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Maktabah Abu Salma al-Atsari
JAGALAH ALLAH,
ALLAH, NISCAYA DIA
MENJAGAMU

– ـﺎﻬﻤ ﻨ ﻋ ﷲ
ُ ﻲ ﺍ ﺿ
ِ ﺭ – ﺱ
ٍ ﺎﻋﺒ ﺑ ِﻦ ﷲ
ِ ﺒ ِﺪ ﺍ ﻋ ﺱ
ِ ﺎﻌﺒ ﻦ ﹶﺃﺑِﻲ ﺍﹾﻟ ﻋ
: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﻣﺎﹰﻳﻮ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻴ ِﻪ ﻋﹶﻠ ﷲ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
 ﻨِﺒﻲﻒ ﺍﻟ
 ﺧ ﹾﻠ ﺖ
 ﻨ  ﹸﻛ:ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
،ﺤ ﹶﻔﻈﹾـﻚ
 ﻳ ﷲ
َﻆﺍ
ِ ﺣﻔﹶـ  ِﺍ:ﺕ
ٍ ﺎﻚ ﹶﻛِﻠﻤ
 ﻤ ﻋﱢﻠ ﻧﻲ ﹸﺃﻡ ِﺇ ﻼ
ﺎ ﹸﻏ ﹶ))ﻳ
ﻭِﺇﺫﹶﺍ ،َـﹶﺄ ِﻝ ﺍﷲﺖ ﻓﹶﺎﺳ
 ﺳﹶﺄﹾﻟ  ِﺇﺫﹶﺍ،ﻫﻚ ﺎﺗﺠ ﻩ ﺪ ﺠ
ِ ﺗ ﷲ
َﻆﺍ
ِ ﺣ ﹶﻔ ِﺍ
ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺖ
 ﻌ ﻤ ﺘﺟ ﻣ ﹶﺔ ﹶﻟ ِﻮ ﺍ ﻢ ﹶﺃ ﱠﻥ ﹾﺍ ُﻷ ﻋﹶﻠ ﺍ ﻭ،ِﻦ ﺑِﺎﷲ ﺘ ِﻌﺳ ﺖ ﻓﹶﺎ
 ﻨ ﻌ ﺘﺳ ﺍ
ﻭِﺇ ِﻥ ،ﷲ ﹶﻟﻚ
ُ ﻪ ﺍ ﺒﺘﺪ ﹶﻛ ﻲ ٍﺀ ﹶﻗ ﺸ
 ﻙ ِﺇ ﱠﻻ ِﺑ ﻮ ﻌ ﻨ ﹶﻔ ﻳ ﻢ ﻲ ٍﺀ ﹶﻟ ﺸ
 ﻙ ِﺑ ﻮ ﻌ ﻨ ﹶﻔ ﻳ
ﺪ ﻲ ٍﺀ ﹶﻗ ﺸ
 ﻙ ِﺇ ﱠﻻ ِﺑ ﻭ ﺮ ﻀ
 ﻳ ﻢ ﻲ ٍﺀ ﹶﻟ ﺸ
 ﻙ ِﺑ ﻭ ﺮ ﻀ
 ﻳ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺍﻌﻮ ﻤ ﺘﺟ ﺍ
((ﻒ
 ﺤ
ﺼ
 ﺖ ﺍﻟ
ِ ﻔﱠﻭﺟ ﻡ ﻼ
ﺖ ﹾﺍ َﻷ ﹾﻗ ﹶ
ِ ﻌ ﺭِﻓ ،ﻴﻚ ﻋﹶﻠ ﷲ
ُ ﻪ ﺍ ﺒﺘﹶﻛ
Dari A bul A bbas, A bdullah bin A bbas radhiyallahu
anhuma ia berkata: Pernah pada suatu hari saya berada
dibelakang Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam,
kemudian beliau berkata: "Wahai anakku! Saya akan
mengajarkan
padamu
beberapa
hal
penting,
dengarkanlah baik-baik: Jagalah A llah niscaya Dia
Menjagamu. Jagalah A llah niscaya Dia berada
dihadapanmu. Jika kamu meminta apa-apa, mintalah
kepada A llah. Jika kamu membutuhkan pertolongan,

-2 of 109-

http://dear.to/abusalma

Maktabah Abu Salma al-Atsari
mintakanlah kepada-Nya. Ketahuilah, seandainya
seluruh umat manusia berusaha memberikan manfaat
padamu, mereka tidak bisa melakukannya kecuali
dengan suatu manfaat yang sudah ditentukan A llah
buatmu. Dan jika mereka berusaha membuatmu celaka,
mereka tak bisa melakukannya kecuali dengan sebuah
kecelakaan yang sudah ditentukan A llah buatmu. Pena
telah diangkat dan lembaran telah dilipat." 1 (HR. Attirmidzi, dia berkata: ini adalah hadits hasan sahih).

1

Maksudnya seluruh peristiwa yang akan terjadi di dunia tela h ditentukan
Allah, dan pena yang dib uat menulis peristiwa-peristwa itu telah dia ngkat.

-3 of 109-

http://dear.to/abusalma

Maktabah Abu Salma al-Atsari
MUQADDIMAH

ﺮ ِﺇ ﱠﻻ ـﺧﻴ  ﹶﻻ،ﺎﺭﺍﻟﻀﻊ ﻭ ﺎِﻓ ﺍﹶﻟﻨ،ﺎﻓِﻲﻭﹾﺍ ﹸﳌﻌ ﺎﻓِﻲﺪ ِﻟﱠﻠ ِﻪ ﺍﻟﺸ ﻤ ﺤ
 ﹶﺍﹾﻟ
ﻪ ﻭﻟﹶـ ﻢ ﳊ ﹾﻜ
ﻪ ﹾﺍ ﹸ  ﹶﻟ،ﺍﻩﺏ ِﺳﻮ
 ﺭ ﻭ ﹶﻻ ﻪ ﻀﹸﻠ
 ﻀ ﹶﻞ ِﺇ ﱠﻻ ﹶﻓ
 ﻭ ﹶﻻ ﹶﻓ ،ﺮﻩ ﻴ ﺧ
ﻋﻠﹶﻰ ﻡ ﻼ
ﺴﹶ
 ﺍﻟﻼ ﹸﺓ ﻭ
ﺼﹶ
 ﺍﻟ ﻭ،ﻳﺮ  ٍﺀ ﹶﻗ ِﺪﺷﻲ ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛ ﱢﻞ ﻮ ﻫ ﻭ ﺪ ﻤ ﳊ
ﹾﺍ ﹶ
ﺤِﺒ ِﻪ
ﺻ
 ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﺁِﻟ ِﻪ ﻭ ﻤ ٍﺪ ﺤ
 ﻣ ﻨﹶﺎﻧِﺒﻴ ﻦ ﻴ ﺳِﻠ ﺮ ﻤ ﺍﹾﻟﺎ ِﺀ ﻭﻧِﺒﻴ ﻑ ﹾﺍ َﻷ
ِ ﺮ ﺷ ﹶﺃ
:ﺪ ﻌ ﺑ ﺎ ﹶﺃﻣ،ﻴﻦ ﻤ ِﻌ ﺟ ﹶﺃ
Segala puji adalah kepunyaan Allah, Maha Penyembuh
dan Maha Pemberi perlindungan, hanya Dia Yang
Memberikan manfaat dan madharat. Tiada kebaikan dan
keutamaan kecuali dari-Nya. Tiada Rabb selain Dia. BagiNya hukum dan segala puji, Dialah yang Mampu atas
segala sesuatu.
Shalawat serta Salam mudah-mudahan tersampaikan
selalu kepada junjungan kita, Nabi dan Rasul termulia,
baginda Muhammad, keluarga, dan para sahabat. Amma
ba`du:
Selama ini pengobatan yang kita temui di dunia tepatnya sebelum datang Islam-, tidak lain hanyalah
berupa khurafat-khurafat, sihir dan hal-hal lain yang
berhubungan dengan perdukunan atau tukang tenung
dan paranormal.
Siapa pun yang pernah mempelajari pengobatan orangorang terdahulu, pasti merasakan berbagai hal
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mengherankan, yang selama ini diduga sebagai ilmu
penyembuhan. Tapi, jika kita mengkaji Al-Qur`an lebih
dalam, kita akan menemukan bahwa Al-Qur`an telah
menyebutkan dengan gamblang berbagai masalah
penting yang sangat berguna bagi manusia dalam
menjaga kesehatan tubuh dan menyembuhkannya.
Al-Qur`an juga menyebutkan berbagai pemecahan
tentang halal dan haramnya makanan atau minuman
yang kita konsumsi, sehingga tubuh kita senantiasa sehat
dan selamat dari penyakit saat kita mengikuti petunjuk
Al-Qur`an dalam hal makan dan minum itu.
Dalam Al-Qur`an kata "A sy-Syifa`" (kesembuhan atau
obat) disebutkan berkali-kali, diantaranya adalah ayat di
bawah ini:

ﻤ ﹲﺔ ﺣ ﺭ ﻭ ﻮ ِﺷﻔﹶﺎ ٌﺀ ﻫ ﺎﺮﺀَﺍ ِﻥ ﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ ﹸﻘ ﺰ ﹸﻝ ِﻣ ﻨﻧﻭ 
"Dan Kami turunkan dari A l-Qur'an sesuatu yang menjadi
penawar dan rahmat." (Qs. Al-Isra` ayat 82).
Juga firman-Nya yang berbunyi:

ﲔ
ِ ﺸ ِﻔ
 ﻳ ﻮ ﻬ ﺖ ﹶﻓ
 ﺿ
 ﻣ ِﺮ ﻭِﺇﺫﹶﺍ 
"Dan apabila aku sakit, Dialah Yang Menyembuhkan
aku." (Qs. Asy-Syu`ara` ayat 80).
Pembaca yang budiman! Barangsiapa menekuni
Sunnah nabi dari awal hingga akhir, pasti mendapati
bahwa beliau telah menerangkan kepada umatnya dasardasar pengobatan dan cara menyembuhkan penyakit
dengan segala macamnya. Hal ini merupakan ilmu yang
diajarkan Allah kepada beliau. Karena setiap perkataan
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dan ucapan yang beliau katakan, bukanlah omong kosong
yang berasal dari hawa nafsu. Tapi itu adalah wahyu
Allah yang disampaikan kepada beliau, sebagaimana
dalam firman-Nya yang berbunyi:

ﻰﻮﺣﻲ ﻳ ﺣ ﻭ ﻮ ِﺇﻟﱠﺎ ﻫ  ِﺇ ﹾﻥ،ﻯﻬﻮ ﻋ ِﻦ ﺍﹾﻟ ﻖ ﻨ ِﻄ ﻳ ﺎﻭﻣ 
"Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan
hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu
yang diwahyukan (kepadanya)." (Qs. An-Najm ayat 3-4).
Pembaca tercinta! Dalam buku kecil ini, kami
menyebutkan beberapa resep obat berasal dari AlQur`an dan As-Sunnah, yang sangat dibutuhkan setiap
Muslim da lam kesehariannya untuk mengobati penyakitpenyakit yang menimpa dirinya.
Kita harus tahu, bahwa ruqyah (mengobati penyakit
dengan Al-Qur`an dan As-Sunnah) bukanlah sebuah
kekhususan yang dimiliki seseorang tertentu, tapi ia
adalah kekhususan yang dimiliki setiap mus lim tanpa
terkecuali. Siapapun yang Muslim, sangat mungkin untuk
meruqyah dirinya, meruqyah Muslim yang lain atau
diruqyah oleh seseorang yang lain pula.
Sangat mungkin pula bagi seorang suami untuk meruqyah
isterinya. Demikian pula seba liknya, seorang isteri bisa
meruqyah suaminya.
Dan harus kita ketahui wahai pembaca! Bahwa
ketaqwaan, kesalehan dan kewara`an seseorang
mempunyai
pengaruh
sangat
besar
dala m
menyembuhkan setap penyakit yang ada. Ini adalah
bukti dari firman Allah yang berbunyi:
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ﲔ
 ﺘ ِﻘﻤ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻪ ِﻣ ﺒ ﹸﻞ ﺍﻟﱠﻠﺘ ﹶﻘﻳ ﺎﻧﻤِﺇ
"Sesungguhnya A llah hanya menerima (amalan) dari
orang-orang yang bertaqwa." (Qs. A l-Maidah ayat 27).
Jadi! Semakin tinggi ketaqwaan seseorang, maka
semakin besar pula kemungkinan disembuhkannya
penyakit yang ada pada seseorang, karena setiap ia
berdoa Allah langsung mengabulkan dan menerima doa
tersebut.
Pembaca yang mulia! Setiap ruqyah yang kita
praktekkan, yang kita berharap agar menjadi senjata
ampuh da la m mengobati penyakit, kita harus memenuhi
beberapa syarat padanya.
Diantara syarat-syarat itu: Jangan sampai ruqyah ini
diselipi atau tercampuri dengan noda syirik atau
kemaksiyatan apapun. Seperti berdoa dan meminta
kepada selain Allah, juga bersumpah atas selain Nama
Allah.
Diantara syarat itu pula: Hendak lah ruqyah tadi
menggunakan bahasa Arab, atau minima l sang peruqyah
mengerti kandungan arti dari ayat atau doa yang
dibacanya.
Dan syarat yang terakhir, jangan sampai seorang
peruqyah atapun yang diruqyah meyakini bahwa ayat
atau doa yang dibaca, adalah senjata pemusnah yang
berjalan dengan sendirinya. Tapi kita harus meyakini
bahwa semua itu tidaklah berfungsi kecuali dengan izin
Allah Subhanahu wa Ta’a la.
Demikianlah! Ka mi memohon kepada Allah semoga buku
kecil ini bermanfaat bagi para pembaca yang budiman.
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Semoga Allah menjadikan usaha kecil ini murni dan
ikhlas
buat
wajah-Nya
semata.
Semoga
Dia
menjadikannya pemberat ama l kami di saat kami
berjumpa dengan-Nya.
Hanya Allah-lah yang selalu berkata benar, dan hanya
Dia pula yang menunjukkan kepada Kami kebenaran itu,
“walloohu yaquulul haqqo wahuwa yahdis sabiil”.
Penulis
Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Nashir Az-Zaahim
Riyadh, 5/4/1414 H
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SURAT DAN AYAT YANG BISA MENGUSIR
SYETAN
Bagian Pertama: Surat-Surat Pengusir Syetan.
Surat Al-Fatihah:

A.

Diantara surat-surat yang ampuh untuk mengusir Jin dan
syetan adalah surat Al-Fatihah. Seperti dalam hadits di
bawah ini:

ﷲ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍ ُ
ﺖ ﺍﻟﻨِﺒ ﻲ 
ﺖ ﻋ ﻦ ﻋ ﻤ ِﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ :ﹶﺃﺗ ﻴ 
ﺼ ﹾﻠ ِ
ﻋ ﻦ ﺧﺎ ِﺭ ﺟ ﹶﺔ ﺑ ِﻦ ﺍﻟ 
ﺕ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﻗ ﻮ ٍﻡ
ﺖ ﹸﺛ ﻢ ﺭ ﺟ ﻌﺖ ،ﹶﻓ ﻤ ﺮ ﺭ 
ﻋﹶﻠ ﻴ ِﻪ ﻭ ﺳﱠﻠﻢ ،ﹶﻓﹶﺄ ﺳﹶﻠ ﻤ 
ﺤ ِﺪ ﻳﺪِ ،ﻓﹶﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃ ﻫﹸﻠ ﻪ :ﺇِﻧﱠﺎ ﹶﻗ ﺪ
ـ ﻮ ﹲﻥ ﻣ ﻮﱠﺛ ﻖ ﺑِﺎﹾﻟ 
ِﻋ ﻨ ﺪ ﻫ ﻢ ﺭ ﺟ ﹲﻞ ﻣﺠﻨ ُ
ﺨ ﻴ ٍﺮ ﹶﻓ ﻬ ﹾﻞ ِﻋ ﻨ ﺪ ﻙ ﺷ ﻲ ٌﺀ
ﺣ ﺪ ﹾﺛﻨﺎ ﹶﺃ ﱠﻥ ﺻﺎ ِﺣﺒﻚ ﻫﺬﹶﺍ ﹶﻗ ﺪ ﺟﺎ َﺀ ِﺑ 
ﺏ ﹶﻓﺒ ﺮﺃﹶ ،ﹶﻓﹶﺄ ﻋ ﹶﻄ ﻮِﻧ ﻲ ِﻣ ﻨ ﻪ ﺷﺎﺓﹰ،
ﺤ ِﺔ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ ِ
ﺗﺪﺍ ِﻭ ﻳﻪِ ،ﹶﻓ ﺮﹶﻗﻴـﺘ ﻪ ِﺑﻔﹶﺎِﺗ 
ـ ﺮﺗـﻪ ،ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ :
ﷲ ﻋﹶﻠ ﻴ ِﻪ ﻭ ﺳﱠﻠ ﻢ ﹶﻓﹶﺄﺧﺒ َ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍ ُ
ﺖ ﺍﻟﻨِﺒ ﻲ 
ﹶﻓﹶﺄﺗ ﻴ 
ﺖ ِﺇ ﱠﻻ ﻫﺬﹶﺍ؟ ((
)) ﻫ ﹾﻞ ِﺇ ﱠﻻ ﻫﺬﹶﺍ؟ (( .ﻭِﻓ ﻲ ِﺭﻭﺍﻳ ٍﺔ )) :ﻫ ﹾﻞ ﹸﻗ ﹾﻠ 
ﻱ ﹶﻟ ﻤ ﻦ ﹶﺃ ﹶﻛ ﹶﻞ ِﺑ ﺮ ﹾﻗﻴ ِﺔ ﺑﺎ ِﻃ ٍﻞ
ﺖ :ﻻﹶ ،ﻗﹶﺎ ﹶﻝ )) :ﺧ ﹾﺬﻫﺎ ،ﹶﻓﹶﻠ ﻌ ﻤ ِﺮ 
ﹸﻗ ﹾﻠ 
ﺖ ِﺑ ﺮ ﹾﻗﻴ ِﺔ ﺣ ﻖ((.
ﹶﻟ ﹶﻘ ﺪ ﹶﺃ ﹶﻛ ﹾﻠ 
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Dari Kharijah bin A sh-Shalt dari pamannya ia berkata:
saya dulu datang menemui rasulullah shallallaahu 'alaihi
wasallam untuk masuk ke dalam Islam. Setelah itu saya
kembali ke kampung halamanku. Di tengah perjalanan,
saya bertemu sekelompok kaum, yang diantara mereka
terdapat orang gila sedang dibelenggu dengan besi.
Kerabat orang gila itu berkata kepada saya: “Kami telah
diberitahu bahwa temanmu 2 ini telah banyak membawa
kebaikan,
-sekarang berhubung anda baru saja bertemu
dengannya- apakah anda memiliki sesuatu darinya untuk
mengobati saudara kami yang gila ini?” maka saya pun
meruqyahnya dengan fatihatul kitab3, dan sembuhlah ia
dari penyakit gilanya, kemudian mereka menghadiahiku
seekor kambing. Saya langsung menemui rasulullah
shallallaahu 'alaihi wa sallam dan menceritakan kisah
yang baru saja terjadi. Beliau bertanya: “apakah kamu
tidak membaca apa-apa selain A l-Fatihah?” saya
menjawab:”tidak”, beliau berkata lagi: “Kalau begitu
terimalah kambing itu. Sungguh! Saya telah mendapati
orang yang memakan upah dari ruqyah yang batil, tapi
kamu memakan upah ini dari ruqyah yang benar.” (HR.
Abu Dawud no: 3420 dan An-Nasai no: 1032, Syaikh alalbani berkata: hadits ini adalah sahih).
B. Surat Al-Baqarah:
Surat Al-Baqarah juga Surat yang sangat ampuh untuk
mengusir segala roh jahat. Seperti pada hadits berikut
ini:
2 Maksudnya
3 Yaitu

adalah rasulullah shalla lla ahu 'alaih i wa sallam.
surat Al-Fatihah.
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ﻢ ﺗ ﹸﻜﻮ ﻴﺑ ﺍﻌﹸﻠﻮ ﺠ
 ﺗ  )) ﹶﻻ:ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻴِﻪ ﻋﹶﻠ ﷲ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
 ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﺭ ﹸﺓ ﻮ ﺳ ﻴ ِﻪ ﺮﹸﺃ ِﻓ ﺗ ﹾﻘ ﻱ
 ﺖ ﺍﱠﻟ ِﺬ
ِ ﻴ ﺒﻦ ﺍﹾﻟ ﺮ ِﻣ ِﻨﻔ ﻳ ﻴﻄﹶﺎ ﹶﻥ ﺸ
  ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ،ﻣﻘﹶﺎِﺑﺮ
.((ﺮ ِﺓ ﺒ ﹶﻘﺍﹾﻟ
Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam
bersabda: “Janganlah membuat rumah kalian seperti
kuburan4, karena syetan selalu terbirit-birit dari rumah
yang surat Al-Baqarah dibaca padanya.” (HR. Muslim:
6/68 dan At-Tirmidzi: 5/153).
C. Surat Al-Ikhlash dan Al-Mu’aww idzatain (Al-Falaq
dan An-Naas).
Juga termasuk Surat yang ampuh untuk
melindungi seorang hamba dari berbagai gangguan jin
dan syetan adalah surat Al-Ikhlash, Al-Fa laq dan AnNaas. Seperti disebutkan dala m hadits dibawah ini:

ﺩ ﻮ ﺎ ﹶﺃﹸﻗﺎ ﹶﺃﻧﻨﻤﻴ ﺑ : ﻗﹶﺎ ﹶﻝ-ﻪ ﻨ ﻋ ﷲ
ُ ﻲ ﺍ ﺿ
ِ ﺭ – ﺎ ِﻣ ٍﺮﺑ ِﻦ ﻋ ﺒ ﹶﺔﻋ ﹾﻘ ﻦ ﻋ
: ِﺇ ﹾﺫ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ٍﻭﺓ ﺰ ﻲ ﹶﻏ ﻪ ِﻓ ﺘﺍ ِﺣﹶﻠﻢ ﺭ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻴ ِﻪ ﻋﹶﻠ ﷲ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
 ﷲ
ِ ﻮ ِﻝ ﺍ ﺳ ﺮ ِﺑ
((  ﹸﻗ ﹾﻞ،ﺒﺔﹸﻋ ﹾﻘ ﺎ ))ﻳ:ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺖ ﹸﺛ
 ﻌ ﻤ ـ
َ ﺘ ﹸﻗ ﹾﻞ(( ﻓﹶﺎﺳ،ﺒﺔﹶﻋ ﹾﻘ ﺎ))ﻳ
4 Membuat rumah seperti kuburan, adala h dengan membuatn ya sunyi dari
shalat dan bacaan Al-Qur`an. Beliau melarang membuat rumah kita seperti
kuburan, karena di kuburan kita dilarang padanya untuk mengerjakan shala t
dan membaca Al-Qur`an, dan setia p rumah yang sunyi dari shalat juga dari
bacaan Al-Qur`an, maka kita telah menjadikannya sebagai kuburan.
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ﻮ ﻫ  }ﹸﻗ ﹾﻞ:ﻮﻝﹸ؟ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺎ ﹶﺃﹸﻗ ﻣ:ﺖ
  ﹶﻓ ﹸﻘ ﹾﻠ،ﺎ ﺍﻟﺜﱠﺎِﻟﹶﺜﺔﹶ ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟﻬ،ﻌﺖ ﻤ ﺘﺳ ﻓﹶﺎ
ﻮ ﹸﺫ ﻋ  }ﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﺃ:ﺮﹶﺃ ﻢ ﹶﻗ  ﹸﺛ،ﺎﻤﻬ ﺘﺧ ﻰﺣﺘ ﺭ ﹶﺓ ﻮ ﺴ
 ﺮﹶﺃ ﺍﻟ ﺪ{ ﹶﻓ ﹶﻘ ﺣ ﷲ ﹶﺃ
ُﺍ
ﻮ ﹸﺫ ﻋ  } ﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﺃ:ﺮﹶﺃ ﻢ ﹶﻗ  ﹸﺛ،ﺎﻤﻬ ﺘﺧ ﻰﺣﺘ ﻪ ﻌ ﻣ ﺕ
 ﺮﹾﺃ ﻭﹶﻗ {ﺏ ﺍﹾﻟ ﹶﻔﹶﻠ ِﻖ
 ﺮ ِﺑ
ﻮ ﹸﺫ ﻌ ﺗ ﺎ ))ﻣ:ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ  ﹸﺛ،ﺎﻤﻬ ﺘﺧ ﻰﺣﺘ ﻪ ﻌ ﻣ ﺕ
 ﺮﹾﺃ ﺱ{ ﹶﻓ ﹶﻘ
ِ ﺎﺏ ﺍﻟﻨ
 ﺮ ِﺑ
((ﺪ ﺣ ﻦ ﹶﺃ ِﺑ ِﻤ ﹾﺜِﻠ ِﻬ
Dari Uqbah bin A mir Radhiyallahu `anhu ia
berkata: ketika saya membawa kekang kendaraan
rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam di suatu medan
perang, beliau berkata kepada saya: “Wahai Uqbah,
bacalah” saya hanya mendengarkan saja tanpa berucap
apapun. Kemudian beliau berkata lagi: “Wahai Uqbah,
bacalah!” saya tetap mendengarkan saja tanpa berkata
apapun. Lalu beliau berkata lagi untuk ketiga kalinya.
Disini saya bertanya: “Wahai rasulullah! A pa yang harus
saya baca?” beliau menjawab: “katakanlah: Qul
huwalloohu ahad”, beliau membaca surat ini sampai
habis, kemudian membaca: Qul A `uudzu birobbil falaq,
saya pun membacanya bersama beliau sampai selesai,
kemudian melanjutkannya dengan membaca: Qul
A`udzu biroobin naas, saya juga membacanya bersama
beliau sampai selesai. Lalu beliau bersabda: “Wahai
Uqbah! Tidak ada seorangpun yang bakal dilindungi
Allah dengan sepenuhnya kecuali dengan ketiga surat
tadi” (HR. An-Nasai: 8/250. Syaikh Al-Albani berkata:
hadits ini adalah sahih).
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D. Al-Qur`an sec ara keseluruhan
penaw ar dan obat segala peny akit.

adalah

Setiap Surat dala m Al-Qur`an yang menyebutkan
janji Allah, apakah itu janji-Nya yang berupa keni`matan
atau siksa. Juga yang membahas tentang neraka, Jin dan
syetan. Semua surat yang seperti ini, sangat ampuh
untuk mengusir syetan dan jin –dengan izin Allahterutama saat jin dan syetan tadi merasuki tubuh
manusia. Contoh surat-surat itu adalah: Surat AlMu`minun, surat Yasin, surat Ash-Shaaffat, surat AdDukhan,
surat
Al-Qari`ah,
surat
Al-Kafirun dan surat-surat lainnya.
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Bagian Kedua: Ayat-Ayat Pengusir Jin Dan
Syetan.
A. Dengan Menguc apkan A`uudzu Billaahi Minasy
Sy aithoonir Rojiim. Allah Berfirman:

ﻮ ﻫ ﻪ ﻧﺘ ِﻌ ﹾﺬ ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ ِﺇﺳ ﻍ ﻓﹶﺎ
ﺰ ﹲ ﻧ ﻴﻄﹶﺎ ِﻥ ﺸ
 ﻦ ﺍﻟ ﻚ ِﻣ
 ﻨﺰ ﹶﻏ ﻨ ﻳ ﺎﻭِﺇﻣ 
ﻢ ﻌﻠِﻴ ﻊ ﺍﹾﻟ ﺴﻤِﻴ
 ﺍﻟ
“Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu
gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah.
Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.” (Qs. Fushshilat ayat 36).
B. Ay at Kursi:
Ayat Kursi sangat ampuh untuk mengusir roh jahat yang
suka mengganggu. Hal ini berdasarkan kisah seorang
lelaki yang mencuri harta zakat pada bulan ramadhan.
Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu yang saat itu sedang
menjaga harta langsung menangkap sang lelaki. Lelaki
itu berkata: “lepaskan saya, jika anda melepaskanku
niscaya kuajarkan beberapa kata yang sangat berguna
bagi anda”. Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bertanya:
“kata-kata apakah itu?” sang lelaki menjawab: “setiap
hendak tidur, bacalah ayat kursi sampai selesai, jika
anda melakukannya niscaya anda senantiasa didampingi
seorang malaikat yang menjaga, dan tak ada seekor
syetan pun yang bisa mendekati anda hingga pagi hari”.
Lalu Abu Hurairah melepaskannya. Keesokan harinya ia

-14 of 109-

http://dear.to/abusalma

Maktabah Abu Salma al-Atsari
mendatangi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam dan
menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami.
Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda:
"Ketahuilah wahai Abu Hurairah! Orang ini telah berkata
jujur padamu, padahal ia adalah ahli dusta, tahukah
kamu siapakah lelaki yang berbicara denganmu selama
tiga malam ini?" Abu Hurairah menjawab: "Tidak wahai
Rasulullah!" Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wa Salam
menjawab: "lelaki itu adalah syetan." (HR. Al-Bukhari:
4/487)
C.Dua ay at terakhir dari Surat Al-Baqarah.
Diantara ayat-ayat yang ampuh untuk mengusir Jin dan
syetan adalah dua ayat terakhir dari Surat Al-Baqarah.
Yaitu:

ﻦ ﻣ ﻮ ﹶﻥ ﹸﻛ ﱞﻞ ﺀَﺍﺆ ِﻣﻨ ﻤ ﺍﹾﻟﺑ ِﻪ ﻭﺭ ﻦ ﻴ ِﻪ ِﻣ ﻧ ِﺰ ﹶﻝ ﺇِﹶﻟ ﺎ ﹸﺃﻮ ﹸﻝ ِﺑﻤﺮﺳ ﻦ ﺍﻟ ﻣ ﺀَﺍ
ﺳِﻠ ِﻪ ﺭ ﻦ ﺣ ٍﺪ ِﻣ ﻦ ﹶﺃ ﻴ ﺑ ﻕ
 ﺮ ﻧ ﹶﻔ ﺳِﻠ ِﻪ ﻟﹶﺎ ﺭ ﻭ ﺘِﺒ ِﻪﻭ ﹸﻛ ﻣﻠﹶﺎِﺋ ﹶﻜِﺘ ِﻪ ﻭ ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ
 ﻟﹶـﺎ،ﺼﲑ
ِ ـﻚ ﺍﹾﻟﻤ
 ﻴ ﻭِﺇﹶﻟ ﺎﺑﻨﺭ ﻚ
 ﻧﺍﺎ ﻏﹸ ﹾﻔﺮﻌﻨ ﻭﹶﺃ ﹶﻃ ﺎﻌﻨ ﺳ ِﻤ ﻭﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ
ـﺎﺎ ﻣﻴﻬ ﻋﹶﻠ ﻭ ﺖ
 ﺒﺴ
 ﺎ ﹶﻛﺎ ﻣﺎ ﹶﻟﻬﻬﺳﻌ ﻭ ﺎ ِﺇﻟﱠﺎﻧ ﹾﻔﺴ ﻪ ﻒ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻳ ﹶﻜﱢﻠ
ﻭﻟﹶـﺎ ﺎﺑﻨﺭ ﺎﺧ ﹶﻄ ﹾﺄﻧ ﻭ ﹶﺃ ﺎ ﹶﺃﻧﺴِﻴﻨ ﺎ ِﺇ ﹾﻥﺍ ِﺧ ﹾﺬﻧﺗﺆ ﺎ ﻟﹶﺎﺑﻨﺭ ﺖ
 ﺒﺴ
 ﺘﺍ ﹾﻛ
ﻭﻟﹶﺎ ﺎﺑﻨﺭ ﺎﺒِﻠﻨ ﻦ ﹶﻗ ﻦ ِﻣ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻪ ﺘﻤ ﹾﻠ ﺣ ﺎﺍ ﹶﻛﻤﺻﺮ
 ﺎ ِﺇﻴﻨ ﻋﹶﻠ ﺤ ِﻤ ﹾﻞ
 ﺗ
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ـﺎﻤﻨ ﺣ ﺭ ﺍﺎ ﻭﺮ ﹶﻟﻨ ﺍ ﹾﻏ ِﻔﺎ ﻭﻋﻨ ﻒ
 ﻋ ﺍﺎ ِﺑ ِﻪ ﻭﺎ ﻟﹶﺎ ﻃﹶﺎﹶﻗ ﹶﺔ ﹶﻟﻨﺎ ﻣﻤ ﹾﻠﻨ ﺤ
 ﺗ
ﻦ ﻮ ِﻡ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎِﻓﺮِﻳ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﺎﺮﻧ ﺼ
 ﻧ ﺎ ﻓﹶﺎﻮﻟﹶﺎﻧ ﻣ ﺖ
 ﻧ ﹶﺃ
"Rasul telah beriman kepada A l-Qur'an yang diturunkan
kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang
yang beriman. Semuanya beriman kepada A llah,
malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasulNya. (Mereka mengatakan): "Kami tidak membedabedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari
rasul rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar
dan kami ta`at". (Mereka berdo`a): "A mpunilah kami ya
Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali".
A llah tidak membebani seseorang melainkan sesuai
dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari
kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa
(dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdo`a):
"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami
lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah
Engkau bebankan kepada kami beban yang berat
sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang
sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau
pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami
memikulnya. Beri ma`aflah kami; ampunilah kami; dan
rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka
tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". "(Qs. AlBaqarah ayat 285 dan 286).
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda:

((ﻩ ﺎﻴﹶﻠ ٍﺔ ﹶﻛ ﹶﻔﺘ ﻲ ﹶﻟ ﺮ ِﺓ ِﻓ ﺒ ﹶﻘﺭ ِﺓ ﺍﹾﻟ ﻮ ﺳ ﻦ ﺁ ِﺧ ِﺮ ﻴ ِﻦ ِﻣ ﺘـ
َ ﺮﹶﺃ ِﺑﺎﹾﻵﻳ ﻦ ﹶﻗ ﻣ ))
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"Siapa saja membaca dua ayat terakhir dari suratA lBaqarah niscaya A llah Melindunginya dari segala
gangguan" (HR. Al-Bukhari: 6/323).
D. Setiap ay at dalam Al-Qur`an adalah penaw ar dan
obat y ang sangat ampuh bagi segala peny akit.
Setiap ayat yang menyebutkan janji Allah, baik yang
berupa keni`matan atau siksaan, juga ayat yang
membahas tentang neraka, dan ayat yang membahas
tentang Jin dan syetan, semua ayat seperti ini adalah
pengusir sangat ampuh bagi jin-jin dan syetan-syetan
-dengan izin Allah- setiap kita membacanya. Dan
keampuhannya semakin hebat terutama saat Jin tadi
merasuki tubuh seorang manusia, ayat-ayat itu seperti:
1- Empat ayat pertama dari Surat Al-Baqarah, yaitu
ayat 1 sampai dengan 4 yang berbunyi:

ﻦ ﲔ ﺍﻟﱠـﺬِﻳ
 ﺘ ِﻘـﻯ ِﻟ ﹾﻠﻤﻫﺪ ﺐ ﻓِﻴ ِﻪ
 ﻳ ﺭ ﺏ ﻟﹶﺎ
 ﺎﻚ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘ
 ﺍﱂ ﹶﺫِﻟ
ﻨ ِﻔﻘﹸﻮ ﹶﻥ ﻳ ﻢ ﻫ ﺎﺯ ﹾﻗﻨ ﺭ ﺎﻭ ِﻣﻤ ﺼﻠﹶﺎ ﹶﺓ
 ﻮ ﹶﻥ ﺍﻟﻳﻘِﻴﻤﻭ ﺐ
ِ ﻴ ﻐ ﻮ ﹶﻥ ﺑِﺎﹾﻟﺆ ِﻣﻨ ﻳ
ﻚ
 ﺒﻠِـ ﻦ ﹶﻗ ـ ِﺰ ﹶﻝ ﻣِـﺎ ﹸﺃﻧﻭﻣ ﻚ
 ﻴ ﻧ ِﺰ ﹶﻝ ِﺇﹶﻟ ﺎ ﹸﺃﻮ ﹶﻥ ِﺑﻤﺆ ِﻣﻨ ﻳ ﻦ ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ
ﻮ ﹶﻥﻮِﻗﻨﻢ ﻳ ﻫ ﺮ ِﺓ ﻭﺑِﺎﻟﹾﺂ ِﺧ
“A lif laam miin. Kitab (A l Quran) Ini tidak ada keraguan
padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. (yaitu)
mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang
mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki
yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka
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yang beriman kepada Kitab (A l Quran) yang Telah
diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang Telah
diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya
(kehidupan) akhirat.” (QS 2 : 1-4)
2- Dua ayat pada pertengahan Surat Al-Baqarah,
yaitu ayat 163 sampai dengan 164.

ﻢ ِﺇ ﱠﻥ ﻓِـﻲ ﺮﺣِﻴ ﻦ ﺍﻟ ﻤ ﺣ ﺮ ﻮ ﺍﻟ ﻫ ﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ﺪ ﻟﹶﺎ ِﺇﹶﻟ ﺍ ِﺣﻪ ﻭ ﻢ ِﺇﹶﻟ ﻬ ﹸﻜ ﻭِﺇﹶﻟ 
ﻚ
ِ ﺍﹾﻟ ﹸﻔ ﹾﻠﺎ ِﺭ ﻭﻨﻬﺍﻟﻴ ِﻞ ﻭ ﻑ ﺍﻟﱠﻠ
ِ ﺧِﺘﻠﹶﺎ ﺍﺽ ﻭ
ِ ﺭ ﺍﹾﻟﹶﺄﺕ ﻭ
ِ ﺍﻤﻮ ﺴ
 ﺧ ﹾﻠ ِﻖ ﺍﻟ
ﻦ ﻪ ﻣِـ ﺰ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠ ﻧ ﺎ ﹶﺃﻭﻣ ﺱ
 ﺎﻊ ﺍﻟﻨ ﻨ ﹶﻔ ﻳ ﺎﺤ ِﺮ ِﺑﻤ
 ﺒﺠﺮِﻱ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ
 ﺗ ﺍﱠﻟﺘِﻲ
ﻦ ﺎ ِﻣﺚ ﻓِﻴﻬ
ﺑ ﱠﻭ ﺎﻮِﺗﻬ ﻣ ﺪ ﻌ ﺑ ﺽ
 ﺭ ﺎ ِﺑ ِﻪ ﺍﹾﻟﹶﺄﺣﻴ ﺎ ٍﺀ ﹶﻓﹶﺄﻦ ﻣ ﺎ ِﺀ ِﻣﺴﻤ
 ﺍﻟ
ﺎ ِﺀﺴﻤ
 ﻦ ﺍﻟ ﻴ ﺑ ﺨ ِﺮ
ﺴ
 ﻤ ﺏ ﺍﹾﻟ
ِ ﺎﺴﺤ
 ﺍﻟﺡ ﻭ
ِ ﺎﺮﻳ ﻒ ﺍﻟ
ِ ﺼﺮِﻳ
 ﺗﻭ ﺑ ٍﺔﺍﹸﻛ ﱢﻞ ﺩ
ﻌ ِﻘﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﻳ ﻮ ٍﻡ ﺕ ِﻟ ﹶﻘ
ٍ ﺎﺽ ﻟﹶﺂﻳ
ِ ﺭ ﺍﹾﻟﹶﺄﻭ
“Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada
Tuhan melainkan dia yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan
bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang
berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi
manusia, dan apa yang A llah turunkan dari langit berupa
air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati
(kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis
hewan, dan pengisaran angin dan awan yang
dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat)
tanda-tanda (keesaan dan kebesaran A llah) bagi kaum
yang memikirkan.” (QS 2 : 163-164).
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3- Ayat kursi dan dua ayat setelahnya, yaitu ayat
255 sampai dengan 257 dalam Surat Al-Baqarah.

ﺎﻪ ﻣﻡ ﹶﻟ ﻮ ﻧ ﻭﻟﹶﺎ ﻨ ﹲﺔﻩ ِﺳ ﺧ ﹸﺬ ﺗ ﹾﺄ ﻡ ﻟﹶﺎ ﻮﻲ ﺍﹾﻟﻘﹶﻴ ﺤ
 ﻮ ﺍﹾﻟ ﻫ ﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ﻪ ﻟﹶﺎ ِﺇﹶﻟ ﺍﻟﱠﻠ
ﻩ ِﺇﻟﱠﺎ ﺪ ﻨ ﻊ ِﻋ ﺸ ﹶﻔ
 ﻳ ﻦ ﺫﹶﺍ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻣ ﺽ
ِ ﺭ ﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﹾﹶﺄﻭﻣ ﺕ
ِ ﺍﻤﻮ ﺴ
 ﻓِﻲ ﺍﻟ
ﻲ ٍﺀ ﺸ
 ﻳﺤِﻴﻄﹸﻮ ﹶﻥ ِﺑ ﻭﻟﹶﺎ ﻢ ﻬ ﺧ ﹾﻠ ﹶﻔ ﺎﻭﻣ ﻢ ِﻳﺪِﻳﻬ ﻦ ﹶﺃ ﻴ ﺑ ﺎﻢ ﻣ ﻌﹶﻠ ﻳ ِﺑِﺈ ﹾﺫِﻧ ِﻪ
ﻭﻟﹶﺎ ﺽ
 ﺭ ﺍﹾﻟﹶﺄﺕ ﻭ
ِ ﺍﻤﻮ ﺴ
 ﻪ ﺍﻟ ﻴﺮ ِﺳ ﻊ ﹸﻛ ﻭ ِﺳ ﺎ َﺀﺎ ﺷﻦ ِﻋ ﹾﻠ ِﻤ ِﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ِﺑﻤ ِﻣ
ﺪ ﻳ ِﻦ ﹶﻗﻩ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪ ﺍﻢ ﻟﹶﺎ ِﺇ ﹾﻛﺮ ﻌﻈِﻴ ﻲ ﺍﹾﻟ ﻌِﻠ ﻮ ﺍﹾﻟ ﻫ ﻭ ﺎﻬﻤ ﻩ ِﺣ ﹾﻔ ﹸﻈ ﺩ ﻳﺌﹸﻮ
ﻦ ﺑِﺎﻟﻠﱠـ ِﻪ ﺆ ِﻣ ﻳﻭ ﺕ
ِ ﺮ ﺑِﺎﻟﻄﱠﺎﻏﹸﻮ ﻳ ﹾﻜ ﹸﻔ ﻦ ﻲ ﹶﻓﻤ ﻐ ﻦ ﺍﹾﻟ ﺪ ِﻣ ﺷ ﺮ ﻦ ﺍﻟ ﻴﺒﺗ
ﻊ ﺳﻤِﻴ ﻪ ﺍﻟﱠﻠﺎ ﻭﻡ ﹶﻟﻬ ﺎﻧ ِﻔﺼ ﻮ ﹾﺛﻘﹶﻰ ﻟﹶﺎ ﺍ ﻭ ِﺓ ﺍﹾﻟ ﺮ ﻌ ﻚ ﺑِﺎﹾﻟ
 ﺴ
 ﻤ ﺘﺳ ﹶﻓ ﹶﻘ ِﺪ ﺍ
ﺕ ِﺇﻟﹶـﻰ
ِ ﺎﻦ ﺍﻟ ﱡﻈﹸﻠﻤ ﻢ ِﻣ ﻬ ﺟ ﺨ ِﺮ
 ﻳ ﻨﻮﺍﻣ ﻦ ﺀَﺍ ﻲ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻭِﻟ ﻪ ﻢ ﺍﻟﱠﻠ ﻋﻠِﻴ
ﻦ ﻢ ﻣِـ ﻬ ﻧﻮﺨ ِﺮﺟ
 ﻳ ﺕ
 ﻢ ﺍﻟﻄﱠﺎﻏﹸﻮ ﻫ ﺅ ﺎﻭِﻟﻴ ﻭﺍ ﹶﺃﻦ ﹶﻛ ﹶﻔﺮ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻮ ِﺭ ﻭﺍﻟﻨ
ـﺎﻢ ﻓِﻴﻬ ــﺎ ِﺭ ﻫﺏ ﺍﻟﻨ
 ﺎﺻﺤ
 ﻚ ﹶﺃ
 ﺕ ﺃﹸﻭﹶﻟِﺌ
ِ ﺎﻮ ِﺭ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟ ﱡﻈﹸﻠﻤﺍﻟﻨ
ﻭ ﹶﻥﺎِﻟﺪﺧ
“A llah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah)
melainkan dia yang hidup kekal lagi terus menerus
mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak
tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi.
tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi A llah tanpa
izin-Nya? A llah mengetahui apa-apa yang di hadapan
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mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak
mengetahui apa-apa dari ilmu A llah melainkan apa yang
dikehendaki-Nya. Kursi A llah meliputi langit dan bumi.
dan A llah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan
A llah Maha Tinggi lagi Maha besar. Tidak ada paksaan
untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah
jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena
itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan
beriman kepada A llah, Maka Sesungguhnya ia Telah
berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak
akan putus. dan A llah Maha mendengar lagi Maha
Mengetahui. A llah pelindung orang-orang yang beriman;
dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran)
kepada cahaya (iman). dan orang-orang yang kafir,
pelindung-pelindungnya
ialah
syaitan,
yang
mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada
kegelapan (kekafiran). mereka itu adalah penghuni
neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS 2 : 255-257)
4- Tiga ayat terakhir dari Surat Al-Baqarah, yaitu
ayat 284 sampai dengan 286.

ﺎ ﻓِـﻲﻭﺍ ﻣﺒﺪ ﺗ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﺽ
ِ ﺭ ﺎ ِﻓﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄﻭﻣ ﺕ
ِ ﺍﻤﻮ ﺴ
 ﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟِﻟﱠﻠ ِﻪ ﻣ
ﺎ ُﺀـﺸﻦ ﻳ ـﺮ ِﻟﻤ ﻐ ِﻔ ﻴﻪ ﹶﻓ ﻢ ِﺑ ِﻪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒ ﹸﻜ ِﺎﺳﻳﺤ ﻩ ﺨﻔﹸﻮ
 ﺗ ﻭ ﻢ ﹶﺃ ﺴ ﹸﻜ
ِ ﻧ ﹸﻔ ﹶﺃ
ﻮ ﹸﻝﺮﺳ ﻦ ﺍﻟ ﻣ ﺮ ﺀَﺍ ﻲ ٍﺀ ﹶﻗﺪِﻳ ﺷ ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛ ﱢﻞ ﻪ ﺍﻟﱠﻠﺎ ُﺀ ﻭﻳﺸ ﻦ ﻣ ﺏ
 ﻌ ﱢﺬ ﻳﻭ
ﻣﻠﹶﺎِﺋ ﹶﻜِﺘ ِﻪ ﻭ ﻦ ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ ﻣ ﻮ ﹶﻥ ﹸﻛ ﱞﻞ ﺀَﺍﺆ ِﻣﻨ ﻤ ﺍﹾﻟﺑ ِﻪ ﻭﺭ ﻦ ﻴ ِﻪ ِﻣ ﻧﺰِ ﹶﻝ ِﺇﹶﻟ ﺎ ﹸﺃِﺑﻤ
ﺎﻌﻨ ـ ِﻤﻭﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺳ ﺳِﻠ ِﻪ ﺭ ﻦ ﺣ ٍﺪ ِﻣ ﻦ ﹶﺃ ﻴ ﺑ ﻕ
 ﺮ ﻧ ﹶﻔ ﺳِﻠ ِﻪ ﻟﹶﺎ ﺭ ﻭ ﺘِﺒ ِﻪﻭ ﹸﻛ
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ﺎ ِﺇﻟﱠﺎﻧ ﹾﻔﺴ ﻪ ﻒ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻳ ﹶﻜﱢﻠ ﲑ ﻟﹶﺎ ﺼ
ِ ﻤ ﻚ ﺍﹾﻟ
 ﻴ ﻭِﺇﹶﻟ ﺎﺑﻨﺭ ﻚ
 ﻧﺍﺎ ﹸﻏ ﹾﻔﺮﻌﻨ ﻭﹶﺃ ﹶﻃ
ﺎﺍ ِﺧ ﹾﺬﻧﺗﺆ ﺎ ﻟﹶﺎﺑﻨﺭ ﺖ
 ﺒﺴ
 ﺘﺎ ﺍ ﹾﻛﺎ ﻣﻴﻬ ﻋﹶﻠ ﻭ ﺖ
 ﺒﺴ
 ﺎ ﹶﻛﺎ ﻣﺎ ﹶﻟﻬﻌﻬ ﺳ ﻭ
ﻪﺘﻤ ﹾﻠ ﺣ ﺎﺍ ﹶﻛﻤﺻﺮ
 ﺎ ِﺇﻴﻨ ﻋﹶﻠ ﺤ ِﻤ ﹾﻞ
 ﺗ ﻭﻟﹶﺎ ﺎﺑﻨﺭ ﺎﺧ ﹶﻄ ﹾﺄﻧ ﻭ ﹶﺃ ﺎ ﹶﺃﻧﺴِﻴﻨ ِﺇ ﹾﻥ
ـﺎ ﺑِـ ِﻪﺎ ﻟﹶﺎ ﻃﹶﺎﹶﻗ ﹶﺔ ﹶﻟﻨﺎ ﻣﻤ ﹾﻠﻨ ﺤ
 ﺗ ﻟﹶﺎﺎ ﻭﺑﻨﺭ ﺎﺒِﻠﻨ ﻦ ﹶﻗ ﻦ ِﻣ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﱠﻟﺬِﻳ
ﻋﻠﹶـﻰ ﻧﺎﺮ ﺼ
 ﻧ ﺎ ﻓﹶﺎﻮﻟﹶﺎﻧ ﻣ ﺖ
 ﻧ ﻨﺎ ﹶﺃﻤ ﺣ ﺭ ﺍﺎ ﻭﺮ ﹶﻟﻨ ﺍ ﹾﻏ ِﻔﺎ ﻭﻋﻨ ﻒ
 ﻋ ﺍﻭ
ﻦ ﻮ ِﻡ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎِﻓﺮِﻳ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ
“Kepunyaan A llah-lah segala apa yang ada di langit dan
apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa
yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan,
niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu
tentang perbuatanmu itu. Maka A llah mengampuni siapa
yang dikehandaki-Nya dan menyiksa siapa yang
dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala
sesuatu. Rasul Telah beriman kepada Al Quran yang
diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula
orang-orang yang beriman. semuanya beriman kepada
Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan
rasul-rasul-Nya. (mereka mengatakan): "Kami tidak
membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang
lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan:
"Kami dengar dan kami taat." (mereka berdoa):
"A mpunilah kami Ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah
tempat kembali." A llah tidak membebani seseorang
melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat
pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia
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mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.
(mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau
hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya
Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami
beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada
orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah
Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami
memikulnya. beri ma'aflah Kami; ampunilah Kami; dan
rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka
tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."” (QS 2 : 284286)
5- Empat ayat pertama dari Surat Ali `Imran, yaitu
ayat 1 sampai dengan 4.

ﺏ
 ـﺎﻚ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘ
 ﻴ ﻋﹶﻠ ﺰ ﹶﻝ ﻧ ﻡ ﻮﻲ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﻴ ﺤ
 ﻮ ﺍﹾﻟ ﻫ ﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ﻪ ﻟﹶﺎ ِﺇﹶﻟ ﺍﱂ ﺍﻟﱠﻠ
ﻦ ﻧﺠِﻴ ﹶﻞ ﻣِـ ﺍﹾﻟِﺈﺍ ﹶﺓ ﻭﻮﺭ ﺘﺰ ﹶﻝ ﺍﻟ ﻧ ﻭﹶﺃ ﻳ ِﻪ ﺪ ﻳ ﻦ ﻴ ﺑ ﺎﺪﻗﹰﺎ ِﻟﻤ ﺼ
 ﻣ ﻖ ﺤ
 ﺑِﺎﹾﻟ
ﺕ ﺍﻟﱠﻠِﻪ
ِ ﺎﻭﺍ ﺑِﺂﻳﻦ ﹶﻛ ﹶﻔﺮ ﺮﻗﹶﺎ ﹶﻥ ِﺇ ﱠﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﺰﻝﹶ ﺍﹾﻟ ﹸﻔ ﻧ ﻭﹶﺃ ﺱ
ِ ﺎﻯ ﻟِﻠﻨﻫﺪ ﺒ ﹸﻞ ﹶﻗ
ﻧِﺘﻘﹶﺎ ٍﻡ ﺰ ﺫﹸﻭ ﺍ ﻋﺰِﻳ ﻪ ﻭﺍﻟﱠﻠ ﺪ ﺷﺪِﻳ ﺏ
 ﻋﺬﹶﺍ ﻢ ﻬ ﹶﻟ
”A lif laam miim. A llah, tidak ada Tuhan (yang berhak
disembah) melainkan Dia. yang hidup kekal lagi terus
menerus mengurus makhluk-Nya. Dia menurunkan A l
Kitab (A l Quran) kepadamu dengan Sebenarnya;
membenarkan Kitab yang Telah diturunkan sebelumnya
dan menurunkan Taurat dan Injil, Sebelum (A l Quran),
menjadi petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan A l
Furqaan[182]. Sesungguhnya orang-orang yang kafir
terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang
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berat; dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan
(siksa).” (QS 3 : 1-4)
6- Ayat ke-18 dari Surat Ali `Imran.

ـﺎﻭﺃﹸﻭﻟﹸﻮ ﺍﹾﻟ ِﻌ ﹾﻠ ِﻢ ﻗﹶﺎِﺋﻤ ﻤﻠﹶﺎِﺋ ﹶﻜ ﹸﺔ ﺍﹾﻟ ﻭﻫﻮ ﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ﻪ ﻟﹶﺎ ِﺇﹶﻟ ﻧﻪ ﹶﺃ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺷ ِﻬ 
ﻢ ﺤﻜِﻴ
 ﺰ ﺍﹾﻟ ﻌﺰِﻳ ﻮ ﺍﹾﻟ ﻫ ﻪ ِﺇﱠﻟﺎ ﻂ ﻟﹶﺎ ِﺇﹶﻟ
ِﺴ
 ﺑِﺎﹾﻟ ِﻘ
”A llah menyatakan bahwasanya tidak ada

Tuhan
melainkan dia (yang berhak disembah), yang
menegakkan keadilan. para malaikat dan orang-orang
yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). tak
ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah), yang
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS 3 : 18)

7- Tiga ayat dalam Surat Al-A`raf, yaitu ayat 54
sampai dengan 56.

ﺎ ٍﻡﺘ ِﺔ ﹶﺃﻳﺽ ﻓِﻲ ِﺳ
 ﺭ ﺍﹾﻟﹶﺄﺕ ﻭ
ِ ﺍﻤﻮ ﺴ
 ﻖ ﺍﻟ ﺧﹶﻠ ﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻢ ﺍﻟﱠﻠ ﺑ ﹸﻜﺭ ِﺇ ﱠﻥ
ﺣﺜِﻴﺜﹰـﺎ ﻪ ﺒﻳ ﹾﻄﹸﻠ ﺭ ﺎﻨﻬﻴ ﹶﻞ ﺍﻟ ﻐﺸِﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﻳ ﺵ
ِ ﺮ ﻌ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﻯﺘﻮﺳ ﻢ ﺍ ﹸﺛ
ﻖ ﺨﻠﹾـ
 ﻪ ﺍﹾﻟ ﻣ ِﺮ ِﻩ ﹶﺃﻟﹶﺎ ﹶﻟ ﺕ ِﺑﹶﺄ
ٍ ﺍﺨﺮ
ﺴ
 ﻣ ﻡ ﻮﻨﺠﺍﻟﺮ ﻭ ﻤ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﺲ ﻭ
 ﻤ ﺸ
 ﺍﻟﻭ
ﻴ ﹰﺔﺧ ﹾﻔ ﻭ ﺎﺮﻋ ﻀ
 ﺗ ﻢ ﺑ ﹸﻜﺭ ﻮﺍﺩﻋ ﲔ ﺍ
 ﺎﹶﻟ ِﻤﺏ ﺍﹾﻟﻌ
 ﺭ ﻪ ﻙ ﺍﻟﱠﻠ ﺭ ﺎﺗﺒ ﺮ ﻣ ﺍﹾﻟﹶﺄﻭ
ﺪ ـﺑﻌ ﺽ
ِ ﺭ ﻭﺍ ﻓِـﻲ ﺍﻟﹾـﹶﺄﺴﺪ
ِ ﺗ ﹾﻔ ﻭﻟﹶﺎ ﻦ ﺘﺪِﻳﻌ ﻤ ﺐ ﺍﹾﻟ
 ﺤ
ِ ﻳ ﻪ ﻟﹶﺎ ﻧِﺇ
ﻦ ﺐ ﻣِـ
 ﻤ ﹶﺔ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﹶﻗﺮِﻳ ﺣ ﺭ ﺎ ِﺇ ﱠﻥﻤﻌ ﻭ ﹶﻃ ﻮﻓﹰﺎ ﺧ ﻩ ﻮﺩﻋ ﺍﺎ ﻭﺻﻠﹶﺎ ِﺣﻬ
 ِﺇ
ﲔ
 ﺴِﻨ
ِﺤ
 ﻤ ﺍﹾﻟ
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“Sesungguhnya Tuhan kamu ialah A llah yang Telah
menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu dia
bersemayam di atas 'A rsy. dia menutupkan malam
kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan
(diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintangbintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya.
Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak
A llah. Maha Suci A llah, Tuhan semesta alam.Berdoalah
kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang
lembut. Sesungguhnya A llah tidak menyukai orang-orang
yang melampaui batas. Dan janganlah kamu membuat
kerusakan
di
muka
bumi,
sesudah
(A llah)
memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa
takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan
dikabulkan). Sesungguhnya rahmat A llah amat dekat
kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS 7 : 54-5)
8- Empat ayat terakhir dari Surat Al-Mu`minun, ayat
115, 116, 117, dan 118.

ـﻮ ﹶﻥﺟﻌ ﺮ ﺗ ﺎ ﻟﹶﺎﻴﻨ ﻢ ِﺇﹶﻟ ﻧ ﹸﻜﻭﹶﺃ ﺒﺜﹰﺎﻋ ﻢ ﺎ ﹸﻛﺧﹶﻠ ﹾﻘﻨ ﺎﻧﻤﻢ ﹶﺃ ﺘﺒ ﺴ
ِﺤ
 ﹶﺃﹶﻓ
ﺵ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ِﺮ ِﱘ
ِ ﺮ ﻌ ﺏ ﺍﹾﻟ
 ﺭ ﻮ ﻫ ﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ﻖ ﻟﹶﺎ ِﺇﹶﻟ ﺤ
 ﻚ ﺍﹾﻟ
 ﻤِﻠ ﻪ ﺍﹾﻟ ﺎﻟﹶﻰ ﺍﻟﱠﻠﺘﻌﹶﻓ
ﻪ ﺑﺎﺎ ِﺣﺴﻧﻤﻪ ِﺑ ِﻪ ﹶﻓِﺈ ﺎ ﹶﻥ ﹶﻟﺮﻫ ﺑ ﺮ ﻟﹶﺎ ﺧ ﺎ ﺀَﺍﻊ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ِﺇﹶﻟﻬ ﻣ ﻉ
 ﺪ ﻳ ﻦ ﻣ ﻭ
ﻢ ـﺭﺣ ﺍﺮ ﻭ ﺏ ﺍ ﹾﻏﻔِـ
 ﺭ ﻭﹸﻗ ﹾﻞ ﻭ ﹶﻥﺢ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎِﻓﺮ ﻳ ﹾﻔِﻠ ﻪ ﻟﹶﺎ ﻧﺑ ِﻪ ِﺇﺭ ﺪ ﻨ ِﻋ
ﲔ
 ﺍ ِﺣ ِﻤﺮ ﺍﻟﺮ ﻴ ﺧ ﺖ
 ﻧ ﻭﹶﺃ
“Maka apakah kamu mengira, bahwa Sesungguhnya kami
menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa
kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? Maka Maha
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Tinggi A llah, raja yang Sebenarnya; tidak ada Tuhan
selain Dia, Tuhan (yang mempunyai) 'A rsy yang mulia.
Dan barangsiapa menyembah Tuhan yang lain di samping
A llah, padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang
itu, Maka Sesungguhnya perhitungannya di sisi
Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu
tiada beruntung. Dan Katakanlah: "Ya Tuhanku berilah
ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi
rahmat yang paling baik."” (QS 23 : 115-118)
9- Ayat ke-3 dari Surat Al-Jinn.

ﺍﻭﹶﻟﺪ ﻭﻟﹶﺎ ﺒ ﹰﺔﺎ ِﺣﺨ ﹶﺬ ﺻ
 ﺗﺎ ﺍﺎ ﻣﺑﻨﺭ ﺪ ﺟ ﺎﻟﹶﻰﻌﻪ ﺗ ﻧﻭﹶﺃ 
“Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami,
dia tidak beristeri dan tidak (pula) beranak.” (QS 72 : 3)
10- Sepuluh ayat pertama dari Surat ash-Shaaffat,
ayat 1 sampai dengan 10.

ﺍ ِﺇ ﱠﻥﺕ ِﺫﻛﹾـﺮ
ِ ﺎﺎِﻟﻴﺍ ﻓﹶﺎﻟﺘﺟﺮ ﺯ ﺕ
ِ ﺍﺍ ِﺟﺮﺎ ﻓﹶﺎﻟﺰﺻﻔ
 ﺕ
ِ ﺎﻓﱠﺎﺍﻟﺼﻭ
ﺏ
 ﺭ ﻭ ـﺎﻬﻤ ﻨﻴ ﺑ ﺎﻭﻣ ﺽ
ِ ﺭ ﺍﹾﻟﹶﺄﺕ ﻭ
ِ ﺍﻤﻮ ﺴ
 ﺏ ﺍﻟ
 ﺭ ﺪ ﺍ ِﺣﻢ ﹶﻟﻮ ﻬ ﹸﻜ ِﺇﹶﻟ
ﻦ ﻭ ِﺣ ﹾﻔ ﹰﻈﺎ ِﻣ ﺐ
ِ ﺍ ِﻛﻨ ٍﺔ ﺍﹾﻟ ﹶﻜﻮﺎ ِﺑﺰِﻳﻧﻴ ﺪ ﺎ َﺀ ﺍﻟﺴﻤ
 ﺎ ﺍﻟﻳﻨﺯ ﺎﻕ ِﺇﻧ
ِ ﺸﺎ ِﺭ
 ﻤ ﺍﹾﻟ
ﻳﻘﹾـ ﹶﺬﻓﹸﻮ ﹶﻥﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﻤﹶﻠِﺈ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻮ ﹶﻥ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟﻤﻌ ﺴ
 ﻳ ﺎ ِﺭ ٍﺩ ﻟﹶﺎﻴ ﹶﻄﺎ ٍﻥ ﻣ ﺷ ﹸﻛ ﱢﻞ
ﻦ ـﺐ ِﺇﻟﱠـﺎ ﻣ
 ﺻ
ِ ﺍﺏ ﻭ
 ﻋﺬﹶﺍ ﻢ ﻬ ﻭﹶﻟ ﺍﺣﻮﺭ ﺩ ﺐ
ٍ ﺎِﻧﻦ ﹸﻛ ﱢﻞ ﺟ ِﻣ
ﺐ
 ﺏ ﺛﹶﺎِﻗ
 ﺎﻪ ِﺷﻬ ﻌ ﺒﺗ ﺨ ﹾﻄ ﹶﻔ ﹶﺔ ﹶﻓﹶﺄ
 ﻒ ﺍﹾﻟ
 ﺧ ِﻄ
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“Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan sebenarbenarnya, Dan demi (rombongan) yang melarang dengan
sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan maksiat),
Dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran,
Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa. Tuhan langit
dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan
Tuhan tempat-tempat terbit matahari. Sesungguhnya
kami Telah menghias langit yang terdekat dengan
hiasan, yaitu bintang-bintang, Dan Telah memeliharanya
(sebenar-benarnya) dari setiap syaitan yang sangat
durhaka, Syaitan syaitan itu tidak dapat mendengardengarkan (pembicaraan) para malaikat dan mereka
dilempari dari segala penjuru. Untuk mengusir mereka
dan bagi mereka siksaan yang kekal, A kan tetapi
barangsiapa (di antara mereka) yang mencuri-curi
(pembicaraan); Maka ia dikejar oleh suluh api yang
cemerlang.” (QS 37 : 1-10)
11- Empat ayat terakhir dari Surat Al-Hasyr, ayat 21,
22, 23, dan 24.

ﺎﺪﻋ ﺼ
 ـﻣﺘ ﺎﺎ ِﺷﻌﻪ ﺧ ﺘﻳ ﺮﹶﺃ ﺒ ٍﻞ ﹶﻟﺟ ﻋﻠﹶﻰ ﺮﺀَﺍ ﹶﻥ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟ ﹸﻘ ﺎﺰﹾﻟﻨ ﻧ ﻮ ﹶﺃ ﹶﻟ
ﻢ ـﻌﱠﻠﻬ ﺱ ﹶﻟ
ِ ـﺎﺎ ﻟِﻠﻨﺑﻬﻀ ِﺮ
 ـﺜﹶﺎ ﹸﻝ ﻧﻚ ﺍﹾﻟﹶﺄﻣ
 ﻭِﺗ ﹾﻠ ﻴ ِﺔ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪﺸ
 ﺧ ﻦ ِﻣ
ﺩِﺓ ﺎﺸﻬ
 ﺍﻟﺐ ﻭ
ِ ﻴ ﻐ ﻢ ﺍﹾﻟ ﺎِﻟﻮ ﻋ ﻫ ﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻟﹶﺎ ِﺇﹶﻟ ﻮ ﺍﻟﱠﻠ ﻫ ﻭ ﹶﻥﺘ ﹶﻔ ﱠﻜﺮﻳ
ﻚ
 ﻤﻠِـ ﻮ ﺍﹾﻟ ـﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ﻫ ﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻟﹶﺎ ِﺇﹶﻟ ﻮ ﺍﻟﱠﻠ ﻫ ﻢ ﺮﺣِﻴ ﻦ ﺍﻟ ﻤ ﺣ ﺮ ﻮ ﺍﻟ ﻫ
ﺮ ـﺘ ﹶﻜﺒﻤ ﺭ ﺍﹾﻟ ﺎﺠﺒ
 ﺰ ﺍﹾﻟ ﻌﺰِﻳ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻴ ِﻤ ﻬ ﻤ ﻦ ﺍﹾﻟ ﺆ ِﻣ ﻤ ﻡ ﺍﹾﻟ ﺴﻠﹶﺎ
 ﺱ ﺍﻟ
 ﻭﺍﹾﻟ ﹸﻘﺪ
ﺭ ﻮ ﺼ
 ﻤ ﺉ ﺍﹾﻟ
 ﺎ ِﺭﻖ ﺍﹾﻟﺒ ﺎِﻟﻪ ﺍﹾﻟﺨ ﻮ ﺍﻟﱠﻠ ﻫ ﺸ ِﺮﻛﹸﻮ ﹶﻥ
 ﻳ ﺎﻋﻤ ﺤﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
 ﺒ ﺳ
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ﺽ
ِ ﺭ ﺍﻟﹾـﹶﺄﺕ ﻭ
ِ ﺍﻤﻮ ﺴ
 ﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﻪ ﻣ ﺢ ﹶﻟ ﺒﺴ
 ﻳ ﻰﺴﻨ
ﺤ
 ﺎ ُﺀ ﺍﹾﻟﺳﻤ ﻪ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﹶﻟ
ﻢ ﺤﻜِﻴ
 ﺰ ﺍﹾﻟ ﻌﺰِﻳ ﻮ ﺍﹾﻟ ﻫ ﻭ
“Kalau sekiranya kami turunkan A l-Quran Ini kepada
sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk
terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada A llah.
dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk
manusia supaya mereka berfikir.Dialah A llah yang tiada
Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang
nyata, Dia-lah yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang.Dialah A llah yang tiada Tuhan selain Dia,
raja, yang Maha suci, yang Maha Sejahtera, yang
Mengaruniakan Keamanan, yang Maha Memelihara, yang
Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala
Keagungan, Maha Suci A llah dari apa yang mereka
persekutukan.Dialah A llah yang Menciptakan, yang
Mengadakan, yang membentuk Rupa, yang mempunyai
asmaaul Husna. bertasbih kepadanya apa yang di langit
dan bumi. dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.” (QS 59 : 21-24)
12- Empat ayat dalam Surat Ar-Rahman, yaitu ayat
31, 32, 33, dan 34.

ﺎ ِﻥﺗﻜﹶـ ﱢﺬﺑ ﺎﺑ ﹸﻜﻤﺭ ﻱ َﺀﺍﻟﹶﺎ ِﺀ
 ﺎ ﺍﻟﱠﺜ ﹶﻘﻠﹶﺎ ِﻥ ﹶﻓِﺒﹶﺄﻳﻬﻢ ﹶﺃ ﻍ ﹶﻟ ﹸﻜ
ﺮ ﹸ ﻨ ﹾﻔﺳ 
ﻦ ﹶﺃ ﹾﻗﻄﹶـﺎ ِﺭ ﻨ ﹸﻔﺬﹸﻭﺍ ِﻣ ﺗ ﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺘﻌ ﺘ ﹶﻄﺳ ﺲ ِﺇ ِﻥ ﺍ
ِ ﻧ ﺍﹾﻟِﺈﻦ ﻭ ﺠ
ِ ﺮ ﺍﹾﻟ ﺸ
 ﻌ ﻣ ﺎﻳ
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ﻱ
 ﺴ ﹾﻠﻄﹶﺎ ٍﻥ ﹶﻓﺒِـﹶﺄ
 ﻨ ﹸﻔﺬﹸﻭ ﹶﻥ ِﺇﻟﱠﺎ ِﺑ ﺗ ﻧ ﹸﻔﺬﹸﻭﺍ ﻟﹶﺎ ﺽ ﻓﹶﺎ
ِ ﺭ ﺍﹾﻟﹶﺄﺕ ﻭ
ِ ﺍﻤﻮ ﺴ
 ﺍﻟ
ﺎ ِﻥﺗ ﹶﻜ ﱢﺬﺑ ﺎﺑ ﹸﻜﻤﺭ َﺀﺍﻟﹶﺎ ِﺀ
“Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu Hai
manusia dan jin.Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah
yang kamu dustakan? Hai jama'ah jin dan manusia, jika
kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan
bumi, Maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya
kecuali dengan kekuatan.Maka nikmat Tuhan kamu yang
manakah yang kamu dustakan?” (QS 55 : 31-34)
13- Dua ayat terakhir dari Surat Al-Qalam, yaitu ayat
51 dan 52.

ﻮﺍﺳ ِﻤﻌ ﺎﻢ ﹶﻟﻤ ﺎ ِﺭ ِﻫﺑﺼ ﻚ ِﺑﹶﺄ
 ﻧﺰِﻟﻘﹸﻮ ﻴﻭﺍ ﹶﻟﻦ ﹶﻛ ﹶﻔﺮ ﺩ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻳﻜﹶﺎ ﻭِﺇ ﹾﻥ 
ﲔ
 ﺎﹶﻟ ِﻤﺮ ِﻟ ﹾﻠﻌ ﻮ ِﺇﻟﱠﺎ ِﺫ ﹾﻛ ﻫ ﺎﻭﻣ ﻮ ﹲﻥﺠﻨ
 ﻤ ﻪ ﹶﻟ ﻧﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ِﺇﻭ ﺮ ﺍﻟ ﱢﺬ ﹾﻛ
“Dan Sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar
hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan
mereka, tatkala mereka mendengar A l Quran dan
mereka berkata: "Sesungguhnya ia (Muhammad) benarbenar orang yang gila". Dan A l Quran itu tidak lain
hanyalah peringatan bagi seluruh umat.” (QS 68 : 51-52)
Wahai saudaraku! Siapapun yang pernah mencoba ruqyah
dengan Surat dan ayat-ayat di atas, pasti mengakui
betapa ampuh dan hebatnya Al-Qur`an dalam
menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bahkan
penyakit-penyakit seperti kanker, kemandulan, dan lain
sebagainya yang para dokter sudah menyerah kalah
sekalipun Al-Qur`an tetap bisa mengatasinya.
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Al-Qur`an adalah senjata yang sangat ampuh, sedangkan
penyakit-penyakit yang ada, sangat ganas dan hebat
pula. Jadi dalam mengatasinya kita harus menggunakan
senjata yang juga ampuh untuk menandinginya.
Ibnul Qayyim rahimahullah berkata:

ﻼ
ﻳ ﹾﻜ ِﻔ ِﻪ ﻓﹶـ ﹶ ﻢ ﻦ ﹶﻟ ﻣ ﻭ ،ﻩ ﺍﻟﱠﻠﻪ ﺷﻔﹶﺎ ﻼ
ﺁ ﹸﻥ ﹶﻓ ﹶﺸ ِﻔ ِﻪ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮ
 ﻳ ﻦ ﹶﻟﻢ ﻤ "ﹶﻓ
"ﷲ
ُ ﻩ ﺍ ﹶﻛﻔﹶﺎ
"Barangsiapa tidak bisa disembuhkan dengan A l-Qur`an,
maka selamanya A llah tak akan Menyembuhkannya.
Demikian pula siapapun yang tidak bisa dilindungi
dengan A l-Qur`an, selamanya A llah tidak akan
Melindunginya."
Beliau juga berkata:

ﻭ ﹶﻻ ﺒﹰﺎﺪ ﹶﻃِﺒﻴ ﻭ ﹶﻻ ﹶﺃ ِﺟ ،ِﻴﻪ ﺖ ِﻓ
 ﻤ ﺳ ﹶﻘ ﻣ ﱠﻜ ﹶﺔ ﻲ ﺖ ِﻓ
 ﻭ ﹾﻗ ﻲ ﺮ ِﺑ ﻣ ﺪ "ﹶﻟ ﹶﻘ
ﺍﻴﺮ ــ ﹾﺄِﺛﻪ ﺗ ﻯ ﹶﻟ ﹶﻓﹶﺄﺭ،ِﺤﺔ
 ﻲ ِﺑﺎﹾﻟﻔﹶﺎِﺗ ﺴ
ِ ﻧ ﹾﻔ ﺞ ﺎِﻟﺖ ﹸﺃﻋ
 ﻨ  ﹶﻓ ﹸﻜ،ًﺍﺀﺩﻭ
ﻢ ﺍ ﺛﹸـﺍﺭﻬﹶﺎ ِﻣﺮﻋﹶﻠﻴ ﺎﺮﹸﺃﻫ ﻭﹶﺃ ﹾﻗ ﻡ ﺰ ﻣ ﺯ ﻦ ﻣﹶﺎ ِﺀ ﺑ ﹰﺔ ِﻣﺮ ﺷ ﺧ ﹸﺬ  ﺁ،ﺒﺎﹰﺠﻴ
ِ ﻋ
ﺪ ـﻚ ِﻋﻨ
 ﺪ ﹶﺫِﻟ ﺘ ِﻤﻋ ﺕ ﹶﺃ
 ﺮ ﺻ
ِ ﻢ  ﹸﺛ.ﻡ ﺎﺮ َﺀ ﺍﻟﺘ ﺒﺕ ﺍﹾﻟ
 ﺪ ﺟ ﻮ  ﹶﻓ،ﺑﻪﺮ ﺷ ﹶﺃ
ﻒ
 ﺻ
ِ ﺖ ﹶﺃ
 ﻨ  ﹶﻓ ﹸﻜ،ِﻧِﺘﻔﹶﺎﻉ ﻳ ﹶﺔ ﹾﺍ ِﻻﻊ ِﺑ ِﻪ ﻏﹶﺎ ﺘ ِﻔﻧ ﻉ ﹶﻓﹶﺄ
ِ ﺟﹶﺎﻦ ﹾﺍ َﻷﻭ ﻴ ٍﺮ ِﻣ ﹶﻛِﺜ
."ﻌﹰﺎﺳ ِﺮﻳ ﺮﹸﺃ ﺒ ﻳ ﻢ ﻬ ﻨ ﺮ ِﻣ ﻴ ﺎ ﻓﹶﻜﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻛِﺜﻲ ﺃﹶﹶﻟﻤ ﺘ ِﻜﺸ
 ﻳ ﻦ ﻤ ﻚ ِﻟ
 ﹶﺫِﻟ
"Pernah pada suatu ketika, saat berada di kota Makkah,
saya terjangkit penyakit yang sangat menakutkan. Saya
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tidak mendapati seorang dokter atau obat sekalipun,
lalu saya berusaha mengobati penyakit ini dengan Surat
A l-Fatihah. Sungguh! Khasiyatnya luar biasa, waktu itu
saya mengambil seteguk air zamzam, saya membaca
Surat A l-Fatihah berulang-ulang padanya. Setelah itu
saya minum dan langsung sembuh total. Sejak saat itu
setiap terjangkit penyakit apapun, saya langsung
menggunakan teori yang sama, dan semua penyakit bisa
teratasi dengan sempurna. Sehingga setiap orang yang
datang kepada saya mengadukan penyakit apapun, saya
memberikan padanya resep tadi, dan semuanya bisa
sembuh dengan cepat dari penyakit yang dideritanya".
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DZIKIR PAGI DAN PETANG
Bagian Pertama: Dari Ayat-Ayat Al-Qur`an.
1- Ayat kursi, yaitu ayat ke-255 dari Surat AlBaqarah, ayat ini dibaca dipagi dan petang setiap
hari, yaitu:

ﺎﻪ ﻣﻡ ﹶﻟ ﻮ ﻧ ﻭﻟﹶﺎ ﻨ ﹲﺔﻩ ِﺳ ﺧ ﹸﺬ ﺗ ﹾﺄ ﻡ ﻟﹶﺎ ﻮﻲ ﺍﹾﻟﻘﹶﻴ ﺤ
 ﻮ ﺍﹾﻟ ﻫ ﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ﻪ ﻟﹶﺎ ِﺇﹶﻟ ﺍﻟﱠﻠ
ﻩ ِﺇﻟﱠﺎ ﺪ ﻨ ﻊ ِﻋ ﺸ ﹶﻔ
 ﻳ ﻦ ﺫﹶﺍ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻣ ﺽ
ِ ﺭ ﺎ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄﻭﻣ ﺕ
ِ ﻮﺍ ﻤ ﺴ
 ﻓِﻲ ﺍﻟ
ﻲ ٍﺀ ﺸ
 ﻳﺤِﻴﻄﹸﻮ ﹶﻥ ِﺑ ﻭﻟﹶﺎ ﻢ ﻬ ﺧ ﹾﻠ ﹶﻔ ﺎﻭﻣ ﻢ ﻳﺪِﻳ ِﻬ ﻦ ﹶﺃ ﻴ ﺑ ﺎﻢ ﻣ ﻌﹶﻠ ﻳ ِﺑِﺈ ﹾﺫِﻧ ِﻪ
ﻭﻟﹶﺎ ﺽ
 ﺭ ﺍﹾﻟﹶﺄﺕ ﻭ
ِ ﺍﻤﻮ ﺴ
 ﻪ ﺍﻟ ﻴﺮ ِﺳ ﻊ ﹸﻛ ﻭ ِﺳ ﺎ َﺀﺎ ﺷﻦ ِﻋ ﹾﻠ ِﻤ ِﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ِﺑﻤ ِﻣ
ﻢ ﻌﻈِﻴ ﻲ ﺍﹾﻟ ﻌِﻠ ﻮ ﺍﹾﻟ ﻫ ﻭ ﻤﺎ ﻬ ﻩ ِﺣ ﹾﻔ ﹸﻈ ﺩ ﻳﺌﹸﻮ
“A llah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah)
melainkan dia yang hidup kekal lagi terus menerus
mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak
tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi.
tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi A llah tanpa
izin-Nya? A llah mengetahui apa-apa yang di hadapan
mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak
mengetahui apa-apa dari ilmu A llah melainkan apa yang
dikehendaki-Nya. Kursi A llah meliputi langit dan bumi.
dan A llah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan
A llah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS 2 : 255)
2- Dua ayat terakhir dari Surat Al-Baqarah, yaitu:
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ﻦ ﻣ ﻮ ﹶﻥ ﹸﻛ ﱞﻞ ﺀَﺍﺆ ِﻣﻨ ﻤ ﺍﹾﻟﺑ ِﻪ ﻭﺭ ﻦ ﻴ ِﻪ ِﻣ ﻧ ِﺰ ﹶﻝ ﺇِﹶﻟ ﺎ ﹸﺃﻮ ﹸﻝ ِﺑﻤﺮﺳ ﻦ ﺍﻟ ﻣ ﺀَﺍ
ﺳِﻠ ِﻪ ﺭ ﻦ ﺣ ٍﺪ ِﻣ ﻦ ﹶﺃ ﻴ ﺑ ﻕ
 ﺮ ﻧ ﹶﻔ ﺳِﻠ ِﻪ ﻟﹶﺎ ﺭ ﻭ ﺘِﺒ ِﻪﻭ ﹸﻛ ﻣﻠﹶﺎِﺋ ﹶﻜِﺘ ِﻪ ﻭ ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ
ﻒ
 ﻳ ﹶﻜﱢﻠ ﲑ ﻟﹶﺎ ﺼ
ِ ﻤ ﻚ ﺍﹾﻟ
 ﻴ ﻭِﺇﹶﻟ ﺎﺑﻨﺭ ﻚ
 ﻧﺍﺎ ﹸﻏ ﹾﻔﺮﻌﻨ ﻭﹶﺃ ﹶﻃ ﺎﻌﻨ ﺳ ِﻤ ﻭﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ
ﺖ
 ﺒﺴ
 ﺘﺎ ﺍ ﹾﻛﺎ ﻣﻴﻬ ﻋﹶﻠ ﻭ ﺖ
 ﺒﺴ
 ﺎ ﹶﻛﺎ ﻣﺎ ﹶﻟﻬﻌﻬ ﺳ ﻭ ﺎ ِﺇﻟﱠﺎﻧ ﹾﻔﺴ ﻪ ﺍﻟﱠﻠ
ﺎﻴﻨ ﻋﹶﻠ ﺤ ِﻤ ﹾﻞ
 ﺗ ﻭﻟﹶﺎ ﺎﺑﻨﺭ ﺎﺧ ﹶﻄ ﹾﺄﻧ ﻭ ﹶﺃ ﺎ ﹶﺃﻧﺴِﻴﻨ ﺎ ِﺇ ﹾﻥﺍ ِﺧ ﹾﺬﻧﺗﺆ ﺎ ﻟﹶﺎﺑﻨﺭ
ﺎ ﻟﹶﺎﺎ ﻣﻤ ﹾﻠﻨ ﺤ
 ﺗ ﻭﻟﹶﺎ ﺎﺑﻨﺭ ﺎﺒِﻠﻨ ﻦ ﹶﻗ ﻦ ِﻣ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻪ ﺘﻤ ﹾﻠ ﺣ ﺎﺍ ﹶﻛﻤﺻﺮ
 ِﺇ
ـﺎﻮﻟﹶﺎﻧ ﻣ ﺖ
 ﻧ ﺎ ﹶﺃﻤﻨ ﺣ ﺭ ﺍﺎ ﻭ ﹶﻟﻨﺍ ﹾﻏ ِﻔﺮﺎ ﻭﻋﻨ ﻒ
 ﻋ ﺍﺎ ِﺑ ِﻪ ﻭﻃﹶﺎﹶﻗ ﹶﺔ ﹶﻟﻨ
ﻦ ﻮ ِﻡ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎِﻓﺮِﻳ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﻧﺎﺮ ﺼ
 ﻧ ﻓﹶﺎ
Rasul Telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan
kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang
yang beriman. semuanya beriman kepada Allah,
malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasulNya. (mereka mengatakan): "Kami tidak membedabedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari
rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar
dan kami taat." (mereka berdoa): "A mpunilah kami Ya
Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali."
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai
dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari
kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa
(dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa):
"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami
lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah
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Engkau bebankan kepada kami beban yang berat
sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang
sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau
pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami
memikulnya. beri ma'aflah Kami; ampunilah Kami; dan
rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka
tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."” (QS 2 : 284286)
Dua ayat ini dibaca pada sore hari saja, karena sabda
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam yang berbunyi:

((ﻩ ﺎﻴﹶﻠ ٍﺔ ﹶﻛ ﹶﻔﺘ ﻲ ﹶﻟ ﺮ ِﺓ ِﻓ ﺒ ﹶﻘﺭ ِﺓ ﺍﹾﻟ ﻮ ﺳ ﻦ ﺁ ِﺧ ِﺮ ﻴ ِﻦ ِﻣ ﺘﻳﺮﹶﺃ ِﺑﺎﹾﻵ ﻦ ﹶﻗ ﻣ ))
.[323/6 :]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
"Barangsiapa membaca dua ayat terakhir dari Surat A lBaqarah di malam hari, maka selamatlah ia dari segala
gangguan" (HR. Al-Bukhari: 6/323).
3- Jika anda membaca: (Qul Huwalloohu Ahad), (Qul
A`Uudzu Birobbil Falaq), dan (Qul A`uudzu Birobbin
Naass), masing-masing sebanyak tiga kali, pada pagi
dan petang setiap hari, niscaya anda dilindungi dari
segala keburukan (Hadits hasan dalam sahih attirmidzi: 3/182).
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Bagian Kedua: Dari Hadits-Hadits Nabi
Shallallahu ‘alaihi wa Salam.
1- Barangsiapa mengucapkan ayat dibawah ini setiap
pagi dan petang sebanyak tujuh kali, niscaya Allah
Mencukupi segala kebutuhannya di dunia dan akhirat,
ayat itu adalah:

ﺵ
ِ ﺮ ﻌ ﺏ ﺍﹾﻟ
 ﺭ ﻮ ﻫ ﻭ ﺖ
 ﻮ ﱠﻛ ﹾﻠ ﺗ ﻴ ِﻪ ﻋﹶﻠ ﻮ ﻫ ﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ﻪ ﻟﹶﺎ ِﺇﹶﻟ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﺴِﺒ
 ﺣ 
ﻌﻈِﻴ ِﻢ ﺍﹾﻟ
"Cukuplah Allah sebagai penoling bagiku; tidak ada Rabb
selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia
adalah Rabb Pemilik `Arsy yang agung." (Qs. At-Taubah
ayat 129) (HR. Ibnu As-Sunni dan disahihkan oleh AlArna`uth, Zadul ma`ad: 6/376).
2- Siapapun hamba yang mengucapkan doa dibawah ini
setiap pagi dan petang sebanyak tiga kali, tidak akan
tertimpa apapun yang mencelakainya. Sedangkan dalam
riwayat lain: "tidak akan mengenainya musibah yang
datang dengan tiba-tiba". Doa itu adalah:

ﻭ ﹶﻻ ﺽ
ِ ﺭ ﻲ ٌﺀ ﻓِـﻲ ﹾﺍ َﻷ ﺷ ﺳ ِﻤ ِﻪ ﻊ ﺍ ﻣ ﺮ ﻀ
 ﻳ ﻱ ﻻﹶ
 ﷲ ﺍﱠﻟ ِﺬ
ِ ﺴ ِﻢ ﺍ
 ))ِﺑ
((ﻢ ﻴ ﻌِﻠ ﻊ ﺍﹾﻟ ﻴ ﺴ ِﻤ
 ﻮ ﺍﻟ ﻫ ﻭ ﺎ ِﺀﺴﻤ
 ﻓِﻲ ﺍﻟ
"Dengan menyebut nama A llah yang karena keagungan
nama-Nya tak ada sesuatupun yang bisa memberikan
gangguan, apakah itu di bumi atau pun di langit, dan
A llah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
(Hadits hasan dalam sahih at-tirmidzi: 3/141)
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3- Tiada seorang hamba Muslim yang mengucapkan tiga
kali kalimat dibawah ini setiap pagi dan petang, kecuali
Allah menjadi ridha padanya di hari qiyamat, kalimat itu
adalah:

ﻴ ِﻪ ﻋﹶﻠ ﷲ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
 ﻤ ٍﺪ ﺤ
 ﻤ ﻭِﺑ ﻨﹰﺎﻼ ِﻡ ِﺩﻳ
ﺳ ﹶ ﻭِﺑ ﹾﺎ ِﻹ ﺎﺑﷲ ﺭ
ِ ﺖ ﺑِﺎ
 ﻴ ﺿ
ِ ﺭ ))
((ﺎﻧﺒِﻴ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ
"Saya rela A llah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan
Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Salam sebagai Nabi."
(Hadits hasan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi no: 3386,
Abu Dawud no: 5072 dan disahihkan oleh Al-Hakim:
1/518).
4- Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wa Salam pernah
memohon perlindungan kepada Allah buat Hasan dan
Husain dengan doa dibawah ini, kemudian beliau
bersabda:"Kedua ayah kalian selalu memintakan
perlindungan buat Ismail dan Ishaq dengan doa tadi".
Doa itu adalah:

ﻦ ﻭ ِﻣ ﻣ ٍﺔ ﺎﻭﻫ ﻄﹶﺎ ٍﻥﺷﻴ ﻦ ﹸﻛ ﱢﻞ ﻣ ِﺔ ِﻣ ﺎﷲ ﺍﻟﺘ
ِﺕﺍ
ِ ﺎﻴ ﹸﺬﻛﹸﻤﹶﺎ ِﺑ ﹶﻜِﻠﻤ ))ﹸﺃ ِﻋ
((ﻣ ٍﺔ ﻴ ٍﻦ ﹶﻻ ﻋ ﹸﻛ ﱢﻞ
"Saya memohon perlindungan kepada A llah buat kalian
berdua dengan kata-kata-Nya yang sempurna, dari
semua bentuk syetan, binatang berbisa dan dari setiap
mata yang jahat." (HR. Al-Bukhari: 6/470).
5- Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda:
"Sayyidul Istighfar (tuan segala istighfar) adalah doa
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dibawah ini, barangsiapa mengucapkannya di sore hari
kemudian meninggal dunia, pasti masuk surga. Dan
barangsiapa mengatakannya di waktu pagi kemudian
meninggal dunia di hari itu, niscaya masuk surga pula."
Doa itu adalah:

ﺎﻭﹶﺃﻧ ﻙ ﺪ ﺒ ﻋ ﻭﺃﹶﻧﹶﺎ ﻲ ﺘِﻨﺧﹶﻠ ﹾﻘ ﺖ
 ﻧ ﻪ ِﺇ ﱠﻻ ﹶﺃ ﻲ ﹶﻻ ِﺇﻟﹶـ ﺑﺭ ﺖ
 ﻧ ﻢ ﹶﺃ ﻬ ))ﺍﹶﻟﱠﻠ
ﺮ ﻣـﹶﺎ ﺷ ﻦ ﻚ ِﻣ
 ﻮ ﹸﺫ ِﺑ ﻋ ﺖ ﹶﺃ
 ﻌ ﺘ ﹶﻄﺳ ﺎ ﺍﻙ ﻣ ﻋ ِﺪ ﻭ ﻭ ﻙ ﻬ ِﺪ ﻋ ﻋﻠﹶﻰ
ﻪﻧﻲ ﹶﻓِﺈ ﺮ ِﻟ ﻲ ﻓﹶﺎ ﹾﻏ ِﻔ ﻧِﺒ ﻮ ُﺀ ِﺑ ﹶﺬ ﺑﻭﹶﺃ ﻲ ﻋﹶﻠ ﻚ
 ﻤِﺘ ﻌ ﻚ ِﺑِﻨ
 ﻮ ُﺀ ﹶﻟ ﺑ ﹶﺃ،ﻌﺖ ﻨﺻ

((ﺖ
 ﻧ ﺏ ِﺇ ﱠﻻ ﹶﺃ
 ﻮ ﻧﺮ ﺍﻟ ﱡﺬ ﻐ ِﻔ ﻳ ﹶﻻ
"Ya A llah! Engkau adalah Rabbku, tiada ilah Yang patut
diibadahi dengan haq selain hanya Engkau. Saya adalah
hamba-Mu, yang selalu berusaha menepati janji dan
ikatan dengan-Mu semampuku. Saya berlindung kepada
Engkau dari keburukan perbuatan saya, saya mengakui
segala keni`matan dari Engkau terhadap diri ini, dan
saya juga mengakui segala dosa saya, maka ampunilah
saya, karena tidak ada yang bisa memberikan ampunan
selain hanya Engkau." (HR. Al-Bukhari: 11/83, 84 dalam
ad-da`awat).
6- Mengucapkan doa dibawah ini:

ﻲﻢ ِﺇﻧ ﻬ  ﺍﹶﻟﱠﻠ،ِﺮﺓ ﻭﺍﹾﻵ ِﺧ ﺎﻧﻴ ﺪ ﻴ ﹶﺔ ﻓِﻲ ﺍﻟﺎِﻓﻚ ﺍﹾﻟﻌ
 ﺳﹶﺄﹸﻟ ﻲ ﹶﺃﻢ ِﺇﻧ ﻬ ))ﺍﹶﻟﱠﻠ
،ـﺎِﻟﻲﻭﻣ ﻲ ﻫِﻠ ﻭﹶﺃ ﻱ
 ﻴﹶﺎﺩﻧ ﻭ ﻲ ﻳِﻨ ِﻲ ﺩ ﻴ ﹶﺔ ِﻓﺎِﻓﻭﺍﹾﻟﻌ ﻮ ﻌ ﹾﻔ ﻚ ﺍﹾﻟ
 ﺳﹶﺄﹸﻟ ﹶﺃ
ﻴ ِﻦﺑ ﻦ ﻲ ِﻣ ﺣ ﹶﻔ ﹾﻈِﻨ ﻢ ﺍ ﻬ  ﺍﹶﻟﱠﻠ،ﺎِﺗﻲﻭﻋ ﺭ ﻦ ﺁ ِﻣ ﻭ،ﺍِﺗﻲﻮﺭ ﻋ ﺮ ﺘﺳ ﻢ ﺍ ﻬ ﺍﹶﻟﱠﻠ
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،ﻮِﻗﻲ ﻦ ﹶﻓ ﻭ ِﻣ ،ﺎِﻟﻲﻦ ِﺷﻤ ﻋ ﻭ ،ﻴِﻨﻲ ﻳ ِﻤ ﻦ ﻭﻋ ،ﺧ ﹾﻠ ِﻔﻲ ﻦ ﻭ ِﻣ ،ﺪﻱ ﻳ
.((ﻲ ﺤِﺘ
 ﺗ ﻦ ﻚ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹸﺃﻏﹾﺘﹶﺎ ﹶﻝ ِﻣ
 ﻤِﺘ ﻌ ﹶﻈ ﻮ ﹸﺫ ِﺑ ﻋ ﹶﺃﻭ
"Ya A llah! Saya memohon kepada Engkau perlindungan
(dari segala gangguan) di dunia dan akhirat. Ya A llah!
Saya memohon kepada Engkau ampunan dan
perlindungan dalam agama, dunia, keluarga dan harta
saya. Ya A llah! Tutupilah aurat saya dan hilangkanlah
segala kecemasan dan ketakutan saya. Ya A llah! Jagalah
saya dari arah depan, dari belakang, dari kanan, dari
kiri, dari atas, dan saya berlindung kepada Engkau jika
saya diserang dari arah bawah saya." (Hadits hasan
riwayat Abu Dawud no: 5074, Ibnu Majah no: 3871, dan
disahihkan oleh Al-Hakim: 1/517).
7- Jika waktu pagi telah datang, maka ucapkanlah:

ﻚ
 ﻭﺑِـ ،ﻴﺎﹶﻧﺤ ﻚ
 ﻭِﺑ ،ﻨﺎﹶﺴﻴ
 ﻣ ﻚ ﹶﺃ
 ِﺑ ﻭ،ﻨﺎﹶﺒﺤﺻ
 ﻚ ﹶﺃ
 ﻢ ِﺑ ﻬ ))ﹶﺍﻟﱠﻠ
((ﺭ ﻮ ﺸ
 ﻨﻚ ﺍﻟ
 ﻴ ﻭِﺇﹶﻟ ،ﻮﺕ ﻤ ﻧ
"Ya A llah! Hanya dengan Kurnia-Mulah kami bisa berada
di esok hari ini, dan juga dengan kurnia-Mulah kami bisa
berada di sore hari, hanya dengan keagungan-Mulah
kami hidup dan mati, hanya kepada Engkaulah tempat
kembali."
Dan ucapkanlah saat senja tiba:
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ﻚ
 ﻭﺑِـ ـﺎﺤﻴ
 ﻧ ﻚ
 ﻭِﺑ ﻨﹶﺎﺒﺤـﻚ ﹶﺃﺻ
 ﻭِﺑ ﻨﹶﺎﺴﻴ
 ﻣ ﻚ ﹶﺃ
 ﻢ ِﺑ ﻬ ))ﺍﹶﻟﱠﻠ
.((ﺮ ﻴ ﺼ
ِ ﻚ ﹾﺍ ﹶﳌ
 ﻴ ﻭِﺇﹶﻟ ﺕ
 ﻮ ﻤ ﻧ
"Ya A llah! Hanya dengan Kurnia-Mulah kami bisa berada
di sore hari ini, dan juga dengan kurnia-Mulah kami bisa
berada di pagi hari, hanya dengan keagungan-Mulah
kami hidup dan mati, hanya kepada Engkaulah tempat
kembali."
(HR.
At-Tirmidzi
no:
3388,
ia
menghasankannya dan Abu Dawud no: 5068).
8- Ucapkanlah kalimat dibawah ini saat senja tiba:

ﷲ
ُ ﻪ ِﺇ ﱠﻻ ﺍ  ﹶﻻ ِﺇﻟﹶـ،ِﺪ ِﻟﱠﻠﻪ ﻤ ﳊ
ﻭﹾﺍ ﹶ ،ِﻚ ِﷲ
 ﻰ ﹾﺍ ﹸﳌ ﹾﻠﻣﺴ ﻭﹶﺃ ﻨﹶﺎﺴﻴ
 ﻣ ))ﹶﺃ
ﻋﻠﹶﻰ ﻛﹸـ ﱢﻞ ﻮ ﻫ ﻭ ﺪ ﻤ ﳊ
ﻪ ﹾﺍ ﹶ ﻭﹶﻟ ﻚ
  ﹾﺍ ﹸﳌ ﹾﻠ ﹶﻟﻪ،ﻚ ﹶﻟﻪ
 ﻳ ﺷ ِﺮ ﻩ ﹶﻻ ﺪ ﺣ ﻭ
ـﺎﺮ ﻣ ﻴ ﺧ ﻭ ﻴﹶﻠ ِﺔ ﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﻟﱠﻠ ﻲ ﺮ ﻣﹶﺎ ِﻓ ﻴ ﺧ ﻚ
 ﺳﹶﺄﹸﻟ ﺏ ﹶﺃ
 ﺭ ،ﻳﺮ ﻲ ٍﺀ ﹶﻗ ِﺪ ﺷ
ـﺎﺮ ﻣ ـﻭﺷ ﻴﹶﻠ ِﺔ ﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﻟﱠﻠ ﻲ ﺮ ﻣﹶﺎ ِﻓ ﺷ ﻦ ﻚ ِﻣ
 ﻮ ﹸﺫ ِﺑ ﻋ ﻭﹶﺃ ،ﻫﺎﹶﻌﺪ ﺑ
ﻮ ﹸﺫ ﻋ ﻲ ﹶﺃ ﺑﺭ ،ِﺒﺮ ﻮ ِﺀ ﺍﹾﻟ ِﻜ ﺳ ﻭ ﺴ ِﻞ
 ﻦ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ﻚ ِﻣ
 ﻮ ﹸﺫ ِﺑ ﻋ ﺏ ﹶﺃ
 ﺭ ،ﺎﺪﻫ ﻌ ﺑ
.((ﺒ ِﺮ ﺏ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ
ٍ ﻋﺬﹶﺍ ﻭ ﺎ ِﺭﺏ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨ
ٍ ﻋﺬﹶﺍ ﻦ ﻚ ِﻣ
 ِﺑ
"Kita telah berada pada sore hari ini, dan segala
kekuasaan di sore ini hanyalah milik A llah. Bagi-Nya
segala puji. Tiada Ilah yang diibadahi dengan haq selain
Dia, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala puji. Dialah
Yang Mampu atas segala sesuatu. Wahai Rabbku! Saya
memohon kepada Engkau kebaikan malam ini dan
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kebaikan yang ada setelahnya. Wahai Rabbku! Saya
berlindung kepada Engkau dari keburukan malam ini dan
keburukan yang ada setelahnya. Wahai Rabbku! Saya
berlindung kepada Engkau dari penyakit malas,
kesombongan yang buruk, saya juga berlindung kepada
Engkau dari siksaan neraka dan siksaan alam kubur."
Dan jika datang pagi hari, maka lafadh "A msaina"
dirubah dengan "ashbahna" seperti di bawah ini:

((...ﻚ ِﻟﱠﻠ ِﻪ
 ﺢ ﹾﺍﹸﳌ ﹾﻠ ﺒﺻ
 ﻭﹶﺃ ﺎﺤﻨ
 ﺒﺻ
 ))ﹶﺃ
"Kita berada pada pagi hari ini dan segala kekuasaan di
pagi ini hanyalah milik A llah… "(HR. Muslim: 4/2089).
9- Barangsiapa mengucapkan empat kali doa dibawah ini
setiap pagi dan petang, niscaya dia terbebas dari api
neraka. (Hadits hasan riwayat Abu Dawud no: 5069, AtTirmidzi no: 3495 dan disahihkan oleh Al-Hakim: 1/523).
Doa itu adalah:

،ﺮﺷِـﻚ ﻋ ﻤﹶﻠ ﹶﺔ ﺣ ﺪ ﺷ ِﻬ ﻭﹸﺃ ،ﺪﻙ ﺷ ِﻬ  ﹸﺃ5 ﺖ
 ﺤ
 ﺒﺻ
 ﻲ ﹶﺃﻢ ِﺇﻧ ﻬ ))ﺍﻟﱠﻠ
ﺖ
 ﻧ ﻪ ِﺇ ﱠﻻ ﹶﺃ ﷲ ﹶﻻ ِﺇﹶﻟ
ُﺖﺍ
 ﻧ ﻚ ﹶﺃ
 ﻧ ﹶﺃﺧ ﹾﻠ ِﻘﻚ ﻊ ﻴ ﺟ ِﻤ ﻭ ،ﺘﻚﻼِﺋ ﹶﻜ
ﻣ ﹶ ﻭ
.((ﻚ
 ﻮﹸﻟ ﺳ ﺭ ﻭ ﻙ ﺪ ﺒ ﻋ ﺍﻤﺪ ﺤ
 ﻣ ﻭﹶﺃ ﱠﻥ
"Ya A llah! Sesungguhnya pagi ini6 saya mempersaksikan
kepada Engkau, kepada para pemegang A rsy-Mu, kepada
para malaikat dan seluruh makhluk-Mu bahwasanya

5 Di

waktu sore dirubah dengan "amsaitu" ()أ
datang sore hari maka dirubah dengan "sore ini".

6 Jika
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Engkau adalah A llah, yang tiada Ilah yang diibadahi
dengan haq selain hanya Engkau dan Muhammad adalah
hamba dan rasul-Mu."
10- Barangsiapa mengucapkan setiap pagi dan petang
kata-kata dibawah ini sebanyak seratus kali, maka tak
ada seorang pun di hari qiyamat yang membawa
keutamaan seperti yang ia miliki. kecuali seseorang yang
mengucapkannya sebanyak seratus kali atau lebih dari
itu (HR. Al-Bukhari: 11/173 dan Muslim: 4/2071). Katakata itu adalah:

((ﻤ ِﺪ ِﻩ ﺤ
 ﻭِﺑ ﷲ
ِ ﺒـْﺤﹶﺎ ﹶﻥ ﺍ))ﺳ
"Maha suci A llah dan segala puji bagi-Nya."
11- Kata-kata dibawah ini diucapkan sebanyak tiga kali
di waktu pagi saja. (HR. Muslim: 4/2090).
Kata-kata itu adalah:

ﺮ ِﺷ ِﻪ ﻋ ﻧ ﹶﺔﻭ ِﺯ ﺴ ِﻪ
ِ ﻧ ﹾﻔ ﺎﻭ ِﺭﺿ ﺧ ﹾﻠ ِﻘ ِﻪ ﺩ ﺪ ﻋ ﻤ ِﺪ ِﻩ ﺤ
 ﻭِﺑ ﷲ
ِ ﺤﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﺳﺒ ))
((ﺎِﺗ ِﻪﺩ ﹶﻛِﻠﻤ ﺍﻭ ِﻣﺪ
"Maha suci A llah dan segala puji bagi-Nya, yaitu
sebanyak bilangan makhluk, seridha jiwa-Nya, sebesar
keagungan A rsy dan jumlah kata-kata-Nya."
12- Barangsiapa mengucapkan sepuluh kali kata-kata
dibawah ini, maka pahalanya seperti memerdekakan
empat orang budak dari putera Ismail (HR. Al-Bukhari:
11/6404 dan Muslim: 4/30).
Kata-kata itu adalah:
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ﺪ ﻤ ﳊ
ﻪ ﹾﺍ ﹶ ﻭﹶﻟ ﻚ
 ﻪ ﹾﺍ ﹸﳌ ﹾﻠ  ﹶﻟ،ﻚ ﹶﻟﻪ
 ﻳ ﺷ ِﺮ ﻩ ﹶﻻ ﺪ ﺣ ﻭ ﷲ
ُ ﻪ ِﺇ ﱠﻻ ﺍ )) ﹶﻻ ِﺇﻟﹶـ
((ﺮ ﻳ ﻲ ٍﺀ ﹶﻗ ِﺪ ﺷ ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛ ﱢﻞ ﻮ ﻫ ﻭ
"Tiada Ilah yang patut diibadahi dengan haq selain
hanya A llah, tiada sekutu bagi-Nya, Bagi-Nya segala
kekuasaan dan puji, Dia maha Mampu atas segala
sesuatu."
13- Membaca doa di bawah ini sebanyak tiga kali:

.((ﻖ ﺧﹶﻠ ﺮ ﻣﹶﺎ ﺷ ﻦ ﺕ ِﻣ
ِ ﷲ ﺍﻟﺘﺎﱠﻣﱠﺎ
ِﺕﺍ
ِ ﻮ ﹸﺫ ِﺑ ﹶﻜﻠِﻤﹶﺎ ﻋ ))ﹶﺃ
"Saya berlindung dengan kata-kata A llah yang sempurna
dari keburukan segala makhluk-Nya." (Hadits sahih
dalam sahih At-Tirmidzi: 3/187).
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MENGOBATI SIHIR SESUAI FATWA
SYAIKH ABDUL `AZIZ BIN BAZ
RAHIMAHULLAH
PERTAMA: PENGERTIAN SIHIR.
Sihir menurut bahasa yaitu: Setiap hal tak
terlihat yang sangat rumit dan tersembunyi sebabnya.
Seperti perkataan orang Arab: "sahartush shabiyya" ( ﺳﺤﺮﺕ
)ﺍﻟـﺼﱯ, yang berarti: saya telah menipu atau berhasil
mempengaruhi bocah itu.
Menurut
berkata:

Syara`,

Abu

Muhammad Al-Maqdisi

،ِﺍﻥﺑﺪ ﻭﹾﺍ َﻷ ﺏ
ِ ﻮ ﺮ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﹸﻠ ﺆﱢﺛ ﻳ ﺪ ﻋﻘﹶ ﻭ ،ﺭﻗﹶﻲ ﻭ ﻢ ﺍِﺋﻋﺰ ﺮ ﺤ
ﺴ
 "ﺍﹶﻟ
."ﻭ ِﺟ ِﻪ ﺯ ﻭ ﺮ ِﺀ ﻤ ﻦ ﹾﺍﹶﻟ ﻴ ﺑ ﻕ
 ﺮ ﻳ ﹶﻔﻭ ﺘ ﹸﻞﻳ ﹾﻘﻭ ﺽ
 ﻤ ِﺮ ﻴﹶﻓ
"Sihir adalah mantera-mantera, jampi-jampi serta
bundelan-bundelan yang bisa mempengaruhi hati dan
badan seseorang. Sehingga bisa membuat seseorang
menjadi sakit, terbunuh atau mencerai istrinya."
Kelompok ahlussunnah wal jama`ah, berpendapat bahwa
sihir adalah nyata dan benar adanya. Mereka berdalil
dengan firman Allah yang berbunyi:

ﻌ ﹶﻘ ِﺪ ﺕ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ
ِ ﻔﺎﱠﺛﹶﺎﺮ ﺍﻟﻨ ﺷ ﻦ ﻭ ِﻣ 
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"Dan dari keburukan para penyihir yang meniup
pada bundelan-bundelan." (Qs. Al-Falaq ayat 4).

KEDUA: MENCEGAH DATANGNYA SIHIR.
Seorang Muslim yang ingin mencegah datangnya sihir
atas dirinya, seharusnya selalu berlindung kepada Allah
dengan banyak berdzikir dan membaca ta`awwudz yang
ma`tsur 7 pada setiap keadaannya. Karena dzikir dan
ta`awwudz tadi merupakan benteng dan perisai sangat
kokoh yang susah ditembus.
Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata:

ﻘـﹶﺎ ِﺀﺏ ﻓِﻲ ﺍﺗ
ِ ﺒﹶﺎﻋ ﹶﻈ ِﻢ ﹾﺍ َﻷﺳ ﻦ ﹶﺃ ﺕ ِﻣ
 ﻮﺫﹶﺍ ﺘﻌﺍﻟﺭ ﻭ ﻫ ِﺬ ِﻩ ﹾﺍ َﻷ ﹾﺫﻛﹶﺎ ﻭ "
ﻕ
ٍ ﺪ ﺼ
ِ ﻬﹶﺎ ﺑِـﻋﹶﻠﻴ ﻆ
ﺎﹶﻓ ﹶﻦ ﺣ ﻤ ﻭ ِﺭ ِﻟ ﺮ ﺸ
 ﻦ ﺍﻟ ﻴ ِﺮ ِﻩ ِﻣ ﻭ ﹶﻏ ﺤ ِﺮ
ﺴ
 ﺮ ﺍﻟ ﺷ
ﺖ
 ﺩﱠﻟ  ﻟِﻤﹶﺎ،ٍﺪﺭ ﺻ
 ﺡ
ِ ﺍﺸﺮ
ِ ﻧ ﺍﻴ ِﻪ ﻭ ﻋﹶﻠ ﻋﺘِﻤﹶﺎ ٍﺩ ﺍﷲ ﻭ
ِ ﻭِﺛ ﹶﻘ ٍﺔ ﺑِﺎ ﻤﹶﺎ ٍﻥﻭِﺇﻳ
."ﻀﹰﺎﺝ ﹶﺃﻳ
ِﻼ
ﻋ ﹶﻈ ِﻢ ﺍﹾﻟ ِﻌ ﹶ ﻦ ﹶﺃ ﻲ ِﻣ ﻴ ِﻪ ِﻫ ﻋﹶﻠ
"Dzikir dan ta`awwudz8 adalah sebab terhebat dalam
mencegah datangnya sihir atau keburukan apa pun
kepada seseorang yang senantiasa membacanya, dengan
syarat: ia membaca dengan penuh keimanan,
kepercayaan tinggi dan kepasrahan penuh kepada A llah,

7

Dzikir dan ta`awwudz yang ma`tsur adalah surat-surat, ayat-ayat dan doadoa yang dituntunkan rasulu llah  kepada kita, yang semuanya sudah
disebutkan di depan.
8 Diambil dari kata "A`uudzu" ( )أذyang berarti: saya berlindung.
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juga dengan hati yang lapang bahwa dzikir dan
ta`awwudz memang benar-benar mujarab."

KETIGA: CARA MENGOBATI SIHIR.
A.Dengan Ruqy ah dan ta`aw iidz.
Syaikh Abdul Aziz bin Baaz rahimahullah mengatakan
bahwa cara mengobati penyakit, baik yang disebabkan
oleh sihir dan tidak, adalah menggunakan doa yang
senantiasa dibaca rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam
saat meruqyah para sahabat, yaitu:

ﻲ ﹶﻻ ﺖ ﺍﻟﺸﱠﺎِﻓ
 ﻧ ﻒ ﹶﺃ
ِ ﺷ  ِﺍ،ﺒ ﹾﺄﺱﺐ ﺍﹾﻟ
ِ ِ ﹶﺃ ﹾﺫﻫ،ِﺏ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱ
 ﺭ ﻢ ﻬ ))ﺍﹶﻟﱠﻠ
.((ﺳﻘﹶﻤﹰﺎ ﺭ ﺎ ِﺩﻳﻐ ﻙ ِﺷﻔﹶﺎ ًﺀ ﹶﻻ ﺅ ِﺷﻔﹶﺎ َﺀ ِﺇ ﱠﻻ ﺷِﻔﹶﺎ
"Wahai A llah! Rabb seluruh manusia, hilangkanlah
penyakit ini. Sembuhkanlah, tiada penyembuh selain
hanya Engkau, yaitu kesembuhan yang tidak
meninggalkan bekas." (HR. Al-Bukhari no: 5743).
Doa lainnya adalah yang biasa dibaca Jibril  saat
meruqyah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam:

ﺮ ﻛﹸـ ﱢﻞ ﺷ ﻦ ﻭ ِﻣ ،ﻳﻚ ﺆ ِﺫ ﻳ ﻲ ٍﺀ ﺷ ﻦ ﹸﻛ ﱢﻞ ﻚ ِﻣ
 ﻴ ﺭِﻗ ﷲ ﹶﺃ
ِ ﺴ ِﻢ ﺍ
 ))ِﺑ
.((ﻚ
 ﻴ ﺭِﻗ ﷲ ﹶﺃ
ِ ﺴ ِﻢ ﺍ
  ِﺑ،ﻴﻚ ﺸ ِﻔ
 ﻳ ﷲ
ُ  ﹶﺍ،ٍﺎ ِﺳﺪ ٍﻦ ﺣﻋﻴ ﻭ ﺲ ﹶﺃ
ٍ ﻧ ﹾﻔ
"Dengan menyebut nama A llah, saya meruqyahmu dari
segala hal yang mengganggu, juga dari segala jiwa atau
mata
yang
suka
iri
hati.
Semoga
A llah
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Menyembuhkanmu, dengan menyebut Nama A llah saya
meruqyahmu." (HR. Muslim no: 2186).
Doa ini dibaca berulang-ulang sebanyak tiga kali.
B. Cara Menghilangkan Sihir:
Syaikh Abdul Aziz bin Baaz rahimahullah berkata: Cara
menghilangkan sihir yang ampuh adalah berusaha keras
mencari dimana letak buntelan sihir 9 berada. Apakah itu
di gunung, di pekarangan rumah dan tempat-tempat
lainnya. Jika buntelan sihir ditemukan dan berhasil
dimusnahkan, maka sihir itu dengan sendirinya akan
musnah pula (Fatwa Syaikh bin Baaz no: 8016 tanggal:
22/1/1405).
C. Mengobati Sihir Dengan Kurma Ajw ah:
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda:

ﻢ ﺳ ﻡ ﻮ ﻴﻚ ﺍﹾﻟ
 ﻩ ﹶﺫِﻟ ﺮ ﻀ
 ﻳ ﻢ ﻮ ٍﺓ ﹶﻟ ﺠ
 ﻋ ﺕ
ٍ ﺍﻤﺮ ﺗ ﻊ ﺒ ﺳ ﺢ ﺒﺼ
 ﺗ ﻦ ﻣ ))
.((ﺮ ﺤ
 ﻭ ﹶﻻ ِﺳ
"Barangsiapa memakan tujuh butir kurma ajwah di pagi
hari, ia tidak akan terkena racun atau sihir di hari itu."
(HR. Al-Bukhari no: 5769 dan Muslim no: 2047).
Ajwah adalah: Jenis kurma madinah yang sangat bagus
kwalitasnya.
9

Biasanya buntelan ini berupa potongan kuku, rambut, paku, jarum dan la in
sebagain ya. Yang dipendam di suatu daerah terte ntu.
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Al-Khaththaby berkata:

ﻮ ﻫ ﻤﹶﺎﺤ ِﺮ ِﺇﻧ
ﺴ
 ﺍﻟﻢ ﻭ ﺴ
 ﻦ ﺍﻟ ﻴ ﹰﺔ ِﻣـﺠِــﻨ
ُ ﻮ ِﺓ ﻣ ﺠ
 ﻌ ﻮ ﹸﻥ ﺍﹾﻟ )) ﹶﻛ
ﻴ ٍﺔ ﻓِـﻲﺻ
 ﺎﻢ ﹶﻻ ِﻟﺨ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻴ ِﻪ ﻋﹶﻠ ﷲ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
 ﻲ ﻨِﺒﻮ ِﺓ ﺍﻟ ﻋ ﺩ ﺮ ﹶﻛ ِﺔ ﺒِﺑ
.((ﻤ ِﺮ ﺘﺍﻟ
"A jwah itu bisa menyelamatkan seseorang dari racun
dan sihir, berkat doa nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam
semata, bukan karena kekhususan yang ada pada kurma
itu sendiri." (Fathul Bari: 10/250).
D. Meny embuhkan Sihir Dengan Berbekam.
Bekam adalah salah satu bentuk pengobatan yang
disebutkan Ibnul Qayyim. Dalam kitab zaadul ma`ad
beliau berkata:

ﺕ
 ﺭ ﺮ ﻀ
 ـﻱ ﺗ
 ﻚ ﹾﺍ ﹶﳌﻜﹶﺎ ِﻥ ﺍﻟﱠـ ِﺬ
 ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺫِﻟ  ِﺔﺎﻣﺤﺠ
ِ ﻤﹶﺎ ﹸﻝ ﺍﹾﻟﺳِﺘﻌ ﺍ"ﻭ
ﻋﻠﹶـﻰ ﺖ
 ﻌ ِﻤﹶﻠ ﺘـﺠ ِﺔ ِﺇﺫﹶﺍ ﺍﺳ
 ﺎﹶﻟﻤﻌ ﻧ ﹶﻔ ِﻊ ﺍﹾﻟ ﻦ ﹶﺃ ﺤ ِﺮ ِﻣ
ﺴ
 ﻪ ﺑِﺎﻟ ﹶﺃﻓﹾﻌﹶﺎﹸﻟ
"ﻲ ﺒ ِﻐﻨ ﻳ ﻮ ِﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻧﺍﹾﻟﻘﹶﺎ
"Berbekam pada bagian tubuh yang sengsara akibat
sihir, adalah pengobatan yang sangat ampuh jika
dipergunakan sesuai dengan mestinya" (Zaadul ma`ad:
4/125).
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MENYEMBUHKAN SESEORANG YANG
TIDAK BISA MENGGAULI ISTERINYA
AKIBAT SIHIR
Sihir semacam ini adalah bentuk sihir yang sangat
menyakitkan, kita berlindung kepada Allah jangan
sampai tertimpa sihir semacam ini.
Syaikh Abdul Aziz bin Baaz rahimahullah berkata: Cara
menyembuhkn sihir yang menjadikan seorang suami
tidak bisa berhubungan badan dengan isterinya adalah
sebagai berikut:
Mengambil tujuh lembar daun bidara yang masih hijau,
lalu ditumbuk dengan batu atau alat lainnya, kemudian
ditaruh pada sebuah ember besar dan dicampur dengan
air yang sekiranya cukup untuk mandi. Kemudian air
tersebut dibacakan padanya ayat kursi, surat alkaafiruun, surat al-ikhlash, surat al-falaq, surat an-nashr
dan ayat-ayat sihir pada surat al-a`raf di bawah ini:

ـﺎﻒ ﻣ
 ﺗ ﹾﻠ ﹶﻘ ﻲ ﻙ ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ِﻫ ﺎﻋﺼ ﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃﹾﻟ ِﻖﻮﺳﺎ ِﺇﻟﹶﻰ ﻣﻴﻨ ﺣ ﻭ ﻭﹶﺃ 
ﻚ
 ﻨﺎِﻟﻫ ﻮﺍﻐِﻠﺒ ﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﻓ ﻌ ﻳ ﻮﺍﺎ ﻛﹶﺎﻧﺑ ﹶﻄ ﹶﻞ ﻣﻭ ﻖ ﺤ
 ﻊ ﺍﹾﻟ ﻮﹶﻗ ﻳ ﹾﺄِﻓﻜﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﻓ
ﺏ
 ﺮ ﺎ ِﺑﻣﻨ ﻦ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺀَﺍ ﺎ ِﺟﺪِﻳﺮ ﹸﺓ ﺳ ﺤ
ﺴ
 ﻲ ﺍﻟ ﻭﹸﺃﹾﻟ ِﻘ ﻦ ﺎ ِﻏﺮِﻳﻮﺍ ﺻﻧ ﹶﻘﹶﻠﺒ ﺍﻭ
ﻭ ﹶﻥﺎﺭﻮﻫ ﻮﺳﺏ ﻣ
 ﺭ ﲔ
 ﺎﹶﻟ ِﻤﺍﹾﻟﻌ
"Dan kami wahyukan kepada Musa: "Lemparkanlah
tongkatmu!" Maka sekonyong-konyong tongkat itu
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menelan apa yang mereka sulapkan. Karena itu nyatalah
yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan.
Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka
orang-orang yang hina. Dan para ahli sihir itu serta
merta meniarapkan diri dengan bersujud. Mereka
berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam,
"(yaitu)
Tuhan
Musa
dan
Harun"."
(Qs. Al-A`raaf ayat 117-122).
Kemudian diteruskan dengan membaca ayat-ayat sihir
pada Surat Yunus yang berbunyi:

ﺮ ﹸﺓ ﺤ
ﺴ
 ﺎ َﺀ ﺍﻟﺎ ﺟﻋﻠِﻴ ٍﻢ ﹶﻓﹶﻠﻤ ﺎ ِﺣ ٍﺮﻮﻧِﻲ ِﺑ ﹸﻜ ﱢﻞ ﺳﻮ ﹸﻥ ﺍ ﹾﺋﺘ ﻋ ﺮ ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ِﻓ 
ﻰﻮﺳﺍ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻣﺎ ﹶﺃﹾﻟ ﹶﻘﻮﻣ ﹾﻠﻘﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﻓﹶﻠﻤ ﻢ ﺘﻧ ﺎ ﹶﺃﻰ ﹶﺃﹾﻟﻘﹸﻮﺍ ﻣﻮﺳﻢ ﻣ ﻬ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟ
ﻤ ﹶﻞ ﻋ ﺢ ﺼِﻠ
 ﻳ ﻪ ﻟﹶﺎ ﻪ ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﱠﻠ ﺒ ِﻄﹸﻠ ﻴﺳ ﻪ ﺮ ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﱠﻠ ﺤ
ﺴ
 ﻢ ِﺑ ِﻪ ﺍﻟ ﺘﺎ ِﺟ ﹾﺌﻣ
ﻮ ﹶﻥﺠ ِﺮﻣ
 ﻤ ﻩ ﺍﹾﻟ ﻮ ﹶﻛ ِﺮ ﻭﹶﻟ ﺎِﺗ ِﻪﻖ ِﺑ ﹶﻜِﻠﻤ ﺤ
 ﻪ ﺍﹾﻟ ﻖ ﺍﻟﱠﻠ ﺤ
ِ ﻳﻭ ﻦ ﺴﺪِﻳ
ِ ﻤ ﹾﻔ ﺍﹾﻟ
"Fir`aun berkata (kepada para pemuka kaumnya):
"Datangkanlah kepadaku semua ahli sihir yang pandai!"
Maka tatkala para ahli sihir datang, Musa berkata
kepada mereka: "Lemparkanlah apa yang hendak kamu
lemparkan." Setelah mereka melemparkannya, Musa
berkata: "A pa yang kalian datangkan itu, hanyalah
sebuah sihir, A llah akan menampakkan ketidak
benarannya". Sesungguhnya A llah tidak membiarkan
pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan. Dan
A llah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapanNya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak
menyukai (nya)." (Qs. Yunus ayat 79-82).
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Setelah membaca ayat-ayat di atas, diteruskan dengan
membaca ayat-ayat sihir yang terdapat dalam Surat
Thaaha, yaitu:

ﻦ ﹶﺃﹾﻟﻘﹶﻰ ﻣ ﻭ ﹶﻝ ﻧﻜﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﺃ ﺎ ﹶﺃ ﹾﻥﻭِﺇﻣ ﻲ ﺗ ﹾﻠ ِﻘ ﺎ ﹶﺃ ﹾﻥﻰ ِﺇﻣﻮﺳﺎﻣﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳ
ﻢ ﺤ ِﺮ ِﻫ
 ﻦ ِﺳ ﻴ ِﻪ ِﻣ ﻴ ﹸﻞ ِﺇﹶﻟﺨ
 ﻳ ﻢ ﻬ ﻴﺼ
ِ ﻭ ِﻋ ﻢ ﻬ ﺎﹸﻟﺑ ﹾﻞ ﹶﺃﹾﻟﻘﹸﻮﺍ ﹶﻓﺈِﺫﹶﺍ ِﺣﺒ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﻒ
 ﺨ
 ﺗ ﺎ ﻟﹶﺎﻰ ﹸﻗ ﹾﻠﻨﻮﺳﺴ ِﻪ ﺧِﻴ ﹶﻔ ﹰﺔ ﻣ
ِ ﻧ ﹾﻔ ﺲ ِﻓﻲ
 ﺟ ﻭ ﻰ ﹶﻓﹶﺄﺴﻌ
 ﺗ ﺎﻧﻬﹶﺃ
ﺎﻧﻤﻮﺍ ِﺇﻨﻌﺻ
 ﺎﻒ ﻣ
 ﺗ ﹾﻠ ﹶﻘ ﻚ
 ﻳﻤِﻴِﻨ ﺎ ﻓِﻲﻭﹶﺃﹾﻟ ِﻖ ﻣ ﻋﻠﹶﻰ ﺖ ﺍﹾﻟﹶﺄ
 ﻧ ﻚ ﹶﺃ
 ﻧِﺇ
ﻰﺚ ﹶﺃﺗ
ﻴ ﹸ ﺣ ﺮ ﺎ ِﺣﺢ ﺍﻟﺴ ﻳ ﹾﻔِﻠ ﻭﻟﹶﺎ ﺎ ِﺣ ٍﺮﺪ ﺳ ﻴ ﻮﺍ ﹶﻛﻨﻌﺻ

"(Setelah mereka berkumpul) mereka berkata: "Hai Musa
(pilihlah), apakah kamu yang terlebih dahulu
melemparkan atau kami yang mula-mula melemparkan?"
Berkata Musa: "Silakan kamu sekalian melemparkan".
Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka
terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat,
lantaran sihir mereka. Musa merasa takut dalam
hatinya.
Kami berkata: "Janganlah kamu takut,
sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang).
Lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya
ia menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya
yang mereka perbuat itu hanyalah tipu daya tukang
sihir. Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana
saja ia datang"." (Qs. Thaaha ayat 65-69).
Setelah air yang bercampur tumbukan daun bidara sudah
dibacai ayat-ayat di atas, orang yang sakit ini meminum
secukupnya dan sisanya ia buat mandi. Dengan demikian
penyakit akibat sihir tadi akan musnah, dan tidak
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masalah jika hal seperti ini dilakukan berulang-ulang
sampai penyakit itu betul-betul sembuh (Fatwa Syaikh
bin Baaz no: 8016 tanggal: 22/1/1405).
Cara pengobatan yang baru saja disebutkan di atas, juga
sangat ampuh untuk mengobati seseorang yang tidak
bisa menggauli isterinya karena ketakutan sangat yang
ada pada dirinya.
Misalnya ia berkeyakinan bahwa dirinya lemah dan tak
bisa berhubungan badan dengan isterinya. Kemudian
keyakinan itu semakin bertambah dan menjadi sebuah
kenyataan, padahal asalnya ia tidak seperti itu.
Sebagai seorang Muslim, kita harus waspada dan berhatihati jangan sampai kita mendatangi tukang sihir, dukun,
paranormal dan yang semacamnya demi menghilangkan
penyakit yang menimpa kita.
Syaikh Abdul Aziz bin Baaz rahimahullah berkata:

ﻭ ﺑ ِﺢ ﹶﺃﻦ ﺑِﺎﻟـ ﱠﺬ ﺠ
ِ ﱃ ﺍﹾﻟ
ﺏ ِﺇ ﹶ
 ﺮ ﺘ ﹶﻘﻮ ﺍﻟ ﻫ ﺮ ِﺓ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﺤ
ﺴ
 ﻤ ِﻞ ﺍﻟ ﻌ ﻪ ِﺑ ﺟ ﻼ
ﻭﺃﹶﻣﱠﺎ ِﻋ ﹶ "
ﺮ ِﻙ ﺸ
 ﻦ ﺍﻟـ ﺑ ﹾﻞ ِﻣ ﻄﹶﺎ ِﻥﺸﻴ
 ﻤ ِﻞ ﺍﻟ ﻋ ﻦ ﻪ ِﻣ ﻧﺯ َﻷ ﻮ ﺠ
 ﻳ  ﹶﻻ،ِﺑﹶﺎﺕﻦ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮ ﻴ ِﺮ ِﻩ ِﻣﹶﻏ
."ﻚ
 ﻦ ﹶﺫِﻟ ﺭ ِﻣ ﺤ ﹶﺬ
 ﺐ ﺍﹾﻟ
 ﺍ ِﺟ ﻓﹶﺎﹾﻟﻮ،ِﺒﺮﹾﺍ َﻷ ﹾﻛ
"Mengobati sihir dengan perantara tukang sihir, adalah
sama dengan meminta pertolongan kepada jin. A pakah
itu dengan menyembelih hewan kurban atau
menghadirkan sesajen-sesajen. Hal ini sangat dilarang
(dalam Islam) karena termasuk perbuatan syetan,
bahkan bisa dikatakan sebagai syirik akbar (besar),
makanya kita harus berwaspada daripadanya."
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CARA MENGOBATI AIN10
1-Pengertian Ain Dan Tanda-Tandanya:
Al-Hafidl Ibnu Hajar rahimahullah berkata:

ـ ِﻊﺚ ﺍﻟ ﱠﻄﺒ
ِ ﻴ ﺧِﺒ ﻦ ﺴ ٍﺪ ِﻣ
ﺤ
 ﺏ ِﺑ
 ﻮ ﺸ
 ﻣ ﺴﹶﺎ ٍﻥﺳِﺘﺤ ﺮ ﺑِﺎ ﻧ ﹶﻈ ﻦ ﻴ ﻌ "ﹶﺍﹾﻟ
"ﺭ ﺮ ﺿ
 ﻪ ﻨ ﻮ ِﺭ ِﻣ ﻨ ﹸﻈ ﻤ ﺼ ﹸﻞ ِﻟ ﹾﻠ
ﺤ
 ﺗ
"A in adalah pandangan seseorang kepada orang lain yang
memiliki kelebihan11 . Pandangan tersebut bercampur
rasa dengki akibat perangai buruk, sehingga
mendatangkan celaka bagi orang yang dipandang."
(Fathul Bari: 10/200).
Adapun tanda bahwa seseorang terkena ain
sebagai berikut: Badan terasa capek dan sangat
dada terasa sesak, punggung dan kedua pundak
nyeri, kepala terasa sakit, terus mengantuk,
muntah dan tidak selera makan, badan dan
terasa sangat berat.

adalah
lemah,
terasa
sering
kepala

2- Mencegah Datangnya Ain:
A. Dengan mengucapkan: "Maa syaa-allooh laa quwwata
illa billah". Allah Berfirman:
10 Mungkin

ini biasa kita dengar dala m bahasa jawa dengan istilah "sawanen",
Allahu a`lam.
11 Kelebih an itu berupa: wajah yang tampan, kekayaan, barang-barang baru,
dan la in sebagain ya.
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ﻮ ﹶﺓ ِﺇﻟﱠﺎ ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ ﻪ ﻟﹶﺎ ﹸﻗ ﺎ َﺀ ﺍﻟﱠﻠﺎ ﺷﺖ ﻣ
 ﻚ ﹸﻗ ﹾﻠ
 ﺘﻨﺟ ﺖ
 ﺧ ﹾﻠ ﺩ ﻮﻟﹶﺎ ِﺇ ﹾﺫ ﻭﹶﻟ 
ﺍﻭﹶﻟﺪ ﻭ ﺎﻟﹰﺎﻚ ﻣ
 ﻨ ﺎ ﹶﺃﹶﻗ ﱠﻞ ِﻣﺮ ِﻥ ﹶﺃﻧ ﺗ ِﺇ ﹾﻥ
"Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala
memasuki kebunmu dengan ucapan: "MA A SYA A A LLA H,
LA A QUWWA TA ILLA A BILLA H" (Sungguh atas kehendak
A llah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali
dengan pertolongan A llah). Sekiranya kamu anggap aku
lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan."
(Qs. Al-Kahfi ayat 39).
B. Banyak Membaca Surat Al-Falaq, An-Naas, Al-Ikhlash,
Surat Al-Fatihah, Dan Ayat Kursi.
C. Membaca Doa-Doa Dibawah Ini:

((ﻖ ﺧﹶﻠ ﺎﺮ ﻣ ﺷ ﻦ ﺕ ِﻣ
ِ ﷲ ﺍﻟﺘﺎﱠﻣﱠﺎ
ِﺕﺍ
ِ ﺎ ﹸﺫ ِﺑ ﹶﻜِﻠﻤﻋﻮ  ))ﹶﺃ"Saya berlindung dengan kata-kata A llah yang sempurna
dari keburukan segala makhuk-Nya." (HR. Muslim:
4/2081).

ﻦ ﻭ ِﻣ ،ٍﻣﺔ ﺎﻭﻫ ﻴﻄﹶﺎ ٍﻥ ﺷ ﻦ ﹸﻛ ﱢﻞ ﻣ ِﺔ ِﻣ ﺎﷲ ﺍﻟﺘ
ِﺕﺍ
ِ ﻮ ﹸﺫ ِﺑ ﹶﻜﻠِﻤﹶﺎ ﻋ  ))ﹶﺃ((ﻣ ٍﺔ ﻴ ٍﻦ ﹶﻻ ﻋ ﹸﻛ ﱢﻞ
"Saya berlindung dengan kata-kata A llah yang sempurna
dari segala macam syetan, binatang buas, dan dari
segala mata yang jahat." (HR. Al-Bukhari: 6/470).
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ﺮ ــﻦ ﺑ ﻫ ﺯ ﺎ ِﻭﻳﺠ ﻲ ﹶﻻ ﺕ ﺍﱠﻟِﺘ
ِ ﺎﺎﻣﷲ ﺍﻟﺘ
ِﺕﺍ
ِ ﺎﻮ ﹸﺫ ِﺑ ﹶﻜِﻠﻤ ﻋ  ))ﹶﺃـﺎﺮ ﻣ ـﻦ ﺷ ﻭ ِﻣ ،ﺭﺃﹶ ﻭ ﹶﺫ ،ﺮﺃﹶ ﺑﻭ ،ﺧﹶﻠﻖ ﺎﺮ ﻣ ﺷ ﻦ ﺮ ِﻣ ﻭ ﹶﻻ ﻓﹶﺎ ِﺟ
ﺎﺮ ﻣ ﺷ ﻦ ﻭ ِﻣ ،ﺎﻴﻬ ﺝ ِﻓ
 ﺮ ﻌ ﻳ ﺎﺮ ﻣ ﺷ ﻦ ﻭ ِﻣ ،ِﻤﹶﺎﺀﻦ ﺍﻟﺴ ـ ِﺰ ﹸﻝ ِﻣﻳﻨ
ﺘ ِﻦﺮ ﻓِـ ﺷ ﻦ ﻭ ِﻣ ،ﻬﺎﹶﺝ ِﻣﻨ
 ﺮ ﺨ
 ﻳ ﺎﺮ ﻣ ﺷ ﻦ ﻭ ِﻣ ،ِﺭﺽ ﺭﹶﺃ ﻓِﻲ ﹾﺍ َﻷ ﹶﺫ
ﻴ ٍﺮ ﺨ
 ﻕ ِﺑ
 ﺮ ﻕ ِﺇ ﱠﻻ ﻃﹶﺎﺭِﻗﹰﺎ ﻳ ﹶﻄ
ٍ ﺮ ﹸﻛ ﱢﻞ ﻃﹶﺎ ِﺭ ﺷ ﻦ ﻭ ِﻣ ،ِﻨﻬﹶﺎﺭﺍﻟﻴ ِﻞ ﻭ ﺍﻟﱠﻠ
((ﻦ ﻤ ﺣ ﺭ ﻳﹶﺎ
"Saya berlindung dengan kata-kata Allah yang sempurna,
yang tidak bisa dilampaui orang baik dan buruk
sekalipun, dari keburukan segala makhluk yang
Diciptakan dan disebarkan-Nya. Dari keburukan yang
turun dari langit dan naik padanya. Dari segala yang
menyebar di muka bumi. Dari keburukan yang keluar
darinya. Dari keburukan fitnah di waktu malam dan
siang, dan saya juga berlindung kepada-Nya dari setiap
yang datang di malam hari, kecuali yang datang dengan
membawa kebaikan, wahai A r-Rahman (kabulkanlah!)."
(HR. Ahmad dala m a l-musnad: 3/419 dengan sanad
sahih).
D. Menutupi kelebihan yang ada pada seseorang, dan
berusaha menampakkan kebalikannya, agar orang tadi
tidak terkena ain. Hal ini berdasar pada perkataan
Utsman bin Affan Radhiyallahu ‘anhu saat melihat bocah
kecil yang sangat tampan dan lucu, dia berkata: "Berilah
warna hitam pada janggutnya."
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Utsman menyuruh demikian, agar bocah tersebut tidak
nampak ketampanannya di hadapan banyak orang,
sehingga ia terhindar dari ain, pandangan beracun orangorang yang suka iri hati (Zaadul ma`ad: 4/173).

3- Mengobati Orang Yang Terkena Ain:
☼ Jika orang yang menyebabkan ain tidak diketahui
keberadaannya, kita mengalihkan pengobatannya dengan
ruqyah syar`iyah dan doa-doa yang diajarkan Nabi
Shallallahu ‘alaihi wa Salam kepada kita, diantaranya
adalah:
1- Ruqyah dengan doa-doa yang disebutkan pada bagian
dua di atas, yang berjudul: "Mencegah Datangnya Ain".
2- Dengan ruqyah yang sering dibaca Jibril , yaitu:

ﺮ ﻛﹸـ ﱢﻞ ﺷ ﻦ ﻭ ِﻣ ،ﻳﻚ ﺆ ِﺫ ﻳ ﻲ ٍﺀ ﺷ ﻦ ﹸﻛ ﱢﻞ  ِﻣ،ﻴﻚ ﺭِﻗ ﷲ ﹶﺃ
ِ ﺴ ِﻢ ﺍ
 ))ِﺑ
((ﻚ
 ﻴ ﺭِﻗ ﷲ ﹶﺃ
ِ ﺴ ِﻢ ﺍ
  ِﺑ،ﻴﻚ ﺸ ِﻔ
 ﻳُ  ﺍﹶﷲ،ٍ ٍﻦ ﺣﹶﺎ ِﺳﺪﻋﻴ ﻭ ﺲ ﹶﺃ
ٍ ﻧ ﹾﻔ
"Dengan menyebut Nama A llah, saya meruqyahmu dari
segala hal yang mengganggu, dari segala jiwa atau mata
yang iri hati. Semoga A llah Menyembuhkanmu, dengan
menyebut Nama A llah saya meruqyahmu." (HR. Muslim
no: 2186).
3- Dengan membaca doa dibawah ini:

ﺎ ِﺳ ٍﺪﺮ ﺣ ﺷ ﻦ ﻭ ِﻣ ،ﻴﻚ ﺸ ِﻔ
 ﻳ ﺍ ٍﺀﻦ ﹸﻛ ﱢﻞ ﺩ  ِﻣ،ﻳﻚ ﺒ ِﺮ ﻳ ﷲ
ِ ﺴ ِﻢ ﺍ
 ))ِﺑ
((ﻴ ٍﻦ ﻋ ﻱ
 ﺮ ﹸﻛ ﱢﻞ ِﺫ ﺷ ﻦ ﻭ ِﻣ ،ﺴﺪ
 ﺣ ِﺇﺫﹶﺍ
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"Dengan
menyebut
Nama
A llah,
semoga
Ia
Menyembuhkanmu
dari
segala
penyakit.
Menyembuhkanmu dari keburukan orang yang dengki
dan iri hati, dan menyembuhkanmu dari semua orang
yang memiliki ain (pandangan kedengkian)." (HR. Muslim
no: 2186).
4- Juga dengan membaca doa dibawah ini:

 ﹶﻻ،ﺖ ﺍﻟﺸﱠﺎِﻓﻲ
 ﻧ ﻒ ﹶﺃ
ِ ﺷ ﺍ ﻭ،ﺒ ﹾﺄﺱﺐ ﺍﹾﻟ
ِ  ﹶﺃ ﹾﺫ ِﻫ،ِﺏ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱ
 ﺭ ﻢ ﻬ ))ﺍﹶﻟﱠﻠ
.((ﺳﻘﹶﻤﹰﺎ ﺭ ﻐﹶﺎ ِﺩ ِﺷﻔﹶﺎ ًﺀ ﹶﻻ ﻳ،ﺅﻙ ﺷِﻔﹶﺎ َﺀ ِﺇ ﱠﻻ ﺷِﻔﹶﺎ
"Wahai A llah! Rabb seluruh manusia, hilangkanlah
penyakit ini. Sembuhkanlah, tiada penyembuh selain
hanya Engkau, yaitu kesembuhan yang tiada
meninggalkan bekas." (HR. Al-Bukhari no: 5743).
☼ Jika penyebab datangnya ain diketahui, maka langkah
yang harus kita lakukan adalah dibawah ini. Seperti yang
dikatakan Az-Zuhri rahimahullah:

،ﻤﺾ ﻀ
 ﻤ ﺘﻴ ﹶﻓ،ِﻴﻪ ﻪ ِﻓ ﺪ ِﺧ ﹸﻞ ﹶﻛ ﱠﻔ ﻴ ﹶﻓ،ٍﺪﺡ ﻦ ﺑِ ﹶﻘ ﺟ ﹸﻞ ﺍﹾﻟﻌﹶﺎِﺋ ﺮ ﺮ ﺍﻟ ﻣ ﺆ ﻳ))
ﺪ ِﺧ ﹸﻞ ﻳ ﻢ  ﹸﺛ،ِﺪﺡ ﻪ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﻬ ﺟ ﻭ ﺴ ﹸﻞ
ِ ﻐ ﻳﻭ ،ِﺪﺡ ﻪ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﺠ
 ﻤ ﻳ ﻢ ﹸﺛ
ﻢ  ﺛﹸـ،ِﺪﺡ ﲎ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ
 ﻤ ﻴﺒِﺘ ِﻪ ﺍﹾﻟﺭ ﹾﻛ ﻋﻠﹶﻰ ﺐ
 ﺼ
 ﻴ ﹶﻓ،ﻯﺴﺮ
 ﻴﻩ ﺍﹾﻟ ﺪ ﻳ
ﺴ ﹸﻞ
ِ ﻐ ﻳ ﻢ  ﹸﺛ،ﻯﺴﺮ
 ﻴﺒِﺘ ِﻪ ﺍﹾﻟﺭ ﹾﻛ ﻋﻠﹶﻰ ﺼﺐ
 ﻴ ﹶﻓ،ﻤﲎ ﻴﻩ ﺍﹾﻟ ﺪ ﻳ ﺪ ِﺧ ﹸﻞ ﻳ
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ﻋﻠﹶﻰ ﺐ
 ﺼ
 ﻳ ﻢ  ﹸﺛ،ِﺭﺽ ﺡ ﻓِﻲ ﹾﺍ َﻷ
 ﺪ ﻊ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﺿ
 ﻮ ﻳ ﻭ ﹶﻻ ،ِﺍ ِﺭﻩﺍ ِﺧﹶﻠ ﹶﺔ ِﺇﺯﺩ
((ﺪ ﹰﺓ ﺍ ِﺣﺒ ﹰﺔ ﻭﺻ
 ﺧ ﹾﻠ ِﻔ ِﻪ ﻦ ﻦ ِﻣ ﻴ ﻌ ﻪ ﹾﺍﹶﻟ ﺒﻴ ﺼ
ِ ﻱ ﺗ
 ﺟ ِﻞ ﺍﱠﻟ ِﺬ ﺮ ﺱ ﺍﻟ
ِ ﺭﹾﺃ
"Seseorang yang menyebabkan datangnya ain, disuruh
membawa setimba air. Lalu mengambil air tadi dengan
telapak tangannya dan berkumur. Setelah itu ia
menyemburkan air kumurannya ke dalam timba, dan
mencuci mukanya ditimba itu. Kemudian mengambil air
lagi dari timba yang sama dengan tangan kirinya dan
menuangkannya pada lutut kanannya di atas timba tadi.
Kemudian ganti mengambil air dari timba dengan tangan
kanan dan menuangkannya pada lutut kiri diatas timba.
Langkah berikutnya, ialah mencuci bagian dalam
sarungnya, dan bekas cucian itu dijatuhkan pada timba.
Perlu diingat, jangan sampai timba tadi diletakkan di
atas permukaan tanah. Baru setelah semuanya selesai,
air timba ini dituangkan sekali tuangan pada kepala si
sakit dari bagian belakangnya." (Zaadul Ma`ad: 4/164).
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MENGOBATI KESURUPAN
Allah Berfirman:

ﻡ ﺍﻟﱠـﺬِﻱ ﻳﻘﹸـﻮ ﺎﻮ ﹶﻥ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﻛﻤﻳﻘﹸﻮﻣ ﺎ ﻟﹶﺎﺮﺑ ﻳ ﹾﺄ ﹸﻛﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﺍﻟ ﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻳ
ﺲ
 ﻤ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻴﻄﹶﺎ ﹸﻥ ِﻣ ﺸ
 ﻪ ﺍﻟ ﺒ ﹸﻄﺨ
 ﺘﻳ
"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan
syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila." (Qs. AlBaqarah ayat 275).

MACAM-MACAM KESURUPAN DAN CARA
PENGOBATANNYA
Kesurupan ada dua macam:
1-Kesurupan alami:
Yaitu kesurupan yang disebabkan adanya benturan pada
kepala, kedinginan, hujan dan lain sebagainya.
Kesurupan seperti ini bisa diobati lewat bantuan dokter,
dan bisa juga dengan banyak berdoa serta memohon
kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.
Kesurupan semacam ini pernah menimpa seorang wanita
hitam yang datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa
Salam. Ia berharap beliau berdoa kepada Allah untuk
menghilangkan penyakitnya. Tetapi Nabi Shallallahu
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‘alaihi wa Salam memberikan dua pilihan padanya.
Antara tetap bersabar atas penyakit ini dan baginya
surga, atau dengan kesembuhan sempurna tetapi ia tidak
dijamin masuk surga. Wanita itu memilih bersabar atas
penyakit yang menimpanya karena dia dijamin masuk
surga. Kemudian Nabi
Shallallahu ‘alaihi wa Salam
berdoa jangan sampai auratnya tersingkap saat
kesurupan itu mendatanginya. Demikianlah yang
disebutkan Ibnul Qayyim dalam Zaadul Ma`ad.

2-Kesurupan karena gangguan Jin.
Kesurupan karena gangguan jin ini banyak sekali
sebabnya, diantaranya:
A. Kecintaan Jin laki-laki kepada wanita dari bani Adam.
Atau sebaliknya; yaitu adanya cinta dari jin wanita
kepada seorang lelaki dari bani Adam.
B. Akibat perbuatan dzalim seorang manusia (tanpa
sepengetahuannya) kepada jin. Apakah karena
melemparnya dengan air panas, menjatuhinya dengan
barang dari tempat tinggi atau hal-hal lain, yang saat
melakukannya dia (manusia) lupa untuk membaca
bismillah.
C. Perbuatan dzalim seorang jin kepada manusia tanpa
adanya sebab apapun. Hal ini sekedar perbuatan iseng
jin kepada manusia. Kesurupan seperti ini tidak mungkin
terjadi pada manusia, kecuali pada situasi-situasi di
bawah ini:
- Ketika sangat marah.
- Sangat ketakutan.
- Saat tenggelam dalam nafsu syahwat.

-58 of 109-

http://dear.to/abusalma

Maktabah Abu Salma al-Atsari
- Ketika lalai dari dzikir kepada Allah.

3-Tanda-tanda orang kesurupan:
1- Di saat sedang tidur: Keluar banyak keringat, sering
terjaga (Susah tidur), sering mimpi buruk dan
menakutkan, merasa kesakitan saat tidur, sering
bermimpi seakan-akan jatuh dari tempat sangat tinggi,
atau melihat dirinya berada di kuburan, tempat sampah,
di jalan-jalan menakutkan dan lain sebagainya.
2- Di saat terjaga dan sadarkan diri: Pusing terus
menerus tanpa sebab yang jelas, malas berdzikir kepada
Allah, pikiran linglung, badan terasa lemah dan malas
melakukan aktifitas apa pun, kejang-kejang, serta
merasa sakit pada setiap anggota tubuh, yang para
dokter tidak mampu mengobatinya.

4- Cara Mengobatinya Kesurupan Karena
Gangguan Jin:
Cara mengobati kesurupan ini dilakukan dari dua pihak.
Pertama dari pasien yang sakit itu, dan kedua dari orang
yang mengobatinya.
Bagi pasien yang kesurupan, ia harus menguatkan diri
dan tidak mudah menyerah dengan penyakit yang
menyerangnya, ia harus mempergiat ibadah kepada Allah
dan banyak membaca ta`awwudz, juga doa-doa sahih
yang diajarkan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam
kepada umatnya, sehingga hati dan lisannya menjadi
terbiasa dengan doa dan ta`awwudz-ta`awwudz tadi.
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Sedangkan dari pihak yang mengobati, ia juga harus
melakukan hal yang sama, seperti mempergiat ibadah
dan semakin mendekatkan hubungan dengan Allah
Subhanahu wa Ta’ala. Dan diutamakan bagi orang yang
mengobati ini, adalah seseorang yang mengerti betul
tentang Jin dan syetan, mengerti betul dari arah mana
saja syetan itu merasuki jiwa manusia.
Contohnya adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau
seorang alim yang sangat terkenal, sampai bangsa Jin
pun mengenalnya. Ketika beliau menghadapi pasien yang
kesurupan, Jin itu berkata kepada beliau: "saya akan
keluar karena kemuliaan yang ada padamu." Ibnu
Taimiyah menjawab: "tidak! Tapi keluarlah karena taat
kepada A llah dan rasul-Nya."
Ibnul Qayyim rahimahullah berkata: Seringkali Syaikh
kami12 saat meruqyah orang yang sedang kesurupan,
beliau membaca ayat ini di telinga pasiennya:

ﻮ ﹶﻥﺟﻌ ﺮ ﺗ ﺎ ﻟﹶﺎﻴﻨ ﻢ ِﺇﹶﻟ ﻧ ﹸﻜﻭﹶﺃ ﺒﺜﹰﺎﻋ ﻢ ﺎ ﹸﻛﺧﹶﻠ ﹾﻘﻨ ﺎﻧﻤﻢ ﹶﺃ ﺘﺒ ﺴ
ِﺤ
 ﹶﺃﹶﻓ
"A pakah kalian mengira, bahwa sesungguhnya
Kami menciptakan kalian hanya untuk main-main (saja),
dan kalian tidak akan dikembalikan kepada Kami?" (Qs.
Al-Mukminun ayat 115).
Beliau juga sering membaca ayat Kursi saat mengobati
sang pasien. Bahkan menyuruh setiap pasien dan yang
mengobati, untuk senantiasa membaca ayat kursi dan alma`udzatan13 .

12 Maksudnya
13 Yaitu

adalah syaikhul Islam ibnu taimiyah.
Surat al-fala q dan an-naas.
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Jika ruh yang merasuk ke dalam tubuh seorang manusia
sangat nakal, suka membangkang dan tidak mau keluar,
maka
cara
mengeluarkannya
adalah
dengan
memukulinya (Zaadul Ma`ad: 4/68).

5- Tanda Untuk Mengetahui Hadirnya Jin.
Tanda yang bisa dijadikan patokan bahwa kita sedang
berbicara dengan Jin, adalah jika sang pasien atau orang
yang kesurupan ini: menutup kedua mata atau
membelalakkannya, meletakkan kedua tangan pada
mata, badan dan seluruh bagian tubuhnya gemetaran,
menjerit dan berteriak keras, serta terus-terusan
menyebut namanya.

6- Setelah Penyembuhan:
Masa setelah penyembuhan adalah masa yang sangat
sulit, karena seorang manusia yang baru saja kerasukan
Jin dan berhasil diobati, kemungkinan besar Jin itu akan
kembali lagi. Karena itu, orang yang baru saja
ditinggalkan Jin ini harus mengkhususkan diri dengan
banyak beribadah kepada Allah, selalu menjaga shalat
Lima waktu secara berjamaah, banyak membaca dzikir
dan doa, banyak membaca atau mendengarkan AlQur`an, dan selalu membaca basmalah pada setiap
urusan yang akan ia laksanakan.
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MENGOBATI PENYAKIT JIWA
Dibawah ini akan diterangkan bagaimana cara
menghilangkan penyakit jiwa yang sering menjangkit
banyak orang dan susah untuk disembuhkan.
Diantara penyebab yang bisa menyembuhkan seseorang
dari penyakit jiwa adalah beberapa tipe dibawah ini.
Barangsiapa mentadabburi, mengamalkankannya dengan
ikhlas dan kejujuran penuh, niscaya terbebas dari
penyakit yang selalu membelenggunya itu. Banyak para
ulama` yang mencoba mengobati berbagai penyakit jiwa
dengan menggunakan tipe-tipe dibawah ini, rupanya tipe
itu mereka dapati sebagai tipe yang sangat ampuh dan
mujarab. Sekarang kami akan menyebutkan beberapa
tipe tersebut, yaitu:
1- Hidayah dan tauhid, ini adalah tipe paling efektif
dalam menyembuhkan penyakit jiwa. Siapa pun yang
hidayah dan tauhidnya mantap tidak akan menderita
penyakit ini. Karena kebanyakan orang yang terkena
penyakit jiwa, sangat jauh dari hidayah dan tauhid.
Allah berfirman sebagai penegasan atas benarnya
pernyataan di atas:

ـ ِﻪﺭﺑ ﻦ ﻮ ٍﺭ ِﻣﻋﻠﹶﻰ ﻧ ﻮ ﻬ ﺳﻠﹶﺎ ِﻡ ﹶﻓ ِﻩ ِﻟ ﹾﻠﺈ ﺭ ﺪ ﺻ
 ﻪ ﺡ ﺍﻟﱠﻠ
 ﺮ ﺷ ﻦ ﻤ ﹶﺃﹶﻓ
ﲔ
ٍ ﻣِﺒ ﺿﻠﹶﺎ ٍﻝ
 ﻚ ﻓِﻲ
 ﻦ ِﺫ ﹾﻛ ِﺮ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﺃﹸﻭﹶﻟِﺌ ﻢ ِﻣ ﺑﻬﻴ ِﺔ ﹸﻗﻠﹸﻮﻳ ﹲﻞ ِﻟ ﹾﻠﻘﹶﺎ ِﺳ ﻮ ﹶﻓ
"A pakah orang-orang yang dibukakan A llah
hatinya untuk (menerima) agama Islam lalu ia mendapat
cahaya dari Tuhannya (sama dengan orang yang
membatu hatinya)? Sungguh! kecelakaan sangat besarlah
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bagi mereka yang membatu hatinya untuk mengingat
A llah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata." (Qs. AzZumar ayat 22).
2- Cahaya iman dan amal saleh. Dengan keduanya setiap
manusia akan menjadi tenang, tentram serta nyaman
hidupnya. Sehingga tak ada lagi yang bernama penyakit
jiwa jika seseorang mengamalkan keduanya. Allah
berfirman:

ﻪ ﻨﻴﺤِﻴ
 ﻨﻦ ﹶﻓﹶﻠ ﺆ ِﻣ ﻣ ﻮ ﻫ ﻭ ﻧﺜﹶﻰ ﻭ ﹸﺃ ﻦ ﹶﺫ ﹶﻛ ٍﺮ ﹶﺃ ﺎ ِﻣﺎِﻟﺤﻋ ِﻤ ﹶﻞ ﺻ ﻦ ﻣ 
ﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﻌ ﻳ ﻮﺍﺎ ﻛﹶﺎﻧﺴ ِﻦ ﻣ
 ﺣ ﻢ ِﺑﹶﺄ ﻫ ﺮ ﺟ ﻢ ﹶﺃ ﻬ ﻳﻨﺠ ِﺰ
 ﻨﻭﹶﻟ ﺒ ﹰﺔﻴﺎ ﹰﺓ ﹶﻃﺣﻴ
"Barangsiapa mengerjakan amal saleh, baik lakilaki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka
sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan
yang baik, dan Kami beri balasan kepada mereka dengan
pahala lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."
(Qs. Az-Zumar ayat 97).
3- Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, dengan
arti mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala
larangan, dan menjadikan cinta kepada-Nya sebagai
cinta tertinggi yang tiada bandingnya.
4- Berbuat kebajikan kepada setiap makhluk, apakah
dengan perbuatan maupun ucapan. Karena perbuatan
baik ini membuahkan kebahagiaan tersendiri dalam hati.
5- Memperbanyak dzikir kepada Allah, karena dengan
dzikir jiwa seseorang menjadi tenang. Allah Berfirman:
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ﻢ ِﺑ ِﺬ ﹾﻛ ِﺮ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﹶﺃﻟﹶﺎ ِﺑ ِﺬ ﹾﻛ ِﺮ ﺍﻟﻠﱠـ ِﻪ ﺑﻬﻦ ﹸﻗﻠﹸﻮ ﻤِﺌ ﺗ ﹾﻄﻭ ﻮﺍﻣﻨ ﻦ ﺀَﺍ ﺍﱠﻟﺬِﻳ
ﺏ
 ﻦ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﻠﹸﻮ ﻤِﺌ ﺗ ﹾﻄ
"(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka
menjadi tenteram dengan mengingat A llah. Ingatlah,
hanya dengan mengingati A llah-lah hati menjadi
tenteram."
(Qs.
Ar-Ra`du
ayat 28).
6- Mengajarkan dan mengamalkan ilmu bermanfaat yang
diwarisi dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam.
7- Keberanian, dengan keberanian inilah seseorang
menjadi lapang dada dan luas persahabatannya.
8- Menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela seperti: iri
hati,
dengki,
kedzaliman,
permusuhan
dan
persengketaan.
9- Selalu mengikuti ajaran yang dituntunkan rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wa Salam, sebagaimana telah beliau
sabdakan:

ﻮ ﻫ ﻦ ﻣ ﱃ
ﺍ ِﺇ ﹶﺮﻭ ﻨ ﹸﻈ ﺗ ﻭ ﹶﻻ ﻢ ﻨ ﹸﻜ ﺳ ﹶﻔ ﹶﻞ ِﻣ ﻮ ﹶﺃ ﻫ ﻦ ﻣ ﺍ ِﺇﻟﹶﻰﺮﻭ ﻧ ﹸﻈ ))ﹸﺃ
.((ﻢ ﻴ ﹸﻜ ﻋﹶﻠ ﷲ
ِ ﻤ ﹶﺔ ﺍ ﻌ ﺍ ِﻧﺭﻭ ﺩ ﺰ ﺗ ﺭ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻻ ﺪ ﺟ ﻪ ﹶﺃ ﻧ ﹶﻓِﺈ،ﻮﹶﻗ ﹸﻜﻢ ﹶﻓ
"Lihatlah orang-orang yang dibawah kalian, jangan
melihat orang-orang yang diatas kalian. Dengan
demikian kalian menjadi lebih baik Karena tidak
menganggap remeh ni`mat A llah yang dikaruniakan
kepada kalian."
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10- Menjauhi omongan-omong yang tidak berguna,
memandang hal-hal yang tidak bermanfaat, dan
menjauhi makan, minum, tidur, juga bergaul dengan
manusia secara berlebihan.
11- Menjadikan Allah sebagai tumpuan hati, selalu
berserah diri dan bertawakkal kepada-Nya, serta tidak
menyerah kepada sesuatu yang meragukan atau hayalanhayalan yang belum tentu menjadi kenyataan.
12- Menampakkan segala ni`mat Allah yang diberikan
kepada kita di hadapan manusia, apakah itu ni`mat yang
nampak atau tidak.
13- Menyibukkan diri dengan amal saleh atau ilmu yang
bermanfaat bagi dunia akhirat.
14- Menjadikan pedoman hidup bahwa kita tidak
menuntut pujian dan rasa syukur kecuali dari Allah
semata.
15- Segera mengerjakan urusan -yang perlu dikerjakanpada hari ini dan mencurahkan seluruh tenaga buat masa
depan.
16- Bergaul dengan baik kepada isteri, sahabat karib dan
para kerabat. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam
bersabda:

ـﺎﻨﻬ ﻲ ِﻣ ﺿ
ِ ﺭ ﺧﹸﻠﻘﹰﺎ ﺎﻨﻬ ﻩ ِﻣ  ِﺇ ﹾﻥ ﹶﻛ ِﺮ،ﻨﺔﹰﺆ ِﻣ ﻣ ﻦ ﺆ ِﻣ ﻣ ﻙ ﺮ ﻳ ﹾﻔ )) ﹶﻻ
((ﺮ ﺧ ﺁ
"Janganlah seorang mukmin membenci seorang
mukminah, jika ia membenci satu perangai yang ada
padanya (mukminah), maka bisa jadi mukmin lainnya
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malah rela dengan perangai tersebut." (HR. Muslim:
2/1091)
17- Hendaklah anda ketahui bahwa gangguan manusia
kepada anda, yang berupa perkataan kotor atau ucapan
yang menyesakkan hati, itu semua bukanlah apa-apa.
Anda harus tahu bahwa perkataan itu sama sekali tidak
merugikan anda. Tapi merugikan orang yang
mengatakannya
sendiri,
maka
janganlah
anda
mempedulikan hal itu sedikitpun.
18- Hendaklah anda memilah-milah dan mengutamakan
yang paling penting sebelum mengerjakan suatu amal
perbuatan. Dahulukan yang paling penting, kemudian
yang lebih penting, dan begitulah seterusnya. Jangan
lupa
memikirkan
dengan
seksama,
atau
memusyawarahkannya sebelum mengerjakan amal
perbuatan itu.
19- Kuatkan hati! Jangan bergeming sedikit pun hanya
karena hal-hal meragukan, atau hayalan-hayalan yang
bersumber dari pemikiran tidak baik.
20- Berusaha meringankan bencana yang terjadi. Yaitu
dengan mengambil kemungkinan paling buruk terhadap
segala hal yang bakal terjadi, ditambah lagi dengan
sabar dan tuma`ninah dalam menghadapinya.
21- Melupakan masa lalu yang kelam. Karena masa lalu
yang kelam ini, hanya mendatangkan kesusahan dan
menghambat kelancaran di masa depan.
22- Bersungguh-sungguh dengan pekerjaan yang ada hari
ini, membuat rencana atau memikirkan urusan di masa
depan, dan melupakan kesedihan yang ada di masa lalu.
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23- Meningkatkan pemikiran dan cita-cita buat yang
lebih bermanfaat bagi agama dan dunia.
24- Berjuang di jalan Allah. Karena sabda Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wa Salam yang berbunyi:

ﻦ ﺏ ِﻣ
 ﷲ ﺑﹶﺎ
ِ ﻴ ِﻞ ﺍ ﺳِﺒ ﻲ ﺩ ِﻓ ﺎﳉﻬ
ِ  ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ﹾﺍ،ِﻴ ِﻞ ﺍﷲ ﺳِﺒ ﻲ ﺍ ِﻓﺪﻭ ﺎ ِﻫ))ﺟ
((ﻢ ﻐ ﻭﺍﹾﻟ ﻢ ﻦ ﹾﺍ ﹶﳍ ﻨﺠِﻲ ﺍﷲ ُِﺑ ِﻪ ِﻣ ﻳ ،ِﻨﺔﳉ
ﺏ ﹾﺍ ﹶ
ِ ﺍﺑﻮ ﹶﺃ
"Berjuanglah di jalan A llah, karena jihad (berjuang)
adalah salah satu pintu menuju surga, yang dengannya
A llah menghilangkan stress dan kegelisahan dari setiap
orang." (HR. Ahmad: 5/314 dan Al-Hakim, ia
mensahihkannya dan disetujui oleh Adz-Dzahabi: 2/75).
25- Berdoa kepada Allah dan memohon kepada-Nya
untuk membuat baik dan lancar segala urusan kita, yaitu
dengan doa dibawah ini:

ﻱ
 ﻴـﹶﺎﺩﻧ ﻭ ،ﻣ ِﺮﻱ ﻤ ﹸﺔ ﹶﺃ ﺼ
 ﻮ ِﻋ ﻫ ﻱ
 ﻳﻨِﻲ ﺍﱠﻟ ِﺬ ﻲ ِﺩ ﺢ ِﻟ ﺻِﻠ
 ﻢ ﹶﺃ ﻬ ))ﺍﹶﻟﱠﻠ
ـ ِﻞﺟﻌ ﺍ ﻭ،ﺎ ِﺩﻱﻣﻌ ﺎﻴﻬ ﺮﺗِﻲ ﺍﱠﻟﺘِﻲ ِﺇﹶﻟ ﺁ ِﺧ ﻭ،ﺎ ِﺷﻲﻣﻌ ﺎﻴﻬ ﻲ ِﻓ ﺍﱠﻟِﺘ
ﻦ ﻛﹸـ ﱢﻞ ﻲ ِﻣ ﺣ ﹰﺔ ِﻟ ﺍﺕ ﺭ
 ﻮ ﻭﹾﺍ ﹶﳌ ،ٍﻴﺮ ﺧ ﻲ ﹸﻛ ﱢﻞ ﻲ ِﻓ ﺩ ﹰﺓ ِﻟ ﺎ ﹶﺓ ﺯِﻳﹶﺎﳊﻴ
ﹾﺍ ﹶ
((ﺮ ﺷ
"Ya A llah! Perbaikilah agama saya, yang jika ia baik
maka terlindungilah segala urusan saya. Perbaikilah
dunia saya, karena disanalah penghidupan saya.
Perbaikilah akhirat saya, karena kesanalah saya bakal
kembali. Jadikanlah hidup saya ini sebagai penambah
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kebaikan, dan kematian saya sebagai ketenangan dari
segala keburukan." (HR. Muslim: 4/2087).
Juga membaca doa dibawah ini:

،ٍﻴﻦ ﻋ ﺮﹶﻓ ﹶﺔ ﻲ ﹶﻃ ﺴ
ِ ﻧ ﹾﻔ ﱃ
ﻲ ِﺇ ﹶ ﺗ ِﻜ ﹾﻠِﻨ ﻼ
 ﹶﻓ ﹶ،ﺟﻮ ﺭ ﻚ ﹶﺃ
 ﺘﻤ ﺣ ﺭ ﻢ ﻬ ))ﺍﹶﻟﱠﻠ
((ﺖ
 ﻧ ﻪ ِﺇ ﱠﻻ ﹶﺃ ﻪ ﹶﻻ ِﺇﹶﻟ ﻲ ﹸﻛﱠﻠ ﺷ ﹾﺄِﻧ ﻲ ﺢ ِﻟ ﺻِﻠ
 ﻭﹶﺃ
"Ya A llah! Hanya rahmat-Mulah yang saya dambakan,
janganlah Engkau menyerahkan diri ini kepada saya
sedikitpun. Perbaikilah segala urusan saya. Sungguh!
Tiada Ilah yang patut diibadahi dengan haq selain hanya
Engkau." (HR. Abu Dawud: 4/324, dan Ahmad: 5/42).
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MENGOBATI PENYAKIT HATI
1- Allah Subhanahu wa Ta’ala Berfirman:

ﺎﻭ ِﺷﻔﹶﺎ ٌﺀ ِﻟﻤ ﻢ ﺑ ﹸﻜﺭ ﻦ ﻮ ِﻋ ﹶﻈ ﹲﺔ ِﻣ ﻣ ﻢ ﺗ ﹸﻜ ﺎ َﺀﺪ ﺟ ﺱ ﹶﻗ
 ﺎﺎ ﺍﻟﻨﻳﻬﺎﹶﺃ ﻳ
ﲔ
 ﺆ ِﻣِﻨ ﻤ ﻤ ﹲﺔ ِﻟ ﹾﻠ ﺣ ﺭ ﻭ ﻯﻫﺪ ﻭ ﻭ ِﺭﺼﺪ
 ﻓِﻲ ﺍﻟ
"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian
sebuah peringatan dari Tuhan, juga penyembuh bagi
penyakit-penyakit (yang berada) dalam hati dan
petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman."
(Qs. Yunus ayat 57).
2- Adalah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam selalu
berdoa dengan kata-kata dibawah ini:

((ﻚ
 ﻳِﻨ ﻋﻠﹶﻰ ِﺩ ﻲ ﺖ ﹶﻗ ﹾﻠِﺒ
 ﺒ ﹶﺛ،ِﻮﺏ ﺐ ﺍﹾﻟﻘﹸـﹸﻠ
 ﻣ ﹶﻘﱢﻠ ﺎ))ﻳ
"Wahai Dzat yang Membolak-balikkan hati, teguhkanlah
hatiku atas agama-Mu." (HR. At-Tirmidzi: 2/20, Syaikh
Al-Albani berkata: ini adalah hadits sahih).
Beliau banyak membaca doa diatas, terutama ketika
sujud. Beliau tahu bahwa hati, jika benar-benar baik,
niscaya seluruh anggota tubuh menjadi baik pula. Tapi
jika rusak, maka anggota tubuh lainnya tidak lagi
terselamatkan, karena sudah pasti rusak.
3- Sebagian ulama` mengatakan bahwa obat penawar
yang bisa menyembuhkan penyakit hati ada Lima:
Membaca Al-Qur`an dengan tadabbur. Perut yang
senantiasa kosong (sering berpuasa). Mengerjakan shalat
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malam. Tunduk istighfar kepada Allah di waktu sahur.
Dan duduk atau berteman dengan orang-orang saleh.
Seorang penyair berkata:

ﺍﻟ ﱠﻈ ﹶﻔ ِﺮﻴ ِﺮ ﻭﺨ
 ﺰ ﺑِﺎﹾﻟ ﺗ ﹸﻔ ﺎﻴﻬﻋﹶﻠ ﻡ ﺪ ﹶﻓ

ﻮِﺗ ِﻪ ﺴ
 ﺪ ﹶﻗ ﻨﺴﹲﺔ ِﻋ
 ﻤ ﺧ ﻚ
 ﺍ ُﺀ ﹶﻗﹾﻠِﺒﺩﻭ

Penawar hatimu saat sedang membatu ada lima…
Tetapilah kelima hal itu, niscaya kamu beruntung
dengan memperoleh banyak kebaikan dan kemenangan.

ﺤ ِﺮ
ﺴ
 ﻋ ﹶﺔ ﺍﻟ ﺎ ٍﻙ ﺳﹶﺎﻉ ﺑ
 ﺮ ﻀ
 ﺗ ﹶﻛﺬﹶﺍ

ﻩ ﺮ ﺑﺪ ﺗ ﺁ ﹲﻥﻭ ﹸﻗﺮ ﺑ ﹾﻄ ٍﻦ ﻼ ُﺀ
ﺧ ﹶ

Yaitu kosongnya perut, dan A l-Qur`an itu..tadabburilah
Demikian pula, selalulah tunduk dan menangis di waktu
sahur

ﺒ ِﺮﳋ
ِ ﻭﹾﺍ ﻴ ِﺮﺨ
 ﻫ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ ﺲ ﹶﺃ
 ﺎِﻟﺗﺠ ﻭﹶﺃ ﹾﻥ

ﻪﺳ ﹶﻄ ﻭ ﻴ ِﻞ ﹶﺃﺢ ﺍﻟﱠﻠ ﻨﺟ ﻚ
 ﻣ ﺎﻛﺬﹶﺍ ِﻗﻴ
ﹶ

Juga shalatmu di tengah malam.
Dan berkumpul dengan orang-orang baik yang banyak
ilmunya.
4- Ibnul Qayyim rahimahullah berkata:

..ﻩ ﺪ ـﻭﺣ ﷲ
ُ ﻪ ِﺇ ﱠﻻ ﺍ ﻤ ﻫ ﺲ
 ﻴ ﻭﹶﻟ ﻰﻣﺴ ﻭﹶﺃ ﺪ ﺒ ﻌ ﺢ ﺍﹾﻟ ﺒـ"ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃﺻ
ـﺎﻪ ﹸﻛ ﱠﻞ ﻣ ﻨ ﻋ ﻤ ﹶﻞ ﺣ ﻭ ..ﺎﻪ ﹸﻛﱠﻠﻬ ﺠ
 ﺍِﺋﺣﻮ ﻪ ﻧﺎﺒﺤ ﺳ ﷲ
ُ ﻤ ﹶﻞ ﺍ ﺤ
 ﺗ
ﻪ ـﺍ ِﺭﺣﺟﻮ ﻭ ..ﻪ ِﻟ ِﺬ ﹾﻛ ِﺮ ِﻩ ﻧﺎﻭِﻟﺴ ..ﺒِﺘ ِﻪﺤ
 ﻤ ﻪ ِﻟ ﺒﻍ ﹶﻗ ﹾﻠ
ﺮ ﹶ ﻭﹶﻓ ..ﻪ ﻤ ﻫ ﹶﺃ
.ﻋِﺘ ِﻪ ﻭﻃﹶﺎ ﻣِﺘ ِﻪ ﺪ ﺨ
ِ ِﻟ
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Jika seorang hamba di waktu pagi dan sore, tidak ada
yang ia fikirkan kecuali hanya A llah, niscaya A llah
menanggung
(menjamin)
segala
kebutuhannya,
menghilangkan segala kegelisahan, dan menjadikan
hatinya senantiasa mencintai-Nya. Lidahnya dibuat
selalu berdzikir pada-Nya. Dan seluruh anggota
tubuhnya dibuat hanya bergerak dalam melayani dan
mentaati A llah.

ـﺎﻣﻬ ﻮ ﻤ ﻫ ُ ﻪ ﺍﷲ ﻤﹶﻠ ﺣ ..ﻪ ﻤ ﻫ ﺎﻧﻴ ﺪ ﺍﻟﻰ ﻭﻣﺴ ﻭﹶﺃ ﺢ ﺒـﻭِﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃﺻ
ﻦ ﻋ ﻪ ﺒﻐ ﹶﻞ ﹶﻗ ﹾﻠ ﺸ
  ﹶﻓ..ﺴ ِﻪ
ِ ﻧ ﹾﻔ ﻪ ِﺇﻟﹶﻰ ﻭ ﱠﻛﹶﻠ ﻭ ..ﺎﺩﻫ ﻧﻜﹶﺎ ﻭﹶﺃ ﺎﻣﻬ ﻮ ﻤ ﻭ ﹸﻏ
،ﻦ ِﺫﻛﹾـ ِﺮ ِﻩ ﺑِـ ِﺬ ﹾﻛ ِﺮ ِﻫﻢ ـﻪ ﻋ ﻧﺎِﻟﺴ ﻭ،ِﳋ ﹾﻠﻖ
ﺒ ِﺔ ﹾﺍ ﹶﺤ
 ﻤ ﺒِﺘ ِﻪ ِﺑﺤ
 ﻣ
ﺡ
 ﺪ ﻳﻜﹾـ ﻮ ﻬ  ﹶﻓ..ﻢ ﻐﹶﺎِﻟ ِﻬﻭﹶﺃﺷ ﻢ ﻣِﺘ ِﻬ ﺪ ﺨ
ِ ﻋِﺘ ِﻪ ِﺑ ﻦ ﻃﹶﺎ ﻋ ﻪ ﺣ ِﺍﺭﺟﻮ ﻭ
ﺦ ﻨ ﹸﻔ ـﻴ ِﺮ ﻳ  ﻛﹶـﺎﹾﻟ ِﻜ..ﻴ ِﺮ ِﻩ ﻣ ِﺔ ﹶﻏ ﺪ ﻲ ِﺧ ﺶ ِﻓ
ِ ﺣ ﻮ ﺎ ِﺭ ﺍﹾﻟﺡ ِﺣﻤ
 ﺪ ﻛﹶ
ﻦ ﻋ ﺽ
 ﺮ ﻋ ﻦ ﹶﺃ ﻣ  ﹶﻓ ﹸﻜ ﱡﻞ،ِﻴ ِﺮﻩ ﻧ ﹾﻔ ِﻊ ﹶﻏ ﻲ ﻪ ِﻓ ﻋ ﻼ
ﺿﹶ
 ﺮ ﹶﺃ ﺼ
ِ ﻌ ﻳﻭ ..ﻪ ﻨﺑ ﹾﻄ
ﻕ
ِ ﻮ ﺨﻠﹸـ
 ـ ِﺔ ﹾﺍ ﹶﳌﻮ ِﺩﻳ ﺒﻌ ﻲ ِﺑ ﺑﻠِـ ،ِﺒِﺘﻪﺤ
 ﻭﻣ ﻋِﺘ ِﻪ ﻭﻃﹶﺎ ﷲ
ِ ﻳ ِﺔ ﺍﻮ ِﺩ ﺒﻋ
..ﺒِﺘ ِﻪﺤ
 ﻣ ﻭ
Tetapi jika di pagi dan sore hari yang ia fikirkan
hanyalah dunia, niscaya A llah menimpakan segala
kesedihan, kegelisahan dan malapetaka padanya. Ia
diserahkan kepada dirinya. Sehingga hatinya sibuk
dengan mencintai makhluk dan tidak mencintai A llah.
Lidahnya hanya mengingat mereka tidak mengingat
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A llah. Seluruh anggota tubuhnya hanya melayani dan
mentaati makhluk, tidak melayani atau mentaati-Nya.
Ia bekerja keras seperti seekor keledai yang sibuk
melayani orang lain. Ia seperti alat peniup api (milik
pandai besi) yang mengembangkan perut dan
menghimpit tulang-tulangnya demi melayani orang lain.
Maka siapa pun yang berpaling dari beribadah kepada
A llah, dari ketaatan dan mencintai-Nya, ia pasti diuji
dengan menjadi hamba bagi makhluk dan hanya
mencintai mereka.

ﻪ ﺾ ﻟﹶـ
 ﻴﻧﻘﹶـ ﻤ ِﻦ ﺣ ﺮ ﻦ ِﺫ ﹾﻛ ِﺮ ﺍﻟ ﻋ ﺶ
 ﻳﻌ ﻦ ﻣ ﻭ  :ﺎﻟﹶﻰﺗﻌ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﻦ ﻪ ﹶﻗﺮِﻳ ﻮ ﹶﻟ ﻬ ﺎ ﹶﻓﻴﻄﹶﺎﻧ ﺷ
A llah Berfirman: "Barangsiapa berpaling dari pengajaran
Tuhan Yang Maha Pemurah (A l Qur'an), Kami adakan
baginya syaitan (yang menyesatkan), maka syaitan
itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya."
(Qs. Az-Zukhruf ayat 36).
Beliau (Ibnul Qayyim) juga berkata:

ﻲ ﻭِﻓ ،ِﺁﻥﻉ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮ
ِ ﺎﺳﻤ ﺪ ﻨ  ِﻋ:ﻦ ﺍ ِﻃﻣﻮ ﺙ
ِ ﻼ
ﻲ ﹶﺛ ﹶ ﻚ ِﻓ
 ﺒﺐ ﹶﻗ ﹾﻠ
 "ﹸﺍ ﹾﻃﹸﻠ
ﻫ ِﺬ ِﻩ ﻲ ﺪ ِﻓ ﺠ
ِ ﺗ ﻢ  ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﹶﻟ،ِﻮﺓ ﳋ ﹾﻠ
ﺕ ﹾﺍ ﹸ
ِ ﻭﹶﻗﺎ ﻲ ﹶﺃ ﻭِﻓ ،ِﺲ ﺍﻟ ﱢﺬ ﹾﻛﺮ
ِ ﺎِﻟﻣﺠ
ﺐ
 ﻪ ﹶﻻ ﹶﻗﻠﹾـ ـ ﹶﻓِﺈﻧ،ٍﻚ ِﺑ ﹶﻘ ﹾﻠﺐ
 ﻴ ﻋﹶﻠ ﻦ ﻤ ﻳ ﷲ ﹶﺃ ﹾﻥ
َ ﺴ ِﻞ ﺍ
  ﹶﻓ،ﺍ ِﻃﻦﹾﺍ ﹶﳌﻮ
".ﻚ
 ﹶﻟ
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Carilah hatimu pada tiga tempat: 1-saat mendengarkan
A l-Qur`an, 2-ketika dalam majlis dzikir, dan 3-di saat
sedang menyendiri. Jika kamu tidak mendapatinya pada
ketiga tempat tadi, maka memohonlah kepada A llah
agar kamu diberi hati, karena kamu tidak memiliki hati
lagi.
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CARA MENGOBATI BEBERAPA PENYAKIT
1-Cara Menghilangkan Musibah, Kesedihan
Dan Kegelisahan:

 )) ﹶﻻ:ﺏ
ِ ﺮ ﺪ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ﻨ ﻮ ﹸﻝ ِﻋ ﻳ ﹸﻘ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻴ ِﻪ ﻋﹶﻠ ﷲ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
 ﻲ ﻨِﺒ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﺵ
ِ ﺮ ـ ﺍﹾﻟﻌﺭﺏ ﷲ
ُ ﻪ ِﺇﻻﱠ ﺍ  ﹶﻻ ِﺇﹶﻟ،ﻴﻢ ِﳊﻠ
ﻢ ﹾﺍ ﹶ ﻴ ﻌ ِﻈ ﷲ ﺍﹾﻟ
ُ ﻪ ِﺇﻻﱠ ﺍ ِﺇﹶﻟ
ﺽ
ِ ﺭ  ﹾﺍ َﻷﺭﺏ ﻭ ﺕ
ِ ﺍﻤﻮ  ﺍﻟـﺴﺭﺏ ﷲ
ُ ﻪ ِﺇﻻﱠ ﺍ  ﹶﻻ ِﺇﻟﹶـ،ﻴﻢ ﻌ ِﻈ ﺍﹾﻟ
((ﻢ ﻳ ﺵ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ِﺮ
ِ ﺮ ﻌ  ﺍﹾﻟﺭﺏ ﻭ
A dalah nabi
Shallallahu ‘alaihi wa Salam ketika
tertimpa musibah, selalu mengucapkan doa ini: "LAA
ILAAHA ILLALLOOHUL `ADZIIMUL HALIIM, LAA ILAAHA
ILLALLOOHU ROBBUL `ARSYIL `ADZIIM, LAA ILAAHA
ILLALLOOHU ROBBUS SAMAAWAATI WA ROBBUL ARDHI
WA ROBBUL `ARSYIL KARIIM" (Tiada ilah yang patut
diibadahi dengan haq selain hanya A llah, Yang Maha
agung dan Maha penyantun. Tiada ilah yang patut
diibadahi dengan haq selain hanya A llah, Robb arsy yang
agung. Tiada ilah yang patut diibadahi dengan haq
selain hanya A llah, Robb langit bumi dan Robb arsy Yang
Sangat Mulia) (HR. Al-Bukhari: 6345 dan Muslim no:
2730).
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ﻢ ﻦ(( ﹶﻟ ﻴ ﻦ ﺍﻟﻈﱠﺎِﻟ ِﻤ ﺖ ِﻣ
 ﻨ ﻲ ﹸﻛﻚ ِﺇﻧ
 ﻧﺤﹶﺎﺳﺒ ﺖ
 ﻧ ﻪ ِﺇﻻﱠ ﹶﺃ )) ﹶﻻ ِﺇﹶﻟﻪ ﷲ ﹶﻟ
ُﺏﺍ
 ﺎﺘﺠﺳ ﻂ ِﺇ ﱠﻻ ﺍ
ﻲ ٍﺀ ﹶﻗ ﱡ ﺷ ﻲ ﻢ ِﻓ ﺴِﻠ
 ﻣ ﺟ ﹲﻞ ﺭ ﺎﻉ ِﺑﻬ
 ﺪ ﻳ
Tidaklah seorang Muslim berdoa dengannya kecuali
A llah mengabulkan doanya (HR. A t-Tirmidzi: 5/529).

ﻌ ٍﺔ ﺴ
 ﻦ ﺗِـ ﺍ ًﺀ ﻣِـﺩﻭ ﷲ(( ﻛﹶﺎ ﹶﻥ
ِ  ﹶﺓ ِﺇﻻﱠ ﺑِﺎﻭ ﹶﻻ ﹸﻗﻮ ﻮ ﹶﻝ ﺣ )) ﹶﻻﻢ ﺎ ﹾﺍ ﹶﳍﺮﻫ ﺴ
 ﻳ  ﹶﺃ،ًﺍﺀﻦ ﺩ ﻴ ﺴ ِﻌ
 ﻭِﺗ
“LAA HA ULA WALAA QUWWA TA ILLAA BILLA H (tiada
daya dan upaya melainkan hanya milik Allah),"Doa
diatas adalah penawar dari sembilan puluh sembilan
penyakit. Penyakit yang paling ringan adalah
kegelisahan." (HR. Al-Bukhari: 7/169 dan Muslim: 17/27).

ﻦ ﻚ ِﻣ
 ﻮ ﹸﺫ ِﺑ ﻋ  ِﺇﱐﱢ ﹶﺃﻬﻢ  ))ﺍﹶﻟﻠﱠ:ﺖ
 ﻴ ﺴ
 ﻣ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃ ﺖ
 ﺤ
 ﺒﺻ
 ﹸﻗ ﹾﻞ ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃﻮ ﹸﺫ ﻋ ﻭﹶﺃ ،ِﺴﻞ
 ﺍ ﹾﻟ ﹶﻜﺠ ِﺰ ﻭ
 ﻌ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻚ ِﻣ
 ﻮ ﹸﺫ ِﺑ ﻋ ﻭﹶﺃ ،ِﺰﻥ ﺤ
 ﺍ ﹾﻟ ﻭﹾﺍ ﹶﳍﻢ
ﻬ ِﺮ ﻭﹶﻗ ﻳ ِﻦ ﺒ ِﺔ ﺍﻟﺪﻦ ﹶﻏ ﹶﻠ ﻚ ِﻣ
 ﻮ ﹸﺫ ِﺑ ﻋ ﻭﹶﺃ ،ِﺨﻞ
 ﺒﻭﺍﹾﻟ ﺒ ِﻦ ﳉ
ﻦ ﹾﺍ ﹸ ﻚ ِﻣ
 ِﺑ
((ﺟﹶﺎ ِﻝﺍﻟﺮ
“Katakanlah di waktu pagi dan sore: Ya A llah, saya
berlindung kepada Engkau dari gelisah dan sedih, saya
berlindung kepada Engkau dari sifat lemah dan malas,
dari sifat pengecut dan pelit, dan saya juga berlindung
kepada Engkau dari lilitan hutang dan paksaan orangorang” (HR. Abu Dawud: 2/195 dan At-tirmidzi: 5/520).

-75 of 109-

http://dear.to/abusalma

Maktabah Abu Salma al-Atsari
2-Mengobati sakit kepala:

:ﻮِﺗ ِﻪ ﻣ ﺽ
ِ ﺮ ﻣ ﻲ ﻮ ﹸﻝ ِﻓ ﻳ ﹸﻘ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻴ ِﻪ ﻋﹶﻠ ﷲ
ُ ﻠﱠﻰ ﺍﻮ ﹸﻝ ﺻ ﺳ ﺮ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟ
((ﻩ ﺎﺭﹾﺃﺳ ﺍ))ﻭ
A dalah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam
sering mengucapkan "WA A RO`SA A H" di saat terserang
penyakit yang beliau meninggal padanya (HR. AlBukhari: 10/105).
Beliau juga membalut kepalanya ketika terasa
sakit, karena kepala yang sakit akan terasa ringan jika
kita membalutnya.

3-Mengobati penyakit `Irqun Nasa:

ﺎـﺴﻕ ﺍﻟﻨ
ِ ﺮ ﺍ ُﺀ ِﻋﺩﻭ )) :ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻴ ِﻪ ﻋﹶﻠ ﷲ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
 ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﺏ
 ﺮ ﺸ
 ﻳ ﻢ  ﹸﺛ،ٍﺍﺀﺟﺰ ﻼﹶﺛ ﹶﺔ ﹶﺃ
ﺰﹸﺃ ﹶﺛ ﹶ ﺠ
 ﻢ ﺗ  ﹸﺛ،ﺗﺬﹶﺍﺏ ﻴ ٍﺔﺍِﺑﻋﺮ ﺎ ٍﺓ ﹶﺃﻴ ﹸﺔ ﺷﹶﺃﹾﻟ
((ﺰ ٌﺀ ﺟ ﻮ ٍﻡ ﻳ ﻳ ِﻖ ﻓِﻲ ﹸﻛ ﱢﻞ ﺮ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda: "cara
mengobati penyakit Irqun Nasa adalah mengambil
pantat kambing arab, lalu pantat itu dilelehkan,
kemudian dibagi menjagi tiga bagian, yang pada setiap
harinya kita meminum satu bagian tadi" (HR. Ibnu Majah
no: 3463, Al-Bushiri berkata dalam Az-Zawaid: 1/216.
sanadnya adalah sahih).
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Irqun Nasa: adalah sejenis penyakit yang menyerang
pangkal paha (daerah pantat). Kalau dibiarkan, akan
menjalar turun ke paha, dan membuat paha serta kaki
mengecil. Penyakit ini datangnya bisa tiba-tiba atau
sedikit demi sedikit.

4-Mengobati borok, bisul dan sejenisnya.
Cara mengobati penyakit ini, pertama-tama menaruh
jari telunjuk di tanah, kemudian mengangkatnya dan
mengucapkan doa dibawah ini:

ﻨﹶﺎ ِﺑِﺈ ﹾﺫ ِﻥﻴﻤ ﺳ ِﻘ ﺸﻔﹶﻰ
 ﻳ ،ﻌﻀِﻨﺎﹶ ﺑ ﻳ ﹶﻘ ِﺔ  ِﺑ ِﺮ،ﺎﺿﻨ
ِ ﺭ ﺑ ﹸﺔ ﹶﺃﺮ  ﺗ،ِﺴ ِﻢ ﺍﷲ
 ))ِﺑ
((ﻨﹶﺎﺭﺑ
"Dengan menyebut Nama A llah, ini adalah tanah bumi
kami, dengan sebagian ludah kami, dengan izin A llah
sakit ini pasti tersembuhkan." (HR. Al-Bukhari no: 5745
dan Muslim no: 2194).

ﻰ ﻠﺴ ِﻪ ﻋ
ِ ﻧ ﹾﻔ ﻳ ِﻖ ﻦ ِﺭ ﺧ ﹶﺬ ِﻣ ﻪ ﹶﺃ ﻧﺚ ﹶﺃ
ِ ﻳ ﳊ ِﺪ
ﻰ ﹾﺍ ﹶﻌﻨ ﻣ :ﻱ
 ﻮ ِﻭ ﻨ)ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟ
ﻪ ﻨ ﻲ ٌﺀ ِﻣ ﺷ ﻖ ِﺑ ِﻪ ﻌِﻠ ﺏ ﹶﻓ
ِ ﺍﺘﺮﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﺎﻌﻬ ﺿ
 ﻭ ﻢ  ﹸﺛ،ِﺑﺔﺒﱠﺎﺒ ِﻌ ِﻪ ﺍﻟﺴﺻ
 ﹸﺃ
ﺭ ﻮ ﻡ ﹾﺍ ﹶﳌ ﹾﺬ ﹸﻛ ﻼ
ﻼ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ﹶ
ﺢ ﻗﹶﺎِﺋ ﹰ ﻳ ﳉ ِﺮ
ﻴ ﹶﻞ ﹶﺃ ِﻭ ﹾﺍ ﹶ ﻌِﻠ ﻊ ﺍﹾﻟ ﺿ
ِ ﻮ ﺢ ِﺑ ِﻪ ﹾﺍ ﹶﳌ ﺴ
 ﻣ ﻢ ﹸﺛ
(ﺴ ِﺢ
 ﺎﹶﻟ ِﺔ ﹾﺍ ﹶﳌﻲ ﺣ ِﻓ
Imam A n-Nawawi berkata: Makna hadits di atas
adalah: seorang yang merasa sakit ini mengambil sedikit
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ludahnya dengan jari telunjuk. Kemudian jari telunjuk
yang basah dengan ludah itu ditaruh ditanah, dengan
demikian ada sedikit tanah yang menempel pada
telunjuk tersebut. Kemudian telunjuk yang bertanah itu
ditaruh di bagian yang sakit sambil mengucapkan doa
tadi, (yaitu saat mengusapkannya pada bagian yang
sakit) (fathul bari: 13/121)14 .

5-Mengobati orang sakit atau sedang bersedih:

ـ ﹶﺔﻴﻨ ﺘ ﹾﻠِﺒ ))ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ:ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻴ ِﻪ ﻋﹶﻠ ﷲ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
 ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍ ﺳ ﺭ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
((ﺰ ِﻥ ﳊ
ﺾ ﹾﺍ ﹶ
ِ ﻌ ﺒﺐ ِﺑ
 ﺗ ﹾﺬ ِﻫﻭ ﺾ
ِ ﻳ ﺩ ﹾﺍ ﹶﳌ ِﺮ ﺍﻢ ﹸﻓﺆ ـﺗﺠ
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda:
"Sesungguhnya talbinah itu membuat nyaman hati orang
yang sakit dan menghilangkan kesedihannya." (HR. AlBukhari: 1/153).
Yang dimaksud dengan talbinah adalah sup yang terbuat
dari tepung, susu dan madu, atau yang terbuat dari
tepung saja. "Dinamakan dengan talbinah, karena
warnanya yang mirip dengan susu".15

ﻪ ﻫﹶﻠ ﺧ ﹶﺬ ﹶﺃ ﻢ ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻴ ِﻪ ﻋﹶﻠ ﷲ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
 ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍ ﺳ ﺭ  ))ﻛﹶﺎ ﹶﻥ
((ﻪ ﻨ ﺍ ِﻣﺴﻮ
ﺤ
 ﻢ ﹶﻓ ﻫ ﺮ ﻣ ﻢ ﹶﺃ ﻊ ﹸﺛ ﺼِﻨ
 ﺎ ِﺀ ﹶﻓﺤﺴ
ِ ﺮ ﺑِﺎﹾﻟ ﻣ  ﹶﺃ،ﻋﻚ ﻮ ﺍﹾﻟ
14 Tambahan

dari penerjemah.
dari penerjemah, berasal dari perkataan Al-Ashm`ai, lihat: fathul
bari: 10/180, cet. Darul kutub al-ilmiyyah.

15 Tambahan
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"A dalah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam jika
salah seorang keluarganya terserang panas, beliau
menyuruhnya untuk membuat sup dan meminumnya."
(HR. At-Tirmidzi: 4/384, ia berkata: ini adalah hadits
sahih).

ﺮ ﻀ
ﺤ
 ﻳ ﻢ ﻀﹰﺎ ﹶﻟﻣ ِﺮﻳ ﺩ ﺎﻦ ﻋ ﻣ )) :ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻴ ِﻪ ﻋﹶﻠ ﷲ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﺭﺏ ﻢ ﻴ ﻌﻈِـ ﷲ ﺍﹾﻟ
َ ـﹶﺄ ﹸﻝ ﺍ "ﹶﺃﺳ:ﺕ
ٍ ﺍﻣﺮ ﻊ ﺒ ﺳ ﻩ ﺪ ﻨ ﻪ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ِﻋ ﺟﹸﻠ ﹶﺃ
(( "ﷲ
ُ ﻩ ﺍ ﻚ" ِﺇﻻﱠ ﻋﹶﺎﻓﹶﺎ
 ﻴﺸ ِﻔ
 ﻳ ﻴ ِﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻌ ِﻈ ﺵ ﺍﹾﻟ
ِ ﺮ ﻌ ﺍﹾﻟ
Rasulullah  bersabda: "Barangsiapa menjenguk orang
sakit
yang belum datang ajalnya, kemudian
mengucapkan tujuh kali doa ini: A S-A LULLOOHA L
`A DZIIM, ROBBA L `A RSYIL `A DZIIM, A N YA SYFIYA KA
(saya memohon kepada A llah yang Maha A gung, Robb
A rsy yang A gung agar Dia Menyembuhkanmu) niscaya
A llah Menyembuhkannya." (HR. Abu Dawud no: 3/479
dan At-Tirmidzi: 4/410 dan sanadnya adalah hasan).

6-Menyembuhkan sulit tidur di malam hari.
A. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda:
"Jika anda hendak tidur maka katakanlah doa di bawah
ini:

ﻦ ﻴ ﺿ
ِ ﺭ ﺏ ﹾﺍ َﻷ
 ﺭ ﻭ ،ﺎ ﹶﺃ ﹶﻇﱠﻠﺖﻭﻣ ﺒ ِﻊ ﺴ
 ﺕ ﺍﻟ
ِ ﺍﻤﻮ ﺴ
 ﺏ ﺍﻟ
 ﺭ ﻢ ﻬ ))ﺍﹶﻟﱠﻠ
ﻦ ﺍ ِﻣﺎﺭﻲ ﺟ ﻦ ِﻟ  ﹸﻛ،ﺎ ﹶﺃ ﹶﻇﱠﻠﺖﻭﻣ ﻴ ِﻦ ﻴﹶﺎ ِﻃﺏ ﺍﻟﺸ
 ﺭ ﻭ ،ﺎ ﹶﺃﹶﻗﱠﻠﺖﻭﻣ
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ﻭ  ﹶﺃ،ﻬﻢ ﻨ ﺪ ﻣِـ ﺣ ﻲ ﹶﺃ ﻋﹶﻠ ﻁ
ﺮ ﹶ ﻳ ﹾﻔ ﻌﹰﺎ ﺃﹶ ﹾﻥﺟ ِﻤﻴ ﻢ ﻚ ﹸﻛﱢﻠ ِﻬ
 ﺧ ﹾﻠ ِﻘ ﺮ ﺷ
ﻭ ﹶﻻ ،ﺮﻙ ﻴ ﻪ ﹶﻏ ﻭ ﹶﻻ ِﺇﹶﻟ ،ﺅﻙ ﺎﺟ ﱠﻞ ﹶﺛﻨ ﻭ ،ﺭﻙ ﺰ ﺟﹶﺎ ﻋ ،ﻋﹶﻠﻲ ﻲ ﺒ ِﻐ ﻳ
((ﺖ
 ﻧ ﻪ ِﺇ ﱠﻻ ﹶﺃ ِﺇﹶﻟ
"Wahai A llah! Rabb langit yang tujuh dan segala yang
dinaunginya. Rabb bumi dan segala yang dikandungnya.
Juga Rabb syetan dan segala tipu dayanya. Jadilah
Engkau sebagai penolongku dari keburukan segala
makhluk-Mu, yaitu ketika mereka hendak berbuat tidak
baik atau berbuat aniaya padaku. Sungguh sangat hebat
pertolongan-Mu, dan sangat mulia pujian-Mu. Tiada Ilah
yang patut diibadahi dengan haq selain Engkau dan
tiada Ilah yang benar kecuali hanya Engkau." (HR. AtTirmidzi: 5/539).
B. Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wa Salam
bersabda: Barangsiapa dikejutkan dalam tidurnya
(kemudian ia susah tidur), hendaklah ia mengatakan doa
dibawah ini:

ﺮ ـﻭﺷ ،ِﻭﻋِﻘﹶﺎِﺑﻪ ،ِﻀِﺒﻪ
 ﻦ ﹶﻏ ﺕ ِﻣ
ِ ﷲ ﺍﻟﺘﺎﱠﻣﱠﺎ
ِﺕﺍ
ِ ﻮ ﹸﺫ ِﺑ ﹶﻜﻠِﻤﹶﺎ ﻋ ))ﹶﺃ
((ﻭ ﹶﻥ ﺮ ﻀ
ﺤ
 ﻳ ﻭﹶﺃ ﹾﻥ ﻴ ِﻦ ﻴﹶﺎ ِﻃﺕ ﺍﻟﺸ
ِ ﺍﻤﺰ ﻫ ﻦ ﻭ ِﻣ ،ِﻋِﺒﹶﺎ ِﺩﻩ
"Saya berlindung dengan kata-kata A llah yang sempurna
dari kemurkaan dan siksaan-Nya. Dari keburukan hambahamba-Nya. Juga saya berlindung dari gangguan syetan,
jika mereka mendatangi saya." (HR. At-Tirmidzi: 5/541,
dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani).

-80 of 109-

http://dear.to/abusalma

Maktabah Abu Salma al-Atsari
7-Mengobati gigitan serangga atau sengatan
ular:
Cara mengobati gigitan serangga atau sengatan ular,
adalah membacakan surat Al-Fatihah dengan berulangulang kepada sang pasien. Hal ini berdasar pada kisah
seorang sahabat yang mendapati kepala suatu kaum, ia
terkena sengatan binatang berbisa. Setelah membacakan
Al-Fatihah padanya berulang-ulang, sembuhlah penyakit
yang dideritanya itu (HR. Al-Bukhari: 10/208).

8-Mengobati demam (panas dingin).
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda:

((ﺎ ِﺀﻫﹶﺎ ﺑِﺎﹾﻟﻤﺩﻭ ﺑ ِﺮ ﻢ ﹶﻓﹶﺄ ﻨﻬ ﺟ ﻴ ِﺢ ﻦ ﹶﻓ ﻰ ِﻣـﻤ))ﹶﺍﹾﻟﺤ
"Demam termasuk hawa panas neraka jahannam, maka
dinginkanlah dengan air." (HR. Al-Bukhari: 10/172).

9-Mengobati sakit mata.
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda:

((ﻴ ِﻦ ﻌ ﻫﹶﺎ ﺷِﻔﹶﺎ ٌﺀ ِﻟ ﹾﻠﺎﺅﻭﻣ ،ﻦ ﹾﺍ ﹶﳌﻦ ﻤﹶﺄ ﹸﺓ ِﻣ ))ﹶﺍﹾﻟ ﹶﻜ
"Kam-ah adalah sebuah karunia dari A llah, yang airnya
menjadi obat bagi sakit mata." (HR. Al-Bukhari: 10/172).
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Kam-ah16 ialah tumbuhan tanpa daun dan batang,
ia tumbuh sendiri di tanah tanpa harus ditanam.

10-Mengobati rasa sakit yang ada pada tubuh.
Jika anda merasa ada satu anggota tubuh yang sakit,
maka letakkan tangan anda pada bagian yang sakit itu,
dan katakan: "bismillah" sebanyak tiga kali. Kemudian
lanjutkan dengan membaca doa ini sebanyak tujuh kali:

((ﺭ ﻭﺃﹸﺣﹶﺎ ِﺫ ﺪ ﺮ ﻣﹶﺎ ﹶﺃ ِﺟ ﺷ ﻦ ﺭِﺗ ِﻪ ِﻣ ﺪ ﻭﹸﻗ ﷲ
ِ ﻮ ﹸﺫ ﺑِﺎ ﻋ ))ﹶﺃ
"Saya berlindung kepada A llah dan segala kekuatan-Nya
dari keburukan (gangguan) yang saya rasa dan
kawatirkan." (HR. Muslim no: 1728).

11-Menghilangkan kemarahan:
Ada beberapa kiat agar seseorang
menghilangkan kemarahannya:

bisa

segera

Y ang pertama: Dengan mengucapkan "A `uudzu billaahi
minasy syaithoonir rojiim." Allah Subhanahu wa Ta’ala
Berfirman:

ﻮ ـﻪ ﻫ ﻧﺘ ِﻌ ﹾﺬ ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ ِﺇﺳ ﻍ ﻓﹶﺎ
ﺰ ﹲ ﻧ ﻴﻄﹶﺎ ِﻥ ﺸ
 ﻦ ﺍﻟ ﻚ ِﻣ
 ﻨﺰ ﹶﻏ ﻨ ﻳ ﺎﻭِﺇﻣ 
ﻢ ﻌﻠِﻴ ﻊ ﺍﹾﻟ ﺴﻤِﻴ
 ﺍﻟ
16 Kam-ah

ini dala m bahasa kita adalah jamur DXN.
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"Jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan,
maka
mohonlah
perlindungan
kepada
A llah.
Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui." (Qs. Fushshilat ayat 36).
Y ang kedua: Dengan berwudhu.
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda:

((ﺿ ﹾﺄ
 ﻮ ﺘﻴﻢ ﹶﻓ ﹾﻠ ﺪ ﹸﻛ ﺣ ﺐ ﹶﺃ
 ﻀ
ِ ))ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﹶﻏ
"Jika salah seorang dari kalian sedang marah, maka
hilangkanlah dengan berwudhu" (HR. Abu Dawud: 5/141,
hadits ini hasan dengan semua syahidnya).
Y ang ketiga: Dengan duduk jika saat marah dalam
keadaan berdiri. Atau dengan berbaring jika saat marah
ia dalam keadaan duduk.
Dalam sebuah hadits dikatakan:

 ))ﺇِﺫﹶﺍ ﻛـﹶﺎ ﹶﻥ:ﺐ
 ﻀ
ِ ﻦ ﹶﻏ ﻣ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻴ ِﻪ ﻋﹶﻠ ﷲ
ُ ﺻﱠﻠﻰ ﺍ
 ﻲ ﻨِﺒﺮ ﺍﻟ ﻣ ﹶﺃ
((ﻊ ﺠ
ِ ﻀ ﹶﻄ
 ﻳ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺟﹶﺎﻟِﺴﹰﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ،ﺠِﻠﺲ
 ﻳ ﻗﹶﺎﺋِﻤﹰﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ
"Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam menyuruh
orang yang sedang marah, untuk duduk jika saat marah
dalam keadaan berdiri, atau dengan berbaring jika saat
marah ia dalam keadaan duduk." (HR. Abu Dawud:
5/141, dan Ahmad dalam Musnad: 5/152, dan ini adalah
hadits yang sahih).
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12-Memudahkan wanita yang sulit
melahirkan:
Adalah Imam Ahmad bin Hambal, pernah mengobati
wanita yang sulit melahirkan dengan tulisan dibawah ini,
beliau menulis:

ﺏ
 ﺭ ﷲ
ِ ﺤﹶﺎ ﹶﻥ ﺍـﺒ ﺳ،ﻳﻢ ﻢ ﺍﹾﻟﻜﹶـ ِﺮ ﻴ ﺤِﻠ
 ﷲ ﺍﹾﻟ
ُ ﻪ ِﺇ ﱠﻻ ﺍ  )) ﹶﻻ ِﺇﹶﻟ- 1
.((ﻦ ﻴ ﺏ ﺍﹾﻟﻌﹶﺎﹶﻟ ِﻤ
 ﺭ ﷲ
ِ ِ ﺪ ﻤ ﺤ
  ﹶﺍﹾﻟ،ِﻴﻢ ﻌ ِﻈ ﺵ ﺍﹾﻟ
ِ ﻌﺮ ﺍﹾﻟ
"Tiada ilah yang diibadahi dengan haq kecuali hanya
A llah, Yang Maha Penyantun dan maha mulia. Maha Suci
A llah, Dialah Rabb A rsy yang Maha A gung. Segala puji
bagi A llah Rabb semesta alam."

ﻦ ﻋ ﹰﺔ ِﻣ ﺎﺒﺜﹸﻮﺍ ِﺇﻟﱠﺎ ﺳﻳ ﹾﻠ ﻢ ﻭ ﹶﻥ ﹶﻟﻋﺪ ﻮﺎ ﻳﻭ ﹶﻥ ﻣ ﺮ ﻳ ﻡ ﻮ ﻳ ﻢ ﻬ ﻧ  ﹶﻛﹶﺄ- 2
ﻍ
ﺑﻠﹶﺎ ﹲ ﺎ ٍﺭﻧﻬ
"Pada hari melihat azab yang diancamkan kepada
mereka, mereka (merasa) seolah-olah tidak tinggal (di
dunia) melainkan sesaat pada siang hari. (Inilah) suatu
pelajaran yang cukup." (Qs. Al-Ahqaaf ayat 35).

ﺎﺎﻫﺿﺤ
 ﻭ ﻴ ﹰﺔ ﹶﺃﺸ
ِ ﻋ ﺒﺜﹸﻮﺍ ِﺇﻟﱠﺎﻳ ﹾﻠ ﻢ ﺎ ﹶﻟﻧﻬﺮﻭ ﻳ ﻡ ﻮ ﻳ ﻢ ﻬ ﻧ  ﹶﻛﹶﺄ- 3
"Ketika melihat hari berbangkit itu, mereka merasa
seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan
(sebentar saja) di waktu sore atau pagi hari." (Qs. AnNaazi`at ayat 46).
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Beliau menulis doa dan ayat di atas dengan kunyit pada
sesuatu (kain) yang putih. Lalu mencucinya dengan air,
kemudian meminumkannya kepada sang wanita; dan
sisanya dipercikkan pada perutnya (Zaadul maad 4/357,
dan fatwa al-lajnah ad-daaimah: 1/153).

13-Mengobati mimisan (darah yang keluar dari
hidung).
Pernah syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah,
mengobati seseorang yang hidungnya mengalirkan darah.
Kemudian beliau menulis pada jidatnya ayat dibawah ini:

ﺎ ُﺀﺾ ﺍﹾﻟﻤ
 ﻭﻏِﻴ ﺎ ُﺀ ﹶﺃ ﹾﻗِﻠﻌِﻲﺳﻤ ﺎﻭﻳ ِﺎ َﺀﻙﺑﹶﻠﻌِﻲ ﻣ ﺽ ﺍ
 ﺭ ﺎﹶﺃﻭﻗِﻴ ﹶﻞ ﻳ 
ﻮ ِﻡ ﺍ ِﻟ ﹾﻠﻘﹶـﻌﺪ ﺑ ﻭِﻗﻴ ﹶﻞ ﻱ
 ﻮ ِﺩﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﺠ ﺕ
 ﻮ ﺘﺳ ﺍﺮ ﻭ ﻣ ﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻀ
ِ ﻭﹸﻗ
ﲔ
 ﺍﻟﻈﱠﺎِﻟ ِﻤ
Dan difirmankan: "Hai bumi telanlah airmu, hai langit
(hujan) berhentilah," airpun disurutkan, perintah pun
diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit
Judi, dan dikatakan: "Binasalah orang-orang yang zalim."
(Qs. Huud ayat 44).
Beliau juga berkata: Saya menulis ayat ini di jidat setiap
orang yang mimisan, dan semuanya tersembuhkan.
Tetapi jangan sampai kita menulis ayat tadi dengan
darah mimis itu, karena ini tidak benar dan hanya orangorang bodoh saja yang melakukannya (At-Tibbu AnNabawi, Ibnul Qayyim hal: 358).
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14- Mengobati sakit gigi.
Mengobati orang yang sakit gigi adalah dengan
menuliskan di pipi (samping gigi yang sakit) tulisan
dibawah ini:

ﻌ ﹶﻞ ﺟ ﻭ ﻢ ﺸﹶﺄ ﹸﻛ
 ﻧ ﻮ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﺃ ﻫ  ﹸﻗ ﹾﻞ،ِﻴﻢ ﺮ ِﺣ ﻤ ِﻦ ﺍﻟ ﺣ ﺮ ﷲ ﺍﻟ
ِ ﺴ ِﻢ ﺍ
 ِﺑ
ﻭ ﹶﻥﺸ ﹸﻜﺮ
 ﺗ ﺎﺪ ﹶﺓ ﹶﻗﻠِﻴﻠﹰﺎ ﻣ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﹾﻓِﺌﺭ ﻭ ﺎﺑﺼ ﺍﻟﹾﹶﺄﻊ ﻭ ﻤ ﺴ
 ﻢ ﺍﻟ ﹶﻟ ﹸﻜ
"Katakanlah: "Dia-lah Yang menciptakan kalian dan
menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan
hati". (Tetapi) amat sedikit kalian bersyukur." (Al-Mulk
ayat 23).
Atau menulis ayat dibawah ini:

ﻢ ﻌﻠِﻴ ﻊ ﺍﹾﻟ ﺴﻤِﻴ
 ﻮ ﺍﻟ ﻫ ﻭ ﺎ ِﺭﻨﻬﺍﻟﻴ ِﻞ ﻭ ﻦ ﻓِﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﺳ ﹶﻜ ﺎﻪ ﻣ ﻭﹶﻟ 
"Dan kepunyaan A llah-lah segala yang ada pada malam
dan siang hari. Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui." (Qs. Al-An`am ayat 13). (Lihat: At-Tibbu
An-Nabawi, Ibnul Qayyim hal: 359)
Ad-Daruquthni meriwayatkan sebuah hadits dengan
sanadnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu `anhuma
ia berkata: Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wa Salam
bersabda: "Barangsiapa yang giginya terasa sakit,
hendaklah meletakkan jarinya pada yang sakit sambil
membaca ayat ini:
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ﻉ
 ﺩ ﻮ ﺘﺴ
 ﻣ ﻭ ﺮ ﺘ ﹶﻘﺴ
 ﻤ ﺪ ٍﺓ ﹶﻓ ﺍ ِﺣﺲ ﻭ
ٍ ﻧ ﹾﻔ ﻦ ِﻢ ﻣ ﺸﹶﺄ ﹸﻛ
 ﻧ ﻮ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﺃ ﻫ ﻭ 
ﻮ ﹶﻥﻳ ﹾﻔ ﹶﻘﻬ ﻮ ٍﻡ ﺕ ِﻟ ﹶﻘ
ِ ﺎﺎ ﺍﻟﹾﺂﻳﺼ ﹾﻠﻨ
 ﺪ ﹶﻓ ﹶﻗ
"Dan Dialah yang menciptakan kalian dari seorang diri,
maka (bagi kalian) ada tempat yang tetap dan tempat
simpanan. Sesungguhnya telah Kami jelaskan tandatanda kebesaran Kami kepada orang-orang yang
mengetahui." (Qs. Al-an`am ayat 98)(At-Tibb, oleh AlBaghdadi hal: 229).

15- Mengobati penyakit kulit (panu, kudis,
kurap dll.)
Cara mengobati penyakit kulit ini, dengan membaca
Surat Al-Fatihah sebanyak tujuh kali pada minyak zaitun,
kemudian minyak yang sudah dibacai Al-Fatihah tersebut
dioleskan pada kulit yang berpanu selama sebulan.
Dengan demikian penyakit itu bisa disembuhkan insya
Allah. (Dari kisah nyata yang dialami seorang Shalihin).

16- Mengobati musibah, malapetaka, bencana
dll.

ﻪ ﺒﻴ ﺼ
ِ ﺗ ﺒ ٍﺪ ﻋ ﻦ ﺎ ِﻣ ))ﻣ:ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻴ ِﻪ ﻋﹶﻠ ﷲ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
 ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﻲ ﻲ ِﻓ ﺮِﻧ ﺟ  ﹾﺃﻬﻢ  ﺍﹶﻟﻠﱠ،ﻮﻥﹶ ﻌ ﺍ ِﺟﻴ ِﻪ ﺭ ﻭﺇِﻧﺎﱠ ِﺇﹶﻟ ﷲ
ِ ِ  "ﺇِﻧﺎﱠ:ﻮ ﹸﻝ ﻴ ﹸﻘﺒ ﹲﺔ ﹶﻓﻴ ﺼ
ِ ﻣ
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ﻲ ﷲ ﻓِـ
ُ ﻩ ﺍ ﺮ ـﻬﹶﺎ" ِﺇ ﱠﻻ ﹶﺃﺟﺍ ِﻣﻨﻴﺮ ﺧ ﻲ ﻒ ِﻟ
 ﺧ ﹸﻠ ﺍﻲ ﻭ ﺒِﺘـﺼﻴ
ِ ﻣ
((ﻬﹶﺎﺍ ِﻣﻨﻴﺮ ﺧ ﻪ ﻒ ﻟﹶـ
 ﺧﹶﻠ ﻭﹶﺃ ﺒِﺘ ِﻪـﺼﻴ
ِ ﻣ
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda:
"Tidak ada seorang hamba yang tertimpa musibah,
kemudian mengucapkan: INNA A LILLA A HI WA INNA A
ILA IHI ROJI`UUN, A LLOOHUMMA `JURNII FII MUSHIIBA TII
WA KHLUF LII KHOIROM MINHA A (Kita semua adalah milik
A llah, dan Kepada-Nya kita akan kembali. Ya A llah!
Berilah pahala padaku atas musibah yang menimpa ini,
dan gantilah dengan yang lebih baik) kecuali A llah
Memberinya pahala dan mengganti buatnya dengan
sesuatu yang lebih baik." (HR. Muslim: 2/633).
Allah Subhanahu wa Ta’ala juga berfirman dalam sebuah
hadits qudsi:

ﺐ
 ﺴ
 ـﺣﺘ ﺍﺮ ﻭ ﺒﺼ
 ﻴ ِﻪ ﻓﹶـ ﺘـﻴﺒ ﺤﺒِـ
 ﻱ ِﺑ
 ِﺒﺪ ﻋ ﺖ
 ﻴ ﺘﹶﻠـ))ِﺇﺫﹶﺍ ﺍﺑ
((ﻨ ﹶﺔﳉ
ﺎ ﹾﺍ ﹶﻬﻤ ﻨ ﻪ ِﻣ ﺘﺿ
 ﻮ ﻋ
"Jika saya menguji hambaku dengan hilangnya kedua
mata, kemudian ia bersabar dan mengharap pahala,
pasti kuganti keduanya dengan surga." (HR. Al-Bukhari:
10/116).
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BEBERAPA WASIYAT PENTING DALAM
PENGOBATAN DAN ATURAN HIDUP

ﻦ ﻮ ِﻝ ِﻣ ﻀ
 ﻙ ﺍﹾﻟ ﹸﻔ ﺮ ﺗ :ﻌ ﹾﻘ ﹶﻞ ﺪ ﺍﹾﻟ ﻳ ﺗ ِﺰ ﻌ ﹲﺔ ﺑﺭ  ﹶﺃ:ﻲ ﻡ ﺍﻟﺸﱠﺎِﻓ ِﻌ ﺎﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹾﺍ ِﻹﻣ
ﺴ ﹸﺔ
 ﺎﻟﹶـﻣﺠ ﻭ ،ﻴﻦ ﺤ
ِ ﺎِﻟﺴ ﹸﺔ ﺍﻟـﺼ
 ﺎﻟﹶـﻣﺠ ﻭ ،ﺍﻙﺴﻮ
 ﺍﻟ ﻭ،ِﻼﻡ
ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ﹶ
.ﺎ ِﺀﻌﹶﻠﻤ ﺍﹾﻟ
 Imam A sy-Syafii berkata: A da empat hal yang
menambah kematangan akal seseorang. Yaitu:
meninggalkan kata-kata tidak berguna, bersiwak,
berkawan dengan orang-orang saleh, dan sering duduk
bersama para ulama`.

،ﻴﺮ ﻡ ﹾﺍﻟﻜِﹶﺜ ﻼ
 ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ﹶ:ﻢ ﺴ
ﳉ
ِ ﺽ ﹾﺍ
 ﻤ ِﺮ ﺗ ﺎ َﺀﺷﻴ ﻌ ﹸﺔ ﹶﺃ ﺑﺭ  ﹶﺃ:ﻴ ِﻢﻦ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﺑ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍ
.ﺮ ﻴ ﻉ ﺍﹾﻟ ﹶﻜِﺜ
 ﺎﳉﻤ
ِ ﻭﹾﺍ ،ﻴﺮ ﻭﹾﺍ َﻷ ﹾﻛ ﹸﻞ ﺍﹾﻟ ﹶﻜِﺜ ،ﻴﺮ ﻡ ﺍﹾﻟ ﹶﻜِﺜ ﻮ ﻨﺍﻟﻭ
 Ibnul Qayyim berkata: A da empat hal yang membuat
sakit tubuh seseorang, yaitu: Banyak berbicara, banyak
tidur,
banyak
makan,
dan
banyak
berjima`
(berhubungan suami isteri).

.ﺮ ﻬ ﺴ
 ﺍﻟ ﻭ،ﻮﻉ ﳉ
ﻭﹾﺍ ﹸ ،ﺰﻥﹸ ﳊ
ﻭﹾﺍ ﹶ ،ﻬﻢ  ﹶﺍﹾﻟ:ﺪ ﹶﻥ ﺒﻡ ﺍﹾﻟ ﻬ ِﺪ ﺗ ﻌ ﹲﺔ ﺑﺭ ﻭﹶﺃ
 Empat hal yang merusak badan: Gelisah, sedih, sering
kelaparan dan banyak begadang di waktu malam.
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، ﹶﺍﹾﻟﻜﹶـ ِﺬﺏ:ﻪ ﺘﺠ
 ﻬ ﺑﻭ ﻩ ﺎ َﺀﺐ ﻣ
 ﺗ ﹾﺬ ِﻫﻭ ،ﺟﻪ ﻮ ﺲ ﺍﹾﻟ
 ﺒـﺗﻴ ﻌ ﹲﺔ ﺑﺭ ﻭﹶﺃ
.ﻮ ِﺭ ﺠ
 ﺮ ﹸﺓ ﺍﹾﻟ ﹸﻔ ﻭ ﹶﻛ ﹾﺜ ،ٍﻴ ِﺮ ِﻋ ﹾﻠﻢ ﻦ ﹶﻏ ﻋ ﺍ ِﻝﺴﺆ
 ﺮ ﹸﺓ ﺍﻟ ﻭ ﹶﻛ ﹾﺜ ،ﺣﺔﹸ ﻮﻗﹶﺎ ﻭﺍﹾﻟ
 Empat hal yang membuat wajah seseorang menjadi
kering, serta hilang air dan kecemerlangannya:
Berdusta, tiada rasa malu, banyak bertanya tanpa dasar
ilmu, dan banyak berbuat fujur (mesum).

،ُﻓـﹶﺎﺀﻭﺍﹾﻟﻮ ،ﻭ َﺀﺓﹸ ﺮ ﻤ  ﹶﺍﹾﻟ:ﺠِﺘ ِﻪ
 ﻬ ﺑﻭ ﺟ ِﻪ ﻮ ﺎ ِﺀ ﺍﹾﻟﻲ ﻣ ﺪ ِﻓ ﻳ ﺗ ِﺰ  ﹲﺔﺑﻌﺭ ﻭﹶﺃ
.ﻯﺘ ﹾﻘﻮﺍﻟ ﻭ،ﺮﻡ ﻭﺍﹾﻟ ﹶﻜ
 Empat hal yang menambah air pada wajah dan
membuatnya cemerlang: Sifat
kedermawanan, dan taqwa.

perwira, kesetiaan,

ﻔﹶﺎ ِﺭـِﺘﻐﺮ ﹸﺓ ﹾﺍ ِﻻﺳ ﻭ ﹶﻛﺜﹾـ ،ِﻴﻞ ﻡ ﺍﻟﱠﻠ ﺎ ﻗِﻴ:ﻕ
 ﺯ ﺮ ﺐ ﺍﻟ
 ﺠِﻠ
 ﺗ ﻌ ﹲﺔ ﺑﺭ ﻭﹶﺃ
.ﻩ ﺮ ﺁ ِﺧﻬﹶﺎ ِﺭ ﻭﻭ ﹶﻝ ﺍﻟﻨ ﺮ ﹶﺃ ﺍﻟ ﱢﺬ ﹾﻛ ﻭ،ِﺪﹶﻗﺔ ﺼ
  ﺍﻟﻫﺪ ﺎﺗﻌﻭ ،ِﺎﺭﺳﺤ ِﺑ ﹾﺎ َﻷ
 Empat hal yang mendatangkan rizqi: Mengerjakan
shalat malam, banyak beristighfar di waktu sahur,
memperbanyak sadaqah, dan selalu berdzikir di awal
dan akhir siang (pagi dan petang).

،ﺴﻞﹸ
 ﻭﺍﹾﻟ ﹶﻜ ،ِﻼﺓ
ﺼﹶ
 ﻭِﻗﱠﻠ ﹸﺔ ﺍﻟ ،ِﺤﺔ
 ﺒ ﺼ
 ﻡ ﺍﻟ ﻮ  ﻧ:ﻕ
 ﺯ ﺮ ﻊ ﺍﻟ ﻨﻤ ﺗ ﻌ ﹲﺔ ﺑﺭ ﻭﹶﺃ
.ﻧ ﹸﺔﺍﹾﻟﺨِﻴﹶﺎﻭ
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 Empat hal yang menghalangi datangnya rizqi: Tidur
pagi setelah subuh, sedikit shalat, malas dan
berkhianat.

ﺾ
ِ ﻣـﹶﺎ ﹸﻥ ﹶﺃﻛﹾـ ِﻞ ﹾﺍﳊﹶـﺎ ِﻣ ِﺇﺩ:ﻫ ِﻦ ﺍﻟ ﱢﺬﻬ ِﻢ ﻭ ﺮ ِﺑﺎﹾﻟ ﹶﻔ ﻀ
 ﺗ ﻌ ﹲﺔ ﺑﺭ ﻭﹶﺃ
.ﻢ ﻐ ﻭﺍﹾﻟ ﻢ ﻭﹾﺍ ﹶﳍ ،ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﻔﹶﺎ ﻡ ﻮ ﻨﺍﻟ ﻭ،ِﺍ ِﻛﻪﻭﺍﹾﻟ ﹶﻔﻮ
 Dan empat hal yang merusak pemahaman juga akal
pikiran: sering makan buah-buahan yang asam, tidur di
atas tengkuk, banyak kecemasan, dan kesedihan.
 A da yang berkata: Pernah pada suatu ketika Nabi
Yunus melewati seorang dokter yang dikelilingi banyak
orang, baik lelaki maupun perempuan, yang masingmasing dari mereka membawa botol berisi air,
sementara dokter itu menerangkan kepada mereka apa
yang harus dilakukan sesuai dengan penyakit masingmasing.
Nabi Yunus berkata: Kemudian saya mendekatinya, saya
mengucapkan salam, dan ia menjawab salam saya.
Kemudian saya berkata: "Semoga A llah Merahmatimu!
Beritahulah saya apa gerangan yang bisa mengobati
dosa-dosa?" dokter itu menunduk sebentar, kemudian
mengangkat kepalanya dan berkata: "Jika kamu
kuberitahu tentang obatnya, apakah kamu mau
mengamalkan atau memikirkannya?" Nabi Yunus
menjawab: "Iya, Insya A llah."
Sang dokter berkata: "A mbillah akar-akar kefakiran,
daun-daun kesabaran, ranting-ranting ketawadhuan,
kuncup-kuncup kekhusyu`an, bunga-bunga ketaatan,
perasan-perasan
ketaqwaan,
dan
cairan-cairan
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kesetiaan. Setelah semuanya sudah kau kumpulkan,
taruhlah semuanya pada periuk kema`suman (kesucian),
lalu nyalakan dibawahnya api mahabbah (kecintaan)
sampai mendidih dan mengeluarkan busa hikmah, jika
busa hikmah sudah penuh, tambahkanlah padanya
endapan dzikir, kemudian tuang pada gelas keridhoan.
Kipasilah dengan kipas al-hamd (banyak bertahmid)
sampai menjadi dingin. Jika sudah betul-betul dingin
minumlah ramuan tersebut. Setelah itu berkumurlah
dengan kewara`an. Karena dengan semua itu kamu tidak
akan mengulangi kemaksiyatan lagi.
Ketahuilah! Orang yang hanya menghitung-hitung umur,
tetapi terus menerus dalam kebodohannya, dialah yang
hanya mengharap ampunan dan tidak beramal saleh, ia
tidak akan selamat dari siksaan neraka, dan seluruh
perhiasan dunia miliknya tak akan berguna sedikitpun.
Karena itu obatilah hatimu dengan obat-obat yang
sudah kuterangkan padamu, seperti saat kau mengobati
jasadmu yang terasa sakit dengannya. Niscaya kamu
terlindungi dan terjaga dunia akherat dari segala
gangguan. Tiada daya dan upaya melainkan hanya dari
A llah, Dzat Yang Maha Tinggi dan Maha A gung.

 Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda:

ﺪ ﻛﹸـ ﱢﻞ ﻨ ﺍ ِﻙ ِﻋﺴﻮ
 ﻢ ﺑِﺎﻟ ﻬ ﺗﺮ ﻣ ﻲ َ َﻷ ﻣِﺘ ﻋﻠﹶﻰ ﹸﺃ ﻖ ﺷ ﻮ ﹶﻻ ﹶﺃﻥﹾ ﹶﺃ ))ﹶﻟ
((ﻼ ٍﺓ
ﺻﹶ

"Seandainya saya tidak memberatkan umatku,
pasti kusuruh mereka untuk bersiwak setiap hendak
shalat"(HR.Al-Bukhari: 2/312)
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Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda
demikian, karena siwak mempunyai banyak keutamaan.
Diantaranya:
Membuat
mulut
menjadi
bersih.
Menguatkan gusi. Menghilangkan lendir. Mempertajam
penglihatan. Menghilangkan warna kuning pada gigi.
Membuat
lambung
sehat.
Menjernihkan suara.
Mempercepat terkunyahnya makanan. Memudahkan
proses bicara. Mempergiat membaca Al-Qur`an,
berdzikir dan mengerjakan shalat. Mengusir kantuk.
Membuat Allah ridha. Membuat para malaikat kagum,
serta memperbanyak pahala.

 Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda:

ﻌ ِﺔ ﺒ ـﻲ ﹸﻛ ﱢﻞ ﺳ ﺴ ﹶﻞ ِﻓ
ِ ﺘﻐ ﻳ ﺴﻠِ ٍﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ
 ﻣ ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛ ﱢﻞ ﺎﻘﷲ ﺣ
ِ ِ ))ِﺇ ﱠﻥ
((ﻪ ﻨ ﺲ ِﻣ
 ﻤ ﻳ ﺐ ﹶﺃ ﹾﻥ
 ﻴ ﻪ ِﻃ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻟﹶـ ،ٍﺎﻡﹶﺃﻳ
"Sesungguhnya bagi setiap Muslim ada satu hak A llah
yang harus mereka kerjakan, yaitu mandi satu kali
dalam setiap tujuh hari, dan jika memiliki minyak
wangi, hendaklah ia menggunakannya"(HR.Al-Bukhari:
2/302).
Diantara keutamaan minyak wangi: Membuat para
malaikat menyukai kita. Membuat syetan sangat
membenci kita. Menjernihkan otak dan hati. Juga
membuat jiwa bahagia dan menyegarkan ruh.
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BEROBAT DENGAN MADU, BEKAM DAN
BESI YANG DIPANASKAN
 Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda:

ﻴ ﹸﺔﻭ ﹶﻛ ،ٍﺠﻢ
ﺤ
 ﺮ ﹶﻃ ﹸﺔ ِﻣ ﺷ ﻭ ،ٍﺴﻞ
 ﻋ ﺑ ﹸﺔﺮ ﺷ :ﺙ
ٍ ﻼ
ﻲ ﹶﺛ ﹶ ﺸﻔﹶﺎ ُﺀ ِﻓ
 ))ﺍﹶﻟ
((ﻲ ﻋ ِﻦ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ﻲ ﻣِﺘ ﻰ ﹸﺃﻧﻬ ﻭﺃﹶﻧﹶﺎ ﹶﺃ ،ٍﻧﹶﺎﺭ
"Obat itu ditemukan dalam tiga hal: Meminum madu,
pisau bekam dan besi yang dipanaskan. Tetapi saya
melarang umatku dari besi yang dipanaskan"(H.AlBukhari: 10/116).

 Allah Subhanahu wa Ta’ala Berfirman mengenai
keistimewaan madu:

ﺱ
ِ ﺎﻪ ﻓِﻴ ِﻪ ِﺷﻔﹶﺎ ٌﺀ ﻟِﻠﻨ ﻧﺍﻒ ﹶﺃﹾﻟﻮ
 ﺘِﻠﺨ
 ﻣ ﺏ
 ﺍﺷﺮ ﺎﺑﻄﹸﻮِﻧﻬ ﻦ ﺝ ِﻣ
 ﺮ ﺨ
 ﻳ
ﻭ ﹶﻥﺘ ﹶﻔ ﱠﻜﺮﻳ ﻮ ٍﻡ ﻳ ﹰﺔ ِﻟ ﹶﻘﻚ ﻟﹶﺂ
 ِﺇ ﱠﻥ ﻓِﻲ ﹶﺫِﻟ
"Dari perut lebah itu keluar minuman (madu)
yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat
obat yang menyembuhkan manusia. Sesungguhnya pada
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda
(kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan."
(Qs. An-Nahl ayat 69).

 Sedangkan dalam sahih Bukhari dan Muslim disebutkan
bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam pernah
berbekam, kemudian beliau memberi upah kepada orang
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yang membekamnya.
Muslim: 1202).

(HR.Al-Bukhari:

10/124



Juga dalam Ash-Shahihain disebutkan
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda:

dan

bahwa

((ﻣ ﹸﺔ ﻢ ِﺑ ِﻪ ﺍﹾﻟﺤِﺠﹶﺎ ﺘﻳ ﻭ ﺍﺗﺪ ﺎﺮ ﻣ ﻴ ﺧ ))
"Sebaik-baik yang kalian gunakan untuk berobat adalah
Hijamah (Bekam)"(HR.Al-Bukhari: 10/126, Muslim: 1577).

 Sedangkan berobat dengan besi yang dipanaskan,
Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi
menyebutkan dalam sebuah hadits:

wa

Salam

telah

((ﻱ
 ﺘ ِﻮﺐ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃ ﹾﻛ
 ﻣﹶﺎ ﹸﺃ ِﺣ))ﻭ
"Saya tidak suka berobat dengan
dipanaskan"(HR. Al-Bukhari: 10/130).

besi

yang

Beliau berkata demikian, sebagai isyarat bahwa
seseorang harus menunda berobat dengan besi panas. Ia
tidak boleh berobat dengannya sampai benar-benar
terpaksa. Dan seharusnya orang yang terserang penyakit
tidak buru-buru berobat dengan besi tadi, karena
berobat dengannya menimbulkan rasa sangat pedih,
yang kadang lebih pedih dari penyakit yang diderita itu
sendiri.
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BEROBAT DENGAN HABBAH
SAUDA'(Jintan Hitam)
Rasulullah Sha lla llahu ‘a laihi wa Sa la m bersabda:

ﺍ ٍﺀ ِﺇ ﱠﻻﻦ ﻛﹸـ ﱢﻞ ﺩ ﻬﹶﺎ ِﺷﻔﹶﺎ ٌﺀ ِﻣ ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ِﻓﻴ،ِﺍﺀﻮﺩ ﺴ
 ﺒ ِﺔ ﺍﻟﳊ
ﻚ ِﺑ ﹾﺎ ﹶ
 ﻴ ﻋﹶﻠ ))
((ﻡ ﺎﺍﻟﺴ
"Berobatlah kalian dengan biji hitam ini, karena ia
adalah penawar dari segala penyakit kecuali
kematian"(HR.Al-Bukhari: 10/121 dan Muslim: 1225).
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BEROBAT DENGAN AIR ZAMZAM
Zamzam adalah raja segala air. Ia air paling mulia,
paling mahal dan paling disukai. Disebutkan dalam sahih
Muslim bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam berkata
kepada Abu Dzar yang saat itu hanya meminum air
zamzam dan tidak memakan apapun:

((ﻌ ٍﻢ ﻡ ﹸﻃ ﻬﹶﺎ ﻃﹶﻌﹶﺎ))ِﺇﻧ
"Zamzam adalah makanan bagi orang yang meminumnya"
(HR.Muslim: 2473).
Dala m riwayat selain Muslim, beliau bersabda:

((ﺳ ﹾﻘ ٍﻢ ﻭ ِﺷﻔﹶﺎ ُﺀ ))
"Zamzam adalah penawar segala penyakit."(HR.Al-Bazzar
dan Al-Baihaqi: 5/148, ini adalah hadist sahih, seperti
yang dikatakan Al-Mundziri dalam At-targhib wa Attarhib: 2/133, juga Al-Haitsami dalam Al-Majma: 3/286).
Beliau juga bersabda:

((ﻪ ﺏ ﻟﹶـ
 ﺷ ِﺮ ﺎﻡ ِﻟﻤ ﺰ ﻣ ﺯ ﺎ ُﺀ))ﻣ
"A ir zamzam fungsinya tergantung kepada orang yang
meminumnya17 "(HR.Ahmad dan Ibnu Majah: 3062, hadist

17

Maksudnya: Jika tujuan meminumnya agar sembuh dari penyakit, maka ia
adala h obat yang mujarab. Jika meminumnya agar kenyang maka ia
berfungsi seperti makanan.
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ini disahihkan oleh Al-Hakim dan dihasankan oleh Ibnu
Hajar).
Ada sebuah riwayat dari Aisyah Radhiyallahu ‘anhu,
bahwa ia pernah membawa air zamzam dalam beberapa
botol, kemudian ia berkata:

ﻱ
 ﺍ ِﻭﻢ ﻓِـﻲ ﹾﺍ َﻷﺩ ـﱠﻠﻭﺳ ﻴ ِﻪ ﻋﹶﻠ ﷲ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
 ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﻪ ﻤﹶﻠ ﺣ ))
((ﻢ ﻴ ِﻬ ﺴ ِﻘ
 ﻳﻭ ﻰﺮﺿ ﻋﻠﹶﻰ ﹾﺍ ﹶﳌ ﺐ
 ﺼ
 ﻳ  ﻓﹶﻜﹶﺎ ﹶﻥ،ِﺮﺏ ﻭﺍﹾﻟ ِﻘ
"Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wa Salam selalu
membawanya dalam kantong kulit dan geriba, kemudian
beliau mengusapkan kepada orang-orang yang sakit dan
meminumkannya kepada mereka" (HR.Al-Bukhari dalam
At-Tarikh Al-Kabir: 3/189).
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FATWA-FATWA PENTING
Dari Al-lajnah Ad-Daimah Li Al-Buhuts Al-Ilmiy ah Wa
Al-Ifta'18

Pertanyaan: 1
Apa hukum pergi ke sayid saat menderita sakit
parah, padahal penyakit itu sudah diketahui tidak ada
obatnya. Hanya saja si sayid ini bisa menyembuhkan
banyak penyakit dengan izin Allah, dan kita tetap
berkeyakinan
teguh
bahwa
Allah-lah
yang
Menyembuhkan. Sedangkan alasan kenapa harus
mendatangi sayid, karena ia sifatnya hanya sebagai
perantara, seperti seorang dokter, yang ia adalah
perantara Allah dalam menyembuhkan kita. Bagaimana
pendapat anda tentang hal itu?
Jaw ab:
Seorang pasien boleh-boleh saja menggunakan
obat-obatan yang diperbolehkan, atau berobat dengan
ruqyah syar`iyyah dan doa-doa yang disyariatkan. Tetapi
jika mendatangi para tukang sihir, atau dukun-dukun
yang mengaku mengetahui ilmu gaib, yang membaca
mantera-mantera dan ruqyah syirkiyah (yang berbau
syirik), maka selamanya hal ini adalah haram, meskipun
dukun atau ahli tenung tadi diberi nama dengan sayid.
Wabillaahit
taufiq washollalloohu `ala nabiyyina
Muhammad wa aalihi washahbihi wasallam. (1/168).

18

Al-Lajnah Ad-Daimah adalah segolo ngan Ulama` yang khusus menjawab
segala pertanyaan dan permasalahan yang ada di masyarakat Saudi Arabia .
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Pertanyaan: 2
Bagaimana hukum orang yang menulis ayat-ayat
Al-Qur`an, dan menyuruh pasien untuk menggantungkan
tulisan Al-Qur`an tadi di kepala atau bagian manapun
dari tubuhnya, dengan meyakini bahwa cara itu bisa
menyembuhkan sang pasien. Dan diantara mereka ada
yang mengambil upah dari pekerjaannya, bagaimana
pendapat anda dengan hal itu?
Jaw ab:
Jawaban yang benar: bahwa menulis ayat-ayat
Al-Qur`an, dan doa-doa lainnya yang ma`tsur dari nabi
Shallallahu
‘alaihi
wa
Salam,
kemudian
menggantungkannya kepada pasien agar dia sembuh,
adalah haram. Keharaman ini karena tiga hal:
Pertama: Keumuman hadits yang melarang kita
untuk menggantungkan jimat, apapun bentuknya. Dan
tak ada sebuah dalil pun yang mengkhususkan atau
mengecualikannya.
Kedua: Menutup jalan yang menjerumus kepada
kesyirikan. Karena menggantungkan jimat yang
bertulisan ayat-ayat Al-Qur`an, mendorong seseorang
untuk menggantungkan sesuatu selain ayat-ayat AlQur`an.
Ketiga: Dengan menggantungkan ayat-ayat AlQur`an, berarti kita sudah menghina dan tidak
menghargai Al-Qur`an itu sendiri. Karena kita
membawanya masuk bersama kita saat buang air besar,
istinja`, berhubungan suami isteri dan lain sebagainya.
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Nah! Jika hal-hal di atas adalah dilarang, maka
mengambil upah atasnya adalah dilarang juga. Semoga
shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada
junjungan kita Nabi Muhammad, keluarga dan para
sahabat. (1/203)

Pertanyaan: 3

(ﺍ ِﺑ ِﻪﻤﹸﻠﻮ ﻌ ﺗ ﻭ ﹶﻻ ﺮ ﺤ
ﺴ
 ﻮﺍ ﺍﻟﻌﱠﻠﻤ ﺗ)
'Belajarlah sihir tapi jangan diamalkan'
Yang kami tanyakan, apa maksud dari ucapan di
atas. Karena ada beberapa orang yang mengatakan
bahwa ucapan di atas adalah hadits dhaif?
Jaw ab:
Belajar sihir adalah haram, apakah niyatnya
untuk diamalkan atau hanya untuk berwaspada darinya
tanpa mengamalkan. Keharaman ini telah disebutkan
Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam Al-Qur`an, yaitu pada
firman-Nya:

ﺮ ﺎ ﹶﻛ ﹶﻔﻭﻣ ﺎ ﹶﻥﻴﻤ ﺳﹶﻠ ﻚ
ِ ﻣ ﹾﻠ ﻋﻠﹶﻰ ﲔ
 ﺎ ِﻃﺸﻴ
 ﺘﻠﹸﻮ ﺍﻟ ﺗ ﺎﻮﺍ ﻣﺒﻌﺗﺍﻭ
ﺎﻭﻣ ﺮ ﺤ
ﺴ
 ﺱ ﺍﻟ
 ﻨﺎﻮ ﹶﻥ ﺍﻟﻌﱢﻠﻤ ﻳ ﻭﺍﲔ ﹶﻛ ﹶﻔﺮ
 ﺎ ِﻃﺸﻴ
 ﻦ ﺍﻟ ﻭﹶﻟ ِﻜ ﺎ ﹸﻥﻴﻤ ﺳﹶﻠ
ﻦ ﺎ ِﻥ ِﻣﻌﱢﻠﻤ ﻳ ﺎﻭﻣ ﺕ
 ﻭﺎﺭﻭﻣ ﺕ
 ﻭﺎﺭﺎِﺑ ﹶﻞ ﻫﻴ ِﻦ ِﺑﺒ ﻤﹶﻠ ﹶﻜ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﻧ ِﺰ ﹶﻝ ﹸﺃ
ﺎﻬﻤ ﻨ ﻮ ﹶﻥ ِﻣﻌﱠﻠﻤ ﺘﻴﺮ ﹶﻓ ﺗ ﹾﻜ ﹸﻔ ﻨﺔﹲ ﹶﻓﻠﹶﺎﺘ ﻦ ِﻓ ﺤ
 ﻧ ﺎﻧﻤﻳﻘﹸﻮﻟﹶﺎ ِﺇ ﻰﺣﺘ ﺣ ٍﺪ ﹶﺃ
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ﻦ ﻦ ِﺑ ِﻪ ﻣِـ ﻳﺎﺭﻢ ِﺑﻀ ﻫ ﺎﻭﻣ ﻭ ِﺟ ِﻪ ﺯ ﻭ ﺮ ِﺀ ﻤ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻴ ﺑ ﺮﻗﹸﻮﻥﹶ ِﺑ ِﻪ ﻳ ﹶﻔ ﺎﻣ
ﺪ ﻭﹶﻟ ﹶﻘ ﻢ ﻬ ﻌ ﻨ ﹶﻔ ﻳ ﻭﻟﹶﺎ ﻢ ﻫ ﺮ ﻀ
 ﻳ ﺎﻮ ﹶﻥ ﻣﻌﱠﻠﻤ ﺘﻳﻭ ﺣ ٍﺪ ِﺇﻟﱠﺎ ِﺑِﺈ ﹾﺫ ِﻥ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﹶﺃ
ـﺎﺲ ﻣ
 ﻭﹶﻟِﺒ ﹾﺌ ﻕ
ٍ ﺧﻠﹶﺎ ﻦ ﺮ ِﺓ ِﻣ ﻪ ﻓِﻲ ﺍﻟﹾﺂ ِﺧ ﺎ ﹶﻟﻩ ﻣ ﺍﺘﺮﺷ ﻤ ِﻦ ﺍ ﻮﺍ ﹶﻟﻋِﻠﻤ
ﻮ ﹶﻥﻌﹶﻠﻤ ﻳ ﻮﺍﻮ ﻛﹶﺎﻧ ﻢ ﹶﻟ ﻬ ﺴ
 ﻧ ﹸﻔ ﺍ ِﺑ ِﻪ ﹶﺃﺮﻭ ﺷ
"Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan
pada masa kerajaan Sulaiman. Mereka mengatakan
bahwa Sulaiman telah mengerjakan sihir, padahal
Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya
syaitan-syaitan itulah yang kafir (mengerjakan sihir).
Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang
diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil,
yaitu Harut dan Marut. Keduanya tidak mengajarkan
(sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan:
"Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagi kalian), maka
janganlah kalian kafir". Kemudian mereka mempelajari
dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu,
mereka mampu menceraikan seorang (suami) dari
isterinya. Padahal mereka itu (ahli sihir) tidak memberi
mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun kecuali
atas izin A llah. Sungguh! Mereka telah mempelajari
sesuatu yang memberi mudharat dan tidak memberi
manfaat apapun. Sesungguhnya mereka telah meyakini
bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab A llah)
dengan sihir, tiadalah baginya keuntungan di akhirat.
Dan amat jahatlah perbuatan mereka saat menjual
dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui."
Qs. Al-Baqarah ayat 102).
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Nabi
Shallallahu ‘alaihi wa Salam juga
menyatakan bahwa sihir termasuk al-kabair (dosa-dosa
besar), beliau menyuruh kita untuk menjauhinya, yaitu
dalam sabdanya:

،ِﻮ ﹶﻝ ﺍﷲ ﺳ ﺭ  ﻳﹶﺎ:ﺍﺕ!(( ﻗﹶﺎﹸﻟﻮ
ِ ﻮِﺑﻘﹶﺎ ﻊ ﹾﺍ ﹸﳌ ﺒ ﺴ
 ـﻮﺍ ﺍﻟـﻨِـﺒ
َ ﺘ))ِﺍﺟ
ﻲ ﺲ ﺍﱠﻟِﺘ
ِ ﻨ ﹾﻔﺘ ﹸﻞ ﺍﻟ ﻭﹶﻗ ،ﺤﺮ
ﺴ
 ﺍﻟ ﻭ،ِﻙ ﺑِﺎﷲ ﺮ ﺸ
  ))ﺍﹶﻟ:؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻫﻦ ﻣﹶﺎﻭ
ﻮﻟﱢﻲ ﺘﺍﻟ ﻭ،ِﻴﻢ ﻴِﺘﺎ ِﻝ ﺍﹾﻟﻭﹶﺃ ﹾﻛ ﹸﻞ ﻣ ،ﺑﺎﹶﻭﹶﺃ ﹾﻛ ﹸﻞ ﺍﻟﺮ ،ﺤﻖ
 ﷲ ِﺇ ﱠﻻ ﺑِﺎﹾﻟ
ُ ﻡ ﺍ ﺮ ﺣ
((ﺕ
ِ ﻼ
ﺕ ﺍﹾﻟﻐﹶﺎِﻓ ﹶ
ِ ﺎﺆ ِﻣﻨ ﺕ ﹾﺍ ﹸﳌ
ِ ﺎﺼﻨ
ﺤ
 ﻤ ﻑ ﺍﹾﻟ
 ﻭﹶﻗ ﹾﺬ ،ِﺣﻒ ﺰ ﻡ ﺍﻟ ﻮ ﻳ
"Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan!" para
sahabat bertanya: apakah itu wahai rasulullah! Beliau
menjawab: "Yaitu: berbuat syirik kepada A llah,
mengerjakan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan
A llah, memakan harta riba, memakan harta anak yatim,
melarikan diri dari medan perang, dan menuduh wanita
muslimah yang baik-baik dengan berbuat zina." (HR. AlBukhari: 3/2615)
Sedangkan dalam Sunan An-Nasai, disebutkan
bahwa beliau bersabda:

ﺪ ﺮ ﹶﻓ ﹶﻘ ﺤ
 ﺳ ﻦ ﻣ ﻭ ،ﺤﺮ
 ﺳ ﺪ ﻬﹶﺎ ﹶﻓ ﹶﻘﺚ ِﻓ ﻴ
ﻧ ﹶﻔ ﹶﻭ ﺪ ﹰﺓ ﻋ ﹾﻘ ﺪ ﻋ ﹶﻘ ﻦ ﻣ ))
((ﻙ ﺮ ﺷ ﹶﺃ
"Barangsiapa mengikat tali (membuat bundelan), dan
meniupnya maka ia telah berbuat sihir, dan siapa pun
yang berbuat sihir maka ia telah musyrik."
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Adapun tentang "ta`allamussihro walaa ta`maluu
bih", perkataan ini bukanlah sebuah hadits, sehingga
kami bisa menghukuminya sahih atau dhaif. Inilah
jawaban dari kami, Allahu a`lam. Semoga bermanfaat
dan shalawat serta Salam senantiasa tercurah kepada
junjungan kita, Nabi Muhammad, keluarga dan para
sahabat. (1/367)

Pertanyaan: 4
Bolehkah seorang Muslim meruqyah dengan segala
bentuk ruqyah yang ada?
Jaw ab:
Ruqyah selalu diperbolehkan selama tidak
tercampur dengan hal-hal syirik, seperti meruqyah
dengan ayat-ayat atau surat-surat Al-Qur'an, juga
dengan
dzikir-dzikir
yang
diajarkan
rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wa Salam kepada kita.
Tapi jika ruqyah itu dengan menyebut namanama jin, syetan, orang-orang saleh, atau ucapanucapan yang tidak dipahami maknanya, maka hal itu
adalah haram, karena ditakutkan terdapat kesyirikan
padanya. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi
Shallallahu ‘alaihi wa Salam yang berbunyi:

((ﻛﹰﺎﻦ ِﺷﺮ ﺗ ﹸﻜ ﻢ ﺎ ﹶﻟﻰ ﻣ ﻗﺱ ﺑِﺎﻟﺮ
 ﺑ ﹾﺄ )) ﹶﻻ
"Tidak masalah dengan ruqyah yang tak ada kesyirikan
padanya" (HR.Muslim: 10/127).
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PENUTUP
Kami bersyukur kepada Allah dzat yang maha suci dan
maha tinggi, yang telah Memudahkan penyempurnaan
buku kecil ini, semoga buku ini bermanfaat bagi para
pembacanya.
Dan tak lupa kami memohon kepada Allah agar
Memberikan keikhlasan kepada kami dalam segala amal
perbuatan, hanya Dia-lah yang mampu untuk itu. Dan
semoga shalawat serta salam senantiasa tersampaikan
kepada nabi kita Muhammad, keluarga dan juga para
sahabat.

ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﺤِﺒ ِﻪ
ﺻ
 ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﺁِﻟ ِﻪ ﻭ ﻤ ٍﺪ ﺤ
 ﻣ ﻨﹶﺎﻧِﺒﻴ ﻋﻠﹶﻰ ﷲ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
 ﻭ
Abu Anas, Abdul Majid Bin Abdul Aziz Az-Zahim
Po Box: 10274, Riyadh 11433, Fax: 4634022
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DAFTAR ISI
JAGALAH ALLAH, NISCAYA DIA MENJAGAMU
MUQADDIMAH
SURAT DAN AYAT YANG BISA MENGUSIR SY ETAN
Bagian Pertama: Surat-Surat Pengusir Syetan
Bagian Kedua: Ayat-Ayat Pengusir Jin Dan Syetan
DZIKIR PAGI DAN PETANG
Bagian Pertama: Dari Ayat-Ayat Al-Qur`an
Bagian Kedua: Dari Hadits-Hadits Nabi Shallallahu
‘alaihi wa Salam
MENGOBATI SIHIR SESUAI FATWA SYAIKH ABDUL `AZIZ
BIN BAZ RAHIMAHULLAH
PERTAMA: PENGERTIAN SIHIR
KEDUA: MENCEGAH DATANGNYA SIHIR
KETIGA: CARA MENGOBATI SIHIR
MENY EMBUHKAN SESEORANG YANG TIDAK BISA
MENGGAULI ISTERINYA AKIBAT SIHIR
CARA MENGOBATI AIN
1-Pengertian Ain Dan Tanda-Tandanya
2- Mencegah Datangnya Ain
3- Mengobati Orang Yang Terkena Ain
MENGOBATI KESURUPAN
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MACAM-MACAM KESURUPAN DAN CARA
PENGOBATANNYA
1-Kesurupan alami
2-Kesurupan karena gangguan Jin
3-Tanda-tanda orang kesurupan
4- Cara Mengobatinya Kesurupan Karena Gangguan
Jin
5- Tanda Untuk Mengetahui Hadirnya Jin
6- Setelah Penyembuhan
MENGOBATI PENYAKIT JIWA
MENGOBATI PENYAKIT HATI
CARA MENGOBATI BEBERAPA PENYAKIT
1-Cara Menghilangkan Musibah, Kesedihan Dan
Kegelisahan
2-Mengobati sakit kepala
3-Mengobati penyakit `Irqun Nasa
4-Mengobati borok, bisul dan sejenisnya
5-Mengobati orang sakit atau sedang bersedih
6-Menyembuhkan sulit tidur di malam hari
7-Mengobati gigitan serangga atau sengatan ular
8-Mengobati demam (panas dingin
9-Mengobati sakit mata
10-Mengobati rasa sakit yang ada pada tubuh
11-Menghilangkan kemarahan
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12-Memudahkan wanita yang sulit melahirkan
13-Mengobati mimisan (darah yang keluar dari
hidung)
14- Mengobati sakit gigi
15- Mengobati penyakit kulit (panu, kudis, kurap dll.)
16- Mengobati musibah, malapetaka, bencana dll
BEBERAPA WASIYAT PENTING DALAM PENGOBATAN
DAN ATURAN HIDUP
BEROBAT DENGAN MADU, BEKAM DAN BESI YANG
DIPANASKAN
BEROBAT DENGAN HABBAH SAUDA'(Jintan Hitam)
BEROBAT DENGAN AIR ZAMZAM
FATWA-FATWA PENTING
Pertanyaan 1
Pertanyaan 2
Pertanyaan 3
Pertanyaan 4
PENUTUP
DAFTAR ISI
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