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Doa Membaca Buku  
Bacalah doa berikut ini sebelum mempelajari buku 

agama atau belajar agama Islam, ه ـ�  َش
آءَالـل  Anda akan :اِْن

mengingat apapun yang Anda pelajari: 
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Artinya: Ya Allah  ََوَجّل Bukakanlah pintu pengetahuan !عَّزَ
dan hikmah bagi kami, dan belas kasihanilah kami 

wahai Dzat yang Maha Agung dan Maha Mulia! 
(Al-Mustatraf, vol. 1, hlm. 40)

Catatan: Bacalah Salawat Nabi sekali sebelum dan 

sesudah membaca doa ini. 
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40 Pengobatan Spiritual 
(Termasuk Pengobatan Medis) 

Keutamaan Salawat Nabi   

Rasulullah    اهللاُ  َواٰلِهٖ َصّ&َ َوَسلَّم *َلَيِْه  bersabda, ‘Barangsiapa 

membaca Salawat untukku seratus kali di siang 

dan malam pada hari Jumat (dari terbenamnya 

matahari pada hari Kamis hingga terbenamnya 

matahari pada hari Jumat), niscaya Allah akan 

mencukupi seratus hajatnya – tujuh puluh di alam 

akhirat dan tiga puluh di alam dunia.   

 (Shu’abul Iman, vol. 3, hlm. 111, Ḥadis 3035)

 َ
ۡ
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َ
ۡوا َ)

*
ُ         بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
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40 pengobatan spiritual  

Bacalah Salawat Nabi satu kali pada saat memulai 

dan mengakhiri setiap doa. Jika pengobatan ini 

tidak terlihat hasilnya, anggap itu adalah kesalahan 

anda, jangan mengeluh dan tetap berprasangka 

baik kepada kehendak Allah  ََوَجّل  .عَّزَ

��� 

 

ُ   ُهوَ  .1 ِحْيُم   اّ�ٰ  الّرَ

Barangsiapa membacanya 7 kali setiap selesai 

Shalat, akan dijauhkan dari godaan setan dan 

dilimpahkan keimanan di akhir hidupnya 

ـ�ـلآءَا
اِْن َش  هل . 
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َ   َيـا .2 ُ  ا ٰ�ّ 
Dengan membaca ini sebanyak 100 kali 

sebelum tidur, seseorang akan dijauhkan dari 

godaan setan dan dari penyakit lumpuh dan 

saraf  َاِْن ش
ـ�ـلآءَا هل . 
 

 َملُِك   َيـا .3

Orang fakir miskin yang membaca ini 90 kali 

setiap hari akan dapat menyingkirkan 

kemiskinan  َاِْن ش
ـ�ـلآءَا هل . 
 

ْوُس  ا ـيَ  .4  قُّدُ
Siapapun yang membaca ini berulang kali saat 

melakukan perjalanan, tidak akan merasa lelah 

ـ�ـلآءَا
اِْن َش  هل . 
www.dawateislami.net
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 َالُم ـَس  ا ـيَ  .5
Membacanya sebanyak 111 kali dan melaksanakan 

Dam 1  kepada orang yang sakit, Allah akan 

memberikan pertolongan baginya  اِْن َش
ـ�ـلآءَا هل . 
 

 ِمُن ـ ُمَهيْ   اـيَ  .6
Jika orang yang sedang berduka membaca bacaan 

tersebut sebanyak dua puluh sembilan (29) 

kali sehari, dia akan mendapatkan keringanan 

atas kesedihannya. Terlebih lagi, dia akan 

dijaga dari derita dan kemalangan  اِْن َش
ـ�ـلآءَا هل . 

                                                           
1
 Amalan atau ritual yang dilakukan dengan cara yang baik dengan 

tujuan agar Allah  ََوَجّل   .mengabulkan suatu hajat._penerj عَّزَ
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 َعِزْيزُ  ا ـيَ  .7
Mengamalkan bacaan tersebut 41 kali sebelum 

bertemu pimpinan atau petugas dan sebagainya. 

Mereka akan mencurahkan kasih  kepadanya 

ـ�ـلآءَا
اِْن َش  هل . 
 

ُ ـُمتَ   اَيـ .8  َكّربِ
Mengamalkan bacaan ini 21 kali setiap hari, 

seseorang yang menderita ketakutan dari mimpi 

buruk, tidak akan menderita lagi dengan membaca 

doa tersebut  اِْن َش
ـ�ـلآءَا هل . (Diamalkan sampai sembuh.) 
 

ُ ـُمتَ   اَيـ .9 َكّربِ  
Orang yang membaca bacaan tersebut 10 kali 

sebelum bersetubuh dengan istrinya akan 

dianugerahi seorang anak yang sholeh  َاِْن ش
ـ�ـلآءَا هل . 
www.dawateislami.net
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 َباِرُئ  ا َيـ .10

Siapapun yang membaca ini 10 kali setiap hari 

Jumat, akan diberkahi seorang anak  َاِْن ش
ـ�ـلآءَا هل . 
 

ارُ  ا ـيَ  .11  قَّهَ

Jika seseorang membaca ini 100 kali ketika 

tertimpa malapetaka, kesulitannya akan dikurangi  

ـ�ـلآءَا
اِْن َش  هل . 
 

 َوّهَاُب  ا ـيَ  .12

Siapapun yang membaca ini 7 kali setiap hari, 

doanya akan Mustajab.   َاِْن ش
ـ�ـلآءَا هل . 
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 فَّتَاُح   اـيَ  .13

Siapapun yang membaca ini 70 kali setiap hari 

setelah Shalat Fajr dengan kedua tangan yang 

diletakkan di dada, segala keburukan dan kotoran 

di hatinya akan dihapuskan  اِْن َش
ـ�ـلآءَا هل . 
 

 فَّتَاُح  ا ـيَ  .14

Siapapun yang membaca ini 7 kali setiap hari 

(kapanpun), hatinya akan diterangkan  اِْن َش
ـ�ـلآءَا هل . 
 

 بَاِسُط  َيـا   ، قَابُِض   َيـا .15

Siapapun yang mengamalkan ini 30 kali setiap 

hari akan memperoleh kemenangan dari musuh-

musuhnya  اِْن َش
ـ�ـلآءَا هل . 
www.dawateislami.net
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عُ ـ َرافِ   َيـا .16
Siapapun yang mengamalkan bacaan ini 20 kali 

setiap hari, keinginannya akan dipenuhi  اِْن َش
ـ�ـلآءَا هل . 
 

 َبِصْريُ   اـيَ  .17
Siapapun yang mengamalkan ini 7 kali setiap hari 

saat waktu Ashar (saat mulai waktu Ashar sampai 

matahari terbenam) tidak akan menderita saat 

datangnya kematian  َاِْن ش
ـ�ـلآءَا هل . 
 

 عُ ـ َسِميْ   اـيَ  .18
Siapapun yang mengamalkan ini 100 kali setiap hari 

tanpa berbicara selama mengamalkannya dan 

kemudian berdoa, apapun yang ia minta akan 

dikabulkan  اِْن َش
ـ�ـلآءَا هل . 
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 َحِكْيُم   اـيَ  .19
Siapapun yang membaca ini 80 kali setiap selesai 

Sholat lima waktu setiap hari, tidak akan menjadi 

fakir  اِْن َش
ـ�ـلآءَا هل . 
 

 َجلِْيُل  ا َيـ .20
Orang yang mengamalkan ini 10 kali dan 

melaksanakan Dam atas harta kekayaan dan 

uangnya, dia akan dijamin aman dari pencurian 

ـ�ـلآءَا
اِْن َش  هل . 
 

 َشِهْيُد   اـيَ  .21
Orang yang mengamalkan bacaan ini 21 kali di 

pagi hari (sebelum matahari terbit) dengan satu 

tangan di dahi anak yang durhaka, sambil melihat 

ke langit, anak tersebut akan menjadi sholeh 

ـ�ـلآءَا
اِْن شَ   هل . 
www.dawateislami.net
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 َوِكْيُل  ا ـيَ  .22

Siapapun yang membaca ini 7 kali saat waktu 

Ashar akan mendapat perlindungan dari bencana 

ـ�ـلآءَا
اِْن َش  هل . 

 

 َحِمْيُد   اـيَ  .23

Jika seseorang tidak dapat menyingkirkan 

kebiasaannya dari bahasa kotor, dia harus membaca 

ini 90 kali dan melakukan Dam ke dalam sebuah 

gelas atau cangkir kosong. Kemudian, dia harus 

minum hanya dari gelas / cangkir tersebut; 

kebiasaan buruknya menggunakan bahasa kotor 

akan hilang  َش  ـ�ـلآءَا
اِْن هل . (Gelas untuk tempat Dam 

tersebut bisa digunakan selama bertahun-tahun.) 
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 ُمْح6ِْ   اـيَ  .24
Siapapun yang membaca ini 100 kali setiap 

Kamis malam (malam antara Kamis dan Jumat) 

akan dijaga dari azab kubur dan saat 

Hari Kiamat.  اِْن َش
ـ�ـلآءَا هل . 
 

 ُمْحِىيْ   اـيَ  .25
Saat menderita sakit perut atau kembung atau 

menghadapi resiko kehilangan beberapa organ 

tubuh, bacalah ini sebanyak 7 kali dan 

melaksanakan Dam untuk dirinya; bacaan ini akan 

meringankan penderitaannya   اِْن َش
ـ�ـلآءَا هل . 

(Durasi pengobatan: Sampai sembuh, lakukan 

paling sedikit sekali setiap hari.) 
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ُمِمْيُت  ا ـيَ  ، ِىيْ ُمْح  ا ـيَ  .26

Membaca ini sebanyak 7 kali setiap hari dan 

melaksanakan Dam untuk dirinya sendiri, sihir 

tidak akan mempan bagi dirinya  اِْن َش
ـ�ـلآءَا هل . 
 

 َواِجُد   اـيَ  .27
Siapapun yang mengamalkan ini di setiap butir 

makanan ketika makan, makanan tersebut akan 

menjadi Nur (menerangi) di dalam perutnya 

dan penyakitnya akan diobati  اِْن َش
ـ�ـلآءَا هل . 
 

 َماِجُد  َيـا  .28
Siapapun yang mengamalkan ini 10 kali, dan 

melaksanakan Dam ke dalam minuman atau 

lainnya dan kemudian diminum, tidak akan jatuh 

sakit (sakit parah)  اِْن َش
ـ�ـلآءَا هل . 
www.dawateislami.net
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 اِحُد وَ   اـيَ  .29
Siapapun yang merasakan ketakutan dalam 

kesepian perlu mengamalkan ini 1001 kali ketika 

sendiri, ketakutan akan dihilangkan dari hatinya, 

ـ�ـلآءَا
اِْن َش  هل . 
 

 قَاِدرُ  َيـا  .30

Siapapun yang membiasakan untuk mengamalkan 

ini saat mencuci setiap bagian tubuh saat wudhu, 

musuh tidak akan mampu menculiknya  َاِْن ش
هلـ�ـلآءَا . 
 

 قَاِدرُ  َيـا  .31

Membaca ini 41 kali ketika dalam masalah, 

masalahnya akan hilang,  اِْن َش
ـ�ـلآءَا هل . 
www.dawateislami.net
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 ُمْقَتِدرُ  ا ـيَ  .32

Siapapun yang membaca ini 20 kali setiap hari, akan 

dirahmati dan dilindungi oleh-Nya  اِْن َش
ـ�ـلآءَا هل . 
 

 ُمْقَتِدرُ  ا ـيَ  .33

Siapapun yang membaca ini 20 kali setelah bangun 

tidur, pertolongan Allah  ََوَجّل  akan membantunya عَّزَ

dalam segala urusan  َاِْن ش
ـ�ـلآءَا هل . 
 

َ   َيـا .34  ُل  وَّ  ا
Siapapun yang mengamalkan bacaan ini 100 kali 

setiap hari, istrinya akan mencintainya  اِْن َش
ـ�ـلآءَا هل . 
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 ُمْعِ<ْ  َيـا  ،  عُ ـ َمانِ   َيـا .35

Jika suami tidak menyenangkan bagi istrinya, 

istri harus membaca ini 20 kali saat duduk di 

tempat tidur sebelum tidur. Suami juga 

mengamalkan hal yang sama saat istri tidak 

menyenangkan baginya. Perselisihan akan 

terselesaikan  َش  ـ�ـلآءَا
اِْن هل . (Diamalkan sampai 

masalah selesai) 

 

 َظاِهرُ   اـيَ  .36

Tulis ini di dinding rumah Anda, dinding tersebut 

akan dilindungi  اِْن َش
ـ�ـلآءَا هل . 
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 َرُؤْوُف   اـيَ  .37

Seseorang yang ingin orang lain yang tertindas 

bebas dari kekejaman penindas, perlu 

mengamalkan bacaan ini 10 kali dan kemudian 

mendekati penindas itu, penindas itu akan 

menerima campur tangannya  اِْن َش
ـ�ـلآءَا هل . 
 

 َغِىنُّ  َيـا  .38

Jika seseorang menderita sakit punggung atau 

lutut, tulang sendi atau di bagian tubuh 

manapun, dia harus membaca ini setiap waktu, 

rasa sakit itu akan hilang  اِْن َش
ـ�ـلآءَا هل . 
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 ُمْغِىنُ  ا ـيَ  .39

Amalkan ini sekali; laksanakan Dam di kedua 

tangan dan kemudian secara lembut usapkan 

kedua tangan pada bagian tubuh yang sakit, 

kesembuhan akan datang   اِْن َش
ـ�ـلآءَا هل . 
 

 عُ ـ َنافِ   َيـا .40

Siapapun yang membaca ini 20 kali sebelum 

melakukan pekerjaan apapun, pekerjaannya akan 

selesai seperti yang dia inginkan  اِْن َش
ـ�ـلآءَا هل . 
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15 PENGOBATAN ALAMI  
 

Dua tips untuk memanjangkan rambut 

1. Ambil Chebulic Myrobalan 250 gram, shikakai

125 gram dan biji klabet 125 gram; tumbuk 

semua bahan; rendam 2 sendok makan

tumbukan tersebut ke dalam air selama 

semalam sesuai syarat dan cuci rambut 

anda dengan air tersebut pada pagi hari 

setelah menyaringnya. Lakukan ini seminggu

sekali. Rambut rontok akan berkurang dan 

rambut akan mulai tumbuh panjang  َاِْن ش
ـ�ـلآءَا هل . 

2. Ambil Chebulic Myrobalan; campurkan air 

sesuai kebutuhan dan buat pasta kental, lalu 

oleskan pada kulit kepala (akar rambut) dan 

bilas setelahnya. 

www.dawateislami.net



40 Pengobatan Spiritual 
 

19 

Pengobatan alami sakit gigi dan bengkak 

3. Jika gusi anda bengkak dan mengeluarkan 

darah atau nanah, masukkan sedikit tawas ke

dalam air hangat kuku; saat tawas larut, oleskan

air tersebut ke gigi dan gusi. Cara tersebut dapat

mengurangi sakit secara signifikan  اِْن َش
ـ�ـلآءَا هل . 

Pengobatan alami diabetes 

4. Kunyah lima biji kapulaga besar pada pagi dan 

malam hari. Kesembuhan akan segera 

diperoleh  َاِْن ش
ـ�ـلآءَا هل . 

5. Ambil Chebulic Myrobalan, dan biji Eugenia 

jambolana, dan beberapa labu pahit dalam 

ukuran yang sama dan tumbuk hingga menjadi 

bubuk. Bubuk tersebut adalah obat yang baik 

untuk diabetes. Minum sesendok teh sekali 
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atau dua kali sehari untuk menstabilkan

penyakit ini. 

Pengobatan alami untuk nyeri saat haid 

6. Seseorang yang menderita nyeri perut, sakit 

punggung dan sebagainya saat menstruasi, harus

mengoleskan minyak di pusarnya. Cara ini 

dapat menghilangkan rasa nyeri  اِْن َش
ـ�ـلآءَا هل . 

Pengobatan alami untuk diare 

7. Telan setengah sendok daun teh dengan air, 

diare akan sembuh. Untuk anak-anak, cukup 

sejumput bubuk teh.  

8. Keringkan daun mint di bawah sinar matahari 

langsung, tumbuk dan simpan bubuknya di 

dalam botol. Pada saat menderita diare, 
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minum setengah sendok dicampur air pada 

pagi dan malam hari. Ini akan memberikan 

efek menenangkan di perut dan akan 

menyembuhkan diare  اِْن َش
ـ�ـلآءَا هل . 

Pengobatan alami untuk mencegah mimisan 

9. Setelah menyeka dengan menggunakan sehelai 

kain, bubuhkan beberapa tetes air lemon 

dengan bantuan alat penetes di kedua lubang 

hidung; ini akan menghentikan perdarahan di 

hidung  اِْن َش
ـ�ـلآءَا هل . 

Pengobatan alami untuk hidung tersumbat 

10. Pada saat menderita gangguan hidung 

tersumbat, yang menyebabkan susah bernafas 

pada malam hari, ambil beberapa daun 

intaran segar, lalu bersihkan, dan rebus dalam 
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air. Tambahkan sedikit garam dan ketika suhu

sudah hangat, basuh hidung dengan air 

tersebut. Gunakan juga untuk berkumur dua 

kali sehari. Cara ini dapat melegakan hidung 

yang tersumbat  اِْن َش
ـ�ـلآءَا هل . 

Dua cara pengobatan untuk cegukan 

11. Tutup hidung dan mulut dengan kantong 

kertas atau kantong plastik, dan tekan 

sehingga napas yang dihembuskan dari mulut 

dan hidung tidak keluar dari kantong; tetaplah 

bernafas di dalam kantong kertas/plastik 

tersebut. Ini akan menghentikan cegukan 

dalam waktu satu sampai dua menit  َاِْن ش
ـ�ـلآءَا هل . 
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12. Kunyah kapulaga ukuran kecil; telan dan 

minum segelas air dingin segera setelahnya. 

Cara ini akan menyembuhkan cegukan.

ـ�ـلآءَا
اِْن َش  هل . 

Tiga pengobatan alami untuk nafas tak sedap 

13. Makan bawang merah dan bawang putih 

mentah menyebabkan nafas tak sedap. Makan 

sedikit jahe dan kunyah hingga lembut benar;

cara yang sama, kunyah dan telan biji carom

(Ajwain) atau jaggery (gula Jawa) atau biji adas 

manis atau sedikit kapulaga, nafas tak sedap 

akan hilang  اِْن َش
ـ�ـلآءَا هل . 

14. Rebus 12 daun intaran dengan kira-kira 250

ml air, lalu saring daun dan berkumurlah 
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dengan airnya ketika air menjadi hangat-

hangat kuku. Ramuan ini adalah anti bakterial, 

yang pada umumnya digunakan tidak hanya 

untuk membersihkan mulut bagian dalam 

tetapi juga menyingkirkan nafas tak sedap. 

15. Berkumurlah dengan air garam hangat sebab 

unsur-unsur dari garam dapat menghilangkan

nafas tak sedap dengan menghilangkan sel-sel 

mati dalam mulut. 

��� 
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Berikan buklet ini kepada orang lain setelah 

selesai membacanya 

Raihlah pahala dengan mengedarkan buklet-buklet 

terbitan Maktabatul Madinah dan pamflet-pamflet 

yang mengandung pelajaran dan hikmah pada

acara-acara pernikahan, pemakaman, pertemuan, 

Walimatul ‘Urs, Maulid nabi SAW, dan lain-lain. 

Sediakan buklet-buklet di toko Anda sebagai hadiah

untuk pelanggan Anda dengan maksud memperoleh 

pahala. Bagikan setidaknya satu buklet atau pamflet 

yang mengandung pelajaran Sunnah untuk setiap 

rumah di lingkungan Anda dengan bantuan anak-

anak atau loper koran, dalam rangka melakukan

upaya dakwah dan memperoleh pahala yang besar. 
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