َ4  7ْ 4ِ  �ِ *ِ رَ �ْ Wُ وَ  ُ& ْ� dُ 
�َ  َכ 
ِ ذَ  َC َ- ِ,א (َ  ُ  .א��

 

“Aku pernah mendatangi Nabi a ketika aku sedang 

menderita penyakit yang hampir menjadikanku berputus 

asa (untuk mencari kesembuhan). Maka Nabi a bersabda 

kepadaku, “Letakkanlah tangan kananmu pada (bagian 

yang sakit tersebut) dan bacalah, 

 

 ِF �ْ ِ� �ُ #ِ א <َ Oَ ِّ�  َ4  7ْ 4ِ  �ِ *ِ رَ �ْ Wُ وَ  א��ِ  ةِ >� F ِSِ  ذُ �ْ �ُ <َ  א��ِ  
 رُ אذِ ;َ <ُ وَ 

 

[Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung dengan 

kemuliaan Allah q dan kekuasaan-Nya dari kejahatan 

yang aku dapatkan dan yang aku takuti], sebanyak tujuh 

kali.” 

 

Lalu aku membacanya, maka Allah q memberikan 

kesembuhan kepadaku.”
22

 

 

 

 

 

                                                 
22

 HR. Muslim Juz 4 : 2202 dan Ibnu Majah : 3522, lafazh ini 

miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahih Ibni Majah Juz 8 : 2839. 
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KHATIMAH 

 

 

Meskipun sakit merupakan “kenikmatan” yang 

memiliki keutamaan dan akan membawa banyak 

kebaikan –jika disikapi dengan bijak,- namun tidak 

diperbolehkan seorang muslim dan muslimah 

mengharapkan datangnya sakit. Karena sehat bagi 

seorang muslim lebih utama daripada sakit. Bahkan 

kesehatan bagi seorang muslim dan muslimah lebih 

utama daripada kekayaan harta. Karena dengan kesehatan 

yang ada pada diri seorang muslim dan muslimah 

merupakan modal baginya untuk produktif dengan 

melakukan berbagai amalan kebaikan yang bermanfaat 

untuk dirinya sendiri dan bermanfaat pula bagi kaum 

muslimin yang lainnya. Rasulullah a bersabda; 

 

 )َ َF ْ̀ َس  ِF ْ

ِ �َ Rِ א � َ
ِ  Dُ �َ א
5ِّ وَ . �&َ א*�  7ِ  َ �ٌ �ْ � 0َ &َ א*�  7ِ 
 ِ4 َ7  ْ
�ِ �ْ Sِ א
��  Lِ  ِ4 َ7 -ْ א
��  o ِّ� 6َُ � وَ �َ Rِ א. 

 

“Tidak mengapa kekayaan bagi orang yang bertaqwa. 

Dan kesehatan bagi orang yang bertaqwa lebih baik 

daripada kekayaan dan jiwa yang (senantiasa) menerima 

(mensyukuri) kenikmatan.”
23

 

 

                                                 
23

 HR. Ahmad dan Ibnu Majah : 2141, lafazh ini miliknya. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 

7182. 
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Kesehatan juga merupakan sepertiga dari seluruh 

kenikmatan dunia. Rasulullah a pernah bersabda; 

 

 َ4 ْ7  َ> �ْ َ  َp  ِ4 ْ� ُכ ْ�  ُ4 َS ً�، �ِ Fِ �ْ ِ�  ْ) א �ِ �ً ، ^4ِ هِ �ِ َ� #َ  ْ) � �ِ א

َ  ْت >َ �ْ א ;ِ َ ,�̀ َ כَ �َ  �ِ 4ِ �ْ 2َ  ُت �ْ Wُ  هُ �َ �ْ �ِ  ُ�  '�
  .א�َ ,ْ א

  

”Barangsiapa di antara kalian yang pagi harinya; (1) ia 

(dalam keadaan) sehat tubuhnya, (2) aman tempatnya, 

(3) ia memiliki makanan pokok untuk hari itu, maka 

seolah-olah ia telah mendapatkan (seluruh kenikmatan) 

dunia.”
24

 

 

Seorang muslim dan muslimah hendaknya 

berupaya untuk hidup sehat dan menjaga kesehatannya 

seoptimal mungkin. Hendaknya seorang muslim 

menjauhkan dirinya dari berbagai penyakit, terutama 

penyakit-penyakit berat yang berbahaya. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah 

a bersabda; 

 

 ِ� ��  ِ4 َ7  ْ
َ א ْI ُ. ْכَ  مِ و َ �ِ َ� אJَْ  7َ 4ِ  �' -ِ א *َ 

 

“Larilah dari penyakit kusta sebagaimana engkau lari 

dari singa.”
25

 

                                                 
24

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2346 dan Ibnu Majah : 4141, lafazh ini 

miliknya. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahih Ibni Majah Juz 10 : 3340. 
25

 HR. Bukhari Juz 5 : 5380. 
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Namun jika sakit telah menimpa, maka hendaknya 

ia bersabar dengan mengharapkan pahala dan 

pengampunan dosa. Hendaknya ia tetap berbahagia 

ketika sakit tiba. Karena meskipun dengan sakitnya ia 

terhalang dari melakukan beberapa amalan kebaikan, 

namun amalan kebaikan yang telah biasa ia lakukan 

ketika sehat, maka pahalanya akan terus mengalir 

kepadanya ketika ia sakit. Sebagaimana diriwayatkan 

dari Abu Musa y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ِE ََض �ِ א 4َ ذ  ْ

َ  B 6َِ כُ  �َ א�َ َ�  وْ <َ  �ُ  ْ Sَ א ُ�  ِ4 ْT %َ  َ4 َ2َ  אنَ א כ ْS َ %ُ 
 ُ4 ِ& ْ� ً  .א�ً �ْ �ِ א َ� 

“Jika seorang hamba sakit atau sedang dalam 

perjalanan, maka (tetap) dituliskan baginya (pahala) 

seperti (pahala amalan) yang biasa ia lakukan ketika 

mukim dan sehat.”
26

 

 

Semoga tulisan sederhana ini bermafaat bagi kita 

semuanya. Akhirnya kita mohon kepada Allah q agar 

Allah q mengkaruniakan kepada kita kesehatan, yang 

dengannya kita dapat melalukan berbagai amalan 

kebaikan. Dan kita juga memohon kepada Allah q agar 

Allah q mengampuni semua dosa-dosa kita dan 

memasukkan kita ke dalam Surga-Nya. 
 

***** 

                                                 
26

 HR. Ahmad dan Bukhari Juz 3 : 2834, lafazh ini miliknya. Hadits 

ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 

799. 



20 

MARAJI’ 

 

 

1. Al-Qur’anul Karim. 

2. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin Isma’il bin 

Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. 

3. Al-Jami’ush Shahih Sunanut Tirmidzi, Muhammad 

bin Isa At-Tirmidzi. 

4. As-Silsilah Ash-Shahihah, Muhammad Nashiruddin 

Al-Albani. 

5. Hadyu Muhammad a fi ’ibadatihi, wa 

mu’amalatihi, wa akhlaqihi, Ahmad bin ’Utsaman 

Al-Mazyad. 

6. Irwa’ul Ghalil fi Takhriji Ahadits Manaris Sabil, 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

7. Manhajul Qashidi Tahdzibu Mukhtashari Minhajul 

Qashidin, Muhammad Shalih bin Ahmad Al-Ghurasi. 

8. Mukhtasharul Fiqhil Islami, Muhammad bin 

Ibrahim bin ‘Abdullah At-Tuwaijiri. 

9. Musnad Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hambal 

Asy-Syaibani. 
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10. Mustadrak ’alash Shahihain, Abu ’Abdillah 

Muhammad bin ’Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi. 

11. Shahih Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih 

Madzahib Al-A’immah, Abu Malik Kamal bin As-

Sayyid Salim. 

12. Shahih Ibni Hibban, Ibnu Hibban. 

13. Shahih Ibni Majah, Muhammad Nashiruddin Al-

Albani. 

14. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. 

15. Shahihul Jami’ish Shaghir, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

16. Shahihut Targhib wat Tarhib, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

17. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud Sulaiman bin Al-

Asy’ats bin Amru Al-Azdi As-Sijistani. 

18. Sunan Ibni Majah, Muhammad bin Yazid bin 

‘Abdillah Ibnu Majah Al-Qazwini. 

19. Sunanul Baihaqil Kubra, Ahmad bin Husain bin 

‘Ali bin Musa Al-Baihaqi. 

20. Tafsirul Jalalain, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad 

bin Muhammad Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi. 


