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Hikayat Ayat-Ayat Ruqyah 

Ayat-ayat al Qur’an yang bisa dijadikan ayat untuk teraphy ruqyah adalah ayat yang berkisah 

tentang azab Allah, nikmat Allah, tentang sihir, tentang jin dan syaithon. Ayat-ayat ruqyah standar 

adalah ayat-ayat ruqyah yang dibacakan oleh Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص dalam meruqyah, ayat ini dibacakan 

peruqyah dalam setiap ruqyah untuk semua jenis penyakit. Ayat-ayat tersebut berasal dari sebuah 

hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majjah dalam Sunannya (2/1175), dari Abdurahman bin 

Abu Laila. Ayat-ayat tersebut adalah; Al Fatihah, Al Baqarah 1-4, 163-164, 255, 284-286, Ali Imran 

18, Al A’raaf 54-56, Al Mukminun 116-118, Al Jin 3, Ash Shafaat 1-10, Al Hasyr 22-24, Al Ikhlas, Al 

Falaq dan An Nass.  

 

Ayat-ayat Ruqyah tersebut dilengkapi oleh para ulama yang berkompeten dalam ruqyah sbb: Surah 

Al-fatihah, Al Baqarah: 1-5, 102-103, 163-164, 285-286. Al-Imran 18-19, Al-A'raaf 54-56, 117-122, 

Yunus 81-82, Taha 69, Al-Mukminin 115-118, As-Shaffat 1-10, Al-Ahqaf 29-32, Ar-Rahman 33-36, 

Al-Hasyr 21-24, Al-Jin 1-9, Al-Ikhlas, Al Falaq dan An-Nas.  

Untuk melakukan teraphy ruqyah, hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan muqodimah 

Ruqyah atau persiapan sebelum meruqyah semisal wudhu, shalat mutlak 2 atau 4 rakaat , istighfar, 

shalawat, dan mohon kekuatan kepada Allah. Lalu bacakan ayat-ayat diatas dengan khusyuk sambil 

memperhatikan reaksi yang terjadi, jika tidak ada reaksi ulangi hingga tiga kali. Jika terjadi reaksi 

berupa getaran, kedutan keras, kedip-kedip, sendawa, batuk-batuk, ngantuk, nguap, nangis dan 

reaksi halus lain maka terus lanjutkan dan baca intonasi dengan lebih keras. Jika pasien mulai 

bereaksi keras atau kasar, semisal memarahi peruqyah atau seakan mau memukul, atau melihat 

dengan mata yang berani maka hal berikutnya adalah mengendalikannya.  

Jangan panik, sekeras apapun reaksinya, meskipun ia bertingkah seperti harimau yang menggaum 

atau ular yang meleok-leok. Mendekatlah dan pegang ubun-ubunya lalu bacakan surat-surat Al 

Qur’an sebagai peringatan kepada dia misalnya saja dengan berkata;  

“Ya.. mahsyarol jin. Dengarkan, takutlah kalian kepada Allah. Kalian diciptakan dari nyalaan api 

bukan untuk mengganggu manusia, tapi untuk beribadah kepada Allah! Segeralah bertaubat dan 

keluarlah dari tubuh ini”. Dan biasanya mereka tidak akan keluar begitu saja. Jika melihat kondisi ini, 

lanjutkan bacaan ayat ruqyah standart tadi hingga selesai. Biarkan dia teriak-teriak sekerasnya, 

bahkan bacakan diayat-ayat tertentu dimana teriakan dia semakin mengeras. Terus bacakan hingga 

dia meminta ampun.  

Jika dia berbicara melalui bibir pasien, maka ajaklah bicara sewajarnya. Ajak dia untuk bertaubat, jika 

dia melawan dengan kekerasan seperti melukai pasien atau melukai kita maka ancam dia dengan 

ayat yang lebih keras lagi semacam ayat Al Hasyr atau an An Faaal 17, disertai pukulan di daerah 

punggung atau dada.  

Ayat-Ayat Azab 



Ayat-ayat azab adalah semua ayat dalam Al Qur’an yang berkisah tentang azab Allah. Dibacakan 

dengan niat atau tujuan menyiksa, membakar, menghancurkan , membunuh jin ingkar dalam 

tubuh pasien.  

 Surat An Nisa’ : 56 

ْلَناُىْم ُجُلوًدا ِإنَّ  الَِّذيَن َكَفُروا ِِبََيتَِنا َسْوَف ُنْصِليِهْم ََنًرا ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُىْم َبدَّ
َرَىا لَِيُذوُقوا اْلَعَذاَب ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعزِيًزا َحِكيًما  َغي ْ

 

 Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami 

masukkan mereka ke dalam naar. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami kulit mereka dengan kulit 

yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana.” (QS. An Nisa’ *4+: 56) 

 Al-Ankabuut 57 

َنا تُ ْرَجُعونَ ُكلُّ نَ ْفٍس َذا ئَِقُة اْلَمْوِت ُُثَّ ِإلَي ْ  

Artinya : “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada Kami kamu 

dikembalikan”.  

       Ayat lainnya adalah: Al-Baqarah (ayat 206 ), An-Nisa' (ayat 166-169 ), Al-Maidah (ayat 33-37), Al-Anfal (ayat 9-14), Al-

Hijr (ayat 16-18), Al-Isra' (ayat 110-111), Al-Anbiya' (ayat 70), As-Saffat (ayat 1-10), Ad-Dukhan (ayat 43-50), Al-Jathiya 

(ayat 7-11), Al-Ahqaf (ayat 29-34), Ar-Rahman (ayat 32-44), Al-Haqqah (ayat 25-37), Al-Buruj (ayat 1-22), Al-A'la (ayat 1-

19), Az-Zalzalah (ayat 1-8), An-Nasr (ayat 1-3). 

Ayat Pembatal Sihir 

Ayat Untuk Pembatal sihir adalah semua ayat dalam al Qur’an yang bercerita tentang sihir dengan 

tujuan untuk melepas dan menawarkan kekuatan sihir. 

 Surat Yunus : 81 – 82 

 

ْحُر ِإنَّ اَّللََّ َسيُ ْبِطُلُو ِإنَّ اَّللََّ ال ُيْصِلُح َعَمَل ف َ  ُتْم ِبِو السِّ ا أَْلَقْوا َقاَل ُموَسى َما ِجئ ْ َلمَّ
ُ اْلَْقَّ ِبَكِلَماتِِو َوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِمونَ  اْلُمْفِسِدينَ  قُّ اَّللَّ . َوُيُِ  

Artinya: “Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata kepada mereka : “Apa yang kamu 

lakukan itu adalah sihir, sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya”. 

Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang 

membuat kerusakan. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapan-Nya, 

walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya).” (QS. Yunus [10]: 81-82) 

 



Ayat lainnya adalah : Surat Al A’raf : 117-122, Surat Thaha : 69-70, Al-Furqan (ayat 32 ), Anbiya' (ayat 70 ), An-Nur 

(ayat 39 ), Al-Isra' (ayat 81 ), Fussilat ayat 42 ), Fatir ayat 10 ), Anbiya' (ayat 18 ), Al-A'raf (ayat 18 ), Kahfi (: ayat 98 ), 

Taha (ayat 69) 

Ayat-Ayat Syifa. 

Ayat syifa adalah ayat yang dibacakan dengan tujuan untuk penyembuhan penyakit yang bersifat 

medis, atau meringankan penyakit.  

 Surat Al Isra’ ayat 82 : 

 َونُ َنزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُىَو ِشَفاٌء َوَرْْحٌَة لِْلُمْؤِمِنيَ 

Artinya:“Dan kami turunkan Al Qur’an yang dia itu sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang 

yang beriman.” 

 At Taubah 14-15 

ُ ِِبَْيِديُكْم َوُُيْزِِىْم َويَ ْنُصرُْكْم َعَلْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر قَ ْوٍم  بْ ُهُم اَّللَّ َقاتُِلوُىْم يُ َعذِّ
ُ َعِليٌم ُمْؤِمِنيَ  ُ َعَلى َمْن َيَشاُء َواَّللَّ .   َويُْذِىْب َغْيَظ قُ ُلوِِبِْم َويَ ُتوُب اَّللَّ

 َحِكيمٌ 

Artinya: “Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan) tangan-

tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta 

melegakan hati orang-orang yang beriman”. 

 Yunus 57 

ُدوِر َوُىًدى َوَرْْحٌَة ََي أَي َُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم  َمْوِعَظٌة ِمْن َربُِّكْم َوِشَفاٌء ِلَما ِف الصُّ
 لِْلُمْؤِمِنيَ 

 
Artinya: “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”. 

 Ash Syuraa 80 

 َوِإَذا َمِرْضُت فَ ُهَو َيْشِفيِ 

Artinya: “dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku” 

 Ayat lainnya : An-Nahl ( surah 16 : ayat 67-69) 



Ayat-Ayat Khusus 

Ayat-ayat berikut ini bukan peng-klasifikasian atau pengkhususkan apalagi membuat syariat baru. 

Ayat-ayat berikut ini berupa pencatatan beberapa ayat yang berkaitan dengan tehnis ruqyah 

untuk jenis penyakit tertentu.  

 

1. Ayat Untuk Menyembelih (ayat yang dibacakan sebelum menyembelih atau meniatkan untuk 

membunuh jin). 

 Al-anfaal ayat 17 

 فَ َلْم تَ ْقتُ ُلوُىْم َوَلِكنَّ اَّللََّ قَ تَ َلُهْم َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ اَّللََّ َرَمى 
Artinya : “Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allahlah 

yang membunuh  mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-

lah yang melempar”. 

2. Ayat Untuk Penghancur (membuka shied, menghancurkan kekuatan penyakit) 

 Al-Hasyr 21 

ًعا ِمْن َخْشَيِة اَّللَِّ  َلْو أَنْ َزْلَنا َىَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبلٍ  َلَرأَيْ َتُو َخاِشًعا ُمَتَصدِّ  

Artinya : “Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran Ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan 

melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah”. 

Ayat lainnya:Al-waqiyah 56, fathir ayat 10, kahfi 98. 

3. Ayat Untuk Penarik (penyakit, kotoran dan benda sihir, jin dll) 

 Almu’minuun 115: 

َنا ال تُ ْرَجُعونَ  َا َخَلْقَناُكْم َعبَ ثًا َوأَنَُّكْم ِإلَي ْ ُتْم أَّنَّ  أََفَحِسب ْ
Artinya: “Maka apakah kamu mengira, bahwa Sesungguhnya kami menciptakan kamu secara 

main-main(saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?”. 

 Al-Baqarah 148: 

يًعا ِإنَّ اَّللََّ  ُ َجَِ َراِت أَيْ َنَما َتُكونُوا ََيِْت ِبُكُم اَّللَّ  َعَلى  َوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُىَو ُمَولِّيَها فَاْسَتِبُقوا اْْلَي ْ

 ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

Artinya : “Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka 

berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan 



mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu”. 

4. Ayat Untuk Pendinding (Membentengi lokasi yang sudah disembuhkan, melindungi tubuh dll) 

 Surat Yasin ayat 9  

َناُىْم فَ ُهْم ال يُ ْبِصُرونَ  ا فََأْغَشي ْ ا َوِمْن َخْلِفِهْم َسدًّ  َوَجَعْلَنا ِمْن بَ ْيِ أَْيِديِهْم َسدًّ

Artinya : “Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding 

(pula),dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat”. 
Ayat lainnya :Al-isra’ 45, Al Kahfi 94-95, al Mu’minuun 100, al Furqaan 53, Fushilat 5, al Hadid 13 

5. Ayat Penakluk. 

 An-Naml ayat 30-31 

 ِإنَُّو ِمْن ُسَلْيَماَن َوِإنَُّو ِبْسِم اَّللَِّ الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

 َأال تَ ْعُلوا َعَليَّ َوْأتُوِن ُمْسِلِميَ 
Artinya : “Sesungguhnya surat itu, dari SuIaiman dan Sesungguhnya (isi)nya: "Dengan menyebut 

nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku 

sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri". 

6. Ayat Untuk Pukulan (digunakan ketika menepuk/memukul tubuh pasien) 

 Al-Nahl 126 : 

ُتْم فَ َعاقِ  اِبرِينَ َوِإْن َعاقَ ب ْ ٌر لِلصَّ ُتْم ِبِو َولَِئْن َصبَ ْرُُتْ ََلَُو َخي ْ ُبوا ِبِْثِل َما ُعوِقب ْ  

Artinya : “Dan jika kamu memberikan balasan, Maka balaslah dengan balasan yang sama dengan   

siksaan yang ditimpakan kepadamu”. 

 

 Al-Anfaal 50. 

 َوَلْو تَ َرى ِإْذ يَ تَ َوَّفَّ الَِّذيَن َكَفُروا اْلَمالِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَىُهْم َوَأْدََبَرُىْم َوُذوُقوا َعَذاَب  

 اْْلَرِيقِ 
 



 Artinya : Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya 

memukul muka dan belakang mereka (dan berkata): "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang 

membakar" 

Doa-Doa Rasulullah 

1. Do’a meminta pertolongan dan kekuatan. 

رُ   َحْسبُ َناهللاُ َونِْعَم اْلَو ِكْيُل،نِْعَم اْلَمُولَىَونِْعَم النَِّصي ْ

Artinya: “Cukuplah Allah bagi kami dan dia sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik pelindung, sebaik 

penolong.” 

ِمْيُع  َما ِء َوُىَوالسَّ ِو َشْي ٌء ِفْ اأَلْرِض َواَل ِف السَّ ِبْسِم هللِا الَِّذ ْي اَل َيُضرُّ َمَع اْسِْ

 اْلَعِلْيُم 

Artinya: “Dengan  nama  Allah Yang  karena  bersama nama-Nya tidak ada sesuatu apapun 

dilangit atau di bumi mampu mendatangkan  bahaya, dan Dialah Maha Mendengar  lagi Maha 

Mengetahui.” 

ا ِت ِمْن َشرِّ َما َخَلَق   نَ ُعْوُذ ِبَكِلَما ِت هللِا التَّا مَّ

Artinya: “Kami berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang  sempurna dari kejahatan makhluk 

yang Dia ciptakan”. 

 

2. Doa Syifa (untuk penyakit fisik, psikis, gangguan jin dan sihir) 

 

 َنْسَأُل هللَا اْلَعِظْيَم َربَّ اْلَعْر ِش اْلَعِظْيِم َأْن َيْشِفَيُكمْ 

Artinya: “Kami memohon kepada Allah yang Maha Agung, Pemilik singgasana yang agung, 

semoga  Dia menyembuhkan  kamu sekalian.”  



ا ِفْ اَل ِشَفاَء ِإالَِّشَفا ُؤَك  اَللَُّهمَّ أَْذِىِب اْلَبْأَس َربَّ النَّاِس، ِاْشِف َو أَْنَت ا لشَّ

 ِشَفاًءاَل يُ َغاِدُرَسَقًما

Artinya: “Ya Allah, hilangkan penyakit ini, wahai Penguasa seluruh manusia, sembuhkanlah! 

Engkaulah yang menyembuhkan, tidak ada kesembuhan  kecuali kesembuhan dari-Mu,  

sembuhkanlah dengan kesembuhan  sempurna tanpa meninggalkan  rasa sakit.” 

ُدَوُُنَاِذرُ  ِبْسِم هللِا، ِبْسِم هللِا، ِبْسِم هللِا،نَ ُعْوُذ ِبِعزَِّةهللِا َو ُقْد َرتِِو ِمْن َشرِّ َما  َنَِ

Artinya: “Dengan nama Allah, dengan Nama Allah, dengan nama Allah, kami berlindung dengan 

keperkasaan Allah dan kekuasaan-Nya dari kejahatan yang kau hadapi dan kami hindari”. 

3. Doa Penyiksa 

Allahumma Inna Naj’aluka Fi Nuhurihim, Wa Na’udzubika min Syururihim 

“Ya Allah, sesungguhnya aku menjadikan Engkau di leher mereka (agar kekuatan mereka tidak 

berdaya) dan aku berlindung dari keburukan mereka.“. 

 

Untuk Tutorial Ruqyah dan 50 Tehnik Self Healing (Ruqyah Mandiri), silahkan kunjungi website 

Rehab Hati di www.nai-foundation.com  

Salam Tauhid,  

Nuruddin Al Indunissy 

http://www.nai-foundation.com/

