3476 - Keutamaan Ruqyah Dan Doa-doanya
Pertanyaan

Apa keutamaan seseorang meruqyah dirinya? Dan apa dalil akan hal itu? Serta apa yang dibaca
ketika meruqya untuk dirinya sendiri?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.
Tidak mengapa seseorang meruqyah dirinya sendiri, hal itu diperbolehkan bahkan termasuk sunah
yang baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam meruqya dirinya sendiri dan sebagian
shahabat juga meruqyah dirinya sendiri.
Dari Aisyah radhiallahu anha,
 ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻤﻌﻮذات وﻳﻨﻔﺚ ﻓﻠﻤﺎ اﺷﺘﺪ وﺟﻌﻪ ﻛﻨﺖ أﻗﺮأ ﻋﻠﻴﻪ وأﻣﺴﺢ ﻳﻘﺮأ ﻋﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﺎن إذا اﺷﺘ اﻟﻪ ﺻﻠأن رﺳﻮل اﻟ
ﺑﻴﺪه رﺟﺎء ﺑﺮﻛﺘﻬﺎ
2192  وﻣﺴﻠﻢ4728 رواه اﻟﺒﺨﺎري
“Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ketika sakit membacakan untuk dirinya sendiri
dengan mu’awwidzat (Al-Iklas, Al-Falaq dan An-Nass) dan meniupnya. Ketika sakitnya semakin
parah, maka saya bacakan kepadanya dan mengusap dengan tangan beliau mengharap berkah
darinya. HR. Bukhori, (4728) dan Muslim, (2192).
Sementara hadits yang diriwayatkan Muslim, (220) dari Nabi sallallahu aliahi wa sallam tentang
sifat tujuh puluh ribu yang akan masuk surga dari umat ini tanpa hisab dan tanpa azab beliau
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bersabda:
 رﺑﻬﻢ ﻳﺘﻮﻛﻠﻮنﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﻗﻮن وﻻ ﻳﺴﺘﺮﻗﻮن وﻻ ﻳﺘﻄﻴﺮون وﻋﻠ
“Mereka adalah yang tidak meruqyah dan tidak minta diruqyah, tidak mengundi nasib dengan
prilaku burung dan kepada Tuhannya mereka bertawakal.
Perkataan (Tidak meruqyah) ini dari rowi hadits bukan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wa
sallam. Oleh karena itu Bukhori meriwayatkan dengan no. 5420 tanpa menyebutkan teks ini.
Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, “Mereka dipuji karena mereka tidak meminta
di ruqyah dari seseorangpun untuk meruqyahnya. Ruqyah termasuk jenis doa maka tidak perlu
meminta kepada seorangpun. Ada riwayat teks di dalamnya ‘Tidak meruqyah’ ini ada kesalahan.
Karena meruqya orang lain dan untuk dirinya sendiri itu baik. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wa
sallam meruqyah dirinya dan orang lain. tanpa meminta untuk diruqyah. Karena meruqyah diri
dan orang lain termasuk doa untuk dirinya dan orang lain. dan ini diperintahkan. Karena semua
Nabi meminta kepada Allah dan berdoa kepada-Nya sebagaimana Allah sebutkan dalam kisah
Adam, Ibrohim, Musa dan nabi-nabi lainnya. Selesai ‘Majmu’ Fatawa, (1/182).
Ibnu Qoyyim rahimahullah mengatakan, “Teks ini ada disela-sela hadits dan ia suatu kesalahan
dari sebagian para perowinya.” Selesai ‘Hadil Arwah, (1/89).
Ruqrah termasuk obat terbaik selayaknya seorang mukmin menjaganya.
Sementara doa yang dianjurkan untuk dibaca oleh orang Islam ketika ingin meruqyah dirinya atau
orang lain itu banyak. Yang terbaik adalah membaca surat Al-Fatihan dan Muawwidzat (Al-Ikhlas,
Al-Falaq dan An-Nass)
 ﻧﺰﻟﻮا ﻋﻠ ﺳﻔﺮة ﺳﺎﻓﺮوﻫﺎ ﺣﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓ اﻟ ﺻﻠ " اﻧﻄﻠﻖ ﻧﻔﺮ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺒ: ﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل اﻟ ﺳﻌﻴﺪ رﺿـ ﻋﻦ أﺑ
ء ﻓﻘﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻮء ﻻ ﻳﻨﻔﻌﻪ ﺷﻞ ﺷ ﻓﺴﻌﻮا ﻟﻪ ﺑ ﻣﻦ أﺣﻴﺎء اﻟﻌﺮب ﻓﺎﺳﺘﻀﺎﻓﻮﻫﻢ ﻓﺄﺑﻮا أن ﻳﻀﻴﻔﻮﻫﻢ ﻓﻠﺪغ ﺳﻴﺪ ذﻟﻚ اﻟﺤﺣ
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ء ﻻﻞ ﺷء ﻓﺄﺗﻮﻫﻢ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺮﻫﻂ إن ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻟﺪغ وﺳﻌﻴﻨﺎ ﻟﻪ ﺑﻮن ﻋﻨﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺷأﺗﻴﺘﻢ ﻫﺆﻻء اﻟﺮﻫﻂ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺰﻟﻮا ﻟﻌﻠﻪ أن ﻳ
ﻢﻪ ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻀﻔﻨﺎﻛﻢ ﻓﻠﻢ ﺗﻀﻴﻔﻮﻧﺎ ﻓﻤﺎ أﻧﺎ ﺑﺮاق ﻟﻦ واﻟ وﻟ ﻷرﻗﻪ إﻧء ﻓﻘﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻧﻌﻢ واﻟﻢ ﻣﻦ ﺷﻳﻨﻔﻌﻪ ﻓﻬﻞ ﻋﻨﺪ أﺣﺪ ﻣﻨ
ﺄﻧﻤﺎ ﻧﺸﻂ ﻣﻦ ﻋﻘﺎلﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻓ ﻗﻄﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻢ ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ ﻳﺘﻔﻞ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﻘﺮأ اﻟﺤﻤﺪ ﻟ ﺗﺠﻌﻠﻮا ﻟﻨﺎ ﺟﻌﻼ ﻓﺼﺎﻟﺤﻮﻫﻢ ﻋﻠﺣﺘ
 ﻻ ﻣﺮض( ﻗﺎل ﻓﺄوﻓﻮﻫﻢ ﺟﻌﻠﻬﻢ اﻟﺬي ﺻﺎﻟﺤﻮﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻗﺴﻤﻮا ﻓﻘﺎل اﻟﺬي رﻗ: ﺔ )أي وﻣﺎ ﺑﻪ ﻗَﻠَﺒﻓﺎﻧﻄﻠﻖ ﻳﻤﺸ
ﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﻪ ﺻﻠ رﺳﻮل اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻨﺬﻛﺮ ﻟﻪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻓﻨﻨﻈﺮ ﻣﺎ ﻳﺄﻣﺮﻧﺎ ﻓﻘﺪﻣﻮا ﻋﻠ اﻟ ﺻﻠ اﻟﻨﺒ ﻧﺄﺗﺗﻔﻌﻠﻮا ﺣﺘ
ﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻪ ﺻﻠﻢ ﺳﻬﻤﺎ ﻓﻀﺤﻚ رﺳﻮل اﻟ ﻣﻌﻓﺬﻛﺮوا ﻟﻪ ﻓﻘﺎل وﻣﺎ ﻳﺪرﻳﻚ أﻧﻬﺎ رﻗﻴﺔ ﺛﻢ ﻗﺎل ﻗﺪ أﺻﺒﺘﻢ اﻗﺴﻤﻮا واﺿﺮﺑﻮا ﻟ
2201) ( و ﻣﺴﻠﻢ2156) )وﺳﻠﻢ " رواه اﻟﺒﺨﺎري
“Dari Abu Said radhilallahu anhu berkata, sekelompok shahabat Nabi berangkat dalam suatu safar
sampai beristirahat di suatu desa Arab. Dan mereka meminta untuk dijamu akan tetapi (penduduk
desa) enggan melayaninya. Dan pemimpin desanya terkena sengatan binatang. Mereka berusaha
(untuk mengobatinya) dengan segala hal akan tetapi tidak membuahkan hasil. Sebagian
mengatakan, “Bagaimana kalau kita mendatangi rombongan yang beristirahat tadi mungkin
mereka mempunyai sesuatu, maka mereka mendatanginya seraya bertanya, “Wahai para
rombongan pemimpin kami disengat binatang, dan kami telah berusaha mengobati dengan semua
hal tapi tidak ada hasilnya. Apakah salah satu diantara kamu memiliki sesuatu (obat)? Sebagian
rombongan mengatakan, “Ya demi Allah saya dapat meruqyahnya. Akan tetapi demi Allah kami
meminta jamuan dari kamu semua tapi kamu semua enggan. Maka saya tidak akan meruqyahnya
sampai kamu semua memberikan kepada kami upah. Maka mereka bersepakat memberikan
seekor kambing. Maka beliau pergi dan meludahi dengan sedikit air liur dan membacakan surat AlFatihah ﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ اﻟﺤﻤﺪ ﻟmaka (pemimpinnya) sembuh seperti hewan lepas dari tali
kekangnya. Dan berjalan seakan tidak ada penyakitnya. Berkata, maka mereka memberikan upah
seperti dalam kesepakatannya. Sebagian mengatakan, “Bagilah (upah tadi). Yang meruqyah tadi
mengatakan, “Jangan lakukan sampai kita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa sallam dan
menyebutkan kondisi mereka dan memutuskan apa yang diperintahkan untuk kami. Ketika sampai
dan diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam, maka beliau bertanya,”Dari mana anda
mengetahui kalau (Al-Fatihah) itu ruqyah. Kemudian beliau mengatakan, “Kamu benar, dan
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bagilah (upah tersebut) dan tolong saya diberi bagiannya bersama kamu semua. Maka beliau
sallallahu alaihi wa sallam tertawa.’ HR. Bukhori, (2156) dan Muslim, (2201).
Dari Aisyah radhiallahu anha,
 ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻤﻌﻮذات وﻳﻨﻔﺚ ﻓﻠﻤﺎ اﺷﺘﺪ وﺟﻌﻪ ﻛﻨﺖ أﻗﺮأ ﻋﻠﻴﻪ وأﻣﺴﺢ ﻳﻘﺮأ ﻋﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﺎن إذا اﺷﺘ اﻟﻪ ﺻﻠأن رﺳﻮل اﻟ
ﺑﻴﺪه رﺟﺎء ﺑﺮﻛﺘﻬﺎ
2192 )  ( وﻣﺴﻠﻢ4728 ) رواه اﻟﺒﺨﺎري
“Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ketika sakit membacakan untuk dirinya sendiri
dengan mu’awwidzat (Al-Iklas, Al-Falaq dan An-Nass) dan meniupnya. Ketika sakitnya semakin
parah, maka saya bacakan kepadanya dan mengusap dengan tangan beliau mengharap berkah
darinya. HR. Bukhori, (4728) dan Muslim, (2192).
Kata ‘Naftsu’ adalah meludah kecil tanpa mengeluarkan ludah. Dikatakan, disertai dengan sedikit
air ludah. Hal itu dikatakan oleh Nawawi di Syarkh Shoheh Muslim hadits no. 2192.
Diantara doa yang ada dalam sunah adalah:
Apa yang diriwayatkan Muslim, (2202) dari Utsman bin Abil Ash beliau mengaduh kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sakit yang dirasakan di tubuhya semenjak beliau masuk
Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berkata kepadanya, “Taruh tangan anda di
tempat yang sakit di tubuh anda dan ucapkan:
ﻪ وﻗﺪرﺗﻪ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ أﺟﺪ وأﺣﺎذر أﻋﻮذ ﺑﻌﺰة اﻟ:  وﻗﻞ ﺳﺒﻊ ﻣﺮات، ًﻪ ﺛﻼﺛﺎﺑﺴﻢ اﻟ
Membaca ‘Bismillah’ tiga kali dan membaca ‘Saya berlindung dengan Kemulyaan dan Kekuasaan
Allah apa yang saya dapatkan dan dan waspadai’ tujuh kali.
Tirmizdi (2080) menambahkan teksnya, “Berkata, maka saya lakukan dan Allah menghilangkan
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apa yang saya rasakan. Dan saya terus melakukannya untuk keluargaku dan orang lain.”
dinyatakan shoheh oleh Albani di Shoheh Tirmizi, (1696).
 إن أﺑﺎﻛﻤﺎ ]ﻳﻌﻨ: ِذ اﻟﺤﺴﻦ واﻟﺤﺴﻴﻦ وﻳﻘﻮلﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻌﻮ اﻟ ﺻﻠ ﻛﺎن اﻟﻨﺒ: ﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل اﻟـ وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿ
ﻪ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻴﻄﺎن وﻫﺎﻣﺔ وﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻴﻦ ﻻﻣﺔﻠﻤﺎت اﻟ أﻋﻮذ ﺑ:  إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم[ ﻛﺎن ﻳﻌﻮذ ﺑﻬﺎ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ وإﺳﺤﺎق.
3191 رواه اﻟﺒﺨﺎري
Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma berkata, biasanya Nabi sallallahu alaihi wa sallam meminta
perlindungan untuk Hasan dan Husain seraya bersabda, “Sesungguhnya ayah kamu berdua
(Maksudnya Ibrohim alaihis salam) biasa meminta perlindungan untuk Ismail dan Ishaq dengan
mengucapkan ‘Saya berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari semua syetan dan
binatang berbisa serta dari semua pandangan yang jelek. HR. Bukhori, (31191).
Kata ‘ 'اﻟﻬﺎﻣﺔdengan ditasydid adalah semua binatang berbisa yang dapat membunuh
Dan kata  ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻴﻦ ﻻﻣﺔmaksudnya adalah semua pandangan jelek yang mengenai seseorang.
Tuhfatul Ahwadzi.
Wallahu a’lam
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