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Subahanallah buku ini sangat bagus, bermanfaat sekali bagi 
kehidupan. Sebagai seorang dokter yang telah menangani pasien 
selama puluhan tahun, saya menyarankan agar anda membaca dan 
mengamalkan buku ini. Didalamnya banyak mengandung hikmah 
yang dapat memberikan ketentraman jiwa, insya Allah akan 
membantu proses kesembuhan bagi anda yang sedang menderita 
sakit. 

   dr. Zulkifli Said Amu

Sebagai mantan pecandu narkoba, saya bersyukur kepada Allah 
dengan membaca dan mengamalkan buku ini ternyata penyakit saya 
sembuh dalam empat hari, padahal sebelumnya saya telah berobat 
kemana-mana. Saya ingin berbagi kebahagiaan kepada anda, bacalah 
dan amalkan buku ini insya Allah akan datang pertolongan kepada 
kita dari jalan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. 

Ir. Gatot Marhendradwita

Lebih dari 20 tahun saya tinggal di Amerika semuanya serba rational, 
sebagai seorang muslim saya meyakini buku Terapi Qur'ani ini tidak 
hanya diperlukan bagi mereka yang sedang sakit tetapi juga sangat 
bermanfaat bagi pengusaha yang ingin memajukan usahanya, para 
pencari kerja, Ibu rumah tangga yang ingin membina hubungan 
harmonis dilingkungan keluarganya, para mahasiswa dan pelajar yang 
ingin sukses hidupnya. 

Ahmad Faisal Marzuki, MSc

Buku ini sangat bermanfaat karena membimbing kita untuk 
bergantung penuh kepada Allah dan berikhtiar mengutamakan zikir 
dan do'a disamping usaha lainnya. Buku ini membahas secara 
komprehensip berbagai aspek tentang kesembuhan. 

Ahmad Gozali (Mantan Sekretaris Jendral Departemen Agama R.I.) 
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Ahamdulillah, setelah membaca dan mengamalkan buku ini, saya 
merasakan hal yang luar biasa. Dari aspek psikologi buku ini mampu 
memberikan pencerahan jiwa, ketentraman bathin yang akhirnya 
berdampak pada kesehatan psikis dan pisik yang lebih baik.

Dedi Ansyah. Spsi ( Psikolog )

Sebagai seorang Bankir dengan beban dan tekanan pekerjaan yang 
tinggi setiap hari, tantangan selalu datang silih berganti. Setelah 
membaca dan mengamalkan buku ini  saya merasakan hidup saya 
lebih tenteram, semua beban hidup dan pekerjaan menjadi sangat 
ringan saya rasakan, berbagai macam penyakit yang saya rasakan 
berangsur-angsur berkurang , saya merasa lebih sehat. 

         Ir. Purwadi, MM 

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rakhmatnya yang tiada 
ternilai kepada saya, melalui buku ini saya mendapat sesuatu yang 
sulit saya ungkapkan. Saya memperoleh banyak hal, terutama 
ketentraman dan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. 

Wulat Arum J. SH Mkn ( Notaris )
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PENDERITAANKU BERAKHIR
DENGAN TERAPI QUR’ANI 

Aku dilahirkan dan dibesarkan di keluarga dan lingkungan 

yang taat beragama.  Pelajaran agama yang aku dapat dan syariat 

agama yang aku kerjakan dengan kedisiplinan tidak mengubah 

karakter dan akhlakku menjadi lebih baik dari hari ke hari. Sifat-

sifat buruk tetap saja terpelihara, dari mulai suka berbohong, 

pemarah, suka minuman yang beralkohol dan banyak lagi yang 

melekat dalam diri ini. Semua itu aku anggap biasa-biasa saja 

tanpa memikirkan akibat dosanya, toh aku sudah melakukan 

syariat agama dengan tertib, mendirikan salat, puasa, dan 

kewajiban lainnya—itu sudah cukup bagiku.

Saat berkuliah di Perguruan Tinggi Negeri terkemuka di 

Surabaya, itu membawaku ke pergaulan yang lebih buruk, aku 

sudah mulai mencoba berbagai jenis narkotika dan mulai 

kecanduan. Beruntung aku dapat menyelesaikan kuliah dan 

segera mendapatkan pekerjaan. Memasuki dunia kerja, tidak 

membuat aku lebih dewasa, bahkan karakter dan kebiasaan 

burukku tidak berubah, bahkan tingkat ketergantungannya 

semakin bertambah. Semua itu membuat kehidupanku semakin 

terpuruk, rumah tanggaku hancur dan yang lebih menyakitkan 

adalah aku terancam kehilangan pekerjaan bahkan terkena 

permasalahan hukum yang rumit, akibat kecerobohanku dalam 

vi
�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�i�s�i� �t�e�r�a�p�i

�2�7� �J�a�n�u�a�r�i� �2�0�1�2� �1�6�:�2�5�:�5�1



bekerja. Permasalahan ini membuatku putus asa karena hampir 

secara rasional permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan 

dan tidak ada jalan keluarnya. 

Dalam keputusasaanku, aku bertemu seseorang teman 

kerja yang baru aku kenal. Pada awal pertemuan itu, tidak tahu 

mengapa aku merasakan kesejukan dan kedamaian pada saat 

bertemu dan berteman dengannya, sehingga aku tidak khawatir 

dan tidak ragu untuk menceritakan segala permasalahanku. 

Dengan sabar dan penuh perhatian serta empati, beliau 

mendengarkan cerita dan segala keluh kesahku. 

Benar yang aku duga sebelumnya bahwa beliau bisa 

membimbing aku untuk menemukan jalan dalam menghadapi 

permasalahan hidup ini. Dengan penuh kesabaran beliau 

membimbingku untuk mengenal Tuhan, mengenal siapa jati 

diri kita dan menyadarkan aku apa makna hidup yang 

sebenarnya. Beliau adalah Bapak Lukman Hakim. Singkat 

cerita, yang tidak pernah aku bayangkan adalah dengan Terapi 

Qur’ani yang diajarkan beliau, sakit kecanduan narkoba dapat 

sembuh dalam waktu empat hari, di mana bertahun-tahun 

sebelumnya aku mencoba mencari alternatif penyembuhan, 

namun tidak kunjung tersembuhkan.

Selain itu, yang membuat aku semakin yakin dan sangat 

bersyukur kepada Allah adalah seluruh permasalahan hidup 

yang aku hadapi secara berangsur-angsur terselesaikan. Aku 
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seperti dilahirkan kembali, sejak saat itu rasa terima kasihku 

kepada Allah semakin luar

biasa dan hari-hariku dihiasi dengan keindahan dan kelapangan 

batin untuk selalu mengabdi kepada-Nya, memperbaiki diri 

secara terus-menerus tanpa henti hingga saat ini—ibadah 

kepada Allah terasa begitu nikmat dan indah. Kehidupan 

ekonomi  dan rizkiku terus bertambah. Aku benar-benar diberi 

kecukupan oleh Allah swt.  

Demikianlah sekelumit pengalamanku dalam 

mempraktikkan Terapi Qur’ani. Semoga pengalaman ini dapat 

menjadi inspirasi dan pelajaran bagi para pembaca.

Jakarta, Februari 2012 
Wassalam

Gatot M.
Mantan Pencandu

Narkoba
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Setelah saya melakukan Terapi Qur’ani cukup lama, saya 

akhirnya menyadari bahwa janji Allah itu benar. Saya merasakan 

kebenaran itu dalam hidup saya. Allah memberikan kepada saya 

kecukupan materi, sekalipun bukan sebagai orang kaya raya. 

Keluarga saya bahagia, hidup saya penuh dengan pencerahan. 

Alhamdulillah saya merasa bersyukur kepada Allah atas semua 

karunia-Nya. Satu hal yang tidak pernah saya duga sebelumnya, 

saya akan hidup lebih baik setelah dengan sengaja 

meninggalkan pekerjaan. Saya pensiun muda saat berusia 

empat puluh dua tahun. Saat itu, anak-anak masih di sekolah 

dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Sebagian 

orang tentu akan berpikir ulang bila meninggalkan pekerjaan 

tetap yang sudah mapan, sementara belum mempunyai 

penghasilan lain. Kawan-kawan menyayangkan keputusan saya 

itu karena mereka banyak menyaksikan orang-orang yang 

meninggalkan pekerjaannya akhirnya jatuh miskin.

Akan tetapi, hati nurani saya mengatakan bahwa saya 

harus meninggalkan pekerjaan untuk kemudian melakukan 

perenungan tentang makna hidup yang sesungguhnya. Saya 

melakukannya dengan sepenuh hati. Tiada hari tanpa 

ALHAMDULILLAH 
AKU DIBERI RIZKI CUKUP OLEH ALLAH 
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merenung, itulah pekerjaan saya. Hasil dari perenungan saya 

tulis dan didiskusikan dengan rekan-rekan dalam pengajian 

rutin. Pekerjaan saya sehari-hari hanya membaca, menulis, dan 

berdiskusi.
Dengan cara ini, saya tergerak untuk meningkatkan 

kualitas ibadah di hadapan Allah. Belakangan saya baru 

menyadari kebenaran firman Allah dalam Al-Qur’an bahwa 

Allah akan menjamin kehidupan yang lebih baik bagi orang 

yang bertawakal. Firman itu tercantum dalam Al-Qur’an. 

“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia 

akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya 

rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan 

barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah 

akan mencukupkan (keperluannya). 

(QS. Ath-Tholaq [65]: 2–3)

Saya merasa bersyukur kepada Allah karena hanya dengan 

pertolongan-Nya hidup saya menjadi lebih baik. Saya tidak 

bermaksud memengaruhi Anda untuk meninggalkan pekerjaan 

seperti yang saya lakukan. Saya hanya mengungkapkan 

kenyataan hidup yang saya alami. Tentunya setiap orang 

memperoleh rezeki dari

Allah dengan cara yang berbeda, sebagai orang yang beriman, di 

mana pun berkerja, apa pun pekerjaannya, di situlah tempat kita 

menghambakan diri kepada Allah untuk berbuat yang terbaik. 
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Saya menyadari bahwa hidup ini adalah ujian dari Allah kepada 

semua manusia.

Kesenangan, kesusahan, kemudahan, kesulitan juga ujian 

untuk manusia tetapi sebagai manusia diwajibkan berusaha 

sekuat tenaga untuk mencari penghidupan di dunia ini.

Jakarta, Februari 2012 
Wassalam

Lukman Hakim 
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Terapi Qur'ani ini tidak hanya diperlukan bagi 
mereka yang sedang sakit tetapi juga sangat 

bermanfaat bagi pengusaha yang ingin memajukan 
usahanya, para pencari kerja, Ibu rumah tangga 

yang ingin membina hubungan harmonis 
dilingkungan keluarganya, para mahasiswa dan 

pelajar yang ingin sukses hidupnya. 

” Kepada para sejawat dokter dan perawat, 
alangkah baiknya selain memberikan terapi medis 

dan perawatan, juga menganjurkan kepada 
pasiennya untuk berdo'a dan berzikir. 

Lebih baik lagi kalau dokter/perawat dapat 
memberikan tuntunan kepada pasiennya 

dalam berdo'a dan berzikir ” 

Prof. Dr. dr. H. Dadang Hawari, Psikiater
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1

PENDAHULUAN 1
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2

” Dan Kami turunkan dari Al Qur'an suatu yang menjadi penawar 

(obat) dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Qur'an itu 

tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.” 

(Q.S. Al-Isra’ ayat 82)
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egala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam atas 

limpahan rakhmatnya kepada saya dan keluarga, Ssemoga shalawat, salam, keselamatan dan 

kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad 

S.A.W. beserta keluarganya, sahabatnya, dan para shalihin yang 

telah berjasa mengembangkan islam hingga hari ini.  

Ketika kita merenungi perjalanan hidup ini, kita 

menjumpai bahwa ada paket yang menemani hidup kita. Paket 

ini terdiri dua hal yang saling bertentangan. Ada suka ada duka. 

Ada senang ada susah. Ada sehat ada sakit. Dalam mengarungi 

kehidupan ini kita selalu diiringi dengan perubahan suasana 

hati. Saat suasana hati tenang hidup terasa sangat indah. Tetapi 

manakala datang suasana duka, permasalahan hidup datang 

bertubi-tubi, kita merasakan beban hidup yang berat. Terlebih 

lagi saat menderita sakit kita akan merasa sangat  tertekan. Saat 

itulah kita mulai mencari jalan keluar dari masalah yang 

dihadapi.

Beban akan semakin berat manakala jalan keluar yang 

diharapkan tidak kunjung ditemukan. Saat itulah hati kita 

diliputi perasaan bingung, kecewa bahkan putus asa. Saat-saat 
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seperti ini kebergantungan jiwa kita kepada keluarga mulai 

pudar karena keluarga tidak bisa diharapkan lagi menjadi 

tempat bergantung, demikian juga dengan harta benda dan 

jabatan yang kita miliki.

Tetapi bagi orang beriman perasaan tadi akan terobati 

dengan adanya bimbingan hidup dari Al Qur'an. Dalam 

menghadapi keadaan apapun Al Qur'an membimbing kita 

untuk selalu berzikir dan berdo'a, terlebih lagi saat menghadapi 

persoalan hidup. Kita dibimbing untuk bertawakkal, 

menyerahkan persoalan hidup kepada Allah. Allah akan 

menolong mengatasi beban hidup yang kita rasakan. Kita 

dibimbing untuk ikhlas menerima ujian hidup karena didalam 

ujian itu terkandung hikmah dan pelajaran yang berharga. 

Hikmah ini sangat mahal karena hanya bisa kita peroleh 

dengan pengalaman hidup yang terkadang sangat menyakitkan. 

Selain dari hikmah, Allah menyediakan pahala yang besar bagi 

orang yang sabar menghadapi ujian hidup. Inilah bimbingan Al 

Qur'an yang menjadi obat hati sekaligus menentramkan jiwa 

kita. Tidak mustahil Allah memberikan pertolongan seketika 

disaat kita sedang membutuhkan. Lebih lanjut Al Qur'an 

menjelaskan bila sedang sakit, Al Qur'an berfungsi sebagai  

sebagai obat berbagai macam penyakit pisik maupun mental 

QS. 17 (Al Isra') : 82.  . 

Pada awalnya saya memahami Al Qur'an hanya berfungsi 

sebagai obat yang  menentramkan hati,  tetapi setelah sekian 
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lama saya belajar merasakan sendiri dan menyaksikan 

pengalaman orang lain ternyata Al Qur'an juga berfungsi 

sebagai obat pisik. Saya menjadi lebih meyakini setelah saya 

memperhatikan para dokter yang beriman menganjurkan 

kepada pasien untuk melakukan zikir dan do'a dalam 

membantu proses kesembuhannya. Demikian juga hasil 

penelitian para pakar kesehatan menyatakan bahwa kegiatan 

ritual, menenangkan diri dan berdo'a memberikan manfaat 

positif  terhadap kesehatan fisik. 

Manfaat zikir dan do'a ini didukung oleh penelitian 

mutakhir dibidang kedokteran sebagaimana diungkapkan oleh 

Prf  Dr. dr. H. Dadang Hawari, Psikiater bahwa kemajuan ilmu 

kedokteran dewasa ini demikian pesatnya sehingga ada temuan 

baru yang menerangkan hubungan anatara kejiwaan ( psikis ), 

syaraf  ( neuron ), dan kelenjar hormon ( endokrin ) atau yang 

disebut sebagai cabang ilmu ” Psiko-neuron-endokrinologi ”   

Dilain fihak faktor kejiwaan ( psikis ) melalui jaringan psiko-

neuron-endokrin dapat meningkatkan imunitas ( kekebalan ) 

tubuh sehingga seseorang tidak mudah sakit atau mempercepat 

penyembuhan. Karena itu disarankan ” Kepada para sejawat 

dokter dan perawat, alangkah baiknya selain memberikan terapi 

medis dan perawatan, juga menganjurkan kepada pasiennya 

untuk berdo'a dan berzikir. Lebih baik lagi kalau 

dokter/perawat dapat memberikan tuntunan kepada pasiennya 

dalam berdo'a dan berzikir ”
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Selain berfungsi sebagai obat, Al Qur'an juga berfungsi 

sebagai pembimbing kita dalam menghadapi problematika 

kehidupan. Kita sering menghadapi persoalan hidup yang 

datang silih berganti, ada yang mampu kita selesaikan sendiri 

ada juga yang tidak. Saat kita tidak mampu menghadapi 

persoalan hidup maka kita sangat membutuhkan pertolongan 

Tuhan. Saat inilah Al Qur'an berfungsi untuk menyelesaikan 

berbagai permasalahan hidup, tidak hanya itu Allah akan 

memberikan rizki yang tidak diduga-duga bagi orang yang 

bertawakkal. QS. 65 (At Thalaq) : 3. 

Kebenaran pandangan Al qur'an ini telah saya alami dan 

beberapa orang telah mengalami hal yang sama diantaranya 

yang terdapat dalam tesmioni sebelumnya. Salah satu 

diantaranya adalah seorang rekan saya yang telah lama 

bermukim di Amerika Serikat berkata ” Terapi Qur'ani ini tidak 

hanya diperlukan bagi mereka yang sedang sakit tetapi juga 

sangat bermanfaat bagi pengusaha yang ingin memajukan 

usahanya, para pencari kerja, Ibu rumah tangga yang ingin 

membina hubungan harmonis dilingkungan keluarganya, para 

mahasiswa dan pelajar yang ingin sukses hidupnya”  

Karena itu kita perlu meningkatkan pembelajaran Al 

Qur'an agar lebih bermanfaat dalam kehidupan kita. 

Pembelajaran Al Qur'an tidak cukup hanya melalui pengajian, 

mendengarkan ceramah, diterjemahkan, ditafsirkan saja, tetapi 

kita perlu melaksanakan dan mengalami secara langsung dalam 
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kehidupan. Belajar agama seperti belajar berenang, kita tidak 

akan pernah bisa berenang bila hanya belajar dengan cara 

mendengarkan caramah atau membaca buku. Belajar berenang 

harus terjun ke air, merasakan langsung kesulitan yang dialami. 

Karena itu kita tidak akan memperoleh manfaat besar dari buku 

ini bila hanya dibaca sebagai pengetahuan. Bila kita ingin 

memperoleh manfaat langsung dari buku ini tidak ada cara lain 

kecuali melakukan. 

Buku ini sangat barmanfaat untuk saya pribadi dalam 

rangka memperkuat saya agar tetap bergantung penuh kepada 

Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Saya berharap buku 

ini juga menjadi pembimbing bagi generasi saya berikutnya, 

anak, cucu dan seterusnya. Semoga buku ini  memberi manfaat 

dan solusi bagi kehidupan mereka dan menjadi inspirasi bagi 

yang membutuhkan. 

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu terbitnya buku ini.  
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2 MENGAPA PERLU 
TERAPI QUR'ANI ?
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Anda memperoleh segalanya 

Kesembuhan, Ketentraman, Keberkahan, Keselamatan 
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ehidupan yang kita lalui dirumah maupun 

ditempat kerja selalu berhadapan dengan Kmasalah. Dirumah tangga kita harus 

memenuhi kebutuhan keluarga, anak, istri suami, setiap hari. 

Ditempat kerja kita harus memenuhi kewajiban dan target yang 

ditetapkan atasan. Hidup kita terus menerus didesak oleh 

tuntutan kebutuhan. Keadaan ini berlangsung siang dan malam 

tanpa henti, pikiran kita dipenuhi persoalan hidup, bila kurang 

waspada kita bisa lupa diri, lupa kepada Allah, lupa akan makna 

hidup. Akibatnya kita merasa tertekan, stress dan merasa 

dikejar-kejar. 

Tekanan hidup menyebabkan kita lelah dan mudah sakit. 

Kehidupan manusia diliputi oleh berbagai macam penyakit. 

Penyakit didalam diri berupa penyakit psikis  (kejiwaan) dan 

penyakit pisik  ( raga ) , keduanya saling  mempengaruhi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 80 % penyakit  pisik diawali 

oleh gejala-gejala penyakit psikis. Penyakit  psikis  atau kejiwaan  

disatu keluarga akan berubah  menjadi penyakit  perilaku. 

Penyakit ini  akan  menular  kepada  anggota  keluarga  

yang lain. Akibatnya kehidupan berkeluarga menjadi resah 
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gelisah. Penyakit  keluarga  yang sangat meresahkan ini 

disebabkan oleh sifat amarah, dendam, cemburu berlebihan, 

pembohong,  egois,  masabodoh  dll. Penyakit keluarga ini bila 

dibiarkan akan meningkat menjadi penyakit masyarakat. 

Penyakit-penyakit dikehidupan ini terus menghantui kita. 

Zaman modern ini sangat berbeda bila dibandingkan masa 

lampau dimana tingkat kesibukkan masih rendah. Seorang 

petani dipedesaan memiliki waktu yang cukup untuk istirahat 

dan lingkungannyapun lebih tenang. Sedangkan orang yang 

hidup diperkotaan berhadapan dengan kesibukkan tinggi dan 

tekanan hidup yang besar. 

Karena itulah orang diperkotaan memerlukan obat stress 

salah satunya yang bersumber dari agama. Pembelajaran agama 

yang diperlukan adalah yang dirancang khusus tidak hanya 

sebagai pengetahuan tetapi juga berfungsi sebagai terapi untuk 

mengobati jiwa dan raga. Karena itu  Allah  menurunkan  Al 

Qur'an  yang berfungsi untuk mengobati manusia secara 

menyeluruh QS. 17 ( Al Isra ) : 82

” Dan Kami turunkan dari Al Qur'an suatu yang menjadi 

penawar ( obat ) dan rahmat bagi orang-orang yang beriman 

dan Al Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang 

yang zalim selain kerugian.”
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Sebagian besar pelajaran Al Qur'an yang diberikan kepada 

masyarakat saat ini dalam rangka memahami tulisan arab, 

diterjemahkan, ditafsirkan atau sekedar untuk bacaan. 

Pembelajaran seperti ini diperlukan dalam rangka menambah 

pengetahuan. Sebenarnya Al Qur'an tidak hanya sekedar 

pengetahuan tetapi ada tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu 

berfungsi sebagai obat kehidupan dan obat berbagai macam 

penyakit. Untuk mencapai tingkat ini  perlu peningkatan proses 

pembelajarannya. Saya menyebutnya pembelajaran Terapi 

Qur'ani.  

Istilah Terapi Qur'ani memiliki arti dan makna sbb :

Terapi adalah melakukan sesuatu secara teratur, 

terprogram dengan baik  dan  berulang-ulang untuk tujuan 

memperbaiki diri agar menjadi lebih sehat dan memperoleh 

kehidupan yang lebih baik. 

Terapi Qur'ani adalah  melakukan pembelajaran Al 

Qur'an secara khusus, teratur, terprogram dengan baik untuk 

tujuan memperbaiki  diri pribadi menjadi lebih sehat dan lebih 

baik secara pisik maupun mental, yang selanjutnya akan 

berdampak lebih baik bagi keluarga dan masyarakat.

Pembelajaran terapi Al Qur'an ini akan bermanfaat  bila 

orang yang mempelajarinya memiliki keimanan dan kesadaran 

didalam dirinya. Kesadaran ini menjadi modal utama dalam 

proses penyembuhan. 
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Berikut ini hasil penelitian pakar medis yang telah membuktikan 

pentingnya  pelaksanaan do'a dan zikir untuk kesembuhan 

sebagaimana dikemukakan Prof. Dr. dr. H. Dadang Hawari 

Psikiater, sbb :

- Dr. Dale A Matthews ( 1996 ) dari Universitas Georgetown 

bahwa pasien yang diobati   dengan komitmen agama ( do'a 

dan zikir ) 75 % berpengaruh positif.

- Suatu survey yang dilakukan majalah TIME dan CNN (1996) 

juga oleh USA Weekend ( 1996 ) menyatakan bahwa lebih 

dari 70 % pasien percaya bahwa keimanan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa, do'a dan zikir dapat membantu proses 

penyembuhan.

- Penelitian yang dilakukan oleh Comstock, GW dan kawan-

kawan ( 1972 ) sebagai mana yang termuat dalam Journal of  

Chronic Diseases, menyatakan bahwa bagi mereka yang 

melakukan keagamaan secara teratur disertai dengan do'a 

dan zikir, ternyata kematian akibat penyakit jantung koroner 

lebih rendah 50 %, sementara kematian akibat emphysema 

(paru-paru) lebih rendah 56 % dan kematian akibat penyakit 

hati (Cirhosis hepatis) lebih rendah 74 %.  

Kesembuhan dan Rizki Tak Terduga

Saat membaca judul kesembuhan dalam buku ini, timbul 

pertanyaan dalam diri kita, apakah saya sakit ?. Kita akan 

menjawab ya,  bila merasa sakit terutama sedang menjalani 
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rawat inap atau berobat jalan. Tetapi saat kita merasa sehat maka 

kita tidak memerlukan sembuh. Mudah-mudahan kita semua 

dalam keadaan sehat selalu. Bila kita meneliti lebih jauh kedalam 

diri, apakah kita benar-benar sehat ?,  boleh jadi kita sehat secara 

jasmani tapi apakah sehat secara ruhani ?. Hidup dikota besar 

seperti Jakarta dan kota lainnya yang penuh kesibukkan, beban 

kerja yang berat, masalah hidup yang bertumpuk, sangat 

mungkin kita menderita penyakit psikis ( kejiwaan ) seperti : 

stress, mudah emosi, merasa tertekan, resah, gelisah dsb. 

Penyakit ini tidak terasa, tetapi lama kelamaan akan 

menggerogoti kesehatan jasmani kita. Atau mungkin juga ada 

masalah dipekerjaan yang menjadi beban diri kita. Masalah 

hubungan keluarga yang kurang harmonis, keadaan ini  disebut 

penyakit keluarga. Penyakit seperti ini sangat mungkin 

menghinggapi setiap orang tetapi kita merasa tidak sakit. 

Karena itu sekalipun penyakitnya tidak kelihatan, tidak 

dirasakan, kemungkinan besar kita memiliki penyakit yang perlu 

kita sembuhkan. Al Qur'an dapat menyembuhkan segalanya 

bila kita meyakininya.    

Sebagai seorang muslim kita berkeyakinan bahwa Al 

Qur'an adalah kebenaran yang pasti. Karena itu Al Qur'an kita 

jadikan pegangan dan bimbingan dalam menempuh perjalanan 

hidup dunia dan akhirat. 

Khususnya dalam keadaan sakit, setiap orang 

menginginkan sembuh. Untuk kesembuhan penyakit, Al 
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Qur'an berfungsi sebagai obat sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya. Sedangkan kesembuhan hakikatnya adalah hak 

Allah sebagaimana firmanNya dalam surat  26   ( Asy Syuara ) : 

80 :

”dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan 

aku,”

Selain dari penyakit, dalam hidup ini kita selalu 

berhadapan dengan masalah, baik yang kecil atau yang besar 

dan kita akan selalu membutuhkan jalan keluarnya.  Bila 

masalahnya berat dan tidak mampu menyelesaikan sendiri maka 

kita perlu pertolongan. Dalam menghadapi keadaan ini Al 

Qur'an juga memberikan bimbingan bahwa Allah akan 

menolong hambanya yang beriman. Pertolongan Allah ini 

dalam bentuk jalan keluar dari persoalan hidup dan rizki yang 

tidak diduga-duga sebagaimana firmanNya dalam surat 65 ( At 

Tholaq ) : 2 - 3
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”Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 

mengadakan baginya jalan ke luar.  Dan memberinya rezki dari arah 

yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal 

kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. 

Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki) Nya. 

Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap 

sesuatu.”

Firman Allah merupakan kebenaran yang pasti, 

kesembuhan dan rizki tak terduga pasti akan diperoleh orang-

orang beriman, pelaksanaan janji Allah ini kita serahkan kepada 

Allah, karena Allah sangat memahami yang terbaik bagi kita. 

Kapan waktunya, apa jenisnya, bagaimana wujudnya. Orang 

beriman akan selalu berprasangka baik kepada Allah. Kita perlu 

memahami bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjiNya, 

tidak pernah salah. Karena itu bila ada prangsangka kita yang 

kurang baik terhadap Allah, misalnya Allah tidak adil, Allah 

tidak mengabulkan, Allah tidak mendengar do'a kita. 

Katakanlah bahwa sesungguhnya yang salah itu adalah diri kita. 

Karenanya kita harus membenahi diri dan memohon 

ampun kepada Allah. Setiap orang menginginkan segera 

sembuh bila sedang sakit, begitu juga rizki tak terduga. Janji 

Allah itu pasti ditepati, namun kita sering tidak sabar dan tidak 

memahami apa yang Allah kehendaki atas diri kita. Salah satu 

kekurangan kita adalah saat kita berzikir dan berdo'a tidak 

menghayati dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan 
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Allah. Karena itu buku ini memberikan arahan tentang syarat-

syarat dan etika yang harus kita penuhi dalam berzikir dan 

berdo'a. 

Dengan menghayati dan mempelajari sungguh-sungguh 

buku ini insya Allah akan menambah kemampuan kita dalam 

berzikir dan berdo'a. Pada bagian akhir buku ini anda akan 

memperoleh penjelasan tentang zikir yang kosong seperti 

kapsul obat yang kosong kurang memberi manfaat dan zikir 

yang berisi obat untuk kesembuhan penyakit, inilah yang 

memberi manfaat besar bagi hidup kita.    

Anda akan memperoleh segalanya

Setiap orang menginginkan hidup sehat dan sejahtera, 

tetapi tidak setiap orang akan memperolehnya. Kita belum 

tentu memperoleh hidup sesuai yang kita harapkan, bahkan 

mungkin saja mengalami keadaan yang sebaliknya. Itulah ujian 

hidup. Allah menguji manusia bukan hanya persoalan materi, 

pekerjaan, keluarga tetapi juga berkaitan dengan kesehatan. 

Kesehatan sangat penting bagi kita karenanya kita tidak 

akan bisa berbuat yang terbaik bila kesehatan  terganggu. 

Pekerjaan akan terbengkalai bila kita menderita sakit, apa lagi  

sakit yang lama hidup terasa tidak bermanfaat. Karena 

pentingnya kesehatan maka kita perlu memeliharanya dengan 

baik. Memelihara kesehatan yang terbaik adalah melakukan 

pencegahan dari pada mengobati setelah sakit. 
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Ilmu tentang pengobatan saat ini berkembang pesat, 

dunia medis dilengkapi dengan tekhnologi yang sangat modern.  

Pengobatan alternatif  dan herbalpun telah tersedia. Namun 

mengenai kesembuhan tidak ada seorangpun yang dapat 

memastikan, karena kesembuhan hanyalah hak Allah. 

Pengobatan medis belum menjamin kepastian sembuh, begitu 

juga dengan pengobatan alternatif. Bagi orang beriman tidak 

perlu terpaku pada pengobatan medis atau alternatif, yang lebih 

penting adalah bimbingan Al Qur'an untuk mengobati 

penyakit. Allah mengajarkan kepada manusia bahwa Al Qur'an 

adalah obat dan rakhmat bagi orang beriman.

Orang sakit yang berobat kepada medis, atau 

pengobatan alternatif  lainnya akan sembuh bila 

pengobatan itu cocok atas seizin Allah. Berobat kepada 

medis atau alternatif  belum pasti memperoleh 

kesembuhan. Tetapi keduanya tetap diperlukan karena 

banyak juga kesembuhan dari Allah melalui pengobatan 

ini. Kita perlu bijaksana memilih pengobatan yang 

terbaik untuk kita. Namun demikian sebagai orang 

beriman seharusnya kita tidak melupakan pengobatan 

melalui zikir dan do'a karena hakikat kesembuhan adalah 

milik Allah. 

Pengobatan zikir dan do'a bisa berjalan seiring 

dengan pengobatan medis yang tidak menimbulkan effek 

samping yang membahayakan dan pengobatan alternatif  

yang tidak menimbulkan syirik. 
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Rasulullah menekankan pada pengobatan zikir dan do'a 

sebagai pilihan utama yang menjadi ikhtiar manusia. Pesan yang 

ingin penulis sampaikan yaitu janganlah hanya bergantung 

kepada dunia medis dan alternatif  saja yang mengabaikan Allah 

Yang Maha Penyembuh dan melupakan  zikir dan do'a.

Bila anda memperkuat pengobatan dengan terapi  

Qur'ani anda akan memperoleh segalannya yaitu 

ketentraman, kesehatan, keselamatan dan keberkahan.

Sebagai orang beriman kita meyakini firman Allah Maha 

Benar, Allah mengabulkan do'a orang beriman sebagaimana 

firmanNya dalam Al Qur'an surat 2 ( Al Baqarah ) : 186 

” Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu 

tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah 

dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo`a 

apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi 

(segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar 

mereka selalu berada dalam kebenaran.” 

Allah mengabulkan do'a dengan berbagai cara  tetapi kita 

belum memahami, melalui terapi qur'ani kita akan memperoleh 
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segalanya, termasuk beberapa hal sbb :

- Atas izin Allah penyakit anda sangat mungkin sembuh 

seketika karena bagi Allah  tak  ada yang mustahil.

- Atas izin Allah penyakit anda akan sembuh secara bertahap.

- Atas izin Allah anda akan diberi jalan oleh Allah menemukan  

pengobatan  lainnya yang menyebabkan anda sembuh.

- Atas izin Allah dosa-dosa anda akan diampuni.

- Atas izin Allah do'a anda akan diganti dengan kebaikan 

lainnya yang tidak anda  ketahui.

- Atas izin Allah do'a anda membawa berkah bagi kehidupan 

keluarga anda.

- Atas izin Allah do'a anda akan menggantikan takdir Allah 

yang tidak anda sukai ( azab, pendertiaan lain, masalah ) 

dimasa akan datang yang seharusnya anda alami menjadi  

tidak dialami.  

- Atas izin Allah do'a anda memperoleh pahala yang besar 

yang akan anda nikmati diakhirat nanti.

Manfaat Terapi Qur'ani

Orang beriman meyakini bahwa Al Qur'an berfungsi 

sebagai hudan ( petunjuk ), syifa ( obat ) dan rakhmat. Bila Al 

Qur'an dimanfaatkan dan diterapkan dengan benar pasti akan 

mendapatkan hasil yang membahagiakan untuk dunia dan 

akhirat.  Disamping memperoleh kesembuhan dan rizki tak 

terduga terapi Qur'ani juga memberikan manfaat lain yaitu :
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1. Ketentraman 

Hati yang semula gelisah, resah, khawatir, takut, cemas, 

marah, kecewa dan sebagainya akan berubah menjadi 

tenteram. Ketentraman ini diperoleh sebagai buah dari 

keyakinan dan prasangka baik kepada Allah. Keyakinan 

membuat hati kita selalu sadar akan makna hidup yang 

penuh nilai dan kebajikan dihadapan Allah, kemudian 

menjadikan kita lebih tenang dan bersemangat berbuat 

kebajikan.  Keyakinan membuat hati kita tidak pernah lalai 

dari mengingat Kasih Sayang Allah, dan selalu 

mensyukurinya. Keyakinan menumbuhkan rasa optimis 

karena bergantung penuh kepada Allah.   

” (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka 

menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, 

hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi 

tenteram.” QS. 13 ( Ar Ra'd) : 28

2. Kesehatan 

Allah Yang Maha Penyembuh, Allah Yang Maha Baik, 

Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tidak akan 

membiarkan hambanya menderita. Dialah yang Maha 

Penolong. Keyakinan ini harus tetap melekat didalam diri 
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orang beriman. Allah sangat memahami yang terbaik untuk 

hambanya. Hakikat kesembuhan hanyalah milik Allah. 

Dengan bertawakkal dan keyakinan penuh insya Allah 

segalanya menjadi mudah. Karena keyakinan ini maka 

hidup kita akan semakin sehat dan kuat. Allah berfirman

”dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan 

aku,” QS.26 (Asy Syu'araa) : 80.

2. Keselamatan 

Allah tidak akan membiarkan hambaNya yang beriman 

hidup menderita didunia dan akhirat. Bagi orang beriman 

didunia adalah sarana berbuat baik. Allah akan terus 

menguji orang beriman dalam rangka meningkatkan 

kualitas imannya. Dengan ujian ini Allah akan memberikan 

pelajaran, ilmu dan hikmah sehingga derajatnya disisi Allah 

dan dihadapan manusia semakin tinggi. Allah akan 

menjamin keselamatannya didunia dan akhirat. Allah 

berfirman :

” Kemudian Kami selamatkan rasul-rasul Kami dan 

orang-orang yang beriman, demikianlah menjadi 
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kewajiban atas Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.” 

QS. 10 ( Yunus ) : 103

4. Keberkahan 

Orang beriman selalu dalam perlindungan Allah dan 

memberikan kehidupan yang penuh berkah sebagaimana 

dialami para nabi dan para shalihin. Kasih sayang Allah 

kepada orang beriman bukan hanya jaminan surga diakhirat 

tetapi didunia inipun akan dibukakan pintu keberkahan dari 

langit dan bumi. Allah berfirman :

” Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan 

bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada 

mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka 

mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka 

disebabkan perbuatannya ”. QS.  7 ( Al A'raaf  ) : 96
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” dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku, ”

Q.S. Asy Syuara, ayat 80 
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eorang muslim meyakini bahwa kesembuhan 

adalah milik Allah, tetapi keyakinan ini suatu saat Sbisa berubah. Salah satu sebabnya adalah 

perkembangan tekhnologi canggih dibidang medis. 

Kecanggihannya bisa melemahkan keyakinan kita kepada Allah 

Yang Maha Penyembuh.  Contoh bila kita sakit yang pertama 

kali teringat adalah dokter atau rumah sakit, maka 

kebergantungan kepada medis sangat kuat yang berarti 

kebergantungan kepada Allah melemah.

Tetapi bila kita menyaksikan banyak orang yang berobat 

kepada medis ternyata tidak sembuh bahkan ada meninggal 

dunia, saat itulah kita belajar meningkatkan kembali keyakinan 

kepada Allah. Keadaan inilah yang mengingatkan saya pada tiga 

puluh tahun yang lalu dimana saya  sempat belajar mengobati 

orang sakit dengan zikir dan do'a. 

Sebelum saya mengungkapkan pengalaman pribadi tiga 

puluh tahun yang lalu,  saya mohon  dengan kerendahan hati 

agar pembaca tidak berprasangka negatif  seolah-olah 

pengalaman saya ini untuk menonjolkan diri,  atau riya'  karena 

memiliki kelebihan. Secara tulus saya sampaikan bahwa  
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pengalaman yang saya ungkapkan ini hanya sebagian kecil dari 

pengalaman yang pernah saya alami selama puluhan tahun. 

Berawal ketika saya berusia 16 tahun, saat itu saya diberi 

nasehat oleh orang tua untuk berdo'a apabila menderita sakit. 

Nasehat  orang tua itu saya lakukan dengan baik, hasilnya saya 

merasakan kesembuhan setelah berdo'a. Tidak hanya itu,  saat  

orang tua saya sakit saya mendo'akannya dan tidak lama 

kemudian sembuh. Saat itu saya merasakan do'a banyak sekali 

manfaatnya.

Pada usia 22 tahun saya mulai tertarik mempelajari zikir 

dan do'a yang erat kaitannya dengan kesembuhan penyakit. 

Sayapun berguru kepada seseorang yang sangat saya kagumi. 

Saya mencoba menjadi salah seorang relawan yang mengobati 

orang sakit. Dengan izin Allah orang yang saya obati ternyata 

sembuh. Selama saya berada ditempat tersebut saya banyak 

mendengar kesaksian orang-orang yang sembuh dari sakitnya 

setelah banyak berzikir dan berdo'a.  Diantaranya ada seorang 

pasien yang menderita kanker otak hingga matanya buta 

kemudian sembuh. Kesembuhanya  berkat zikir dan  do'a orang 

tersebut yang dibantu oleh beberapa orang. Ditempat tersebut 

banyak pasien yang dikirim oleh rumah sakit atas rekomendasi 

para dokter ahli. Kesemuanya itu terjadi hanya atas izin Allah, 

karena hakikat kesembuhan hanyalah dari Allah swt. 

Dalam pandangan orang beriman semua penyakit yang 

dialami manusia adalah ujian dari Allah.  Penyakit merupakan 
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salah satu cara Allah menguji manusia. Siapa yang diuji  oleh 

Allah akan memperoleh balasan dari Allah. Kesembuhanpun 

hakikatnya juga dari Allah. Karena itu orang beriman hanya 

bergantung penuh kepada Allah. Kesembuhan bisa terjadi 

kapan saja, dimana saja, sesuai kehendak Allah. Kesembuhan 

tidak selalu melalui pengobatan medis dirumah sakit. Banyak 

pasien yang dibawa kerumah sakit yang paling canggih ternyata 

tidak semuanya sembuh, bahkan ada diantaranya yang 

meninggal dunia. Manusia hanya berusaha tetapi Allah yang 

menentukan segalanya.

Sekalipun kita memahami kesembuhan mutlak dalam 

genggaman Allah tetapi kita perlu berikhtiar sekuat tenaga. Bila 

orang beriman sakit yang pertama kali harus dilakukan adalah 

bergantung penuh kepada Allah Yang Maha Penyembuh dan 

yang kedua adalah dengan zikir dan do'a sebagaimana diajarkan 

oleh Rasulullah, baru kemudian berikhtiar kepada sesama 

manusia atau cara lainnya.

Dari pengalaman hidup yang saya alami, ternyata 

pengobatan dengan zikir dan do'a memberikan manfaat besar, 

setidaknya membantu menentramkan jiwa. Itulah pengalaman 

yang saya peroleh selama ini. 

 Sekalipun saya menyadari bahwa pengobatan ini memberi 

manfaat besar, diusia 25 tahun saya terpaksa menghentikan 

pengobatan ini.  Alasan utama mengehentikan pengobatan ini  

karena saya merasa khawatir keliru dalam menerapkan ajaran 
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islam. Kekhawatiran ini terjadi setelah saya banyak bertanya 

kepada para ulama tentang hal ini, jawaban mereka sangat 

beragam. Ada sebagian yang mengatakan pengobatan zikir dan 

do'a bisa menyebabkan syirik dan merupakan praktek 

perdukunan. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa 

pengobatan zikir dan do'a adalah sunnah yang dilakukan 

Rasulullah. Kedua pandangan yang saling bertentangan ini 

menyebabkan hati saya galau, gelisah, bingung. Akhirnya saya 

memutuskan berhenti memperdalam pembelajaran zikir dan 

do'a untuk pengobatan. 

Sebagai seorang yang senang belajar saya terus 

melanjutkan pembelajaran islam , menambah wawasan, berdo'a 

kepada Allah ditengah malam maupun disiang hari, berusaha 

membersihkan hati untuk memperoleh kebenaran.

Akhirnya saya memahami bahwa sebagian ilmu para 

ulamapun sangat terbatas, bahkan ada kelompok yang 

membatasi diri dengan hanya mengikuti aliran tertentu saja. 

Kelompok ini biasanya menutup diri dari pandangan lain, 

merasa benar sendiri, menyalahkan orang lain yang belum tentu 

kesalahannya.  Saya semakin memahami bahwa ilmu islam itu 

sangat luas,  karena itu kita diperintahkan Allah mempelajari Al 

Qur'an secara kaffah ( menyeluruh ), tidak terjebak dalam 

pandangan yang parsial, terkotak-kotak serta membagi islam 

dalam aliran-aliran sebagimana firmanNya QS. 2  ( Al Baqarah ) 

: 208
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”Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam 

Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut 

langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh 

yang nyata bagimu.”

Bila kita mempelajari islam hanya sebagian dan tidak utuh, 

maka kita akan terjebak dalam aliran-aliran yang menyebabkan 

umat islam terpecah belah, akhirnya Allah akan menurunkan 

azabNya sebagaimana firmanNya dalam QS. 15 ( Al Hijr ) : 90 – 

91

” Sebagaimana (Kami telah memberi peringatan), Kami telah 

menurunkan (azab) kepada orang-orang yang membagi-bagi 

(Kitab Allah), (yaitu) orang-orang yang telah menjadikan Al 

Qur'an itu terbagi-bagi. ”

Setelah tiga puluh tahun kemudian pada usia saya 55 

tahun, saya mulai menggali kembali potensi Al Qur'an yang luar 

biasa tetapi belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh umat islam. 
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Potensi itu adalah Al Qur'an sebagai obat dan rakhmat 

sebagaimana firmannya dalam surat Al Isra ( 17 )  ayat 82. 

” Dan Kami turunkan dari Al Qur'an suatu yang menjadi 

penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al 

Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang 

zalim selain kerugian.”

Al Qur'an sebagai obat dan rakhmat hanya berlaku bagi 

orang beriman, artinya orang yang meyakini bahwa 

kesembuhan mutlak hanya milik Allah.  Kesembuhan bisa 

terjadi kepada siapa saja, kapan saja, dimana saja, sesuai dengan 

kehendak Allah. Tidak mustahil Allah memberikan 

kesembuhan kepada seseorang walaupun hanya dengan 

berdzikir dan berdo'a. Bagi Allah segalanya sangat mudah 

sebagaimana firmanNya 

”Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki 

sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka 

terjadilah ia.” QS. 36 ( Yasin ) : 82 
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Sebagai orang beriman keyakinan ini perlu terus dibangun 

agar tidak ragu-ragu. Ilmu Allah untuk menyembuhkan tidak 

terbatas. Kecanggihan tekhnologi yang Allah berikan kepada 

manusia baru setetes air dibanding lautan, ilmu Allah tidak 

pernah habis sebagaimana firmanNya dalam Al Qur'an surat  

18 ( Al Kahfi ) : 109

” Katakanlah: "Kalau sekiranya lautan menjadi tinta 

untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh 

habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat 

Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula).” 

” Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan 

laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut 

(lagi) sesudah (kering) nya, niscaya tidak akan habis-

habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana.” QS. 31 ( Luqman ) : 27
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Kekuasaan Allah tak terbatas, apa yang dikendaki Allah 

pasti terjadi, alam semesta seluruhnya dalam kewenangan Allah, 

tak satupun yang bisa menghalangiNya. Sebagaimana 

firmanNya dalam surat 3 ( Ali Imran ) : 26 - 27

Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, 

Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau 

kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang 

Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki 

dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan 

Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas 

segala sesuatu.  Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau 

masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari 

yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan 

Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)."
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Orang beriman mengawali ikhtiarnya dengan bergantung 

penuh kepada Allah. Ikhtiar utamanya adalah  dengan zikir dan 

do'a sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Ikhtiar kepada 

dokter, rumah sakit, atau alternatif  menjadi pilihan berikutnya. 

Kelemahan kita adalah meremehkan kebergantungan kepada 

Allah, mengecilkan arti zikir dan do'a, padahal pada zaman 

Rasulullah teknologi canggih belum ada pengobatannya sangat 

mengandalkan zikir dan do'a yang diikuti pengobatan alamiah 

ala kadarnya. Rasulullah mengajarkan zikir dan do'a sebagai hal 

yang utama untuk mengatasi berbagai persoalan hidup.

Buku yang berada ditangan anda mengajak kita semua 

untuk kembali ajaran Rasulullah dalam mengahadapi 

kehidupan dengan segala permasalahannya. Kita perlu 

meningkatkan keyakinan akan Ke Maha Besaran Allah yang 

memiliki kemampuan tak terbatas dalam menolong hambanya. 

Bisa jadi pertolongan Allah tidak masuk akal tetapi nyata. Tidak 

masuk akal karena kemampuan akal manusia sangat terbatas 

dibanding ilmu Allah Yang Maha Luas.  

Penyakit ada dimana-mana.

Para ahli menemukan bahwa penyebab penyakit berasal 

dari virus, bakteri, baksil atau lainnya. Penyebab penyakit ini 

sebenarnya ada dimana-mana, didalam diri dan sekitar kita. 

Orang yang dalam keadaan lemah akan mudah terserang 
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penyakit, tetapi orang yang memiliki kekebalan tubuh yang 

cukup tidak mudah terserang penyakit. 

Setiap orang wajib memelihara kesehatannya agar tetap 

sehat. Tetapi dalam kenyataannya seorang dokter yang 

memelihara kesehatan dengan baik sekalipun bisa terserang 

penyakit. Inilah yang disebut ujian dari Allah kepada manusia. 

Bagi orang beriman keadaan sakit dimaknai sebagai ujian dari 

Allah yang didalamnya terkandung hikmah yang besar. Bisa jadi 

Allah sedang memberikan pelajaran kepada orang yang sedang 

sakit. 

Manusia diliputi berbagai macam penyakit pisik maupun 

psikis. Selain itu ada yang disebut dengan penyakit keluarga, 

penyakit masyarakat dan penyakit perusahaan. Secara 

keseluruhan penyakit-penyakit manusia dapat dikelompokkan 

sbb :

1.  Penyakit diri

Penyakit yang ada dalam diri kita umumnya berupa 

penyakit pisik ( raga )  dan penyakit psikis ( jiwa ). Penyakit 

pisik jumlahnya ribuan jenis. Sedangkan penyakit psikis  

(jiwa) berkaitan dengan  Ruhani, Mental, Spiritual, 

Emotional, Pikiran, Perasaan, Hati, Iman,  Perilaku. 

Penyakit ini bisa dirasakan tetapi tidak bisa diditeksi oleh 

tekhnologi modern, misalnya Gelisah, Resah, Kecewa, 

Gundah, Cemas, Was-was, Khawatir, Bingung, Stress, 

Tergesa - gesa, Benci, Iri, Dengki, Dendam, Buruk sangka, 
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Sedih, dll. ( lihat lembaran Berkaca Diri bagian kiri di 

halaman terakhir )

2. Penyakit Keluarga

Penyakit keluarga hanya dirasakan oleh anggota keluarga 

yang ada didalamnya. Tinggal bersama keluarga yang 

berpenyakit (mental) rasanya tidak nyaman karena 

hubungan antar anggota keluarga terganggu akibat sikap 

dan watak buruk dari anggota keluarga. Perasaan didalam 

keluarga tidak tentram, gersang, tidak bahagia  karena 

adanya  Permusuhan, Percekcokan, Amarah, Masa Bodoh, 

Cemburu berlebihan, Dendam, Prasangka buruk, Iri, 

Dengki, Serakah, Egois, Kecewa, Menuntut berlebihan,   

Boros, Angkuh, Saling menyalahkan dll.  Bila sebuah 

keluarga dilanda penyakit ini maka anggota keluarga 

didalamnya sangat menderita.

3.   Penyakit masyarakat dan bangsa. 

Penyakit masyarakat yaitu penyakit yang menimbulkan 

kegelisahan dimasyarakat karena perilaku masyarakat itu 

sendiri, diantaranya Tawuran, Narkoba, Perjudian, 

Perzinahan, Permusuhan, Korupsi, Nepotisme, Fitnah, 

Ketidak adilan dll.
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4.   Penyakit Perusahaan

Banyak perusahaan bankrut bukan karena kurang modal, 

kurang pemasaran, atau produk yang kurang bagus tetapi 

disebabkan orang-orang yang bekerja didalamnya 

menderita penyakit mental yang berakibat kepada 

terganggunya fungsi-fungsi dalam organisasi. Tugas-tugas 

dan kewajibanan sebagai pegawai tidak bisa dijalankan 

dengan baik bahkan terhambat oleh manusia didalammnya. 

Misalnya Korupsi, Sulit diatur, Tidak Disiplin, 

Pemborosan, Komuniskasi Terhambat, Tidak ada kerja  

sama, Egois, Kepentingan Pribadi, Frustasi, Kecewa, 

Stress, Malas, Menjilat, Menginjak,  Memfitnah, konflik-

konflik dll.  

Sebab-sebab timbulnya penyakit

Secara umum manusia menderita sakit disebabkan beberapa hal 

al :

- Pola makan, pola pikir, pola hidup, pola perilaku,

-  Meningkatnya serangan baksil, bakteri, virus

- Penurunan kekebalan dan daya tahan tubuh

- Kelebihan sisa makanan, komponen darah berlebih, ketidak 

seimbangan tubuh, tidak lancar aliran darah, dll.

- Kondisi lingkungan yang tidak sehat seperti polusi udara, 

sampah, saluran air, dll. 

- Gangguan Jin
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- Para ahli kesehatan menyatakan 80 % orang yang sakit 

disebabkan oleh gejala-  gejala mental ( psikis )

- Khusus untuk penyakit mental atau ruhani erat kaitannya 

dengan budaya, pendidikan keluarga, lingkungan, 

pendidikan keagamaan dll.  

Penelitian  para ahli.

1.  Prof   Dr  Hembing  Wijaya Kusuma dalam bukunya Salat 

Untuk Pengobatan dan Kesehatan menjelaskan bahwa 

setiap gerakan shalat dapat pencegah berbagai macam 

penyakit.

2.  Dr. M. Saleh dalam   Bukunya “  Terapi   Salat   Tahajud  

Menyembuhkan Berbagai Macam  Penyakit “  dari  hasil  

penelitian yang dilakukannya terhadap pasien  yang diobati  

dengan  cara  shalat  yang khusyuk  dan tenang  selama  

bertahun - tahun, ternyata  bahwa   shalat  yang  dilakukan  

dengan  tenang  dan  khusyuk dapat  menyembuhkan  

berbagai macam penyakit.

3. Prof   Dr.  Amin  Syukur  dalam  bukunya “Zikir  

Menyembuhkan Kankerku“ membuktikan sendiri  bahwa  

penyakit   kanker  yang  dideritanya sembuh  berkat dzikir 

dan shalat yang  dilakukan dengan khusyuk dan tenang 

4.  Prof   Dr. Li  Saw  Bow  dalam  bukunya  “ Sirkulasi  Zen  

Qi “ bahwa dari hasil penelitiannya ternyata menenangkan 

diri bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit

39
�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�i�s�i� �t�e�r�a�p�i

�2�7� �J�a�n�u�a�r�i� �2�0�1�2� �1�6�:�2�5�:�5�4



5.  Kazuro  Murakami  Phd,   dalam  bukunya   “ The  Devine   

Massage  of   the  DNA  “  bahwa bersyukur  dan  berdo'a  

bisa  mengubah  sel  negatif   menjadi positif  yang 

menyembuhkan penyakit

6. Masaru Emoto, dalam bukunya “The True Power of  

Water“ bahwa do'a akan mengubah kristal-kristal air 

menjadi sangat indah. 

7.   Prof. Dr. dr. H. Dadang Hawari, Psikiater dalam bukunya “ 

Do'a dan Dzikir Sebagai Pelengkap Terapi Medis “ 

mengungkapkan pentingnya terapi do'a dan zikir sebagai 

faktor yang mempercepat kesembuhan penyakit.

8.  Dr.  Herbert  Benson  dan Wiliam  Proctor  dalam  

bukunya “ Respons  Relaksasi “,  bahwa kegiatan  berdo'a  

dan  menenangkan  diri  menyembuhkan 12 jenis penyakit 

sbb :

- Menghilangkan sakit kepala

- Mengurangi sakit angina paktoris ( sakit dada ) dan 

bahkan mungkin meniadakan kebutuhan bedah bypass 

( kira-kira 80 % nyeri akibat penyakit ini diobati dengan 

keyakinan positif  )

- Mengurangi tekanan darah dan membantu 

mengendalikan masalah-masalah hipertensi.

- Mempertajam kreativitas, terutama saat mengalami 

suatu “hambatan mental”

- Mengatasi insomnia ( sulit tidur )
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- Mencegah serangan hiperventilasi (reaksi kecemasan / 

nafas belebihan )

- Membantu mengurangi sakit punggung

- Meningkatkan terapi kanker

- Mengendalikan serangan panic

- Menurunkan kadar kolesterol

- Mengurangi gejala-gejala kecemasan, termasuk mual, 

muntah, diare, sembelit, cepat marah, dan 

ketidakmampuan untuk bergaul dengan orang lain.

- Mengurangi stress secara keseluruhan dan meraih 

kedamaian diri dan keseimbangan emosional yang lebih 

tinggi.  
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TERAPI QUR'ANI 
SEBUAH IKHTIAR 
DUNIA AKHIRAT

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�i�s�i� �t�e�r�a�p�i

�2�7� �J�a�n�u�a�r�i� �2�0�1�2� �1�6�:�2�5�:�5�4



1. Tahap ikhtiar didalam jiwa yaitu memperkuat keyakinan dan 
bergantung penuh kepada Allah untuk kesembuhan.

2. Tahap ikhtiar untuk berzikir dan berdo'a kepada Allah
3. Tahap ikhtiar untuk mencari pengobatan medis atau alternatif  lainnya.

3 Tahap Ikhtiar 

44
�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�i�s�i� �t�e�r�a�p�i

�2�7� �J�a�n�u�a�r�i� �2�0�1�2� �1�6�:�2�5�:�5�4



ita diciptakan Allah memiliki kelebihan, 

kekurangan dan keterbatasan. Keterbatasan Kinilah mendorong kita untuk berinteraksi satu 

sama lain karena saling membutuhkan. Pada saat menghadapi 

permasalahan hidup diluar kemampuan, kita memerlukan 

orang lain. Inilah saatnya kita mulai berikhtiar antar sesama 

manusia. Disamping ikhtiar sesama manusia, orang beriman 

berikhtiar kepada Allah dengan do'a, permohonan dan pujian 

karena meyakini bahwa kesempurnaan adalah milik Allah. 

Allah memberikan kemampuan kepada manusia berbeda-

beda satu sama lain, ada yang kaya ada yang miskin. Allah tidak 

membebani kita diluar batas kemampuan. Karena itu Allah 

memerintahkan kita untuk berikhtiar sesuai kemampuan. 

Orang mampu yang sakit  bisa melakukan ikhtiar tiga tahap 

sekaligus yaitu bergantung pada Allah, berdo'a dan berzikir 

serta mengobati penyakitnya dengan medis atau lainnya. Tetapi 

orang miskin kemampuannya sangat terbatas sehingga 

ikhtiarnyapun terbatas pula, ikhtiar orang miskin maksimal 

hanya bergantung pada Allah sambil melakukan do'a dan zikir. 

Namun demikian boleh jadi itu sudah cukup bagi Allah. Tidak 
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mustahil  hanya dengan cara itu penyakitnya bisa sembuh 

karena bagi Allah semuanya mudah. 

Pada prinsipnya orang beriman melakukan tiga tahap 

ikhtiar dalam menghadapi persoalan hidup atau saat menderita 

sakit  yaitu :

1. Tahap ikhtiar didalam jiwa yaitu memperkuat keyakinan 

dan bergantung penuh kepada Allah untuk kesembuhan.

2. Tahap ikhtiar untuk berzikir dan berdo'a kepada Allah

3. Tahap ikhtiar untuk mencari pengobatan medis atau 

alternatif  lainnya.

Banyak kemungkinan yang terjadi saat manusia sakit,  

boleh jadi sembuh dengan sendirinya, sembuh setelah berdo'a, 

sembuh melalui medis, sembuh dengan pengobatan alternatif, 

atau meninggal dunia. Bagi orang beriman yang terpenting 

adalah berikhtiar secara jiwa yaitu bergantung kepada Allah, 

berzikir dan berdo'a kepada Allah, bila memiliki dana yang 

cukup bisa mencoba dengan pengobatan medis atau alternatif. 

Tetapi bagi yang tidak mampu maka ikhtiarnya hanya 

bergantung kepada Allah, berzikir dan berdo'a. Ikhtiar ini boleh 

jadi sudah cukup bagi Allah. 

46
�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�i�s�i� �t�e�r�a�p�i

�2�7� �J�a�n�u�a�r�i� �2�0�1�2� �1�6�:�2�5�:�5�4



 Syarat-syarat

Terapi Qur'ani ini akan memberi manfaat besar bagi umat islam 

bila dilakukan dengan memenuhi persyaratan sbb :

1.  Iman QS. 2 ( Al Baqarah ) : 177

2.  Yakin QS. 69 ( Al Haaqqah ) : 51

3.  Khusyuk QS. 2 ( Al Baqarah ) : 45 – 46, QS. 17 

( Al Isra' ) : 109

4.  Sabar QS. 2 ( Al Baqarah ) : 153

5.  Istiqamah QS. 41 ( Al Fushilat ) : 30 – 31

 Jihad (sungguh-sungguh) QS. 29 ( Al Ankabut ) : 6 dan 69 

1.   Iman : 

“ Dan Kami turunkan dari Al Qur'an suatu yang menjadi 

penawar ( obat ) dan rahmat bagi orang-orang yang beriman 

dan Al Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-

orang yang zalim selain kerugian.” Q.S. 17 (Al-Isra’) : 82.

Orang yang beriman menggunakan Al Qur'an sebagai 

bimbingan hidup, menjadi obat dan rakhmat. Hal ini hanya 

berlaku bagi orang yang imannya benar, sedangkan bagi 

orang yang tidak beriman maka Al Qur'an tidak akan 
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memberikan manfaat apa-apa. 

Iman yang benar yaitu bila iman itu telah masuk kedalam 

hati bukan sekedar pengetahuan iman sebagaimana 

firmanNya dalam Al Qur'an surat Al Hujuraat ( 49 ) : 14  

dan melaksanakan perintah Allah sesuai firmanNya dalam 

surat 2 (Al Baqarah ) : 177

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur 

dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi 

Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada 

Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi 

dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-

anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan 

pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan 
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(memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan 

menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila 

ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, 

penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang 

benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. 

Q.S. 2 (Al Baqarah ) : 177 

“ Orang-orang Arab Badwi itu berkata: "Kami telah 

beriman". Katakanlah (kepada mereka): "Kamu 

belum beriman, tetapi katakanlah: "Kami telah 

tunduk", karena iman itu belum masuk ke dalam 

hatimu dan jika kamu ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia 

tiada akan mengurangi sedikitpun (pahala) amalanmu; 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". QS. 

49 ( Al Hujuraat ) : 14  

2.   Yakin : 

“ Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar kebenaran 

yang diyakini.” QS. 69 ( Al Haaqqah ) : 51
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Orang yang haqul yaqin yaitu orang yang telah memahami 

dan menghayati didalam hatinya serta tidak ada keraguan 

sedikitpun terhadap keberadaan Allah, pertolongan Allah, 

Kasih Sayang Allah, dan Firman Allah dalam Al Qur'an. 

Karena itu orang beriman akan patuh untuk melaksanakan 

perintahNya dengan penuh keyakinan. Dengan keyakinan 

yang kuat ini maka Al Qur'an akan memberi manfaat besar 

bagi dirinya. Tetapi bila ada keraguan maka Al Qur'an tidak 

akan memberi manfaat apa-apa.  

3.   Khusyuk 

Khusyuk yaitu ketundukkan diri dihadapan Allah karena 

sadar dan paham betul siapa dirinya dan siapa Tuhannya. 

Orang beriman akan melaksanakan perintah Allah dengan 

khusyuk saat berzikir dan berdo'a, khusyuk dalam mohon 

ampun, khusyuk dalam bersyukur, khusyuk dalam 

bertawakkal, khusyuk dalam mengikhlaskan kehidupan, 

khusyuk dalam mohon perlindungan kepada Allah, 

khusyuk dalam bekerja, beramal, dan mengabdi kepada 

Allah. Khususnya saat berzikir dan berdo'a dilakukan 

dengan penuh khidmat, penuh keinsyafan, hingga tidak 

terasa airmata mengalir. Allah berfirman :
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“ Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan 

sabar dan (mengerjakan) shalat. Dan sesungguhnya 

yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-

orang yang khusyu`,  (yaitu) orang-orang yang meyakini, bahwa 

mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali 

kepada-Nya.” QS. 2 ( Al Baqarah ) : 45 – 46

“ Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil 

menangis dan mereka bertambah khusyu`”. QS. 17 

(Al Isra') : 109

4. Sabar 

Sabar yaitu suatu sikap yang dinamis, tekun, teliti, memiliki 

daya tahan tinggi, gigih menghadapi sesuatu, tahan uji, 

bersikap tidak emosional dan tidak tergesa-gesa. Sikap ini 

sangat diperlukan dalam melaksanakan pengabdian kepada 

Allah. Sikap sabar diperlukan karena kita selalu berhadapan 

tantangan dikehidupan, tantangan dari dalam diri sendiri 

seperti bosan, mudah menyerah, malas, jenuh, mengeluh 
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dsb. Tantangan dari diluar diripun sangat banyak yang 

harus dihadapi, karena itu diperlukan kesabaran dalam 

menghadapinya. Setiap orang beriman wajib memiliki sikap 

ini. Khususnya dalam menerapkan terapi Al Qur'an 

kesabaran menjadi sangat penting karena terapi harus 

dilakukan bertahap dan terus menerus. Allah berfirman :

“ Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan 

(kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) 

shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang 

sabar.” QS. 2 ( Al Baqarah ) : 153

5.   Istiqamah 

Istiqamah yaitu sikap kosisten, teguh pendirian, tidak 

mudah berubah, terus menerus, tetap menuju sasaran yang 

ditetapkan dalam jangka panjang dan tidak goyah. Sikap ini 

sangat diperlukan dalam mencapai keberhasilan 

pelaksanaan terapi Qur'ani, karena terapi ini harus 

dilakukan sepanjang hidup.
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“ Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: 

"Tuhan kami ialah Allah" kemudian mereka 

meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan 

turun kepada mereka (dengan mengatakan): 

"Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; 

dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah 

dijanjikan Allah kepadamu".  Kamilah Pelindung-pelindungmu 

dalam kehidupan dunia dan di akhirat; di dalamnya kamu 

memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh (pula) di 

dalamnya apa yang kamu minta.”  QS. 41 ( Al Fushilat ) : 30 – 31

6.   Jihad (sungguh-sungguh) 

Jihad bisa dimaknai suatu tekad kuat untuk 

memperjuangkan sesuatu secara sungguh-sungguh hingga 

peperangan sekalipun perlu dilakukan untuk menegakkan 

kebajikan. Makna peperangan dalam arti yang sangat 

positif  seperti memerangi kemiskinan, kebodohan, atau 
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berperang untuk kedamaian dan kesejahteraan manusia. 

Dalam berzikir dan berdo'a kepada Allah diperlukan 

semangat berjuang yang tinggi karena berzikir dan berdoa 

adalah kebaikkan yang penuh tantangan diantaranya dari 

syaitan yang akan selalu melemahkan kita. Allah berfirman :

“ Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya 

jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya 

Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) 

dari semesta alam.”  QS. 29 ( Al Ankabut ) : 6

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) 

Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan Kepada mereka 

jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar 

beserta orang-orang yang berbuat baik. QS. 29 ( Al Ankabut ) :  69
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Proses 6 M dalam Terapi

Mengapa perlu 6 M ?

Al Qur'an adalah wahyu Allah yang memiliki nama lain 

seperti Kitabullah, Al Furqan, Al Hikmah, Kalamullah, Al 

Huda, Asy Syifa dsb. Pada umumnya kita memahami Al Qur'an 

sebagai Al Huda ( Petunjuk ). Wahyu Allah ini kita pergunakan 

sebagai pembimbing kehidupan yang kita pelajari dari para 

ustad. Pelajaran yang diajarkan biasanya huruf  arab, tajwij, 

terjemah, tafsir, bahasa arab, Ilmu Fiqih, Ilmu Tauhid serta 

wawasan keislaman lainnya. Pembelajaran seperti ini tentu 

diperlukan dalam rangka memberikan pemahaman keislaman. 

Tetapi bila kita ingin menjadikan Al Qur'an sebagai Asy Syifa 

(obat ), kita perlu mempelajarinya secara lebih  mendalam serta 

melatihnya. Mempelajari Al Qur'an sebagai Asy Syifa tidak 

sekedar mendengar ceramah atau membaca buku tetapi harus 

berlatih seperti orang belajar  berenang. Belajar dan berlatih 

akan memberikan manfaat sebagai terapi ( pengobatan ) melalui 

enam tahap yaitu : 

1. Memahami

2. Menghayati

3. Merasakan

4. Mengulang

5. Menikmati

6. Mengobati ( Syifa )
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1.   Memahami

Seseorang yang akan menjalani terapi Qur'ani perlu 

mendapatkan penjelasan secara utuh tentang apa dan 

bagaimana terapi ini. Demikian juga dasar-dasar dan 

prinsip-prinsip yang dianut. Terapi ini dilakukan sendiri 

oleh yang bersangkutan dibantu oleh pembimbing agar 

lebih mudah melakukannya. Bila tidak memahami dengan 

baik dikhawatirkan terapi tidak dapat dilaksanakan dengan 

baik sehingga kurang memberi manfaat.

2.  Menghayati

Setelah memahami dengan baik kemudian dilanjutkan 

dengan pelaksanaan zikir dan do'a yang dihayati dan dijiwai  

agar hasilnya meresap kedalam jiwa. Penghayatan dan 

penjiwaan sangat penting artinya untuk menumbuhkan 

keyakinan kepada Allah. Dengan keyakinan inilah jiwa akan 

menjadi lebih kuat dan do'a akan semakin mantap 

dirasakan.

3.   Merasakan 

Penghayatan dan penjiwaan yang dilakukan berulang-ulang 

akan menghasilkan rasa. Kita akan merasakan sesuatu yang 

positip secara pisik dan secara mental saat melakukan 

penghayatan zikir dan do'a.     
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4.  Mengulang

Pengulangan dalam terapi sangat penting untuk bisa 

merasakan yang lebih sering agar memory yang dirasakan 

dapat disimpan disel-sel tubuh.

5.   Menikmati

Bila seseorang terus menerus melakukan zikir dan do'a 

maka dia akan merasakan kenyamanan, ketenangan dan 

kenikmatan yang luar biasa. 

6.   Mengobati ( syifa )

Setelah melalui tahap menikmati maka dengan sendirinya 

akan merasakan keindahan. Keadaan ini akan memperbaiki 

sel-sel tubuh yang berfungsi sebagai obat lahiriah dan 

bathiniah.

Sarana penunjang Terapi

1. Tempat khusus yang tenang

Dalam melakukan zikir dan do'a perlu dilakukan ditempat 

khusus yang nyaman agar tidak ada gangguan, tempat 

khusus ini dimaksudkan agar lebih fokus dan serius 

sehingga bisa menikmati hasilnya.  
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2. Waktu yang cukup

Saat melakukan zikir dan do'a perlu disiapkan waktu khusus 

yang cukup agar tidak tergesa-gesa, pikiran menjadi tenang 

karena tidak merasa dikejar-kejar.

3. Pemahaman yang cukup

Untuk melakukan zikir dan do'a diperlukan pemahaman 

yang cukup secara keseluruhan agar tidak salah 

menafsirkan. Bila salah memahami hasilnyapun tidak 

seperti yang diharapkan.

Makna dan Hikmah Taubat, Tawakkal, Ikhlas, 

Bersyukur, Berlindung kepada Allah

Pelaksanaan terapi terbagi dalam dua tahap yaitu pertama 

penjelasan makna dan hikmah dari masing-masing terapi untuk 

dipahami dengan baik dan yang kedua langkah pelaksanaannya 

yang diikuti dengan penghayatan dan penjiwaannya. Terapi 

Qur'ani terdiri dari 5 terapi yaitu Terapi Taubat, Terapi 

Tawakkal, Terapi Ikhlas, Terapi Bersyukur dan Terapi 

Berlindung. 

1.  Taubat 

Taubat adalah perubahan perilaku seseorang dari perilaku 

negatif  menjadi positif. Perubahan perilaku ini disebabkan 
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tumbuhnya kesadaran didalam hati seseorang karena 

menyadari bahwa perilakunya tidak baik dimasa lalu. Bagi 

orang yang beriman sikap taubat ini dilakukan terus 

menerus karena menyadari bahwa setiap saat dia 

merasakan dirinya banyak melakukan kesalahan, 

kekeliruan, kekhilafan dihadapan Tuhannya. Kesalahan ini 

tidak tampak oleh manusia karena kesalahannya bersifat 

bathiniah. Orang seperti ini adalah orang yang selalu 

memelihara dirinya dihadapan Tuhannya. Dia merasa 

banyak dosa-dosa bathin yang tidak sadari dilakukan 

didalam jiwanya. Karena itu Rasulullah masih beristighfar 

memohon ampun 100 kali sehari. Bagaimana dengan kita ?.

Allah memberikan balasan kepada orang yang 

bertaubat dan memohon ampunan serta memperbaiki diri. 

Balasan Allah  tidak hanya pengampunan tetapi juga 

kebajikan yang banyak. Malaikatpun ikut mendo'akan 

orang yang memohon ampun. Bacaan  yang lazim 

diucapkan untuk bertaubat yaitu Astaghfirullah ( Ya Allah 

ampunilah aku ).  Taubat dalam bentuk perilaku yaitu 

berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan dan selalu 

membenahi diri dalam segala hal. Orang bertaubat akan 

memperoleh keutamaan dari Allah antara lain : 

Kejahatannya diganti dengan kebaikkan, Malaikat turut 

memohonkan ampunan dosa, Allah menerima taubatnya, 

Allah memberikan kenikmatan dan keutamaan lainnya, 
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Allah memberi rizki, menambah kekuatan dan rizki yang 

tak terduga. Allah berfirman :

- Kejahatan diganti dengan kebaikan 

”kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan 

amal saleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan 

kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. ” QS. 25 ( Al Furqaan ) : 70

-  Malaikat memohonkan ampunan 

”(Malaikat-malaikat) yang memikul `Arsy dan malaikat yang 

berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka 

beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orang-orang 

yang beriman (seraya mengucapkan): "Ya Tuhan kami, rahmat dan 

ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan 

kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau 
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dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang bernyala-nyala,” 

QS. 40 ( Al Mu'min ) : 7

-  Allah menerima taubat 

“ Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-

pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan 

memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah 

menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang. “ QS. 5 ( Al Maidah ) : 39    

-  Allah memberi kenikmatan dan keutamaan 

“ dan hendaklah kamu meminta ampun kepada 

Tuhanmu dan bertaubat kepada-Nya. (Jika kamu, 

mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan 

memberi kenikmatan yang baik (terus menerus) kepadamu sampai 
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kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberi kepada 

tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) 

keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku 

takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. “ QS. 11 ( Hud ) : 3

-  Allah memberi rizki dan menambah kekuatan 

“ Dan (dia berkata): "Hai kaumku, mohonlah ampun 

kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepada-Nya, 

niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras 

atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada 

kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." 

QS. 11  ( Hud ) :  52

 “ Barang siapa memperbanyak istighfar, Allah melegakan tiap-tiap 

kegundahan mereka, dan melepaskan tiap-tiap kesempitan mereka 

dan memberinya rizki secara tidak terduga-duga “( HR Abu Daud )

“ Bahwasannya hatiku sering benar tertutup, karena itu aku selalu 

memohon ampun kepada Allah setiap hari seratus kali “ ( HR 

Muslim )
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2.   Tawakkal 

Tawakkal yaitu menyandarkan diri, bergantung penuh, 

menyerahkan segalanya kepada Allah.  Orang bertawakkal 

memiliki keyakinan bahwa Allah tempat bergantung 

segalanya, Allah penolong hambanya, tidak sulit bagi Allah 

mengurus alam semesta, tidak sulit bagi Allah menolong 

seluruh makhluknya. Segalanya mudah bagi Allah. Bagi 

orang beriman satu-satunya penolong adalah Allah dalam 

segala keadaan karena Allah Yang Maha Perkasa. Orang 

beriman mengandalkan Allah dalam menghadapi berbagai 

persoalan hidupnya, tidak mengandalkan dirinya yang 

sangat terbatas kemampuannya, tidak mengandalkan orang 

lain. Tawakkal bukan berarti tidak berusaha. Orang 

beriman berusaha keras dalam segala hal, tetapi tidak hanya 

mengandalkan usahanya sendiri. Yang diandalkan adalah 

Allah karena segala keputusan dan keberhasilan hanyalah 

dari Allah. Kalimat yang lazim diucapkan yaitu 

Hasbunallah Wani'mal Wakiil. ( Cukup Allah sebagai 

penolong ). Tawakkal dalam bentuk perilaku sungguh-

sungguh berzikir dan berdo'a serta berusaha sekuat tenaga 

dengan tidak melampaui batas, bila berhasil bersyukur, bila 

belum terus berjuang, segalanya diserahkan kepada Allah. 

Setelah selesai satu pekerjaan baik kemudian bersegera 

membuat pekerjaan baik lainnya. Bagi Orang 

bertawakkal Allah akan memberikan kecukupan, 
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jalan keluar dari setiap masalah, memberi rizki yang 

tak terduga, memberikan perlindungan, memberikan 

kemenangan dan dibela oleh Allah dalam hidupnya. 

Allah berfirman :

 -  Cukuplah Allah sebagai penolong 

“(Yaitu) orang-orang (yang menta`ati Allah dan 

Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang 

mengatakan: "Sesung guhnya manusia telah 

mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu 

takutlah kepada mereka", maka perkataan itu menambah 

keimanan mereka dan mereka menjawab: "Cukuplah Allah 

menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung.” 

QS. 3 ( Ali Imran ) : 173

“Tetapi (ikutilah Allah), Allahlah Pelindungmu, dan 

Dia-lah sebaik-baik Penolong.” QS. 3 ( Ali Imraan ) 

: 150
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“Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang 

yang dapat mengalahkan kamu; jika Allah 

membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), 

maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari 

Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-

orang mu'min bertawakkal.” QS. 3 ( Ali Imraan ) : 160

-  Allah penolong dan pelindung orang beriman 

“ Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan 

orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka 

sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti 

menang.” QS. 5 (Al Maidah) : 56,

“ Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit 

dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Dan 
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sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.” 

QS. 9 (At Taubah) : 116

- Allah memberikan kecukupan dan jalan keluar

”Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. 

Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah 

akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah 

melaksanakan urusan (yang dikehendaki) Nya. Sesungguhnya 

Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” QS. 65 

( At Thalaq ) : 3

- Syaitan tidak kuasa atas orang yang tawakkal 

”Sesungguhnya syaitan ini tidak ada kekuasaannya 

atas orang-orang yang beriman dan bertawakkal 

kepada Tuhannya.” QS. 16 ( An Nahl ) : 99
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- Allah membela orang-orang beriman

” Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang 

berkhianat lagi mengingkari ni`mat.” QS. 22 ( Al Hajj ) : 38

“Wahai Tuhanku, aku senantiasa mengharapkan rakhmatMu, 

Karena itu janganlah Engkau menyerahkanku kepada diriku 

sendiri walaupun sekejap mata, perbaikilah kiranya segala 

urusanku, tidak ada Tuhan bagiku selain dari Engkau. Maha Suci 

Engkau, bahwasannya aku termasuk orang-orang yang menganiaya 

diri sendiri “ ( HR. Abu Daud ).

3.   Ikhlas 

Ikhlas yaitu semua niat yang hanya tertuju kepada Allah, 

menerima sesuatu keadaan, menerima perintah, berbuat 

sesuatu, segalanya dikembalikan kepada Allah dan tertuju 

kepada Allah. Bagi orang beriman berkeyakinan segalanya 

awalnya adalah Allah, segalanya milik Allah, segalanya akan 

kembali kepada Allah. Kalimat yang lazim diucapkan ” 

Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un ” ( Segalannya milik Allah 

kembali kepada Allah ). Ikhlas dalam bentuk perilaku yaitu 

melakukan yang terbaik dan bersegera membuat kebaikan 

67
�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�i�s�i� �t�e�r�a�p�i

�2�7� �J�a�n�u�a�r�i� �2�0�1�2� �1�6�:�2�5�:�5�7



yang lain. Penuh kreativitas dan inovasi. Bekerja tanpa 

beban karena hanya Allah yang dituju. Bagi orang yang 

ikhlas kepada Allah maka Allah akan memberikan 

keberkatan yang sempurna, mendapat bimbingan dan 

petunjukNya.  Allah berfirman :

- Ikhlas dalam menghamba diri kepada Allah  

”Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan 

keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka 

(diri) mu di setiap shalat dan sembahlah Allah dengan 

mengikhlaskan keta`atanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah 

menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah) kamu 

akan kembali kepadaNya)". QS. 7 ( Al A'raaf  ) : 29

- Milik Allah kembali kepada Allah
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” (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka 

mengucapkan, "Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji`uun"   

Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna 

dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang 

mendapat petunjuk.” QS. 2 (Al Baqarah) : 156 – 157

- Ikhlas menerima takdir Allah 

“ Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan 

(tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah 

tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami 

menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu 

adalah mudah bagi Allah.”  QS. 57 (Al Hadid ) : 22

“ Katakanlah: "Siapakah yang dapat melindungi kamu dari 

(takdir) Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau 

menghendaki rahmat untuk dirimu?" Dan orang-orang munafik itu 

tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain 

Allah.” QS. 33 ( Al Ahzab ) : 17

69
�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�i�s�i� �t�e�r�a�p�i

�2�7� �J�a�n�u�a�r�i� �2�0�1�2� �1�6�:�2�5�:�5�8



 4.  Bersyukur 

Bersyukur yaitu berterima kasih kepada Allah atas 

nikmatNya yang tak terhingga yang dilimpahkan kepada 

kita. Orang beriman memiliki kesadaran yang tinggi bahwa 

segala  bentuk nikmat dan kebajikan dari Allah semata yang 

diberikan kepadanya berupa rizki, kesehatan, anggota 

tubuh, semua fasilitas hidup, makan, minum, semua isi 

dunia dan alam semesta ini adalah limpahan nikmat dari 

Allah untuk manusia. Kesadaran ini merasuk dalam diri 

orang beriman yang terungkap dalam ucapan terima kasih 

Alhamdulillah ( Segala puji bagi Allah ). Rasa syukur ini 

akan tercermin dalam perilaku sehari-hari berupa ketaatan 

kepada Allah dalam ibadah ritual maupun ibadah sosial., 

berbagi kebahagiaan kepada sesama manusia dalam bentuk 

menolong, membagi rizki, ilmu dll.  Janji Allah bahwa 

orang yang bersyukur akan ditambah nikmatNya, bagi yang 

sakit insya Allah disembuhkan, bagi yang cukup insya Allah 

ditambah, bagi yang membutuhkan insya Allah  akan 

ditolong. Bersyukur dalam perilaku yaitu selalu berbagi 

rizki, pengetahuan, pengalaman kepada orang lain. 

Menjadikan hidupnya bermanfaat bagi kehidupan dan 

orang lain. Memanfaatkan potensi diri dan nikmat Allah 

untuk kepentingan orang banyak.  Bagi orang yang 

bersyukur Allah akan menambahkan nikmatNya berfirman 

Allah :
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- Bersyukur akan ditambah nikmat

“ Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu 

mema`lumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, 

pasti Kami akan menambah (ni`mat) kepadamu, dan 

jika kamu mengingkari (ni`mat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku 

sangat pedih". QS. 14  ( Ibrahim ) : 7

- Perintah Allah untuk bersyukur 

“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku 

ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, 

dan janganlah kamu mengingkari (ni`mat) –Ku “. 

QS. 2 ( Al Baqarah ) : 152

- Nikmat Allah tak terhitung 

“Dan jika kamu menghitung-hitung ni`mat Allah, 

niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. 
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Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.” QS. 16 ( An Nahl) : 18

5.   Berlindung kepada Allah 

Hidup selalu berhadapan dengan ancaman, bahaya, 

tekanan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Manusia 

membutuhkan perlindungan agar merasa aman dari segala 

gangguan. Perlindungan dan pertolongan terkuat hanyalah 

Allah, karena itu orang beriman selalu memohon 

perlindungan kepada Allah. Berlindung kapada Allah 

adalah benteng pertahanan yang tidak akan pernah runtuh, 

kekuatan yang tak pernah terkalahkan, pertolongan yang 

tak pernah dihalangi siapapun. Kalimat yang lazim 

diucapkan “ Au'zubillah “ (Aku berlindung kepada Allah).

Rasulullah s.a.w selalu memohon perlindungan Allah swt 

dalam berbagai keadaan, permohonan perlindungan ini 

banyak sekali dicantumkan dalam hadis-hadis diantaranya 

mohon berlindung sbb :

Berlindung dari sesuatu yang buruk, ketuaan yang buruk, 

azab neraka, azab kubur, kejahatan yang terjadi dan 

sesudahnya, bencana dunia dan bencana akhirat, kejahatan 

diri sendiri, kejahatan syaitan dan sekutunya, Jin, Sihir,  

orang yang akan membuat kejahatan kepada kita, 

kekufuran, kefaqiran, kesedihan, gundah gulana, gelisah, 
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kelemahan, kemalasan, tekanan utang, perkosaan manusia, 

Jangan Engkau serahkan diriku pada diri sendiri walau 

sekejap mata, kejahatan makhluk melata dibumi, penyakit 

belang, kecelakaan, kepikunan, dlsb. 

Memohon perlindungan dalam perilaku, selalu melakukan 

persiapan-persiapan dalam segala hal, membentengi diri 

dari perbuatan tercela, melakukan amar makruf  nahi 

munkar.

Sebagai contoh do'a mohon perlindungan ini yang 

diajarkan Rasulullah :

“ Wahai Tuhanku yang menjadikan tujuh langit dan bumi, yang 

mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Tuhan segala sesuatu dan 

pemiliknya, aku mengakui tiada Tuhan melainkan Engkau, aku 

berlindung dengan Engkau dari kejahatan diriku dan dari 

kejahatan syaitan dan sekutunya. Dan aku berlindung dengan 

Engkau dari mengerjakan kejahatan yang akibatnya membawa 

kejahatan bagi diriku atau kepada seorang muslim saudaraku “ 

(HR. Abu Daud) 

Contoh do'a Rasulullah ini dapat kita pergunakan untuk 

berdo'a kepada Allah yang diawali dengan pujian kepada 

Allah dan menanamkan keyakinan akan Ke Maha Besaran 

Allah, Keperkasaan Allah sebagai pelindung orang 

beriman. Kemudian dilanjutkan dengan do'a sesuai dengan 

keadaan yang kita alami atau yang kita inginkan. 
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Pelaksanaan Terapi

Untuk menghindari kesalah pahaman, salah menafsirkan 

atau salah menyimpulkan yang kemungkinan akan 

menimbulkan fitnah, maka perlu bimbingan langsung dalam 

pelaksanaannya. Bimbingan langsung ini  sangat berguna untuk 

mempermudah memahami dan mempraktekkannya.

Tuma'ninah dan  khusyuk

Terapi Qur'ani harus dilakukan dengan tuma'ninah dan 

khsuyuk agar mencapai hasil maksimal, tuma'ninah dan 

khusyuk merupakan adab berdo'a seorang hamba kepada 

Tuhannya. Saat kita berzikir dan berd'oa pastikan didalam diri 

kita diliputi prasangka yang baik dan positif  kepada Allah.

Tuma'ninah yaitu bersikap tenang, hati,  pikiran, perasaan 

dan seluruh organ tubuh dalam keadaan tenang. Seluruh tubuh 

kita relaks, santai, nyaman, jauh dari rasa tergesa-gesa, kita 

dalam keadaan menikmati zikir dan do'a. Usahakan gelombang 

otak dalam posisi  alfa artinya pikiran tidak terpecah-pecah 

tetapi hanya satu yang kita hayati. 

Khusyuk artinya tunduk dan merendahkan diri dihadapan 

Allah dengan keyakinan Allah memahami isi hati kita. Kita 

mencurahkan seluruh isi hati kepada Allah dengan khidmat  

dan suara lembut serta berendah diri, kita sedang menghayati 

penghambaan diri dihadapan Allah.
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Adapun pelaksanaan terapi ini dilakukan dengan etika 

yang baik terhadap Allah, shalawat untuk Rasulullah, do'a untuk 

para shalihin karena melalui perjuangan beliaulah islam ini 

sampai kepada kita. Doa' untuk orang tua kita yang jasanya tak 

ternilai bagi kita, do'a untuk pembimbing spiritual kita karena 

beliaupun mendoakan kita. Sesekali do'a orang disekeliling kita 

karena atas keberadaan mereka memberi semangat kepada kita 

untuk mendekatkan diri kepada Allah. Do'a-do'a tersebut 

hakikatnya akan menjadi berkah yang akan kembali kepada kita 

lagi.     

 

Pelaksanaan terapi Al Qur'an ini dilakukan sbb :

1. Lakukan dengan Tuma'ninah dan khusyuk

2. Memohon perlindungan kepada Allah

      ( Membaca surat Al Ikhlas, Al Falaq, An Naas, Al Fatihah )

3. Bersyukur kepada Allah

( Membaca Subhanallah wal hamdulillah wa la ilaha illallahu 

Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah. 

4. Shalawat kepada Rasul

(Membaca Allahumma sholli ala muhammad wa ala ali 

muhammad )

5. Do'akan orang tua

(Allahumaghfirli waliwalidayya warhamhuma kama 

robayani shogiro )
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6. Do'akan para shalihin

(Assalamu alaika ayyuhannabiyyu warahmatullahi 

wabarokatu, assalamualaina waala ibadillahi shalihin ). 

7. Do'akan pembimbing spiritual kita

( Ya Allah limpahkan ampunan dan rakhmatMu, kepada 

pembimbing spiritual kami )

8. Lakukan terapi dengan penghayatan penuh Taubat, 

Tawakkal, Ikhlas, Syukur dan Berlindung kepada Allah 

dengan contoh bacaan yang telah tersedia.

9. Sesekali do'akan orang-orang disekeliling kita. 

10. Lakukan Terapi Menyeluruh,  seluruh sel-sel tubuh dari 

ujung rambut sampai ujung  kaki, jiwa dan raga, perasaan, 

pikiran, hati. Termasuk bila kita menghadapi masalah 

pribadi, keluarga, pekerjaan, bisnis, harapan, keinginan dan 

lain-lain.  

Berdo'a dengan bahasa yang dimengerti 

Do'a adalah komunikasi antara hamba dengan Tuhannya 

dalam bentuk pujian dan permohonan. Komunikasi 

merupakan ungkapan jiwa yang disalurkan melalui bahasa yang 

dimengerti oleh dirinya maupun yang diajak berkomunikasi. 

Komunikasi dengan Tuhan bisa diucapkan bisa juga didalam 

hati. Karena Allah Maha Memahami isi hati. 

Allah mengkomunikasikan ayat-ayatNya dalam Al Qur'an 

dengan bahasa yang dimengerti oleh Rasulullah yaitu bahasa 
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arab agar bisa dipahami. Firman Allah  :

“ Sesungguhnya Kami mudahkan Al Qur'an itu dengan 

bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran.”  QS. 44 ( 

Ad Dukan ) : 58

” Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Qur'an 

dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.” QS.  

12 ( Yusuf  ) : 2

Ayat Al Qur'an ini memberikan gambaran kepada kita 

bahwa Allah sangat memahami bahasa manusia khususnya 

bahasa nabi Muhammad yaitu bahasa Arab.

Bila kita sangat memahami bahasa arab, berdo'a boleh 

dengan bahasa arab. Tetapi bila kita tidak paham atau kurang 

paham bahasa arab sebaiknya dalam bahasa sendiri karena Allah 

sangat memahami bahasa kita dan isi hati kita. Berdo'a dengan 

bahasa sendiri akan lebih mantap, yakin, khusyuk saat 

melakukannya.  

Do'a hakikatnya permohonan kita kepada Allah secara 

pribadi, Allah sangat memahami isi hati kita sebagaimana 

firmanNya :
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“ Katakanlah: "Jika kamu menyembunyikan apa yang ada 

dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah 

mengetahui." Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit 

dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu.” QS. 3 ( Ali Imran ) : 29 

“ Sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi di 

langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui 

segala isi hati.” QS. 35 (Faathir   ) : 38
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Beberapa bacaan zikir dan do'a dibawah ini untuk 

dihayati dalam praktek terapi.  

TERAPI TAUBAT

Ya  Allah   Engkau   Tuhan  Yang  Maha  Pengasih,  

Maha  Penyayang,  Maha Pengampun dan Maha 

Penerima Taubat. Kami  mengakui  banyak  

kekhilafan,  kesalahan, dosa-dosa yang telah  kami 

lakukan, dosa kecil, dosa besar, yang  kami  sadari,   

yang   tidak  kami sadari,  yang  kami  sengaja  atau  

tidak  kami  sengaja. Ya  Allah kami banyak 

menganiaya diri kami sendiri namun kami tidak sadar. 

Karenanya ampunilah kami Ya Allah, kami mohon 

jauhkanlah  kami  dari azab Engkau, lindungi  kami  

dari  hukuman  karena  kesalahan  dan  dosa  kami.  

Ampunilah kami, maafkanlah kami, rakhmatillah kami.   

ASTAGHFIRULLAH

Dapat juga penghayatan melalui ayat Al Qur'an QS. 7 : 

23, 2 : 286, 28 :16
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TERAPI TAWAKKAL

Ya Allah Engkaulah Tuhan tempat bergantung semua 

makhlukMu, Engkaulah yang  Mengatur,  Mengurus   

dan   Memelihara   alam semesta ini. Kekuasaan 

Engkau tiada terbatas.  Engkau   hidupkan   siapa  yang   

kehendaki,  Engkau  matikan   siapa   yang  Engkau  

kehendaki,   Engkau   mudahkan   jalan   bagi  yang  

Engkau  kehendaki. Ya Allah kami mengakui ketidak 

berdayaan kami, kekurangan kami, kelemahan kami 

dihadapan Engkau yang Maha Perkasa lagi Maha 

Sempurna. Hanya kepada Engkaulah kami bergantung, 

menyandarkan semua harapan-harapan kami.  Ya  

Allah  cukuplah  Engkau  sebagai  tempat kami 

be rg an tung  dan  memohon  pe r to long an .  

HASBUNALLAH WANI'MAL WAKIL
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TERAPI IKHLAS

Ya  Allah  Engkaulah  Tuhan  yang  memiliki  

kekuasaan dialam semesta ini. Segalanya milik Engkau 

Ya Allah, apa saja yang ada pada diri kami, keluarga 

kami, jiwa kami, raga kami,  harta kami,  segalanya  

milik  Engkau.  Engkaulah  Yang Maha Pemberi, 

Pengasih dan Penyayang. 

Ya Allah  kami  mengakui  apa  yang  ada  pada  diri  

kami, harta dan keluarga kami adalah amanat dari 

Engkau sebagai cobaan iman kami.Ya Allah berikanlah 

kekuatan kepada kami agar kami rela dan ikhlas 

menerima ketetapanMu,  Engkaulah yang Maha 

Memahami apa yang terbaik untuk hidup kami. Ya  

Allah  bimbinglah  kami  agar  kami mampu 

memperoleh hikmah dari  ketetapanMu, rakhmatilah 

kami dalam menghadapi berbagai keadaan dalam 

kehidupan ini. Segalanya milik Engkau Ya Allah dan 

pasti kembali kepada Engkau. INNALILAHI WA 

INNA ILAIHI ROJIUN
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TERAPI BERSYUKUR

Ya Allah Engkaulah Tuhan  Yang  Maha  Menciptakan, 

Mengurus dan Memelihara. Engkau beri kami, 

penglihatan, pendengaran, dan anggota tubuh yang 

sempurna. Ya Allah Engkau hidupkan kami dari tiada 

menjadi ada, Engkau beri kami nikmat  tiada henti, air, 

udara, cahaya, makanan, yang tiada terhitung 

jumlahnya. Ya Allah  Engkaulah Yang Maha Pengasih  

lagi  Maha  Penyayang,  terima  kasih Ya Allah  atas  

segala  nikmatMu yang tiada ternilai. Puja dan Puji  

hanya bagiMu Yang Maha Mulia lagi Maha Agung.  

ALHAMDULILLAH
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TERAPI BERLINDUNG KEPADA ALLAH

Ya Allah Engkaulah Tuhan Yang Maha Perkasa, 

Engkaulah pelindung orang beriman, Engkaulah 

pelindung kami, kami berlindung dengan Kemaha 

BesaranMu dari godaan syaitan dan sekutunya, kami 

berlindung denganMu dari  ..............................................   

AU'ZUBILLAH

Beberapa contoh Rasulullah mengobati dengan zikir dan 

do'a sbb : 

“ Dengan nama Allah tanah bumi, ludah setengah kami, disembuhkan 

dengan dia, orang sakit dari kami dengan izin Tuhan kami “ 

( HR. Bukhari )

Rasulullah, apa bila ada yang mengadukan kepadanya 

orang sakit karena luka, beliau menyuruh meletakkan telunjuk 

dibumi. Kemudian mengangkat tangannya itu lalu membaca 

zikir ini.   

Adalah Rasulullah mengobati keluarganya, Beliau 

menyapu badan keluarganya yang sakit dengan tangan 

kanannya seraya membaca :
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“ Tuhanku, Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakit, 

sembuhkanlah, Engkaulah penyembuh. Tidak ada penawar selain 

penawarMu, penawar yang menghabiskan sakit dan penyakit “ ( HR 

Muslim ) 

Diriwayatkan dari Aisyah “ “ Selama Nabi sakit beliau biasa membaca 

Mu'auwidzatain ( surah AnnNaaas dan surah Al Falaq ) kemudian 

meniupkan nafas diatas tubuhnya. Ketika bertambah parah, saya 

membaca kedua surah tersebut dan meniupkan nafas saya diatas beliau 

dan membantu beliau menggosok tubuhnya dengan tangannya sendiri 

untuk berkat-berkatnya “

(Ma'mar berkata pada az Zuhri “ Bagaimana caranya Nabi 

meniupkannya “ Beliau biasanya meniupkannya pada kedua telapak 

tangannya, kemudian mengusapkannya melewati wajahnya) (HR 

Bukhari )    

Do'a dengan surat Al Fatihah

Sahabat Nabi mendo'akan kepala suku Badui dengan 

membacakan surat Al Fatihah dengan meniup (dengan sedikit 

meludah) kepada  kepala suku tersebut dan sembuh. Sahabat 

nabi memperoleh imbalan tiga puluh domba, kemudian 

melaporkannya kejadian ini kepada Nabi.

Nabi bersabda “ Bagaimana kamu tahu itu (Al Fatihah) adalah 

ruqyah?, Kamu telah berlaku bagus. Memang hal terbaik yang dapat 
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dibayar adalah kitab Allah, Jadi bagilah diantara kalian dan bagikan 

sedikit untuk saya “ ( HR Bukhari-Muslim dan hadis lainnya ). 

Fadilah istighfar 

“ Barang siapa memperbanyak istighfar, Allah melegakan tiap-tiap 

kegundahan mereka, dan melepaskan tiap-tiap kesempitan mereka dan 

memberinya rizki secara tidak terduga-duga “( HR Abu Daud )

“ Bahwasannya hatiku sering benar tertutup, karena itu aku selalu 

memohon ampun kepada Allah setiap hari seratus kali “ ( HR Muslim )

Ibarat Kapsul Obat

Kita mengenal berbagai bentuk obat - obatan, mulai dari 

bentuk pil bulat, bubuk, cair dan kapsul. Obat yang berbentuk 

kapsul ini saya gunakan sebagai ibarat untuk menjelaskan 

makna pengobatan melalui zikir dan do'a agar mudah dipahami.

Obat yang berbentuk kapsul ini didalamnya berisi bubuk obat 

untuk mengobati penyakit. Bubuk obat terdiri dari campuran 

bahan-bahan yang diolah untuk mengobati penyakit tertentu. 

Kapsul bisa berkhasiat menjadi obat bila didalamnya ada bubuk 

obat. Bila didalamnya kosong maka kapsul tersebut tidak bisa 

mengobati penyakit. 

Kapsul kosong dan kapsul berisi obat inilah yang saya 

gunakan untuk  menjelaskan zikir yang berisi obat dan zikir 

yang kosong. 
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Kapsul zikir yang kosong tidak berisi obat maka kapsul 

ini tidak memiliki khasiat apa-apa. Sedangkan kapsul 

yang memiliki khasiat adalah kapsul yang berisi obat. 

Saya mengistilahkan secara lengkap dengan kapsul zikir 

kosong dan kapsul zikir berisi obat.

Kapsul zikir yang kosong yaitu saat seseorang 

mengucapkan zikir hanya dilidah tetapi arti dan maknanya tidak 

ikut terjiwai. Sedangkan kapsul zikir yang berisi obat yaitu 

seseorang yang melakukan zikir dan do'a didalam jiwanya ikut 

menghayati dan menjiwai arti dan maknanya. Arti dan makna 

yang dalam inilah yang dimaksud dengan bahan-bahan obatnya. 

Misalnya zikir istighfar ( astaghfirullah ) 

Bahan-bahannya yaitu :

1. Allah Maha Pengampun dan Penerima Taubat

2. Taubat kita diterima Allah

3. Pengakuan dosa dan kesalahan

4. Pengakuan menganiaya diri

5. Permohonan ampun dan rakhmat

6. Permohonan perlindungan dari siksa dan azab Allah.

Keenam hal diatas adalah bahan-bahan istighfar yang 

menjadi satu kesatuan utuh yang tak bisa dipisahkan. Bahan-

bahan ini bila bersatu utuh akan memberikan khasiat mengobati 
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dan menyembuhkan. Artinya seseorang yang melakukan 

istghfar yang isinya keenam hal diatas akan lebih khusyuk, lebih 

mantap dan lebih yakin. Bila seseorang melakukan zikir seperti 

ini bisa menyembuhkan jiwa dan raganya. Khasiat lainnya  yang 

akan dirasakan yaitu hatinya lebih tenteram, jiwa raganya lebih 

segar, kemungkinan besar penyakit yang selama ini diderita akan 

sembuh seketika. Fadilah atau manfaat zikir ini telah dijelaskan 

pada bagian sebelumnya dalam buku ini. 

Hal lain yang harus dipenuhi yaitu pengolahan bahan-

bahan itu harus dilakukan didalam diri melalui  proses 6 M yaitu  

Memahami , Menghayati, Merasakan, Mengulang, Menikmati 

dan akhirnya Mengobati ( Syifa ). Proses 6 M ini merupakan 

cara memasukkan bahan-bahan tadi kedalam jiwa untuk 

mematangkan dan mengkualitaskan agar khasiatnya bisa 

dirasakan.

Beberapa persyaratan lain yang perlu dipenuhi yaitu Iman, 

Yaqin, Khusyuk, Sabar, Istiqamah. Jihad, Tempat Khusus, 

Waktu cukup dan Pemahaman cukup. Persyaratan ini menjadi 

bagian yang tak terpisahkan dari yang lain agar zikir yang 

dilakukan memperoleh hasil yang maksimal. Untuk 

memperjelas prosesnya dapat dilihat pada gambar skema sbb :
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Kapsul obat Istighfar

Kapsul kosong istighfar yaitu istighfar yang dibaca seseorang  

tetapi tidak memahami artinya. Istighfar yang dibaca seperti ini 

tidak memberi manfaat apa-apa. Seandainya memahami artinya 

kapsul istighfar ini akan memberi manfaat tetapi kurang 

maksimal. 

Kapsul berisi obat istighfar yaitu membaca istighfar yang 

dilakukan seseorang dengan melalui proses 6 M memahami,  

menghayati, merasakan, mengulang, menikmati dan 

mengobati. Istighfar yang dilakukan seperti ini dan memenuhi 

syarat-syarat lainnya akan memberi manfaat yang sangat besar 

bagi yang membacanya. 

Berikut ini  bahan-bahan isi kapsul yang dijadikan bermacam-

macam terapi terapi yaitu : 

Bahan - bahan terapi Tawakkal

1. Allah Maha Perkasa, Maha Penolong

2. Mengakui keterbatasan dan kelemahan diri

Kapsul kosong istighfar.

Proses 6 MIsi kapsul 6 Bahan Istighfar

6 Syarat 3 Penunjang 

88
�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�i�s�i� �t�e�r�a�p�i

�2�7� �J�a�n�u�a�r�i� �2�0�1�2� �1�6�:�2�5�:�5�9



3. Bergantung penuh kepada Allah

4. Menyerahkan segalanya kepada Allah

5. Memohon pertolongan Allah.

Bahan - bahan terapi Ikhlas

1. Allah Maha Memiliki

2. Mengakui diri tidak memiliki apa-apa

3. Mengembalikan segalanya kembali kepada Allah

4. Segalanya tertuju hanya kepada Allah

5. Allah Maha menentukan

6. Memohon kekuatan untuk menerima

7. Memohon kekuatan untuk berbuat yang baik

Bahan - bahan terapi Bersyukur

1. Allah Maha Kasih Sayang dan Maha Pemberi

2. Mengagungkan dan memulyakan Allah

3. Mengakui pemberian nikmat Allah yang tak terhingga

4. Berterima kasih kepada Allah

5. Memohon kekuatan untuk besyukur dan berbagi

Bahan – bahan terapi Berlindung kepada Allah 

1. Allah Maha Melindungi, Maha Perkasa, Maha Berkuasa

2. Mengakui keterbatasan dan kelemahan diri

3. Memohon perlindungan dari semua hal yang buruk
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KEYAKINAN DAN DO'A5
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“ Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu 

hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia.” 

QS. 36 ( Yasin ) : 82
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eyakinan merupakan kunci keberhasilan zikir 

dan do'a. Keyakinan adalah energi terbesar 

dalam diri yang perlu terus-menerus K
ditingkatkan. Tanpa keyakinan tak ada sesuatu yang bisa 

dihasilkan. Semakin besar keyakinan yang dimiliki akan semakin 

baik hasilnya. Saat melakukan zikir dan do'a keraguan harus 

disingkirkan terlebih dahulu, keraguan akan melemahkan 

segalanya, keraguan menyebabkan segalanya menjadi sia-sia. 

Dalam memperkokoh keyakinan kita perlu merenungkan ayat-

ayat Al Qur'an untuk ditanamkan secara kokoh didalam jiwa 

kita. Firman – firman Allah sbb :

- Bila Allah menghendaki apapun bisa terjadi.

“Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki 

sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka 

terjadilah ia.” QS. 36 ( Yasin ) : 82
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- Kekuasaan Allah tak terbatas 

Katakanlah: “ Wahai Tuhan  Yang  mempunyai  kerajaan, 

Engkau  berikan  kerajaan  kepada orang yang Engkau 

kehendaki dan  Engkau  cabut  kerajaan  dari  orang  yang  

Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki 

dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan 

Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas 

segala sesuatu.Engkau  masukkan  malam  ke  dalam  siang  dan  

Engkau  masukkan  siang  ke  dalam  malam. Engkau keluarkan  

yang  hidup  dari  yang  mati,  dan  Engkau  keluarkan yang mati dari 

yang hidup. Dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa 

hisab (batas)." QS.3 (Ali Imraan ) : 26 -27
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- Ilmu Allah tak terbatas 

” Katakanlah: “ Kalau  sekiranya lautan  menjadi  tinta  

untuk ( menulis ) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh 

habislah lautan  itu sebelum  habis (ditulis) kalimat-

kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu 

(pula)”. QS. 18 ( Al Kahfi ) : 109

” Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan 

laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut 

(lagi) sesudah (kering) nya, niscaya tidak akan habis-

habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” QS. 31 ( Luqman ) : 27
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-  Allah memahami segalanya.

” Dan Dialah Allah (Yang disembah), baik di langit 

maupun di bumi; Dia mengetahui apa yang kamu 

rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan dan mengetahui 

(pula) apa yang kamu usahakan.”  QS. 6 ( Al An'am ) : 3

” Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; 

tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia 

mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada 

sehelai daunpun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan 

tidak jatuh sebutir bijipun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang 

basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata  

(Lauh Mahfuzh).” QS. 6 ( Al An'am ) :  59
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” Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan 

mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami 

lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya,”  QS. 50 

(Qaaf) : 16

” Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam 

masa; Kemudian Dia bersemayam di atas `Arsy Dia 

mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang 

keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik 

kepadanya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan 

Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan ” QS. 57 ( Al Hadid) : 4
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Pokok - pokok keyakinan dalam berdo'a

Inti berdo'a adalah ungkapan jiwa antara makhluk kepada 

Tuhannya berupa pujian dan permohonan kepada Allah. 

Seseorang yang berdo'a terdorong oleh kehendak untuk 

menyampaikan sesuatu kepada Allah karena diyakini Allah 

memahami ungkapan hati manusia. Disamping itu yang berdo'a 

meyakini bahwa Allah memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan harapan dan keinginan manusia. Keyakinan ini 

menjadi kunci kesungguhan seseorang dalam berdo'a, karena 

itu keyakinan perlu terus dipelihara, ditumbuhkan dan 

ditingkatkan. Bila tidak dipelihara keyakinan ini bisa saja 

menurun. Berikut ini beberapa firman Allah yang dapat 

dijadikan renungan untuk mengingkatkan keyakinan :   

-  Allah mengurus kita
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” Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang 

Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak 

mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di 

bumi. Tiada yang dapat memberi syafa`at di sisi Allah tanpa izin-Nya. 

Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang 

mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah 

melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan 

bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah 

Maha Tinggi lagi Maha Besar. ” QS. 2 ( Al Baqarah ) : 255

 -  Allah sangat memahami kita 

” Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui 

apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya dari 

pada urat lehernya,” QS. 50 ( Qaaf  ) : 16

” Dan  Dialah  Allah  ( Yang  disembah ),  baik  di l angit  maupun  di 

bumi;  Dia  mengetahui  apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu 

lahirkan dan mengetahui (pula) apa yang kamu usahakan.” QS. 6 ( Al 

An'am ) : 3
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-  Allah mengabulkan do'a kita 

” Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu 

tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah 

dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo`a 

apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi 

(segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar 

mereka selalu berada dalam kebenaran.” QS. 2 ( Al Baqarah ) : 186

Etika berdo'a

Berdo'a adalah komunikasi makhluk kepada Tuhannya. 

Didalam komunikasi diperlukan etika atau tata krama. Setiap 

orang yang berkomunikasi dengan orang lain perlu dilihat 

statusnya, misalnya komunikasi murid dengan guru, harus ada 

etikanya yaitu seorang murid terlebih dahulu harus 

menghormati gurunya. Sang guru menyayangi muridnya. 

Demikian juga komunikasi antara anak dengan orang tuanya. 

Komunikasi antar manusia harus ada etikanya apa lagi 

komunikasi manusia sebagai makhluk dengan Tuhannya Yang 

Maha Besar. Dibawah ini firman-firman Allah yang perlu diikuti 

oleh manusia sebagai bimbingan etika dalam berdo'a kepada 

Allah : 
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-  Bahasa yang dimengerti  ( pejelasan dapat dibaca pada 

Bagian. Contoh penghayatan dan penjiwaan terapi )

“ Sesungguhnya Kami mudahkan Al Qur'an itu dengan bahasamu 

supaya mereka mendapat pelajaran.”  QS. 44 ( Ad Dukan ) : 58 

-  Mengikuti perintah Allah

“ Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, 

maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan 

permohonan orang yang berdo`a apabila ia memohon kepada-Ku, maka 

hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Ku dan hendaklah 

mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam 

kebenaran.” QS. 2 ( Al Baqarah ) : 186

-  Ikhlas  
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“ Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan 

(katakanlah): "Luruskanlah muka (diri) mu di setiap shalat dan 

sembahlah Allah dengan mengikhlaskan keta`atanmu kepada-Nya. 

Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan 

(demikian pulalah) kamu akan kembali kepadaNya)". QS. 7  ( Al 

A'raaf  ) : 29

-   Berendah diri dan suara lembut 

” Berdo`alah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang 

lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

melampaui batas. ” QS. 7 ( Al A'raaf  ) : 55

-  Rasa takut dan harap 

“ Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan berdo`alah kepada-Nya dengan rasa takut 

(tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya 

rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” QS. 

7 ( Al A'raaf  ) : 56
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-  Mencurahkan isi hati apa adanya

“ yaitu tatkala ia berdo`a kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ia 

berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan 

kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam 

berdo`a kepada Engkau, ya Tuhanku.  Dan sesungguhnya aku 

khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah 

seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang 

putera,  yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga 

Ya`qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai". QS. 19 

( Maryam ) : 3 - 6
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-  Tidak dalam keadaan marah

“ Maka bersabarlah kamu (hai Muhammad) terhadap ketetapan 

Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang (Yunus) yang berada dalam 

(perut) ikan ketika ia berdo'a sedang ia dalam keadaan marah (kepada 

kaumnya)”. QS. 68 (Al Qalam) : 48

-  Tidak untuk kejahatan dan tergesa-gesa

“ Dan manusia mendo`a untuk kejahatan sebagaimana ia mendo`a 

untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa.” QS. 17 (Al 

Isra' ) : 11

-  Tidak berprasangka buruk terhadap Allah 
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“dan supaya Dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan 

perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang 

mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan 

mendapat giliran (kebinasaan) yang amat buruk dan Allah memurkai 

dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka Jahannam. 

Dan (neraka Jahannam) itulah sejahat-jahat tempat kembali.”  QS. 48     

( Al Fath ) : 6
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6 HIDUP ADALAH 
UJIAN KEIMANAN
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“Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah 

`Arsy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik 

amalnya, dan jika kamu berkata (kepada penduduk Mekah): "Sesungguhnya 

kamu akan dibangkitkan sesudah mati", niscaya orang-orang yang kafir itu akan 

berkata: "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata". QS. 11 ( Hud ) : 7
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idup itu indah bagi orang yang bisa 

menikmatinya. Hidup itu permainan bagi Horang yang mampu memegang peranan. 

Hidup itu persoalan bagi orang menganggapnya sebagai 

persoalan yang harus diselesaikan. Hidup itu masalah bagi 

orang yang menganggap semuanya menjadi masalah. Hidup itu 

ladang amal bagi orang beriman yang selalu membuat dirinya 

bermanfaat bagi kehidupan. Hidup itu ujian bagi orang yang 

selalu ingin meningkatkan kualitas dihadapan Tuhannya. Hidup 

itu  arena untuk mengumpulkan pahala bagi orang yang selalu 

ingin berbuat kebajikan. Hidup didunia itu sebab yang 

akibatnya harus dipertanggung jawabkan diakhirat. Hidup itu 

mencari kesenangan bagi orang yang ingin mengumbar hawa 

nafsunya.

Tergantung kita memilih mana yang kita percayai tentang 

hidup ini. Yang pasti hidup tidak mudah, semuanya 

membutuhkan pengorbanan, perjuangan, kerja keras. Sesuap 

nasi yang masuk kedalam mulut kita harus diusahakan, ilmu 

yang masuk dalam pikiran kita perlu dipelajari sungguh-

sungguh. Saat kita masih kecil semua kebutuhan ditanggung 
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orang tua, terasa hidup itu lebih ringan. Tetapi setelah lepas dari 

orang tua semua kebutuhan hidup harus ditanggung sendiri, 

kita mulai merasakan harus memikul beban diri sendiri, setelah 

berkeluarga harus memikul beban keluarga. Ternyata manusia 

harus memikul beban hidup dari kehari yang semakin besar 

seiring dengan bertambahnya usia. Itulah hidup yang kita 

rasakan.

Bagi yang merasakan merasakan hidup itu indah tidak 

ingin  mengakhiri hidupnya. Bagi yang merasa frustasi, kecewa, 

resah gelisah, putus asa banyak masalah, hidup terasa menjadi 

beban. Mungkin suatu saat kitapun mengalami. Bagi orang 

beriman keadaan seperti ini adalah bagian dari ujian keimanan. 

Apakah kita sabar menghadapinya ?, Apakah kita Istiqomah 

dalam menghambakan diri kepada Allah, Apakah kita sadar 

bahwa kita banyak membuat kesalahan dihadapan Allah ?, 

Apakah kita masih ingat nikmat Allah yang tak terhitung yang 

selalu tercurah kepada kita ? Apakah kita masih terus memohon 

ampun kepada Allah ?, Apakah kita masih tetap taat kepada 

Allah ?. Apakah bertawakkal kepada Allah dalam menjalani 

hidup ?. Jawabnya ada didalam diri kita.  

Keimanan itu naik dan turun, kadang mantap kadang 

hambar. Naik turunnya iman sangat bergantung pada pengaruh 

dari dalam diri maupun dari luar diri. Pengaruh didalam diri 

disebabkan oleh cara kita berfikir, cara kita memandang hidup. 

Sedangkan pengaruh dari luar diri adalah keadaan lingkungan, 
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orang-orang yang berada disekitar kita apakah selalu 

mengingatkan kita kepada Allah atau menjauhkan kita dari 

Allah. 

Buku yang berada ditangan anda ini adalah salah satu cara 

untuk mempengaruhi diri anda agar selalu sadar untuk ingat 

kepada Allah dan  tidak lupa diri. Insya Allah dengan 

menghayati buku ini kita akan selalu berada dalam bimbingan 

Allah. 

Manusia memiliki cara pandang yang beraneka ragam 

terhadap hidup yang dijalaninya. Bagi orang beriman cara 

pandang terhadap hidup harus disesuaikan dengan Al Qur'an. 

Allah menciptakan manusia dengan tujuan :

1. Menjadi khalifah dibumi

” Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di 

muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) 

kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang 

kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi 

Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah 

akan menambah kerugian mereka belaka.”  QS. 35 ( Faathir ) : 39 
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2.  Agar manusia menghambakan diri kepada Allah 

      ” Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkan supaya mereka menyembah-Ku.” QS. 51 ( Adz 

Dzariyat ) : 56

3.  Kehambaannya kepada Allah ( keimanannya ) akan 

diuji oleh Allah

Allah menguji keimanan manusia sebagai wujud dari 

perhatian Allah kepada orang beriman. Allah mendidik 

manusia melalui ujian keimaman ini. Dengan ujian 

keimanan ini maka kualitas keimanan seseorang akan 

meningkat, karena hakikat ujian itu adalah pelajaran yang 

didalamnya terkandung hikmah yang diberikan Allah dalam 

rangka meningkatkan kemulyaan dihadapan Allah. Berikut 

ini firman-firman Allah tentang ujian bagi orang yang 

beriman untuk direnungkan 

“Apakah manusia itu mengira bahwa mereka 

dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman", 

sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya 
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Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka 

sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan 

sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.” QS. 29 ( Al 

Ankabut ) : 2 – 3  

“Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi 

dalam enam masa, dan adalah `Arsy-Nya di atas air, 

agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih 

baik amalnya, dan jika kamu berkata (kepada penduduk Mekah): 

"Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati", niscaya 

orang-orang yang kafir itu akan berkata: "Ini tidak lain hanyalah 

sihir yang nyata". QS. 11 ( Hud ) : 7

- Ujian harta dan anak 

” Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah 

cobaan (bagimu): di sisi Allah-lah pahala yang besar.” 

QS. 64 ( At Taghabuun ) : 15
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- Ujian kekurangan 

” Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, 

dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan 

harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita 

gembira kepada orang-orang yang sabar,” QS. 2 (Al Baqarah) : 

155

- Ujian kesenangan dan kemiskinan 

” Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu 

dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka 

dia berkata: "Tuhanku telah memuliakanku".  

Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezkinya maka 

dia berkata: "Tuhanku menghinakanku". QS. 89 ( Al Fajr ) : 15-

16
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- Ujian pangkat dan jabatan 

” Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi 

dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) 

beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya 

kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan 

sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” QS. 6 

( Al An'am ) : 165

- Ujian nikmat dan bencana 

“ Dan Kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi 

beberapa golongan; di antaranya ada orang-orang yang 

saleh dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan 

Kami coba mereka dengan (ni`mat) yang baik-baik dan (bencana) 

yang buruk-buruk, agar mereka kembali (kepada kebenaran). “ 

QS. 7 (Al A'raaf  ) : 168
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- Ujian kebaikan dan keburukan 

” Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami 

akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan 

sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya 

kepada Kamilah kamu dikembalikan. “ QS. 21 ( Al Anbiya' ) : 35

- Ujian perintah dan larangan

“ Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari 

setetes mani yang bercampur yang Kami hendak 

mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu 

Kami jadikan dia mendengar dan melihat. “ QS. 76 ( Al Insan ) :  2

- Ujian iblis 
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“ Iblis menjawab: "Karena Engkau telah menghukum 

saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-

halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus,  

kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari 

belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau 

tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (ta`at).” QS. 

7 ( Al a'raaf  ) : 16 – 17

- Ujian Diri dan Harta 

” Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap 

hartamu dan dirimu. Dan (juga) kamu sungguh-

sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi 

Kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan 

Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu 

bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu 

termasuk urusan yang patut diutamakan.” QS 3 ( Ali Imran ) : 

186
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RESUME 
TERAPI QUR'ANI7
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Hafalkan dan matangkan Ayat-ayat berikut ini 
sebagai bahan pelajaran dan diamalkan. 
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Terapi Qur'ani  : QS. 17 ( Al Isra ) : 82

Ketentraman    : QS. 13 ( Ar Ra'd) : 28

Kesehatan        : QS. 26 ( Asy Syu'araa) : 80

Keselamatan    : QS. 10 ( Yunus ) : 103

Keberkahan     : QS.  7 ( Al A'raaf  ) : 96

1. TERAPI TAUBAT :  ASTAGHFIRULLAH

    - Kejahatan diganti dengan kebaikan QS. 25 

(Al Furqaan ) : 70

-  Malaikat memohonkan ampunan QS. 40 ( Al Mu'min ) : 7

-  Allah menerima taubat QS. 5 ( Al Maidah ) : 39       

-  Allah memberi kenikmatan dan keutamaan QS. 11 

( Hud ) : 3, 52

- Allah memberi rizki dan menambah kekuatan QS. 11 

( Hud ) :  52

2. TERAPI TAWAKKAL :  HASBUNALLAH 

WANI'MAL WAKIL 

- Cukuplah Allah sebagai penolong QS. 3 ( Ali Imraan ) : 

173, 150, 160

119
�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�i�s�i� �t�e�r�a�p�i

�2�7� �J�a�n�u�a�r�i� �2�0�1�2� �1�6�:�2�6�:�0�3



- Allah penolong dan pelindung orang beriman QS. 5 

( Al Maidah ) : 56,  9 ( At Taubah ) : 116

- Allah memberikan kecukupan dan jalan keluar QS. 65 

( At Thalaq ) : 2 – 3

- Syaitan tidak kuasa atas orang yang tawakkal QS. 16 

( An Nahl ) : 99

- Allah membela orang-orang beriman 22 ( Al Hajj ) : 38

3.  TERAPI IKHLAS : INNA LILAHI WAINNA ILAHI 

ROJIUN

- Ikhlas dalam menghamba diri kepada Allah  : QS. 7 ( Al 

A'raaf  ) : 29

- Milik Allah kembali kepada Allah QS. 2 ( Al Baqarah ) : 

155 – 157

- Ikhlas menerima takdir Allah : QS. 57 (Al Hadid ) : 22, QS. 

33 ( Al Ahzab ) : 17

4.   TERAPI BERSYUKUR : ALHAMDULILLAH

      - Bersyukur akan ditambah nikmat QS. 14 ( Ibrahim ) : 7

      - Perintah Allah untuk bersyukur QS. 2 ( Al Baqarah ) : 152

      - Nikmat Allah tak terhitung QS. 16 ( An Nahl ) : 18

5.   TERAPI PERLINDUNGAN : AU'ZUBILLAH
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SYARAT-SYARAT  :

1. Iman QS. 2 ( Al Baqarah ) : 177

2. Meng Esakan Allah QS. 112 ( Al Ikhlas ) : 1

3. Yakin QS. 69 ( Al Haaqqah ) : 51

4. Khusyuk QS. 2 ( Al Baqarah ) : 45 – 46, QS. 17 ( Al Isra ) : 

109

5. Sabar QS. 2 ( Al Baqarah ) : 153

6. Istiqamah QS. 41 ( Al Fushilat ) : 30 – 31

7. Jihad (sungguh-sungguh) QS. 29 ( Al Ankabut ) : 6 dan 69 

PROSES ( 6 M ) DALAM TERAPI :

1. Memahami

2. Menghayati

3. Merasakan

4. Mengulang

5. Menikmati

6. Mengobati ( Syifa )

PENUNJANG KERBERHASILAN

1.   Tempat khusus yang tenang

2.   Waktu yang cukup

3.   Pemahaman yang cukup
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GERAKAN BADAN : Duduk, Sujud. Tidur atau Berdiri

KONDISI FISIK DAN MENTAL : Tuma'ninah ( Tenang 

dan khusyuk )

KEYAKINAN DALAM DIRI

- Bila Allah menghendaki apapun bisa terjadi QS. 36 

( Yasin ) : 82

- KekuasaaNya tak terbatas QS. 3 ( Ali Imraan ) : 26 -27

- Ilmu Allah tak terbatas QS. 18 ( Al Kahfi ) : 109 dan 31 

(Luqman ) : 27

- Allah memahami segalanya QS. 6 ( Al An'am ) : 3, 59,  50 

(Qaaf  ) : 16,  57 ( Al Hadid ) : 4

POKOK-POKOK KEYAKINAN DALAM BERDO'A

- Allah mengurus kita QS. 2 ( Al Baqarah ) : 255

- Allah sangat memahami kita QS. QS. 50 ( Qaaf  ) : 16

- Allah mengabulkan do'a kita QS. 2 ( Al Baqarah ) : 186

ETIKA BERDO'A 

- Bahasa yang dimengerti QS. 44 ( Ad Dukan ) : 58

- Mengikuti perintah Allah 2 ( Al Baqarah ) : 186

- Ikhlas  QS. 7 ( Al A'raaf  ) : 29

- Berendah diri dan suara lembut QS. 7 ( Al A'raaf  ) : 55

- Rasa takut dan harap QS. 7 ( Al A'raaf  ) : 56

- Mencurahkan isi hati apa adanya QS. 19 ( Maryam ) : 3 - 6

122
�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�i�s�i� �t�e�r�a�p�i

�2�7� �J�a�n�u�a�r�i� �2�0�1�2� �1�6�:�2�6�:�0�3



- Tidak dalam keadaan marah QS. 68 ( Al Qalam ) : 48

- Tidak untuk kejahatan dan tergesa-gesa QS. 17                   

( Al Isra' ) : 11

- Tidak berprasangka buruk terhadap Allah QS. 48                            

( Al Fath ) : 6

HAKIKAT HIDUP ADALAH UJIAN KEIMANAN               

QS. 29 ( Al Ankabut ) : 2 – 3,  QS.11 ( Hud ) : 7

- Ujian harta dan anak QS. 64 ( At Taghabuun ) : 15

- Ujian kekurangan QS. 2 ( Al Baqarah ) : 155

- Ujian kesenangan dan kemiskinan QS. 89 ( Al Fajr ) : 15-16

- Ujian pangkat dan jabatan QS. 6 ( Al An'am ) : 165

- Ujian nikmat dan bencana QS. 7 ( Al A'raaf  ) : 168

- Ujian kebaikan dan keburukan QS. 21 ( Al Anbiya' ) : 35

- Ujian perintah dan larangan QS. 76 ( Al Insan ) :  2

- Ujian iblis QS. 7 ( Al a'raaf  ) : 16 – 17  

- Ujian Diri dan Harta QS 3 ( Ali Imran ) : 186 
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DO'A PASTI DIKABULKAN

1. Sesuai permohonan waktunya sesuai yang dimohon

2. Sesuai permohonan waktunya tidak diketahui

3. Melebihi permohonan

4. Diganti dengan yang yang lain

5. Ditukar dengan musibah tidak jadi

6. Ditunda hingga hari akhirat

7. Diampuni dosanya

PELAKSANAAN

1. Lakukan dengan Tuma'ninah dan khusyuk

2. Memohon perlindungan kepada Allah

3. Bersyukur kepada Allah

4. Shalawat kepada Rasul

5. Do'akan orang tua

6. Do'akan para shalihin

7. Do'akan pembimbing spiritual kita 

(Ya Allah limpahkanlah ampunan  dan  rakhmatMu kepada 

pembimbing spiritual kami)

8. Lakukan terapi dengan penuh penghayatan Taubat, 

Tawakkal, Ikhlas, Syukur dan Perlindungan

9. Sesekali do'akan orang-orang disekeliling kita. 

10. Lakukan Terapi Menyeluruh,  seluruh sel-sel tubuh dari 

ujung rambut sampai ujung kaki, jiwa dan raga, perasaan, 
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pikiran, hati. Termasuk bila kita menghadapi masalah 

pribadi,  keluarga, pekerjaan, bisnis, harapan, keinginan  

dan lain-lain.  
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Lukman Hakim lahir di Bandung, 15 Oktober 1956. 

Pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi. Selama lebih dari 20 

tahun bekerja sebagai Bankir disalah satu Bank Pemerintah. 

Lebih dari dua tahun menjadi konsultan sebuah perushaan di 

Malaysia. Minat Lukman hakim pada muhasabah kehidupan 

dan kehausan akan ilmu agama begitu besar. Ia banyak 

menghabiskan waktunya membaca, berdiskusi dan aktif  

mengikuti berbagai pengajian. Sikap kritis dan rasa ingin tahu 

yang selalu membara, menjadikan Lukman Hakim banyak 

memperoleh pengalaman keruhanian. Bertahun-tahun ia 

mencari Tuhan. Selama lebih dari 15 tahun terus menerus 

merenung ditengah malam demi mendapatkan hikmah 

kehidupan. Selama beberapa tahun menjadi relawan mengobati 

berbagai penyakit dengan zikir dan do'a.  Kegiatannya sehari-

hari banyak menulis dan berdakwah. 

Kini bersama rekan-rekannya, Lukman Hakim 

memprakarsai pendirian Himpunan Masyarakat Peduli Akhlak 

( HIMAPA). Dalam posisinya sebagai pembina Himapa, ia 

BIODATA PENULIS
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pernah ditunjuk sebagai tim perumus pelajaran budi pekerti 

tingkat nasional Sekolah Dasar dan Menengah Departemen 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia ( DEPDIKNAS RI ) 

Buku yang ditulis oleh Lukman Hakim :

1.   Berkaca Diri

2.   Sadar Akan Hakikat Kehidupan

3.   Ketentraman Hakiki

4.   Spiritual Based Managemen

5.   Berjumpa Dengan Allah Dalam Salat

Training yang diselenggarakan :

1. Spiriutal Based Managemen

2. Cara Cepat Mencapai Khusyuk Dengan Methode 3 T ( 

Tadabur, Tafakur, Tuma'ninah )

3. Terapy Qur'ani
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Lampiran : Berkaca Diri

Contact Person Lukman Hakim  021 – 8850914,  

081932808521, 

13  Manfaat yang anda peroleh setelah mengikuti 

pelatihan cara cepat mencapai shalat khusyuk dengan 

methode 3 T sbb :

       

1.  Anda akan memahami kondisi shalat anda selama ini, 

(apakah shalat mabok, munafik, celaka, atau khusyuk )

2.   Anda akan  memahami makna khusyuk yang sebenarnya 

dan khusyuk yang instant

3.  Anda akan lebih memahami siapa ALLAH yang 

sebenarnya dengan segala ke Tak Terbatasan dan  

Keagungannya

4. Anda akan lebih memahami KEESAAN ALLAH  yang 

sebenarnya

5.  Anda akan lebih memahami siapa diri Anda yang 

sebenarnya ( yang tak berdaya, hina, rendah,  khilaf,  
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sehingga anda lebih berendah diri dihadapan Allah )

6. Anda akan lebih memahami bagaimana seharusnya 

memposisikan diri dihadapan Allah.

7.   Shalat Anda akan lebih terarah dari sebelumnya

8.   Anda akan merasa lebih tertib, tenang dan khidmat dalam 

shalat dari sebelumnya

9. Shalat Anda akan merasa semakin lebih baik dari 

sebelumnya Methode 3 T ( Tadabur, Tafakur, Tuma'ninah ) 

sangat membantu  Anda memperbaikI kekhusyukan 

shalat. Methode ini berlandaskan  Al Qur'an dan Al Hadis  

QS. 47 ( Muhammad ) : 24,  QS. 31 ( Ar Ruum ) : 21,  Al  

Hadis HR Bukari ).

10. Membangun peta  pikiran  (  Mind  Map )  memudahkan 

Anda mengarahkan pikiran  mencapai khusyuk

11. Secara keseluruhan seminar dan pelatihan  ini  akan 

memberi manfaat besar dalam memperbaiki shalat Anda

12. Anda  akan memahami  bahwa  shalat khusyuk memberi 

manfaat luar biasa (jaminan surga, ketentraman, 

kebahagiaan diri dan keluarga, kemajuan karir pribadi dan 

perusahaan ).
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Sekilas Tentang Himpunan Masyarakat Peduli Akhlak 

(HIMAPA)

Himpunan Masyarakat Peduli Akhlak (HIMAPA) 

merupakan kumpulan orang dari berbagai lapisan masyarakat 

dan profesi ( Ibu Rumah Tangga, Dokter, Notaris, Bankir, Guru 

Agama, Pengusaha dll ) yang telah memiliki tekad yang kuat 

untuk membenahi diri dengan cara berhimpun bersama dalam 

sebuah persaudaraan yang kokoh. Tekad membenahi diri 

tersebut dirangkai dengan istilah “ BERKACA DIRI “ yang 

menjadi sebuah semboyan bersama “ Berkaca Diri untuk 

membenahi diri agar hidup lebih baik dari hari kehari, lebih baik 

hubungan dengan Tuhan, lebih hubungan dengan manusia, 

lebih sehat ruhaninya, lebih sehat jasmaninya, lebih bermanfaat 

hidupnya untuk menghambakan diri kepada Allah. Mulai dari 

diri sendiri segera berhimpun bersama agar mudah dan 

bersemangat membenahi diri “  

Tekad untuk membangun persaudaraan yang kokoh 

merujuk pada QS. 49 (Al Hujuraat) : 10 dan QS. ( 3 ) Ali Imraan : 

103
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Pendiri dan Pembina HIMAPA sekaligus instruktur Utama 

adalah Bpk. Drs. Lukman Hakim ( 56 tahun )

Dengan cara berhimpun ini HIMAPA berharap :

- Memperoleh keselamatan hakiki QS. 2 ( Al Baqarah ) : 210,  

QS. 28 ( Al Qashas ) : 77

- Memperoleh ketentraman hakiki QS. 89 ( Al Fajr ) : 27 – 30, 

QS. 13 ( Ar Ra'd ) : 28

- Bermanfaat bagi kehidupan QS. 21 ( Al Anbiyaa' ) : 107  

Kegiatan utama HIMAPA adalah Pengajian Rutin dengan 

materi utama pembenahan akhlak ( Akhlak Terapan ) termasuk 

didalamnya pelajaran bagaimana dapat melakukan shalat 

khusyuk secara cepat tetapi tidak instan. Bahan kajian HIMAPA 

tersebut tertuang dalam buku-buku yang ditulis oleh Bpk. 

Lukman Hakim. Salah satunya buku Berkaca Diri dengan 

pengantar dari Bpk. Prof  Dr. Komarudin Hidayat ( Rektor UIN 

Syarif  Hidayatullah ). Dalam acara pengajian rutin tersebut 

dilakukan juga saling mendo'akan sesama jamaah khususnya 

kepada yang sedang membutuhkan.
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Konsultasi dan pengajian rutin dilakukan pada :

Hari Sabtu jam. 15.00 – 18.00 di Rumah Bpk. Sugianto Jl. Wijaya 

Kusumah No. 23 A. Duren Sawit, Sawah Besar, Jakarta Timur  

Telp. 8626163

Hari Senen jam 9.00 – 12.00 di Ruko CNI, PTB DKI. Blok G 9 

No. 9 B  Jl. Raya Kalimalang Pondok Kelapa, Jakarta Timur, 

Telp. 8641209 
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