Bolehkah Meruqyah Dengan Surat Al-Baqarah Untuk Orang Sakit

BOLEHKAH MERUQYAH DENGAN SURAT AL-BAQARAH UNTUK ORANG SAKIT
Asy Syaikh Shalih Fauzan bin Abdillah al Fauzan حفظه الله
Pertanyaan:
Sebagian orang yang biasa melakukan ruqyah memerintahkan kepada pasiennya untuk
membaca surah al-Baqarah secara utuh satu surah dalam satu majelis, dan sebagian lagi
mengatakan tidak ada dalil yang mengkhususkan perkara tersebut.
Apakah boleh membaca surah al-Baqarah secara keseluruhan kepada orang sakit?
Jawaban:
Perkara ini (membaca al-Baqarah secara utuh kepada orang sakit) tidak ada dasarnya,
membacanya secara utuh bisa memberatkan dan juga tidak ada dalilnya. Akan tetapi, yang
dibacakan pada orang sakit adalah tiga surah: al-Ikhlas, al-Falq, dan an-Nas, juga bisa
dengan al-Fatihah atau dengan ta’awwudz (doa perlindungan), yang disyariatkan yang ini
semua merupakan sebab-sebab kesembuhan yg terbesar dengan izin Allah. Adapun
membaca al-Baqarah secara utuh maka tidak ada dalilnya, tetapi yang ada dalilnya adalah
syaithon akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah al-Baqarah.
Na’am
Sumber: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=151955#entry711354
Alihbahasa : Syabab Forum Salafy
*** ***
: اﻟﺴﺆال
ﺑﻌﺾ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟﺮﻗﻴﺔ ﻳﺄﻣﺮ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﺑﺄن ﻳﻘﺮأ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ واﺣﺪة و اﻟﺒﻌﺾ اﻻﺧﺮ ﻳﻘﻮل ﻟﻴﺲ
ﺷﻲ ؟
ﻫﻨﺎك دﻟﻴﻞ ﻳﺨﺼﺺ ذﻟﻚ ﻫﻞ ﻗﺮاءة ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻓﻴﻬﺎ
ْ
: ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ
 ﺳﻮرة اﻹﺧﻼص:  إﻧﻤﺎ ﻳﻘﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻳﺾ اﻟﺴﻮر اﻟﺜﻼث،  و ﻻ ورد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ،  ﻗﺮاءة اﻟﺒﻘﺮة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻫﺬا ﻳﺸﻖ، ﻻ اﺻﻞ ﻟﻬﺬا
 و ﻫﺬا ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻷﺳﺒﺎب ﻟﻠﺸﻔﺎء ﺑﺄذن اﻟﻠﻪ،  و ﻳﻌﻮذ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺬات اﻟﺸﺮﻋﻴﻪ،  ﺗﻘﺮأ ﻋﻴﻠﻪ ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ، و اﻟﻔﻠﻖ و اﻟﻨﺎس
 إﻧﻤﺎ ورد )أن اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻳﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺬي ﺗﻘﺮأ،  أﻣﺎ ﻗﺮاءة اﻟﺒﻘﺮة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻬﺬا ﻣﺎ ورد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ أﻧﻪ ﺗﻘﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻳﺾ،
 ﻧﻌﻢ. (ﻓﻴﻪ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة
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