BAB IV
PENGGUNAAN AYAT-AYAT AL-QUR’AN PADA PRAKTIK
PENGOBATAN GURU FAHRUDDIN
A. Ayat-ayat yang Dipakai dalam Pengobatan
Pada subbab ini penulis akan memaparkan ayat-ayat yang digunakan sebagai
syifā‟(obat) pada praktik Guru Fahruddin yang disusun berdasakan urutan penomoran
surat dalam Alquran, sebagai berikut:
1. Q.S.Al-Fātihah/ 1: 1-7

ِ َّ الر ْْح ِن
ِ
ِ ِّ اْلم ُد لِلَّ ِو ر
ِ ِ)مال٣ ( الرِحي ِم
اك
َ َّ)إِي٤ ( ك يَ ْوِم الدِّي ِن
َّ الر ْْحَ ِن
َّ )٢ ( ني
َ َّ بِ ْس ِم اللَّو
َ ب الْ َعالَم
ْ َْ )١ ( الرحي ِم
َ
َ
ِ َّ ِ
ِ
ِ َ َّنَعب ُد وإِي
ِ ض
وب َعلَْي ِه ْم
ِّ ) ْاى ِدنَا٥ ( ني
ُ ت َعلَْي ِه ْم َغ ِْْي الْ َم ْغ
ُ اك نَ ْستَع
َ ين أَنْ َع ْم
َ ُْ
َ )صَرا َط الذ٦ ( يم
َ الصَرا َط الْ ُم ْستَق
)٧( ني
َ َِّوال الضَّال
2. Q. S. Al-Baqarah/ 2: 156

)١٥٦ ( إِنَّا لِلَّ ِو َوإِنَّا إِلَْي ِو َر ِاجعُو َن...
3. Q. S. Al-Baqarah/ 2: 255
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اْلي الْ َقيُّوم ال تَأْخ ُذه ِسنَةٌ وال نَوم لَو ما ِِف َّ ِ
األر ِ
ض َم ْن ذَا الَّ ِذي
اللَّوُ ال إِلَوَ إِال ُى َو َْ ُّ ُ
الس َم َاوات َوَما ِِف ْ
ُ ُ َ ٌْ ُ َ
ِِ
ِ
ني أَيْ ِدي ِه ْم َوَما َخ ْل َف ُه ْم َوال ُُِييطُو َن بِ َش ْي ٍء ِم ْن ِع ْل ِم ِو إِال ِِبَا َشاءَ َو ِس َع
يَ ْش َف ُع عْن َدهُ إِال بِِإ ْذنو يَ ْعلَ ُم َما بَ ْ َ
ِ
ُكرِسيُّو َّ ِ
ِ
ات واألرض وال ي ئ ِ
يم ( )٢٥٥
الس َم َاو َ ْ َ َ َُ ُ
ْ ُ
ودهُ ح ْفظُ ُه َما َوُى َو الْ َعل ُّي الْ َعظ ُ
4. Q. S. Al-Baqarah/ 2: 284-286

لِلَّ ِو ما ِِف َّ ِ
ض وإِ ْن تُب ُدوا ما ِِف أَنْ ُف ِس ُكم أَو ُُتْ ُفوه ُُي ِ
اسْب ُك ْم بِِو اللَّوُ فَيَ ْغ ِف ُر لِ َم ْن
ْ ْ ُ َ
الس َم َاوات َوَما ِِف ْ
األر ِ َ ْ َ
َ
ٍ
ِ
ول ِِبَا أُنْ ِزَل إِلَْي ِو ِم ْن َربِِّو َوالْ ُم ْؤِمنُو َن
الر ُس ُ
ب َم ْن يَ َشاءُ َواللَّوُ َعلَى ُك ِّل َش ْيء قَد ٌير ( َ )٢٨٤آم َن َّ
يَ َشاءُ َويُ َع ِّذ ُ
ِ
ُكلٌّ آمن بِاللَّ ِو ومالئِ َكتِ ِو وُكتبِ ِو ورسلِ ِو ال نُ َفِّر ُق ب ني أ ٍ
ك
ك َربَّنَا َوإِلَْي َ
َحد ِم ْن ُر ُسل ِو َوقَالُوا ََِس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا غُ ْفَرانَ َ
َْ َ َ
ََ
َ ُ َُ ُ
ََ
صْي ( )٢٨٥ال ي َكلِّف اللَّو نَ ْفسا إِال وسعها ََلا ما َكسبت وعلَي ها ما ا ْكتَسبت ربَّنَا ال تُؤ ِ
ِ
اخ ْذنَا إِ ْن
َ
ُ ُ ُ ً ُ ْ َ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ َ َ ََ ْ َ
الْ َم ُ
َّ ِ
ِ
ِ
ين ِم ْن قَ ْبلِنَا َربَّنَا َوال َُتَ ِّم ْلنَا َما ال طَاقَةَ لَنَا
نَسينَا أ َْو أ ْ
َخطَأْنَا َربَّنَا َوال ََْتم ْل َعلَْي نَا إِ ْ
صًرا َك َما َْحَْلتَوُ َعلَى الذ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ين ( )٢٨٦
بِو َو ْاع ُ
ف َعنَّا َوا ْغف ْر لَنَا َو ْارْحَْنَا أَنْ َ
ت َم ْوالنَا فَانْ ُ
ص ْرنَا َعلَى الْ َق ْوم الْ َكاف ِر َ
5. Q. S. Āl-„Imrān/3 :49

ئ األ ْكمو واألب رص وأُحيِي الْموتَى بِِإ ْذ ِن اللَّ ِو وأُنَبِّئ ُكم ِِبَا تَأْ ُكلُو َن وما تَد ِ
ِِ ِ ِ
َّخ ُرو َن ِِف
ََ
...بإ ْذن اللَّو َوأُبْ ِر ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ
َ ُ ْ
ِ
ِِ
ني ( )٤٩
بُيُوتِ ُك ْم إِ َّن ِِف ذَل َ
ك آليَةً لَ ُك ْم إِ ْن ُكْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
6. Q. S. Al-Nisā‟/4:76

الَّ ِذين آمنُوا ي َقاتِلُو َن ِِف سبِ ِيل اللَّ ِو والَّ ِذين َك َفروا ي َقاتِلُو َن ِِف سبِ ِيل الطَّاغُ ِ
وت فَ َقاتِلُوا أَولِياء الشَّيطَ ِ
ان إِ َّن
َْ َ ْ
َ َ ُ ُ
َ َ ُ
َ
َ
َكي َد الشَّيطَ ِ
ضعِي ًفا ( )٧٦
ان َكا َن َ
ْ ْ
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7. Q. S. Al-Nahl/ 16: 66

ِ ِ
ِ
ٍ
ني ( )٦٦
صا َسائغًا للشَّا ِربِ َ
َ ...وَدم لَبَ نًا َخال ً
8. Q. S. Al-Nahl/ 16: 78

واللَّو أَخرج ُكم ِمن بطُ ِ
ص َار َواألفْئِ َد َة لَ َعلَّ ُك ْم
ون أ َُّم َهاتِ ُك ْم ال تَ ْعلَ ُمو َن َشْيئًا َو َج َع َل لَ ُك ُم َّ
الس ْم َع َواألبْ َ
َ ُ َْ َ ْ ْ ُ
تَ ْش ُك ُرو َن ()٧٨
9. Q. S. Thāhā/ 20: 105-107

ِ
ك ع ِن ِْ
ص ًفا ( )١٠٦ال تَ َرى فِ َيها ِع َو ًجا
اْلبَ ِال فَ ُق ْل يَْنس ُف َها َرِِّّب نَ ْس ًفا ( )١٠٥فَيَ َذ ُرَىا قَ ً
َويَ ْسأَلُونَ َ َ
ص ْف َ
اعا َ
َوال أ َْمتًا ()١٠٧
10. Q. S. Al-Anbiyā‟/ 21: 69

ِ ِ
يم ( )٦٩
قُ ْلنَا يَا نَ ُار ُك ِوِن بَ ْرًدا َو َس ً
الما َعلَى إبْ َراى َ
11. Q. S. Al-Nāzi‟āt/ 79: 40

ِ
س َع ِن ا َْلََوى ( )٤٠
َوأ ََّما َم ْن َخ َ
اف َم َق َام َربِّو َونَ َهى النَّ ْف َ
12. Q. S. Al-Fīl/ 105: 1-5
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ِ َ)أَ ََل ََيعل َكيدىم ِِف ت١ ( اب الْ ِف ِيل
ِ َصح
ِ
ِ َ ُّف فَعل رب
ِ
يل
ْ
َ ْ ك بأ
ْ ُ َ ْ ْ َْ ْ
َ َ َ َ أَ ََلْ تَ َر َكْي
َ ) َوأ َْر َس َل َعلَْيه ْم طَْي ًرا أَبَاب٢ ( ضل ٍيل
ٍ ف مأْ ُك
ٍ ْ )فَجعلَهم َكع٤ ( )تَرِمي ِهم ِِِبجارةٍ ِمن ِس ِّج ٍيل٣(
)٥ ( ول
َ ْ ُ ََ
َ ص
ْ ََ ْ ْ
TABEL 4
DAFTAR AYAT-AYAT PENGOBAT MENURUT GURU FAHRUDDIN
BERDASARKAN URUTAN SURAT AL-QUR‟AN
No

Nama Surat

Ayat

1

Q. S. al-Fātihah

1-7

2

Q. S. al-Baqarah

156

3

Q. S. al-Baqarah

255

4

Q. S. al-Baqarah

284-286

5

Q. S. Āl-„Imrān

49

6

Q. S. al-Nisā‟

76

7

Q. S. al-Nahl

66

8

Q. S. al-Nahl

78

9
10

Q. S. Thāhā
Q. S. al-Anbiyā‟

105-107
69

11

Q. S. al-Nāzi‟āt

40

12

Q. S. al-Fīl

1-5

B. Pemahaman Ayat
1. Q.S.al-Fātihah/ 1: 1-7
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Menurut Guru Fahruddin Surat al-Fātihah merupakan suatu surat yang paling
lengkap dan paling mencakup segala isi dan maknanya. Ia mencakup segala
isiAlquran seluruhnya. Surat al-Fātihah ini juga dikenal dengan nama Ummu Alquran
(induk atau ibunya Alquran), “Ummu Al-Qur‟ān al-Fātihata limā quri‟at lahu”1oleh
karenanya ia sangat dilebihkan oleh Allah Swt. dalam segala aspeknya. Menurutnya
juga, di dalam surat al-Fātihah ada tujuh huruf yang tidak terdapat di dalam
kandungan surat tersebut, yakni:(jim)ج, (kha)خ, (tsa)ث, (syin)ش, (zai)ز, (zha)ظ,
(fa)ف. Lebih lanjut, beliau menjelaskan siapa yang membaca surat ini maka Allah
akan mengharamkan tubuhnya tersentuh api neraka.
Karena kelebihan itulah oleh Guru Fahruddin ayat tersebut sangat baik
digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi manusia, yaitu bagi seseorang yang
sering mengamalkannya maka akan banyak diberikan manfaat oleh Allah kepada
yang membacanya tergantung apa yang ia niatkan, sebagaimana sabda Nabi:
2

ِ َّال بِالنِّ ي
ات َوإََِّّنَا لِ ُك ِّل ْام ِر ٍئ َما نَ َوى
ُ إََِّّنَا ْاأل َْع َم

Menurut pemahamannya ayat ini bila digunakan untuk mengobati penyakit
seseorang dengan membacakannya kepada yang sakit insya Allah akan disembuhkan
dari penyakit yang dideritanya, dengan cara meniupkan bacaan Alquran (surat al1

Konteks hadis yang sebenarnya adalah

الفاَتة ملا قرأت لو.

Lihat Al-Syayīd Ahmad Ibn

Muhammad Husīn Ibn Musthafā al-„Idrūs, Mujarabāt al-Fawāidfī al-Shalāti wa al-„Awāid (T.t:
Sahabat Mitra Pengetahuan, T.th), h. 51.
2
Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abī Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasaī‟, Ibnu
Mājah, dan Ahmad.
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Fātihah) ke dalamair atau meniupkannya kebagian tubuh yang sakit. Dan bila di
rumah tersebut dibacakan surat al-Fātihahdan ayat al-Kursīniscaya ia akan
diselamatkan pada hari itu dari penyakit yang diperbuat oleh manusia atau jin.3
2. Q. S. al-Baqarah/ 2: 165

Menurut pemahaman Guru Fahruddin, ayat ini menerangkan bahwa sebelum
seluruh alam semesta ini diciptakan, baik itu surga, neraka, rezeki, dan temasuk
penyakit, adalah atas kehandak Allah, dan kelak semuanya termasuk kita akan
kembali kehadapan Allah. Menurutnya, kita patut berterimakasih kepada Nabi kita
Muhammad Saw. karena “Awwalu mā khalaqa al-Asyyā nūri min nūrihi”4 (awalawal sesuatu yang dijadikan adalah dari nur Nabi Muhammad Saw.). Sebelum
makhluk-makhluk yang lain diciptakan, dunia dan akhirat, air, termasuk kita,
kesemuanya itu dijadikan oleh Allah dari nur Muhammad, termasuk penyakit, dan
obatpun juga dari nur Muhammad. Lebih lanjut Guru Fahruddin memaparkan bahwa
semua itu hanyalah sebuah nama, yang pada intinya adalah nur Muhammad jua. Jadi,
penyakit bertemu dengan obat, sebagaimana firman Allah:
5

ور َعلَى نُور
ٌ ُن

3

Wawancara dengan Guru Fahruddin, Tanggal 01 Januari 2015.

4

Konteks lengkap hadisnya adalah

ِ
صلَّى ااُ َعلَْي ِو َو َسلَّ ْم ِم ْن
َ ِّا َّن ااَ َخلَ َ قَ ْب َل ْاالَ ْشيَاء نُ ْوِر نَبِي
َ ك َُ َّم ٌد

ِنُوِره,lihat Sayyid Anīs bin „Alawi bin „Ali al-Habsyī, Simtu al-Durār h. 19.
ْ 5
Lihat Qur‟an surat an-Nūrayat 35.
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Dari sini menurut Guru Fahruddin ayat ini bisa dipakai untuk penyembuhan
segala penyakit dengan membacakan surat al-Baqarah ayat 165 tersebut kemudian
meniupkannya kedalam gelas atau botol yang berisiskan air putih. Namun, menurut
Guru Fahruddin hal tersebut terlebih dahulu harus kita ketahui asal mula kejadian
makhluk, yakni bermula dari nur Muhammad, juga kejadian si pasien adalah berawal
dari nur Muhammad, penyakit yang dikeluhkan juga berawal dari nur Muhammad, air
sebagai media pengobatan juga berawal dari nur Muhammad, yaitu dengan cara
memegang gelas atau botol yang berisikan air putih tersebut, beserta di dalam hati
terbesit asal mula kejadian makhluk tadi, yakni dari nur Muhammad, namun Allah
jua yang berkehandak.6
3. Q. S. al-Baqarah/ 2: 255(āyat al-Kursī) danQ. S. al-Baqarah/ 2: 284-286
(āmanaal-Rasūl)
Menurut pemahaman Guru Fahruddin surat al-Baqarah, ayat 225 dikenal juga
dengan āyatal-Kursī, menurutnya bahwa ayat ini disebut juga Sayyidat al-Qur‟ān
atau penghulunya Alquran. Ayat inibanyak sekali mengandung manfaat bagi
manusia,sebagaimana jika seseorang mengamalkannya maka ia akan dipeliharakan
dari gangguan-gangguan apapun, terutama gangguan makhluk-makhluk gaib yang
jahat seperti jin-jin. Disamping itu āyat al-Kursītersebut juga dapat digunakan untuk
menenangkan pikiran, memudahkan paham pada pelajaran dan menyadarkan orang
yang kesurupan. Sebab orang yang kesurupan biasanya diganggu oleh jin-jin
6

Wawancara dengan Guru Fahruddin, Tanggal 04 maret 2015.
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jahat.Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa setan pernah membeberkan tentang
fadilah ayat tersebut kepada salah satu sahabat Nabi. Berkata setan; “bila engkau
tidur, bacalah ayat al-Kursī, pasti engkau akan selalu dijaga oleh Allah dan setan
tiada menghampiri engkau sampai pagi”.
Lebih lanjut menurutnya āyat al-Kursītersebut merupakan salah satu ayat
yang didalamnya tersusun kekuatan-kekuatan Allah Swt.,kekuatan itu bukan hanya
sekedar kekuatan untuk menghadapi kejahatan di dunia saja, akan tetapi kekuatan itu
juga untuk menghadapi kejahatan yang merusak dalam diri manusia dan kejahatan
yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk jin. Kekuatan itu tidak dimiliki oleh
manusia, bangsa jin, iblis, atau malaikat, melainkan kekuatan itu hanya dimiliki oleh
Allah Swt.
Begitu pula dengan ayat āmanaal-Rasūl(Q. S. al-Baqarah/ 2: 284-286) juga
digunakan untuk menyadarkan orang yang kesurupan karena di dalam ayat tersebut
berisikan pujian dan permohonan. Karena itulah menurut beliau kalau ingin terhindar
dan terpelihara dari segala kejahatan dan berbagai macam penyakit, maka mohon
bantuanlah dengan kekuatan Allah Swt. dengan membaca dan mengamalkan ayatayat Alquran tersebut sebelum tidur dan selesai shalat lima waktu.7
4. Q. S. Āl-„Imrān/3: 49

7

Wawancara dengan Guru Fahruddin, Tanggal 04 maret 2015.
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Menurut pemahaman Guru Fahruddin ayat ini bercerita tentang Nabi Isa yang
diberikan oleh Allah Mukjizat bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir,
menyembuhkan orang yang terkena penyakit kusta (penyakit kulit) dan lebih dari itu
ia dilebihkan oleh Allah Swt. bisa menghidupkan orang yang sudah mati, yang semua
itu juga atas kehendak dan izin Allah Swt. Dari sinilah menurutnya, ayat tersebut bisa
diambil tabarruk untuk penyembuhan penyakit, yakni dengan cara membacakan ayat
Alquran surat Āl-„Imrān ayat 49 tadi kedalam air putih atau dengan cara
menuipkannya kebagian yang sakit. Namun semua itu tidak merubah keyakinan kita
bahwa Allah-lah pemilik segalanya. Oleh karena itu, menurutnya kita disuruh untuk
berdo‟a sebagaimana firman Allah dalam surat al-Mu‟min ayat 59.
8

َستَ ِج ْ لَ ُك ْم
ْ اُْدعُ ِوِن أ

5. Q. S. Al-Nisā‟/4:76

Menurut pemahaman Guru Fahruddin, ayat di atas bisa digunakan untuk
memecah guna-guna, seperti santet, parang maya dan sebagainya.Menurut
pemahaman beliau, kata-kata

يُ َقاتِلُو َن

(yuqātilūna)dalam ayat ini bermakna

peperangan. Yakni peperang antara orang yang berada di jalan Allah dengan orangoang di jalan Tagut yakni setan, jin-jin dan makhluk-makhluk yang jahat yang suka
mengganggu orang. Menurutnya, pada hakikatnya tipu daya setan itu sesungguhnya
lemah.

8

Wawancara dengan Guru Fahruddin, Tanggal 23 April 2015.
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Dari sinilah ayat tersebut bisa di ambil tabarruk dalam hal pengobatan, yang
mudah-mudahan makhluk-makhluk yang jahat seperti jin-jin dan setan tadi menjadi
lemah dan tak berdaya. Adapun caranya yaitu dengan meminumkan air yang sudah
dibacakan ayat tersebut kepada orang yang terkena guna-guna, santet, atau parang
maya. Atau apabila ditempat tinggal kita ada yang meletakkan sesuatu yang membuat
orang yang ada di dalamnya merasa tidak tenang atau sering marah-marah atau oleh
masyarakat Banjardinamakan juga dengan “pembenci”9maka cukup dengan
memercikkan air tersebut ke seluruh bagian ruangan rumah.10
6. Q. S. al-Nahl/ 16: 66

Menurut pemahaman Guru Fahruddin pada ayat di atas, wanita-wanita yang
melahirkan anak, ketika itu juga rezeki si anak tersebut dijamin oleh Allah Swt. Air
susu yang mengalir dari tetek ibunya itulah makanannya, namun yang namanya air
adakalanya bisa naik, turun, atau bahkan kering. Jika hal itu terjadi pada sang ibu
maka ayat 66 pada surat an-Nahltersebut bisa dijadikan penawar agar ASI sang ibu
berjalan lancar dan agar mudah ditelan bagi yang meminumnya sebagaimana makna
akhir dari ayat tersebut. Adapun caranya adalah dengan membacakan ayat tersebut
kemudian memukulkan polpen ke puting susu sang ibu. Hal tersebut sebagaimana
9

Dalam kepercayaan masyarakat Banjar, apabila dalam rumah tangga sering terjadi
pertengkaran antara suami isteri, padahal hanya sekedar masalah yang sepele. Mereka beranggapan
bahwa di dalam rumah tersebut ada seseorang yang meletakkan sesuatu yang dinamakan pembenci,
baik berupa benda yang diletakkan di dalam rumah atau air yang diminumkan ke salah satu pasangan
suami isteri tersebut.
10
Wawancara dengan Guru Fahruddin, Tanggal 23 April 2015.
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Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke batu, maka
terpancarlah dua belas mata air sehingga membuat mudah dari setiap suku-suku
meminumnya. Hal tersebut sebagaimana firman Allah:

ِ
ِ
ِ ْ اض ِر
ٍ َت ِمْنوُ اثْنَتَا َع ْشَرَة َعْي نًا قَ ْد َعلِ َم ُك ُّل أُن
اس
ْ اك
َص
ْ وسى ل َق ْوِم ِو فَ ُق ْلنَا
ْ اْلَ َجَر فَانْ َف َجَر
ْ َوإِذ
َ ب ب َع
َ استَ ْس َقى ُم
11 ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ األر
ين
ْ َم ْشَربَ ُه ْم ُكلُوا َوا ْشَربُوا م ْن ِرْزق اللَّو َوال تَ ْع َ ْوا ِِف
َ ض ُم ْفسد
Akan tetapi hal tersebutsebaiknya dilakukan oleh mahramnya sendiri. Namun
jangan melupakan rumus ketuhanan yakni semuanya dari Allah termasuk yang
membuat mudah air susu tersebut bisa mengalir juga karena izin Allah. Dari sinilah
menurutnya ayat tersebut bisa diambil tabarruk12 dalam hal pengobatan, yakni agar
air susu yang kurang lancar menjadi lancar agar si bayi tersebut mudah untuk
meminumnya.13
7. Q. S. al-Nahl/ 16: 78
Menurut pemahaman Guru Fahruddinpada surat di atas,ayat tersebut baik
dibaca dan diamalkan oleh ibu-ibu yang sedang mengandung supaya dimudahkan
11

Lihat Qur‟an Surat al-Baqarah ayat60.
Tabarruk secara bahasa artinya mencari berkah, yakni mencari kelebihan dan kebahagiaan.
Tabarruk kepada sesuatu berarti mencari/menyerap berkah dengan medea sesuatu itu. Ibnu Manzhūr
mengatakan; “Dalam bahasa Arab ada ungkapan tabaraktu bihi. Artinya akan menjadi beruntung
karenanya.” Sedangkan secara istilah ia berarti mencari berkah dengan medea sesuatu yang riil atau
abstrak, yang diistemewakan oleh Allah dengan kedudukan khusus. Ia diistemewakan dengan
dilimpahkan keberkahan dan punya efek bisa mendatangkan keberkahan kepada yang lain, atas
pertolongan-Nya tentunya. Misalnya, menyentuh Nabi Saw. atau menyentuh barang-barang
peninggalannya dengan harapan mendapat keberuntungan karena keberkahannya.
Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan tabarruk adalah keberkahan yang telah disematkan
oleh Allah kepada suatu benda atau seseorang sebagai wujud keistemewaannya, bukan yang lain. Lihat
Shobah Ali al-Bayati, Tabarruk Ceraplah Berkah (Energi Positif) Dari Nabi & Orang Saleh
(Surabaya: Pustaka Ilman, 2008), Cet. Ke-1, h. 12-13.
13
Wawancara dengan Guru Fahruddin, Tanggal 04 Maret 2015.
12
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dalam melahirkan, agar tidak merasa sakit seperti yang biasa dialami oleh ibu-ibu
yang sedang melahirkan. Hal tersebut menurutnyakarena ayat di atas bercerita tentang
anak yang di dalam kandungan itu pada hakikatnya bukanlah dikeluarkan oleh dokter
ataupun bidan, melainkan Allah Swt. yang mengeluarkannya sebagaimana makna
dari ayat tersebut. Lebih lanjut beliau mengatakan, pada syariatnya saja dokter
ataupun bidan tersebut yang mengeluarkannya, namun pada hakikatnya Allah-lah
yang mengeluarkan. Karena seandainya jika Allah hendak mengeluarkan anak yang
ada di dalam kandungan tersebut tanpa perantara dokter ataupun bidan, atau bahkan
yang lainnya niscaya Dia mampu mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam
keadaan tidak mengetahui sesuatupun.
Oleh karena itu, ayat 78 pada surat an-Nahl ini menurut Guru Fahruddin baik
sekali dibaca dan diamalkan oleh ibu-ibu hamil dengan harapan mudah-mudahan
Allah memudahkan dalam melahirkan dan tidak merasa sakit ketika melahirkan.
Namun perlu diketahui bahwa bukanlah ayat Alquran ini yang menyembuhkan,
membuat orang mudah dan tidak merasa sakit dalam melahirkan akan tetapi Allah-lah
yang menyembuhkan dan memudahkan dalam melahirkan karena semua urusan dan
kehendak adalah kepunyaan Allah Swt.14
8. Q. S. Thāhā/ 20: 105-107
Menurut pemahamn Guru Fahruddin, ayat ini bercerita tentang gununggunung yang Allah hancurkan sehingga menjadi datar bahkan tiada berbekas sama
14

Wawancara dengan Guru Fahruddin, Tanggal 01 Januari 2015.
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sekali. Dari sinilah, menurutnya ayat di atas bisa diambil tabarruk dalam hal
pengobatan sebagimana makna dari ayat tersebut, yakni jika ada seseorang terkena
penyakit bisul maka bacakanlah ayat tersebut dan tiupkan kebagian tubuh yang
terkena bisul, dengan niat mudah-mudahan penyakit bisul tadi hilang sebagaimana
halnya gunung-gunung tadi, yakni hilang tiada berbekas. Namun rumus ketuhanan
jangan sampai dibuang yakni, bukanlah ayat ini yang menyembuhkan, akan tetapi
pada hakikatnya Allah-lah yang menyembuhkan segala jenis penyakit tersebut.15
9. Q. S. al-Anbiyā‟/ 21: 69
Menurut pemahaman Guru Fahruddin, Ayat 69 dari surat al-Anbiyā‟ini
bercerita tentang Nabi Ibrahim yang dilempar kedalam api namun atas kehendak
Allah api tersebut menjadi dingin, walaupun api tersebut tetap masih menyala.
Menjadi dingin disini bukanlah dingin yang membahayakan, melainkan dingin yang
membawa keselamatan. Seandainya jika Allah tidak memerintahkan api tersebut
menjadi dingin dan membawa keselamatan atas Ibrahim niscaya dinginnya akan
membawa bahaya pada diri Ibrahim, bahkan ia bisa mati kedinginan.
Dari sinilah oleh Guru Fahruddin ayat tersebut bisa diambil tabarruk dalam
hal pengobatan, terutama sakit panas atau demam karena panas merupan sifat api.
Lebih lanjut menurutnya ayat di atas juga bisa dipakai untuk menghadapi orang yang

15
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sedang marah. Tentu rumus ketuhanan harus tetap ada, yakni Allah-lah yang
menjadikan panas menjadi dingin dan menjadikan marah menjadi kasih.16
10. Q. S. al-Nāzi‟āt/ 79: 40
Menurut pemahaman Guru Fahruddin pada surat an-Nāzi‟ātayat 40 tersebut.
Sudah sepantasnya kita sebagai hamba takut kepada Tuhan yang menciptakan kita
yakni Allah Swt. Takut bukan berarti menjauh, melanggar apa-apa yang dilarangnya,
akan tetapi semakin ia takut kepada Allah Swt. maka semakin dekatlah ia kepadaNya, dengan berupaya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menahan
diri dari keinginan hawa nafsunya.
Lebih lanjut menurutnya, pada ayat wanaha al-Nafsa yang berarti menahan
hawa hafsu. Hawa nafsu adalah keinginan yang bertentangan dengan tuntunan agama,
ia selalu mendorong kepada hal-hal yang bersifat keburukan dan kebinasaan, namun
bisa juga mendorong kepada kebaikan, namun hal yang demikian hanya diberikan
kepada orang-orang yang tertentu yang dipelihara Allah. Apabila seseorang sanggup
menahan diri dari nafsunya, maka upaya tersebut merupakan penagkal sekaligus obat
bagi penyakit yang diakibatkan nafsunya.

Dari sinilah oleh Guru Fahruddin, ayat tersebut bisa digunakan dalam hal
pengobatan, terutama untuk mengobati orang yang kecanduan obat-obatan terlarang.
Dari hasil wawanca yang penulis lakukan, ayat tersebut cukup dibacakan dan
16

Wawancara dengan Guru Fahruddin, Tanggal 20 Februari 2015.
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ditiupkan kedalam botol yang berisi air putih, namun sebelumnya air tersebut harus
diletakkan di samping orang yang baru meninggal. Hal ini merupakan tafa‟ul17
semoga nafsu yang membawa kepada keburukan tersebut tadi menjadi mati
sebagaimana orang yang mati, sebagaimana firman Allah:
18

ت َوإِن َُّه ْم َميِّتُون
َ إِن
ٌ َِّّك َمي

dan semoga Allah gantikan dengan nafsu yang membawa kepada kebaikan,
membuat orang memandang menjadi tenteram dan senang, sebagaimana sambungan
ayat tersebut:
19

اْلَنَّةَ ِى َي الْ َمأْ َوى
ْ فَِإ َّن

Karena surga adalah tempat bersenang-senang. Artinya membuat senang orang
yang memandang.
Lebih lanjut lagi menurutnya ayat tersebut juga bisa digunakan untuk
memadamkan amarah sesorang dengan cara meminumkan air tersebut kepada orang
yang sedang marah. Namun dalam hal ini menurut Guru Fahruddin, kita jangan
melupakan hakikat kita sebagai hamba, yakni kita tidak berdaya upaya hanya Allahlah yang maha membolak balikkan hati seseorang.20
17

Tafa‟ul adalah menenungi tanda akan baik, optimis (paham atau keyakinan atas segala sesuatu
dari segi yang baik dan menyenangkan dan sikap selalu mempunyai harapan baik dalam segala hal).
Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Hidakarya, T.th), h. 306.
18
Lihat Qur‟an Surat al-Zumar ayat30.
19
Lihat Qur‟an Surat al-Nāziāt ayat 41.
20
Wawancara dengan Guru Fahruddin, Tanggal 04 Maret 2015.
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11. Q. S. al-Fīl/ 105: 1-5
Menurut pemahaman Guru Fahruddin pada ayat di atas,ayat tersebut bercerita
tentang pasukan yang ingin menghancurkan ka‟bah yang dipimpin oleh Abrahah
(Gubernur Yaman), namun sebelum pasukan tersebut memasuki kota mekah, pasukan
tersebut diserang oleh rombongan burung-burung yang melemparinya dengan batubatu kecil dari neraka yang terdapat di paruh dan kakinya. Disebutkan di dalam ayat
tersebut dengan sijjīl.Menurutnya “sijjīl” adalah merupakan batu yang ada di dalam
neraka yang tidak ada satupun makhluk yang berani mendekatinya.
Dari sinilah menurut Guru Fahruddin ayat ini bisa digunakan dalam hal
pengobatan, terutama untuk mengusir makhluk-makhluk gaib seperti orang yang
mengalami kesurupan atau kemasukan jin. Dalam menghadapi orang yang sedang
kesurupan tersebut maka bacalah surat al-Fīltersebut hingga sampai akhir ayat ke
empat, kemudian tiupkanlah ke biji lada atau ke ujung polpen, lalu sentuhkan biji
lada atau ujung polpen tersebut kebagian-bagian tubuh orang yang kesurupan tadi
terutama di bagian kaki dengan menyentuhkannya antara jari gajah dan telunjuk jari
kaki dengan harapan mudah-mudahan makhluk gaib yang jahat tadi musnah atau
terusir dari tubuh orang yang kemasukan jin atau kesurupan tadi.21
C. Aplikasi Pengobatan

21
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Ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengobati orang-orang yang sakit
dengan menggunakan ayat-ayat Alquran. Namun sebelum pengobatan dilakukan
terlebih dahulu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang menggunakan
ayat-ayat Alquran untuk mengobati orang yang sakit.
Berdasarkan itulah, maka uraian tentang tata cara atau aplikasi pengobatan
dengan ayat-ayat Alquran oleh Guru Fahruddin tersebut dibagi menjadi 4 bagian,
yaitu:
1. Syarat-syarat Melakukan Pengobatan
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat dirangkum syaratsyarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pengobatan, yaitu:
a) Berniat, maksudnya lebih dahulu berniat karena Allah Swt. dan berniat
melakukannya hanya untuk menolong orang sakit.
b) Suci/bersih, maksudnya orang melakukan pengobatan harus suci dari
hadas besar maupun hadas kecil.
c) Yakin sembuh, maksudnya menanamkan keyakinan kepada diri sendiri
dan kepada orang yang sakit bahwa Allah Swt. akan menyembuhkan
penyakit yang diderita.
d) Banyak berzikir, maksudnya orang melakukan pengobatan pada setiap
waktu siang atau malam, atau setelah selesai shalat lima waktu
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memperbanyak zikir kepada Allah Swt. hal ini dilakukan agar kekuatan
atau tenaga dalam tubuh selalu bertambah.
e) Mengetahui sifat penyakit, maksudnya orang yang melakukan pengobatan
harus dapat mengetahui dan membedakan sifat-sifat penyakit, apakah
penyakit biasa, penyakit kronis atau hanya gejala saja. Hal ini
dimaksudkan agar dapat menentukan pengobatan yang dilakukan.kalau
penyakitnya kronis, maka pengobatan yang dilakukan berulang-ulang.
Sedangkan penyakit biasa atau hanya gejala penyakit saja, maka mungkin
hanya satu kali pengobatan saja dengan membacakan ayat-ayat Alquran.
f) Sabar, maksudnya orang yang melakukan pengobatan haruslah sabar
dalam mengobati orang yang sakit, sebaiknya orang yang sakit juga harus
sabar dalammenjalani pengobatan. Dan bila nantinya penyakit masih
belum sembuh setelah diobati, maka orang yang mengobati dan orang
yangsakit juga harus sabar.
g) Berlindung pada Allah Swt., maksudya orang yang melakukan
pengobatan maupun orang yang sakit (pasien) memohon perlindungan
pada Allah Swt. dari gangguan-gangguan makhluk-makhluk gaib (setan,
jin, dan iblis) yang dapat mengganggu jalannya pegobatan.22

2. Tempat, hari dan waktu pengobatan

22
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Tempat pengobatan yang dilakukan dengan menggunakan ayat-ayat Alquran,
menurutGuru Fahruddin pada dasarnya dimana saja boleh. Namun biasanya mereka
(orang-orang yang minta diobati) ditempat itulah melakukan pengobatan dengan
menggunakan ayat Alquran yang dibaca dengan air dingin di dalam gelas atau botol.
Jadi dalam hal ini bertempat di dalam rumah orang yang mengobati. Meskipun
demikian ada juga yang melakukan pengobatan kepada orang yang sakit di tempat
orang sakit itu sendiri, yaitu di dalam rumah pasien yang sakit tersebut, dan ada juga
ditempat pengajian (majelis) yang beliau isi.
Sedangkan

hari

atau

waktu

dilaksanakannya

pengobatan

dengan

menggunakan ayat-ayat Alquran ini berdasarkan hasil penelitian dan wawancara,
diketahui bahwa hari dan waktunya pada dasarnya boleh hari apapun dan kapanpun
waktunya. Semua ini dilaksanakan tergantung permintaan pasien (orang yang sakit)
atau bisa juga dilakukan sendiri.
Berdasarkan

keterangan

di

atas,

dapat

disimpulkan

bahwa

tempat

dilaksanakannya pengobatan biasanya di dalam rumah orang yang mengobati dan di
rumah pasien atau bisa juga di tempat pengajian. Sedangkan hari dan waktunya
kapanpun boleh.23
3. Bahan dan alat-alat yang digunakan
Berdsarkan hasil penelitian dan wawancara, diketahui bahwa bahan yang
disiapkan untuk pengobatan dengan menggunakan ayat-ayat Alquran yang dilakukan
23
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Guru Fahruddin tidaklah banyak, cuman hanya tigasaja yaitu air putih, lada dan
kapur. Sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan pengobatan biasanya hanya
dua saja, yaitu gelas dan botol untuk memuat air yang disiapkan.24

4. Prosesi dalam pengobatan Menggunakan Ayat-Ayat Alquran
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, ada beberapa cara yang
dilakukan dalam menggunakan ayat-ayat Alquran sebagai obat, yaitu:
a. Meniupkan bacaan ayat-ayat Alquran kedalam air
Dari data yang diperoleh, diketahui cara lain yang cukup sederhana untuk
mengobati orang yang menderita sakit, terutama penyakit demam dan kecanduan
obat-obatan ialah dengan membacakan ayat-ayat Alquran dengan meniupkannya
kedalam air. Adapun cara pengobatannya ialah:
Pertama,menyuruh pasien untuk berhadapan agar mudah melakukan
pengobatan.
Kedua,mengambil

air

yang telah disediakan di

dalam gelas atau

botol.Kemudian air itu di angkat kemuka mulut orang yang mengobati.
Ketiga,setelah itu memulai dengan membaca basmalah, pujian pada Allah
Swt. (membaca hamdallah) dan shalawat pada Nabi Muhammad Swt. bacaan
lengkapnya adalah:

24
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ِِ
ِ
ص ْحبِ ِو َو َسلَّ ْم
َ ص ِّل َعلَى َسيِّدنَا َُ َّم ْد َو َعلَى اَله َو
َ له َّم
ُ َّاَل
Dilanjutkan dengan membaca tawassul:
“Al-Fātihata Ilāhadhrati „Īsa bin Maryam bin Hānah”
Keempat, kemudian air tersebut dibacakan Alquran surat al-Fātihahsatu kali,
dan ditambah dengan membaca surat al-Anbiyā‟ Ayat 69satu kali (untuk penyakit
demam), surat al-Nisa‟ ayat 76 satu kali (untu memecah guna-guna), dan surat alNāzi‟ātayat 40 satu kali (untuk mengobati orang yang kecanduan obat-obatan, dan
menghilangkan sifat marah seseorang). Adapun surat al-Nahlayat 78 ini digunakan
untuk pilungsur beranak,25dan surah al-Baqarah ayat 156 dan surat āl-„Imrānayat 49
digunakanuntuk kesemua penyakit.
Kelima, memerintahkan pasien untuk meminum airyang telah dibacakan ayatayat Alquran tersebut.
b. Meniupkan bacaan ayat-ayat Alquran kebagian tubuh

Pertama, meletakkan tangan kebagian tubuh yang sakit.
Kedua, memulai bacaan dengan membaca basmalah, pujian pada Allah Swt.
(membaca hamdallah) dan shalawat pada Nabi Muhammad Swt.
25

Untuk pilungsur beranak ini ditambah dengan do‟a

 اُ ْخُر ْج,ت ِعْي َسى
ْ  َم ْرَْ َولَ َد.َْت َم ْر
ْ  َحانَ ْو َولَ َد:

ِ ِ بِ ُق ْدرةِ الْمل,اَيُّهاالْمولُ ْدAmalan ini didapat dari Guru Zaini bin Abdul Ghani Martapura.Wawancara
. ك الْ َم ْعبَ ْو ْد
َ َ
َ

َْ

dengan Guru Fahruddin, Tanggal 23 April 2015.
Pilungsur adalah air yang diberi do‟a atau mantera untuk memudahkan melahirkan. Lihat
Abdul Djebar Hapip, Kamus Banjar-Indonesia, (Banjarmasin: CV. Rahmat Hafis Al-Mubaraq, 2008),
h.141.
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Ketiga, kemudian dibacakan Alquran surat al-Fātihah dan surat Thāhāayat 105107satu kali, dan dilanjutkan dengan doa:

ِ ْص
ِ ْ ف اِ ََل ذُالْ ِف َكر فَافَن سرَد ْام فُج
َّم
اِ ََل فَتَ ْح اِ ََل َعلِى اِ ََل َي
ُ
ْ وق اَ نَر َاك َج َهن
َْ ْ ْ

(ila fatah, ila „Alī, ila shayfi, ila dzu al-fikar, papan sardam pucuk api Neraka
jahannam)
Keempat, dan meniupkannya kebagian anggota tubuh yang terkena bisul tadi
sambil mengoleskan air kapur ke sekeliling bisul tadi.
c. Memperbanyak membaca Alquran
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bila seseorang menderita sakit disaat
melahirkan, maka sebelum melahirkan seorang ibu yang ingin melahirkan atau suami
dari ibu yang ingin melahirkan anak disarankan untuk memperbanyak membaca ayatayat Alquran, terutama suratal-Nahlayat 78.
Adapun cara menggunakannya ialah:
Pertama, sebelum melahirkan, ketika anak masih dalam kandungan, terutama
mendekati hari dan tanggal kelahiranna bayi, hendaknya terus mengamalkan ayatayat Alquran tersebut, baik setelah selesai mengerjakan shalat lima waktu, maupun
disaat waktu luang.
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Kedua, setelah membaca dan mengamalkan ayat Alquran tersebut, maka
dilanjutkan dengan membaca do‟a, yaitu:

ِ ك إِ ِِّن ُكْن
ِِ
ني
َ َت ُسْب َحان
َ ت م َن الظَّالم
ُ
َ َْال إِلَوَ إِال أَن
sebanyak 41 kali sehari, dan juga membaca do‟a:

صَرا َط الْ ُم ْستَ ِقيم
ِّ اِ ْى ِدنَا ال
sebanyak 41 kali setiap selesai shalat lima waktu. Kemudian dilanjutkan dengan
do‟a:
“Yā Rahmān 3kali, yang ku kandung adalah Rahmān, masuknya dinikmat
Rahmān, keluarnyapun dinikmat Rahmān”.26
d. Mengamalkan dan membaca ayat Alquran
Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penulis denganGuru Fahruddin,
ternyata diketahui dengan mengamalkan membaca Alquran surat al-Baqarahayat 255
ditambah ayat 285-286dan surat al-Fīldapat menyembuhkan orang yang menderita
stress, menenangkan pikiran serta dapat menyadarkan orang yang kesurupan (pulasit).
Adapun cara pengobatannya atau cara menggunakan ayat-ayat tersebut di atas
ialah sebagai berikut:

26
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Pertama, orang yang ingin menyembuhkan penyakit stress dan menenangkan
penyakit gelisah, hendaknya orang tersebut disarankan untuk memperbanyak
membaca ayat-ayat Alquran di atas terutama surat al-Baqarahayat 255 dan ayat 285286,hal ini dilakukan terutama setelah mengerjakan shalat lima waktu.
Kedua, untuk mengobati atau menyadarkan orang yang kesurupan.Langkah
yang dilakukan ialah memegang kepala pasien atau memegang jari gajah dari orang
yang terkena kesurupan tersebut, kemudian membacakan ayat-ayat Alquran tersebut,
sambil menatap mata orang yang kesurupan tersebut.27
Dari rangkaian pembahasan di atas, dari data-data yang diperoleh dilapangan,
sehingga

ditemukan

berbagai

macam

variasi

cara

berinterkasi

dengan

Alquran.Kendati demikian, maka penulis akan menguraikannya lewat sebuah tabel,
agar lebih mudah dipahami sebegai berikut:
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