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BAB 2: 

TINJAUAN UMUM TENTANG TAHNĪK 

 

 

2.1 Pengertian Tahnīk 

Ditinjau dari segi etimologi (bahasa), tahnīk berasal dari kata   حنك atau احنك yang 

berarti: langit-langit mulut.
1
 Sedangkan menurut terminologi (istilah), tahnīk 

yaitu mengunyah sesuatu lalu meletakkannya di mulut bayi yang baru lahir. Ada 

ungkapan, hanaktu ash-shabiyya (aku mengunyah kurma kemudian 

mengoleskannya di langit-langit mulutnya). Dengan demikian, makna tahnīk 

ialah mengunyah kurma hingga cair kemudian mengoleskannya di langit-langit 

mulut bayi yang baru lahir. Yaitu dengan meletakkan sedikit kunyahan pada jari, 

lalu memasukkannya ke dalam mulut bayi dengan menggerak-gerakkannya ke 

kanan dan ke kiri secara lembut hingga mulut rata dengan materi yang dikunyah. 

Jika tidak ada kurma, bisa dilakukan tahnīk dengan suatu yang manis dan lebih 

diutamakan madu (selain kurma). Lebih utama bila yang melakukan tahnīk 

adalah orang yang dikenal bertakwa dan saleh, guna mengharap berkah dan 

mencita-citakan kesalehan dan ketakwaan bayi.
2
 

 

 

 2.2 Bahan-bahan Yang Digunakan Untuk Melakukan Tahnīk 

 Tahnīk dianjurkan dengan menggunakan kurma. Seandainya melakukan tahnīk 

dengan selain kurma, maka ia bisa men-tahnīk-nya dengan suatu yang lain. 

Dianjurkan tahnīk dengan suatu yang manis, dan kurma adalah lebih baik.
3
 

Para ulama memperbolehkan tahnīk menggunakan sesuatu yang semakna 

dengan kurma. Imam al-Nawawi berkata, “Jika tidak mendapatkan kurma, maka 

bisa menggunakan makanan yang semakna dengannya dan rasa manisnya 

menyerupainya.” Kemudian al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Yang paling utama  

                                                           
1
 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 

1997), 304. 

 
2
 Nada Abu Ahmad, Sang Bayi, terj. dari bahasa Arab oleh Muhammad Muhtadi (Solo: Kiswah 

Media, 2013), 23. 

 
3
 Abu Abdil Mu’iz Muhammad Ali Firkus, Sunnah-Sunnah Setelah Kelahiran, terj. dari bahasa arab 

oleh Ahmad Amin Ulwi (Jakarta: Pustaka Imam Bonjol), 31. 
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adalah menggunakan kurma kering yang matang (tamr), jika tidak ada kurma 

kering maka menggunakan kurma basah (ruthab), jika tidak ada yang matang 

bisa dengan kurma mentah, jika tidak ada juga maka menggunakan makanan 

yang manis semakna dengan kurma. Menggunakan madu lebih utama daripada 

jenis makanan lain (selain kurma).
4
  

Berikut ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai bahan-bahan untuk 

melakukan tahnīk kepada bayi berdasarkan yang telah disebutkan diatas, yaitu: 

2.2.1 Kurma 

Pohon kurma merupakan tanaman tertua yang dikenal dalam sejarah 

manusia. Pohon kurma memiliki sejarah yang antik dan kuno, khususnya 

bagi Negara-Negara yang jarang mengalami hujan. Usianya mencapai 

hingga sekitar 4000 tahun SM, sebagai mana terdapat ukiran dan pahatan 

pohon kurma yang sejarahnya hingga pada masa Sumeria.
5
 

  Kurma memiliki sifat panas pada tingkatan kedua, dan 

terdapat dua pendapat mengenai sifat basah atau kering pada kurma. 

Kurma masak memperkuat liver, merelaksasi usus, menambah produksi 

sperma jika dikonsumsi dengan cemara, dan menyembuhkan radang 

tenggorokan. Kurma masak juga sangat bergizi bagi tubuh karena 

esensinya panas dan basah. Jika dimakan pada saat perut kosong, kurma 

membantu mematikan cacing. Meskipun panas, kurma masak memiliki 

kekuatan melawan cacing dengan membunuh atau mengurangi 

jumlahnya jika sering dimakan pada saat perut kosong.
6
 

 Sejumalah penelitian membuktikan, setiap 100 gram kurma 

memberikan 253 kalori. Di antara zat gula yang terdapat pada kurma 

adalah glukosa (gula anggur atau dextrosa) dan liforlosa (gula buah-

buahan atau friktos). Zat-zat gula ini dapat melakukan proses peleburan 

dengan sendirinya tanpa melalui proses penggabungan secara kimiawi, 

seperti yang terjadi pada zat gula lainnya. Oleh karena itu, kurma dapat 

dicerna dengan mudah dan cepat oleh dinding usus yang sangat lembut. 

                                                           
4
 Nada Abu Ahmad, Sang Bayi, 29. 

 
5
 Mahir Hasan Mahmud, Mukjizat Kedokteran Nabi (Jakarta: Qultum Media, 2007), 107. 

 
6
 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Thibbun Nabawi, terj. dari bahasa Arab oleh Abu Firly (Bandung: Jabal, 

2008), 206. 
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Kurma sangat kaya dengan zat gula yang memberikan kalori dalam kadar 

yang sangat tinggi hanya dalam waktu singkat.
7
 

 Kurma adalah buah, makanan bergizi, minuman, manis-

manisan dan obat. Buah pohon kurma mempunyai beberapa macam 

namun hampir sama dari segi nilai gizinya, baik dalam bentuk kurma 

mentah, kurma matang, kurma kering atau kurma yang diperas (sari 

kurma). Kurma mengandung zat yang dapat membantu terbentuknya 

sejumlah enzim yang diperlukan dalam proses kimiawi tubuh serta 

melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit. Kurma juga 

mengandung zat yang dapat menopang tubuh, sebagai sumber energi. 

 Setiap buah kurma mengandung zat gula, karbohidrat,
8
 

protein,
9
 lemak,

10
 sejumlah unsur lain yang penting dan vitamin yang 

sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Analisis-analisis kimiawi 

telah membuktikan bahwa setiap kurma kering mengandung 70,6% 

karbohidrat, 2,5% lemak, 1,32% garam mineral
11

 yang mengandung 

komposisi kalsium,
12

 zat besi,
13

 fosfor,
14

 magnesium,
15

 potasium 

                                                           
7
 Abdul Basith Muhammad, Inilah Makanan Rasulullah SAW , terj. dari bahasa Arab oleh Fathurrozi 

(Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2007), 28. 

 
8
 Karbohidrat merupakan gula dan tepung yang memberikan energi atau tenaga yang memungkinkan 

tubuh menjalankan berbagai aktivitas. Lihat: Tauhid Nur Azhar, Cara Hidup Sehat Islami (Bandung: 

Tasdiqiya, 2015), 146. 

 
9
 Protein terbentuk dari rantai-rantai asam amino yang berfungsi sebagai zat pembangunan dan 

pemelihara sel-sel tubuh. Lihat: Ibid. 

 
10

 Lemak atau asam lemak berfungsi sebagai cadangan dan sumber energi yang besar bagi tubuh, 

pelarut berbagai vitamin, pelindung organ vital tubuh, dan pembentuk membran sel. Lihat: Ibid. 

 
11

 Mineral dapat dibagi ke dalam dua pembagian yaitu: (1) mineral pembentuk tulang semacam 

kalsium dan fosfor, dan (2) mineral tubuh semacam potasium, sulfur, sodium, klorida, magnesium, 

yodium dan zat besi yang berfungsi sebagai penjaga kerja saraf, kontraksi otot, kerja darah dan 

hormon. Lihat: Ibid. 

 
12

 Kalsium merupakan mineral yang berguna untuk pengaturan struktur tulang dan gigi, kontraksi otot, 

iritabilitas saraf, koagulasi darah, kerja jantung dan produksi susu. Lihat: A. Aziz Alimul Hidayat, 

Pengantar Ilmu Kesehatan Anak, 45. 

  
13

 Zat besi merupakan mineral yang menjadi bagian dari struktur hemoglobin untuk pengangkutan 

CO2 dan O2. Lihat: Ibid., 46. 

 
14

 Fosfor merupakan unsur pokok dalam pertumbuhan tulang dan gigi. Lihat: Ibid. 

 
15

 Magnesium berguna dalam aktivasi enzim pada metabolisme karbohidrat dan sangat penting dalam 

proses metabolisme. Lihat: Ibid. 



16 
 

tembaga,
16

 zinc (seng),
17

 dan lainnya. Kurma kering juga mengandung 

10% serat (polyester), di samping vitamin A, B1, B2, C dan vitamin D, 

ditambah kadar gula dan protein yang berbeda-beda.
18

  

 Karena banyaknya komposisi kimia yang terkandung di 

dalamnya, kurma memiliki banyak manfaat untuk kesehatan manusia. 

Beberapa manfaat dari buah kurma adalah sebagai berikut: 

1.  Memberikan energi kepada tubuh dalam waktu yang sangat singkat 

setelah di konsumsi. 

2. Menjaga metabolisme tubuh. 

3. Mencegah pengerutan rahim/mengencangkan rahim dan menguatkan 

fungsi otot-otot rahim pada bulan-bulan terakhir dari kehamilan. 

Sehingga dapat membantu proses kelahiran dari satu segi sebagaimana 

mengurangi resiko pendarahan setelah kelahiran. 

4. Menurunkan tekanan darah pada orang-orang yang hamil dalam 

jangka waktu yang tidak terlalu lama. Dengan turunnya tekanan darah 

akan mengurangi darah yang keluar pada saat melahirkan.
19

 

5. Memberikan panas, tenaga dan energitas. 

6. Berfungsi untuk melancarkan kencing, mencuci ginjal dan 

membersihkan liver. 

7. Sebagai zat pelembut alami yang amat baik, sehingga apabila 

dikonsumsi setiap hari dapat mencegah gangguan lambung yang 

berat.
20

 

8. Membantu pertumbuhan tubuh anak-anak agar berkembang dengan 

baik dan menjadi sosok yang sehat dan energik. 

                                                           
16

 Tembaga berguna untuk produksi sel darah merah, pembentukan hemoglobin, penyerapan besi dan 

lain-lain. Lihat: Ibid. 

 
17

 Seng merupakan unsur pokok dari beberapa enzim karbonik anhidrase yang penting dalam 

pertukaran CO2. Lihat: Ibid. 

 
18

 Zaghlul al-Najjar, Pembuktian Sains Dalam Sunah (Jakarta: Amzah, 2006), 128. 

 
19

 Ahmad Husain Ali Salim, Menyembuhkan Penyakit Jiwa dan Fisik (Jakarta: Gema Insani, 2006),  

366-368. 

 
20

 Adnan Tharsyah, Yang disenangi Nabi  SAW dan Yang Tidak Disukai (Jakarta: Gema Insani, 2006), 

537. 
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9. Menguatkan saraf-saraf penglihatan dan pendengaran karena 

mengandung vitamin A. 

10. Memberikan rasak ketenangan dan rileks bagi jiwa yang gelisah serta 

menenangkan orang-orang yang sedang tegang apabila dikonsumsi. 

11. Melembutkan saluran darah. 

12. Menjaga kesegaran usus dari iritasi dan gangguan.
21

 

13. Dapat membunuh cacing perut.
22

 

14. Membersihkan paru-paru. 

15. Membersihkan kulit.
23

 

16. Membantu menguatkan persendian karena mengandung vitamin B. 

17. Membantu merangsang nafsu makan. 

18. Berguna untuk pengobatan anemia karena mengandung zat besi yang 

tinggi. 

19. Tidak membawa bakteri dan kuman, bahkan serangga yang terdapat di 

dalam kurma tua ditelan oleh amuba (binatang bersel satu yang sangat 

kecil), dan menghancurkan bakteri yang menimpa manusia. 

20. Biji-biji serbuk kurma menyembuhkan kemandulan wanita. 

21. Mengonsumsi 7 buah kurma sehari tidak dihampiri jin.
24

 

22. Mmbantu dan menguatkan kontraksi rahim saat melahirkan karena 

mengandung hormon vitocin, yang memiliki keistimewaan pengaturan 

rasa sakit kontraksi saat melahirkan. 

23. Memiliki antibiotik untuk mencegah radang dan anti rematik. 

24. Menjaga usus dan mencegah sembelit. 

25. Dapat melancarkan pencernaan. 

26. Membatasi gelora saraf yang muncul akibat kelenjar gondok dan 

menenangkan kobaran saraf. 

                                                           
21

 Ibid., 532. 

 
22

 Ibid., 533. 

 
23 Mahir Hasan Mahmud, Mukjizat Kedokteran Nabi,107. 

 
24

 Ibid., 108. 
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27. Memiliki efek yang baik untuk membinasakan sisa-sisa racun yang 

diakibatkan oleh asimilasi (proses pencernaan makanan) di dalam 

tubuh.
25

  

28. Menyingkirkan racun berupa logam berat, seperti timbal, yang 

menumpuk di dalam sel. 

29. Mengobati gangguan pencernaan. 

30. Dapat digunakan untuk mengobati jantung lemah dan lemah syahwat. 

Jika kurma dicampur dengan susu dan madu maka akan menjadi 

minuman tonik yang mujarab untuk mengobati gangguan seksual, 

baik laki-laki maupun perempuan.
26

 

31. Mengatasi kekurangan nutrisi bagi tubuh sehingga dapat membuat 

stabilitas kejiwaan seseorang. 

32. Dapat mengobati dan mencegah obesitas karena penyebab utama 

obesitas adalah rasa lapar yang terus-menerus dan nafsu makan untuk 

mengonsumsi banyak lemak dan gula, maka dengan memakan 

beberapa butir kurma ketika lapar, akan membuat kenyang.
27

 

33. Dapat mengobati sakit tenggorokan, berbagai jenis demam, pilek dan 

flu. 

34. Mengonsumsi kurma secara rutin dapat mengobati gangguan 

pernapasan kronis. 

35. Kurma juga mengandung fluor yang menjaga gigi dari kerusakan. 

36. Kurma mengandung selenium yang dapat memerangi dan mencegah 

berbagai jenis macam kanker.
28

 

37. Mengandung gula alami yang mudah diserap dan dicerna, sehingga 

nyaman dan aman bagi labung serta usus anak-anak.  

38. Berkhasiat menstabilkan kondisi psikologis anak .
29

 

                                                           
25

 Ibid., 109. 

 
26

 Abdel Daem al-Kaheel, Rahasia Pengobatan Dalam Islam, terj. dari bahasa Arab oleh Muhammad 

Misbah (Jakarta: Amzah, 2015), 98. 

 
27

 Ibid., 99. 

 
28

 Ibid., 100. 

 
29

 Ibid., 101. 
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39. Dapat mengobati diare pada anak-anak dan juga dapat mengobati 

disentri. 

40. Sebagai pasokan nutrisi serta meningkatkan kekebalan terhadap 

penyakit pada bayi baru lahir.
30

 

 

2.2.2 Madu 

Madu adalah minuman yang keluar dari perut lebah, di dalamnya 

terkandung obat yang menyembuhkan bagi manusia. Madu beraneka 

jenis warnanya, yaitu: madu merah, putih, kuning, hitam, beku dan cair. 

Kemahakuasaan al-Khaliq-lah yang telah menjadikan madu beraneka 

ragam tergantung makanan yang dikonsumsi oleh lebah. Rasanya juga 

berbeda-beda sesuai jenis ladang tempat lebah hidup. Bagi manusia, 

madu adalah obat yang dapat memulihkan kesehatannya.
31

  

 Secara umum, madu bisa disebut sebagai salah satu jenis 

makanan, obat-obatan, minuman, manisan dan bahan polesan. Madu 

tidak memiliki efek samping. Telah terbukti secara teori dan 

laboratorium bahwa bakteri tidak dapat hidup dalam madu karena ia 

mengandung unsur potasium yang menghalangi bakteri dari kelembaban 

yang merupakan materi hidupnya. 

 Madu adalah makanan yang hidup, yang terbentuk dari 

gabungan unsur-unsur: nektar bunga atau tetumbuhan, sinar matahari dan 

udara. Jenisnya berbeda-beda tergantung kawasan di mana lebah 

menyerap nektar.
32

 Nektar bunga yang dituai lebah dari hutan punya 

kemampuan khusus untuk menyembuhkan berbagai penyakit paru-paru. 

Sementara jenis madu yang banyak dikonsumsi oleh manusia adalah 

jenis madu yang disebut dengan “madu segala bunga”. Dan madu yang 

diproduksi oleh lebah di musim semi kualitasnya lebih bagus, baunya 

lebih harum dan rasanya lebih lezat dibandingkan madu yang dihasilkan 

                                                           
30

 Ibid., 102. 

 
31

 Adnan Tharsyah, Yang disenangi Nabi  SAW dan Yang Tidak Disukai, 543. 

 
32

 Nektar yaitu cairan manis kaya dengan gula yang diproduksi bunga dari tumbuh-tumbuhan sewaktu 

mekar untuk menarik kedatangan hewan penyerbuk seperti serangga. Lihat: 

Https://id.m.wikipedia.org/nektar; Internet; Diakses pada 26 Februari 2017.  

https://id.m.wikipedia.org/nektar
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di musim panas. Sebab, pada musim panas lebah telah kelelahan setelah 

bekerja keras selama musim semi sehingga tidak lagi memilih-milih 

bunga sebagaimana yang dilakukannya di waktu musim semi.
33

 

  Hasil analisa terhadap sejumlah sampel madu membuktikan 

bahwa setiap 100 gram madu mengandung 20 gram air, 0,3 gram protein, 

79,5 gram karbohidrat, 0,4 miligram vitamin B1, 0,4 miligram vitamin 

B2, 0,3 miligram asam niktonik,
34

 0,4 vitamin C2, 0,2 miligram asam 

pantonik,
35

 50 miligram asam sitrat, 5 miligram sodium, 10 gram 

potasium, 5 miligram kalsium, 6 miligram magnesium, 0,209 miligram 

mangganese, 0,9 miligram zat besi, 0,2 miligram tembaga, 16 miligram 

fosfor dan 5 miligram belerang. 

 Setiap 100 gram madu dapat memberikan 294 kalori bagi 

tubuh. Karena itu, madu pun dapat segera memberikan energi yang 

dibutuhkan dalam waktu yang cepat dan dengan cara yang seimbang. 

Madu juga memiliki kelebihan lain yang tidak dimiliki oleh bahan 

makanan lain yang mengandung kadar gula tinggi. Kelebihan lain yang 

dimiliki madu adalah mengandung sejumlah zat yang dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri, mengandung senyawa antara air dan oksigen 

(hydrogen peroxide) yang memiliki pengaruh besar dalam membunuh 

bakteri, serta mengandung asam lebah yang awet dan tidak busuk.
36

 

 Sang lebah setelah mengisap madu dari bunga, menjulurkan 

lidahnya supaya madu tersebut terkena sinar matahari untuk membantu 

penguapan air darinya serta kemudian memadatkannya. Setibanya di 

sarang dia mengeluarkan madu tersebut. Kemudian mengeluarkan enzim-

enzim air liurnya ke atas madu. Itu untuk mengubah madu dari gula tebu 

(sukrosa) menjadi gula buah (fruktosa) dan gula anggur (dekstrosa). 

                                                           
33

 Ibid., 546. 

 
34

 Asam Niktonik merupakan vitamin yang sangat larut dalam air dan bagian dari kelombok vitamin B 

dan dinamakan vitamin B3. Lihat: Https://id.m.wikipedia.org/nikotinamida; Internet; Diakses pada 26 

Februari 2017. 

 
35

 Asam Pantonik merupakan jenis vitamin B kompleks dan dinamakan vitamin B5 yang berperan 

vital dalam banyak metabolisme pelepasan energi. Https://id.m.wikipedia.org/asam_pantotenat; 

Internet; Diakses pada 26 Februari 2017. 

 
36

 Abdul Basith Muhammad, Inilah Makanan Rasulullah SAW, 23. 

https://id.m.wikipedia.org/nikotinamida
https://id.m.wikipedia.org/asam_pantotenat
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Karena madu mengandung zat gula tersebut menjadikan madu mudah 

untuk dicerna dan cepat diserap oleh tubuh. Lebah juga melakukan 

proses lain yang juga bermanfaat, yakni memadatkan berbagai vitamin 

dalam madu dan mencegahnya terurai.
37

 

 Ibnu Juraij mengatakan bahwa Zuhri berkata, “Minumlah 

madu, karena madu baik untuk daya ingat.” Jenis madu terbaik adalah 

madu yang putih, jernih, ringan dan manis. Madu yang diambil dari 

pohon dan daerah gunung lebih baik daripada madu yang tumbuh dalam 

sarang biasa. Kualitas madu beragam sesuai dengan wilayah tempat 

lebah berburu makanannya.
38

 

 Adapun manfaat-manfaat dari madu adalah sebagai berikut: 

1. Membantu regenerasi tulang serta mempercepat kesembuhan luka 

bahkan menghilangkan bekas-bekasnya. 

2. Menetralkan keracunan yang timbul karena berbagai penyakit pada 

organ tubuh, seperti: keracunan air kencing yang diakibatkan oleh 

penyakit dalam hati, lambung dan usus. 

3. Mengobati penyakit demam, campak, berbagai kasus sesak napas 

(angina), sumbatan otak, tumor otak dan berbagai penyakit lainnya.
39

 

4. Dapat mengobati anemia dan rakitis pada anak yang menyusu. 

5. Dapat merileksasikan kandung kencing ketika tidur. 

6. Meminimalisir kadar keasaman lambung, menghilangkan rasa sakit 

akibat tukak lambung, serta meminimalkan kasus-kasus muntah dan 

perut mulas yang disebabkan oleh tukak lambung tersebut.
40

 

7. Membantu untuk menyembuhkan sinusitis, menghilangkan alergi 

hidung dan menyembuhkan pilek dan radang tenggorokan. 

8. Mengobati hepatitis kronis karena madu dapat menambah persediaan 

glikogen pada hati melalui bertambahnya glukosa pada darah. Dengan 

                                                           
37

 Shubhi Sulaiman, Thibbun Nabawi 31 Mukjizat Ilmiah Hadis-Hadis Nabi Tentang Kesehatan, terj. 

dari bahasa Arab oleh Muhammad Suhadi (Jakarta Timur: Istanbul, 2015), 19. 

 
38

 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Thibbun Nabawi, 240. 

 
39

 Shubhi Sulaiman, Thibbun Nabawi, 21. 

 
40

 Ibid., 22. 
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begitu hati terbantu melaksanakan tugasnya dan diringankan 

bebannya. 

9. Dapat menyembukan dari penyakit insomnia (susah tidur) dan dapat 

berguna sebagai penenang saraf.
41

 

10. Dapat membersihkan hati dari keracunan alkohol. Selain itu, 

kandungan gula fruktosa dan vitamin B kompleks pada madu dapat 

mengoksidasi sisa-sisa alkohol di dalam tubuh. 

11. Menyembuhkan segala macam penyakit batuk, terutama pada anak-

anak. 

12. Mengobati kulit pecah-pecah dan kasar, luka-luka dan radang pada 

bibir, serta mengobati bekas sengatan matahari dan bintik-bintik pada 

kulit. 

13. Menghilangkan kram otot yang diakibatkan oleh kelelahan berolah 

raga atau kontraksi pada otot wajah dan kelopak mata.
42

 

14. Melembutkan dan menenangkan saraf. 

15. Membantu sistem metabolisme tubuh. 

16. Mengobati penyakit mata yang sudah akut. 

17. Dapat menurunkan tekanan darah tinggi. 

18. Memperluas pembuluh darah dan mengurangi resistensi tekanan 

terhadap dinding pembuluh darah. 

19. Memiliki kemampuan yang tinggi dalam melancarkan urine tanpa 

mempengaruhi kadar potasium dan magnesium dalam darah.
43

 

20. Mencegah dan mengobati gangguan usus pada anak-anak. 

21. Mengobati berbagai macam penyakit menular seperti typus, malaria 

dan desentri.
44

 

22. Sebagai antiseptik yang kuat.
45

 

23. Mengobati luka bakar dan menghilangkan bekas luka bakar. 

                                                           
41

 Ibid., 23. 

 
42

 Ibid., 24. 

 
43 Abdul Basith Muhammad, Inilah Makanan Rasulullah SAW, 26. 

 
44

 Ibid., 27. 

 
45

 Abdel Daem al-Kaheel, Rahasia Pengobatan Dalam Islam , 52. 
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24. Merupakan antibiotik terbaik. 

25. Mengobati dan mencegah kanker.
46

 

26. Mengobati kolestrol dan juga membuat sistem kekebalan tubuh lebih 

aktif dan efektif sehingga mampu mengatasi berbagai macam 

penyakit.  

27. Mengobati mati rasa dan membantu menenangkan kondisi psikologis 

yang mengalami gangguan mental. 

28. Melindungi anak-anak dari berbagai macam penyakit. 

29. Mengobati kelelahan dan kejang otot.
47

 

30. Melindungi dari serangan jantung. 

31. Mengobati asma, infeksi paru-paru dan saluran pernapasan.
48

 

32. Dapat mengobati radang gusi dan kerusakan gigi, menguatkan gusi 

yang lemah, melancarkan aliran darah dan membunuh bakteri 

berbahaya di dalam mulut. 

33. Mampu mengobati impotensi (lemah syahwat) pada laki-laki dan 

infertilitas (mandul) pada wanita. 

34. Mencegah dan menyembuhkan segala macam alergi.
49

 

35. Mengobati sembelit, diare dan semua penyakit sistem pencernaan.
50

 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kurma dan madu memiliki manfaat 

yang sangat banyak bagi tubuh manusia. Komposisi kurma dan madu hampir 

sama, oleh sebab itulah ulama menyatakan bahwa madu bisa dijadikan untuk 

melakukan tahnīk jika tidak ada kurma karena madu memiliki manfaat yang 

sejenis dengan kurma. Maka makanan apa saja yang tidak tersentuh api dan 

memiliki kesamaan dengan kurma, maka dapat dijadikan untuk melakukan 

tahnīk, tetapi selain kurma tetap diutamakan madu karena madu yang memiliki 

kesamaan dengan unsur kimiawi dan manfaatnya dengan kurma dibandingkan 

makanan yang lainnya dan kurma dengan madu lah yang tidak berisiko untuk 
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diberikan kepada bayi karena mudah dicerna. Tetapi lebih diutamakan kurma 

karena di dalam sunah hanya ditemukan kalau Rasulullah SAW melakukan 

tahnīk terhadap bayi baru lahir hanya dengan kurma. 

 

     

2.3 Tata Cara Melakukan Tahnīk  

Cara melakukan tahnīk kepada bayi adalah sebagai berikut: 

1. Ulama setuju mengenai dianjurkannya (disunahkannya) untuk men-tahnīk 

bayi yang baru lahir dengan menggunakan kurma. Oleh karena itu, tahnīk 

dapat dilakukan pada hari pertama kelahiran. 

2. Jika tidak mempunyai kurma, bisa diganti dengan menggunakan makanan 

lainnya yang juga manis layaknya kurma lebih diutamakan madu. 

3. Dalam melakukan tahnīk, orang yang melakukan tahnīk ini mengunyah 

kurma, sampai kurma agak melunak dan cair sehingga mudah ditelan oleh 

bayi. Setelah kurma dikunyah, lalu mulut bayi dibuka dan kurma tadi 

digosokan atau dilumurkan ke langit-langit mulut bayi dengan hati-hati 

menggunakan ujung jari yang mudah masuk ke mulut bayi. Sehingga bayi 

akan mencoba untuk mencerna kurma melalui kerongkongannya. Tapi jika 

melakukan tahnīk bahan yang sudah cair seperti sari kurma dan madu, maka 

bahannya langsung dilumurkan atau digosokkan ke langit-langit mulut bayi 

tanpa ada proses pengunyahan terhadap bahannya. 

4. Dianjurkan yang melakukan tahnīk ke pada bayi adalah orang saleh, berilmu, 

memiliki wara’ dan keutamaan yang bisa mendoakan keberkahan untuk bayi. 

5. Orang yang melakukan tahnīk boleh laki-laki atau perempuan.
51

  

Tetapi, ajaran nomor 4 tersebut tidak diharuskan tahnīk dilakukan 

oleh orang saleh, karena beberapa alasan sebagai berikut: 

a. Rasulullah SAW tidak bisa disamakan dengan siapapun. 

b. Kesalehan seseorang tidak bisa dinilai. 

c. Tidak bisa dipastikan seseorang itu saleh atau tidak. 

d. Orang yang dianggap saleh belum tentu benar-benar saleh.
52

 

                                                           
51

 Abu Abdil Mu’iz Muhammad Ali Firkus, Sunnah-Sunnah Setelah Kelahiran, 31. 

 
52

 Http://www.elmina-id.com/panduan- mentahnīk-bayi /; Internet; Diakses pada 15 Januari 2017. 

http://www.elmina-id.com/panduan-tata-cara-mentahnik-bayi-ketika-baru-lahir/


25 
 

Hal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan tahnīk adalah: orang 

yang melakukan tahnīk tidak dalam keadaan sakit ringan maupun sakit berat, juga 

tidak dalam mengkonsumsi obat-obatan, dan juga tidak mengkonsumsi hal-hal 

yang dapat mencemari mulutnya dan merusak tubuhnya seperti: minuman keras, 

rokok dan zat-zat berbahaya lainnya. Karena hal-hal tersebut akan berdampak 

kepada kesehatan bayi jika kurma yang dikunyahnya masuk ke dalam mulut bayi. 

 

 

2.4 Hubungan Tahnīk dengan Imunisasi 

Imunisasi berasal dari kata “imun, kebal atau resisten” yang berarti suatu 

keadaan tubuh yang kebal terhadap suatu penyakit. Imunisasi adalah suatu 

perlakuan yang mengakibatkan seseorang menjadi kebal (imun) terhadap suatu 

penyakit. Di mana pun kita berada akan selalu berinteraksi dengan bakteri. Kita 

bernapas saja menghirup virus, kemasukan jamur, atau saat kontak dengan 

hewan kesayangan.
53

 

Vaksin adalah senyawa antigen yang berfungsi meningkatkan kekebalan 

tubuh terhadap virus, dengan merangsang pembentukan antibodi atau perangkat 

imunitas tertentu. Vaksin terbuat dari virus yang telah dimatikan atau 

dilemahkan menggunakan bahan-bahan tambahan lainnya, seperti formaldehid 

dan thymerosal.
54

 Proses pemberian vaksin (antigen) untuk mendapatkan respon 

imun ini dinamakan dengan Vaksinasi.
55

 

Tujuan imunisasi adalah diharapkan anak menjadi kebal terhadap 

penyakit sehingga dapat menurunkan angka morbiditas
56

 dan mortalitas
57

 serta 

dapat mengurangi kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan 

imunisasi.
58
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Pada umumnya istilah vaksinasi dan imunisasi kita artikan sama, namun 

sebenarnya imunisasi adalah apabila kita diberikan imun secara pasif yaitu 

memberi antibodi yang sudah disiapkan, sedangkan vaksinasi adalah pemberian 

vaksin yang bekerja sebagai antigen dan dapat merangsang tubuh untuk 

membentuk imunitas secara aktif.
59

 

Jadi, pada intinya imunisasi dengan vaksinasi itu berbeda. Imunisasi 

berarti membuat tubuh menjadi kebal terhadap penyakit. Salah satu caranya 

adalah dengan vaksinasi. Selain vaksinasi, imunisasi dapat dilakukan dengan 

memberikan serum. Bayi yang minum air susu ibunya (ASI) juga membuat 

tubuhnya menjadi imun, serta dengan mencukupkan nutrisi pada tubuh juga 

dapat dikatakan dengan salah satu cara membuat tubuh menjadi imun. Itu artinya 

vaksinasi adalah bagian dari imunisasi, sedangkan imunisasi belum tentu 

vaksinasi. Inilah salah satu alasan penggiat anti-vaksin mengatakan bahwa 

tahnīk adalah imunisasi. 

Sedangkan tahnīk itu sendiri, yaitu memberikan kurma yang telah 

dikunyah lalu dimasukkan ke dalam mulut bayi dan digosok-gosokan ke langit-

langit mulut dan pada gusi bayi, termasuk di antara hal yang disunahkan 

dilakukan oleh orang tua ketika mendapati buah hati saat lahir. Dan kurma 

sebagai bahannya yang memiliki komposisi kimiawi yang bermanfaat bagi 

tubuh. 

Mengenai hubungan antara tahnīk dengan imunisasi ini terdapat pro dan 

kontra dari berbagai kalangan. Sebagian individu atau sekelompok orang, 

mengatakan tahnīk adalah imunisasi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan 

pendapat ini diusung oleh kalangan yang menolak vaksin, oleh sebab itu mereka 

disebut kalangan anti-vaksin. Kalangan anti-vaksin ini pada umumnya adalah 

orang-orang yang mendalami ilmu Thibbun Nabawi (pengobatan Nabi). 

Sedangkan dari kalangan pro-vaksin yaitu dari kalangan ilmu medis modern atau 

yang lebih dikenal dengan sebutan ilmu kedokteran mengatakan bahwa tahnīk 

tidak ada hubungannya dengan imunisasi. 

Berikut ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai hubungan antara tahnīk 

dengan imunisasi menurut pandangan dari kalangan anti-vaksin dan pro-vaksin: 

1. Kalangan Anti-Vaksin 
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Salah satu dari kalangan anti-vaksin yang menjelaskan tentang hubungan 

tahnīk dan imunisasi adalah Hj. Ummu Salamah, SH., Hajjam. Ummu 

Salamah mengatakan dalam bukunya yang berjudul Imunisasi Dampak dan 

Konspirasi bahwa tahnīk adalah imunisasi yang direkomendasikan oleh 

Rasulullah SAW. Di dalam bukunya, beliau juga menjelaskan bahwa bayi 

dilahirkan dalam keadaan kekurangan glukosa. Bahkan apabila tubuhnya 

menguning, maka bayi tersebut dipastikan membutuhkan glukosa dalam 

keadaan yang cukup untuknya. Bobot bayi saat lahir juga mempengaruhi 

kandungan glukosa dalam tubuhnya.
60

 

Disunahkannya tahnīk kepada bayi adalah obat sekaligus tindakan 

preventif (pencegahan) yang memiliki fungsi penting, dan ini adalah 

mukjizat kenabian Muhammad SAW secara medis dimana sejarah 

kemanusiaan tidak pernah mengetahui hal itu sebelumnya, bahkan kini 

manusia tahu bahayanya kekurangan kadar glukosa dalam darah bayi.
61

 

 

2. Kalangan Pro-Vaksin 

Dari kalangan pro-vaksin yang membahas tentang hubungan tahnīk dengan 

imunisasi salah satunya adalah Dr. Siti Aisyah Ismail dalam bukunya yang 

berjudul Bunga Rampai Kedokteran Islam: Kontroversi Imunisasi. 

Dijelaskan dalam buku tersebut bahwa tahnīk bukanlah imunisasi islami 

yang diajarkan syariat. Dr. Siti Aisyah Ismail mengatakan di dalam bukunya 

bahwa pencegahan penyakit sesuai syariat adalah dengan tahnīk seperti yang 

dikatakan oleh kalangan anti-vaksin merupakan kesalah pahaman. Mereka 

mengklaim bahwa tahnīk merupakan imunisasi alami, atau ajaran Islam 

untuk mencegah penyakit. Ini adalah pendapat yang tidak benar, dan 

berbahaya jika menisbatkan bahwa tahnīk merupakan ajaran Islam, padahal 

bukan.
62

  

Beliau juga mengemukakan beberapa pendapat ulama tentang tahnīk 

seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, Muhammad Shalih al-Munajjid dan Imam al-
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Nawawi.  Dari penjelasan ulama tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada 

yang menyatakan hikmah tahnīk adalah sebagai imunisasi alami, atau 

semisal meningkatkan kemampuan tubuh untuk melawan penyakit.
63

  

Selanjutnya juga dikatakannya bahwa tujuan lainnya dari tahnīk 

ialah mendoakan keberkahan bagi anak yang baru lahir. Ada sebagian ulama 

berpendapat bahwa tahnīk  sebenarnya adalah mendoakan dan mengharap 

berkah. Jadi tidak hanya tahnīk saja, tetapi harus disertai dengan mendoakan 

bayi tersebut.
64
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