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Doa Membaca Buku
Bacalah doa (permohonan) berikut ini sebelum mempelajari
Æ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ÄǽȻ ȜøȹȒøȑƴˠ
buku agama atau belajar agama Islam, Ȑ
Ä ǩÄ Ȼ ¼È :
Anda akan mengingat apapun yang Anda pelajari.
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h
_AŋŬjƅAb^j ƆƠAAJĵZŽūļƧKĵŶžŰŠ
Terjemahan: Ya Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ! Bukakanlah pintu pengetahuan

dan hikmah bagi kami, dan belas kasihanilah kami wahai
Dzat yang Maha Agung dan Maha Mulia!
$O0XVWDWUDIYROKOP

Catatan: Bacalah Salawat Nabi sekali sebelum dan sesudah
doa ini.
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Wahai saudaraku, ingatlah bahwa setan akan menggunakan
segala tipu daya untuk mencegah anda membaca buku ini.
Tetapi jika anda membacanya sampai selesai, Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ
maka pola pikir anda akan berkembang dan selalu memiliki
sifat sabar dalam diri anda.

Fadilah membaca salawat atas Nabi Muhammad ȯ
Nabi ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻÅƣȻʄÄÇ ǭÄ adalah rahmat bagi seluruh alam. Beliaulah
nabi akhir zaman, yg mempunyai hak di surga. Beliau
bersabda: ‘Salawat yang kalian peruntukkan kepadaku adalah
nur (cahaya) pada Sirathal Mustaqim. Barangsiapa membaca
Salawat atasku 80 kali pada hari Jumat, maka 80 tahun dosadosanya akan diampuni.’
$O)LUGDXVELPD6DXUXO.KDWWDEMLOLGKOP+DGLV
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Kalajengking di atas punggung katak
Sayyiduna Yusuf Bin Hasan ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣÆ ȻǆÅ ƅÄ È §Ä mengatakan: Aku pernah
bersama Sayyiduna Zunnun al-Misri ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣÆ Ȼ ǆÅ ƅÄ È §Ä di dekat danau.
Tiba-tiba kami melihat kalajengking besar, dan seekor katak
besar muncul dari dalam danau. Kalajengking itu lalu naik ke
punggung katak. Dan mereka berenang menuju ke seberang
danau. Setelah melihat kejadian ini, kami bergegas ke seberang
danau itu. Ketika sampai, katak itu mulai menurunkan si
kalajengking. Kalajengking pun bergegas pergi ke arah lain.
Dan kami mulai mengikutinya.
Setelah beberapa lama, kami menyaksikan pemandangan
menakutkan. Seorang pemuda terbaring tak sadarkan diri dalam
keadaan mabuk. Tiba-tiba ular besar muncul, dan ular itu
merayap ke tubuh pemuda itu dan bersiap untuk memangsanya,
dan tanpa disangka, si kalajengking menyerang si ular besar
dan menyengatnya dengan racun berbisa yang membuat si
ular melepaskan pemuda yang tidak sadarkan diri itu, dan si
ular besar pun mati karena racun si kalajengking.
Setelah itu, kalajengking kembali ke tepi danau, melompat ke
punggung katak yang telah menunggu dan kembali ke sisi lain.
Dan pemuda itu masih terbaring tak sadarkan diri karena
mabuk. Sayyiduna Zunnun al-Misri ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣÆ Ȼ ǆÅ ƅÄ È §Ä membangunkan
pemuda itu sampai ia membuka matanya. Sayyiduna Zunnun
al-Misri ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣÆ Ȼ ǆÅ ƅÄ È §Ä berkata kepadanya, ‘Hai pemuda! Lihat,
2
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bagaimana Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ menyelamatkan hidupmu!’ ‘Dia ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣÆ ȻǆÅ ƅÄ È §Ä
menceritakan cerita yang sangat mengagumkan tadi kepada
pemuda itu dan kemudian dia menunjukkan ular yang telah
mati yang mau memangsanya.
Dan pemuda itu bangun dan terketuk hatinya untuk bertaubat
atas apa yang dilakukannya dengan penuh penyesalan kepada
Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ yang Maha Penyayang. Dan dia berdoa: ‘Ya Allah, ya
Tuhanku yang Maha Pengasih! Jika ini adalah bukti besarnya
rahmat dan kasih sayang-Mu kepada hamba-Mu yang tidak
taat kepada-Mu, pasti sangatlah besar rahmat dan kasih
sayang-Mu kepada hamba-hamba-Mu yang selalu taat kepadaMu.’
Dinyatakan: Kemudian pemuda itu melangkah pergi menuju
ke suatu arah. Sayyiduna Zunnun al-Misri ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣÆ Ȼ ǆÅ ƅÄ È §Ä bertanya:
‘Hendak ke mana anda akan melangkah?’ Dia menjawab:
‘Mulai sekarang saya akan menahan godaan kehidupan duniawi
dan pergi ke hutan (tempat sepi) untuk beribadah kepada
Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ yang Maha Pengasih dan Penyayang.’
8\RRQXO+LND\DDWKOPULQJNDVDQ 

Segala kehendak Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ tentu penuh dengan hikmah
Wahai saudara seiman, apakah kita sadar akan bagaimana
kasih sayang Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ yang tersirat di dalam kisah hikmah
tentang kalajengking dan katak yang menyelamatkan pemuda
mabuk dari ular yang mengerikan? Niscaya, kita tidak mampu
3
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memahami kebijaksanaan Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ yang mana setiap
kehendaknya penuh dengan hikmah. Dan yang perlu kita
ketahui bahwasanya orang yang kena musibah, dan juga orang
yang dilindungi oleh Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ dari musibah meskipun dia
belum meminta pertolongan-Nya adalah kehendak Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ Äǽ
yang penuh kebijaksanaan. Terkadang ketika seorang hamba
yang mengalami kesulitan, dengan rendah hati ia datang
menghadap Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ dan dirinya selalu beribadah dan taat.
Kadang apa yang terjadi itu menunjukkan bahwa Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ
memberikan pertolongan dan kasih sayang kepada hamba-Nya
dengan melindungi dia dari masalah yang akan datang. Oleh
karena itu, hamba yang awalnya tidak taat akan menjadi taat,
seperti perumpamaan kisah ‘kalajengking di atas punggung
katak’ tersebut di atas.
*XQDKDXQNDKD\VXGRRUDDK+HUJKDUL<D5DE
.HUՌDIZKD\H$MDOVDUSD\KD\NKDUL<D5DE
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Segala sesuatu yang Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ kehendaki adalah yang
terbaik
Hal ini diterangkan pada halaman 187, bagian 1 dari 413 halaman
kitab ‘Uyuun-ul Hikayaat, yang diterbitkan oleh Maktaba-tulMadinah, departemen penerbitan Dawat-e-Islami: Seorang
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hamba Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ yang soleh hidup di hutan. Dia memiliki
ayam jantan, seekor keledai dan anjing. Ayamnya digunakan
untuk membangunkan dia setiap pagi untuk salat. Untuk
mengangkut air dan hal-hal lainnya maka dia menggunakan
keledainya, dan yang terakhir anjingnya dia gunakan untuk
menjaga rumah dan barang-barangnya. Suatu hari seekor
rubah telah memakan semua ayamnya. Keluarganya pun
menjadi khawatir tentang kerugian ini, tetapi orang yang
berbudi luhur ini memiliki kesabaran dan berkata: ‘Apa yang
Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ kehendaki adalah yang terbaik.’
Setelah beberapa hari, serigala memangsa keledai, dan
keluarganya pun merasa sedih dan rugi, tetapi hamba Allah
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ yang berbudi luhur ini mengulang kata-kata yang sama:
Ȑ
‘Apa yang Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ kehendaki adalah yang terbaik.’
Tidak lama kemudian, anjingnya pun jatuh sakit dan mati.
Mengenai kejadian ini, ia menegaskan hal yang sama dan
berkata: ‘Apa yang Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ ǽÄ kehendaki adalah yang terbaik.’
Beberapa hari kemudian, pada malam hari perampok menyerang
hutan dan desa tempat tinggal sang hamba Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ini. Sang
perampok biasanya mengetahui rumah yang akan dirampok
itu dari suara binatang. Mereka merampok kekayaan dan harta
benda penduduk desa, dan membawa mereka sebagai tawanan.
Karena kebetulan tidak ada hewan di rumah hamba Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ
tadi, berarti tidak ada suara yang datang dari rumahnya, dan
para perampok itu tidak bisa mengetahui rumahnya dalam
5
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kegelapan. Sehingga hamba Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ yang taat tadi tetap
aman dari bencana tak terduga ini. Dan hal ini membuktikan
kesabaran dan keimanannya, bahwa ‘Apa yang Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ
kehendaki adalah yang terbaik.’
Ռ8\XXQXO+LND\DDWKDODPDQULQJNDVDQ

Semoga Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ selalu melimpahkan rahmat dan ampunanNya kepada kita semua.
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Ketika perampok datang kepada kita ....???
(apa yang harus kita lakukan)
Saudara seiman! Melalui sebuah perumpamaan di atas kita
telah belajar bahwa ketika kita masuk ke dalam sebuah
permasalahan (masalah apapun), seperti menderita penyakit,
menghadapi pengangguran atau mengalami hal lain seperti
kesulitan dan sebagainya, kita harus menerimanya dan
mengatakan bahwa: ‘Apa-apa yang telah dikendaki Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ
adalah yang terbaik.’ Dan mungkin saja permasalahan yang
lebih besar akan kita hadapi. Misalnya, ketika sebuah
perampokan berlangsung di rumah, sudah pasti korban akan
6
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rugi dari hartanya yang dirampok, tetapi ketika dia sabar dan
paham maka dia harus berkata: ‘Apa-apa yang sudah ditak
dirkan oleh Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ adalah selalu yang terbaik.’ Karena bisa
saja terjadi hal yang lebih berbahaya seperti hilangnya nyawa
bersama dengan hilangnya harta benda.
Kita harus ingat juga bahwa kadang-kadang kekayaan duniawi
bisa menjadi sumber masalah dan musibah yang lebih serius.
Misalnya, seseorang menang 50 juta rupiah sebagai hadiah
uang tunai dalam undian. Ternyata, itu adalah masalah sukacita
dan kegembiraan yang berlebihan, karena bagaimana dia akan
tahu jika hal itu terbukti bermanfaat atau berbahaya untuk dia.
Bisa jadi melalui uang ini ia akan menjadi mulia, yaitu dengan
membangun Masjid, tetapi bisa jadi juga perampok akan
membunuhnya karena kekayaan ini. Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ telah mengetahui
bahwa uang jutaan rupiah tersebut bukan untuk kemewahan
dan kesenangan melainkan sebagai sarana untuk membayar
biaya medis pengobatan penyakitnya sendiri atau anggota
keluarganya. Ya, itu bisa terjadi. Mari kita simak perumpamaan
berikut ini.

Transplantasi hati (perumpamaan)
Seorang pendakwah dari Dawat-e-Islami telah menceritakan
kejadian ini: ‘Salah seorang kerabat saya yang telah berjuang
keras sepanjang hidupnya mengumpulkan kekayaan yang
cukup hingga saat ini dia sudah memiliki sebuah perusahaan.
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Tetapi, dokter telah merekomendasikan transplantasi hati
untuk menyembuhkan penyakitnya yang diperkirakan akan
menghabiskan biaya 75 juta rupiah. Pada akhirnya, dia
sekarang berencana menjual pabriknya yang dibangun selama
bertahun-tahun untuk mengumpulkan biaya pengobatan.

Wahai saudara muslim!
Mari kita renungkan untuk lebih membuka mata kita! Betapa
senangnya seseorang ketika memulai bisnis dan melihat
kemajuannya tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa
semua uang dan kekayaannya akan digunakan untuk
transplantasi hatinya. Ingatlah dalam syariah dijelaskan bahwa
transplantasi organ tidak diperbolehkan.
-DKDQPD\Q+D\Q LEUDWND\Q\DVXQXPXQD\
0DJDUWXMKNR$QGKDNL\DUDQJREXQD\
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Sebuah badai cobaan
Wahai saudaraku yang dilanda kesulitan, jangan pernah putus
asa! Ujian dan cobaan adalah kunci kesuksesan di dunia dan
Æ
akhirat. Sayyiduna Anas ȜÅ ÈȚøÄǽȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ÅƣȻ ʝ
Ä §Ä telah meriwayatkan bahwa
Äǭ
 ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ Äǽ
Nabi Muhammad ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä bersabda: ‘Ketika Allah Ȑ
mencintai hamba-Nya, maka Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ ǽÄ menghujani dirinya
(sang hamba) dengan masalah dan ketika itu sang hamba
berdoa kepada penciptanya, ‘Wahai Allah Tuhanku,’ setelah
itu Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ mengatakan: ‘Wahai hamba-Ku! Aku akan
memberikan apa pun yang engkau minta, dengan Kukabulkan
langsung pada saat itu juga, atau akan Aku simpan untuk
akhiratmu.’ $O0DUD]ZDO.DIIDUDDWMLOLGKOP+DGLV
Hal ini dinyatakan pada halaman 525 jilid 1 buku setebal 853
halaman ‘Jahannam mayn Lay Jaanay walay A'maal’ yang
diterbitkan oleh Maktaba-tul-Madinah, departemen penerbitan
Dawat-e-Islami. Sayyiduna Mada’ini ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣÆ Ȼ ǆÅ ƅÄ È §Ä mengatakan:
‘Aku melihat seorang wanita di hutan dan berpikir bahwa dia
sangat makmur tapi ternyata dia sedang terkena musibah,
‘Saya dikelilingi oleh masalah dan penderitaan; pernah suami
saya menyembelih kambing, dan ternyata, salah satu putra
saya menirunya dan ingin menyembelih saudaranya dengan
cara yang sama dan kemudian suatu hari ternyata dia betulbetul melakukannya.
Setelah itu, dia lari keluar kebingungan. Ia berlari menuju
gunung yang merupakan sarang serigala lapar dan akhirnya
9
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dia menjadi mangsa serigala. Setelah itu ayahnya pergi untuk
mencarinya tapi dia juga meninggal karena kehausan. ‘Dia
(Sayyiduna Mada`ini) ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣÆ Ȼ ǆÅ ƅÄ È §Ä bertanya, ‘Bagaimana anda
tetap bersabar?’ Dia menjawab: ‘Masalah itu adalah luka yang
telah sembuh.’

Aku telah ikhlas dengan kebutaanku
Sayyidina Abu Bashir ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣÆ Ȼ ǆÅ ƅÄ È §Ä (buta atau tidak bisa melihat)
berkata: ‘Aku pernah pergi menemui Sayyiduna Imam Baaqir
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
ȜÈȦÄ ȒÄʋȻ Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻ ƣ
ü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä Ketika tangan beliau ȜÈȦÄ ȒÄʋȻ Ţǀ
Ä È §Ä menyapu wajah saya,
saya merasa takjub karena diberkahi kemampuan melihat
tetapi ketika beliau ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣÆ Ȼ ǆÅ ƅÄ È §Ä menyapunya kembali, saya
menjadi buta lagi. Sayyidina Imam Baaqir ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣÆ Ȼ ǆÅ ƅÄ È §Ä bertanya:
‘Manakah dari kedua kondisi ini, yang akan kamu pilih?’
 Apakah engkau ingin diberikan penglihatan atau tidak

buta tapi di hari akhir nanti engkau akan mempertang
gungjawabkan segala perbuatanmu di hadapan Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ?
 Atau engkau dijadikan oleh Allah

ȐÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ

tidak bisa melihat
di dunia ini tetapi dicatat sebagai ahli surga tanpa hisab?

Dan akupun dengan rendah hati mengatakan: ‘Aku akan ikhlas
menjadi buta agar kelak menjadi ahli surga tanpa hisab.’
6KDZDKLGXQ1XEXZZDKKOPULQJNDVDQ
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Orang yang terkena kesusahan akan melupakan semua
masalah!
Saudaraku muslim yang dirahmati Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ ǽÄ , kenikmatan
dunia tidak bisa menandingi bila dibandingkan dengan azab
Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ ǽÄ di akhirat. Satu hembusan angin dari neraka akan
membuat kita lupa kenyamanan dan kenikmatan seumur
hidup kita ketika di dunia, sama halnya dengan situasi dalam
masalah dan penderitaan duniawi dibandingkan dengan
syafaat di akhirat. Satu kali kunjungan singkat ke surga akan
membuat orang lupa akan semua kesusahan dan penderitaan
seumur hidupnya di dunia. Orang yang tertekan, setelah lupa
semua kesedihan, akan berpikir bahwa dia tidak pernah
mengalami kesulitan atau penderitaan itu.
Nabi ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ÅƣȻ ʄÄÇ ǭÄ bersabda: ‘Pada hari kiamat nanti,
penghuni neraka kebanyakan dari orang-orang yang bermaksiat
dan tenggelam dalam kenikmatan dunia. Orang-orang itu
akan dicelupkan sekali ke dalam panasnya api neraka dan
ditanya: ‘Hai manusia! Apakah kamu pernah melihat ada
kebaikan? Apakah kamu merasakan kenikmatan?’ Dia akan
menjawab: ‘Aku bersumpah demi Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ Äǽ Tidak.’ Sedangkan
penghuni surga adalah dari orang-orang yang tidak pernah
bermaksiat dan menghindar dari tenggelam di dalam
kenikmatan dunia serta tipu dayanya. Dia akan dimasukkan ke
dalam surga dan kemudian akan ditanya: ‘Hai manusia! Apakah
kamu pernah mengalami kesulitan? Apakah kamu pernah
mengalami kesusahan?’ Dia akan berkata, ‘Aku bersumpah
11
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demi Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ya Tuhanku! Tidak pernah, aku tidak pernah
menghadapi kesulitan dan kesusahan apapun ketika di dunia.
6DKLK0XVOLPKOP+DGLV

Gaun Iman (perumpamaan)
Para pembaca yang selalu dalam perlindungan Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ Äǽ!
Setiap kali musibah atau kesulitan menimpa kita, baik itu
masalah nasib kurang baik, sakit berkepanjangan atau masalah
yang tidak bisa terselesaikan, untuk situasi apapun kita harus
selalu bersabar agar mendapatkan pahala dan hadiah di akhirat.
ȜÆ øÈȦÄȒøÄǽ dengan rendah hati bertanya di
Sayyidina Daud »ÄȮøǦøȑȻ
ÄÇ
pengadilan hari akhir: ‘Ya Tuhanku! Apa balasan bagi manusia
yang selalu melatih kesabaran dalam menghadapi semua
kesulitan dan ujian dengan niat demi memperoleh ridho
Allah? Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ ǽÄ berfirman: ‘Balasannya adalah bahwa Aku
akan membuat mereka memakai pakaian dari Iman dan tidak
akan pernah melepaskannya.’ ,K\DXO XOXXPYROKOP

Semoga Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ Äǽ selalu mencurahkan rahmat-Nya kepada
kita semua dan mengampuni segala dosa kita.
:RK LVKTHKDTHHTLNL/D]]DWQDKLQSDVDNWD
-RUDQMRPXVHHEDWPHQJDWDNDQGDX&KDDUQDKLQKRWD

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
źŰŔ
ǔŔĶžû j ĸơA
12

www.dawateislami

Kalajengking Diatas Punggung Katak


Siapakah orang-orang yang sangat bersalah dari
kejadian Karbala?
Wahai saudara seiman! Dalam kekhawatiran dan permasalahan
individu apapun kita harus selalu ridho dan ikhlas dengan apa
yang Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ ǽÄ kehendaki dan takdirkan. Dan di samping
harus berusaha semampu kita, kitapun harus mencamkan
dalam hati bahwa masalah dan kesulitan atau ujian yang
menimpa adalah bukti kita disayangi oleh Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ ǽÄ . Kesulitan
para syuhada dan para sahabat ra yang ditawan pada kejadian
Karbala jutaan kali lipat lebih sulit dan susah dibandingkan
kesulitan yang kita hadapi saat ini.
Mereka menghadapi semua kesulitan dengan kesabaran dan
kebahagiaan sehingga menjadi layak untuk diridhoi Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ Äǽ.
Saat ini tidak semestinya kita kurang bersabar sehingga
menghilangkan pahala di akhirat. Tanpa perlu ragu, kita harus
melatih kesabaran dalam menghadapi cobaan dan permasalahan
duniawi, dan mempercayai bahwa kemiskinan serta ujian akan
membawa banyak kenyamanan dan kemudahan di akhirat
kelak.
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Kuburan atau makam yang bercahaya
Seorang pria soleh ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣÆ Ȼ ǆÅ ƅÄ È §Ä melihat Sayyidina Hasan Bin
Zakwaan ȘÈ üƅÈ Ǡ ÄÇ øȑ Ȼ ǆÅ ƅÄ È §ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒøÄǽ  dalam mimpinya setelah satu tahun
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kematiannya dan bertanya kepada kuburan yang memiliki
cahaya yang sangat terang. Dia ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣÆ ȻǆÅ ƅÄ È §Ä menjawab: ‘Itu adalah
kuburan milik mereka yang selalu sabar dalam menghadapi
kesulitan di dunia.’ 7DQELKXO0XJKWDUULQKOP
Wahai saudara seiman yang selalu dirahmati Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ ǽÄ !
Sudahkah kau melihat! Kuburan yang begitu gelap yang tidak
dapat diterangi oleh lampu elektronik dari dunia, jika Allah
Äǭ
menghendaki demi cahaya dari Nabi Muhammad ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä ,
kubur akan terang bagi orang-orang soleh yang selalu bersabar
menghadapi ujian di dunia.
.KXZDEPD\QEKLD\VDDQGKD\UDNDEKLGD\NKDQDWKD
-D\VDDQGKD\UDKDPDULTDEUPD\Q6DUNDUKD\






<D5DVRRODOODK$DNHUTDEUURVKDQNLML\H
=DDWED\VKDNDDSNLWRPDQEDՍHDQZDDUKD\
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Jikalau tubuh kita dipotong dengan gunting!
Setiap kali bencana atau kesulitan menimpa kita, itu semua
adalah untuk melatih kesabaran dan kelak akan menjadi
pahala. Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ berfirman dalam ayat 10 Surah Az-Zumar Juz
23:
14
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Sesungguhnya hanya orang-orang yang
dicukupkan pahala mereka tanpa batas.

bersabarlah

yang

>.DQ]XO,PDQ 7HUMHPDK$O4XUՍDQ @ -X]VXUDK$]=XPDUD\DW 

Mengenai ayat di atas, Sadr al-Afadil, 'Allamah Maulana
Sayyid Muhammad Na’imuddin Muradabadi ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣÆ Ȼ ǆÅ ƅÄ È §Ä telah
Æ
menyatakan: Sayyiduna ‘Ali ȜÅ ÈȚøÄǽȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ÅƣȻ ʝ
Ä §Ä berkata: ‘Kebajikan
setiap perbuatan baik akan ditimbang kecuali bagi orang-orang
yang memiliki kesabaran. Mereka akan diberikan beragam
berkah yang tak ada habisnya. Telah diriwayatkan bahwa orangorang yang bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan
ketika dibawa pada hari perhitungan (yaumul hisab), tidak
akan ada timbangan apapun yang diatur untuk mereka dan
tidak akan ada catatan perbuatan yang dibuka untuk mereka.
Hujan rahmat, pahala dan nikmat akan dicurahkan kepada
mereka. Orang-orang yang memiliki hidup nyaman di dunia
akan mendambakan ada di antara mereka. Mereka sampai
berharap tubuh mereka dipotong dengan gunting asalkan
mereka juga akan mendapatkan ganjaran dan pahala seperti
orang-orang yang punya kesabaran tadi.’ .KD]DLQXO ,UIDQKOP

Binatang buas yang merobek-robek perut
(perumpamaan)
ȜÆ øÈȦÄȒøÄǽ lewat
Suatu hari, di depan Nabi Musa kalamullah »ÄȮøǦøȑȻ
ÄÇ
seorang pria yang perutnya telah terluka parah akibat binatang
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buas. Nabi Musa »ÄȮøǦøȑȻ
ÄÇ ȜÆ øÈȦÄȒøÄǽ mengenal pria itu. Beliau berdiri di
sampingnya dan berdoa kepada Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ‘Ya Allah! Hamba
ini adalah hamba yang taat kepada-Mu, mengapa aku
menemukannya dalam keadaan seperti ini?’ Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ mengirim
wahyu, ‘Dia (laki-laki itu) telah memohon dan berdoa kepada-Ku
untuk mendapatkan status seperti itu, yang tidak bisa dicapai
dengan perbuatannya, sehingga untuk membuatnya mencapai
status itu maka Aku telah menempatkan dia dalam ujian ini.’
7DQELKXO0XJKWDUULQKOP

Anak kecil yang tertutupi lumpur (perumpamaan)
Saudaraku muslim yang dirahmati Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ Äǽ. Melalui
perumpamaan di atas, kita telah belajar bahwa Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ ǽÄ
memberikan ujian dan cobaan kepada hamba-Nya yang soleh
untuk mengangkat status dan derajat mereka. Kita tidak boleh
ragu bahwa apa saja yang dikehendaki Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ akan penuh
hikmah. Namun dalam hal ini, tidak hanya orang-orang soleh
saja yang diberikan ujian. Kadang-kadang, Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ ǽÄ bahkan
menguji orang yang penuh dosa sekalipun untuk membersihkan
mereka dari kotoran dosa mereka. Seorang pengamat terkenal,
È ÇȚȖÄ ÈøȑȻ ǆÅ ȖÄ øǕ
È §ȻÄ ȜÆ È ȦÄ ȒøÄǽ  telah
Hakeem-ul-Ummat Mufti Ahmad Yar Khan ¼ǀÄ
mengatakan dalam pidatonya: Sayyiduna Be Yazid Al-Bustami
ĀȠÆ øÄȊɌȑȻ ÆƣȻ ǆÅ ƅ
Ä È §Ä Ȼ ȜÆ ȦÄ ȒÄʋsedang melewati sebuah daerah dan melihat bahwa
seorang anak telah jatuh ke dalam lumpur dan tubuh serta
16
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pakaiannya penuh dengan kotoran lumpur. Kebanyakan orang
hanya berjalan melewati dan melihatnya tanpa peduli. Dari
kejauhan ibunya melihatnya, dan berlari ke arahnya. Setelah
memberinya dua tamparan, ibu itu mencuci pakaiannya dan
memandikannya. Melihat pemandangan ini, beliau mendapatkan
sebuah perumpamaan, dan Sayyiduna Be Yazid Al-Bustami
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
ȜÈȦÄ ȒÄʋȻ Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä berkata: ‘Perumpamaan itu persis bagaikan situasi
kita dengan rahmat Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ . Kita tenggelam dalam lautan
dosa, dan tak ada yang peduli! Tetapi rahmat Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ yang
membantu kita dengan kesusahan dan masalah agar kita
kembali kepada Sang Pencipta dan menjadi suci kembali
dengan air ibadah dan pertobatan. 0X DOOLP7DTULUKOPULQJNDVDQ
Ketika seorang ibu yang baik dan peduli dapat memberikan
beberapa hukuman untuk meningkatkan kemampuan serta
memperbaiki kondisi kita, maka Pencipta dan Pemilik kita,
Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ jauh lebih Pemurah dan Penyayang daripada
seorang ibu, yang juga membuat kita menjadi lebih baik
dengan beberapa bentuk ujian dan cobaan.
Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ ǽÄ mengangkat derajat dan menghapus dosa-dosa
hamba-Nya yang benar-benar percaya dengan memberikan
mereka ujian dan cobaan. Oleh karena itu, setiap kali ada
bencana atau kesulitan menimpa kita, ingatlah ayat kedua dari
Surah Al-Ankabut, juz 20:
17
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Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan hanya dengan
mengatakan, ‘kami telah beriman’ dan mereka tidak diuji.
>.DQ]XO,PDQ 7HUMHPDK$O4XUՍDQ @ MX]$O $QNDEXWD\DW 
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Tidak ada kebaikan
Sayyiduna Dahhaak ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣÆ ȻǆÅ ƅÄ È §Ä telah menyatakan, ‘Barang siapa
yang tidak diberi ujian dan cobaan sekali saja dalam 40 malam
maka bisa jadi setiap kebaikan darinya dicabut oleh Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ .’








0XNDVKDIDWXO4XORREKOP 

Sebuah pernyataan yang di dalamnya penuh dengan
hikmah dari setiap ujian dan cobaan.
Saudara seiman yang dirahmati Allah! Bencana, ujian, dan
kesulitan duniawi sering menjadi keberkahan dan hikmah
yang besar bagi seorang Muslim sebagaimana firman Allah
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ : ‘Ketika Aku menginginkan kebaikan untuk hamba-Ku,
Ȑ
maka Aku akan memberinya ujian dan cobaan di dunia untuk
menghapus dosa-dosanya, dengan cara memberinya penyakit,
atau menempatkan keluarganya dalam beberapa bentuk
kesusahan, atau melalui kemiskinan dan kemelaratan; dan jika
masih ada dosa, maka Aku akan memberikannya sakaratul
18
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maut yang pedih. Sehingga ketika ia akhirnya menemui-Ku
(meninggal dunia), maka ia menjadi seperti disucikan kembali
dari dosanya seperti hari ketika ibunya melahirkannya.
Demi Kemuliaan dan Keagungan-Ku, ketika Aku menginginkan
untuk menghukum seseorang, maka Aku akan memberinya
setiap kenikmatan di dunia; kadang-kadang dalam bentuk
kesehatan fisik yang baik, kadang-kadang dengan meningkatkan
rezekinya, kadang-kadang dengan kemakmuran keluarganya,
jika beberapa kenikmatan masih tersisa maka Aku membuat
kepedihan sebuah kematian terasa mudah baginya. Sehingga
setelah itu, ketika ia bertemu dengan-Ku (meninggal dunia),
tidak ada lagi yang tersisa dari kebaikannya yang dapat
menyelamatkan dirinya dari api neraka.’ 6\DUKXV6XGXUKOP

   
    Ǩ
Saudara muslim!
Dalam penjelasan di atas, orang seharusnya semakin takut dan
khawatir seiring dengan kenikmatan yang mengelilingi dirinya,
seperti punya kendaraan, bangunan, kekayaan, kesehatan dan
berbagai kenikmatan lainnya. Agar supaya mereka paham
akan balasan kebaikan yang dilakukan di dunia. Dan di sisi
lain melihat dirinya sendiri dikelilingi oleh kemiskinan,
bencana, penyakit dan berbagai penderitaan lainnya, kesulitan
dalam cobaan dan ujian sehingga harus memiliki kesabaran
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dan berbesar hati yang bisa menjadi sumber kenyamanan dan
kemudahan di hari akhir. Kami berdoa kepada Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ agar
memberi kita semua kebaikan dunia dan akhirat.
'DUWKDND LV\DQNL6D]DDEKRJL\D5DX]H-D]D
'LXQNLUDKPDWQD\VDGD\HKEKLQDKLQZRKEKLQDKLQ

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
źŰŔ
ǔŔĶžû j ĸơA
Kebijaksanaan yang unik dalam ujian dan cobaan
(perumpamaan)
Æ
Sayyiduna Ibnu ‘Abbas ǀȖÄ ȞÅ ÈȚøÄǽȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä  meriwayatkan bahwa Nabi
Å ʝ
ʄÄÇ ǭ
Muhammad ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä dengan rendah hati bertanya
Å
Ä
kepada Allah Ȑ Ç ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ : ‘Wahai Rabb! Kenapa orang-orang mukmin
yang taat kepada-Mu dan berusaha untuk menahan dan
menjauhi segala larangan-Mu tetapi Engkau menghilangkan
darinya kenikmatan duniawi dan dia mengalami penderitaan
dan kesengsaraan, sedangkan orang-orang yang tidak beriman
dan menentang-Mu justru Engkau menghapus kesulitannya di
dunia dan memberinya kenikmatan duniawi. (‘Apa hikmah di
balik ini?’) Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ ǽÄ mengirim wahyu kepadanya, ‘Seorang
hamba beserta masalahnya, ujian, cobaan, dan kesusahan juga
berada di bawah kehendak–Ku dan semua Kemuliaan dan
pujian adalah milik-Ku; dosa-dosa seorang mukmin akan
terhapus saat Aku memberinya ujian dan kesusahan, dan
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memisahkannya dari keduniawian. Maka ini (penderitaan dan
kesusahan) menjadi pelebur dan penghapus dosa-dosanya,
bahkan ketika ia akan bertemu dengan-Ku, Aku juga akan
menganugerahkan kepadanya kebaikan dan kenikmatan.
Sedangkan pada sisi lain orang yang tidak beriman diberi
beberapa kenikmatan di dunia, Aku melancarkan rezeki dan
menghilangkan kesulitan darinya; tetapi dengan demikian,
kenikmatan untuknya hanya di dunia ini. Ketika pada
akhirnya dia bertemu dengan-Ku (meninggal dunia), Aku
akan menghukum dia karena seluruh dosa-dosanya’.
,K\DXO XOXXPMLOLGKOP

Cobaan yang Allah langsung berikan
Saudara muslim yang diberkati Allah! Segala dan setiap
keputusan dan kehendak Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ sudah tentu penuh
hikmah; kita akan mendapatkan pahala dengan menunjukkan
kesabaran yang lebih besar daripada kesulitan dan cobaan itu,
karena kemalangan dan kesusahan (ujian) itu adalah untuk
meningkatkan derajat seseorang dan sumber penghapus dosaÄǭ
dosa. Jadi, Nabi Muhammad ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä bersabda: ‘Jika
Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Dia
akan memberikan ujian dan cobaan hanya di dunia ini.’
0XVQDG,PDP$KPDG%LQ+DQEDOMLOLGKOP+DGLV 

hi h  hh iġ ğ h
 ǓĵšȩĬAǔ
ŉųğ Ƥȇ
 Ŕ

hh ûĠ h
h û ȇA
ź ŰŔ
Ķžûj ĸơA
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Kesulitan di dunia lebih ringan daripada kesulitan yang
ada di akhirat
Saudara yang kucintai! Kita telah tenggelam di dalam kolam
dosa. Saudara yang kucintai! Alangkah baiknya jika setiap kali
ada musibah yang menimpa, kita tetap merasa dirahmati oleh
Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ Äǽ. Dengan ini, pola pikirnya adalah bahwa kita
terkena musibah hanya di dunia ini bukan di akhirat. Dengan
cara ini, semoga kita bisa menjadi lebih mudah melatih
kesabaran. Aku bersumpah demi Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ ǽÄ , kesusahan dan
kesulitan yang ada di dunia ini jauh lebih ringan untuk
ditanggung dibandingkan dengan kesusahan dan siksaan yang
ada setelah kematian. Mungkin seseorang dapat menanggung
ujian dan siksaan duniawi, tetapi bagaimanapun juga tidak
mungkin bertahan dari penderitaan dan kesulitan di akhirat.
Kalau ada yang mengklaim dan mengaku bahwa ia dapat
menanggung siksa kubur atau neraka, ia akan menjadi kafir.

Apa yang baik untuk kita, kita tidak tahu!
Saudara muslim yang selalu ada dalam lindungan Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ !
Apa yang dikehendaki Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ Äǽ, sudah tentu yang terbaik,
tapi kadang-kadang seseorang belum mengetahuinya dan
seringkali pada akhirnya semua itu lebih baik baginya. Meskipun
pada awalnya dianggap tidak menguntungkan. Al-Qur’an
menyatakan dalam ayat 216 dari Surah Al-Baqarah, Juz 2:
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Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu,
dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat
buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
>.DQ]XO,PDQ 7HUMHPDK$O4XUՍDQ @ MX]$O%DTDUDKD\DW 

Setiap orang harus siap untuk menghadapi ujian dan
cobaan
Saudara muslim! Sukses hanyalah bagi orang yang menjalani
kehidupannya dengan Iman. Ini adalah masalah yang sangat
halus seperti Setan yang terus-menerus menggoda untuk
melenyapkan Iman seseorang dengan trik andalannya. Oleh
karena itu, pada saat kita dalam musibah dan cobaan, setiap
saat kita harus tetap menerima dan ikhlas dengan ketentuan
Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ , untuk menunjukkan kesabaran itu tak ada batasnya.
Allah adalah Maha Kuasa dan pemilik semuanya. Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ
menjamin surga tanpa hisab untuk siapa saja yang Dia Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ
kehendaki. Dan Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ akan mencurahkan keberkahan
yang tak terhitung jumlahnya kepada orang yang bersabar
dalam menghadapi ujian dan cobaan dari-Nya.
Seorang mukmin yang sempurna adalah dia yang menjalani
kehidupannya dengan selalu bersyukur Kepada Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ dalam
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setiap kondisi. Yang paling disayangkan adalah seseorang yang
mendapati dirinya tinggal selama-lamanya di neraka karena
kufur kepada Allah ketika dikelilingi oleh kesulitan dan
penderitaan. Setiap Muslim harus siap untuk itu. Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ ǽÄ
berfirman dalam ayat 214 dari Surah Al-Baqarah, juz 2:

Á Á Ð Â Â ÐÁ Á Â
Á
 §Ä ÁǠǱȵȴZ]J.Ð ȗÐ ȚGÐ gÃ VÁ -Ð 
ÁÄ Â Á Á Â Ð Á Á
Á Á
Á
Â
Ð ɕ
Ã GÐ Ð Ã ȵÐ ȴZÁ Ðª_Ã OÄ Ð ÃJCÁªCÄ 0Á
  Ĕ

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal
belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang
terdahulu sebelum kamu?
>.DQ]XO,PDQ 7HUMHPDK$O4XUՍDQ @ MX]$O%DTDUDKD\DW 

Merobek daging dengan sisir
Mengenai ayat di atas, Sadr-ul-Afadil, ‘Allamah Maulana Sayyid
Muhammad Na’immuddin Muradabadi ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣÆ Ȼ ǆÅ ƅÄ È §Ä telah
menyatakan dalam Khaza’in-ul-‘Irfan halaman 71: ‘Namun
kamu tidak menghadapi kondisi seperti orang-orang yang
datang sebelum kamu’, ayat ini menerangkan mengenai
‘Ghazwah Ahzaab’ (perang parit) di mana umat Islam mengalami
kesulitan yang besar, cuaca dingin, kelaparan, dan sebagainya.
Ayat ini menjelaskan juga bahwa mereka telah didorong untuk
melatih kesabaran dan mereka sadar bahwa untuk melatih
kesabaran dalam kesulitan dan penderitaan di jalan Allah
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adalah bentuk cinta Allah kepada hamba-hamba-Nya sejak
zaman dahulu. Saat ini, penderitaan yang datang kepada
orang-orang sebelum kamu, belum datang kepadamu.
.KD]DLQXO,UIDQKOP

Hal ini dinyatakan dalam Sahih Bukhari: Sayyiduna Khabbaab
Äǭ
Bin Arat meriwayatkan: Nabi Muhammad ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä , yang
adalah penyatu umat islam, telah bersabda, ‘Di antara orangorang sebelum kamu, saat mereka telah jadi tawanan, sebuah
lubang telah digali dan lubang itu adalah untuk mengubur
mereka hidup-hidup. Mereka juga disiksa dengan gergaji
menjadi dua bagian dan daging mereka akan disisir dengan
sisir besi. Walaupun dengan penderitaan dan ujian yang sangat
berat ini mereka tidak pernah meninggalkan agama mereka’.
6DKLK%XNKDULMLOLGKOP+DGLVULQJNDVDQ

Fadilah menyembunyikan kesulitan
Saudara muslim! Daripada mengeluh dan berduka atas setiap
kesulitan dan penderitaan, lebih baik berusaha melatih kesabaran.
Tidak sabar dan mengeluh tidak akan menghilangkan atau
mengurangi masalah, tetapi malah menyebabkan seseorang
kehilangan pahala yang besar dari sifat mengeluh. Sangat sia-sia
mengeluh dan putus asa ketika berada dalam ujian dan kesulitan.
Æ
Sayyiduna Ibnu ‘Abbas ǀȖÄ ȞÅ ÈȚøÄǽȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ÅƣȻ ʝ
Ä §Ä  meriwayatkan bahwa
Äǭ
Rasulullah ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä telah bersabda: ‘Barangsiapa yang
mendapatkan kesulitan dalam masalah finansial atau
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kesehatannya dan dia terus menyembunyikannya tanpa
mengungkapkan itu kepada orang lain, Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ memiliki
hak untuk memaafkannya.’
$O0X MDPXO$ZVDWMLOLGKOP+DGLV

Aku tidak bisa tidur karena sakit gigi geraham
(perumpamaan)
Hujjatul-Islam, Sayyidina Imam Muhammad Bin Muhammad
Ghazali ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣÆ Ȼ ǆÅ ƅÄ È §Ä telah meriwayatkan: Sayyiduna Ahnaf Bin
Qais ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣÆ Ȼ ǆÅ ƅÄ È §Ä mengatakan: saya memiliki sakit parah di gigi
geraham dan itu menyebabkan saya menjadi kurang tidur
semalaman. Keesokan harinya saya mengeluh kepada paman
saya ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣÆ Ȼ ǆÅ ƅÄ È §Ä bahwa saya tidak bisa tidur sepanjang malam
karena sakit gigi geraham. Aku mengeluh tiga kali. Kemudian
dia ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣÆ Ȼ ǆÅ ƅÄ È §Ä berkata, ‘Engkau mengeluhkan banyaknya rasa
sakit yang menyebabkan engkau sulit tidur padahal hanya
untuk waktu satu malam! Sudah 30 tahun aku kehilangan
penglihatanku, tapi aku tidak pernah mengeluh kepada siapa
pun.’ ,K\DXO XOXXPMLOLGKOP
Semoga Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ Äǽ selalu mengasihi mereka dan mengampuni
kita semua.

û h û k ğ h û 
ǻjŲƅAƱ
j ǻjŲA
j j ȍAj aĵƎ

h ûh h  h h iġ ğ h
ğ
űŰŎh bh jȔ
ȳ Abj
ŷžŰŠǓĵšȩĬAǔŔ
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=DEDQSHUVKLNZDHUDQMRDODPOD\DQDKLQNHUWD\
1DELND\QDDPOD\ZD*KDPPHQJDWDNDQJKDEUD\DQDKLQNHUWD\


hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
źŰŔ
ǔŔĶžû j ĸơA

32 Pengobatan Spritual
Tiga cara untuk menemukan orang hilang
 ÅÇ ǕÄ ǀȥÄ  pada keempat sudut kertas pengumuman
1. Tuliskan Ȉ
orang hilang, selalu berdoa di tengah malam1 dan selalu
mengangkat kedua tangan kita sambil berdiri di bawah
langit terbuka. Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ ÄǽȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ orang yang hilang akan
kembali segera atau kita akan menerima berita tentang
dia. (Durasi: Sampai tujuannya terpenuhi).

2. Melaksanakan dua rakaat salat sunah setiap hari selama
40 hari dan setelah setiap dua rakaat membaca »
 Å ȠÅÈ ȦÄÇ ȉǀȥÄ Åʟǀ
Ç Ä ȥÄ 
119 kali. Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ ǽÄ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ¼È Æ orang yang hilang akan kembali.

3. Ucapkan ɟÅ Çü Ȓȑ ȭÄÇ Æ ɟÄ ü ȑÆĂ ȭ
 Ä  1008 kali, jika kita kehilangan sesuatu
atau seseorang Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ ÄǽȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ; sesuatu atau orang yang
hilang tersebut akan ditemukan. (Durasi: Sampai
tujuannya terpenuhi.)


1

tengah malam di sini mengacu pada waktu ketika ¾ malam atau fajar sadiq. (catatan
penerjemah)
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Menemukan orang, kendaraan atau harta yang hilang
4. Selain mempercayai kebesaran Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ ǽÄ , bacalah kalimat
berikut semampu kita ketika berjalan dan sebagainya,
tidak masalah kita mempunyai wudhu atau tidak:


ȔÆ ȦÈ ǕÆ Ǡȑ
È Ǡȑ
 È Æǃ ȔȦÈ ÆȒÄʅÆÇ §ǀ
ÄÇ ȘÆ Ȗü Ǖ
ÄÇ ɟÆ ÇüȒȑȔÆ Ǧ
Ä ȥÄ  ʢü ȠÈ ȕÅ ÆÇ §Ä ǀȥÄ



Ketika melakukannya, hendaklah membaca salawat untuk
Äǭ
 ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ ǽÄ Ȼ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩ
Ä Ȼ ¼È Ækita akan
Nabi ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä beberapa kali. Ȑ
menemukan orang, harta, atau kendaraan yang hilang,
bahkan kebutuhan lainnya juga akan terpenuhi, ȻȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ .
Ȑ

Tiga cara untuk memenuhi kebutuhan

5. Menulis ɟÅ Çü ȒȑÄ  ǀȥÄ  39 kali, ikatkan di sekitar lengan atau
kalungkan di leher dan pergi ke perusahaan untuk
melamar pekerjaan, maka kebutuhan kita akan terpenuhi.
 Æ ǠÄ ŎÈ Æ ȭ
 È ¾Ä ºÆ ȮÄ ǒÄ Èȑ  Ä¦ ǀȥÄ 321 kali dan memberi manisan
6. Membaca»
(permen) kepada semua anak-anak yang bisa dijangkau.
Maka keinginan kita akan terpenuhi.
7. Biasakanlah membaca kalimat mulia di bawah ini saat
berjalan, duduk, dan berdiri. Tidak masalah kita mempunyai
wudhu atau tidak, Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ Ȼ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ kebutuhan kita akan
terpenuhi:
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 È ÄÇ ȒÄȉ
È Æ Ä ȒȦÈ ǕÆ ǈ
Æ ÇüȒȑºÄ ȠÈ ǥÅ §Ä ǀȥÄ  Ŷ
 ȯ ɟ
È Æ ŎÈ §Æ ¥È Ä  ų
È Æ Ä ȒȦÈ ǥÆ ¾
Ä ǈÄ șÈ Ä  ų
Cara untuk menghentikan hujan salju
8. Tulislah dua nama Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ ǽÄ ini ƠǰÆ
 Å ȅ ǀǙÄ ǀȥÄ ǸÅ ȅÆ ǀǕ
Ä ǀȥÄ ơ pada sisi
berlawanan dari besi dengan jari dan taruh di bawah
langit terbuka. Maka ȐÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ Ȼ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ hujan salju akan
berhenti.

Empat cara untuk berlindung dari bahaya musuh

9. Dengan membaca ɟÅ ÇüȒȑ ȭÄÇ Æ ɟÄ ü ȑÆ Ă ȭ
 Ä  sebanyak-banyaknya sambil
berjalan, duduk, berdiri dll, Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ Ȼ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ kita akan
memiliki perlindungan dari setiap tipuan dan bahaya
musuh kita, dan karena kasih sayang Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ serangan
dan trik dari musuh akan gagal.

10. Ucapkanlah Ǵ
 Å ǥǀ
Æ ǃÄ ǀȥÄ ǰ
Å ÆǃǀÄȉǀȥÄ  sebanyak 30 kali dalam sehari.
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩ
Ȑ
Ä Ȼ ¼È Æ kita akan mendapatkan kemenangan atas
musuh kita.
11. UcapkanlahǰÆ
 Å ȅǀǙÄ ǀȥÄ ǸÅ ÆȅǀǕǀ
Ä ȥÄ  sebanyak 500 kali. Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ
itu akan memberikan kedamaian dan keselamatan dari
segala bahaya yang direncanakan oleh musuh.
12. Jika ada musibah atau masalah kesehatan dan kekayaan
yang disebabkan oleh musuh kita, maka bacalah ºÆ ȮÄ ǒÄ Èȑ Ä¦ǀȥÄ
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»
 È ¾Ä  421 kali (dengan membaca salawat kepada Nabi
Æ ǠÄ ŎÈ Æ ȭ
di awal dan akhir) setelah setiap salat, dan
selalu berdoa untuk perlindungan. Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ ǽÄ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ kita akan
selalu dilindungi dari gangguan setan dan marabahaya
musuh.

Äǭ
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄ ȒÄʋȻ Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä

Dua cara agar selamat dalam perjalanan dengan perahu
(dan juga untuk setiap jenis transportasi)

13. Barangsiapa yang membaca ɟÅ ÇüȒȑ ȭÄÇ Æ ɟÄ ü ȑÆ Ă ȭ
 Ä  sebanyak 21 kali

sebelum naik perahu, ȐÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȻȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ selama perjalanan akan
terasa nyaman dan tenang dan perahu akan terlindung
dari bahaya tenggelam.

14. Ucapkanlah» Å ȠÅÈ ȦÄÇ ȉǀȥÅÄ ʟǀ
Ç Ä Äȥsebanyak 132 kali ketika naik perahu
atau jenis transportasi lainnya, Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ÄǽȻȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ akan terlindungi
dari kesulitan selama perjalanan dan bahkan perahu tidak
akan tenggelam jika ada badai yang menerjang.

Dua cara agar selamat dalam perjalanan dan diberikan
kemudahan

15. Ucapkanlah ɟÅ ÇȒü ȑ ȭÄÇ Æ ɟÄ ü ȑÆ Ă ȭ Ä  sebanyak 11 kali sebelum memulai
perjalanan, Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ  ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ kita akan diberikan kemudahan
dalam perjalanan kita.
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16. Barangsiapa yang menulis  ɟÅ ÇüȒȑ ȭÄÇ Æ ɟÄ ü ȑÆĂ ȭ Ä  sebanyak 49 kali dan
menyimpannya selama perjalanan, ia akan terselamatkan
dari bencana atau musibah di bumi dan laut sampai
kembali ke rumah dan ia akan mendapatkan kemudahan
serta dijaga selama perjalanannya, ȐÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȻȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ¼È Æ.

Tiga pengobatan secara spiritual untuk menghilangkan
hambatan menuju pernikahan
17. Para wanita yang memiliki hambatan untuk menikah
atau mereka yang terlibat dalam masalah perceraian,
 Æ ǠÄ ŎÈ ÆȭÈ ¾Ä ºÆ ȮÄ ǒÄ Èȑ Ä¦ǀÄȥ sebanyak 312 kali
mereka harus membaca  »
setelah salat subuh lalu berdoa agar cepat menuju
pernikahan yang baik. Maka Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ Ȼ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ mereka akan
segera menikah dan juga akan memiliki suami yang
berbudi luhur (akhlak baik).
18. Orang yang belum menikah harus menulis»Å ȠÅÈ ȦÄÇ ȉǀÄȥÅÇʟÄ ǀÄȥ143 kali
dan mengikatnya sebagai pegangan di sekitar lengannya
atau mengalungkannya di leher. Dia akan segera menikah
dan hubungan pernikahannya akan diperkuat Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȻȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ¼È Æ.
19. Jika ada hambatan atau batu sandungan menuju
pernikahan bagi perempuan atau laki-laki, maka
hendaknya membaca Surah At-Tin 60 kali dimulai
È Ǡȑ
 È ǃÆ  setiap hari setelah salat subuh dalam
denganȔ Æ ȦÆÈ ǕǠȑ
ÄÇ ȘÆ Ȗü Ǖ
ÄÇ ÆɟÇ üȒȑȔÆ Ǧ
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keadaan berwudhu, Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ ÄǽȻ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ dalam waktu 40 hari
keinginannya akan terpenuhi.

Cara agar terlindung dari kecelakaan

 È ǃÆ
 ϭÆɟÇ üȒȑǀǃÆ ȭÄÇ Æ ÄȠøÅ
ÄÇ ȉȭÄ ¾
Ä ȭÆÄ ɟÇüȒȑʄÄÄ ʋǈÅ È ȒÄÇʅȠÄ ǉÄ ÆɟÇüȒȑȔÆ Ǧ
Ä ºÄ ȠÈ Ǖ
20. Seorang laki-laki berkata: Ketika aku mulai membaca kalimat
di atas sebagai doa sebelum bepergian, Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ÄǽȻ ȜøȹȒøȑȻÆ ǜø
Å Ȗ
Ä È ȑÄ  aku
È ǖø
lolos dari kecelakaan, padahal saat itu kaca spion
kendaraanku bertabrakan dengan kendaraan lain tetapi
dengan izin Allah Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ tidak ada kerusakan atau kerugian.

Dua cara agar memenangkan kasus pengadilan
21. Barangsiapa yang memiliki kasus di pengadilan maka
 Æ ǠÄ ŎÈ ÆȭÈ ¾Ä ºÆ ȮÄ ǒÄ Èȑ Ä¦ǀȥÄ sebanyak 654 kali pada
hendaknya membaca »
tanggal keputusan di pengadilan. Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ Ȼ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ keputusan
akan menguntung kannya.
22. Bacalah ayat di bawah ini sebanyak 133 kali setiap hari
setelah salat. Jika kita berada di pihak yang benar [yaitu
apa yang kita lakukan adalah berdasarkan keadilan] maka


 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ , aku bertawakkal kepada Allah Ȑ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ , dan tidak
Terjemahan: dengan nama Allah Ȑ
Ä
ǽ

Ȑ
Ǒ
¾
Ǣ
Ä
Ç
ada kekuatan yang bisa membahayakan selain dengan izin Allah Ä Ä Ç Ä .
1
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bacalah ayat ini. Jika tidak, maka bisa jatuh dalam
kesulitan lebih lanjut.

¾ Â Á Á Á Á
Ð ÁÄ Â
Ð Á Á Á ÂÄ Á Ð Á Á Ð Â Á
 èâÛéC¡Ð   .CƋvÃ CGÁ .ÃĔvÃ CGÁ  0Á ǟǱ7
R0

MX]6XUDK%DQL,VUDLOD\DW 

Jika terkena dampak negatif ketika latihan praktik
spiritual
23. Bacalah ǜÆ
 Å Ǖ¾ǀ
Ä ȥÄ  sebanyak 3.000 kali sehari sampai 11 hari
Äǭ
(disertai dengan membaca sholawat untuk Nabi ȻȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾Ä 11 kali di awal dan akhir) Ȑ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩ
Ä Ȼ ¼È Æ hati akan
segera tenang.

Dua cara agar segera keluar dari penjara
24. Jika ada orang telah ditangkap secara tidak adil dan
dimasukkan ke dalam penjara, ia harus membaca
»
 Å ȠÅÈ ȦÄÇ ȉ ǀȥÄ   ʟ
ÅÇ Ä ǀȥÄ sebanyak-banyaknya sambil berjalan, duduk,
berdiri, dan sebagainya, dan menulisnya pada selembar
kertas dan memakainya sebagai pegangan, Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ
dia akan segera dikeluarkan.
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩ
 Ä  sebanyak-banyaknya, Ȑ
25. Ucapkan ɟÅ ÇüȒȑ ȭÄÇ Æ ɟÄ ü ȑÆ Ă ȭ
Ä Ȼ ¼È Æ
orang itu akan segera dikeluarkan dari penjara.
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Pengobatan spiritual untuk kelangkaan air atau sungai
26. Jika ada musibah kekurangan atau kelangkaan air di
sumur-sumur atau sungai hendaknya menulisȘÆ Ȗü ǕÈ ǠȑÆ
 È Æǃ
ÄÇ ɟÇüȒȑȔÆ Ǧ
 Æ ȦÆÈ ǕǠȑ
Ȕ
ÄÇ  pada tanah liat/batu (Sepotong kecil dari keramik/
tanah liat) dan masukkan ke dalam sumur atau aliran
sungai. Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȻȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ¼È Æ air akan bertambah.

Lima cara untuk menjaga toko, rumah, keluarga dan
harta benda

27. Hendaknya membaca ɟÅ ÇüȒȑÄ  ǀȥÄ  sebanyak 49 kali sehari dan
meniupkannya ke toko, rumah atau harta benda. Orang
yang membacanya akan dilindungi dari berbagai kerugian
dan kehilangan.
 Ä  ơsebanyak 69 kali di selembar kertas
28. Tuliskan ƠȻ ɟÅ ÇüȒȑ ȭÄÇ Æ ɟÄ ü ȑÆĂ ȭ
atau benda yang bisa ditulis, atau dibingkai dan
menggantungnya di sebuah toko atau rumah dan lainlain, Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ¼È Æ tidak ada jin/setan yang akan masuk dan
jika ada akan lari dari tempat itu.
 Ä dibacakan dan ditiupkan pada sesuatu yang
29. Jika ɟÅ ÇüȒȑȭÄÇ ÆɟÄ ü ȑÆĂ ȭ

biasa digunakan, maka Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ akan dilindungi serta
akan membawa berkah.
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 Æ ǠÄ ŎÈ ÆȭÈ ¾Ä ºÆ ȮÄ ǒÄ Èȑ Ä¦ǀÄȥ
30. Selalu meningkatkan kebiasaan membaca »
sebanyak 21 kali sebelum membuat transaksi keuangan,
 ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ ÄǽȜøȹȒøȑÄƴˠǩ
Ȑ
Ä Ȼ ¼È Æ yang membaca akan tetap aman dari segala
kerugian.

31. Orang yang menulis ɟÅ ÇüȒȑȭÄÇ ÆɟÄ ü ȑÆĂ ȭ
 Ä sebanyak 65 kali dan selalu

menyimpannya Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ Ȼ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ ia akan dilindungi dari
kejahatan orang yang zalim.

Obat untuk sakit kepala hanya dalam beberapa menit
[Mengikuti perawatan medis dan tradisional (resep rumahan)
untuk digunakan dengan konsultasi dokter]
Kunyahlah satu sendok gula dan dua biji kapulaga hitam
dengan baik dan langsung ditelan pelan-pelan Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ
sakit kepala yang parah pun akan hilang dalam waktu lima
menit. Lakukanlah selama beberapa hari, sakit kepala kita akan
hilang. Dan untuk pasien yang memiliki masalah diabetes
harus menggunakan 12 daun hijau mint tanpa gula.

Obat untuk asam urat yaitu dengan lemon dan lobak
Potong lobak berukuran sedang, dan peraskan air lemon di
atasnya, dan makanlah pada saat perut kosong tanpa menaburi
garam dan rempah-rempah lainnya dan setelah itu jangan
makan apa-apa sampai satu jam, Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ Ȼ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ sakit asam
uratnya akan menjadi normal. (Lakukan ini selama 7 hari)
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Obat untuk dengan mudah mengatasi diabetes,
kolesterol dan tekanan darah tinggi
Kupas labu pahit dan keringkan, giling bersama bijinya hingga
menjadi bubuk. Lalu, ambil setengah sendok teh setiap pagi
dan sore hari. ȐÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȻȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ ini akan menurunkan diabetes dan
mengontrol tekanan darah tinggi dan kolesterol.

Pengobatan spiritual untuk penyakit lainnya (sakit jiwa,
depresi, dll.)
32. Ada cara yang unik dan efektif untuk fisik yang menderita
penyakit lainnya seperti, penyakit jiwa, ketegangan,
depresi, trauma, sihir, melihat hal gaib, dll. Jika ada
anggota keluarga yang terkena penyakit ini, Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ ǽÄ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ
bisa diobati dan kekhawatiran di rumah kita akan hilang
alias sembuh.
Hendaknya kerjakan dua rakaat salat sunnah subuh dan
dua rakaat salat sunnah setelah salat fardu Zuhur,
Maghrib dan Isya, dan membaca 6 Surah terakhir dari AlQur’an setelah Surah Al-Fatihah dengan cara sebagai
berikut: Dalam rakaat pertama bacalah surah Al-Kafirun,
Surah An-Nasr dan Surah Lahab, dan pada rakaat kedua,
bacalah Surat Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq dan Surah AnÈ Ǡȑ
 È ǃÆ 
Naas. Pada setiap awal Surah, bacalahȔ Æ ȦÆÈ ǕǠȑ
ÄÇ ȘÆ Ȗü Ǖ
ÄÇ ɟÆ Ç üȒȑ ȔÆ Ǧ
36

www.dawateislami

Kalajengking Diatas Punggung Katak


(Durasi: Sampai penyakit sembuh). Dan bisa juga
membaca surah-surah yang lainnya.
ΎΎΎ
Hal ini dinyatakan pada Bahar Syari'at, halaman 548, jilid 1,
no: 30 terbitan oleh Maktabatul-Madinah: Menetapkan bahwa
beberapa Surah tertentu harus dibaca dalam sholat tertentu
hukumnya adalah Makruh (Tanzih). Namun, Surah-surah
yang disebutkan dalam Al-Hadist dianjurkan untuk dibaca
kadang-kadang saja, tidak secara rutin agar orang-orang tidak
mendapatkan kesan bahwa itu hukumnya Wajib.

hi h  hh iġ ğ h
 ǓĵšȩĬAǔ
ŉųğ Ƥȇ
 Ŕ

hh ûĠ h
h û ȇA
ź ŰŔ
Ķžûj ĸơA
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