Nota Rawatan

AYAT 7 MUNJIYAT (Ayat-Ayat Pelindung & Penyelamat)
Ayat Tujuh/Ayat Munjiyat ini biasanya diamalkan sebagai ikhtiar untuk
keselamatan diri dan pelindung dari pelbagai kesulitan dan kesusahan, serta
untuk melepaskan diri dari masalah. Elok sekali sekiranya digabungkan
dengan Ayat-ayat Manzil dan Syifa’ untuk pendinding diri yang lebih ampuh
dari segala macam kesulitan, gangguan makhluk halus serta sebagai
penawar pelbagai jenis penyakit.
Cara pengamalan Ayat 7 ini, bergantung kepada kaedah yang disampaikan oleh guru masing-masing.
Kalau mengikut apa yang saya pelajari, kaifiat pengamalannya adalah dibaca Ayat 7 ini sebanyak 7x
waktu pagi dan 7x waktu petang selama 7 hari berturutan. Selepas itu diamalkan sekali pada pagi dan
petang.
Intipati mesej yang terkandung dalam ayat-ayat ini adalah total submission to Allah’s will…penyerahan
mutlak kepadaNya, hanyalah Dia tempat kita bergantung dan hanya kepada Dialah tempat kita
berlindung, hanyalah Dia tempat meminta…bukan kepada makhluk kerana makhluk tiada kuasa apaapapun. Allahlah yang Maha Berkuasa atas segala-galanya. Perhatikanlah keindahan maksud yang ayat
terakhir: “Cukuplah bagiku: Allah (yang menolong dan memeliharaku); kepadaNyalah hendaknya
berserah orang-orang yang mahu berserah diri”. Kalau kita hayati sepenuhnya, hati kita akan jadi
lebih teguh, jiwa kita lebih tenang dan kita tidak akan takut dan gusar menghadapi apapun karenah
duniawi ini…

       
1. At-Taubah:51
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Katakanlah (wahai Muhammad): “Tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa
yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dia-lah Pelindung yang menyelamatkan kami, dan (dengan
kepercayaan itu) maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal”.
2. Yunus:107
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Dan jika Allah mengenakan engkau dengan sesuatu yang membahayakan, maka tiada sesiapa pun yang
akan dapat menghapuskannya melainkan Dia; dan jika Ia menghendaki engkau beroleh sesuatu
kebaikan, maka tiada sesiapapun yang akan dapat menghalangi limpah kurniaNya. Allah melimpahkan
kurniaNya itu kepada sesiapa yang dikendakiNya dari hamba-hambaNya, dan Dia lah yang Maha
Pengampun lagi Maha Mengasihani.
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3. Hud:6
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Dan tiadalah sesuatupun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang
menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu
tersurat di dalam Kitab (Lauh mahfuz) yang nyata (kepada malaikat-malaikat yang berkenaan).
4. Hud : 56
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Kerana sesungguhnya aku telah berserah diri kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu! Tiadalah
sesuatupun dari makhluk-makhluk yang bergerak di muka bumi melainkan Allah jualah yang
menguasainya. Sesungguhnya Tuhanku tetap di atas jalan yang lurus.
5. Al- Ankabut: 60
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Dan (ingatlah) berapa banyak binatang yang tidak membawa rezekinya bersama, Allah jualah yang
memberi rezeki kepadanya dan kepada kamu; dan Dia lah jua Yang Maha Mendengar, lagi Maha
Mengetahui.
6. Fathir: 2
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Apa jua jenis rahmat yang dibukakan oleh Allah kepada manusia, maka tidak ada sesuatupun yang
dapat menahannya; dan apa jua yang ditahan oleh Allah maka tidak ada sesuatupun yang dapat
melepaskannya sesudah itu. Dan (ingatlah) Dia lah sahaja yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
7. Az-Zumar: 38
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Dan demi sesungguhnya! Jika engkau (wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang musyrik) itu:
“Siapakah yang mencipta langit dan bumi?” Sudah tentu mereka akan menjawab: “Allah”. Katakanlah
(kepada mereka): “Kalau demikian, bagaimana fikiran kamu tentang yang kamu sembah yang lain dari
Allah itu? Jika Allah hendak menimpakan daku dengan sesuatu bahaya, dapatkah mereka mengelakkan
atau menghapuskan bahayaNya itu; atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, dapatkah
mereka menahan rahmatNya itu?” Katakanlah lagi: “Cukuplah bagiku: Allah (yang menolong dan
memeliharaku); kepadaNyalah hendaknya berserah orang-orang yang mahu berserah diri”.
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