
Mengintip Tips Menjaga Kesehatan dalam Wudhu

 Kalau Anda sempat menyaksikan tayangan di salah satu stasiun televise swasta di
Indonesia (TPI) hari Ahad tanggal 10 Februari 2008 pukul 05.00 WIB beberapa waktu lalu, saya
yakin bahwa Anda setuju dengan saya bahwa tema yang diangkat pada acara yang berdurasi 30
menit tersebut sangat menarik.
 Untuk Anda yang kebetulan tidak sempat menyaksikan acara tersebut, mudah-mudahan
tergerak hati untuk mengetahuinya.
Dalam acara tersebut, didiskusikan bagaimana wudhu yang selama ini dikenal sebagai syarat
sahnya shalat bagi saudara kita umat muslim itu, ternyata mengandung maksud-maksud tertentu
untuk menjaga kesehatan manusia.
 Dalam acara tersebut, nara sumber menguraikan milsalnya gerakan awal wudhu yaitu
mencuci tangan. Gerakan mencuci tangan ini merupakan salah satu gerakan yang sifatnya sunah,
tidak termasuk gerakan wajib. Dalam melakukan gerakan ini (mencuci tangan), dianjurkan untuk
menekan dan mengurut jari-jari tangan kita. Tidak hanya sekedar mencuci tangan (dalam bahasa
Jawa dikatakan tidak sekedar ‘usuk-usuk’). Menurut nara sumber yang berprofesi sebagai seorang
dokter sekaligus seorang ustadz, dari segi kesehatan menekan dan mengurut jari-jari tangan
tersebut ternyata berguna untuk melancarkan urat saraf-urat saraf (maaf jika kurang tepat, saya
menggunakan istilah urat saraf)di jari-jari tangan yang dapat mencegah berbagai penyakit seperti
liver, batu ginjal, jantung, dan sebagainya (pada kesempatan tersebut nara sumber menjelaskan
tiap-tiap jari tangan mempunyai arah mencegah beberapa penyakit yang berbeda, namun sayang
menyampaikannya agak cepat sehingga saya tidak dapat menangkap semua uraian tersebut).
Semakin sering hal itu dilakukan semakin bagus.  Padahal shalat wajib yang dilakukan umat
muslim sedikitnya 5 kali sehari semalam. Berarti umat muslim melakukan wudhu paling tidak juga
5 kali sehari semalam (dalam keadaan normal). Belum lagi kalau ditambah dengan shalat-shalat
sunah diluar waktu shalat wajib.
 Saya sempat terperangah. Puji Ilahi ….
 Yang kedua, gerakan wudhu berkumur. Gerakan berkumur ini dianjurkan dengan air yang
agak banyak dan mengumurkannya ke seluruh bagian mulut. Maksudnya, tidak hanya
memasukkan sedikit air ke mulut terus di keluarkan. Kalau berkumur ini dilakukan dengan benar,
gerakan ini dapat menggerakkan (menarik) urat saraf yang ada di mulut dan sekitarnya. Sehingga
kulit disekitar mulut akan tertarik sesuai dengan alur urat sarafnya dan lentur. Hal ini bermanfaat
untuk menjaga atau menghindari mulut yang mudah menyamping karena sesuatu penyakit (dalam
bahasa Jawa disebut perot).
 Membasuh muka dengan air wudhu, disarankan untuk dimulai dari bawah terus ditarik
(diratakan) ke atas dan ke samping sampai anak telinga. Dari sisi kesehatan hal ini berguna untuk
melancarkan urat saraf-urat saraf dan peredaran darah di wajah (muka). Gerakan membasuh
muka dengan air ini membawa salah satu manfaatnya yaitu untuk membuka pori-pori kulit wajah
dan membersihkannya. Dan selain itu, gerakan membasuh muka dengan air wudhu ini dapat
menjaga kelenturan kulit wajah sehingga tidak mudah keriput.

Wow …. Untuk kedua kalinya saya berdecak. Puji Ilahi ……
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