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ABSTRAK 

Heru Budi Suseno. 2019. Pengobatan Penyakit Batu Karang Dalam Manuskrip 

Kyai Imam Puro (Kajian Filologi). Skripsi. Jurusan Ilmu Al Quran dan 

Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing, Dr. M. Irfan Riyadi, M.Ag 

Kata Kunci: Manuskrip, Kyai Imam Puro, Pengobatan 

Pengobatan ala Nabi Muhammad SAW banyak macam-macamnya untuk 

mengobati berbagai macam penyakit karena pengobatan Nabi saw berbeda dengan 

pengobatan konvensional dalam pengobatan Nabi saw yang diobati adalah sumber 

penyakit atau permasalahannya, sedangkan pengobatan konvensional hanya 

mengobati gejalanya saja. Diantara pengobatan yang mengikuti pengobatan Nabi 

saw adalah pengobatan yang terdapat dalam manuskrip Kyai Imam Puro. 

Penelitian ini bertujuan untuk, (1) menyajikan penafsiran ulama tentang 

ayat-ayat pengobatan yang terdapat dalam manuskrip Kyai Imam Puro serta 

memaparkan hal-hal yang ada dalam naskah tersebut, (2) Menganalisa sumber 

kitab lain dalam pengamalan pengobatan penyakit batu karang. Penelitian ini 

bersifat kualitatif, maksudnya pendekatan yang dilakukan setelah menganalisis 

suatu masalah, kemudian analisis itu ditarik sebuah kesimpulan.   

1) Kitab Manuskrip Kyai Imam Puro, merupakan karya monumental yang 

dimiliki oleh  Kyai Imam Puro. Kitab ini berisi tentang berbagai pembahasan 

mengenai agama Islam baik dalam al-Qur’an maupun Hadits diantaranya tentang 

syair-syair Jawa, sejarah, hadis Nabi saw yang berkaitan tentang umur yang 

panjang dan manfaat serta pengobatan penyakit batu karang. Dalam menggunakan 

amalan pengobatan ini menggunakan dua metode yaitu Ruqyah dan Rajah. Dalam 

menafsirkan ayat-ayat pengobatan penyakit batu karang yang terdapat dalam 

manuskrip Kyai Imam Puro ini menggunakan 2 kitab tafsir yaitu kitab tafsir al-

Qur’anil Adzim karya Imam Ibnu Katsir dan tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin 

al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti. 

2) Sumber kitab lain yang membahas pengobatan penyakit batu karang ini 

adalah dalam kitab Syamsul Ma’arif dan kitab Mamba’ul Ushulil Hikmah Karya 

Ahmad al-Buni dan kitab Mujarobat karya Ahmad Dairobi. Ketiga kitab ini tidak 

membahas pengobatan penyakit batu karang secara langsung tetapi menjelaskan 

tentang mendeteksi asal-usul penyakit, penyembuhan penyakit serta amalan 

penyembuhan dengan menggunakan amalan Hizb. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Agama Islam adalah agama yang paling sempurna diantara agama-

agama lain, yang didalamnya mengandung jalan hidup dan pedoman serta 

berisi ajaran yang membimbing umat manusia menuju kebahagiaan di dunia 

maupun kebahagiaan di akhirat. Al-Qur’an sebagai sumber agama Islam juga 

mengajak memikirkan bagaimana penciptaan seluruh yang ada di bumi ini 

dan rahasia-rahasia yang terdapat dalam al-Qur’an merupakan tanda-tanda 

kekuasaan Allah swt. Al-Qur’an tiada hentinya menaburkan mutiara-mutiara 

ilmu dan pengethuan kepada seluruh umat manusia, agar dapat memahami al-

Qur’an haruslah mempelajari apa yang sudah diajarkan oleh Nabi 

Muhammad saw
1
. 

Ketika Nabi Muhammad saw masih ada dan membina masyarakat 

secara intens, situasi kota Madinah dan sekitarnya sangatlah aman dan damai. 

Setiap masalah yang muncul ditengah masyarakat, rujukannya adalah Nabi 

Muhammad saw. Sosok Nabi Muhammad saw adalah sosok yang tidak 

tergantikan, baik beliau sebagai pemimpin agama di Makkah maupun sebagai 

                                                 
1
 Agus Sofwan, Al-Qur’an Kita : Studi Ilmu, dan Sejarah dan Tafsir Kalamullah 

(Kediri:Lirboyo Press, 2011), 74 
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kepala negara di Madinah. Sebagai pedoman dan dasar bernegara dan 

kehidupan adalah al-Qur’an
2
. 

Sejak diturunkannya kepada Nabi Muhammad saw al-Qur’an menjadi 

pedoman maupun petunjuk bagi umat Islam dalam menjalani berbagai 

rutinitas keseharian. Al-Qur’an dijadikan pedoman dalam hubungan umat 

Islam terhadap Allah swt sebagai tuhan dan antar sesama umat Islam sebagai 

orang yang mempelajari dan mengamalkan al-Qur’an. Sebagian dari umat 

Islam terutama yang berada di Indonesia telah menjadikan al-Qur’an sebagai 

ruh dalam kehidupan sehari-hari mereka
3
. 

Mayoritas umat Islam di Indonesia menganggap di dalam al-Qur’an 

tidak hanya sebagai ruh dan pedoman hidup tetapi dibalik setiap surah, ayat 

bahkan huruf dalam al-Qur’an memiliki fadhilah atau kasiatnya masing-

masing. Perilaku ini dapat dirasakan secara jelas dan nyata dalam kehidupan 

sehari-hari masyarakat Indonesia. Salah satu dari pemahaman tentang apa 

yang ada di al-Qur’an ini dapat dirasakan dalam mengobati orang ketika sakit 

dengan menggunakan al-Qur’an seperti apa yang sudah di praktikan oleh 

Nabi Muhammad saw. 

Pengobatan ala Nabi memiliki unsur ilahiyah. Unsur ini membuat 

perbandingan antara pengobatan Nabi dengan pengobatan dokter mirip 

dengan perbandingan antara pengobatan dokter dengan pengobatan 

                                                 
2
 Rusydi Sulaiman, Pengantar Metodologi Studi Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2015), 197 
3
 Ishlah Gusmian, Khazanah Tafsir Indonesia Dari Hermeneutika Hingga Ideologi 

(Yogyakarta: LkiS, 2013), 2 



3 

 

 

 

tradisional. Para ahli kesehatan mengakui fakta ini. Ilmu kesehatan yang 

mereka kuasai merupakan hasil dari analogi, eksperimentasi, visi dan 

hipotesis
4
. 

Kedokteran ala Nabi memang berbeda dengan ilmu medis para 

dokter pada umumnya. Kedokteran Nabi bersifat pasti dan absolut serta 

bernilai kedokteran illahi, berasal dari wahyu dari lentera kenabian serta 

kesempurnaan intelegensi
5
. Secara khusus pengobatan Nabi saw tidak ada 

dalam hadits, hanya dapat diartikan apa-apa yang dilakukan atau 

disarankan oleh Nabi dalam mengobati penyakit fisik ataupun non fisik. 

dalam praktek pengobatan yang berlandaskan pada hadits Nabi 

Muhammad SAW. 

Pengobatan ala Nabi merupakan pengobatan yang tidak berbahaya 

bagi tubuh manusia serta tidak ada efek sampingnya ketika mengkonsumsi 

obat-obat herbal maupun pada praktek pengobatannya. Pengobatan ala 

Nabi Muhammad SAW banyak macam-macamnya untuk mengobati 

berbagai macam penyakit karena pengobatan Nabi saw berbeda dengan 

pengobatan konvensional dalam pengobatan Nabi saw yang diobati adalah 

sumber penyakit atau permasalahannya, sedangkan pengobatan 

konvensional hanya mengobati gejalanya saja
6
. 

Dari berbagai pemaparan diatas, perlu adanya pembahasan yang lebih 

mendetail mengenai ayat-ayat yang digunakan untuk pengobatan batu karang 

                                                 
4
 Muhammad Sayyid Abdul Basith, Terapi Herbal Pengobatan Cara Nabi 

Muhammad saw (Jakarta: Penebar Plus, 2008). 56 
5
 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Metode Pengobatan Nabi ( Jakarta: Giya Ilmu, 2004), 45 

6
 Abdul Fattah bin Aiman, Keajaiban Tibbun nabawi (Solo: al-Qowam, 2005). 78 
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ini. Untuk memfokuskan kajian ini, maka penulis akan mencoba membahas 

mengenai ayat-ayat al-Qur’an yang yang digunakan dalam kitab manuskrip 

Kyai Imam puro dalam mengobati penyakit batu karang.  

Dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan kajian penelitian terhadap pengobatan penyakit batu 

karang dengan analisis manuskrip Kyai Imam Puro. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penafsiran ulama tentang ayat-ayat pengobatan dalam al-

Qur’an ? 

2. Bagaimana sumber kitab lain menjelaskan pengobatan penyakit batu 

karang? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penafsiran ulama tentang ayat-ayat pengobatan dalam 

al-Qur’an. 

2. Untuk mengetahui sumber kitab lain mengenai pengobatan penyakit batu 

karang. 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara akademis, penelitian ini merupakan salah satu sumbangan 

sederhana bagi pengembangan studi al-Qur’an. Dan untuk kepentingan 

studi lanjutan, diharapkan juga berguna sebagai bahan acuan, referensi dan 
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lainnya bagi para penulis lain yang ingin memperdalam pengetahuan 

mengenai pengobatan penyakit batu karang dengan al-Qur’an. 

2. Diharapkan dapat menambah wawasan tentang pengobatan penyakit batu 

karang melalui ayat  al-Qur’an. 

3. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi ilmu pengetahuan dalam ranah studi keislaman pada umumnya dan 

studi al-Qur’an pada khususnya. 

D. Telaah Pustaka 

Sejauh penelusuran penulis belum ada penelitian yang spesifik 

membahas tentang amalan pengobatan penyakit batu karang, akan tetapi ada 

beberapa penelitian yang membahas tentang ayat pengobatan serta penelitian 

tentang Islam berkembang di Ponorogo, diantaranya adalah : 

Tesis karya dari Bayitul Muktadin yang berjudul Penggunaan Ayat-

ayat Al-Qur’an Untuk Pengobatan Penyakit Jiwa (Studi Living Qur’an di 

Desa Kalisabuk Kesugihan Cilacap Jawa Tengah). Dalam tesis ini membahas 

tentang penggunaan beberapa ayat al-Qur’an untuk pengobatan penyakit jiwa 

tujuannya adalah agar jiwa selalu dalam keadaan yang stabil dan dapat 

menjaga emosional agar tercipta badan yang sehat lahir dan batin. 

Tesis karya Mochammad Rizal Fanani yang berjudul Kajian Living 

Qur’an Ayat-ayat Pengobatan Dalam Kitab Sullam Al-Futuhat Karya Abdul 

Hannan Maksum. Dalam tesis ini penulis menjelaskan praktik pengobatan 

dalam kitab Sullam Al-Futuhat dan memaparkan kegunaan beberapa ayat al-
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Qur’an diantaranya adalah untuk tolak bala’, fadhilah surah al-Mumazah, 

Obat penyakit stroke, untuk menenengkan tangisan anak kecil, dan untuk ubat 

sakit perut. 

Tesis karya Yadi Mulyadi yang berjudul Al-Qur’an dan Jimat (Studi 

Living Qur’an pada Masyarakat Adat Wewengkon Lebak Banten). Penelitian 

ini bermula dari bagaimana masyarakat adat Wewengkon Banten 

Menggunakan al-Qur’an sebagai jimat. Masyarakat adat wewengkon 

menyakini jimat sebagai jalan alternatif secara praktis untuk mencapai sebuah 

tujuan dalam memecahkan berbagai masalah. Mereka percaya bahwa dalam 

ayat-ayat bahkan huruf-huruf dalam al-Qur’an mengandung kekuatan 

magisyang dapat digunakan untuk tujuan tertentu misalnya pengobatan, 

kekebalan, karismatik dan penglaris. 

Skripsi karya M. Assyafi’ Syaikhu Z yang berjudul Karomahan (Studi 

Tentang Pengamalan Ayat-ayat Al-Qur’an dalam Praktek Karomahan di 

Padepokan Macan Putih Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk). Skripsi ini 

membahas surah dan ayat al-Qur’an yang dijadikan sebagai penawar dan doa-

doa. Ayat bisa ditulis dengan tinta, baik kertas maupun kain, kemudian teks 

tersebut dihancurkan kedalam air. Tata cara yang dilakukan tersebut 

merupakan sesuatu yang diijazahkan oleh seorang guru sebagai bagian 

karomahan yang telah dilakukan oleh seorang pengijazah yang menerima 

ilmu tersebut. 
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Artikel dan Jurnal karya Isnawati yang berjudul Studi Living Qur’an 

Terhadap Amalan Ibu Hamil Di Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten 

Banjar. Artikel dan Jurnal ini membahas tentang ayat al-Qur’an yang 

digunakan untuk amalan ibu hamil agar selama mengandung selamat dari 

bahaya dan ketika melahirkan diberikan kelancaran serta diberikan keturunan 

yang sholih dan sholihah. 

E. Kerangka Teori 

Untuk teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori Filologi. 

Filologi dalam arti sempit berarti mempelajari teks-teks lama yang sampai 

pada kita di dalam bentuk Salinan-salinannya dengan tujuan menemukan 

bentuk asli teks untuk mengetahui maksud penyusunan teks tersebut. Dalam 

arti luas berarti mempelajari kebudayaan, pranata, dan sejarah suatu bangsa 

sebagaimana yang terdapat dalam bahan-bahan tertulis
7
. Filologi dipakai juga 

sebagai istilah untuk menyebut studi bahasa atau ilmu bahasa (linguistik). 

Lahirnya pengertian ini akibat dari pentingnya peranan bahasa dalam 

mengkaji teks sehingga kajian utama filologi adalah bahasa, terutama bahasa 

teks-teks lama. Di negeri Belanda, istilah filologi berarti ilmu pengetahuan 

yang berhubungan dengan studi teks sastra atau budaya yang berkaitan 

dengan latar belakang kebudayaan yang dilakukan oleh teks tersebut. Dalam 

perkembangannya yang mutakhir, filologi memandang  perbedaan yang ada 

dalam berbagai naskah sebagai suatu ciptaan dan menitikberatkan kerjanya 

pada perbedaan-perbedaan tersebut serta memandangnya justru sebagai 

                                                 
7
 Nabilah Lubis, Naskah, Teks, dan Metode Penelitian Filologi (Jakarta: Puslitbang 

Lektur Keagamaan Depag RI, 2007), 57 
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alternatif yang positif. Dalam hal ini, suatu naskah dipandang  sebagai suatu 

penciptaan baru yang mencerminkan perhatian yang aktif dari pembacanya
8
. 

Dalam kaitannya dengan penelitian ini maksud dari teori ini adalah 

untuk mengidentifikasi naskah yang menjadi sumber primer dalam penelitian 

ini. Identifikasi ini berupa pencarian fakta dan otentitas naskah tersebut agar 

dapat mengetahui maksud dari naskah manuskrip itu. Dengan teori ini akan 

sangat efisien dalam mengidentifikasi naskah manuskrip tersebut. 

F. Metode Penelitian 

Dalam usaha memperoleh data maupun informasi yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan filosofis, 

karena pada penelitian ini penulis menggali pemikiran seorang tokoh yang 

dituangkan dalam karyanya. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan 

jenis penelitian pustaka (library research), yakni penelitian yang 

menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Hal ini 

dimaksudnya untuk menggali teori-teori serta konsep-konsep terdahulu 

yang telah di cetuskan serta telah dikembangkan oleh peneliti-peneliti 

sebelumnya serta untuk memperluas bahan yang dimiliki dalam membahas 

                                                 
8
 Siti Baroroh Baried, dkk, Pengantar Teori Filologi (Jakarta: Pusat Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), 76 
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materi yang ingin diteliti dan juga untuk menghindari plagiasi atau 

duplikasi dalam penelitian yang akan dilakukan
9
. 

2. Data 

Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari 

dan ditarik kesimpulannya. Dalam sebuah penelitian, data merupakan hal 

yang terpenting dan  utama, karena dengan adanya data, penelitian dapat 

dilakukan. Sedangkan  untuk mendapat data diperlukan penggalian 

sumber-sumber data. Dalam  kajian ini ada beberapa yang akan 

dikumpulkan antara lain:  

a. Data tentang metode pengobatan penyakit batu karang dalam 

manuskrip Kyai Imam Puro.  

b. Data tentang filologi dan cara kerjanya. 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber pustaka, 

yakni sumber primer dan sumber sekunder dengan rincian sebagai berikut: 

a. Sumber primer  

Yang dimaksud sumber data primer disini adalah informasi  

yang berasal dari manuskrip Kyai Imam Puro. 

 

 

                                                 
9
 Mahbub Junaidi, Rasionalitas kalam M. Quraish Shihab (Telaah atas Pemikiran Kalam 

dalam Tafsir al-Misbâh), (Solo: CV. Angakasa, 2011), 14 
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b. Sumber sekundernya  

Yang dimaksud sumber data sekunder disini adalah informasi 

yang berasal dari orang lain yang ada kaitannya dengan pembahasan, 

yakni buku-buku bacaan, artikel dan jurnal. Diantaranya sebagai 

berikut:  

Buku Cetak:   

1) Kitab Syamsul Ma’arif Karya Ahmad al-Buni 

2) Kitab Mamba’ul Ushulil Hikmah Karya Ahmad al-Buni  

3) Kitab Mujarobat karya Ahmad Dairobi 

4) Lubis, Nabilah. 1996. Naskah, Teks dan Metode Penelitian 

Filologi. Jakarta: Forum Kajian dan Sastra Bahasa Arab. 

5) Ahmadi Thaha, Kedokteran dalam Islam (Surabaya: Bina Ilmu, 

2009) 

6) Andi Muflih,”Pengobatan Dalam Islam” (Tesis, UIN Alauddin, 

Makasar, 2013) 

Jurnal: 

7) Muhammad Ihsan. “Pengobatan Ala Rasulullah Saw Sebagai 

Pendekatan Antropologis Dalam Dakwah Islamiah Di Desa 

Rensing Kecamatan Sakra Barat,” Palapa : Jurnal Studi Keislaman 

dan Ilmu Pendidikan,  4 No. 2 (November, 2016) 

8) M. Syamsul Huda. “Epistemologi Penyembuhan Kyai Tabib” 

Islamica: Jurnal Studi Keislaman (8 No1, September 2013) 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Sebagaimana yang telah penulis utarakan diatas, bahwa penelitian 

ini merupakan penelitian literer, oleh karena itu teknik pengumpulan data 

yang penulis lakukan merujuk pada buku-buku atau artikel yang terkait 

dengan tema yang penulis angkat. Serta peneliti juga mengambil data dari 

wawancara yang akan dilakukan kepada sumber primer dan tersier. 

5. Analisis Data 

Dalam menganalisis data yang sebelumnya penulis peroleh, maka 

bentuk analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

deskriptif-analitik
10

. Analisis deskripsi adalah menganalisis data yang telah 

di deskripsikan dengan cara membangun tipologi. Dalam kaitannya 

dengan penelitian ini, penulis bermaksud memaparkan data yang diperoleh 

dari hasil wawancara yaitu dengan mengklarifikasi objek penelitian yang 

meliputi siapa saja yang melakukan praktik pengobatan penyakit batu 

karang menggunakan ayat-ayat al-Qur’an tersebut.  

Adapun deskriptif-analalisis adalah analisis yang digunakan untuk 

mencari alasan kenapa ayat-ayat al-Qur’an tertentu saja yang dipakai, apa 

sebab yang melatar belakangi penggunaan ayat-ayat tersebut dalam praktik 

pengobatan penyakit batu karang. 

 

 

 

                                                 
10

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung : Alfabeta, 

2011), 243 
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh hasil yang terarah dan sistematis, agar 

memudahkan proses penelitian, dan masalah yang diteliti dapat dianalisa 

secara tajam, maka pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut: 

Bab Pertama, Pendahuluan. Merupakan pengantar yang memuat 

gambaran latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan kajian, manfaat 

kajian, telaah pustaka, pendekatan dan kerangka teori, data dan sumber data, 

metode penelitian, sistematika pembahasan dan daftar isi.  

Bab Kedua, untuk menguraikan dan menjelaskan tentang pengobatan 

dalam al-Qur’an dan penafsiran ulama tentang ayat-ayat pengobatan dalam 

al-Qur’an. Bab II ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah yang 

pertama. 

Bab Ketiga, Profil dan biografi Kyai Imam Puro serta 

mengidentifikasi Naskah Manuskrip Kyai Imam Puro dan menjelaskan 

penggunaan pengobatan batu karang menggunakan ayat al-Qur’an.  

Bab Keempat, menjelaskan tentang sumber kitab lain yang membahas 

pengobatan penyakit batu karang. Dalam Bab IV ini merupakan sebuah 

pembahasan yang menjawab rumusan masalah yang kedua. 

Bab Kelima, Penutup. Memuat kesimpulan hasil dari penelitian 

penggunaan amalan pengobatan batu karang berdasarkan manuskrip Kyai 

Imam puro. Kemudian juga memuat saran-saran atau rekomendasi bagi 

peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

PENGOBATAN DALAM AL-QUR’AN 

A. Ayat-ayat Pengobatan Dalam Al-Qur’an 

Dalam al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang secara langsung menyebut 

tentang penyembuhan (Āyāt al-Shifā’). Ia disebut sekali dengan lafaz ‘yashfi’ 

iaitu dalam surah al-Tawbah, 9: 14, empat kali dengan lafaz shifā’ yaitu 

dalam surah-surah berikut: Yunus, 10: 57, al-Nahl, 16: 69, al-Isrā’, 17: 82, 

dan Fussilāt, 41: 44. Sekali dengan sebutan istilah yashfin yaitu dalam surah 

al-Syu’arā’, 26: 80. Jumlahnya sebanyak 6 kali. Keenam-enam ayat ini 

disebut sebagai 6 ayat al-Shifā’ lantaran padanya disebut perkataan shifā’ dan 

mewakili beberapa makna
11

. Keenam-enam ayat al-Shifā’ yang dimaksudkan 

adalah seperti berikut: 

1. Surah Al-Tawbah 9: 14 

                          

      

Perangilah mereka, niscaya Allah Swt akan menghancurkan 

mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan 

menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta 

melegakan hati orang-orang yang beriman
12

. 

                                                 
11

 Muhammad Fu’ad Abdul Baqi’, Mu‟jam Mufahras li al-Fazil Qur‟an, (Beirut: Dar al- 

Fikr, 1981), 383 
12

 Al-Qur’a >n 9: 14 
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2. Surah Yunus 10: 57 

                             

         

Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari 

Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam 

dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman
13

. 

3. Surah Al-Nahl 16: 69 

                              

                       

Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan 

tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut 

lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di 

dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi 

orang-orang yang memikirkan
14

. 

4. Surah Al-Isrā’ 17: 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
15

. 

 

 

 

 

                                                 
13

 Al-Qur’a >n 10: 57 
14

 Al-Qur’a >n 16: 69 
15

 Al-Qur’a >n 17: 82 
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5. Surah Fussilāt 41: 44 

                               

                            

                

Dan Jikalau Kami jadikan al-Qur’an itu suatu bacaan dalam bahasa 

selain Arab, tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-

ayatnya?" Apakah (patut al-Qur’an) dalam bahasa asing sedang (Rasul 

adalah orang) Arab? Katakanlah: " al-Qur’an itu adalah petunjuk dan 

penawar bagi orang-orang mukmin. dan orang-orang yang tidak beriman 

pada telinga mereka ada sumbatan, sedang al-Qur’an itu suatu kegelapan 

bagi mereka. mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang 

jauh"
16

. 

6.  Surah Al-Syu’arā’ 26: 80 

           

Terjemahan: Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan 

Aku
17

. 

Ayat-ayat pengobatan dalam pembahasan kali ini adalah ayat-ayat 

al-Qur’an yang dijadikan dalil dalam melakukan pengobatan atau tindakan 

penyembuhan.  Ayat pengobatan yang akan penulis dibahas dalam 

penelitian ini merupakan ayat-ayat al-Qur’an yang dijadikan sebagai 

media pengobatan yang dilakukan. Ayat-ayat yang penulis paparkan dan 

penulis jadikan sebagai bahan pembahasan dalam penelitian kali ini 

merupakan ayat-ayat yang dianggap mempunyai kasiat tersendiri dari ayat 

yang lain, namun bukan berarti mengesampingkan kemuliaan serta 

                                                 
16

 Al-Qur’a >n 41: 44 
17

 Al-Qur’a >n 26: 80 
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merendahkan ayat-ayat yang lain. Pengambilan ayat-ayat yang dianggap 

mampu memberikan kasiat pengobatan ini penulis ambil dari kitab 

manuskrip Kyai Imam Puro. 

B. Kedokteran  dan Ayat-Ayat Pengobatan 

Berinteraksi dengan al-Qur’an menghasilkan pemahaman dan 

penghayatan terhadap ayat-ayat al-Qur’an tertentu secara atomistik. 

Pemahaman dan penghayatan individual yang diungkapkan dan 

dikomunikasikan secara verbal maupun dalam bentuk tindakan dapat 

mempengaruhi individu lain, sehingga membentuk kesadaran bersama. Pada 

taraf tertentu, melahirkan tindakan-tindakan kolektif dan terorganisasi. 

Pengalaman bergaul dengan al-Qur’an meliputi bermacam-macam, bentuk 

kegiatan, misalnya membaca al-Qur’an, memahami dan menafsirkan al-

Qur’an, terobati dengan al-Qur’an, mengusir makhluk halus dengan al-Qur’an 

menerapkan ayat-ayat al-Qur’an tertentu dalam kehidupan individual maupun 

dalam kehidupan sosial
18

. 

Dalam hal ini, para ulama menukilkan dua pendapat, ada yang 

mengkhususkan penyakit hati, ada pula yang menyebutkan penyakit jasmani 

dengan cara meruqyah ber-ta’awuz dan semisalnya. Menurut Ahmadi Thaha 

bahwa Allah Swt. menginginkan manusia agar memelihara dirinya sendiri 

dari berbagai bencana dan penyakit yang mengancam dirinya
19

. Pengobatan 

terhadap penyakit fisik dan non-fisik telah dipraktekkan pada zaman 

                                                 
18

 Muhammad Chirzin, Mengungkap pengalaman Muslim Berinterkasi dengan al-

Qur’an, dalam  Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadits, (Yogyakarta: Teras, 2007), 11. 
19

 Ahmadi Thaha, Kedokteran dalam Islam (Surabaya: Bina Ilmu, 2009), 78. 
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Rasulullah saw., yakni ketika Rasulullah saw. menganjurkan kepada para 

sahabatnya untuk mengurangi porsi makan yang berlebih-lebihan. Dalam 

penelitian modern telah didapatkan bahwa makan dengan porsi sedikit dapat 

mengurangi resiko terkena penyakit jantung, dapat memaksimalkan sistem 

metabolisme tubuh, memaksimalkan sistem pencernaan, dan membuat 

harapan hidup lebih lama
20

.  

Dengan demikian, cara atau metode pengobatan secara tersirat telah 

dideskripsikan dalam al-Qur’an, seperti Allah Swt dan Rasulullah saw Sangat 

melarang untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berlebih-lebihan, 

termasuk dalam mengkonsumsi makanan. Begitu pula, berkaitan dengan 

pelaksanaan puasa. Orang yang senang dan sering melakukan puasa, akan 

terjadi peremajaan sel dalam tubuhnya. Begitu pun dengan seringnya 

melakukan puasa, maka pikiran tidak menjadi lamban, akan tetapi dampak itu 

akan membawa kepada kejernihan berpikir
21

.  

Rasulullah saw pun memberi contoh beberapa metode pengobatan, 

seperti pengobatan dengan menggunakan air, pengobatan dengan bekam dan 

pengobatan dengan ruqyah. Dalam kaitan dengan metode ruqyah, Imam 

Nawawi berkata bahwa Ruqyah dengan ayat-ayat al-Qur’an dan dengan doa-

doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw. adalah sesuatu hal yang tidak 

terlarang. Bahkan itu adalah perbuatan yang disunnahkan. Telah dikabarkan 

para ulama bahwa mereka telah bersepakat (ijma’) bahwa ruqyah dibolehkan 

                                                 
20

 Gama Komandoko, Sehat dan Bugar Cara Rasulullah saw. (Yogyakarta: Citra Pustaka, 

2010),  9-15. 
21

 Imam Musbikin, Bukti-bukti Kemukjizatan Puasa untuk Terapi Diabetes (Yogyakarta: 

Diva Press, 2010), 305-3017. 
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apabila bacaannya terdiri dari ayat-ayat al-Qur’an atau doa-doa yang 

diajarkan oleh Rasulullah saw
22

. Akan tetapi bila orang itu menggunakan 

cara-cara yang menyimpang, apalagi dengan melanggar syariat dan akidah, 

tidak boleh dilakukan. Karena tujuan jin ketika mengganggu manusia tidak 

lain adalah untuk menyeret manusia kepada pelanggaran dan syirik kepada 

Allah Swt. 

Dalam penyembuhan penyakit ala Rasulullah saw di terapkan 

berbagai cara tertentu sebagai pedoman yang perlu di ketahui dan 

dilaksanakan. Meyakini bahwa Allah Swt.  yang maha menyembuhkan segala 

penyakit. Rasulullah saw mengajarkan bahwa Allah Swt adalah dzat yang 

maha penyembuh. Allah Swt berfirman : 

           

“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan Aku” 

Jika memerhatikan pengobatan masa sekarang yang serba modern 

ternyata kebalikan dengan pengobatan pada masa Rasulullah saw. Banyak 

orang yang menggantungkan penyembuhan dengan obat. Padahal, keyakinan 

semacam itu mendekati perbuatan syirik, yang memberikan kesembuhan 

bukan obat tapi Allah Swt Jika merasa kita yakin, Allah Swt akan memberikan 

kesembuhan dengan cepat. Rasulullah saw mengajarkan agar orang sakit 

                                                 
22

 Andi Muflih,”Pengobatan Dalam Islam” (Tesis, UIN Alauddin, Makasar, 2013), 137 
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senantiasa berdoa  kepada Allah Swt dan berikhtiyar dalam mencari obatnya. 

Beberapa prinsip pengobatan adalah sebagai berikut
23

 : 

1. Menggunakan obat yang halal dan baik 

Rasulullah saw mengajarkan supaya obat yang dikonsumsi 

penderita harus halal dan baik . Allah Swt yang menurunkan penyakit pada 

seseorang, maka Dialah yang akan menyembuhkan. Jika memnginginkan 

kesembuhan dari Allah Swt, maka obat yang digunakan harus baik dan 

diridhoi oleh Allah Swt. Karena Allah melarang memasukkan barang yang 

haram dan merusak kedalam tubuh kita. Allah Swt berfirman : 

                  

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah 

telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu 

beriman kepada-Nya” 

2. Tidak Menimbulkan Mudharat 

Dalam menyembuhkan penyakit, harus diperhatikan mengenai 

kemudharatan obat. Seorang dokter muslim akan selalu 

mempertimbangkan penggunaan obat sesuai dengan penyakitnya. 

3. Pengobatan tidak bersifat TBC ( Tahayul, bid’ah dan khurafat ) 

Pengobatan yang disyariatkan dalam Islam adalah pengobatan yang 

bisa di teliti secara ilmiah. Pengobatan dalam Islam tidak boleh berbau 

syirik. 

                                                 
23

 Muhammad Ihsan, “Pengobatan Ala Rasulullah Saw Sebagai Pendekatan Antropologis 

Dalam Dakwah Islamiah Di Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat,” Palapa : Jurnal Studi 

Keislaman dan Ilmu Pendidikan,  4 No. 2 (November, 2016), 180 
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4. Selalu Iktiar dan Tawakkal 

Islam mengajarkan bahwa dalam berobat hendaklah mencari obat 

atau dokter yang lebih baik. Dalam kedokteran Islam diajarkan apabila ada 

dua obat yang kualitasnya sama maka perlu dipertimbangkan keduanya 

yang diambil adalah yang lebih efektif dan tidak memiliki efek samping 

bagi pasien. Itulah sebabnya Rasullah saw menganjurkan berobat pada 

yang ahlinya. bahwa sumber pengobatan Rasulullah saw adalah: 

a) Al-Qur’an  

b) Madu ( Obat Alamiah ) 

c) Gabungan al-Qur’an dan Obat Alamiah 

Tiga sumber pengobatanya inilah yang utama dan mulia menurut 

Ibnul Qoyyim. Beliau mengatakan cirri-ciri dalam pengobatan Islam 

penggunaan dengan al-Qur’an dan bahan Alami
24

. 

Dari berbagai pemaparan yang telah penulis sampaikan diatas, 

maka penulisan karya ilmiah ini penulis arahkan dalam penelitian 

fenomena pengobatan yang dilakukan dengan menggunakan media ayat-

ayat al-Qur’an dan kitab manuskrip Kyai Imam Puro akan menjadi buku 

pokok dalam penelitian ini. Penelitian ini berbeda dengan penelitian living 

al-Qur’an lainnya, karena fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah 

mengungkap atau membedah sebuah kitab yang dijadikan pedomana 

dalam kegiatan pengobatan.  

                                                 
24

 Ibid., 183 
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Meskipun penelitian ini menggunakan tema besar pengobatan 

dengan al-Qur’an, penelitian ini hanya akan terfokus pada pembahasan 

ayat-ayat al-Qur’an yang terdapat dalam kitab manuskrip Kyai Imam Puro 

dan penggunaan data lapangan hanya sebagai tambahan keterangan 

sebagai penguat pembahasan ini. Seperti wawancara yang dilakukan 

dilakukan guna melengkapi data yang dibutuhkan, serta dijadikan sebagai 

pertimbangan dalam hal pengolahan data.  

C. Penafsiran Ayat-ayat Pengobatan 

1. Surah al-Qamar ayat 11-12  

a. Tafsir Al-Jalalain 

َهِمرٍ  َماِء ِبَماٍء مُّن ْ َب ٱلسَّ  فَ َفَتْحَنا أَبْ وََٰ

Maka Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air 

yang tercurah
25

.  

« منصب انصبابا شديدا« أبواب السماء بماٍء منهمر»بالتخفيف والتشديد « ففتحنا  

(Maka Kami bukakan) dapat dibaca Fafatahnaa atau Fafattahnaa 

(pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah) air yang 

ditumpahkan dari langit dengan sangat derasnya
26

. 

َقى ٱْلَماُء َعَلىَٰ َأْمٍر َقْد ُقِدرَ  ْرنَا ٱْْلَْرَض ُعُيونًا َفٱْلت َ  َوَفجَّ

Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air, maka 

bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan
27

.  

                                                 
25

 Al-Qur’an, 54: 11 
26

 Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi 

Bakar As-Suyuthi, Tafsir Al-Qur’anil Adzim Lilimamain Al-Jalalain. (Surabaya: Darul Jauhar, t.t), 

199 
27

 Al-Qur’an, 54: 12 
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حال « على أمر»ماء السماء واْلرض « فالتقى الماء»تنبع « وفجرنا اْلرض عيونا

قضي به في اْلزل وهو هالكهم غرقا« قد ُقِدر» . 

(Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air) yang 

menyumber dengan derasnya (maka bertemulah air-air itu) yaitu air yang 

ditumpahkan dari langit dan air yang disemburkan dari bumi (untuk suatu 

urusan) berkedudukan menjadi Hal (yang sungguh telah ditetapkan) yang 

telah dipastikan di zaman Azali, yaitu bahwa mereka dibinasakan dengan 

ditenggelamkan
28

.  

b. Tafsir Ibnu Katsir 

Maka Allah Swt berfirman: Maka Kami bukakan pintu-pintu 

langit dengan (menurunkan) air yang tercurah. As-Suddi mengatakan 

bahwa makna munhamir ialah air yang banyak sekali. Dan Kami 

jadikan bumi memancarkan mata air-mata air. Artinya, Kami 

memancarkan air dari seluruh muka bumi; hingga tempat-tempat 

pembakaran roti pun Kami pancarkan air darinya, padahal sumber api 

dari situ. Maka dengan kekuasaan Kami, Kami pancarkan mata.air-

mata air darinya pula. maka bertemulah air-air itu. Yakni air dari langit 

dan air dari bumi itu bertemu. untuk suatu urusan yang sungguh telah 

ditetapkanYaitu suatu urusan yang telah ditetapkan oleh takdir
29

.  

Ibnu Juraij telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan 

dengan makna firman Allah subhanahu wa ta’ala: Maka Kami bukakan 

pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah. Yakni yang 

                                                 
28

 Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi 

Bakar As-Suyuthi, Tafsir Al-Qur’anil Adzim Lilimamain Al-Jalalain. (Surabaya: Darul Jauhar, t.t), 

200 
29

 Ibnu Katsir. Tafsir Al-Qur’anil Adzim (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971), 227 
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banyak sekali, yang sebelum itu langit tidak pernah menurunkan airnya 

dan tidak pula sesudahnya melainkan hanya dari awan. Semua pintu 

langit dibuka dengan menurunkan air tanpa melalui awan yang ada di 

hari itu. Maka bertemulah kedua air tersebut untuk suatu urusan yang 

telah ditetapkan.  

Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa Ibnul Kawa pernah 

bertanya kepada Ali tentang al-majrah, yakni gugusan bintang-bintang 

di langit. Maka Ali menjawab bahwa itu adalah talang-talang langit 

yang darinya semua pintu langit dibuka untuk menurunkan air yang 

tercurah
30

. 

2. Surah al-Baqarah 74 

a. Tafsir Al-Jalalain 

                               

                                 

                

Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, 

bahkan lebih keras lagi. Padahal diantara batu-batu itu sungguh ada 

yang mengalir sungai-sungai dari padanya dan diantaranya sungguh 

ada yang terbelah lalu keluarlah mata air dari padanya dan diantaranya 

sungguh ada yang meluncur jatuh, karena takut kepada Allah. Dan 

Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan
31

.  

                                                 
30

 Ibnu Katsir. Tafsir Al-Qur’anil Adzim (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971), 227 
31

 Al-Qur’an, 2: 74 
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« المذكور « من بعد ذلك»أيها اليهود صلبت عن قبول الحق « ثم قست قلوبكم

أو أشد »في القسوة « فهي كالحجارة»من إحياء القتيل وما قبله من اآليات 

ر منه اْلنهار وإن منها لما يشقق»منها « قسوة فيه « وإن من الحجارة لما يتفجَّ

ينزل من « إن منها لما يهبطفيخرج منه الماء و »إدغام التاء في اْلصل في الشين 

وما اهلل »وقلوبكم ال تتأثر وال تلين وال تخشع « من خشية اهلل»علو إلى أسفل 

وإنما يؤخركم لوقتكم وفي قراءة بالتحتانية وفيه التفات عن « بغافل عما تعلمون

 .الخطاب

(Kemudian hatimu menjadi keras) ditujukan kepada orang-

orang Yahudi hingga tak dapat dimasuki kebenaran (setelah itu) yakni 

setelah peristiwa dihidupkannya orang yang telah mati dan kejadian-

kejadian sebelumnya, (maka ia adalah seperti batu) dalam kerasnya 

(atau lebih keras lagi) daripada batu. (Padahal di antara batu-batu itu 

sesungguhnya ada yang mengalir anak-anak sungai daripadanya dan 

di antaranya ada pula yang terbelah) asalnya 'yatasyaqqaqu' lalu ta 

diidgamkan pada syin hingga menjadi 'yasysyaqqaqu' (lalu keluarlah 

air daripadanya dan sesungguhnya di antaranya ada pula yang jatuh 

meluncur) dari atas ke bawah (karena takut kepada Allah) sebaliknya 

hatimu tidak terpengaruh karenanya serta tidak pula menjadi lunak 

atau tunduk. (Dan Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang 

kamu kerjakan) hanya ditangguhkan-Nya menjatuhkan hukuman 

hingga saatnya nanti. Menurut satu qiraat bukan 'ta`maluun' tetapi 

'ya`maluun', artinya yang mereka kerjakan, sehingga berarti 

mengalihkan arah pembicaraan
32

.  

 

 

                                                 
32

 Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi 
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b. Tafsir Ibnu Katsir 

Allah Swt. berfirman mencemoohkan Bani Israil dan 

memberikan peringatan peringatan kepada mereka melalui tanda-tanda 

kebesaran Allah Swt. dan penghidupan orang-orang yang telah mati, 

semuanya itu mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri
33

. 

Tetapi ternyata mereka tetap keras, seperti yang disebutkan di dalam 

firman-Nya: 

Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras. (Al-Baqarah: 74) 

Artinya, setelah semuanya itu justru hati kalian menjadi keras 

seperti batu yang tidak pernah lunak selama-lamanya. Karena itulah 

Allah Swt. melarang kaum mukmin berperi laku seperti mereka. 

Dalam firman selanjutnya disebutkan: 

perihalnya sama seperti batu, bahkan lebih keras lagi. (Al-Ba-

qarah: 74) 

Maka setelah berlalunya masa, jadilah hati kaum Bani Israil 

keras dan tidak mempan lagi dengan nasihat dan pelajaran, sesudah 

mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri tanda-tanda 

kebesaran Allah dan berbagai mukjizat. Kekerasan hati mereka sama 

dengan batu yang mustahil dapat menjadi lunak, bahkan lebih keras 

lagi dari batu. Karena sesungguhnya di antara bebatuan terdapat batu 

                                                 
33

 Ibnu Katsir. Tafsir Al-Qur’anil Adzim (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971), 105 
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yang dapat rrieralirkan mata air darinya hingga membentuk sungai-

sungai. Diantaranya lagi ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air 

darinya, setidak mengalir. Di antaranya ada yang meluncur jatuh dari 

atas bukit karena takut kepada Allah, hal ini menunjukkan bahwa 

benda mati pun mempunyai perasaan mengenai hal tersebut 

disesuaikan dengan keadaannya.  

Ibnu Abu Nujaih meriwayatkan dari Mujahid bahwa is pernah 

mengatakan, "Setiap batu yang memancar darinya air atau terbelah 

mengeluarkan air, atau meluncur jatuh dari atas bukit, sungguh hal ini 

terjadi karena takut kepada Allah. Demikian menurut keterangan yang 

diturunkan oleh Al-Qur'an." 

Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan, telah menceritakan 

kepadanya Muhammad ibnu Abu Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id 

ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas Yakni sesungguhnya di antara batu-batu 

itu terdapat batu yang lebih lunak daripada hati kalian, keadaannya 

tidaklah seperti kebenaran yang kalian dakwakan itu
34

. 

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada 

kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Hisyam ibnu Ammar, 

telah menceritakan kepada kami Al-Hakam ibnu Hisyam M-Saqafi, 

telah menceritakan kepadaku Yahya ibnu Abu Talib (yakni Yahya 

ibnu Ya'qub) sehubungan dengan firman-Nya: 

                                                 
34
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Dan sesungguhnya di antara batu-batu itu ada yang mengalir 

sungai-sungai darinya. (Al-Baqarah: 74) 

Artinya yaitu banyak menangis. 

sesungguhnya di antara batu-batu itu ada yang terbelah, lalu 

keluarlah mata air. (Al-Baqarah: 74) 

Makna yang dimaksud ialah sedikit menangis. 

Dan sesungguhnya di antara batu-batu itu ada yang 

meluncur jatuh karena takut kepada Allah. (Al-Baqarah: 74) 

Yakni tangisan hati tanpa air mata. 

Sebagian ulama menduga bahwa makna ayat ini termasuk 

ke dalam Bab "Majaz", yaitu menyandarkan khusyuk kepada batu-

batuan, seperti halnya makna menyandarkan kehendak kepada 

tembok yang ada dalam firman-Nya: 

hendak runtuh (roboh). (Al-Kahfi: 77) 

Al-Razi dan Al-Qurtubi serta selain keduanya dari kalangan 

para imam ahli tafsir mengatakan bahwa takwil seperti ini tidak 

diperlukan, karena sesungguhnya Allah Swt. menciptakan watak 

tersebut pada diri batu 
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Imam Qurtubi mengetengahkan sebuah pendapat yang 

mengatakan bahwa huruf 'ataf dalam ayat ini mengandung makna 

takhyir, yakni misal untuk ini dan misal untuk itu. Contohnya 

dalam perkataan orang-orang Arab, "Jalisil hasana au Ibnu Sirin" 

(duduklah dengan Hasan atau Ibnu Sirin). Demikian pula yang diri-

wayatkan oleh Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya. Tetapi Ar-Razi 

menambahkan pendapat yang lain, yaitu yang mengatakan bahwa 

huruf 'ataf yang ada dalam ayat ini menunjukkan makna ibham bila 

dihubungkan dengan mukhatab (lawan bicara). Perihalnya sama 

dengan ucapan seseorang kepada lawan bicaranya, "Kamu telah 

makan roti atau kurma," padahal si pembicara mengetahui mana 

yang dimakan oleh si lawan bicara. 

Pendapat lain mengatakan bahwa huruf 'ataf dalam ayat ini 

semakna dengan ucapan seseorang, "Makanlah manisan atau asam-

asaman." Dengan kata lain, tidak dapat makan selain dari salah satu 

di antara keduanya. Yakni hati kalian telah menjadi keras seperti 

batu atau lebih keras lagi daripada itu. Dengan kata lain, keadaan 

hati mereka tidak keluar dari salah satu di antara kedua pengertian 

tersebut. 

Sesudah adanya kesepakatan di antara mereka bahwa 

mustahil huruf 'ataf ini bermakna syak (ragu). Sebagian dari 

mereka mengatakan bahwa huruf au dalam ayat ini bermakna sama 
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dengan huruf wawu (bermakna dan). Bentuk lengkapnya adalah 

seperti berikut: Fahiya kal hildrati wa asyaddu qaswah (maka hati 

mereka keras seperti batu dan lebih keras lagi). Perihalnya sama 

dengan makna yang terkandung di dalam ayat lain, yaitu firman-

Nya: 

Sebagian ulama mengatakan bahwa makna ayat ini ialah 

hati kalian tidak terlepas dari kedua misal ini; adakalanya keras 

seperti batu, dan adakalanya lebih keras lagi dari itu. Ibnu Jarir 

mengatakan, berdasarkan takwil ini berarti makna yang dimaksud 

ialah bahwa sebagian dari hati mereka ada yang keras seperti batu, 

dan sebagian yang lain ada yang lebih keras daripada batu. 

Pendapat inilah yang dinilai rajih (kuat) oleh Ibnu Jarir disertai 

pengarahan lainnya. 

3. Surah al-Waqi’ah ayat 5-6 

a. Tafsir Al-Jalalain  

ِت ٱْلِجَباُل َبسًّا  َوُبسَّ

dan gunung-gunung dihancur luluhkan seluluh-luluhnya
35

.  

« فتتت« وبست الجبال بسا  

(Dan gunung-gunung dihancurluluhkan sehancur-hancurnya) 

atau apabila gunung-gunung dihancurleburkan
36

.  

                                                 
35

 Al-Qur’an. 56: 5 
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 َفَكاَنْت َهَباًء مُّنَبثًّا

Maka jadilah ia debu yang beterbangan
37

. (Al-Waqi’ah 56:6) 

« منتشرا، وإذا الثانية بدل من اْلولى« منبثا»غبارا « فكانت هباءً   

(Maka jadilah dua debu) yaitu berupa debu (yang beterbangan) 

yang menyebar ke mana-mana. Lafad Idzaa kedua menjadi Badal dari 

lafal Idza pertama
38

.  

b. Tafsir Ibnu Katsir 

Adapun firman Allah Swt: dan gunung-gunung 

dihancurluluhkan sehancur-hancurnya. Yaitu dihancurkan dengan 

sehancur-hancurnya, menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, 

Qatadah, dan lain-lainnya. Ibnu Zaid mengatakan bahwa pada hari itu 

gunung-gunung seperti yang digambarkan oleh ayat lain melalui 

firman-Nya menjadi: tumpukan-tumpukan pasir yang beterbangan 

Firman Allah Swt: maka jadilah dia debu yang beterbangan. Abu 

Ishaq telah meriwayatkan dari Al-Haris, dari Ali , bahwa semua 

gunung di hari itu menjadi debu yang beterbangan, kemudian lenyap 

tanpa bekas. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan 

dengan makna firman-Nya: maka jadilah dia debu yang beterbangan. 

Yakni seperti arang yang beterbangan dari nyala api yang bergejolak, 

                                                                                                                                      
36

 Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi 

Bakar As-Suyuthi, Tafsir Al-Qur’anil Adzim Lilimamain Al-Jalalain. (Surabaya: Darul Jauhar, t.t), 

205 
37

 Al-Qur’an. 56: 6 
38

 Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi 

Bakar As-Suyuthi, Tafsir Al-Qur’anil Adzim Lilimamain Al-Jalalain. (Surabaya: Darul Jauhar, t.t), 

205 
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pada mulanya berupa percikan api dan setelah terjatuh hancur 

lenyap
39

.  

Ikrimah mengatakan bahwa al-mumbas artinya debu yang 

diterbangkan oleh angin (debu organik). Qatadah mengatakan 

sehubungan dengan makna firman-Nya: debu yang beterbangan. 

Artinya seperti pohon kering yang diterbangkan oleh angin. Ayat ini 

sama pengertiannya dengan ayat-ayat lainnya yang semakna yang 

menunjukkan lenyapnya gunung-gunung dari tempatnya masing-

masing di hari kiamat nanti. Yaitu dengan diledakkan dan dijebol dari 

tempatnya masing-masing, kemudian dijadikan seperti bulu yang 

dihambur-hamburkan
40

 

4. Surah al-Haqqah ayat 14 

a. Tafsir Al-Jalalain 

ِحَدةً  ًة وََٰ َتا دَكَّ  َوُحِمَلِت ٱْْلَْرُض َوٱْلِجَباُل َفدُكَّ

dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan 

keduanya sekali bentur
41

.  

« دكة واحدة»دقتا « اْلرض والجبال فدكتا»رفعت « وُحملت » 

(Dan diangkatlah) diangkatlah ke atas (bumi dan gunung-

gunung, lalu dibenturkan keduanya) diadukan (sekali bentur)
42

. 

                                                 
39

 Ibnu Katsir. Tafsir Al-Qur’anil Adzim (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971), 243 
40

 Ibnu Katsir. Tafsir Al-Qur’anil Adzim (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971), 243 
41

 Al-Qur’an, 69: 14 
42

 Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi 

Bakar As-Suyuthi, Tafsir Al-Qur’anil Adzim Lilimamain Al-Jalalain. (Surabaya: Darul Jauhar, t.t), 

233 
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b. Tafsir Ibnu Katsir 

Adapun firman Allah Swt: dan gunung-gunung 

dihancurluluhkan sehancur-hancurnya. Yaitu dihancurkan dengan 

sehancur-hancurnya, menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Qatadah, 

dan lain-lainnya. Ibnu Zaid mengatakan bahwa pada hari itu gunung-

gunung seperti yang digambarkan oleh ayat lain melalui firman-Nya 

menjadi: tumpukan-tumpukan pasir yang beterbangan Firman Allah 

Swt: maka jadilah dia debu yang beterbangan.  

Abu Ishaq telah meriwayatkan dari Al-Haris, dari Ali , bahwa 

semua gunung di hari itu menjadi debu yang beterbangan, kemudian 

lenyap tanpa bekas. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas 

sehubungan dengan makna firman-Nya: maka jadilah dia debu yang 

beterbangan. Yakni seperti arang yang beterbangan dari nyala api yang 

bergejolak, pada mulanya berupa percikan api dan setelah terjatuh 

hancur lenyap. Ikrimah mengatakan bahwa al-mumbas artinya debu 

yang diterbangkan oleh angin (debu organik)
43

.  

Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: 

debu yang beterbangan. Artinya seperti pohon kering yang 

diterbangkan oleh angin. Ayat ini sama pengertiannya dengan ayat-

ayat lainnya yang semakna yang menunjukkan lenyapnya gunung-

gunung dari tempatnya masing-masing di hari kiamat nanti. Yaitu 

                                                 
43

 Ibnu Katsir. Tafsir Al-Qur’anil Adzim (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971), 357 
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dengan diledakkan dan dijebol dari tempatnya masing-masing, 

kemudian dijadikan seperti bulu yang dihambur-hamburkan
44

. 

  

 

                                                 
44
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BAB III 

MANUSKRIP KYAI IMAM PURO 

A. Biografi Kyai Imam Puro 

1.  Sejarah Kyai Imam Puro 

Desa Sukosari salah satu sejarahnnya tidak terlepas dari peran Kyai 

Ageng Imam Puro khususnya dalam penyebaran agama Islam pada zaman 

dahulu. Daerah Sukosari dulu terkenal dengan peninggalan kekuasaan 

kerajaan Wengker yang dipimpin oleh Ki Ageng Kutu Suryo Alam 

seorang penganut ajaran Hindu Tentrayana, maka dari itu di Sukosari 

banyak ditemukan arca yang diyakini sebagai media sembahyang orang 

hindu zaman dulu. 

Setelah dakwah Islam masuk di bawa oleh Raden Djoko Pitoeroen, 

maka berangsur angsur masyarakat menganut agama Islam yang dirasa 

lebih realistis. Raden Djoko Pitoeroen kemudian memerintahkan kepada 

santri-santrinya untuk berdiaspora mendakwahkan agama Islam kedalam 

empat penjuru. Salah satu penjuru tersebut, berada di Djetis. Dipilihnya 

Djetis dikarenakan dahulu daerah ini merupakan pusat kerajaan wengker 

yang dipimpin oleh mertuanya Ki Ageng Kutu, harapannya dipilihnya 

Djetis sebagai target dakwah adalah untuk memperkuat gerakan dakwah 

Islam. Maka santri yang diberi amanah oleh Raden Djoko Pitoeroen adalah 

menantunya yang bernama Kyai Ageng Donopuro. 
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Kyai Ageng Donopuro kemudian mendirikan pesantren Setono 

yang diasuh bersama saudaranya yang lain yaitu Kyai Ageng Noyopuro 

dan Kyai Ageng Wongsopuro. Pondok Setono tersebut, semakin lama 

semakin dikenal luas oleh masyarakat yang kemudian terdengar sampai 

Madiun. Salah satu santri yang dipercaya oleh Kyai Donopuro adalah Kyai 

Muhammad Besari untuk mendirikan Pesantren Tegalsari. 

Kyai Muhammad Besari memiliki 9 anak yang bernama Nyai 

Abdurrohman, Kyai Yakub, Kyai Ismangil, Kyai Bukhori, Kyai Iskak di 

Coper, Kyai Cholifah, Kyai Ilyas, Nyai Banjarsari dan Kyai Zainal Abidin 

di Malaysia. Semua putra-putri Kyai Muhammad Besari dididik secara 

ketat berbasis Al Qur’an dan sunnah. Para anaknya diberi amanah untuk 

mengembangkan dakwah Islam di berbagai tempat. Maka dari itu dakwah 

Islam di Ponoragan begitu maju dan dikenal seantero Nusantara sehingga 

banyak santri-santri yang datang dari berbagai daerah untuk menimba ilmu 

agama di pesantren-pesantren binaan Kyai Muhammad Besari. 

Salah satu santri Kyai Ageng Muhammad  Besari yang datang dari 

luar daerah adalah Tu Bagus Abuyamin seorang santri dari kasultanan 

Demak yang kemudian diambil menantu oleh Kyai Cholifah putra Kyai 

Ageng Muhammad Besari. Jadi Abuyamin adalah cucu menantu dari Kyai 

Ageng Muhammad Besari. Dari hasil pernikahan tersebut memiliki 7 putra 
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yang bernama R.M Imam Puro, Imam Mubarat, Imam Konawi, Joko Riyo, 

Muh Besari, Ihksan, dan Jamkhasari
45

.  

Putra-putri Kyai Abuyamin tersebut, seperti para pendahulunya 

bertugas menyebarkan agama Islam di Ponoragan dalam rangka kaderisasi 

ulama. Putra pertamanya yang bernama Kyai Imam Puro mendapat 

amanah menyebarkan Islam di wilayah Utara Ponoragan tepatnya berada 

di Sukosari. Dipilihnya desa Sukosari bukan berarti tidak beralasan. 

Alasan utamanya adalah daerah ini masih sangat kental dengan nilai-nilai 

kejawen yang identik dengan hindu-budha. 

Banyak masyarakat melakukan pemujaan yang dianggap tempat 

mistis, wingit atau danyangan tempat para lelembut. Untuk mengubah 

pandangan masyarakat demikian, maka Kyai Ageng Imam Puro justru 

mendirikan Masjid sebagai tempat ibadah umat Islam. Dengan berdirinya 

masjid tersebut, justru menarik perhatian para warga untuk beribadah dan 

dari masjidlah masyarakat berkumpul dan memperoleh pembinaan agama 

sehingga banyak masyarakat berkumpul dan memperoleh pembinaan 

agama sehingga banyak masyarakat mulai tercerahkan oleh dakwahnya. 

Melihat semakin banyak pengikut Kyai Ageng Imam Puro, membuat salah 

seorang Tokoh penganut ajaran kejawen “kepanasan” . Adalah Mbah 

Guno seorang yang terkenal memiliki kesaktian dan banyak murid yang 

terkenal kebal dari berbagai senjata tajam. 

                                                 
45

 Ahmad Sahal. Asal-usul Salasilah/Silsilah Tegalsari Gontor Nglumpaang 
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Suatu hari, Kyai Ageng Imam Puro hendak silaturohim ketempat 

Mbah Guno untuk melakukan pendekatan persuasif agar meninggalkan 

kebiasaan yang tidak sesuai norma-norma agama dan memeluk Islam. 

Namun niatan Kyai Ageng Imam Puro tersebut, tidak mendapatkan 

sambutan yang baik oleh murid-murid Mbah Guno. Mereka justru terlihat 

sombong menantang Kyai Ageng Imam Puro. Ajakan dialogis dirasa tidak 

mengena di hati para murid-murid mbah Guno sehingga adu kanuraganpun 

tidak bisa dihindarkan.Tidak berselang lama para murid-murid Mbah 

Guno dapat ditaklukan, karena merasa kesakitan dan merintih minta 

ampun maka Kyai Ageng Imam Puro pun melepaskan dan memaafkannya. 

Heran dengan sikap Kyai Ageng Imam Puro tersebut, para murid 

mbah Guno merasa berhutang budi. Sebagai bentuk balas budi maka para 

jagoan tersebut bersedia menuruti permintaan Kyai Ageng Imam Puro. 

Sang Kyai hanya menginginkan mereka menjauhi perbuatan yang jauh 

dari nilai-nilai agama seperti Mo Limo dan melakukan perbuatan yang 

menyekutukan Allah. Mendengar permintaan yang tidak terlalu sulit, para 

jagoan tersebut mengikuti apa yang dianjurkan oleh Kyai Ageng Imam 

Puro. Para Jagoan tersebut yang pada akhirnya menjadi santri dari Kyai 

Ageng Imam Puro yang membantu mendakwahkan agama Islam di 

Sukosari. Dengan seiring waktu berjalan berkat kesabaran, dan keteguhan 
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hati kyai  Ageng Imam Puro sedikit demi sedikit banyak warga yang 

memeluk agam Islam
46

. 

Semakin lama semakin banyak, Maka Kyai Ageng Imam Puro 

mendirikan sebuah Pesantren. Pesantren tersebut, ramai dari penjuru 

daerah untuk belajar agama kepada Kyai Ageng Imam Puro. Mereka 

berasal dari Demak, Solo maupun Yogyakarta. Semenjak ramai dengan 

santri berangsur-angsur daerah yang dahulu sebagai tempat danyangan 

menjadi daerah yang aman, tentram dan religius. Tempat dimana yang 

terkenal sebagai danyangan kemudian hari dikenal dengan dusun Danyang 

desa Sukosari. Kyai Ageng Imam Puro percaya bahwa setiap perjuangan 

yang dilandasi niat ikhlas dan bersunguh sungguh pasti akan mendapatkan 

hasil yang baik. Seperti perjuangan yang dilakukan oleh Kyai Ageng 

Imam Puro dalam membina ahlak masyarakat desa Sukosari. 

Setelah harapan dan mimpi Kyai Ageng Imam Puro terwujud 

beliau wafat pada tahun 1823 dan dimakamkan di belakang Masjid yang ia 

dirikan. Setelah wafat maka perjuangannya di teruskan oleh anaknya yang 

lebih dikenal dengan Kyai Ageng Imam Puro II. Pada saat Kyai Ageng 

Imam Puro II menjadi pengasuh pesantren peninggalan ayahnya, ia 

merubah bangunan masjid yang semula kecil menjadi ukuran yang lebih 

besar dikarenakan semakin banyak Jamaah yang datang. 

                                                 
46
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Kyai Ageng Imam Puro II wafat kemudian diteruskan putranya 

yang bergelar Imam Puro III sampai pada tahun 1876 dan diteruskan 

berturut turut oleh Kyai Anom sampai pada tahun 1904, Kyai Murtadlo 

tahun 1919, Kyai Mangur Besari sampai tahun 1928 kemudian diganti 

oleh KH M Nur sampai tahun 1959 dan digantikan KH Mansur sampai 

yang terakhir KH Ashyar kini kepengurusan beralih KH Muhammad 

Ma’shum yang tinggal tidak jauh dari Masjid Kyai Imam Puro. 

Beliaulah yang meneruskan usaha Kyai Imam Puro yang pertama 

untuk menyiarkan agama Islam. Berkat perjuangan Kyai Imam Puro 

sekarang banyak masyarakat yang sadar untuk menjadi lebih baik dan 

berakhlak mulia. Untuk mengenang perjuangan dan menghargai Kyai 

Imam Puro, masjid yang didirikan Kyai Imam Puro dinamakan masjid 

Kyai Imam Puro. Selain itu, makam Kyai Imam Puro juga dipugar dibuat 

bangunan Majapahitan untuk menambah kenyamanan bagi peziarah. 

Komplek masjid Kyai Imam Puro beserta makamnya selain dimakmurkan 

oleh masyarakat setempat juga seringkali diziarahi dari berbagai daerah. 

Mereka mendoakan agar Kyai Imam Puro mendapatkan tempat yang mulia 

disisi Allah swt. Mungkin tanpa perjuangan Kyai Imam Puro masyarakat 

Sukosari belum mengenal agama Islam. 

Perjuangan Kyai Ageng Imam Puro tersebut dalam mengkader dai 

secara turun temurun, perlahan tapi pasti cukup berhasil. Kini desa 

Sukosari tempat Kyai Ageng Imam Puro dalam Jihad dan dakwahnya 

menjadi tempat yang asri dan damai. Masyarakat masih menjunjung nilai-
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nilai gotong-royong, dan tolong menolong diantara masyarakat yang saling 

membutuhkan. 

Desa sukosari ini lokasinya berada di bagian utara Ponoragan yang 

berbatasan dengan Magetan dan Madiun. Keberadaannya berada di 

perbatasan dua kabupaten tersebut, membuat desa sukosari sangat strategis 

dalam menjangkau tetangga kota dua kabupaten tersebut. Hal ini 

dikarenakan desa Sukosari dilewati oleh jalur utama kota Ponoragan dan 

Magetan. Melihat letak tersebut, desa sukosari berpeluang besar dalam 

mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan 

memanfaatkan nilai startegis tersebut guna menambah penghasilan 

masyarakat sukosari, meskipun mayoritas penduduk Sukosari bekerja 

sebagai petani. 

2. Sejarah Kesenian Kebo Bule Kyai Slamet 

Sejarah kesenian Kebo Bule Kyai Slamet ini terinspirasi oleh 

perjalanan dari Paku Buwono II ketika berada di Ponoragan. Ide keseian 

ini ketika Paku Buwono II bersama rombongannya pergi ke Ponoragan dan 

melewati Sukosari, sehingga kesenian ini sebagai pepeling  atau napak 

tilas masyarakat tentang perjuangan raja Surakarta ketika berperang 

melawan pasukan kuning. Kebo Bule Kyai Slamet, berasal dari hewan 

kesukaan (Klangenan) Paku Buwono II, atas pemberian Adipati Ponoragan 

pada waktu itu
47

.  
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 Jika membaca literature kesejarahan populer Keraton Kartasuro 

memiliki hutang Budi terhadap masyarakat Ponoragan. Awal sejarah 

tersebut sebagaimana diceritakan dalam buku Babad Ponoragan. Kesenian 

ini memiliki nilai historis dari geger pecinan keraton Kartosuro pada tahun 

1742. Pada waktu itu Kartasuro diserang oleh Raden Mas Garendi yang 

mampu menguasai Keraton dan bergelar menjadi Sunan Kuning. Akibat 

pemberontakan tersebut, Paku Buwono II mengungsi ke Ponoragan. 

Paku Buwono II melakukankan perjalanan kearah barat sampai ke 

Pesantren Tegalsari. Paku Buwono kemudian sempatkan untuk mendalami 

ilmu Agama dibawah bimbingan Kyai Ageng Muhammad Besari. Setalah 

itu, Paku Buwono II kembali melanjutkan perjalanan ditemani oleh 

beberapa santri yang dipimpin oleh Kyai Ageng Harun Basyariah dan 

diikuti oleh Kyai Ageng Imam Puro ke Kadipaten Ponoragan guna 

menemui Raden Surabrata sebagaimana janji diawal pertemuan. 

Pada saat berkunjung ke Kadipaten, Paku Buwono II memperoleh 

hadiah dari Raden Surabrata berupa Kebo Bule, untuk menemani selama 

perjalanan dari Ponoragan ke Kartasuro. Para kyai yang menemani Paku 

Buwono II tersebut setelah berhasil mengemban amanah dari Kyai Ageng 

Muhammad Besari, diutus untuk mendirikan pusat dakwah dibeberapa 

tempat. Kyai Ageng Basyariah berlokasi di Sewulan Madiun, sedangkan 

cucunya Kyai Ageng Imam Puro berada di Sukosari. 

Dari perjalanan tersebut salah masyarakat di Desa Sukosari 

mempunyai gagasan membuat Kesenian Kebo Kyai Slamet sebagai seni 
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budaya sekaligus tetenger napak tilas perjalanan Kebo Bule Kyai Slamet 

sehingga nantinya kelak anak cucu generasi penerus akan selalau 

mengingat bahwasanya Kebo Bule Kyai Slamet yang sampai saat ini di 

keramatkan di keraton Surakarta itu adalah pemberian dari adipati 

ponorogo saat itu, sehingga masyarakat  membuat wadah kesenian Kebo 

Bule Kyai Slamet sebagai kesenian napak tilas perjuangan Kyai Imam  

Puro yang diduga kuat  ikut dalam mengawal Paku Buwono II. Perjalanan 

napak tilas tersebut, tergambar dalam kesenian Kebo Bule Kyai Slamet 

yang terefleksi dari Kebo Bule Kyai Slamet, Sang Prabu, Sang Kyai dan 

para Prajurit. Jadi Kesenian Kebo Bule Kyai Slamet mengambil hikmah 

dan inspirasi perjalanan Paku Buwono II ketika berada di Ponorogo. 

B. Identifikasi Naskah Manuskrip Kyai Imam Puro 

1. Deskripsi Naskah 

Deskripsi naskah merupakan gambaran singkat terperinci tentang 

keadaan suatu naskah
48

. Gambaran tersebut meliputi kondisi fisik dan isi 

dari naskah dengan menjelaskan atau menggambarkan naskah kuno yang 

diteliti, dijelaskan dari mana asal usulnya, tersimpan dimana, bentuk dan 

kondisinya seperti apa, garis besar isinya bagaimana, kertas dan tintanya 

dari apa dan hal lain yang terkait dengan naskah tersebut. Deskripnya 

antara lain : 
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a. Judul Naskah : Manuskrip Kyai Imam Puro 

Sebenarnya naskah ini tidak berjudul, karena tidak ditemukan 

sampul ataupun kata yang menunjukkan judul dari naskah tersebut. 

Maka penulis memberikan nama naskah ini sesuai dengan nama 

pengarangnya yaitu Kyai Imam Puro, jadi nama naskah ini adalah 

Manuskrip Kyai Imam puro. 

b. Pengarang : Pengarang naskah ini adalah Kyai Imam Puro 

c. Tempat penyimpanan : Tempat penyimpanan naskah sekarang ini 

berada di rumah bapak Marwan, Dusun Krajan Desa Sukosari 

d. Asal Naskah : Naskah ini merupakan tulisan tangan dari Kyai Imam 

Puro, kemudian setelah beliau meninggal di wariskan kepada 

santrinya yaitu Mbah Mad Semangun kemudian di wariskan kembali 

kepada anaknya yang bernama Mbah Karsoikromo kemudian di 

wariskan ke anaknya yang bernama Mbah Kromo Miran kemudian di 

wariskan kembali kepada anaknya yang bernama Mbah sikir 

kemudian di wariskan kembali kepada anaknya yang bernama Bapak 

Marwan, hingga saat ini naskah itu masih di simpan oleh Bapak 

Marwan
49

. 

e. Keadaan Naskah: Kurang baik dan tidak terawat, karena naskah ini 

tidak di bersihkan dari debu dan kotoran serta tempat penyimpananya 

pun kurang baik untuk naskah tersebut. Naskah ini disimpan di lemari 

yang keadaanya sangat lembap yang mengakibatkan banyak jamur 
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yang ada pada naskah tersebut. Ada beberapa lembar bagiannya yang 

sudah sobek, khususnya dibagian awal banyak yang sudah sobek. 

f. Cover Naskah: Dalam naskah manuskrip Kyai Imam Puro ini tidak 

memiliki cover naskah, yang ada adalah halaman depan naskah yang 

sudah memuat bahasan tema dalam naskah tersebut.  

Gambar 3.1 Halaman depan naskah 
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g. Cover Belakang: naskah ini tidak memiliki bentuk cover belakang tapi 

dalam akhir naskah ini terdapat salah satu kalimat penutup yang diambil 

dari ayat al-Qur’an yaitu surah al-Hu >d ayat 6 dan 56. Kalimat penutup ini 

pada intinya adalah Kyai Imam Puro berpesan bahwa semua makhluk 

yang ada di bumi ini akan di jamin rezekinya oleh Allah Swt.   

Gambar 3.2 Halaman belakang naskah 
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h. Ukuran Naskah : 

1) Ukuran Naskah : 17 cm x 21 cm 

2) Ukuran Teks  : 12,5 x 16 cm 

3) Margin Atas  : 2 cm 

4) Margin Bawah : 3 cm 

5) Margin Kiri  : 3 cm 

6) Margin Kanan : 2 cm 

i. Tebal Naskah : 71 halaman 

j. Huruf dan Tulisan :  

1) Jenis Tulisan  : Teks ini ditulis dengan Aksara Arab-Pegon 

2) Ukuran Huruf : Cukup Besar dan Stabil. 

3) Bentuk Huruf : Arah Letak Huruf tegak. 

4) Keadaan Tulisan : Jelas dan mudah dibaca. 

5) Bekas Pena  : Tebal. 

6) Jarak antar huruf : Rapat dan rapi. 

7) Warna Tinta  : Hitam. 

8) Peggunaan Tanda Vokal (Harakat) 

Aksara yang digunakan adalah Arab-Pegon oleh karena itu 

dalam mengklasifikasikan aksara sesuai dengan aksara Arab-Pegon, 

tapi untuk beberapa cuplikan dari Al-qur’an ditulis sesuai huruf Arab. 

Tabel 3.1 Aksara Arab-Pegon 
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Alif : 

 

Ba> : 

   

 

Ta> : 

   

Tsa> : 

  

Ji>m : 

   

Ha> : 

 

Kha> : 

     

Dal : 

   

Dzal : 

  

Ra> :

 

Za> : 

   

Si>n : 

     

Shi>n : 

    

Sha>d : 

  

Da>d : 

   

Ta> : 

 

Z}a> : 

     

‘Ain : 

     

Ghain : 

  

Fa> : 

  

Qa>f : 

 

Ka>f : 

    

La>m : 

    

Mi>m : 

  

Nu>n : 

  

Wa>w : 

  

Ha> : 

    

La>m-Alif : 

   

Hamzah : 

  

Ya> : 

  

Aksara Arab yang diambil untuk aksara Pegon adalah : 

 اب ت ج د ر س ط ع ف ك ل م ن و ه ي

Huruf Pegon ini merupakan huruf konsonan sebelum 

digandeng dengan huruf vokal dan sandangan huruf lain. Untuk 

menjadikan huruf vokal maka harus ditambahkan huruf vokal yaitu, 

Alif (ا) : untuk bunyi A, Ya (ي) : untuk bunyi I, Wawu (و) : untuk 
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bunyi U, Serta harus ditambah sandangan (bantu) yaitu fathah (   َ ) , 

pȇpȇt (~) dan Hamzah (ء). Kaidah – kaidah aksara Pegon adalah 

sebagai berikut: 

a) Huruf JIM (ج) ditambah 2 titik menjadi/dibaca CA/C 

Contoh: Wacakake (Dibacakan) ditulis  

b) Huruf DAL (د) diberi 3 titik di atas menjadi/dibaca DHA/DH 

Contoh: Tondo (Tanda) ditulis  

c) Huruf YA (ي) ditambah 2 titik menjadi/dibaca NYA/NY 

Contoh: Penyaket (Penyakit) ditulis  

d) Huruf KAF (ك) ditambah 3 titik dibawah menjadi/dibaca 

GA/G 

Contoh: Penggaweyane (Pekerjaannya) ditulis 

 

e) Huruf AIN (ع) ditambah 3 titik diatas menjadi/dibaca 

NGA/NG 

Contoh: Ing (Yang) ditulis  

f) Huruf Pegon ditambah alif (ا) berbunyi A, contoh أ/ها maka 

dibaca ha/a 

Contoh: Ono (Ada) ditulis  

g) Huruf Pegon ditambah YA (ي) berbunyi I 
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Contoh: Setuhuni (Sesungguhnya) ditulis  

h) Huruf Pegon digandeng dengan Wawu (و) untuk bunyi O 

Contoh: Wonge (Orangnya) ditulis  

i) Huruf Pegon diberi sandangan Pȇpȇt (~) atau tidak diberi 

sandangan apapun dibaca Ê  

Contoh: Keluputan (Kesalahan) ditulis  

9) Penggunaan tanda baca: 

a) Awal bab pembahasan 

Disetiap awal pembahasan diawali dengan kata Kitab 

 

b) Titik. Titik ini menggunakan huruf Ha  

c) Akhir bab pembahasan  

Disetiap akhir pembahasan ditutup dengan kata Tamat 

Wawlohua’lam  

k. Cara Penulisan 

1) Pemakaian lembaran naskah untuk tulisan dilakukan bolak-balik 

(recto-verso). Lembaran naskah ditulis pada kedua halaman, yakni 

muka (recto) dan belakang (verso). 

2) Penempatan teks pada lembaran naskah ditulis sejajar dengan 

lembar lembaran naskah. 
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3) Pengaturan ruang tulisan, larik-lariknya ditulis secara 

berdampingan dan rapi.  

l. Bahasa Naskah 

Bahasa yang digunakan di naskah ini adalah Bahasa Jawa baru 

dan ragam bahasanya Jawa Ngoko. Bahasa jawa baru tidak bersifat 

statis, meskipun digunakan sekitar 500 tahun, sejak awal prasati 

Sukabumi di daerah Kediri, Jawa Timur. Bahasa Jawa yang dituturkan 

dan ditulis pada zaman Majapahit dianggap lebih ke arah Bahasa Jawa 

Modern karena telah mengalami setengah perubahan
50

. Bahasa Jawa 

baru ini bisa dilihat dalam penggunaan imbuhan kata e seperti Selamet 

 

m. Bahan Naskah :  

1) Jenis Kertas  : Kertas Lokal 

2) Macam Kertas : Kertas Polos 

3) Kualitas Kertas  : Tebal dan kuat 

4) Warna kertas  : Kuning kecoklat-coklatan 

n. Umur Naskah : sekitar 200 Tahun 
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C. Ringkasan Isi Naskah Manuskrip Kyai Imam Puro 

Kitab Manuskrip Kyai Imam Puro, merupakan karya monumental 

yang dimiliki oleh  Kyai Imam Puro. Kitab ini berisi tentang berbagai 

pembahasan mengenai agama Islam baik dalam al-Qur’an maupun Hadits.   

Dalam penulisan kitab ini Kyai Imam Puro mengawali pembahasan dengan 

tema-tema tertentu, setelah itu diberikan tentang penjelasan dari tema 

tersebut. Sedangkan kandungan isi kitab Manuskrip Kyai Imam Puro adalah 

sebagai berikut: 

1. Halaman 1-9 pembahasan mengenai Pupuh Asmorondono. Dalam bab ini 

terkandung beberapa nilai-nilai atau petuah yang diajarkan antara lain, 

petuah agar menjadi orang yang lemah budinya, ajaran tentang ilmu sejati 

yang membuat nyaman di hati. 

2. Halaman 10-30 pembahasan mengenai Hadist Nabi Muhammad saw. 

Dalam bab ini mendeskripsikan hadis Nabi SAW yang membahas tentang 

keberkahan umat Nabi Muhammad SAW yang meninggalkan fitnah. 

3. Halaman 11-42 pembahasan mengenai kisah raja Ismail bin Ahmad. 

4. Halaman 43-49 pembahasan mengenai Nashoihul Muluk yaitu nasehat 

kepada Raja-raja. 

5. Halaman 50-52 pembahasan mengenai Adabus Salathin yaitu adab atau 

etika seorang penguasa. 

6. Halaman 53-68 pembahasan mengenai Perjanjian antara keraton 

Yogyakarta dan Keraton Solo. 
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7. Halaman 69 pembahasan mengenai amalan pengobatan penyakit batu 

karang 

8. Halaman 70 berisi do’a  

9. Halaman 71 berisi salah satu ayat Al-Qur’an yang dijadikan sebagai 

penutup kitab. Ayat tersebuat adalah ayat ke 56 Surah Hud yang pada 

intinya adalah berpesan untuk bertawakkal kepada Allah swt. 

10. Halaman 72 berisi coretan menurut penulis dihalaman ini dimaksudkan 

untuk dijadikan sebagai sampul. 

D. Suntingan Naskah 

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami suntingan teks 

manuskrip Kyai Imam Puro, di bawah ini adalah pedoman dan tanda-tanda 

yang digunakan oleh penulis dalam menyajikan suntingan teks manuskrip 

Kyai Imam Puro :  

1. Huruf kapital digunakan untuk menulis ungkapan untuk Tuhan, unsur 

nama orang, nama tempat, dan nama tahun-bulan-hari. Maka dari itu, 

kata ataupun kelompok kata yang tidak memenuhi unsur-unsur yang 

telah disebutkan di atas, akan ditulis menggunakan huruf kecil atau biasa 

(bukan kapital).  

2. Pembagian alenia/paragraf dalam suntingan teks, berdasarkan interpetrasi 

penulis.  

3. Pemakaian tanda hubung (-) untuk penulisan kata ulang (reduplikasi) 

dalam teks.  
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4. Pemakaian tanda koma (,) dan titik pada teks (.) berdasarkan pada 

interpretasi penulis, karena tanda koma pada teks asli hanya digunakan 

untuk mengakhiri sebuah pembahasan dalam satu bab, sedangkan titik 

pada teks asli biasanya hanya digunakan untuk mengakhiri sebuah bab 

pembahasan.  

5. Tanda /é/ digunakan untuk menandai vokal e yang dibaca [e] seperti 

pengucapan kata “kowé” dalam Bahasa Jawa dan kata “enak” dalam 

bahasa Indonesia.  

6. Dalam mentranselitarisakan teks dalam suntingan ini untuk yang selain, 

maqāla Arab dan ayat al-Qur‘an menggunakan pedoman penulisan 

pegon.  

7. Sedangkan maqālah Arab dan ayat al-Qur‘an menggunakan transeliterasi 

Mc. Gill University.  

8. Untuk halaman menggunakan halaman terus bukan recto-verso.  

Berikut adalah sajian suntingan teks manuskrip Kyai Imam Puro 

setelah mengalami berbagai tahapan dalam penulisan ini: 

“Punika kinarya kakalung wong kang lara Khusshoh fafatah{na 

abwabas sama>a munhamirin wafajjarnal ardh{o ‘uyuna>n faltaqal ma>u 

‘ala> amrin qad qudira”. 

“Punika wacake ing kuping kiwonè wong lara Khusshoh wa 

inna minal h{ijaroti lama yatafajjaru minhul anharu wa inna lama 

yasysyaqqoqu fayakhriju minhul ma>a wa inna lama yahbith{u min 

khosyyatillahi wa mallahu bigho>filin ‘amma> ta’malu>na. Khusshoh 

fafatah{na abwabas sama >a munhamirin wafajjarnal ardh{o ‘uyuna>n 

faltaqal ma>u ‘ala> amrin qad qudira adzhib ayyuhal khash {r buiqudrati 

man yaqulu lisyaiin kun fayakun”. 

“Punika kinarya inum-inumanè wong lara Khusshoh 

bismilla>hirrahma>nirra>hi>mi wa bussatil jiba>lu bassa> faka>nat haba>an 
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munbassa> wa h{umilatil ardhu wal jiba>lu fadukkata> dakkatan wa> 

h{idatan”
51

. 

 

E. Terjemahan Naskah  

Penerjemahan adalah memindahkan suatu bahasa sumber ke dalam 

bahasa sasaran. Ada banyak pengertian tentang penerjemahan antara lain, 

menafsirkan pembicaraan dengan bahasa yang sama dengan bahasa 

pembicaraan itu. Menafsirkan pembicaraan dengan bahasa yang bukan bahasa 

pembicaraan itu. Proses pengalohan dari suatu bahasa ke bahasa lain. 

Berikut adalah terjemahan naskah manuskrip Kyai Imam Puro : 

“Adapun ini di kalungkan untuk orang yang sakit batu karang  

fafatahna abwabas samaa munhamirin wafajjarnal ardho ‘uyunan 

faltaqal mau ‘ala amrin qad qudira”. 

“Adapun dibacakan di kuping kirinya orang yang sakit batu 

karang wa inna minal hijaroti lama yatafajjaru minhul anharu wa 

inna lama yasysyaqqoqu fayakhriju minhul maa wa inna lama 

yahbithu min khosyyatillahi wa mallahu bighofilin ‘amma ta’maluna. 

Khusshoh fafatahna abwabas samaa munhamirin wafajjarnal ardho 

‘uyunan faltaqal mau ‘ala amrin qad qudira adzhib ayyuhal khashr 

buiqudrati man yaqulu lisyaiin kun fayakun”. 

“Adapun ini untuk minumnya orang sakit batu karang 

bismillahirrahmanirrahimi wa bussatil jibalu bassa fakanat habaan 

munbassa wa humilatil ardhu wal jibalu fadukkata dakkatan wa 

hidatan”
52

 

 

Gambar 3.3 Naskah Pengobatan Penyakit Batu Karang 
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F. Penggunaan Pengobatan Penyakit Batu Karang Dalam Manuskrip Kyai 

Imam Puro 

Dalam naskah Manuskrip Kyai Imam Puro ini dalam mengobati 

penyakit batu karang menggunakan ayat-ayat al-Qur’an yang diyakini bisa 

menjadi perantara sembuhnya penyakit yang di derita oleh sesorang. Dalam 

mengambil ayat-ayat al-Qur’an ini Kyai Imam Puro tidak mengambil 

keseluruhan dalam surah di al-Qur’an, akan tetapi beliau mengambil ayat-

ayat tertentu yang menurut beliau menjadi obat bagi orang yang menderita 

penyakit batu karang.  

Ada 4 surah dalam al-Qur’an yang di gunakan dalam mengobati 

penyakit ini, ayat-ayat pengobatan tersebut adalah terdapat dalam surah al-

Qomar ayat 11-12, surah al-Baqarah ayat 74, surah al-Waqi’ah ayat 5-6, 

surah al-Haqqah ayat 14. Sedangkan dalam praktik pengobatannya ada 3 cara 

yang harus dilakukan
53

 : 

1. Cara Pertama 

Untuk cara yang pertama ini adalah dengan menggunakan rajah. 

Maksudnya adalah orang yang sedang sakit dibuatkan rajah yang 

dituliskan dikertas kemudian dibuat kalung dan dipakai oleh orang 

sedang terkena penyakit batu karang. Kalung tersebut berupa tali yang di 

ikatkan dengan kertas yang sudah bertuliskan rajah.  
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Penggunaan rajah ini bertujuan untuk menetralkan hawa posiif 

dalam diri pasien. Sebelum memakai rajah kalung ini, pasien harus 

mengerjakan sholat hajat terlebih dahulu. Tujuannya adalah memohon 

kepada Allah swt agar diberikan kesembuhan untuk penyakit tersebut. 

Setelah melakukan sholat barulah memakai rajah kalung tersebut. Ayat 

yang digunakan dalam rajah tersebut terdapat dalam surah al-Qomar ayat 

11-12. 
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Bentuk dari kalung rajah ini adalah kertas yang sudah ditulis ayat 

11-12 surah al-Qomar kemudian dibungkus dengan kain mori putih 

setelah itu diikatkan dengan tali kemudian dipakai seorang yang sedang 

sakit. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan seseorang yang 

memakai rajah kalung tersebut. Larangan tersebut adalah tidak boleh 

memakai rajah tersebut di kamar mandi dan di tempat yang banyak 

terdapat najisnya salah satu contohnya adalah kandang ayam.   

2. Cara Kedua 

Untuk cara yang kedua ini adalah dengan menggunakan metode 

ruqyah. Cara ini dimaksudkan untuk mensucikan diri dari hal yang buruk 

dan menenangkan hati agar tidak ada perasaan gelisah. Dalam ruqyah ini 

ayat al-Qur’an yang digunakan adalah surah al-Baqarah ayat 74 dan 

surah al-Qomar ayat 11-12. 

                                                 
54

 Manuskrip Kyai Imam Puro, 72 



58 

 

 

 

                                 

                               

                 

                                     
55

 

Tata cara ruqyah ini adalah dengan membacakan surah al-

baqarah ayat 74 tersebut di kuping bagian kiri pasien. Ada beberapa hal 

yang harus dilakukan sebelum membacakan ayat tersebut di kuping 

bagian kiri pasien. Tahapan pertama adalah pasien harus sudah dalam 

keadaan yang suci, kemudian pasien di ajak untuk bertawasul dan tahlil 

yang ditujukan untuk kesembuhan pasien tersebut. Setelah selesai 

bertawasul dan tahlil kemudian pasien tersebut dibacakan surah al-

Baqarah ayat 74 dan surah al-Qomar ayat 11-12 dibagian kuping 

kirinya. Ketika dibacakan ayat tersebut pasien diharuskan menyimak 

dan memperhatikan bacaan ayat yang dibacakan tersebut. Setelah 

selesai membacakan ayat tersebut kemudian ditutup dengan membaca: 

   
 أَْذِهْب أَي َُّها اْلَْْصْر ِبُقْدرَِة َمْن يْ ُقْوُل ِلَشْيٍئ ُكْن فَ َيُكْونَ 56
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Cara ini tidak cukup hanya sekali, tetapi dilakukan sampai 

pasien merasakan hal yang berbeda dalam tubuhnya. Tidak ada batasan 

minimal dan maksimal dalam melakukan ruqyah ini. Sedangkan untuk 

waktu yang paling utama dalam melaksanakan ruqyah ini adalah ketika 

malam hari akan tidur. 

3. Cara Ketiga 

Untuk cara yang ketiga ini adalah menggunakan jampi-jampi atau 

melalui perantara benda yang sudah dibacakan doa tertentu. Dalam hal 

mengobati penyakit batu karang ini jampi-jampi yang digunakan adalah 

dalam surah al-Waqi’ah ayat 5-6 dan surah al-Haqqah ayat 14, sedangkan 

media yang digunakan adalah air. Cara ketiga ini adalah dengan 

membacakan  surah al-Waqi’ah ayat 5-6 dan surah al-Haqqah ayat 14 

dalam gelas yang sudah di isi air putih. Bunyi bacaan surah al-Waqi’ah 

ayat 5-6 dan surah al-Haqqah ayat 14 adalah : 

                       

                 
57

 

Air dalam hal ini adalah air yang diambil dari sumbernya 

langsung bukan dari air yang berasal dari pompa. Tujuannya adalah air 

tersebut memang air yang bersih dan sehat bagi tubuh. Penggunaan air 

dari sumbernya ini adalah kewajiban ketika dalam proses pengobatan ini. 
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Setelah dibacakan ayat tersebut kedalam air itu kemudian diminum oleh 

pasien. Cara ketiga ini bermaksud untuk menjadi obat agar penyakit 

tersebut segera sembuh.  

Dari ketiga cara pengobatan penyakit batu karang tersebut cara 

pertama, kedua, dan ketiga adalah saling keterkaitan. Tidak bisa 

menggunakan hanya dengan satu cara tetapi harus menggunakan dengan 

ketiga cara tersebut. Perlu di ketahui juga bahwa dalam proses 

pengobatan ini tidak bisa sekali saja tetapi dengan proses yang istiqomah, 

artinya pengobatan ini harus dilakukan secara terus menerus. Proses 

pengobatan ini adalah tujuan utamanya adalah mensucikan diri dari hal-

hal yang negatif menuju ke arah yang positif. boleh pasien 

mengkonsumsi obat medis dalam proses pengobatan ini, tidak ada 

batasan ketika mengkonsumsi obat medis. Karena pada dasarnya yang 

memberikan kesembuhan adalah Allah Swt. 

Pada dasarnya segala penyakit berasal dari Allah Swt 

sebagaimana rizki yang telah kita terima. Karena jika bukan atas izinnya 

maka seuatu perkara atau peristia tidak akan bisa terjadi. Kalau dalam 

praktik amalan diatas memaparkan bahwa penyakit bisa berasal dari jin 

dan manusia, sebenarnya hal tersebut hanyalah perantara saja. Dalam hal 

penyakit yang berasal dari manusia, menurut penulis ini bisa terjadi 

karena beberapa sebab, diantaranya pola makan serta jenis makanan yang 

dimakan oleh orang yang sakit tersebut, dan bisa juga karena kondisi 

badan yang tidak menentu dikarenakan kurangnya dalam berolahraga.  



61 

 

 

 

Dalam sumber penyakit dari manusia, dapat diantisipasi dengan 

mengatur pola makan yang benar serta asupan gizi yang cukup sesuai 

dengan kebutuhan tubuh orang tersebut. Namun, perlu juga diingat, agar 

tidak terlalu banyak makan atau bahkan tidak makan sama sekali. Hal ini 

akan berpengaruh terhada kesehatan tubuh. Jika terlalu banyak makan, 

terutama jenis makanan cepat saji dapat mengakibatkan obesitas. Begitu 

pula bisa sangat jarang makan atau tidak makan sama sekali akan 

membuat tubuh menjadi tidak sehat dan mudah terserang jenis-jenis 

penyakit. Sekali lagi, guna mencegah sakit dalam hal ini sakit jasmani 

bisa ditanggulangi dengan makan makanan yang sehat dan baik, 

mengatur pola makan yang baik serta berolahraga guna meningkatkan 

metabolisme tubuh
58

. 

Sedangkan penyakit yang datangnya dari jin, menurut penulis 

disini sebenarnya bisa bersumber atas dua hal: pertama, benar-benar 

murni dari perbuatan jin; kedua, perbuatan jin yang diperintahkan oleh 

seseorang (santet). Bila penyakit yang diderita benar-benar dari jin, pasti 

ada perbutan-perbuatan orang tersebut yang tidak disukai oleh jin 

tersebut
59

. Dalam hal ini diperlu penulis tekankan bahwa manusia 

tidaklah hidup sendiri di bumi, terdapat makhluk Allah Swt yang 

berwujud jin yang juga hidup di bumi ini.  

                                                 
58

 Fazlur Rahman, Al-Qur’an Sumber Ilmu Pengetahuan, terj H.M. Arifin (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 1992), 336 
59

 Dadang Hawari, Al-Qur’an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, (Yogyakarta: 

PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 13 



62 

 

 

 

G. Metode Pengobatan Penyakit Batu Karang 

Sebelum memasuki analisis terhadap ayat-ayat pengobatan yang 

dipaparkan pada bab-bab selanjutnya, terlebih dahulu penulis ingin 

memaparkan mengenai temuan yang penulis dapatkan dari penelitian ini. 

Pengobatan yang digunakan dalam kitab Manuskrip Kyai Imam Puro ini 

adalah pengobatan dengan metode pengobatan tradisional. Pengobatan 

tradisional adalah pengobatan dan perawatan dengan obat, tata cara, dan 

pengobatannya yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan secara 

turun-temurun dan diterapkan sebagai norma yang berlaku dalam 

masyarakat
60

. Pengobatan tradisional biasanya dilakukan oleh pengobat 

tradisional atau yang biasa disebut dengan dukun, diakui serta dimanfaatkan 

oleh masyarakat setempat sebagai media untuk mencapai kesembuhan. Dalam 

kitab manuskrip Kyai imam Puro ada 2 metode pengobatan yang di pakai 

untuk pengobatan penyakit batu karang yaitu dengan rajah dan ruqyah.  

1. Rajah  

Rajah biasanya merupakan sekumpulan huruf-huruf atau kalimat 

(yang terpenggal) membentuk suatu gambar tertentu yang dipercayai 

sebagai penyembuh, kesaktian, keselamatan atau pengasihan. Bentuk dan 

jenis hurufnya bermacam-macam, sebagian bisa dibaca dan ada yang 

hanya berupa huruf saja. Ada yang terkumpul seperti bulatan, kotak, 

segitiga dan semacamnya. Metodenya, ada yang dicampurkan air putih 
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untuk minum atau mandi. Ada yang disuruh  dimasukkan dompet, 

dikalungkan, ditaruh di bawah bantal atau kasur. Di antara rajah-rajah 

yang ada biasa menggunakan tulisan Arab, bahkan menggunakan ayat al-

Qur’an
61

. 

Rajah adalah benda mati yang dibuat sesorang yang mempunyai 

ilmu hikmah tingkat tinggi, agar  didalam rajah  itu mempunyai kekuatan 

gaib. Rajah yang ditulis oleh ahli ilmu hikmah biasanya berupa tulisan 

arab, angka-angka, gambar, huruf-huruf tertentu atau simbol-simbol yang 

diketahui hanya oleh yang membuatnya. Di dalam rajah terdapat kode 

sandi yang sangat banyak sekali kurang lebih sekitar 10.333 kode sandi. 

Didalam rajah yang dibuat itu biasanya, sudah mengandung kekuatan gaib 

dan sudah berkhodam
62

. 

Di dalam menulis rajah itu ada aturan, tata cara, waktu dan sarana 

yang harus ditaati, apabila ada salah satu tata cara menulis rajah tidak 

ditaati maka fungsi rajah yang ditulis pun tidak sempurna dan 

reaksinyapun sangat lama sekali, walaupun tetap bisa digunakan ala 

kadarnya. Di dalam menulis rajah harus suci terlebih dahulu bagi yang 

muslim, bagi non muslim cukup wudhu sebisanya, dan menulis rajah itu 
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juga ada ilmu khususnya. Untuk menulis rajah bisa menggunakan pensil, 

pena, sepidol atau yang menurut anda bisa digunakan menulis. Dalam 

menulis rajah harus dengan aturan tertentu, seperti dalam keadaan suci, 

harus khusyu’ ketika menulis, nafas harus cepat keluar lewat lubang 

hidung sebelah kanan atau bisa dengan tahan nafas dan memakai 

wewangian ketika menulis. Sampai-sampai dianjurkan ketika membuat 

rajah dengan menghadap kiblat
63

. 

Dikehidupan masyarakat, kesehatan menjadi prioritas utama 

sehingga pengobatan ini cukup diminati oleh kalangan masyarakat dengan 

alasan keyakinan, motif dari dalam diri seseorang serta efektivitas untuk 

memperoleh kesembuhan. Kebanyakan pasien mempunyai riwayat 

penyakit yang sulit disembuhkan atau sudah putus asa dengan pengobatan 

medis yang tidak memberi perubahan. Keyakinan semacam ini mendorong 

masyarakat untuk melakukan tindakan atau orientasi untuk memilih jalur 

cepat sebagai solusi dalam proses penyembuhan
64

. 

Penggunaan rajah dalam kitab Manuskrip Kyai Imam Puro ini 

adalah dalam bentuk tulisan ayat-ayat al-Qur’an yang ditulis dalam kertas. 

Penggunaan rajah ini sedikit berbeda dengan penggunaan rajah pada 

umumnya. Kalau rajah umunya tulisannya berbentuk huruf-huruf arab atau 

simbol-simbol tertentu dan digunakan ditempat-tempat yang dinginkan 
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atau disimpan, sedangkan rajah dalam kitab manuskrip Kyai Imam Puro 

ini adalah tulisan dari ayat al-quran yang digunakan sebagai kalung. 

2. Ruqyah  

Secara etimologi, kata Ruqyah dapat dijumpai dalam berbagai 

kamus dengan variasi sebagai berikut: dalam Kamus Al-Munawwir, 

disebut  ُالُرْقي ة yang jamaknya ُرْقي ات   ُرق ى  ,mantera, guna-guna, jampi-jampi) و 

jimat)
65

. Dalam Kamus Arab Indonesia karya Mahmud Yunus, الُرْقي ة (jimat, 

azimat, tangkal)
66

. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Ruqyah berarti segala yang berhubungan dengan pesona (gunaguna, dan 

lain-lain)
67

. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Ruqyah bisa disebut 

rukiah/rukiat yang berarti sihir, segala apa yang bertalian dengan pesona 

(guna-guna dan sebagainya)
68

. Dalam Kamus Al-Fikr, Ruqyah berarti 

mantera
69

.  

Menurut terminologi, terdapat berbagai rumusan tentang Ruqyah, 

hal ini sebagaimana dikemukakan M.H.M. Hasan Ismail dalam bukunya 

yang berjudul "Ruqyah dalam Shahih Bukhari": Ruqyah adalah 
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membacakan mantra atau do'a-do'a kepada seseorang atau suatu tempat 

dengan tujuan untuk menghilangkan gangguan jin
70

. 

Makna yang dimaksud dalam kata Ruqyah dalam pembahasan ini 

tidak keluar dari cakupan makna Ruqyah dari sisi kebahasaan. Makna kata 

Ruqyah adalah lafaz-lafaz khusus yang setelah lafaz-lafaz tersebut 

dibacakan ke orang yang sakit, maka penyakitnya sembuh. Hal ini jika 

lafaz-lafaz tersebut berisi doa-doa yang digunakan untuk mengobati 

penyakit. Agar pengobatan alternatif mendapatkan hasil yang maksimal 

dan menjadi pengobatan yang diridhoi Allah Swt, ada beberapa syarat 

yang harus diperhatikan, yaitu
71

:  

a) Bacaan-bacaan yang digunakan memiliki dasar dalam al-Qur’an dan 

sunnah 

b) Bacaan yang digunakan dalam ruqyah tidak mengandung unsur syirik 

c) Ruqyah tidak boleh mengandung unsur sihir 

d) Ruqyah harus menggunakan kalimat-kalimat yang dipahami 

maknanya, 

e) Alat untuk menulis ruqyah harus bersih dan suci atau bukan barang 

yang najis. 

Ruqyah ada dua macam, syari’yyah dan syirkiyah. Ruqyah 

syar’iyah dengan ayat atau doa yang dibaca jelas tanpa merusak maknanya 

dengan adab-adabnya yang sesuai syari’at dan membacanya sebagai 
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ibadah kepada Allah Swt dengan penuh ikhlas dan mengharap ridha-

Nya
72

. Meskipun demikian ruqyah hanyalah sebagai wasilah yang 

dianjurkan dalam Islam dan tidak boleh diyakini sebagai penentu hasilnya. 

Allah Swt yang menentukan hasilnya sesuai dengan kedekatan kita kepada 

Allah Swt. Karena ruqyah adalah ibarat senjata, kehebatan senjata akan 

tampak ketika diperankan oleh yang ahlinya dan bagaimana kekuatan 

musuhnya. Biarpun musuh ini tampaknya kuat akan tetapi pemain senjata 

cukup ahli, maka senjata akan tampak hebat dan dahsyat pukulanya 

terhadap musuh, sehingga musuh cepat terkalahkan
73

.  

Orang yang membaca mantra-mantra syirik untuk mengusir 

syaithan, tidak ada apa-apanya ketika berhadapan dengan orang yang 

membacakan ruqyah syar’iyah. Ibarat debu-debu yang berhamburan saat 

menghadapi angin kencang. Apalagi ruqyah yang dibarengi dengan 

pukulan terhadap syaithan yang merasuk dalam tubuh, maka kekuatan 

syaithan semakin hancur. Akan lebih dahsyat lagi ketika ruqyah dibacakan 

di air juice daun bidara kemudian diminumkan kepada pasien, maka 

syaithan semakin hancur dan tidak betah tinggal ditubuh pasien
74

. Diantara 

manfaat ruqyah adalah sebagai berikut
75

 : 

a) Memberikan kebaikan untuk orang lain  
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b) Sebagai bentuk keimanan, jika dilakukan tanpa kesyirikan  

c) Mengusir gangguan setan  

d) Membentengi diri  

e) Menyembuhkan penyakit  

f) Meningkatkan kesehatan tubuh  

g) Mengurangi stres  

h) Mengendalikan emosi 

i) Membuat hati tenang  

j) Mengamalkan sunnah 

Makna ruqyah yang dimaknai pasien pengobatan alternatif ruqyah 

selanjutnya adalah makna proses pembersihan diri. Makna ini muncul 

didasari oleh pasien pengobatan alternatif ruqyah yang memaknai ruqyah 

yang mereka jalani adalah suatu proses untuk pembersihkan diri. 

Perbersihan ini berarti pembersihan dari sifat-sifat yang tidak baik, 

perilaku yang tidak baik maupun perbersihan dari gangguan-gangguan jin. 

Sedangkan dalam pengobatan penyakit batu karang yang terdapat 

dalam Manuskrip Kyai Imam Puro, ruqyah disini menggunakan dua cara 

yaitu membacakan salah satu ayat al-Qur’an dan menggunakan media air 

sebagai sarana pengobatannya. Kedua metode ini dilakukan dengan niat 

yang sungguh-sunggguh serta dilandasi dengan rasa keimanan agar 

terwujud ruqyah syariyyah sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad 

saw. 
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BAB IV 

SUMBER KITAB PENGOBATAN PENYAKIT BATU KARANG 

A. Kitab Mujarrabat Karya Ahmad Dairabi 

1. Mendeteksi asal usul penyakit 

Dalam kitab ini ketika ingin mengetahui ciri-ciri orang yang sakit, 

entah itu  sakitnya berasal dari manusia, dari jin atau dari hal yang lain. 

Maka  ambillah baju yang telah digunakan oleh orang yang sakit tersebut 

lalu  baju tersebut diukur lalu dibacakan surah al-Humazah sekali atau tiga  

kali, setelah membaca surah tersebut entah sekali atau tiga kali,  kemudian 

melafalkan ucapan berikut ini
76

:   

يََّن َما ِبَصاِحِبِه ِمَن َأْقَسْمُت  َعَلْيَك يَا َمْيُموُن يَا َأبَا نُوِح َأْن تَ ْنِزَل َعَلى َهَذا اْلَثِر َوتُ ب َ

ْلُه َوِإْن َكاَن  ْنِس َأْو ِمَن اهلل َفِإْن َكاَن ِمَن اْلِجنِّ َفَطوِّ اْلَمَرِض ِإْن َكاَن ِمَن اْلِجنِّ َأْو ِمَن اْلِْ

ْنِس فَ َقِصْرُه وَ  رَِفِة ِمَن اْلِْ ْورَِة الشَّ ِإْن َكاَن ِمَن اهلل تَ َعَلى َفأَبِْقِه َعَلى َحاِلِه ِبَحقِّ َهِذِه السُّ

اَعةَ  اَعَة السَّ  أْلَوَحا َأْلَوَحا اْلَعَجَل أْلَعَجَل السَّ

Aku bersumpah padamu wahai Maimun Wahai ayah Nuh aku 

berharap engkau menurunkan suatu tanda dan semoga Engkau 

menjelaskan penyakit yang menimpa  orang yang sakit tersebut baik dari 

golongan jin, manusia atau dari Tuhan, jikalau sakit itu berasal dari dari jin 

maka panjangkanlah ia (baju) dan jika dari manusia maka pendekkanlah ia 

dan bila dari Tuhan ta’ala maka tetapkanlah sebagaimana keadaan semula 
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dengan kebenaran surah yang mulia ini, lembaran-lembaran secepatnya 

seketika itu pula   

Kemudian baju tadi diukur lagi. Maka ketika semakin pendek akan 

di tuliskan ayat: 

                                  

Dan apabila kamu membaca Al Quran niscaya Kami adakan antara 

kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, 

suatu dinding yang tertutup. (QS. Al-Isra: 45) 

                         

....Padahal Kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka 

(sehingga mereka tidak) memahaminya dan (kami letakkan) sumbatan di 

telinganya.... (QS. Al-An’am: 25) 

                                

                 

Dan Kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di 

telinga mereka, agar mereka tidak dapat memahaminya. dan apabila kamu 

menyebut Tuhanmu saja dalam Al Quran, niscaya mereka berpaling ke 

belakang karena bencinya, (QS. Al-Isra: 46) 

                      

                            

                   

Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus 

(melintasi) penjuru langit dan bumi, Maka lintasilah, kamu tidak dapat 

menembusnya kecuali dengan kekuatan. Maka nikmat Tuhan kamu yang 

manakah yang kamu dustakan? Kepada kamu, (jin dan manusia) 

dilepaskan nyala api dan cairan tembaga Maka kamu tidak dapat 

menyelamatkan diri (dari padanya). (QS. Al-Rah {man 55: 33- 35) 
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Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha 

Penyayang. 

                                  

                                

Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan 

menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan 

(bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, Yang membisikkan (kejahatan) 

ke dalam dada manusia, Dari (golongan) jin dan manusia. (QS. Al-Nas 

114: 1-6) 

            

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha 

Penyayang. 

                                 

                     

Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai 

subuh, Dari kejahatan makhluk-Nya, Dan dari kejahatan malam apabila 

telah gelap gulita, Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang 

menghembus pada buhul-buhul, Dan dari kejahatan pendengki bila ia 

dengki." (QS. Al-Falaq 113: 1-5) 

                             

                            

                              

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha 

Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah 

lagi Maha Penyayang. Yang menguasai di hari Pembalasan Hanya 

Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah Kami 
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meminta pertolongan. Tunjukilah Kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan 

orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) 

mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. (QS. Al-

Fatihah 1: 1-7) 

Kemudian diberikan kepada orang yang sakit untuk dipakai,  

insya’allah akan sembuh. Dan jika semakin panjang maka di tuliskan 

surah al-Takwir: 

                                 

                              

                            

                             

                              

                               

                             

                                

                             

                           

Apabila matahari digulung, Dan apabila bintang-bintang 

berjatuhan, Dan apabila gunung-gunung dihancurkan, Dan apabila unta-

unta yang bunting ditinggalkan (tidak diperdulikan) Dan apabila binatang-

binatang liar dikumpulkan, Dan apabila lautan dijadikan meluap Dan 

apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh) Dan apabila bayi-bayi 

perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, Karena dosa Apakah Dia 

dibunuh, Dan apabila catatan-catatan (amal perbuatan manusia) dibuka, 

Dan apabila langit dilenyapkan, Dan apabila neraka Jahim dinyalakan, 

Dan apabila syurga didekatkan, Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa 

yang telah dikerjakannya. Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-

bintang, Yang beredar dan terbenam, Demi malam apabila telah hampir 
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meninggalkan gelapnya,  Dan demi subuh apabila fajarnya mulai 

menyingsing, Sesungguhnya Al Qur'aan itu benar-benar firman (Allah 

yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril), Yang mempunyai kekuatan, 

yang mempunyai kedudukan Tinggi di sisi Allah yang mempunyai 'Arsy, 

Yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya. Dan temanmu 

(Muhammad) itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan Sesungguhnya 

Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan Dia (Muhammad) 

bukanlah orang yang bakhil untuk menerangkan yang ghaib. Dan Al 

Qur'aan itu bukanlah Perkataan syaitan yang terkutuk, Maka ke manakah 

kamu akan pergi? Al Qur'aan itu tiada lain hanyalah peringatan bagi 

semesta alam, (yaitu) bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan 

yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) 

kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. (QS. Al-Takwir 

81: 1-29) 

Atau surah-surah atau ayat-ayat seperti surah al-‘As{r, Quraisy, dan  

al-Falaq. Dan ketika baju tadi berukuran tetap yakni tidak bertambah atau  

berkurang, maka di tuliskan ayat Syifa>’ , berikut 

                          

      

Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka 

dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan 

mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-

orang yang beriman. (QS. Al-Taubah 9: 14) 

                              

       

Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari 

Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam 

dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (QS. 

Yu>nus 10: 57) 
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Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan 

tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut 

lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di 

dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi 

orang-orang yang memikirkan. (QS. Al-Nahl{ 16: 69) 

                                 

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. (Surah Al-

Isrā’ 17: 82) 

                               

                            

               

Dan Jikalau Kami jadikan al-Qur’an itu suatu bacaan dalam bahasa 

selain Arab, tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-

ayatnya?" Apakah (patut al-Qur’an) dalam bahasa asing sedang (Rasul 

adalah orang) Arab? Katakanlah: " al-Qur’an itu adalah petunjuk dan 

penawar bagi orang-orang mukmin. dan orang-orang yang tidak beriman 

pada telinga mereka ada sumbatan, sedang al-Qur’an itu suatu kegelapan 

bagi mereka. mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang 

jauh". (Surah Fussilāt 41: 44) 

          

Terjemahan: Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan 

Aku. (Surah Al-Syu’arā’ 26: 80) 
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Pada dasarnya segala penyakit berasal dari Allah sebagaimana rizki  

yang telh kita terima. Karena jika bukan atas izinnya maka seuatu  perkara 

atau peristia tidak akan bisa terjadi. Kalau dalam praktik amalan  diatas 

memaparkan bahwa penyakit bisa berasal dari jin dan manusia, sebenarnya 

hal tersebut hanyalah perantara saja. Dalam hal penyakit  yang berasal dari 

manusia, menurut penulis ini bisa terjadi karena beberapa sebab, 

diantaranya pola makan serta jenis makanan yang dimakan oleh orang 

yang sakit tersebut, dan bisa juga karena kondisi badan yang tidak 

menentu dikarenakan kurangnya dalam berolahraga.  

Dalam sumber penyakit dari manusia, dapat diantisipasi dengan 

mengatur pola makan yang benar serta asupan gizi yang cukup sesuai 

dengan kebutuhan tubuh orang tersebut. Namun, perlu juga diingat, 

agartidak terlalu banyak makan atau bahkan tidak makan sama sekali. Hal 

ini akan berpengaruh terhada kesehatan tubuh. Jika terlalu banyak makan, 

terutama jenis makanan cepat saji dapat mengakibatkan obesitas. Begitu 

pula bisa sangat jarang makan atau tidak makan sama sekali akan 

membuat tubuh menjadi tidak sehat dan mudah terserang jenis-jenis 

penyakit. Sekali lagi, guna mencegah sakit dalam hal ini sakit jasmani bisa 

ditanggulangi dengan makan makanan yang sehat dan baik, mengatur pola 

makan yang baik serta berolahraga guna meningkatkan metabolism tubuh.  

Sedangkan penyakit yang datangnya dari jin, menurut penulis 

disini sebenarnya bisa bersumber atas dua hal: pertama, benar-benar murni 

dari perbuatan jin; kedua, perbuatan jin yang diperintahkan oleh seseorang 



76 

 

 

(santet). Bila penyakit yang diderita benar-benar dari jin, pasti ada 

perbutan-perbuatan orang tersebut yang tidak disukai oleh jin tersebut. 

Dalam hal ini diperlu penulis tekankan bahwa manusia tidaklah hidup 

sendiri di bumi, terdapat makhluk Allah yang berujud jin yang juga hidup 

di bumi ini. Meskipun manusia tidak mampu melihat mereka karena hidup 

dialam yang berbeda namun jin bisa bisa melihat manusia. Dikarenakan 

manusia tidak dapat melihat jin inilah yang terkadang menimbulkan 

masalah. Sebagai contoh, Rasulullah dalam hadisnya pernah 

mengingatkan para shahabat agar tidak bersuci (cebok) dengan 

menggunakan tulang, karena tulang adalah makanan dari bangsa jin. Atau 

terkadang kita kencing dibawah pohon besar yang rindang. Perlujuga 

diketahui dalam hal ini untuk berhati-hati, terkadang pohon-pohon besar 

tersebut tanpa kita ketahui dijadikan rumah oleh saudara kita makhluk 

Allah bernama jin.  

Sebagaimana manusia, bila ada orang yang mengganggu kita atau 

mengencingi rumah kita pasti kita akan marah. Selanjutnya, terdapat pula 

penyakit yang datang dari jin karena permintaan seseorang yang merasa 

dengki terhahap kita, dal ini sering disebut santet atau tenun. Biasanya 

perbuatan yang mendasari perbuatan ini (pengiriman santet) karena orang 

tersebut tidak menyukai perilaku kita yang tanpa disadari telah menyakiti 

hati orang tersebut. Atau orang tersebut (si pengirim santet) tidak suka bila 

kita mendapat nikmat lebih dari yang dia miliki. Atau lebih mudahnya 

pengiriman santet ini sering berdasar atas sifat iri dan dengki. Oleh karena 
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itu, perlu adanya instropeksi diri terhadap perilaku kia sendiri, serta 

hendaknya kita merubah sikap yang kurang baik seperti sombong serta 

riya’ agar tidak menimbulkan dampak yang tidak baik bagi orang disekitar 

kita. Perilaku-perilaku serta sifat seperti kedermawanan dan rendah hati 

merupakan sifat yang perlu untuk diusahakan dan di jadikan sebagai sifat 

yang mendasar dalam diri. Karena dengan dua sifat ini, mampu untuk 

mengantisipasi agar orang lain merasa nyaman berada di sekitar kita. 

B. Kitab Mambaul Ushulil Hikmah Karya Imam Ahmad bin Ali al-Buni 

1. Khasiat "YA ALLAH"  

Adapun khasiat dan kegunaan Dzikir Ya Allah banyak sekali, di 

antaranya ialah: Barang siapa yang berdzikir dengan menggunakan Asma 

Ya Allah, maka dalam waktu cepat ia akan : 

a. Terpenuhi semua urusan dan hajat-hajatnya .  

واذا اردت قضاء امر في اسرع : قال االمام احمد بن علي البوني رضي اهلل عنه

وقت فاذكر لفظ الجاللة بياء النداء ستا وستين مرة ثم قل بسم اهلل الرحمن 

الى اخر فال ممسك لها فانك ترى عجبا.........رحيمال   

Al Imam Ahmad Bin Ali Al Buni Ra berkata : Apabila kamu 

ingin memenuhi urusan / hajatmu dalam waktu cepat, maka 

berdzikirlah dengan lafdhul Jalalah Ya Allah 66 kali kemudia baca 

Bismillahir Rohmanir Rohim dan seterusnya (seperti yang tertera 

dalam Mujahadah Al Wasilah) maka engkau akan melihat keajaiban 

yang luar biasa
77

.  
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b. Dimudahkan semua urusan dan tujuannya.  

ومن قال يااهلل الف مرة يوم الجمعة : قال االمام احمد علي البوني رضي اهلل عنه

بهقبل صالتها تيسر له مطلو    

Al Imam Ahmad Bin Ali Al Buni Ra berkata Barang siapa 

yang mengucapka Ya Allah 100 kali pada hari Jum`at sebelum sholat 

Jum`at, maka urusan / tujuannya menjadi serba mudah
78

.  

c. Diberikan kepadanya keahlian / kemampuan menundukkan para 

arwah.  

احمد علي البوني رضي اهلل عنهقال االمام    

الف ( اهلل ) ومن خواصه الستخضاع جميع االرواح تذكر ه ذا اْلسم الشريف 

  مرة وتواظب على ذلك فى كل ليلة فانك ترى ما يسرك من طاعة

  .االرواح وقيامهم بخدمتك فى كل ما تريد

Al Imam Ahmad Bin Ali Al Buni Ra berkata Termasuk 

khasiatnya berdzikir dengan Asma Ya Allah 100 kali ialah untuk 

memudahkan semua para ruh. lakukan dengan mudawamah setiap 

malam Insya Allah engkau akan membuktikannya.(para arwah akan 

tunduk dan melayanimu sesuai dengan keinginanmu
79

). 

d. Diberikan kepadanya keahlian / kemampuan menghidupkan ruh-ruh 

yang sudah mati (hati yang sudah mati / jasad yang sudah tidak 

bersemangat dalam beribadah berdzikir dan beramal )  

ومن خواصه الحياء الروح الباطنة: قال االمام احمد علي البوني رضي اهلل عنه    
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Al Imam Ahmad Bin Ali Al Buni Ra berkata “Dan termasuk 

khasiat khasiatnya dzikir YA ALLAH adalah untuk menghidupkan 

ruh-ruh yang sudah mati (hati yang sudah mati / jasad yang sudah 

tidak bersemangat dalam beribadah, berdzikir dan beramal
80

. 

e. Bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang sukar disembuhkan oleh 

para dokter dan para tabib.  

ومن اكثر ذكره على مريض قد : قال االمام احمد علي البوني رضي اهلل عنه

  اعجز االطباء عالجه برئ ما لم يحضر اجله

Al Imam Ahmad Bin Ali Al Buni Ra berkata Barang siapa 

yang memperbanyak berdzikir Ya Allah pada orang-orang sakit yang 

tidak bisa disembuhkan oleh para dokter / para tabib maka sembuhlah 

dia sebab berkahnya dzikir Ya Allah selama tidak datang ajalnya
81

.  

f. Bertambah banyak rizqinya. sebagaimana Al- Imam Ahmad Bin Ali 

Al Buni Ra berkata  

قال االمام احمد علي البوني رضي اهلل عنه ومن ذكر اسم الذات خمسة االف 

. مرة ثم قال يا حي يا قيوم الفا راى العجب من زيادة االرزاق وتيسير االمور  

Al Imam Ahmad Bin Ali Al Buni Ra berkata dalam kitab 

Manba`u usulil hikmah halaman Barang siapa berdzikir dengan Asma 

Allah Ya Allah 5000 X Lalu Ya Hayyu Ya Qoyyum 1000 x maka ia 

akan menjumpai keajaiban yang luar biasa dalam menambah 

/memperbanyak rizqi dan memudahkan urusan
82

.  
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C. Kitab Syamsul Ma’arif Karya Imam Ahmad bin Ali al-Buni 

1. Hizib Basmalah 

Hizib Basmalah merupakan salah satu Hizib yang sangat banyak 

sekali Faedahnya bahkan Mufakat para ulama bahwa fadilah, khasiat 

serta manfa’atnya Hizib Basmalah tidak dapat di hitung dan tidak dapat 

di bilang,  berikut di bawah ini fadilah
83

: 

a. Di cintai oleh semua manusia 

b. Dihormati serta di mulyakan oleh semua mahluk 

c. Menarik Rizqi baik Lahir maupun Ghoib 

d. Penjagaan & Keselamatan 

e. Dapat menundukkan semua golongan Jin 

f. Tidak tergelincir ketika berjalan di atas Air 

g. Menyembunyikan diri dari penglihatan orang  

h. Penglarisan 

i. Mengirimkan suara jarak jauh 

j. Menarik Khodam yg membantu 

k. Kebal terhadap segala macam senjata tajam 

l. Dapat mengobati penyakit lahir maupun Batin 

m. Anti sihir, ilmu hitam, tenung dan sejenisnya 

n. Dapat menawarkan Bisa binatang 

o. Dapat menawarkan Racun 
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Sedangkan tata cara mengamalkan Hizib Basmalah adalah : 

a. Berpuasa 7 Hari yang di mulai hari Jum’at ( Puasa Biasa ) 

b. Membaca Basmalah 786 x setiap selesai sholat fardu 

c. Membaca Hizib Basmalah 3 x setiap selesai membaca Basmalah yg 

786 x 

d. Setiap selesai Sholat isya membaca Basmalah 12000 x, tiap-tiap 

mendapat 1000 x melaksanakan sholat sunat hajat 2 Roka’at 

kemudian Hizib nya di baca 1 x 

e. Harus selalu mempunyai Wudhu 

f. Memperbanyak Sholawat 

g. Selesai puasa 7 hari pada hari jum’atnya pergi ke mesjid Jami’ 

sebelum masuk di wajibkan untuk bersodaqoh seadanya( Bisa uang 

atau makanan ) kepada 7 Faqir Miskin, selesai sholat Jum’at bacalah 

hizib basmalah 3 x 

h. Kalau mempunyai Hajat apa saja, anda tinggal membaca Basmalah 

786 x kemudian bacalah Hizibnya 3 x, Dengan izin Alloh S.W.T 

hajat anda di kabulkan oleh Alloh seketika. 

i. Untuk pengobatan, Penglarisan Hizib di baca kan ke Air lalu di 

minumkan. 

j. Untuk mengusir Mengobati yg terkena Sihir dan sejenisnya di 

bacakan pada air, kemudian di usapkan ke seluruh anggota badan si 

sakit 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian yang dilakukan peneliti terhadap penggunaan 

ayat-ayat al-Qur’an sebagai pengobatan penyakit batu karang menurut 

manuskrip Kyai Imam Puro, dapat diambil beberapa kesimpulan sesuai 

dengan persoalan yang diperbincangkan dalam penulisan ini, antara lain : 

1. Manuskrip Kyai Imam Puro berumur sekitar 200 tahun dan isi dari naskah 

tersebut tentang berbagai kajian tentang keislaman berupa sejarah, hukum, 

hadis Nabi saw tentang umur yang panjang dan manfaat serta pengobatan. 

Pengobatan yang digunakan dalam kitab Manuskrip Kyai Imam Puro ini 

adalah pengobatan dengan metode pengobatan tradisional. Dalam 

menafsirkan ayat-ayat pengobatan penyakit batu karang yang terdapat 

dalam manuskrip Kyai Imam Puro ini menggunakan 2 kitab tafsir yaitu 

kitab tafsir al-Qur’anil Adzim karya Imam Ibnu Katsir dan tafsir Jalalain 

karya Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti. 

2. Sumber kitab lain yang membahas pengobatan penyakit batu karang ini 

adalah yang pertama dalam kitab Mujarobat karya Ahmad Dairobi. Dalam 

kitab ini membahas tentang cara mengetahui ciri-ciri orang yang sakit, 

entah itu  sakitnya berasal dari manusia, dari jin atau dari hal yang lain. 

Kedua dalam kitab Syamsul Ma’arif  Karya Ahmad al-Buni. Dalam kitab 

ini menjelaskan tentang amalan penyembuhan dengan cara Hizb 
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Basmallah. Kitab ketiga adalah Mamba’ul Ushulil Hikmah Karya Ahmad 

al-Buni.  Dalam kitab ini menjelaskan tentang khasiat atau keutamaan 

dzikir “Ya Allah” dalam penyembuhan penyakit. Ketiga kitab ini tidak 

membahas pengobatan penyakit batu karang secara langsung tetapi 

menjelaskan tentang mendeteksi asal-usul penyakit, penyembuhan 

penyakit serta amalan penyembuhan dengan menggunakan amalan Hizb. 

B. Saran-saran 

1. Di lain hal penelitian tentang pengobatan tradisional ini bermaksud 

menjelaskan kepada kalangan masyarakat tentang bagaimana 

berinteraksi dengan al-Qur’an dengan benar sesuai dengan syari’at 

Islam. Sejarah mengatakan pengamalan pengobatan melalui ayat-ayat 

al-Qur’an tidaklah hal baru di dunia medis. Manusia saat ini 

melanjutkan dari adat pengobatan melalui ayat al-Qur’an yang sudah 

di contohkan oleh Nabi Muhammad saw. 

2. Penulis berharap dalam penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan 

segenap pembaca, serta dapat memberi kontribusi dalam khazanah 

studi al-Qur’an dan kajian tafsir. Penelitian ini juga merupakan satu 

sumbangan sederhana untuk pengembangan studi al-Qur’an dan untuk 

kepentingan studi lanjutan diharapkan berguna sebagai bahan acuan, 

referensi dan lainnya bagi para penulis lain yang ingin memperdalam 

studi ilmu al-Qur’an. 
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