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ِت ّتيَئا َئ ْن ِت َئ َئا ِت ُف �ئأْن ِت َن ُف ُف ْن ِت لت ِت ُف ْن ُف أْئ َئ ُف. ُف ُت ْن سْئ ِن َئأئ ُف َف ُتّْن سئ ِن َئأئ ُف ُف َئ حئن ّتيت ُف َن َحنئ

. ُف َئ َئ ِت ا َئ فئائ ْن ِت ْن ُف ْن ِئ َئ ُف َئ ْل ْت ِف فئائ لف ُت ُت ْن ُْئ ْن ِئ اَتَئا. َئ ْن �ئ

ُف ُف ْن ْئ َ ُد َل ُفئ َئ ُئ ّتي َئ ّل �ئ ُف ْئ ُن َئ�ئ ُف، َئ َئ ُتُن ُئ ائ ُف ُئ ْن َئ لف َتال ُئ َتَئ ل ّن �ئ ُف ْئ ُن َو�ئ
ُف. َف ْن َف ِئ َئ

. ئ ُتنن ْنئ �ئ ُت اِت َئ ْن َئ�ئ آَتُت ِئى ْئ َئ ُد َل ُفئ َئ ُت ّتي َئ ِئى ْئ ْن ِتي َئ َئ ْتي ْئ ْل ْف ِي ََئ
، ُف ُن ِْئ �ئِلا

. ّئ ْن ُف سْل َف ََن فئاَئ ُن ُئ فْئ لت، ْئى ُن ِتسْئ َئ ّل َت َئ ْن ُف ّن ْت َئ�فَن لئ ْنَ ُف َتَْل ل، ِئ ْتْئا ّئا فْئ

Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa-

Ta’ala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan-

Nya. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa-Ta’ala di dunia dan

akhirat.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa-Ta’ala

Nikmat kesihatan merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa-Ta’ala.

Tubuh badan yang sihat membolehkan seseorang itu mampu untuk menunaikan

kewajipan dunia dan agamanya dengan cara yang paling sempurna. Oleh sebab



itulah agama Islam memerintahkan setiap individu agar sentiasa menjaga kesihatan

tubuh badan dan mengamalkan gaya hidup sihat serta melarang daripada

melakukan sesuatu perkara yang boleh membinasakan dirinya. Firman Allah

Subhanahu wa-Ta’ala dalam surah al-Baqarah ayat 195:

چ چ ڃ ڃ ڃ
ڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھے

ےۓ
Yang bermaksud: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan

janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat

baiklah, kerana sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turut menggesa umatnya agar

menggunakan nikmat kesihatan dan tidak mensia-siakannya sebagaimana hadis

yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

َئ َت ْن َئ َت َئ ّئاَت ْئ ْن ِت َئ َئ ِت ُئ َئ َت َئ ست َل ْت ْن ِت ْن ُف
Yang bermaksud : “Ambillah peluang daripada sihat kamu (sebelum) masa

sakitmu, dan daripada hidup kamu (sebelum) masa kematianmu.”

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa-Ta’ala



Demi menjaga kesihatan, Agama Islam menganjurkan kita agar

mengamalkan gaya hidup sihat. Gaya hidup sihat ini boleh dilakukan dengan cara

bersederhana dalam pengambilan makanan dan minuman, memilih hanya

makanan yang halal lagi baik untuk kesihatan dan melazimi aktiviti riadah. Ia juga

dapat diperolehi dengan melakukan ibadah-ibadah khusus seperti berwuduk dan

mengerjakan solat kerana berwuduk dan mengerjakan solat itu didahului dengan

aktiviti membersihkan tubuh badan. Malah mengekalkan persekitaran yang bersih

juga termasuk dalam gaya hidup sihat yang dituntut oleh Islam.

Realiti pada hari ini, umat Islam khususnya orang Melayu di negeri dan

negara kita adalah golongan paling ramai yang menghidap pelbagai penyakit

seperti Covid-19, demam denggi, darah tinggi, kencing manis, jantung dan

sebagainya jika dibandingkan dengan lain-lain bangsa. Oleh itu, ambillah langkah-

langkah pencegahan yang telah disarankan oleh pihak perubatan sebagai ikhtiar

untuk menjaga kesihatan sebagaimana yang dianjurkan oleh agama Islam.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan

oleh Imam at-Tirmizi:

ََنُئافتّئِت ْئ ِت ََئّنُت ّل ْئ �ئ ّْنَدا ُئ ّلف َ ْئ َفَت ِئا



Yang bermaksud: “Tidak ada sesuatu yang diminta daripada Allah yang lebih

disukai oleh-Nya selain daripada kesihatan.”

Firman Allah Subhanahu wa-Ta’ala dalam surah An-Nahl ayat ke-114:

چ چ ڃ ڃ ڃ
ڌڎڎڈڈژژڑڑک

ککگ ک

Yang bermaksud: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah

diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya

menyembah kepada-Nya.”

ُت ْن ْتي َئََ ِت َنلّئ ْئ ِت ُت فتّن متئا ْن ْف ّل َت َئ ن ُئىت ُئ َئأْئ ، ْت ّن ِت ُئ ََن ّت َئَ ُن ُف ََ ن ىت ْن ُف َئ َئ ن ىت لف َئ ِئ ِئ
َ ْئ َئ ن ىت ْن َْئ ُف ْن َْف �ئ ْف. ّن ِت ُئ ََن ُف ّن َت ِل ََ ْئ َف ُف َتأل ُف، َئ َتائَئ ْن ُف َن ِت َئ ِتىتين ْئ ْل ُئ َْئ َئ ، ْت ّن ُت َحنئ

َتنن ِت َفؤن َئََن ، ِت ا َئ ِت ِن َف َئََن ئ َتنن ِت ِن َف ََن ُت اِت ِئ َت َئ ، ْن ُف َئ َئ ن ىت ْئ ّن ِت ُئ ََن لئ ُف ُت ْن سْئ َن َئ�ئ
ْف. ّن ْت ُل ََ ِف ْن ُف ْئ ََن ْئ َف ُف َتأل ُف َن ُف ُت ْن سْئ َن فئا ، ِت َئا ِت َفؤن َئََن


