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Nasihat dan Himbauan 

Sebagai insan yang berakal tentu dalam segala hal termasuk memutuskan perkara 

selalu memperhitungkan untung dan rugi. Terlebih dalam urusan yang berkaitan dengan 

agamanya. Kita hidup di dunia hanya sekali, sehingga tentunya tidak mau terjatuh dalam 

kerugian dan kesesatan. Hal ini disebabkan sesatnya seseorang di dunia tentunya akan 

menjadi kesengsaraan kelak di akhirat. 

 Namun seiring dengan perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi, seringkali 

manusia lupa akan tujuan hidupdan cara menghadapi kehidupan sebagaimana yang 

terkandung dalam Al Qur’an dan As Sunnah sesuai dengan jalan pemahamannya para 

generasi pendahulu yang sholih. Oleh karena itulah penulis berusaha menyuguhkan sebuah 

karya kecil untuk bangsaku terkhusus lagi bagi saudara seiman berupa sebuah tulisan kecil 

yang membahas tentang fenomena ghoib yang berada di sekitar kita dan bagaimana cara 

yang telah diajarkan oleh agama kita yaitu Islam, agar kita bisa selamat di dunia dan akhirat. 

 Fenomena ghoib itu adalah gangguan makhluq halus yang bernama jin. Berkaitan 

dengan itu maka penulis memberi judul karya kecil ini dengan sebutan ruqyah atau biasa 

dikenal dengan mantra atau rapalan. Perlu pembaca ketahui bahwa istilah mantra 

merupakan istilah yang telah dikenal sejak dahulu sebelum Indonesia merdeka, bahkan 

sejak zaman sebelum Masehi yaitu zaman sepeninggal Nabi Sulaiman ‘alaihissalam.  

 Kesan mayoritas kita tatkala mendengar istilah “mantra” maka maksudnya adalah 

sebuah kekuatan mistik yang tergantung pada alunan mantra itu sendiri. Apalagi jika mantra 

tersebut diucapkan oleh seorang tua berjenggot, berambut panjang, berikat kepala, 

berpakaian serba hitam, bersuara serak-serak basah, dan semisalnya sehingga akan 

membuat kesan menyeramkan dan membuat bulu kuduk merinding.  

 Nah, lantas apakah itu mantra atau ruqyah? Apakah memang semua mantra itu 

syirik dan harom? Apa saja jenis-jenis mantra? Apakah mungkin di zaman sekarang ini 

fenomena kerasukan jin, sihir, dan hal-hal semisalnya terjadi? Maka insya Allah, kitab kecil 

ini akan berusaha memberikan jawabannya sesuai ajaran Islam yang dibawa oleh Rosulullah 

shollallahu ‘alaihi wa sallam. Selamat membaca. 
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Latar Belakang Penulisan Kitab Ini 

Beberapa hal yang menjadi latar belakang penulisan kitab ini antara lain : 

a. Sejak kecil penulis sering melihat peristiwa aneh di kampung yaitu fenomena 

kesurupan yakni kondisi di mana seseorang yang perbuatan dan ucapannya 

ngelantur atau di luar kesadaran padahal tidak dalam kondisi mabuk. (wilayah 

tempat tinggal penulis berada di wilayah Madiun yang berdekatan dengan Ponorogo 

yang memang dikenal sebagai salah satu “pusat” perklenikan di Jawa Timur -ed) 

 

b. Terpanggilnya penulis atas peristiwa-peristiwa serupa berupa berbagai gangguan 

ghoib yang dialami oleh penduduk sekitar, jama’ah pengajian, santri pondok 

pesantren, dan juga anggota masyarakat umum lainnya bahkan sampai level pejabat. 

 

c. Atas anugerah dari Allah Ta’ala terhadap penulis berupa diberi kemudahan belajar 

ilmu agama dengan pemahaman salaful ummah, dan terkhusus lagi mendapatkan 

kesempatan belajar tentang ruqyah kepada Asy Syaikh Muhammad Al Imam 

hafizhohullah di Kota Ma’bar Yaman tatkala penulis belajar di sana beberapa waktu. 

 

d. Permohonan sebagian santri dan juga korban gangguan jin agar di kemudian hari 

mereka dapat memiliki pengetahuan tentang bagaimana tuntunan Islam terkait 

masalah ini sehingga tidak tergantung kepada orang lain. 

 

e. Dalam rangka memberikan pengetahuan kepada umat Islam secara umum terkait 

dengan tuntunan Islam tentang hal ini, sehingga dapat menjaga ‘aqidah dan 

keimanan mereka dari hal-hal yang bisa menggerogotinya. 
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Ar Ruqyah Asy Syar’iyyah (Ruqyah Yang Syar’i) 

A. Latar Belakang Penulisan Risalah Ar Ruqyah Asy Syar’iyyah 

- Menyebarkan warisan tuntunan Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam 

- Membentengi ‘aqidah Islamiyyah dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang 

- Ta’awwun (tolong menolong) dalam kebaikan dan ketaqwaan 

 

B. Pengertian Ar Ruqyah Asy Syar’iyyah dan Syarat-Syaratnya 

- Secara bahasa : ruqyah adalah mantra atau rapalan 

- Secara istilah : suatu kumpulan rapalan/ucapan kesembuhan dari penyakit atau agar 

terhindar dari berbagai bahaya dan bencana. 

- Syar’iyyah : mantra-mantra atau rapalan-rapalan yang berisi bacaan ayat-ayat Al 

Qur’an atau do’a-do’a yang sesuai syari’at Islam. 

- Syarat-syarat ar ruqyah asy syar’iyyah : 

1. Yang dibaca adalah ayat-ayat Allah Ta’ala, nama-nama Nya, atau sifat-sifat Nya 

dan tidak boleh dipotong-potong. 

2. Menggunakan bahasa ‘Arob atau bahasa yang diketahui arti dan makna nya 

dengan jelas. (info : bahasa ‘Arob merupakan satu-satunya bahasa yang tidak 

bisa diutak-atik atau dirusak tata bahasanya. Contoh : Fa’il atau pelaku itu 

selamanya harus marfu’ meskipun ada di awal, tengah atau akhir sebuah 

kalimat.) 

3. Meyakini sepenuh hati bahwasanya bacaan ruqyah itu tidak bisa memiliki 

pengaruh dengan sendirinya melainkan dengan izin Allah Ta’ala. 

 

C. Manfaat dari Ar Ruqyah Asy Syar’iyyah  

- Menjaga kesehatan lahir dan batin � sebagaimana contoh do’a tatkala memasuki 

suatu daerah/tempat yang asing atau ditakuti yakni : A’uudzu bi kalimaatillaahit 

taammaati min syarri maa kholaq (Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah 

yang sempurna dari kejelekan apa-apa yang diciptakan-Nya). 

- Menyembuhkan atau mengobati dari penyakit, atau rasa sakit, atau kejelekan � 

sebagaimana contoh do’a ketika keluar rumah yakni : Bismillaahi tawakkaltu 

‘alallaahi Laa hawla wa Laa quwwata illaa billaah (dengan nama Allah, aku 

bertawakkal kepada Allah, tiada daya dan upaya kecuali dengan-Nya). 

- Membentengi jiwa raga dari gangguan jin � sebagaimana contoh adab ketika mau 

tidur yakni membaca ayat Kursi, do’a mau tidur, dan semisalnya. 

- Sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah Ta’ala yakni berupa rasa tawakkal 

(ketergantungan) hanya kepada Allah Ta’ala. 

- Sebagai sarana tolong menolong dalam ketaqwaan dan kebaikan. 
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- Merontokkan gangguan jin berupa sihir, guna-guna, susuk, kesurupan, gila karena 

gangguan jin, penyakit ‘ain (kena mata), jimat, pellet, santet, dan semisalnya. 

 

D. Langkah-Langkah Sebelum Meruqyah dan Syarat Bagi Seorang Peruqyah 

- Seorang lelaki Muslim yang bertauhid dengan benar : adapun jika peruqyah nya 

wanita, maka sepengetahuan penulis belum pernah dinukil hal ini. Dan juga 

keumuman wanita itu lemah fisik, akal dan agamanya. 

- Berpegang teguh dan membekali diri dengan syari’at Islam seperti : 

1. ‘Aqidah yang benar : sudah memahami prinsip-prinsip ‘aqidah Islamiyyah 

2. Ibadah yang benar : beribadah di atas dasar ikhlash dan ittiba’ur rosul shollallahu 

‘alaihi wa sallam 

3. Akhlaq yang baik : sehingga bisa sebagai ajang dakwah kepada orang lain 

4. Manhaj yang benar : karena sebagian jin pun memiliki syubhat-syubhat terkait 

permasalahan manhaj. 

5. Memiliki pengetahuan tentang alam ghoib dengan benar : dikarenakan tidak 

boleh bagi seorang pun untuk berbicara tentang hal-hal ghoib kecuali dilandasi 

dalil. Hal ini agar tidak tertipu dengan tipu daya jin. 

6. Membekali diri dengan ilmu tentang ruqyah yang benar 

- Bisa membaca Al Qur’an dengan benar sesuai ilmu tajwid � karena jika bacaannya 

salah, maka bisa merubah arti bacaannya dan menjadi tidak ada pengaruh apa-apa. 

Dan terkadang hal ini justru menjadi bahan ejekan jin yang mengganggu tersebut.  

 

E. Praktek Ar Ruqyah Asy Syar’iyyah 

- Diagnosa, dengan cara : 

1. Ajukan beberapa pertanyaan : Apakah sering pusing, mual, bagian dada terasa 

sesak, atau mudah marah dengan tanpa sebab-sebab yang wajar ? 

2. Ajukan pertanyaan : Apakah sering mimpi buruk seperti melihat hewan buas atau 

menjijikkan, berjumpa orang menakutkan yang tidak dikenal, jatuh dari tempat 

tinggi, dan mimpi-mimpi buruk lainnya ? 

Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab iya, maka hal ini adalah sebagai 

indikasi awal bahwasanya orang tersebut terkena gangguan jin. 

 

Adapun terkait mimpi, maka ada 3 jenis mimpi pada manusia : 

1. Mimpi yang hanya sekedar bunga tidur  

2. Mimpi dari Allah berupa mimpi yang baik 

3. Mimpi dari jin berupa ketakutan-ketakutan atau terror-teror atau semisalnya 

 

- Sebelum memulai, maka : 

1. Siapkan tempat yang bersih dari kemungkinan masuknya jin jahat seperti 

menyingkirkan gambar-gambar bernyawa, musik dan alat musik, anjing, lelaki 
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yang memakai emas atau sutra, wanita dan lelaki yang bukan mahrom 

bercampur baur, dan semisalnya. 

2. Siapkan air zamzam, atau air putih yang telah dibacakan ayat-ayat ruqyah, alat 

pukul sebagai hal khusus jika sewaktu-waktu diperlukan dalam kondisi terpaksa, 

teman peruqyah yang diperlukan untuk meneruskan bacaan ayat-ayat ruqyah 

jika si peruqyah awalnya kelelahan, jika yang diruqyah adalah wanita maka harus 

ada pendampingan dari mahromnya, kurma ajwa jika ada, mushaf Al Qur’an yang 

diperlukan jika si peruqyah tidak hafal ayat-ayat ruqyah, habbatussauda’ dan 

minyak zaitun sebagai obat fisik jika selesai diruqyah. 

 

- Pada saat memulai, maka : 

1. Mengikhlaskan niat  

2. Memohon pertolongan kepada Allah Ta’ala dan bertawakkal sepenuhnya 

kepada-Nya 

3. Mendiagnosa si pasien 

4. Agar lebih bisa berdampak bagi jin pengganggu tersebut, maka dibacakan ayat-

ayat ruqyah sambil memegang ubun-ubun si pasien atau pada bagian yang terasa 

sakit. Dan jika berlawanan jenis, maka tidak boleh bersentuhan sama sekali dan 

cukup dari balik hijab. Info : getaran ubun-ubun orang yang normal dengan yang 

diganggu jin akan terasa berbeda. 

5. Harus diberitahukan kepada pihak keluarga bahwasanya resiko terparah dari 

proses ruqyah adalah kematian si pasien jika memang jin penganggunya itu kuat. 

Maka dari itu, ketika meruqyah harus dihadiri pihak keluarga si pasien. 

6. Mulai dibacakan ayat-ayat ruqyah dengan tartil dan penghayatan terhadap 

maknanya. 

 

Ruqyah pertama : yaitu dengan ruqyah singkat dengan membacakan surat Al 

Fatihah dan ayat Kursi. Kemudian sambil melihat apakah ada reaksi dari si pasien 

seperti adanya getaran pada ujung-ujung anggota badan, kepanasan, kedinginan, 

pusing, memberontak, atau teriak. Beberapa contoh ayat-ayat ruqyah lainnya : Al 

Baqoroh ayat 102-103, Yunus ayat 81-82, Thoha ayat 69, Al A’rof ayat 118-122, Al 

Falaq dan An Nas. 

 

Tindak lanjut : minum air yang telah dibacakan ayat-ayat ruqyah, minum air 

zamzam sambil berdo’a memohon kesembuhan dikarenakan air zamzam itu 

dapat bermanfaat sesuai dengan harapan orang yang meminumnya, minum air 

tumbukan daun bidara, minum air habbatussauda’. 

 

Ruqyah penuh : minimal 1x – 3x ruqyah, bisa dengan dibacakan surat Al Baqoroh 

dari awal sampai selesai.  
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Meruqyah tempat tinggal atau rumah : bersihkan rumah dari semua jenis buhul, 

jimat, rajah-rajah, gambar bernyawa, anjing, musik dan alat musik, dan 

semisalnya. Kemudian percikkan air yang telah dibacakan ayat-ayat ruqyah ke 

seluruh ruangan dalam dan luar rumah. Kemudian dibacakan do’a-do’a 

perlindungan dari gangguan jin. 

 

Jika diperlukan, maka air yang telah dibacakan ayat-ayat ruqyah bisa pula dipakai 

untuk mandi bagi si pasien. 

 

 Jika si pasien memiliki hutang puasa kaffaroh seperti melanggar nadzar atau 

lainnya, maka segera ditunaikan. 

 

Obat-obatan yang diperlukan setelah diruqyah : air zamzam, minyak zaitun, air 

tawar, habbatussauda’, daun bidara, dan madu. 

 

Tempat yang idela untuk meruqyah : ruang tamu atau ruang tunggu atau 

ruangan lain yang cukup luas dan bebas dari barang pecah belah karena 

dikhawatirkan jika si pasien meronta-ronta maka akan memecahkan banyak 

barang. Juga agar jika si pasien meronta, maka pendamping peruqyah atau dari 

keluarga si pasien bisa membantu memegangi si pasien. 

 

Buku-buku panduan yang bermanfaat diberikan untuk si pasien : tuntunan 

wudhu’ dan sholat, tuntunan dzikir sehari-hari, tuntunan meruqyah diri sendiri, 

mushaf Al Qur’an, dan buku-buku pembahasan ‘aqidah Islamiyyah. 

 

Mengenali identitas si pasien : yakni terkait namanya, rumah tinggalnya apakah 

rumah sendiri atau mengontrak (dikarenakan seringkali rumah yang ditinggali 

tersebut dulunya pernah “dipagari” dengan mantra-mantra setan atau 

semisalnya), keluhan yang dirasakan, dan sejak kapan keluhan itu muncul. 

 

Meruqyah diri sendiri : membaca Al Qur’an dengan penuh penghayatan 

maknanya, membaca dzikir sehari-hari yang disyari’atkan, berdo’a memohon 

kesembuhan kepada Allah di waktu-waktu mustajab, puasa sunnah, atau 

bersedekah (dikarenakan sedekah merupakan salah satu penolak bala’). 

 

Tindakan lanjutan setelah diruqyah : jika masih dirasakan belum sembuh maka 

terus diruqyah, lalu banyak-banyak diberi nasihat-nasihat yang baik terkhusus 

nasihat agar senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Islam yang benar. Jika jin 

pengganggu tersebut ternyata cukup membandel dan kuat, maka insya Allah 

akan dibahas pada bab khusus terkait penanganan kondisi seperti ini. 
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Beberapa nasihat untuk si pasien : menjaga sholat berjama’ah bagi laki-laki, 

berwudhu’ sebelum tidur disertai membaca ayat Kursi, Al Ikhlash, Al Falaq, An 

Nas, Al Mulk, dan do’a hendak tidur, membaca surat Al Baqoroh setiap hari, 

mendengarkan murottal Al Qur’an sesering dan sebanyak mungkin disertai 

penghayatan maknanya, membaca basmalah ketika hendak beraktifitas, jangan 

tidur sendirian, berteman dengan orang yang sholih dan menjauh dari orang 

yang jahat, menutupi aurot secara benar, dan tidak mendengarkan lagu atau 

musik. Hal-hal tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Jika masih belum 

sembuh maka dapat diruqyah kembali. 

 

Catatan penting bagi peruqyah : serahkan segala urusan kepada Allah Ta’ala, 

berharap kesembuhan orang yang diruqyah kepada Allah Ta’ala, tetap tawadhu’ 

(rendah hati) jika ternyata ia bisa menyembuhkan sang pasien dengan izin Allah, 

menasihati si pasien agar jangan memiliki ketergantungan kepada si peruqyah 

dan dinasihati agar si pasien bertawakkal kepada Allah Ta’ala, dan bagi si 

peruqyah jangan pernah merasa besar kepala karena telah berhasil 

menyembuhkan, karena segala kesembuhan itu datangnya dari Allah Ta’ala. 

 

Catatan penting bagi si pasien dan keluarganya : senantiasa bersabar dan 

mengharapkan pahala dari ujian yang Allah berikan kepada mereka terutama jika 

ternyata proses penyembuhannya butuh waktu lama, meyakini bahwasanya di 

balik ujian tersebut pasti ada hikmah yang besar, bertawakkal hanya kepada 

Allah Ta’ala dan tidak memiliki ketergantungan kepada makhluq, dan memohon 

kepada Allah Ta’ala agar diberi ganti yang lebih baik. 
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Ar Ruqyah Asy Syirkiyyah (Ruqyah Yang Syirik) 

A. Latar Belakang Penulisan Risalah Ar Ruqyah Asy Syirkiyyah 

- Banyaknya tersebar praktek ar ruqyah asy syirkiyyah di masyarakat 

- Membentengi umat Islam dari praktek atau keyakinan yang menyimpang terkait 

masalah ini 

- Ta’awwun (tolong menolong) dalam kebaikan dan ketaqwaan 

 

B. Pengertian Ar Ruqyah Asy Syirkiyyah dan Bahaya nya 

- Secara bahasa : ruqyah adalah mantra atau rapalan 

- Secara istilah : suatu kumpulan rapalan/ucapan kesembuhan dari penyakit atau agar 

terhindar dari berbagai bahaya dan bencana. 

- Syirkiyyah : mantra-mantra atau rapalan-rapalan yang mengandung kesyirikan 

- Bahaya menggunakan ar ruqyah asy syirkiyyah : 

1. Bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam atau murtad 

2. Minimalnya pelaku praktek ar ruqyah asy syirkiyyah terjatuh dalam dosa besar. 

3. Dapat menimbulkan permusuhan antar sesama manusia 

4. Membuat orang lain semakin jauh dari ajaran Islam yang benar 

 

C. Contoh-Contoh Ar Ruqyah Asy Syirkiyyah  

- Yang berbahasa ‘Arob : 

Terdapat dalam kitab Al Aufaq halaman 35 terbitan CV Putra Semarang bahwa jika 

lama tidak turun hujan maka disuruh ambil batu warna hitam lalu ditanam di bumi 

dekat dengan tanaman, maka akan datang hujan dengan ijin Allah. Dan ini contoh 

mantra untuk minta hujan (dengan tulisan ‘Arob yang tidak jelas dan tidak bisa 

diketahui makna nya) : 

١٣٩ء������١١١��٢٭    ٤٭�
 ١٣١د١١و١٩١١    ١٣٢٢١٨٢ط١١  
 ���                        ط                              ��

  

- Yang berbahasa Jawa :  

 
Terdapat dalam kitab AJIMANTRAWARA terbitan CV Buana Raya halaman 27 dengan 

kegunaan agar selamat dari gangguan roh jahat di tempat yang angker atau seram : 

“kun kanikun ingsun kun kowe kama salah ojo angganggu gawe aku ratuning kun” 

Dengan syarat harus puasa mutih 3 hari 3 malam mulai hari Selasa kliwon dan 

mantra dibaca sekali tanpa nafas. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. 

 

D. Ciri-Ciri Ar Ruqyah Asy Syirkiyyah 

- Bukan berasal dari ayat-ayat Allah, nama-nam Nya, atau sifat-sifat Nya. 
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- Tidak menggunakan bahasa ‘arob atau bahasa lainnya yang bisa dimengerti dengan 

jelas. 

- Diyakini memiliki khasiat atau manfaat dengan sendirinya. 

 

E. Nasihat  

- Hendaknya senantiasa meningkatkan ilmu agama Islam dengan benar agar selamat 

di dunia dan di akhirat. 

- Bahwasanya tidak semua hal yang secara spontan bisa berguna untuk sesuatu hal itu 

dibenarkan dalam Islam seperti hal nya ar ruqyah asy syirkiyyah tersebut. Dan hal 

yang seperti ini hukumnya harom dipelajari atau dipraktekkan. 

- Bagi si pasien hendaknya mempelajari dan mempraktekkan tata cara ibadah dengan 

benar seperti tata cara wudhu’ atau tayammum, tata cara sholat, dan semisalnya 

dari ibadah-ibadah wajib sehari-hari lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

BAB TENTANG DIAGNOSA 

A. Maksudnya adalah mempelajari gejala-gejala yang mungkin ada pada pasien dalam 

rangka agar bisa menentukan langkah-langkah yang tepat dalam penanganannya. 

 

B. Beberapa gejala orang yang terkena gangguan jin : 

- Pada saat terjaga : 

1. Banyaknya penyakit yang terasa berpindah-pindah pada bagian tubuh si pasien, 

padahal dokter ahli menyimpulkan tidak ada gangguan secara medis. 

2. Senang menyendiri, malas beraktifitas, dan banyak melamun. 

3. Sering merasa pusing mendadak atau panas mendadak tanpa sebab yang wajar. 

4. Emosi tidak stabil dengan tanpa sebab yang wajar seperti mudah marah karena 

hal sepele, kacau pikiran, mudah sedih, dan semisalnya. 

5. Tubuhnya sangat bau meskipun sudah mandi dan berminyak wangi. 

6. Tengkuk terasa berat dan tegang. 

7. Dada sering terasa sesak. 

8. Pinggang bagian bawah terasa panas dan nyeri. 

9. Dan lainnya 

 

- Pada saat tertidur : 

1. Sering mimpi buruk atau menakutkan seperti bertemu binatang buas, orang 

asing yang menakutkan, terjatuh dari tempat tinggi, atau semisalnya. 

2. Susah tidur atau sebaliknya yakni terlalu banyak tidur. 

3. Tertawa atau menangis atau mengigau di saat tidur. 

4. Bermimpi melihat kucing atau ular atau tikus atau semisalnya secara berulang-

ulang. 

5. Giginya bergemeletak di saat tidur nyenyak. 

6. Bermimpi bertemu orang yang aneh seperti tangannya sangat panjang atau 

dalam bentuk fisik aneh lainnya. 

 

- Gejala yang muncul saat diruqyah : 

1. Kesurupan 

2. Berteriak keras 

3. Dadanya terasa sesak 

4. Sangat ngantuk 

5. Tertawa tanpa sebab yang jelas 

6. Merasa pusing yang sangat 

7. Merasakan ada sesuatu yang keluar atau menjalar di tubuhnya 

8. Banyak mengeluarkan dahak atau muntah 

9. Dan lainnya 
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- Gejala umum yang biasa terjadi bahwa seseorang terkena gangguan jin : 

1. Dada terasa sesak tanpa sebab yang jelas 

2. Kepala terasa berat dan pusing tanpa sebab yang jelas 

3. Perutnya terasa mual tanpa sebab yang jelas 

4. Pikirannya kalut atau kacau tanpa sebab yang jelas 

 

C. Cara menyimpulkan hasil diagnosa : 

Jika dari sekian gejala tersebut ada pada si pasien atau sebagiannya saja, maka insya 

Allah, dia positif terkena gangguan jin. Terlebih lagi jika dokter menyatakan bahwa si 

pasien tersebut tidak sakit secara medis. 

 

D. Cara lain untuk mendiagnosa : 

Sang pasien diberi pertanyaan : 

1. Apakah sering pusing ? 

2. Apakah sering mual ? 

3. Apakah sering merasa dada nya sesak ? 

4. Apakah sering mimpi buruk seperti melihat hewan buas, jatuh dari ketinggian, 

manusia dengan sosok aneh atau menakutkan, dan semisalnya. 
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��� ���� ����� 
Gejala Yang Muncul Akibat Gangguan Jin Secara Lebih Luas 

 

Gejala umum yang terjadi sebelum diruqyah : 

1. Kondisi kejiwaan yang labil tanpa sebab yang jelas. Contoh : jika sebelumnya ceria, 

tiba-tiba menjadi murung tanpa sebab yang jelas. 

2. Banyaknya penyakit dan beraneka ragam macamnya yang ia rasakan dengan tanpa 

sebab yang jelas. 

3. Merasakan dada sesak terutama di waktu antara ‘Ashr sampai Maghrib. 

4. Tidak suka beraktifitas yang bermanfaat dan lebih senang menyendiri. 

5. Senang berkhayal berbagai macam pekerjaan namun tidak ada satu pun yang 

dikerjakan, atau berkhayal hal lainnya. 

6. Muncul bercak-bercak warna kuning atau coklat atau warna lainnya di kulit atau 

muncul benjolan-benjolan tanpa sebab medis. 

7. Sering mengalami percekcokan atau permusuhan dengan orang lain. Misalnya suami 

dengan istrinya, teman dengan teman lainnya, atau semisalnya dengan tanpa sebab 

yang jelas atau terkadang hanya karena sebab yang sepele. 

8. Jika berjalan sempoyongan atau tidak seimbang. 

9. Sering merasa kedua telinga berdengung dengan tanpa sebab yang jelas. 

10. Muncul rasa nyeri di bagian rahim wanita atau hadih yang tidak lancar atau 

pendarahan dengan tanpa sebab medis yang jelas. 

11. Terlalu banyak tidur padahal bukan karena capek. 

12. Mendengar seperti ada suara-suara yang memanggil dirinya. 

13. Muncul rasa nyeri atau sakit yang berpindah-pindah dari satu bagian tubuh ke bagian 

tubuh yang lainnya. 

14. Kulit terasa lebih peka dan kadang terasa gatal-gatal atau bahkan muncul benjolan-

benjolan dengan tanpa sebab medis yang jelas. 

15. Buang air besar mengalami gangguan seperti diare yang terus menerus, susah buang 

air besar, perut terasa panas, atau semisalnya dengan tanpa sebab medis yang 

wajar. 

16. Mengalami kelemahan penglihatan seperti seolah-olah ada penutup atau pemberat 

pada kelopak matanya. 

17. Sering merasa sedih atau sulit tidur atau perasaan tertekan atau ketakutan yang 

sangat dengan tanpa sebab yang jelas. 

18. Dan lainnya. 
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Berinteraksi Dengan Jin Yang Merasuk Dalam Tubuh 

Manusia dan Belum Mau Keluar  

A. Jika jin tersebut mengaku sebagai Muslim/Muslimah : 

1. Dinasihati agar keluar dari tubuh si pasien dan diancam dengan ancaman dosa-

dosa bagi orang yang menzholimi orang lain. 

2. Dinasihati agar jin tersebut bertaubat kepada Allah Ta’ala, dan salah satu bukti 

taubatnya adalah dengan keluar dari tubuh si pasien dan tidak kembali lagi. 

3. Terus diruqyah. 

 

B. Jika jin tersebut mengaku sebagai non Muslim : 

1. Didakwahi agar mau masuk Islam. 

2. Dibacakan ayat-ayat tentang ancaman adzab bagi orang-orang kafir, misalnya 

surat Al Humazah, Ash Shoffat, Al Jinn, Ayat Kursi, dan lainnya. Dikarenakan jin 

akan merasa sangat tersiksa jika dibacakan ayat-ayat Al Qur’an yang sesuai 

dengan perilaku jin tersebut. 

3. Jika perlu dipukul bagi yang telah berpengalaman jika jin tersebut membandel. 

 

C. Catatan : 

1. Jangan pernah melakukan dialog atau percakapan dengan jin ketika meruqyah 

terutama bagi yang belum berpengalaman, dikarenakan bangsa jin pada asalnya 

memiliki sifat dasar suka berdusta. 

2. Dialog atau percakapan hanya dilakukan jika memang diperlukan saja, itu pun 

hanya seperlunya. 

3. Harus diingat bahwasanya tujuan kita meruqyah adalah menolong orang lain 

agar terlepas dari gangguan jin dan agar jin tersebut keluar dari tubuh si pasien. 

4. Hendaknya peruqyah tidak tergesa-gesa dan tidak mudah terpancing emosinya, 

dan senantiasa bersabar dan tawakkal kepada Allah Ta’ala. 

 

Do’a dan Dzikir 

A. Pengertian do’a : 

Yaitu suatu permohonan dari seorang hamba yang lemah kepada Allah Ta’ala yakni 

Sang Penguasa Alam Semesta Yang Maha Sempurna. 

 

B. Pengertian dzikir : 

Yaitu mengingat Allah dengan cara memuji, menyanjung, mensucikan, 

mengagungkan, dan segenap amalan yang menunjukkan pengagungan lainnya. 
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C. Macam-Macam Do’a : 

- Do’a sehari-hari : seperti do’a di pagi hari antara shubuh sampai terbitnya 

matahari. 

- Untuk lebih jelasnya maka hendaknya membaca kitab-kitab para ‘ulama terkait hal 

ini seperti Al Adzkar karya An Nawawi rohimahullah, Bulughul Marom karya Ibnu 

Hajar Al Atsqolani rohimahullah, Hisnul Muslim karya Al Qohthoni hafizhohullah, 

atau semisalnya. 
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Macam-Macam Sihir 

A. Pengertian Sihir 

- Secara bahasa : sesuatu yang bersifat lembut atau samar. 

- Secara istilah : sesuatu yang luar biasa yang muncul atau tampak dari seseorang yang 

jelek jiwa nya dengan melakukan ritual-ritual tertentu. Atau : sesuatu yang asing 

yang merupakan hal luar biasa dengan cara melakukan ritual pendekatan diri kepada 

setan dari bangsa jin dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. 

 

B. Macam-Macam Sihir dan Gejala Yang Muncul 

- Sihir Tafriq : suatu macam sihir yang dimaksudkan untuk memisahkan satu orang 

dengan orang yang lain dengan cara menumbuhkan rasa benci di antara keduanya, 

Misalnya antara suami-istri, teman dengan teman yang lain, atau semisalnya.  

Gejala yang muncul : tiba-tiba muncul kebencian kepada orang tertentu dengan 

tanpa sebab yang jelas, senang untuk memperbesar masalah atau perbedaan 

walaupun dalam perkara yang sepele, senantiasa memiliki sifat benci kepada orang 

lain, atau semisalnya. 

 

- Sihir Mahabbah : suatu macam sihir yang dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa 

cinta atau ketertarikan dari orang lain terhadap sesuatu. Biasa disebut pula dengan 

pellet, pengasihan, atau guna-guna. 

Gejala yang muncul : kerinduan yang menggebu dan tidak sabar untuk segera 

bertemu dengan orang yang dimaksudkan, berkeinginan dengan kuat untuk 

melakukan hubungan suami-istri dengan orang yang dimaksudkan, sikap ta’at yang 

membabi buta, atau semisalnya. 

 

- Sihir Takhyil : suatu macam sihir yang dimaksudkan untuk mengelabui orang lain 

seperti sesuatu yang kecil terlihat besar atau sebaliknya, sesuatu yang diam tampak 

bisa bergerak, atau semisalnya. 

Gejala yang muncul : mereka yang terkena sihir jenis ini maka tidak bisa mengetahui 

hakikat sebenarnya dari perkara yang dimaksudkan tersebut, dalam artian lain 

pandangan mata mereka tersihir. 

 

- Sihir Junun : suatu macam sihir yang dimaksudkan untuk membuat orang lain 

menjadi gila atau berperilaku seperti orang gila. 

Gejala yang muncul : pikirannya kacau, sering lupa, sering bingung, pandangan mata 

tampak kosong, berjalan ke arah yang tidak menentu, kacau keluarganya, dan 

semisalnya.  

 

- Sihir Khumul : suatu macam sihir yang dimaksudkan untuk membuat orang lain 

terbelenggu dalam berfikir ataupun beramal. 
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Gejala yang muncul : suka menyendiri, tidak mau berkumpul atau berinteraksi 

dengan orang lain, senantiasa diam, sering pusing tanpa sebab, kacau pikirannya, 

dan semisalnya. 

 

- Sihir Hawatif : suatu macam sihir yang dimaksudkan untuk menteror orang lain. 

Biasa disebut santet, teluh, guna-guna, atau semisalnya. 

Gejala yang muncul : mimpi yang menakutkan, sering waswas, banyak mengalami 

kebimbangan dalam berteman atau berhubungan dengan orang lain, merasa selalu 

diikuti atau diteror sesuatu, dan semisalnya. 

 

- Sihir Marodh : suatu macam sihir yang dimaksudkan untuk membuat orang lain sakit. 

Gejala yang muncul : merasa nyeri di sebagian anggota tubuh atau panca indra, 

lumpuh total dengan tanpa sebab yang jelas, dan semisalnya. 

 

- Sihir Nazif : suatu macam sihir yang dimaksudkan untuk membuat seorang wanita 

terus menerus mengeluarkan darah dari kemaluannya. 

Gejala yang muncul : mengalami pendarahan di bagian kemaluan terus menerus di 

luar waktu haidh atau waktu nifas dengan tanpa sebab yang jelas. 

 

- Sihir Ta’thiluz Zuwaj : suatu macam sihir yang dimaksudkan untuk membuat orang 

lain tidak berminat untuk menikah atau ketika dilamar seseorang maka orang 

tersebut tampak sangat jelek dan tidak menarik. 

Gejala yang muncul : sering pusing, dadanya sesak terkhusus waktu antara ‘ashr 

sampai maghrib, setiap melihat wanita yang akan dilamar selalu tampak jelek atau 

tidak menarik perhatian atau sebaliknya, kacau pikiran, sulit tidur, dan semisalnya. 

 

Tanda-Tanda Tukang Sihir 

Berikut ini adalah beberapa tanda-tanda bahwa seseorang itu adalah tukang sihir atau 

dukun atau paranormal atau “wong pinter” atau istilah lain semisalnya : 

1. Jika ada pasien maka dia menanyakan siapa namanya, siapa nama ibunya, kapan 

tanggal lahirnya, apa weton nya, dan semisalnya. 

2. Dalam mengobati pasien mulutnya komat kamit mengucapkan mantra atau kalimat-

kalimat yang tidak bisa dipahami. 

3. Meminta sesuatu dari pasiennya misalnya pakaiannya, saputangannya, photo nya, 

pakaian dalamnya, rambutnya, atau semisalnya. 

4. Meminta hewan tertentu untuk disembelih. 

5. Memberi jimat-jimat atau rajah-rajah atau mantra-mantra. 

6. Menyuruh pasien agar tidak mandi dalam kurun waktu tertentu. 
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7. Terkadang sang dukun atau tukang sihir tersebut sudah mengetahui nama dan jenis 

penyakit yang menimpa pasien yang baru datang, atau dia mengaku mengetahui hal 

yang ghoib seperti barang hilang, meramal nasib, dan semisalnya. 

8. Meminta pasien untuk melakukan ritual tertentu yang tidak ada dalil tuntunannya 

dalam syari’at Islam seperti membaca dzikir tertentu di waktu tertentu dengan 

jumlah tertentu di tempat tertentu dengan syarat tertentu. 

9. Terkadang penampilannya nyeleneh seperti rambut panjang, pakaian serba hitam, 

memakai keris atau jimat tertentu. Namun di masa sekarang, sudah banyak tukang 

sihir atau dukun yang penampilannya justru mirip seorang tokoh agama. Maka bagi 

orang yang memang telah mempelajari agama Islam dengan benar, sangat mudah 

baginya untuk mengetahui apakah seseorang itu dukun atau bukan. 

 

Beberapa Penyakit Yang Ada Kemungkinan  

Disebabkan Oleh Gangguan Jin 

A. Ar Robt  

- Secara bahasa : ar robt artinya terikat  

- Secara istilah : suatu macam penyakit di mana seorang laki-laki yang sempurna 

postur tubuhnya dan rasa cemburunya tidak mampu menggauli istrinya dengan 

tanpa sebab yang jelas. Dan penyakit ini pun bisa pula menimpa kaum wanita. 

- Beberapa penyakit arrobt yang menimpa kaum wanita : 

1. Taballud (frigid) : suatu kondisi di mana seorang suami sudah tidak merasakan 

kenikmatan dan timbale balik dari istrinya dalam melakukan hubungan suami-

istri. 

2. Taghwir : suatu kondisi di mana seorang istri berubah seperti layaknya janda 

yang sudah tidak perawan, padahal ketika dinikahi ia masih perawan. Biasa 

dikenal dengan kehilangan keperawanan dengan tanpa sebab yang jelas. 

3. Nazif (pendarahan) : sudah dibahas sebelumnya. 

4. Insidad (penyumbatan) : suatu kondisi di mana seorang istri ketika hendak 

digaulinya oleh suaminya ternyata didapati ada semacam daging di kemaluannya 

yang menghalang-halangi terjadinya hubungan suami-istri. 

5. Man’u (terhalang atau enggan) : suatu kondisi di mana seorang istri ketika 

hendak digauli oleh suaminya maka ia berusaha menolaknya seperti dengan 

menuntupkan kedua pahanya, dan ini terjadi di luar kehendak sang istri. 

 

B. Impoten atau Lemah Syahwat 

- Yaitu suatu kondisi di mana seorang lelaki bila ia berada jauh dari istrinya ia merasa 

sangat ingin berhubungan dengan istrinya tersebut, namun ketika sudah hendak 

berhubungan ternyata ia tidak mampu melakukannya. 
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C. Mandul 

- Yaitu suami-istri yang belum mendapatkan keturunan setelah sekian lama 

berumahtangga padahal secara medis keduanya dalam kondisi normal. 

- Gejala yang muncul : terasa nyeri di punggung bagian bawah, kacau pikirannya, 

sesak dadanya, mimpi yang mengerikan, sulit tidur, dan semisalnya. 

Membentengi Diri dan Keluarga Dari Gangguan Jin 

1. Senantiasa bertawakkal (menggantungkan diri) kepada Allah Ta’ala semata 

2. Memperbanyak do’a kepada Allah untuk meminta perlindungan 

3. Meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Ta’ala dengan menjalankan segala 

kewajiban-Nya dan menjauhi larangan-Nya 

4. Bertaubat kepada Allah dari segala dosa 

5. Mengamalkan ibadah-ibadah sunnah yang ada tuntunannya dari Rosulullah 

shollallahu ‘alaihi wa sallam seperti sholat tahajjud, membaca Al Qur’an, 

bersedekah, dzikir, dan semisalnya. 

6. Mengkonsumsi obat yang biasa dianjurkan Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam 

seperti kurma ajwah, air zamzam, habbatussauda’, dan semisalnya. 

7. Menghindari rumah dari hal-hal yang harom yang dapat menghalangi masuknya 

malaikat rohmat ke dalam rumah seperti gambar/photo bernyawa, music dan alat 

music, patung bernyawa, anjing, jimat, rajah, dan semisalnya. 

8. Semangat mempelajari ilmu agama Islam dengan benar sesuai dengan apa yang 

dituntunkan oleh Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam dan dipahami oleh generasi 

terbaik umat ini dari kalangan shohabat, tabi’in, dan tabi’iut tabi’in. 

9. Banyak membaca Al Qur’an terutama surat Al Baqoroh 

10. Mengajarkan kepada anak-anak untuk biasa berdzikir pagi dan petang sesuai dengan 

apa yang diajarkan oleh Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam. Atau bisa pula orang 

tuanya mendo’akan perlindungan bagi anak-anaknya misalnya dengan do’a : 

���������� ����������� ���� ���� ���
�������� 
 

U’iidzukum billaahi minasy syaithoonirrojiim (aku memohon perlindungan untuk 

kalian kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk). 

 

============================== 

 

Ditulis ulang secara ringkas dari Makalah Dauroh di Masjid Perumahan Babatan Indah Kecamatan 

Wiyung Kota Surabaya yang berjudul “Ruqyah dan Pengobatan Menurut Al Qur’an dan As Sunnah” 

dengan penceramah Al Ustadz Abu Salamah Pamuji bin Kadri bin Zaman Al Jawawi hafizhohullah 

pada tanggal 29 Juni 2013. Beliau adalah murid dari Asy Syaikh Muhammad Al Imam di kota Ma’bar – 

Yaman. 
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Beberapa catatan tambahan saat Kajian Umum : 

- Ilmu agama itu ibarat air yang hanya mengalir ke tempat yang terbuka dan lebih 

rendah. Oleh karena itu seharusnya bagi setiap penuntut ilmu agar menghindari dari 

sikap pemalu dan takabbur/tinggi hati. 

 

- Makna kata “kitab” adalah sesuatu yang ditulis yang padanya terdapat bab-bab atau 

pasal-pasal. 

 

- Asal kata ruqyah :    ��َــ    َر  ��ِ�ْ َ       yang artinya merapal. 
 

- Beberapa contoh kitab sihir yang beredar di tengah masyarakat yang harom untuk 

dipelajari : 

a. Syamsul Ma’arif 

b. Ar Rohmah fi Ath Thibbi wa Ar Rohmah 

c. Ushul Mamba’il Hikmah atau Mamba’ul Hikmah 

d. Al Aufaq 

e. Manzil As Sulaiman 

f. Jawahidul Lamma’ah 

 

Sayangnya, saat ini masih ada PonPes-PonPes yang justru mengajarkan kitab-kitab di 

atas kepada para santri nya. Sehingga muncul kesan, jika seseorang sudah jebolan 

PonPes A atau PonPes B, maka berarti sudah menjadi sosok yang sakti mandraguna.  

 

Bahkan di kota Jombang ada satu PonPes atau Padepokan khusus yang mengajarkan 

ilmu sihir. PonPes atau Padepokan ini terletak persis di perempatan Stasiun Jombang 

dengan nuansa padepokan berwarna merah layaknya sebuah klenteng. Dan 

sayangnya, mereka menisbatkan hal tersebut dengan hal-hal berbau Islam. 

Nas’alullahassalamah wal ‘afiyah. 

 

- Bahwasanya setan dari bangsa jin itu senantiasa mengganggu manusia dengan 

berbagai cara yang tujuannya adalah menyesatkan manusia dari agama Allah Ta’ala. 

Sehingga, cara penanggulangannya adalah dengan mempelajari ilmu agama Islam 

dengan benar agar dapat terhindar dari tipu daya bangsa jin tersebut. 

 

- Bagi murid Asy Syaikh Muhammad Al Imam hafizhohullah yang ingin mempelajari 

tentang pembahasan ruqyah secara khusus, maka harus memiliki beberapa syarat : 

 

a. Sudah menikah : hal ini dikarenakan menikah merupakan tameng bagi seseorang 

dalam hal syahwat. Juga karena ada sebagian jin yang menggoda manusia 

dengan hal-hal yang terkait dengan syahwat.  

 

Contohnya adalah adanya sebagian jin yang lebih tertarik dengan lawan jenis dari 

bangsa manusia, sehingga salah satu ciri seseorang yang diikuti/diganggu oleh jin 

yang mencintainya adalah jika seseorang sering mimpi basah +/- 3 kali sepekan, 

atau setiap melamar atau dilamar selalu gagal dengan tanpa sebab yang wajar. 
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b. Hafal Al Qur’an minimal 5 juz : hal ini dikarenakan saat seseorang akan 

meruqyah, maka yang dibaca adalah ayat-ayat Al Qur’an. 

c. Telah selesai mempelajari buku-buku tentang ‘aqidah Islam : hal ini dikarenakan 

agar seseorang tidak tertipu dengan tipuan-tipuan jin yang seringkalinya 

berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ‘aqidah Islamiyyah. 

 

- Dalil bahwasanya Al Qur’an merupakan obat bagi penyakit lahir maupun batin 

adalah pada surat ke-17 Al Isro’ ayat 82 : 

 

Dan Kami telah menurunkan dari Al Qur’an itu suatu obat penyembuh dan rohmat 

bagi orang-orang yang beriman. Dan Al Qur’an itu tidaklah menambah bagi orang-

orang yang zholim kecuali kerugian belaka. 

 

- Beberapa cara membacakan ayat-ayat ruqyah (meruqyah diri sendiri atau meruqyah 

orang lain) : 

a. Membaca ayat-ayat ruqyah sambil mendekatkan air dalam bejana/gelas ke mulut 

si peruqyah, kemudian air tersebut disiramkan ke orang yang diganggu jin atau 

dibuat untuk mandi atau diminum. 

b. Membaca ayat-ayat ruqyah dengan sedikit tiupan sambil mendekatkan air dalam 

bejana/gelas ke mulut si peruqyah, kemudian air tersebut disiramkan ke orang 

yang diganggu jin atau dibuat untuk mandi atau diminum. 

c. Dipegang ubun-ubun orang yang diganggu tersebut sambil dibacakan ayat-ayat 

ruqyah. 

d. Sekedar dibacakan ayat-ayat ruqyah secara berulang-ulang dengan suara yang 

bisa didengar dan jelas kepada orang yang diganggu tersebut, atau bisa juga 

sambil dipegang bagian yang terasa sakit (jika bukan mahrom, maka tidak boleh 

bersentuhan sama sekali). 

 

- Seseorang yang membantu untuk meruqyah orang lain berarti dia telah membantu 

sesama manusia. Sehingga tentunya hal ini dapat menjadi lading pahala bagi si 

peruqyah, dan juga sekaligus sebagai jalan untuk berdakwah kepada orang yang 

diganggu jin tersebut dan juga keluarganya terkait dengan dakwah Islam yang benar. 

 

- Salah satu kitab karya Asy Syaikh Muhammad Al Imam hafizhohullah yang 

membahas masalah jin dan ruqyah adalah Ahkamut Ta’amuli Ma’al Jinn wa Adabur 

Ruqo Asy Syar’iyyah (Hukum Berintraksi Dengan Jin dan Adab Ruqyah Syar’iyyah) dan 

saat ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul “Hukum 
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Berinteraksi Dengan Jin dan Tuntunan Ruqyah Syar’i” terbitan Pustaka Ats Tsabat, 

walhamdulillah. 

 

- Dunia klenik sangat identik dengan warna hitam. Hal ini dikarenakan bangsa jin lebih 

senang dengan warna hitam yang dapat lebih menguatkan mereka dan lebih dapat 

menyembunyikan diri mereka. Dari hal inilah maka keumuman ritual berbau klenik 

atau perdukunan atau sihir itu dilakukan di tempat-tempat yang gelap, berpakaian 

serba hitam, dan semisalnya yang berbau hitam atau gelap. Bahkan Asy Syaikh 

Muhammad Al Imam hafizhohullah menyebutkan bahwasanya salah satu ilmu sihir 

yang paling kuat adalah yang ada di Afrika dikarenakan warna kulit bangsa Afrika 

adalah hitam sehingga bisa lebih menguatkan kekuatan sihirnya. Dan kita tentunya 

pernah dengar istilah sihir nya bangsa Afrika yakni voodoo yang cukup terkenal itu. 

 

- Termasuk ilmu sihir pula adalah apa yang disebut ilmu kanuragan seperti ilmu kebal, 

ilmu kesaktian, atau semisalnya. Maka hal ini sesungguhnya adalah tipuan dari jin 

untuk menggelincirkan manusia yang tertipu menyangka bahwa hal itu adalah suatu 

karomah. 

 

- Rekaman ceramah kajian tersebut di atas bisa didownload di web : 

http://bismillah.us/2013/06/ruqyah-dan-pengobatan-dalam-tinjauan-al-quran-dan-

as-sunnah/ dengan durasi kajian selama +/- 3 jam. 

 

Allahu A’lam bish showab. 

Semoga hal ini bisa bermanfaat bagi kita bersama. 

BarokAllahu fikum. 

 

============================== 

 

 

 

 


