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Bahagia Bersama Al Qur’an 

(catatan Oase Ramadhan seri-3) 

Oleh : Akhmad Irham Faujik, S.Si 

Tiba juga perjalanan pada kamis ketiga di bulan 

Ramadhan tahun ini. Saatnya keluarga besar DPM 

PTSP Provinsi Jawa Timur duduk bersama kembali. 

Siang tadi Kamis (29/04) selepas menunaikan 

sholat dhuhur berjamaah, memanfaatkan jam 

istirahat mereka bersiap menyimak mauidhoh 

hasanah. 

Seperti namanya, Oase Ramadhan, seolah gelaran 

ini menjadi semacam mata air di tengah gurun 

pasir. Jamaah berkesempatan mereguk guyuran 

hikmah demi melegakan dahaga akan ilmu. Kali ini 

KH. Ahmad Muzakky Al Hafidz hadir dan mendedah 

tema “Bahagia bersama Al Qur’an”.  

To the point, Kyai Muzakky mengajak jamaah 

membuka Al Qur’an Surat Yunus ayat 57. Dalam 

ayat tersebut Allah menyatakan, jelas Imam Besar 

Masjid Al Akbar Surabaya itu, bahwa ada empat 

fadhilah diturunkannya Al Qur’an kepada umat 

manusia. 

“Al Qur’an sebagai mauidhoh atau solusi, sebagai 

obat penyakit hati, sebagai petunjuk atau sistem 

kontrol dan proteksi, dan terakhir adalah sebagai 

rahmat atau bentuk kasih sayang Allah,” terang 

Kyai Muzakky.  

 

Satu per satu fadhilah dielaborasi dengan bahasa 

yang lugas dan sederhana, sehingga mudah 

ditangkap jamaah. Sebagai contoh misalnya ihwal 

fadhilah kedua ; sebagai obat, Kyai Muzakky 

menjelaskan, “Kenapa yang disebut hanyalah 

penyembuh bagi penyakit yang di dalam dada? 

Penyakit yang fisik tidak? Karena sejatinya sumber 

dari segala penyakit datangnya adalah dari 

penyakit hati.” 

Sebagaimana jamak diketahui, di hati inilah 

bersarang berbagai penyakit seperti takabbur dan 

iri hati atau hasad. Cara seperti apakah yang bisa 

ditempuh demi memberikan terapi atas penyakit 

hati itu melalui Al Qur’an?  

Kyai Muzakky memberikan arahan teknis. “Setelah 

berwudlu, tatalah niat dalam hati, dan dengan 

yakin panjatkan doa, ‘Ya Allah, dengan keberkahan 

Al Qur’an yang akan kubaca, sembuhkanlah 

penyakit hasad yang sedang hinggap di hatiku’, 

lalu baca ta’awudz dan mulailah membaca Al 

Qur’an.” 

Kyai Muzakky pun mengingatkan, dari keempat 

fadhilah Al Qur’an tersebut, tidak akan bisa diakses 

kecuali ada iman di hati. 

Jamaah tampak khusyu’ menyimak penjelasan 

Kyai Muzakky. Saat dibuka sesi tanya jawab, 

mereka sangat antusias. Empat jamaah 

menyampaikan respon dan pertanyaan. Salah 

satunya ialah praktik membaca surat atau ayat 

tertentu dari Al Qur’an, dan meniupkannya pada 

air sebagai media pengobatan. Kyai Muzakky 

menegaskan itu adalah tradisi yang baik dan juga 

dianjurkan. 

 

Selepas sesi mauidhoh hasanah berakhir, sebagian 

jamaah menggenapi acara Oase Ramadhan 

dengan tadarrus bersama. Tak lupa disambung 

dengan tahlilan demi mendoakan pegawai DPM 

PTSP Provinsi Jatim yang sudah berpulang.(aif) 


