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AL-MARAD{ PERSPEKTIF AL-QUR’AN 

Oleh : Bahman 

Abstak 
Esensi al-marad} adalah identitas terhadap segala bentuk kekurangan yang menyebabkan tubuh tidak 

mampu melahirkan sifat-sifat/perbuatan yang baik, selain kekurangan pada bentuk fisik.Adapun 

eksistensi al-marad} adalah al-marad} dalam bentuk fisik, sosial, mental dan spiritual.Urgensi al-marad} 

adalah bagaimana seseorang yang ditimpa penyakit dapat merasa rida dan menganggapnya sebagai 

rahmat Allah swt terhadap dirinya, baik dari aspek iman, syariah dan ihsan. Penelitian ini berimplikasi 

pada pentingnya tenaga kesehatan muslim memahami al-t}ibb al-nabawi agar mampu memahami 

penyakit perspektif al-Qur’an sehingga tidak melihat penyakit sebagai musuh besar yang harus segera 

disingkirkan, tidak melayani pasien dengan pendekatan fisikal-material semata; bahkan bersifat inkar 

mati, tidak melihat kematian sekedar diamnya mesin tubuh secara total, akan tetapi mampu memberi 

pencerahan kepada pasien sehinga seseorang meninggal dunia dalam keadaan  h}usn al-kha>timah. 

Karena itu, tenaga medis seharusnya mendekati penyakit pasien dari perspektif jasmani, mental, sosial 

dan spiritual, dan lebih berorientasi kepada penyembuhan yang murah, mudah, berpahala dan tanpa 

efek samping melalui zikir, herbal dan bekam. 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an sebagai kitab suci yang 

diturunkan oleh Allah swt. sudah 

seharusnya menjadi way of life bagi seluruh 

umat muslim, tanpa alasan apapun; sebab 

yang paling tahu tentang kebutuhan 

manusia adalah pencipta manusia itu 

sendiri, karena itulah Dia menurunkan al-

Qur’an agar manusia tidak salah menapaki 

jalan hidup, baik di dunia maupun di 

akhirat.  

Al-Marad}sebagai sebuah fenomena 

fisik, sebenarnya mengandung berbagai 

dimensi dan sudut pandang yang 

mengitarinya. Penyakit telah menjadi kajian 

serius para ahli berbagai disiplin ilmu sejak 

dahulu; sebagaimana halnya kesehatan yang 

merupakan fenomena multidimensional 

yang melibatkan aspek-aspek fisik, 

psikologis, sosial dan spritual yang saling 

bergantung.Gambaran umum tentang sehat 

dan sakit sebagai ujung yang berlawanan 

dari sebuah kontinum berdimensi tunggal, 

sangat menyesatkan.Kemerosotan kualitas 

lingkungan alam kita telah dibarengi 

dengan meningkatnya masalah kesehatan 

bagi masing-masing individu.Menurut 

ekonom kesehatan Fictor Fuchs, ‚epidemi 

merupakan kata yang hampir terlalu lemah 

untuk menggambarkan situasi ini‛
1
 

Pada dimensi psikologis,
2
 seseorang 

yang sakit karena dorongan jiwa yang tidak 

                                                           
1
Fritjof Capra, The Turning Point; Science, 

Society and The Rising Culture, diterjemahkan oleh 

M. Thoyibi dengan judul: Titik Balik Peradaban; 
Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan 

(Cet. II, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 

1998), h. 8. 

 
2
Secara sederhana, Psikologi adalah ilmu 

pengetahuan yang mempelajari berbagai pengalaman 

yang timbul dalam diri manusia, seperti penggunaan 

panca indera, pikiran, perasaan, dan kehendaknya. 

Ada empat konsep asas dalam psikologi yaitu naluri 

yakni tenaga atau kuasa awal yang mendorong 

seseorang individu untuk bertindak dengan  cara 

tertentu, kedua adalah keperluan yakni keinginan 
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stabil sehingga ia akan  melakukan suatu 

perbuatan tercela yang berujung pada 

munculnya berbagai macam penyakit. 

Faktor Psikologis memiliki peran 

terhadap kondisi fisik dan proses terjadinya 

penyakit. Jika dilihat dari kontinum yang 

merefleksikan faktor psikologis dalam 

penyakit, gangguan yang terjadi sangat 

bervariasi. Terdapat gangguan yang murni 

bersifat psikologis seperti anorexia 
nervosa,

3
 juga suatu penyakit yang lahir dari 

proses interaksi antara emosi dan penyakit 

organik. Berbagai penelitian empiris 

tentang gangguan psikomatik memang 

menunjukkan bahwa emosi negatif (depresi, 

kemarahan, permusuhan, dan kecemasan) 

berhubungan dengan angka kejadian 

lambung, arthritis, sakit kepala dan asma.
4
 

Pada dimensi spritual,
5
 gaya hidup 

hedonisme dalam genggaman industrialisasi 

                                                                                       
memenuhi kekurangan  seorang individu dari aspek 

fisiologi dan psikologi.Ketiga adalah desakan yakni 

tindakan atau perubahan tingkahlaku akibat 

keperluan fisiologi yang tidak dipenuhi dan keempat 

adalah motivasi yaitu perangsang yang 

membangkitkan dan mengekalkan minat seorang 

individu ke arah mencapai suatu matlamat tertentu 

termasuk mengubah sikap, minat dan 

tingkahlakunya. Lihat, Tamami, Psikologi Tasawuf, 

Cet. I, (Bandung: Pustaka Setia 2011), h. 16  

3
Keadaan psikofisiologik yang biasanya 

terjadi pada wanita, dicirikan oleh penolakan untuk 

mempertahankan berat badan normal, rasa takut 

menjadi gemuk, gangguan citra tubuh dan 

sebagainya, Lihat,  Difa Danis, Kamus Istilah 

Kedokteran, h. 44.   

4
Aliyah B. Purwakania Hasan, Pengantar 

Psikologi Kesehatan Islami (Yogyakarta:Raja 

Grafindo Persada, 2008), h. 73-74  

5
Spritual berarti ikatan yang lebih bersifat 

kerohanian atau kejiwaan  dibandingkan hal yang 

bersifat fisik atau material. Ia merupakan 

kebangkitan atau pencernaan diri dalam mencapai 

makna hidup dan tujuan hidup  dan merupakan 

bagian esensial dari keseluruhan kesehatan dan 

telah melahirkan manusia ibarat robot yang 

bekerja terus-menerus memenuhi target 

pencapaian material guna meraih 

keuntungan yang besar, telah menyeret 

manusia ke H}ubb al-Dunya> wa Kara>hiyah 
al-Mau>t,6  jauh dari sifat zuhud, serakah, 

dan sebagainya, menjadi penyebab korupsi 

merajalela dalam setiap lini kehidupan. 

Dalam perspektif sosiologi, 
7
Kondisi 

sosial dapat mendorong munculnya beragam 

penyakit sebagai kejadian individu yang 

inheren dengan lingkungan sosial sebagai 

penyebab munculnya sebuah penyakit. 

Menurut Peter Davis, pembentukan  

penyakit sosial, melalui institusi keluarga 

dan kekerabatan, bekerja sendiri dalam 

konteks urbanisasi dan mobilitas sosial, 

dapat ditargetkan sebagai penyumbang atau 

penyebab hipertensi dan sakit gangguan 

jiwa.
8
 

Pada  dimensi politik,  al-marad}  
dapat merupakan produk struktur-struktur 

kekuasaan dan tingkat partisipasi berbagai 

kelompok dalam masyarakat yang tidak 

setara, menimbulkan penyakit yang 

disebabkan oleh masalah akses ke pelayanan 

dan ekuitas dalam distribusi pelayanan. 

Pelayanan publik yang buruk dan akses ke 

rumah sakit yang protokoler dapat menjadi 

pemicu penyakit depresi dan meletakkan 

                                                                                       
kesejahteraan seseorang. Lihat Tamami, Psikologi 

Tasawuf, h. 19   

6
Ini adalah penggalan hadis Nabi Saw. 

Lebih lanjut, lihat Abu> Da>wu>d al-Sajasta>ni>, Sunan 

Abu> Da>wu>d kitab al-Mala>him, (Cet. II; Riya>d}: 

Maktabah al-Ma‘a>rif, 1424 H.), h. 769     
7
Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari 

struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-

perubahan sosial dan masalah-masalah sosial.Lihat, 

Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi, Edisi Baru, 

Cet. III (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Agustus 

1993), h. 469. 

8
Kevin White, An Introduction to the 

Sosiologi of Health, h. 84   
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penyakit pada posisi sebagai musuh yang 

harus ditaklukkan. 

Dari sudut pandang filosofis, ilmu 

kedokteran modern menghindari isu 

filosofis dan eksistensial yang muncul 

dalam setiap kasus penyakit.Memaknai 

penyakit dari aspek filosofis adalah diluar 

domain ilmu kedokteran.Para dokter tidak 

lagi perlu mengetahui aspek-aspek yang 

bermanfaat dan makna potensial suatu 

penyakit.Kematian sebagai isu eksistensial 

akhir pada tataran filosofis senantiasa 

dihindari oleh para dokter bahkan bersifat 

inkar mati.Perbedaan antara kematian yang 

baik dan kematian yang buruk tidak ada 

artinya; kematian menjadi sekedar diamnya 

mesin tubuh secara total. Sedang dalam 

ajaran islam, kematian yang baik/h}usn al-
kha>timah merupakan prioritas utama setiap 

muslim. Setiap muslim yang sedang berada 

di sisi seorang muslim lainnya yang sedang 

menghadapi sakara>t al- maut, dia harus 

menuntunnya menuju ke kematian yang 

baik/h}usn al-kha>timah. 

 Dalam sudut pandang budaya, Nei 

Ching, seorang tabib Cina zaman dahulu 

berkata bahwa untuk memberikan 

pengobatan pada penyakit yang telah 

berkembang, dapat dibandingkan dengan 

perilaku orang-orang yang mulai menggali 

sumur setelah mereka menjadi dahaga dan 

orang-orang yang mulai melempar senjata 

setelah mereka terlibat dalam pertempuran. 

Tidakkah tindakan-tindakan tersebut  

terlambat?
9
 Pernyataan ini selaras dengan 

istilah populer dalam dunia kesehatan yaitu 

mencegah lebih baik dari pada mengobati, 

                                                           

9
Fritjof Capra, The Turning Point; Science, 

Society and The Rising Culture, diterjemahkan oleh 

M. Thoyibi dengan judul: Titik Balik Peradaban; 

Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan, h. 

448. 

dalam ungkapan bahasa Arab disebut al-
wiqa>yah khairmin al-‘ila>j.10 

 Dari perspektif sejarah, para Nabi 

tidak lepas dari penyakit.Mereka ini sembuh 

dari penyakitsetelah melakukan upaya 

pengobatan berupa zikir, herbal dan 

bekam.Upaya mereka ini sepatutnya 

menjadi teladan umat manusia, khususnya 

umat Islam dalam menangani berbagai 

penyakit. Demikian pula doa-doa 

penyembuhan yang telah mereka 

contohkan, sikap mereka menghadapi 

penyakit dan cobaan hidup lainnya.  

Oleh karena itu, seorang muslim 

harus membuka al-Qur’an untuk mencari 

jawaban atas pelbagai persoalan hidup, 

termasuk penyakit yang sangat ditakuti 

umat manusia. 

B. Rumusan   Masalah 

Untuk sebuah kajian yang utuh, 

maka diperlukan penjabaran dalam bentuk 

sub-sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana esensi al-marad} perspektif al-

Qur’an? 

2. Bagaimana eksistensi al-marad} perspektif 

al-Qur’an? 

3. Bagaimana  dampakal-marad} perspektif 

al-Qur’an? 

 

C. Esensi al-Marad} 
 Menurut Ibn Fa>ris(w. 290 H.), al-
marad} berasal dari huruf mi>m,ra dan d}a>d} 

yang berarti adalah keluarnya 

seseorang/manusia dari batas sehat dalam 

                                                           

10
‘Abd al-Ba>sit} Muh}ammad Sayyid, 

Asa>siyya>t al-Tada>wa> bi al-A‘sya>b wa al-T{ibb al-

Nabawi> (Cet. II, Cairo: al-Syirkah al-Mis}riyyah al-

‘A<lamiyyah, 2003), h. 147.  
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segala aspek,  Juga bermakna cuaca buruk 

yang sebelumnya cerah.  Pada awalnya kata 

ini digunakan bagi penyakit hati yaitu 

dendam dan hawa nafsu.  Kata ini  secara  

bahasa berarti rusak kesehatan hingga 

lemah. Menurut istilah adalah keluarnya 

seseorang secara jelas dari batas keadaan 

sehat dan  kondisi stabil, baik dalam bentuk 

sakit fisik, kemunafikan atau kekurangan 

suatu hal.   Pada awalnya, kata ini 

digunakan untuk menggambarkan penyakit 

yang menimpa tubuh sehinggga 

membuatnya tidak sehat. Secara metafora, 

kata ini juga digunakan untuk penyakit jiwa 

atau mental yang menimpa seseorang yang 

membuatnya menyimpang dari kebenaran 

dan perilaku terpuji, seperti kemunafikan, 

iri hati, dan penyakit  hati lainnya.  Menurut 

al-Ra>gib, sakit adalah keluarnya seseorang 

dari kondisi stabil yang meliputi dua aspek 

yaitu aspek jasmani/sakit fisik dan yang 

kedua adalah suatu bentuk kekurangan dan 

kelainan seperti bodoh, kikir, munafik dan 

berbagai macam sifat yang tak terpuji.  

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa 

kemunafikan, kekufuran dan penyakit 

spritual lainnya diungkapkan dengan term 

al-marad} karena;1) Sifat dan sikap tersebut 

menghalangi seseorang mendapatkan 

kesempurnaan spritual sebagaimana halnya 

penyakit fisik menghalangi badan 

beraktifitas dengan bebas; 2) Dapat 

menghalangi seseorang mendapatkan 

kebahagian dunia dan akhirat; 3) 

Kecenderungan hati seseorang untuk 

mengikuti keyakinan dan perilaku yang 

menyimpang sebagaimana halnya 

kecenderungan tubuh yang sakit mengikuti 

hal-hal yang membahayakan.  

Menurut Ibn Si>na> (w. 428 H.)  al-

marad} adalah suatu kondisi atau keadaan 

yang dengannya muncul perbuatan atau 

tingkahlaku yang tidak benar. Menurut Ibn 

‘Asyu>r,(w. 1973)al-marad} adalah hakekat 

dari sebuah indikasi terhadap watak yang 

keluar dari kondisi normal tertentu yang 

keluar secara berangsur-angsur dari tubuh 

seseorang, ketika kadarnya meningkat, 

maka bertambah pula rasa sakit dan jika 

akhirnya habis keluar, maka seseorang 

meninggal dunia.  Pengertian ini hanya 

menunjuk kepada penyakit fisik dan 

berbeda dengan pengertian lain yang telah 

disebutkan. 

Dalam bahasa Indonesia, Penyakit 

berasal dari kata sakit yang berarti berasa 

tidak nyaman ditubuh, (bagian tubuh) 

karena menderita sesuatu (demam, sakit 

perut dan seterusnya). Penyakit adalah 

sesuatu yang menyebabkan terjadinya 

gangguan kesehatan yang disebabkan oleh 

bakteri, virus dan kelainan sistim faal atau 

jaringan pada organ tubuh (makhuk 

hidup).kebiasaan yang buruk, sesuatu yang 

mendatangkan kerusakan, bersifat kurang 

ajar (kata efektif dalam makian).  

Dalam kamus Kedokteran, sakit (ill) 

berarti tidak dalam keadaan baik, sedangkan 

keadaan sakit (illness) adalah suatu keadaan 

yang ditandai oleh penyimpangan nyata dari 

keadaan normal.Dalam teori medis, 

penyakit adalah kegagalan mekanisme 

adaptasi suatu organisme untuk bereaksi 

secara tepat terhadap ransangan atau 

tekanan sehingga timbullah gangguan pada 

fungsi atau struktur dari bagian, organ atau 

sistim tubuh. Penyakit juga berarti suatu 

keadaan ketika proses kehidupan tidak lagi 

teratur atau terganggu perjalanannya.  

 Berikut ini beberapa analisis 

mengenai term al-marad}: 

1). Kata kerja diungkapkan hanya satu kali 

saja dalam bentuk fi‘il ma>d}i> mufrad 

mutakallim wah}dah(kata kerja bentuk 

lampau orang pertama tunggal) yaitu 

marid}tu yang maknanya adalah saya telah 
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sakit. Jika suatu kata diungkap dalam 

bentuk fi‘il ma>d}i> namun belum terjadi, ini 

menunjukkan bahwa hal tersebut pasti akan 

terjadi pada masa yang akan datang. Dalam 

al-Qur’an, kata ini juga diawali dengan 

partikel iz\a>, maka maknanya berobah ke 

untuk masa yang akan datang yang 

menunjuk kepada suatu proses yang dinamis 

dalam konteks sesuatu yang pasti terjadi. 

Dengan demikian, makna kata 

marid}tuadalah apabila suatu ketika saya 

akan sakit (dan pasti saya akan sakit). Atas 

dasar ini dipahami bahwa penyakit lahir 

dari sebuah proses yang dinamis dan pasti 

muncul pada masa yang akan datang. Jika 

ini dikaitkan dengan ayat sebelumnya, maka 

penyebab sebuah penyakit adalah makanan 

dan minuman. Oleh karena itu, semua 

manusia tidak ada yang lepas dari penyakit 

dan puasa(menahan/mengurangi makan dan 

minum) dapat mengurangi jumlah penyakit 

pada diri seseorang. 

2). Jumlah kata antara al-mari>d} (tunggal) 

dan mard}a> (jamak) yang bermakna penyakit 

fisik masing-masing berjumlah 5 kali 

sehingga seluruhnya 10 kali. Ini pasti bukan 

kebetulan belaka, tetapi sebuah simbol 

informasi bahwa suatu penyakit akan 

menimpa manusia dalam kapasitasnya, baik 

sebagai individu maupun sebagai 

masyarakat, adalah sama dalam segala 

aspeknya. 

3). Kata marad}un (jamak) sebanyak 13 kali 

yang semuanya bermakna penyakit hati, 

memberi indikasi pengertian bahwa;1) 

Penyakit hati lebih banyak dibanding 

penyakit fisik, 2) Penyakit hati bersemayam 

pada diri setiap individu dalam berbagai 

macamnya, berbeda dengan penyakit fisik 

bisa menjadi sebuah epidemi. 

4). Kata marad}un (penyakit hati)tersebar 

pada 9 surah dari 12 surah yang 

membicarakan term ini dalam bentuk kata 

benda. Hal ini berarti kata maradun} 

menempati posisi 75 % dari keseluruhan 

surah yang menyebut termal-marad} 

sehingga mengindikasikan bahwa 

penyebaran  penyakit hati jauh lebih banyak 

dibanding dengan penyebaran penyakit fisik 

yang menempati posisi 25% saja, sehingga 

75% penyakit manusia adalah penyakit hati. 

5). Term ini paling banyak disebut pada QS 

al-Baqarah sebanyak 5 kali atau 20,8% 

dengan 2 kali bentuk marad} dan 3 kali 

bentukmari>d}. Jika melihat karakteristik 

surah al-Baqarah yang diawali dengan 

ajakan keimanan, maka pada ayat 10 Allah 

swt.menyinggung penyakit hati yaitu 

kemunafikan dan keraguan setelah 

sebelumnya ada ajakan untuk beriman 

kepada Allah swt. Adapun kata mari>d} 

sebanyak 3 kali pada QS al-Baqarah/2:184, 

185 dan 196 menunjukkan bahwa surah ini 

banyak membicarakan tentang hukum 

syariat seperti shalat, puasa dan haji yang 

pelaksanaannya melibatkan juga orang-

orang  sakit yang harus mendapat perlakuan 

khusus dalam menjalankan ibadah tersebut 

yaitu rukhsah.  

6). Surah lain yang termasuk kategori 

dominan adalah surah al-Ahza>b sebanyak 3 

kali atau 12,5% semuanya dalam bentuk 

marad}. Karakter surah al-Ahza>b adalah 

motivasi agar senantiasa bersifat jujur 

dalam keikhlasan menghadap sang Pencipta, 

menjaga diri agar terhindar dari tujuan 

untuk makhluk, karena Allah swt. yang 

paling mengetahui kebutuhan makhlukNya 

dan Maha Bijaksana atas segala yang Ia 

tetapkankepada ciptaanNya, maka untuk 

mencapai tujuan surah ini, Allah swt. 

memberi peringatan kepada manusia 

tentang adanya penyakit hati yang dapat 

menjadi penghalang tercapainya tujuan 

surah ini, 
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7). Ditinjau dari segi tempat turun  ayat-

ayat al-marad} ini,  semuanya Madaniyyah 

kecuali kata marid}tu adalah Makkiyah. Bila 

melihat fase Madinah sebagai fase 

pengembangan wilayah, pembangunan 

peradaban dan pemantapan pelaksanaan 

syariat, maka dipahami bahwa penyakit 

banyak muncul setelah adanya interaksi 

sosial yang lebih luas, gaya dan pola hidup, 

adanya asimilasi dengan bangsa lain dan 

sebagainya. Adapun kata marid}tuyang 

diturunkan di Mekah sebagai fase 

pembinaan iman, menunjukkan bahwa 

penangkal dan penawar penyakit yang 

hakiki adalah iman. Keimanan bukan 

sekedar kata-kata tetapi mengejawantah 

dalam pola dan gaya hidup yang 

diungkapkan melalui simbol makan dan 

minum yang terdapat pada ayat 

sebelumnya. 

8). Term al-mari>d}yang bermakna penyakit 

fisik, lebih bersifat kasuistik dan individual 

sehingga penderitanya diberi rukhsah dalam 

menjalankan ajaran agama sedang term al-

marad} yang bermakna penyakit hati, lebih 

terbuka kepada siapa saja dan menimpa 

siapa pun dan tidak ada rukhsah bagi 

penderita penyakit ini. Adanya 

rukhsahmenunjukkan kehadiran penyakit 

bukan untuk menghentikan aktivitas akan 

tetapi ada tujuan yang diinginkan oleh 

Allah swt. Penyakit bukanlah akhir 

perjalanan hidup manusia tetapi bukti 

perhatian Allah swt.kepada hambaNya. 

9). Perbandingan jumlah kata antara al-

marad}(13 kali) dan al-mari>d}(10 kali) 

menunjukkan bahwa penyakit fisik lebih 

rendah tingkat berbahayanya dibanding 

penyakit hati, penyakit fisik hanya 

bersentuhan langsung antara pribadi orang 

yang sakit dengan hukum-hukum taklifi, 

sedang term al-marad} yang bermakna 

penyakit hati akan bersentuhan langsung 

dengan lingkaran kehidupan ummat 

manusia yang melibatkan berbagai unsur, 

baik yang bersifat pribadi maupun bersifat 

lembaga dan semisalnya. 

10). Berdasarkan pada konteks ayat, kataal-

mari>d} diungkapkan dalam ayat yang 

berbicara tentang hukum berupa pemberian 

rukhsah bagi orang sakit dengan komposisi;  

2 (dua) ayat  pada QS. al-Fath/48:17 dan al-

Baqarah/2:184 berbicara tentang hubungan 

orang sakit dengan ibadah puasa. Dua ayat 

pada QS  al-Baqarah/2:185dan196 berbicara 

tentang hubungan orang sakit dengan 

ibadah haji. Dua ayat pada QS al-Nisa>‘/4:43 

dan al-Ma>idah/5 : 6 tentang ibadah shalat, 

dua ayat pada QS al-Nisa>‘/4:102 dan al-

Taubah/9:91 tentang jihad, satu ayat 

tentang ibadah (shalat) sunnah  pada QS al-

Muzzammil/73:20 dan satu ayat tentang 

etika hubungan sosial yaitu bolehnya orang 

sakit (cacat fisik) makan bersama 

tamu/orang banyak. Keserasian ini 

menunjukkan bahwa prinsip keseimbangan 

beribadah yang proporsional namun 

kontinyu adalah suatu keutamaan. 

11). Jumlah ayat mempunyai asbab nuzul 

dengan yang tidak ada asba>b nuzu>lnya pada 

term al-mari>d} adalah 7 : 3. Tiga ayat yang 

tidak mempunyai asba>b nuzu>l adalah 2 ayat 

tentang haji dan satu ayat tentang 

puasa.Hal ini menunjukkan bahwa pada 

intinya, rukhsah bagi orang sakit adalah 

kondisional erat kaitannya dengan latar 

belakang dan kehidupan seseorang.Sebagai 

contoh, orang yang terbaring sakit di kamar 

VIP dan yang berada dikamar ekonomi 

paling rendah bisa saja memengaruhi 

seseorang dalam memanfaatkan rukhsah. 

Pada ibadah haji, seseorang yang ingin 

menunaikannya harus siap materi, fisik dan 

mental sehingga rukhsah hanya diberikan 

pada rangkaian dari ibadah seperti 

tah}allul/mencukur rambut yang diberi 

rukhsah namun tetap membayar fidyah.  
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12). Ayat-ayat tentang al-marad} yang 

bermakna penyakit hati, tidak mempunyai 

asba>b al-nuzu>l menunjukkan bahwa 

penyakit jenis ini tidak ada hubungannya 

dengan latar belakang kehidupan seseorang, 

sehingga tidak bisa dipastikan bahwa orang 

miskin itu akan irihati terhadap orang kaya 

atau sebaliknya, atau sifat sombong itu 

hanya ada pada orang kaya saja dan bukan 

berarti orang miskin tidak ada yang 

sombong.   

 

D. Eksistensi al-Marad}  
 

1. Al-Marad} al-Jismi>/Penyakit Jasmani 

Di antara bentuk penyakit jasmani 

dalam al-Qur’an adalah penyakit yang 

menimpa Nabi Ayyub as yan merupakan 

sebuah ujian dari Allah swt, sembuh dengan 

cara beraktifitas, mandi dan minum air 

sejuk alami. Penyakit nabi  Ya‘qub as. 

adalah katarak yang sembuh dengan cara 

detoksifikasi melalui zikr, syukur, dan 

keyakinan penuh kepada Allah. Nabi Yunus 

as sakit fisik yaitu radang kulir/lecet-lecet 

yang sembuh dengan makan labu, sakit 

sosial karena meninggalkan kaumnya yang 

sembuh ketika ia diterima oleh kaumnya, 

sakit mental karena terbebani keadaan 

kaumnya yang tidak mau taat kepada Tuhan 

yang sembuh dengan ketaatan mereka 

kepada Allah, sakit spiritual karena 

meninggalkan tugasnya sebagai Nabi yang 

sembuh melalui do’a beliau yang terkenal 

dalam QS al-Anbiya>’/21:87; 

2. Al-Marad} al-Nafsi>/Penyakit Jiwa 

Jenis penyakit ini terdapat pada 

seseorang yang bernama Samiri dan anak-

anak nabi Ya’qub as yang diungkapkan al-

Qur’an dengan kata sawwala yaitu penyakit 

jiwa yang disebut gangguan psikotik yang 

bernama skizofrenia yaitu sekelompok 

gangguan psikotik  dengan gangguan dasar 

kepribadian, distorsi khas proses berfikir, 

kadang mempunyai perasaan bahwa dirinya 

sedang dikendalikan oleh kekuatan dari luar 

dirinya, waham yang kadang-kadang aneh, 

gangguan persepsi, efek abnormal yang 

terpadu dengan situasi nyata atau 

sebenarnya. Meskipun demikian, kesadaran 

yang jernih dan kapasitas intelektual 

biasanya tidak terganggu.  Metode terapi 

penyembuhan bagi penyakit skizofrenia  

melalui dua kata kunci, yang pertama 

adalah la> yas\ri>ba ‘alaikum al-yaum/pada 

hari ini tidak ada cercaan bagimu; dan 

yagfir Alla>h lakum/mudah-mudahan Allah 

mengampuni kamu.   

3. Al-Marad} al-‘Aqli> (al-Ijtima>‘i>)/Penyakit 

Sosial 

 Penyakit jenis ini adalah penyakit 

yang menimpa kaum Nabi Lu>t} as, yang} 

bukan sekedar homoseksual semata tetapi 

telah berkembang jauh melampaui batas 

etika dan kemanusiaan sehingga memicu 

munculnya seks menyimpang yang 

bertujuan sekedar pemuasan nafsu birahi 

semata. Keadaan ini ditandai dengan 

munculnya kelompok seks menyimpang  di 

seluruh dunia dan memperjuangkan hak-hak 

mereka setaraf dengan masyarakat pada 

umumnya. 

4. Al-Marad} al-Ru>h}i>/Penyakit Ruhani. 

Penyakit rohani ini diungkapkan 

dalam bentuk kisah kehidupan pribadi 

orang-orang tertentu yaitu Firaun, Karun 

dan Haman.Penyakit mereka ini popular 

dengan istilah amra>d al-qalb atau penyakit 

hati.Al-Qur’an menyebutnya dengan kata 

marad}. Bentuk penyakitini antara lain 

adalah sombong, munafik, dendam, irihari, 

pembangkang dan semacamnya.   
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E. Dampak al-Marad} 
1. Aspek Iman 

Salah satu fungsi penyakit adalah 

agar manusia menyadari sebenarnya bahwa 

yang berhak menyembuhkan hanya Allah 

swt.Adapun upaya yang dilakukan untuk 

memeroleh kesembuhan hanyalah sebuah 

ikhtiar untuk menggapai rahmat Allah 

berupa kesembuhan.Oleh karena itu, hal 

utama dan pertama yang dilakukan orang 

sakit adalah memohon kesembuhan kepada 

Allah swt.dengan langkah-langkah sebagai 

berikut:  

Pertama, ia memohon kepada Allah 

swt dengan mengutarakan apa yang sedang 

menimpa dirinya, baik itu penyakit fisik 

atau berupa gangguan syetan. Jika seorang 

mukmin menggantungkan harapannya 

kepada Allah swt.terutama ketika ia 

ditimpa penyakit atau berbagai macam 

kerikil kehidupan, maka itu adalah 

gambaran tingkat keyakinannya kepada 

Tuhannya.   

Kedua, ia mengungkapkan apa yang 

dia alami dengan penuh kerendahan hati 

sebagai hamba,  karena apa yang sedang 

menimpanya adalah karena kelemahan 

dirinya sendiri sebagai hamba, baik berupa 

penyakit fisik atau karena gangguan syetan. 

Ketiga, ia tidak langsung memohon 

kesembuhan atau dengan kata lain tidak 

langsung mencari obat karena sangat takut 

ketika ditimpa penyakit hingga 

menganggap bahwa penyakit adalah musuh 

yang secepatnya harus disingkirkan, tetapi 

seakan konsultasi kepada Allah tentang apa 

yang menimpa dirinya, lalu mengakui Allah 

dengan sepenuh hati sebagai Tuhan Yang 

Maha Penyayang di antara semua Yang 

Penyayang. 

Keempat, ia melakukan upaya dan 

ikhtiar melalui sebuah aktifitas yang penuh 

optimisme yang dipahami dari ungkapan 

penuh daya dan kekuatan ‚hentakkanlah 

kakimu‛. Ungkapan motivasi seperti ini 

telah terbukti mampu mendongrak harapan 

seseorang yang telah dirundung putus asa, 

sehingga disarankan kepada setiap orang 

yang menjenguk orang sakit agar 

mengungkapkan kata motivasi ‚ Insya 

Allah, anda akan sembuh secepatnya‛, atau 

mendoakannya.  

Apabila seseorang telah mampu 

meyakini sepenuhnya bahwa hanya Allah 

sebagai penyembuh, maka hal ini 

merupakan salah satu indikasi bahwa pada 

dirinya telah ada perobahan kualitas iman 

ke arah yang lebih baik.Allah swt.tidak 

akan meningkatkan iman seorang hamba 

sebelum ia diberi ujian kenaikan tingkat 

sebagaimana firman Allah dalam  QS al-

‘Ankabu>t/29:2. 

2.Aspek Syariah 

a. Menghilangkan H{araj/Beban Hukum. 

Pada QS al-Fath/48:16 

membicarakan tentang kewajiban berperang 

dan hubungannya dengan bai‘at al-rid}wa>n, 

ketika seluruh  sahabat yang hadir berjanji 

setia untuk berjuang bersama Rasulullah 

Saw dan barang siapa yang tidak ikut 

berjuang akan mendapat siksa dari Allah 

swt. Namun pada sesudahnya Allah swt  

kemudian memberi dispensasi bahwa boleh 

tidak ikut berperang dan tidak berdosa bagi 

orang buta, orang pincang dan orang sakit. 

Dua jenis sebelumnya yaitu orang buta dan 

pincang, secara logika keduanya dalam 

kondisi apapun, tidak akan dibebankan ikut 

perang karena cacat, namun sakit sebagai 

sesuatu yang kondisional dan temporal 

adalah penyebab seseorang diperbolehkan 

tidak ikut berperang, dan tidak termasuk 

orang yang membangkang jika tidak ikut 

berjuang bersama Rasulullah saw. 
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b. Keringanan dalam Ibadah. 

Keringanan dalam beribadah atau 

rukhs}ah  adalah sebuah kemudahan atau 

keringanan dalam menjalankan suatu ibadah 

karena adanya uzur pada diri seorang 

hamba. Uzur adalah sesuatu yang 

menghalangi seorang hamba menunaikan 

kewajiban syar’i secara sempurna.Orang 

sakit adalah salah satu dari beberapa 

kelompok orang-orang yang mendapatkan 

keringanan tersebut dalam melaksanakan 

ibadah, meskipun pahalanya tetap diberikan 

secara sempurna sebagaimana ketika 

dilakukan pada masa sehat. Di antara 

rukhs}ah dalam hubungannya dengan orang 

sakit adalah: 

a. Keringanan dalam Puasa Ramadhan    

b. Pelaksanaan Ibadah Haji 

c. Pelaksanaan Ibadah Shalat  

 Dalam hubungannya dengan rukhsah 

shalat, ada dua aspek  yang memeroleh 

keringanan khusus bagi yang sakit, yaitu: 

1). Tayammum. 

2). Melaksanakan Shalat. 

 Shalat adalah kewajiban setiap 

individu muslim mukallaf yang harus 

ditunaikan dalam keadaan apapun. Untuk 

itu, dalam hubungannya dengan kondisi dan 

kehidupan, misalnya sakit, seorang muslim 

tetap melaksanakan salat dengan cara shalat 

orang sakit.   

3. Aspek Ihsan 

a. Sakit adalah Jalan Menuju Surga 

Ketika seorang muslim ditimpa 

penyakit, maka yang pertama dilakukan  

adalah membangun kesadaran bahwa apa 

yang menimpanya  adalah bagian dari kasih 

sayang Allah yang termanifestasi dalam 

bentuk penyakit dalam pandangan manusia. 

Apa yang menimpa manusia berupa 

penyakit pada hakekatnya bukanlah  sesuatu 

yang negatif sehingga ia diposisikan sebagai 

musuh, tetapi sesuatu yang dapat memberi 

manfaat yang sangat besar pada diri 

manusia sebagai hamba Allah. Untuk 

mencapai semua ini, seorang yang sakit 

harus mampu bersabar agar ia mampu 

menepis segala hal-hal yang bisa merusak 

kesabarannya. Seorang yang sabar akan 

memeroleh janji Allah swt berupa surga 

sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-

Insa>n/76:12.  

Dengan besarnya pahala bagi orang 

sakit, maka tidak berlebihan kalau 

dikatakan bahwa  sakit adalah jalan menuju 

surga. Ketika seseorang ditimpa penyakit, 

lalu diterima dengan penuh rasa syukur, 

sabar, berserah diri, tawakkal, rida, 

senatiasa berdo’a, berprasangka baik  

kepada Allah dan seterusnya, maka seluruh 

sifat-sifat terpuji tersebut yang menyatu 

pada diri orang  sakit, akan mendapat 

pahala dari Allah swt.  

b. Istiqamah dalam Menambah Amal 

Kebaikan. 

 Adanya penyakit yang menimpa 

seorang mukmin merupakan momentum 

yang sangat berharga bagi dirinya untuk 

senantiasa mendekatkan diri kepada Allah 

swt. Berbagai macam kalimah t}ayyibah 

yang dapat dijadikan zikir sepanjang waktu 

untuk mengundang datangnya rahmat Allah 

swt berupa kesembuhan sebagaimana Allah 

berfirman dalam QS Fus}s}ilat/41:30.    

Dengan cara seperti ini, maka 

penyakit yang menimpa  seseorang akan 

melumpuhkan orang tersebut untuk berbuat 

dosa.  Sebaliknya,  ia hanya akan berbuat 

kebaikan semata.   
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3. Menggapai Mati Syahid 

Mati syahid adalah cita-cita tertinggi 

seorang mukmin sebagaimana dalam sebuah 

slogan yang berbunyi al-mawtu fi> sabi>lilla<hi 

asma> ama>ni>na>/mati di jalan Allah adalah 

puncak harapan kami.  

Dengan demikian, mati syahid 

merupakan suatu penghormatan dan 

penghargaan khusus dari Allah, bahkan 

suatu hal yang istimewa. Karena itu, betapa 

agungnya Hamzah (paman Rasulullah), mati 

syahid dengan nama yang begitu 

mengharumkan. Penghargaan tersebut 

antara lain berupa dianugerahi rezeki terus-

menerus oleh Allah (QS A<li ‘Imra>n/3:169) 

sesuai dengan nilai kejuangan mereka dan 

kebesaran serta kemurahan Allah, meskipun 

dari segi jasmani dan tolak ukur duniawi, 

maka mereka telah mati, namun hakekatnya 

mereka tetap hidup dengan kehidupan yang 

berbeda dengan di dunia ini, karena hidup 

mereka di sisi Tuhan yang Maha Agung.  

F. Kesimpulan 
Esensial-marad}  adalah keseluruhan 

disfungsi pada tataran jasmani, mental, 

sosial dan spiritual pada diri seseorang 

sehingga tidak mampu menunaikan 

kewajiban atau tugasnya secara sempurna 

dan keseluruhan, atau manifestasi efek 

samping dari kegagalan fisik, mental, sosial 

dan spiritual sesorang dalam mengadaptasi 

kondisi alam sekitarnya.   

Eksistensi al-marad} dalam al-Qur’an 

terdiri dari penyakit jasmani seperti 

penyakit katarak yang menimpa Nabi 

Ya‘qub yang sembuh secara detoksifikasi 

dengan meningkatkan sistim imun jasmani, 

sosial, mental dan spiritual dengan cara 

sabar dan memohon pertolongan Allah dan 

mengadu kepadaNya ( QS Yusuf/12:18 dan 

86), Selanjutnya adalah penyakit mental 

yang menimpa Samiri adalah penyakit jiwa 

yang disebut gangguan psikotik yang 

bernama skizofrenia, yang diungkapkan 

dengan kata sawwala. Penyakit yang sama 

juga menimpa saudara-saudara Yusuf as. 

Penyakit ini dapat sembuh melalui 

rehabilitasi pada tataran hablunminannas 

dan hablunminallah. Penyakit yang ketiga 

yaitu penyakit social adalah yang menimpa 

kaum Nabi Lut as yakni homoseksual dan 

ini adalah symbol penyimpangan seksual 

yang sekarang popular yaitu lesbian, 

biseksual, gay dan transgender. Penyakit 

yang keempat adalah penyakit spiritual 

sebagaimana yang menimpa Fir‘aun dan 

antek-anteknya, berupa pembangkangan 

terhadap Allah swt.Sumber penyakit ini 

adalah ketidakmampuan seseorang 

mengaktualisasikan asmaul husna terhadap 

diri dan lingkungannya. 

Urgensi penyakit adalah manifestasi 

rahmat Allah kepada hambaNya, bukan 

untuk menyiksa tetapi sebagai pembelajaran 

dan peringatan atas kelalaian seorang 

hamba dalam tindakan preventif dan 

kuratifnya.Oleh karena itu jalan keluarnya 

adalah tindakan rehabilitasi melalui 

pertobatan dan kembali ke jalan yang 

diridahiNya. 

G. Implikasi dan Rekomendasi 
Sudah saatnya masyarakat pada 

umumnya, terutama masyarakat muslim 

untuk membangun persepsi yang lebih 

qur’ani dalam melihat segala bentuk 

mudarat yang menimpanya, terlebih khusus 

persepsi tentang penyakit. Dengan 

demikian, langkah-langkah penyembuhan 

yang ia tempuh dapat mengantarkannya 

kearah yang lebih baik, mudah dan murah, 

berpahala dan lepas dari efek samping 

kimiawi. 

Perlu promosi kesehatan 

perspektifal-t}ibbunnabawi> yang lebih 

humanis, mudah, murah, bahkan gratis, 
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berpahala dan tanpa efek samping. Karena 

itu, pada setiap Rumah Sakit, harus ada 

bagian kerohanian yang member pencerahan 

kepada para pasien, khususnya yang 

beragama Islam, agar pasien melihat 

penyakit sebagai anugrah Allah swt.yang 

harus diterima dengan ikhlas. Termasuk 

mengajari pasien melakukan shalat dalam 

keadaan sakit/tata cara shalat orang sakit 

dan berzikir/berdoa agar proses 

penyembuhan lebih cepat. 

Kepada lembaga dan perguruan 

Islam, sudah seharusnya memasukkan 

material-t}ibbunnabawi> sebagai mata kuliah 

penting pada fakultas yang terkait dengan 

kesehatan agar semua tenaga kesehatan 

muslim mempunyai wawasan tentang 

kesehatan dan penyakit perspektif Islam, 

termasuk etika menuntun pasien 

mengucapkan tahlil ketika sakaratul maut. 

Dengan demikian ia tidak membiarkan 

seorang muslim meninggal dunia dengan 

cara tragis secara agama dan tidak terjebak 

dalam bisnis eksploitasi penyakit dan 

jaringan-jaringannya. 

Kepada lembaga Islam yang 

mengelola Rumah Sakit, sudah tiba saatnya 

para pasien muslim dilayani dengan 

pendekatan al-t}ibb al-nabawi>, dengan 

pelayanan penyembuhan penyakit melalui 

do’a/zikir/ruqyah, herbal dan bekam. Pasien 

juga diberi wejangan/bacaan tentang 

penyakit agar ia dapat melakukan 

Pencerahan Qalbu melalui pemaknaan 

hakiki terhadap penyakit. Terpenting adalah 

para pasien dituntun melaksanakan salat 

fardu sesuai dengan tingkat kemampuan dan 

penyakit mereka. 
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