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Salam Bahagia 

AHLAN AHLAN AHLAN.. 
Bismillahirrahmaanirrahiim. Saya awali dengan salam terindah dan termegah, sebuah salam dari Syurga; 
"Assalamualaikum warohmatullah..!".  

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sholawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada 
Rasulillah ملسو هيلع هللا ىلص , keluarga, sahabat, tabi’in dan generasi as Shalaf as Shalih dan kita sebagai ummatnya di musim akhir 
zaman ini. 

Ikhwah fiddin rahimahullah. Anda memasuki sebuah area yang hampir tidak tersentuh di hutan keilmuan al Islam, 
sebuah ruang kosong yang terabaikan. Memungut reruntuhan harap ditengah ramainya jerit kesakitan dari jiwa-
jiwa yang gelisah menanti-nanti adakah kesembuhan itu datang dari langit?.  

Sahabat Rehab. Ruqyah syar’iyyah bukan hal yang baru dalam islam, ia adalah sunnah yang hampir punah. Banyak 
yang mengira ruqyah itu adalah bagian dari hal mistik dan tabu, sulit dan meragukan pengaruhnya terhadap 
kesehatan ummat. Padahal ia adalah senjata dan kemudahan dari Allah untuk menuntaskan berbagai belenggu 
sihir-sihir ad Dunya yang mengikat qalbu kaum mukminin di muka bumi ini.  

Dalam persembahan ini, saya mengajak kaum mukminin yang jujur dengan keimanannya untuk kembali 

membuka lembaran lama tentang sebuah pengobatan gaya Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص  yang bersumber pada wahyu. Menggali 

lebih dalam untuk melahirkan sebuah pemahaman yang sempurna, meyakini dan akhirnya mampu 

mengaplikasikan getaran kesembuhan dari Al Qur’an pada diri sendiri dan keluarga dirumah untuk mengawali 

dakwah tauhid di negeri ini.  

CHAPTER 1 

Bagaimana Al Quran 

MENYEMBUHKAN!? 
 

"Puncak kesembuhan adalah ketika 
manusia ridha bahwa Allah sebagai 
rabbnya, Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص  sebagai Rasulnya 
dan ia ridha kepada syariat Islam yang 
dibawanya. Kemudian Allah pun ridha 
kepada-Nya, dan disanalah hilang semua 
kesakitan!" 
 

Di buku sederhana ini, anda akan menemukan jawaban 
yang selama ini anda cari dimulai dari kejelasan 
“hukum” ru  qyah syariyyah menurut pemahaman as 
salaf as shalih yang disuguhkan dari sisi yang paling 

sederhana, kemudian mengenali karakteristik penyakit yang disebabkan oleh sihir, memahami pentingnya hati 
dalam pembebasan jiwa dari sihir, dan langkah-langkah yang harus anda lakukan untuk memulai peperangan 
dengan musuh-musuh Allah penyebab penyakit.  
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Pertama anda akan dibawa kepada pengetahuan tentang karakteristik khusus atau ciri-ciri, dimana seseorang 
kena gangguan sihir atau jin. Dari sini anda akan mampu memisahkan mana penyakit yang layak untuk diteraphy 
dengan al Qur’an atau penyakit medis biasa.  

Ini hal yang paling penting dalam dunia diagnosa sihir. Diagnosa sihir bukan perkara rumit, dimana hanya 
segolongan orang yang mampu melakukan. Anda pun sebentar lagi akan mampu melakukannya sendiri.  

Selanjutnya anda akan dibawa kepada pemahaman tentang sumber-sumber penyakit dan sumber kesembuhan. 

Banyak praktisi ruqyah syar’iyyah yang gagal dalam menghadapi penyakit karena tidak tahu sumber-sumber 

kesembuhan dan mengabaikan hal-hal kecil yang justru menjadi rahasia kesuksesan dalam ruqyah. Setelah lepas 

dari perdukunan, banyak ummat terjebak antrian di klinik-klinik ruqyah dan kecanduan ustadz yang dianggapnya 

sang penolong. Buku ini, mengajak anda berfikir dan meracik senjata sendiri untuk meluluhlantakan sihir yang 

mencuri kebahagiaan keluarga dan kehidupan anda. Anda sedang memengang buku yang tepat, dekaplah, pegang 

erat karena syaitan-syaitan itu tidak akan rela anda mencintai buku ini.  

Ikhwah fiddin, kesembuhan dengan al Qur’an ini pasti jika cara dan dosisnya tepat, kemudian bersesuaian dengan 
kehendak Allah Azza wa Jalla. Jika sebuah pisau tajam, kemudian dipegang dengan tangan yang sehat dan kuat 
disertai keahlian dalam cara memainkannya, kemudian kita tahu kelemahan musuh dan disana tidak ada perisai 
penghalang, maka pisau itu akan menembus musuh. Begitupun tenaga ilahiyyah Al Qur’an Yang Maha Dahsyat, ia 
akan mampu meluluhlantakan kekuatan sihir jika dalam diri pasien tidak ada penghalang lagi.  

Namun sayang, penghalang tebal itu kadang terdapat pada tubuh pasien itu sendiri, bukan benteng syaitan yang 
kuat. Karena syaitan itu sejatinya lemah, hanya saja sang pasien sedang jauh dari yang maha kuat hingga ia 
menjadi lemah tidak berdaya. Bagaimanakah Allah akan dekat jika seseorang masih melepaskan diri dari syirik?  

Sungguh Allah azza wa jalla membuatkan hamba-Nya gelisah agar mereka berubah. Dan kegelisahan itu tidak 
akan diangkat sebelum hamba itu membuat perubahan. Namun tidak ada perubahan yang enak, dan dengan 
ketidaknyamanan itu Allah mengajarkan hamba-Nya untuk berubah. 

Berubah dari pecundang menjadi pejuang, dari pasien ruqyah menjadi praktisi ruqyah. Kenapa tidak, praktisi juga 
manusia, bahkan banyak praktisi ruqyah yang tadinya pasien atau mantan praktisi ilmu hitam. Namun untuk 
menjadi praktisi ruqyah itu butuh pengetahuan, keyakinan dan pengalaman. Pengetahuan akan mendorong anda 
untuk membuat tindakan yang nyata, setelah melakukan anda akan memiliki pengalaman jiwa, pengalaman jiwa 
itulah yang mengantar anda kepada keyakinan! 

Namun, tidak ada toko yang “menjual pengalaman” tidak ada perusahaan yang “memproduksi pengalaman”, 
tidak ada kampus yang memiliki “fakultas pengalaman”. Pengalaman itu harus diciptakan. 

Insya Allah buku sederhana ini akan membahas tuntas “rahasia sederhana” keberhasilan ruqyah. Rahasia tersebut 
adalah tahapan-tahapan dari mulai Muqodimah hingga Closing. Banyak peruqyah gagal karena mereka tidak tahu 
rahasia ini, dan saya akan beberkan semua rahasianya. Rahasia untuk memerangi kedzaliman dari konspirasi 
Tukang sihir, Jin dan IBlis yang telah membelenggu manusia berabad-abad lamanya.  

BANGKITLAH WAHAI HAMBA ALLAH. 

Allah Subhanahu wa Ta’ala menciptakan kita sebagai khalifah, jadilah Muslim dan Muslimah yang gagah, yang 

tidak terus menerus mengemis atau mengantri diruqyah di klinik-klinik ruqyah konvensional. Ruqyah Syar’iyyah 

bukanlah hal baru yang aneh, ia adalah bagian dari senjata umat Islam dalam melindungi diri dari berbagai 

serangan sihir atau penyakit yang tidak dimengerti praktisi medis dan kedokteran.  

 

Ruqyah syar’iyyah itu mudah, bahkan sangat mudah jika kita mau meluangkan waktu untuk memahaminya. 

Namun, ruqyah juga bukan cemilan ringan yang bisa dibeli dengan pulsa sms merengek-rengek minta diruqyah 

setiap waktu. Anda harus bangun dari negeri dejavu, menjemput nafs yang dicuri dan berlari berpacu dengan 

waktu untuk membebaskan diri dari belenggu satanic yang mengikat dan menghalangi fitrah anda sebagai hamba 
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Allah yang punya kehormatan dan harga diri. Jangan menyerahkan diri kepada dukun-dukun dan balatentara 

syaitan terlaknat. Bangunlah..  

 

Bangunlah Adiku, saudaraku, saudariku! 

Jika hari ini anda bertemu seaeorang yang membawa cahaya menuju cahaya-Nya tidakkah itu sebuah anugerah? 

Kenapa engkau diam saja dan menanti kesembuhan datang dari langit? Tidakkah engkau tertarik sedikit saja 

untuk menjemputnya? 

 

RUQYAH ITU MUDAH.. 

 

Ketahuilah, sekali lagi ketahuilah! 

Allah yang Maha Gagah telah bersumpah untuk mengabulkan do’a seorang hamba yang menyebut Asmanya yang 

Agung. Jika “do’amu” belum juga berbalas, maka bukan lafal-lafal do’a itu yang rusak namun kita butuh 

menganalisa lagi keyakinan kita.  

 

Jika pertolongan itu belum menepi ke jendela rumahmu, maka mari kita lihat lagi. Jangan-jangan diri kita lupa, 

atau masih senang bermaksiat dan ingkar kepada dzat yang kita pinta. Tidak mungkin kita meminta dan 

berkhianat dalam satu waktu yang sama. Atau, mungkin kita belum paham bagaimana Ruqyah Syariyyah ini 

bekerja.  

 

Saudaraku, hanya 1 jam. Jangan tinggalkan tulisan berharga ini, mungkin saja 60 menit yang akan anda luangkan 

hari ini mengubah puluhan tahun kehidupan spiritual, sosial dan kesuksesan anda kedepan! Mari sedikit saja, saya 

ajak anda untuk memahami Apa itu ruqyah syariyyah sebelum mempraktikan dan membuktikan sendiri 

kedahsyatannya dalam 50 tehnik ruqyah mandiri yang akan anda lakukan sesuai kemampuan dan kesungguhan 

anda.  

 

Pertama jangan awali dengan kata; “Saya tidak bisa baca Al Qur’an dengan Baik”. Hentikan kepengecutan sikap 

yang akan melemahkan anda seumur hidup itu. Ketahuilah bahwasannya Al Fatihah, Alfalaq, Annas dan Ayatul 

Kursi cukup untuk meluluhlantakan buhul-buhul sihir itu jika anda yakin dengan do’a anda. Jika anda sudah 

melepaskan diri dari berbagai kesyirikan dan mencukupkan diri dengan Allah. Jika anda yakin bahwa musibah itu 

datang atas seizin Allah dan akan pergi dengan ridho-Nya pula! 

 

Bangunlah.. 

Sebentar lagi anda akan memahami Apa itu ruqyah Syariyyah. Bangkitlah, kenapa engkau duduk disudut itu-itu 

saja? Tidakkah engkau ketahui bahwa tubuh itu memiliki imunitas terhadap penyakit dan ia mampu 

menyembuhkan diri sendiri dalam keadaan normal? 

 

Tidakkah anda tahu bahwa kemalasan anda dalam melakukan ruqyah mandiri secara istiqamah dan sungguh-

sungguh adalah kemenangan syaitan atau ketidaknormalan jiwa anda? Jiwa yang sehat itu memiliki kekuatan 

untuk menyembuhkam diri sendiri. Hati yang sehat itu miliki kekuatan untuk berjalan menuju negeri Akhirat 

sesuai fitrahnya. 

 

Adakah sesuatu menyentuhmu?  

Saudaraku, izinkan saya duduk disampingmu. Menepuk bahumu dan membangunkanmu, mari lihat sebentar saja 

tentang panggilan Allah untuk kesembuhanmu dengan Al Qur’an ini? 

 

A. DEFINISI & DALIL RUQYAH SYARIYYAH 



H a l a m a n | 5 

50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 

“Ruqyah dalam bahasa Arab berarti mantra, Ruqyah Syar’iyyah adalah mantra yang disyariatkan (mantra dari 

Al Qur’an, Doa Rasulullah atau doa kita sendiri) yang sesuai dengan tatacara yang telah Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص ajarkan”. 

 

Jadi tidak heran jika ada hadits yang mengatakan bahwa meminta ruqyah itu tidak boleh, atau bahkan syirik. 

Ruqyah dimaksud adalah Ruqyah Syirkiyyah atau ruqyah yang mengandung kesyirikan didalamnya, karena tidak 

mungkin perkataan Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص  bertabrakan dengan perkataanya yang lain apalagi dengan al Qur’an yang sudah 

jelas kebenarannya.  

 

Allah subhannahu wa ta‟ala berfirman: 

 

 قُْم هَُى ِنهَِّذيَه آَمىُىا هُدًي َوِشفَاء  

...“. Katakanlah, bagi segenap orang-orang yang beriman Al-Qur’an menjadi petunjuk dan juga obat.” 

(QS.Fushshilat:44). 

 

Ayat ini hanya ditunjukan kepada orang-orang yang beriman. Allah menginformasikan langsung dengan 

firmanNya bahwa Al Qur’an yang selama ini anda baca adalah obat. Hanya saja selama ini kita belum 

meniatkannya untuk pengobatan. Dalam ayat yang lain, Allah menyampaikan kabar gembira lain melengkapi 

informasi sebelumnya bahwa seluruh Al Qur’an ini obat.  

 

ُل ِمَه اْنقُْزآِن َما هَُى ِشفَاء  َوَرْحَمة  ِنْهُمْؤِمىِيَه   َووُىَِزّ

“Kami turunkan dari Al-Qur’an ini, yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang mukmin.”(Al Israa’:82) 

 

Semuanya, keseluruhannya. Keseluruhan Al Qur’an ini adalah obat, tidak parsial, bukan Al Fatihah saja. Semuanya 

adalah obat! Obat apa?  

 

دُوِر   ِمْه َربُِّكْم َوِشفَاء  ِنَما فِي انصُّ
َوهُدًي َوَرْحَمة  ِنْهُمْؤِمىِيهَ يَا أَيَُّها انىَّاُس قَْد َجاَءتُْكْم َمْىِعَظة   

“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”. (QS. Yunus 57) 

 

Yaitu obat semua penyakit yang berada didalam dada. Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلصyang telah menjawabnya, bahwasanya 

didalam dada kita itu ada Qalbu (Jantung) sebagai pengatur utama kumpulan energy biolistrik dalam tubuh yang 

mempengaruhi kesehatan ruhani dan jasmani manusia. 

 

“Ketahuilah bahwa dalam jasad ini ada segumpal daging, apabila segumpal daging itu baik, maka akan menjadi 

baik semuanya, dan apabila segumpal daging itu jelek, maka akan jeleklah semuanya, ketahuilah bahwa 

segumpal daging itu adalah QOLBU.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).  

 

Kini pengetahuam sudah datang kepadamu, saudaraku. Tidak diragukan lagi, bahwa Al Qur’an ini bisa menjadi 

bahan ihtiar untuk kesembuhan. Apapun jenis penyakitnya, tidak peduli medis atau non medis, tidak peduli Jin, 

Sihir atau Ain sekalipun.  

 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص telah bersabda, bahwa “semua penyakit itu ada obatnya. Jika caranya tepat maka sembuhlah 

penyakitnya”. Kesembuhan dengan Al Qur’an ini garansi, jika caranya tepat dan Allah berkehendak. Yang harus 

kita lakukan adalah memutar haluan untuk kembali menuju Allah dan menyesuaikan diri dengen kehendak-Nya. 

Kuatkan tekad, gigit dengan gigi gerham untuk menjadikan musuh Allah itu musuh! 

 

Perangi mereka! Siksa mereka! demi Allah sebenarnya mereka gentar, mereka takut terkecuali jika semangat 

anda melemah, jauh dari yang maha kuat dan ia menjadi kuat. 
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Jangan jadikan sikutu busuk itu sahabat yang menjadikan tubuh anda sebagai rumah. Racun mereka dengan Air 

ruqyah, persempit setiap ruang udara tempat mereka beterbangan itu dengan dzikir..buat mereka putus asa 

dengan ikhlas.Arahkan semua ritual ibadah anda untuk menggempur mereka, niatkan setiap bacaan quran anda 

untuk mengepung dan menghancurkan rumah-rumah mereka di setiap sel tubuh kita. 

 

Lakukanlah saudaraku! Lakukanlah dirumah, ditempat sujud anda! Ditempat sihir itu menghinakan anda dan 

hinakan mereka. Hentikanlah kebiasaan antri di klinik ruqyah. Bersungguh-sungguhlah.. 

 

Jadikan setiap duri-durinya sebagai jalanan jihad menuju cahaya yang terang. Minta pertolongan kepada Allah 

dengan sabar dan shalat.Dan nantikanlah pertolongan-Nya datang. 

 

Ingat! Rintangan terbesar adalah kemalasan dan keraguan untuk membuktikannya, kemalasan dan rasa was-was 

itu dihembuskan si laknatullah alaiyh. Ingat, syaitan-syaitan itu banyak berhasil membisiki para hamba Allah yang 

sedang disakitinya untuk tidak melakukan perlawanan apalagi melakukan tehnik Ruqyah Mandiri yang sebentar 

lagi akan anda kuasai ini. Oleh karena itu, kuatkan tekad, kukuhkan keyakinan dan Buktikanlah. Jangan biarkan diri 

dan keluarga anda terus menerus dibelenggu sihir, jangan biarkan anak istri anda diperkosa akidahnya oleh 

mahluk-mahluk terlaknat itu.  

 

Saya minta luangkan waktu 30 menit lagi untuk mempelajari 50 Tehnik Mutakhir Self Healing ini, lalu pilih salah 

satu tehniknya sesuai selera dan kemampuan. Bersungguh-sungguh dan istiqamahlah.  

  

Semoga Allah memudahkan dan memberi kesembuhan dalam rangka memperbaiki kualitas ibadah kita tanpa 

belenggu sihir dari syaitan dan tukang sihir yang hina dan lemah. 

 

HADITS-HADITS 

Tentang Ruqyah Syar‟iyyah 
Selain dalil-dalil dari al Qur’an diatas, ada banyak sekali hadits-hadits yang mengisahkan tentang bagaimana 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص meruqyah. Misalnya dalam Mustadrak-nya Imam Al-Hakim, dari riwayat Mathar Bin Abdurahman Al-

A’naq yang mengisahkan tentang seroang anak perempuan gila yang dibawa kehadapan Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص dengan 

keadaan diikat. Kemudian setelah wanita itu dilepas ikatannya dan duduk membelakangi Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص sesuai 

perintahnya, beliau memegangi keempat ujung bajunya dari atas kebawah dan memukul punggungnya hingga 

terlihat ketiak beliau putih sambil bersabda “Keluarlah engkau wahai musuh Allah! Keluarlah engkau wahai 

musuh Allah!Setelah itu Rasulullah mendoakan dan mengusap wajahnya, dan wanita itu sembuh. Al-Haitsami, 

dalam Majma’uz Zawa’id: 9/3, berkata bahwa Hadist ini diriwayatkan imam Thabrani. 

 

Riwayat lain adalah dari Yalla bin Murah ra, saat melakukan safar bersama Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص beliau melihat seorang 

ibu yang sedang duduk bersama anak bayinya. Perempuan itu memohon kepada rasul untuk mengobati penyakit 

anaknya yang sering kumat, dan Rasul bersabda; “Berikanlah anak itu kepadaku”, kemudian perempuan itu 

meletakan anak itu dan Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص membuka mulut anak itu dan membuka mulut anak itu, lalu meniup 

kedalamnya sebanyak tiga kali dan mengucapkan “Bismillah, aku adalah hamba Allah, enyahlah engkau wahai 

musuh Allah!”  

 

Kemudian Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص menyerahkan kembali bayi itu kepada ibunya sambil berkata; “Temuilah kami disini ketika 

kami kembali nanti dan beritahukan apa yang terjadi dengan anak ini”. Sekembalinya dari perjalanan, si ibu tadi 

berada disana dengan tiga ekor kambing dan memberitahukan bahwa tidak ada gangguan lagi dan Rasul ملسو هيلع هللا ىلص 

mengambil 1 ekor kambing tersebut. Hadits ini tercatat dalam Majma’uz Zawwa’id (9/4) dan diriwayatkan oleh 

Imam Ahmad dan Thabrani.  
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Riwayat dari Imam Ahmad, dari Yalla Bin Murah dari ayahnya, tentang seorang perempuan yang datang 

kehadapan Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص membawa bayinya yang kesurupan, dan nabi Muhammad bersabda; “Keluarlah wahai 

musuh Allah! Aku adalah utusan Allah!” maka bayi itu sembuh seketika. Dan ibu tadi memberikan 2 ekor domba, 

keju dan minyak samin dan Rasulullah hanya mengambil keju dan minyak samin serta 1 domba.  

 

Riwayat dari Jabir bin Abdullah dalam Majma’uz Zawa’id (9/9), ia mengisahkan peristiwa pada Perang Dzatur Riqa’ 

tentang seroang perempuan yang membawa anaknya yang kesurupan kehadapan Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص. Dan Rasul 

menyuruh sang ibu untuk membuka mulutnya lalu diludahi oleh Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص sambil bersabda; “Enyahlah engkau 

wahai musuh Allah! Aku adalah utusan Allah!” sebanyak tiga kali. Setelah itu Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, “Anakmu 

sudah baik, tidak ada lagi yang akan mengganggunya”.  

 

Riwayat Atha’ Bin Rabah ra, yang mengisahkan tentang Abdullah bin Abbas ra yang menunjukan seorang 

perempuan hitam calon penghuni syurga (Ummu Zuffar Ra). Dia bercerita bahwa perempuan tersebut pernah 

datang kepada Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص dan berkata; “Saya adalah seorang yang menderita penyakit ayan, dan setiap kali 

saya kambuh saya tidak sadar hingga aurat saya terbuka, berdo’alah kepada Allah agar saya sembuh”.  

 

Rasulullah bersabda; “Jika kamu mau bersabar, niscaya kamu masuk syurga. Jika kamu mau sembuh saya akan 

berdo’a kepada Allah”. Dan perempuan tersebut menjawab; “Saya akan bersabar, dan do’akanlah supaya aurat 

saya tidak terbuka lagi saat saya tidak sadar” maka Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص pun mendoakannya. Hadits ini tercatat dalam 

Fathul Bari 6/114 (Sahih Bukhari) dan Muslim dalam An Syarh An Nawawi (16/31) 

 

Riwayat Ustman Bin Abi Ash ra, yang pernah lupa rakaat shalat ketika beliau diangkat menjadi wali kota thaif. 

Beliau menghadap Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص, dan duduk bersimpuh dihadapannya dan menceritakan keluhannya.Rasulullah 

bersabda; “Itu adalah syaitan, dekatkanlah ia padaku”, maka beliau mendekatkan dirinya pada Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص dan  

memukul dada beliau dengan tangannya lalu meniup pada mulutnya sebanyak tiga kali sambil berkata “Keluarlah 

wahai engkau musuh Allah”, setelah itu Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص menyuruhnya untuk aktifitas seperti biasa, dan beliau tidak 

pernah lupa rakaat shalat lagi. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibn Majah (2/1175). 

 

Riwayat Shafiyyah binti Huyay ra, yang meriwayatkan sabda Rasullullah ملسو هيلع هللا ىلص bahwa “Sesungguhnya syaitan 

berpindah pada tubuh anak adam melalui jalan darahnya”. Hadits ini dinukil dari kitab Rududun ‘ala Bathil (2/138) 

 

Dari Kharijah bin Shalt, ia bercerita sebuah kisah setelah mendatangi Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص untuk masuk islam. Dalam 

perjalanan pulang ia menemui seorang laki-laki yang diikat tali (karena gila), dan diminta keluarganya untuk 

meruqyahnya. Dan beliau membacakan Al-Fatihah, kemudian dia pun sembuh dan dikasih hadiah 100 ekor 

kambing. Dan beliau mendatangi Rasulullah serta menceritakan kisah ruqyahnya, maka Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bertanya; 

“Apakah kamu membacakan mantra lain selain Al Fatihah?” dan beliau menjawab “Tidak”. Beliau bersabda; 

“Ambilah! Demi Allah, haram hukumnya yang makan dari hasil ruqyah yang bathil dan kamu makan dari hasil 

ruqyah yang benar”.  

 

Dalam riwayat Abu Dawud, dikatakan; “Maka sahabat yang baru masuk islam ini meruqyahnya dengan 

membacakan surah al Fatihah selama 3 hari, pada waktu siang dan malam. Dan setiap kali selesai membacanya, 

dia mengumpulkan ludahnya, lalu meludahkannya ke mulut orang tersebut”.  

 

KERAGUAN & JAWABAN  

SEPUTAR JIN DAN RUQYAH 
 

HUKUM BERMUAMALAH DENGAN JIN  
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Sudah dipastikan, Kyai atau Habib atau Ustad atau Peruqyah yang memakai khodam dalam pengobatan adalah 
mereka yang keimanannya kepada Allah lemah atau keimanannya terhadap jin lebih kuat atau tertipu oleh musuh 
Allah atau rasa percaya dirinya terhadap doa dan rabbnya adalah NOL BESAR. 
 
Lalu apa bedanya anda dengan dukun yang mempekerjakan jin untuk menyakiti dan menjerumuskan umat 
kedalam kemusyrikan atau bisnis belaka? 
 
Bekerjasama dengan manusia saja kadang kita tertipu, apalagi bermuamalah dengan jin yang jelas-jelas tidak 
terlihat. 
 
Berfikirlah ayuhal ihsan! 
Menggunakan tenaga jin artinya meminta tolong kepada jin, mengemis kepada jin karena anda meyakini jin lebih 
cepat menolong anda jauh sebelum doa anda menembus langit. Itulah inti kesyirikannya. 
 
Jika anda kemudian anda merasa benar dan berkata itu adalah jin islam sehingga anda merasa halal berniaga 
dengan mereka, maka ketahuilah atau lihatlah sendiri bahwasannya para dukun-dukun penipu umat itupun 
mengaku dirinya islam namun ingkar terhadap Allah yang telah berfirman: 
 
"Wa annahu kaana rijalum minal ingsi waya'uduna birijalim minaljinni fajaduhum rohaqoo" dalam surah al Jin 
ayat 6. Mereka membantah firman Allah yang yelah menggariskan bahwasannya kerjasama dengan jin hanya 
menambah dosa dan kesalahan.. 
 
Tidak profittable kerjasama dengan jin itu, mereka jin-jin itu punya kesibukan dan saya yakin Allah telah 
memberikan kesibukan yang cukup untuk menjadikan alam mereka sebagai ladang ibadah buat mereka. Seperti 
manusia beribadah dialam manusia, adapun manusia yang bekerjasama dengan jin itu dikenal sebagai dukun dan 
begitupun mungkin jin yang bekerjasama dengan manusia. Mereka adalah dukun-dukun atau tukang sihir 
dikalangan jin. Jin-jin yang tinggal dalam diri manusia dan menyakiti atau ikut mengatur keberlangsungan 
kehidupan manusia adalah jin kafir, jin islam munafik atau fasiq atau jin yang tidak berpendidikan atau jin badui 
atau jin yang terpaksa ataupun jin ahlul bid'ah. Jin seperti ini yang harus didakwahi. 
 
Sekali lagi saya tegaskan kepada yang masih ragu, bahwasannya ketidakyakinan anda terhadap doa anda sendiri 
adalah cerminan niat/iman/kepercayaan diri/trust anda yang tipis kepada Allah rabbnya ruh dan malaikat. 
 
Bagaimana kalau meruqyah namun dalam tubuh kita diyakini masih ada jin yang dikirim orang lain atau khodam 
lain yag tidak kita kehendaki ? 
 
Sohabbat fiddin rohimakumullah! 
Ketika kita meruqyah, memusatkan niat untuk berdoa memohon kesbuhan atas sebuah penyakit dan kita berhasil 
menyembuhkan atas izin Allah diasana kekuatan jiwa kita mengalahkan ruh jahat dalam diri kita sehingga kita bisa 
membacakan ayat-ayat syifa! 
 
Anda telah dimenangkan oleh Allah karena niat tulus anda. Subhanallah walhamdulillah, beberapa hari ini ana 
dapat sms dari jin (mengirim pesan melalui jari pasien) merengek-rengek minta dikeluarkan karena takut mati 
kedinginan. Dia berkata bahwa ahwat yg sedang dia murtadkan (jin kristemisasi ghaib palembang) itu sedang 
meruqyah ibu-ibu 11 hari terakhir. Jin bernama "litius" itu memohon minta dikeluar kan 2 malam terakhir dan 
saya masih menangguhkan hingga jin itu benar-benar berikrar syahadat di Pelatihan Ruqyah Syariyyah Semarang 
nanti. Karena beliau salah aatu EO RHQH semarang. 
 
Jadi pasien yang sedang kena gannguan sihirpum bisa meruqyah, dalam kondisi tertentu. Niatkan untuk 
menolong dan menyiksa jin dlm tubuh sendiri saat mbacakan ayat-ayat ruqyah. Asal gangguan jin dalam diri 
sudah dilemahkan dengan rutinitas ruqyah mandiri. Jangan sampai peruqyahnya muntahuntaj dan pasien diam 
aneh. 
 
Semoga bermanfaat.. 
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Semoga mengusik telinga para ahlul bid'ah pemuja khodam. Jika anda merasa bangga dengan khodam yang 
mendatangi anda, ketahuilah bahwa kami peruqyah syar'ie tidak butuh khodam jin jesnis apapun. Karena kami 
percaya kepada Allah dengan murni dan citarasa yang tinggi insya Allah. Jika anda bangga dengan khodam jin 
anda wahai kyai, ketahuilah... 
 
Ketahuilah bahwa Rasulullah Sholallahu Alaiyhi wa sallam pernah ditawari malaikat jibril untuk membantunya 
mengangkat jabal uhud dan menimpakannya kepada masyarakat quraisy mekah yang melempari beliau dengan 
bati hingga giginya berdarah. Namun, lihatlah sejarah! Bahwa disana seakan Rasul yang milia berkata; "Aku tidak 
butuh engkau wahai jibril, aku hanya butuh Allah!" 
 
Jika Rasulullah yang mulia menolak malaikat yang suci dan taat kenapa ummatnya harus bekerjasama dengan jin? 
 
DALIL TENTANG KERJASAMA DENGAN JIN 
 
Adalah sangat rasional dan amatlah sesuai dgn fitrah bila yg lemah meminta bantuan kepada yg kuat dan yg 
kekurangan meminta bantuan kepada yg serba kecukupan. 
 
Manusia lbh mulia dan lbh tinggi kedudukan daripada jin. Sehingga sangatlah jelek dan tercela bila manusia 
meminta bantuan kepada jin. Selain itu bila ternyata yg dimintai bantuan adl setan mk secara perlahan setan itu 

akan menyuruh kepada kemaksiatan dan penyelisihan terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta’ala. Allah 

Subhanahu wa Ta’ala berfirman: 

 

“Dan bahwasa ada beberapa orang laki 2 di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki 2 di 

antara jin. mk jin-jin itu menambah ketakutan bagi mereka.” 

 

Ibnu Mas’ud radhiallahu ‘anhu berkata: “Ada sekelompok orang dari kalangan manusia yg menyembah beberapa 

dari kalangan jin lalu para jin itu masuk Islam. Sementara sekelompok manusia yg menyembah itu tdk mengetahui 

keislaman mereka tetap menyembah sehingga Allah Subhanahu wa Ta’ala mencela mereka.” 

Jin tdk mengetahui perkara yg ghaib dan tdk punya kekuatan utk memberikan kemudharatan tdk pula 

mendatangkan kemanfaatan. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: 

 

“Maka tatkala Kami telah menetapkan kematian Sulaiman tdk ada yg menunjukkan kematian itu kepada mereka 

kecuali rayap yg memakan tongkatnya. mk tatkala ia telah tersungkur tahulah jin itu bahwa kalau mereka 

mengetahui yg ghaib tentulah mereka tdk tetap dlm siksa yg menghinakan.” 

 
Jin tdk memiliki kemampuan utk menolak mudharat atau memindahkannya. Jin tdk bisa mentransfer penyakit 
dari tubuh manusia ke dlm tubuh binatang. Demikian pula manusia tdk punya kemampuan utk itu. Allah 

Subhanahu wa Ta’ala berfirman: 

 

“Dan tdk adl kekuasaan Iblis terhadap mereka melainkan hanyalah agar Kami dapat membedakan siapa yg 

beriman kepada ada kehidupan akhirat dari siapa yg ragu-ragu tentang itu. Dan Rabbmu Maha Memelihara segala 

sesuatu. Katakanlah: ‘Serulah mereka yg kamu anggap selain Allah mereka tdk memiliki seberat zarrahpun di 

langit dan di bumi. Dan mereka tdk mempunyai suatu sahampun dlm langit dan bumi dan sekali-kali tdk ada di 

antara mereka yg menjadi pembantu bagi-Nya’.” 

 
HATI HATI DENGAN TIPU DAYA JIN KAFIR 
 
Setelah live di wesal TV membahas masalah sihir mahabbah dan perceraian kemarin saya diundang ke rumah 
seorang ustad besar dijakarta (seorang hafidz) yang kemarin berkonsultasi di telpn "bagaimana menyerang balik 
dukin yang menantang", sebelumnya saya memberi ideu untuk mendakwahi jinnya agar paham islam dan 
memrintahnya untuk menyerang balik dukun dengan kekejaman yang setimpal. Namun... 
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Katanya ustad berhasil mengislamkan 12 jin dlm tubuh istrinya. Dan jin itu memberitahukan benda-benda yang 
disihir sama dukun dirumahnya dan menyuruh ustad tsb membakarnya. Beliau membakar properti rumah 
termasuk semua baju anak bayi dan cadar dan jilbab istrinya senilai jutaan rupiah, dan ketika saya datangi jin (dlm 
tubuh isterinya) itu berwajah sinis dan saya mejunjuk wajahnya dan berkata "dasar pendusta".. dan jin itu tertawa 
lalu berkata "sy ingin buat keluarga ini bangkrut" lalu sang ustad itu geram, ternyata 12 suara ji yg dia islamkan itu 
masih jin yang sama. Suatu ketika saat terpojok jin bsa jujur, bsa juga dapat hidayah dan benar 2 islam. Hanya saja 
kemungkinannya sangat kecil dan kita harus berhati-hati. 
 
Terakhir, alhamdulillah saya pernah membakar tasbih dari perguruan Al Hikmah dan jin kafir didalamnya berteriak 
terbakar. Wallahu'alam bishawab.. 
 

#1 Bagaimana hukum membunuh jin? 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda; "Barangsiapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka matinya adalah mati 

syahid" (Mutafaqun Alaiyh, dari Abdullah bin Amr Bin Ash, juga diriwayatkan Imam Abi Daud, Tirmidzi dan 

Nasa'i).  

 

Jika membela harta itu mati syahid, maka artinya kita harus memerangi orang yang merampas harta kita hingga 

terbunuh atau membunuh jika itu perlu bukan? Lalu? Apakah harga diri, kesehatan dan pelecehan akidah itu tidak 

lebih mahal daripada harta? 

 

Membunuh jin, baik jin kafir atau jin muslim halal jika telah diketahui kedzalimannya dan sebaiknya diperingatkan 

terlebih dahulu dengan firman Allah mengenai hukum-hukum-Nya.  

 

#2. Benarkah jin bisa dibunuh, dibakar, disembelih? 

Dari Abu Thufail RA, beliau bercerita; ''Ketika Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص menaklukkan kota Makkah, beliau mengutus Khalid bin 

Walid ke daerah Nakhlah, tempat keberadaan berhala 'Uzza.. Akhirnya Khalid mendatangi 'Uzza, dan ternyata 

'Uzza adalah 3 Pohon Samurah dan Khalid pun menebang ketiga buah pohon yang terletak di dalam sebuah 

rumah tersebut. Dan Khalid pun menghancurkan bangunan rumah tersebut. Setelah itu Khalid bin Walid 

menghadap Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص dan melaporkan apa yang telah dia kerjakan... Rasulullah bersabda; 'Kembalilah karena 

engkau belum berbuat apa-apa...!?'' Akhirnya ia kembali. Tatkala para juru kunci 'Uzza melihat kedatangan Khalid 

bin Walid, mereka menatap ke arah gunung yang ada di dekat lokasi sambil berteriak, ''Wahai 'Uzza...!!! Wahai 

'Uzza....!!! ''. Khalid bin Walid RA akhirnya mendatangi puncak gunung, ternyata 'Uzza itu berbentuk perempuan 

telanjang yang mengurai rambutnya. Saat itu dia sedang menuangkan debu ke atas kepalanya dgn menggunakan 

kedua telapak tangannya. Khalid bin Walid pun menyabetkan pedang ke arah jin perempuan 'Uzza sehingga 

berhasil membunuhnya. Setelah itu Khalid kembali menemui Rasulullah dan melaporkan apa yang telah ia 

kerjakan. Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, ''Ya, itulah 'Uzza yg sebenarnya...!!'' (HR. An-Nasai, dalam Sunan al-Kubro 

no.11547, jilid 6 hal.474, terbitan Darul Kutub Ilmiyyah Beirut, cetakan pertama 1411 H) 

Anda bertanya tentang hakikat jin, tentang sesuatu yang tidak mungkin kita lihat karena AlQur'an telah 

menegaskan-Nya bahwa: "Sesungguhnya ia (iblis) dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang 

kamu tidak bisa melihat mereka". (QS Al-A’raf 27). 

Jika tidak bisa dilihat, apakah bisa dibakar? 

Istilah membakar, membunuh, menyembelih dsb yang diciptakan peruqyah aktif adalah hakikat yang berdasarkan 

pengalaman yang mereka temui. Misalnya ketika peruqyah membacakan surah Al Ankabut ayat 57, tiba-tiba jin 

itu teriak seperti sekarat dan pasien diam. Lalu jin lain datang mengabarkan (melalui mulut pasien) bahwa 

temannya mati. Begitu pula dengan peristiwa terbakar dan disembelihnya jin.  

 

#3. Tidakkah hal ini Bid'ah atau mengada-ada? 
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Beda antara mengembangkan dengan menciptakan hal baru. Semisal Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص yang menyatakan bahwa 

syaitan itu berlarian dalam darah atau seperti berjalannya darah di nadi maka kita melakukan tehnik menekan 

dengan jari (seperti Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص lakukan, dan mengembangkannya dengan melakukan penekanan disekitar urat 

nadi leher dengan telapak tangan dengan tujuan menyembelihnya).  

 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص hanya berkata "Ukhruj ya Aduwallah!" atau artinya "Keluarlah wahai musuh Allah" dengan satu 

pukulan dan jin keluar atau hancur lalu sembuh namun kita sebagai hamba Allah yang tidak satu tingkatan level 

iman-nya dengan Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص  tentu tidak dengan serta merta melakukan hal yang sama terus semua tuntas. 

Kadang saya menghabiskan waktu sampai 5 hingga 7 jam menangani satu pasien, bahkan saya menemukan 

peruqyah melakukan therapi hingga 15 jam estafet. Kadang juga hanya beberapa menit tergantung ikhtiar dan 

kehendak Allah dalam mengabulkan do'a.  

 

Dalam perjalanan panjang ini kami menemukan tehnik baru. Kadang tidak sengaja dan kemudian kami 

menebarkannya bagi ummat yang mungkin membutuhkan tehnik itu, semisal jin yang berteriak kepanasan saat 

membacakan ayat tertentu lalu kami memakai ayat itu dan menamainya ayat pembakar.  

 

Tentu saja ini pegembangan bukan menciptakan hal baru, karena Allah mengaskan bahwa Al Quran itu obat dan 

kami memperdalamnya; bagian manakah dari al Qur'an itu yang menjadi obat selain ayat yanng Rasulullah 

bacakan. Karena pada intinya kita sedang berikhtiar bagaimana caranya agar sihir dan jin itu hilang, baik itu 

dengan mendakwahinya, berdialog, atau membunuhnya jika tidak mau keluar.  

 

#4. Apakah sakit itu selamanya disebabkan oleh Jin? 

Ada beberapa penyakit yang tidak bisa ditangani team medis dan ada juga penyakit yang tidak bisa ditangani 

peruqyah. Dokter memiliki profesionalitas yang telah diasah, begitupun peruqyah yang proffessional. Jadi masing 

masing kita bisa berikhtiar untuk sebuah kesembuhan sebagai bentuk do'a yang aktif. Boleh memakai herbal, 

bekam, obat atau Al Qur'an karena hal ini telah dicontohkan.  

 

Untuk beberapa penyakit yang tidak bisa disembuhkan dokter, obat, herbal, bekam, pijat refleksi, bahkan 

operasi? Atau semisal sembuh namun terjadi lagi dalam jangka yang bertahun-tahun? Inilah bagian peruqyah, 

karena didalamnya ada keterlibatan sihir. Al Qur’an bekerja menyembuhkan dari akarnya, dan sihir tidak akan 

musnah total sehingga manusia kembali bertauhid.  

Dewasa ini banyak ditemukan penyakit yang dikira medis dan ternyata sihir, semisal lambung, jantung koroner, 

pengapuran, bahkan hingga kebutaan.  Bagaimana hal ini terjadi? Jawabannya sederhana; “Karena sihir masuk ke 

otak dan mengendalikannya, sedangkan otak adalah pusat pengendali semua organ. Jadi mungkin sihir bisa 

merusak organ dengan mengendalikannya dari pusat”.  

 

#5. Apakah sihir dan kesurupan itu ada? 

Hanya orang sombong terhadap Al Qur’an yang mengingkari sihir.. Dalam surah Al Baqarah 125, sangat jelas Allah 

berfirman; "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 

kemasukan syaitan lantaran gangguan kegilaan yang ditimbulkan syaitan..." (terjemah Ibn Katsir).  

 

Ada sebuah Riwayat dari Abdullah bin Mas’ud ra, bahwa apabila Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص shalat ia berdo’a; “Allahumma ini 

a’udzubika minassayyitonirraziim wa Hamzihi wa Nufhihi wa Nafasihi”. Beliau menerangkan bahwa Hamz berarti 

Al-Mautah yang berarti gangguan yang membuatkan tidak sadarkan diri atau kesurupan, demikian juga Ibn Katsir 

(dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah(/61) menerangkan hal yang sama. Artinya Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص membenarkan 

peristiwa “kesurupan” seperti penafsiran “kesurupan” dalam surah Al Baqarah ayat 275. Hadits diatas di 

Riwayatkan Al Hakim, Abu Dawud: (1/206), Tirmidzi (1/153) dan Nasai dari Abu Said Al Khudry.  
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#6. Apakah yang menjadi tanda jika sakit yang ditimbulkan itu dari jin? Adakah karakteristik yang bisa 

dipahami dengan akal? 

 

Mari kita ambil satu contoh. Struk ringan pada pergelangan kaki dan kangker tulang di lutut. Apakah ini ulah jin 

atau bersifat medis saja? 

 

Kedua jawaban benar. Bisa karena pola hidup yang tidak sehat atau kecelakaan, bisa juga alasan sihir/jin. 

Kesembuhannya pun bisa dengan medis bisa juga dengan ruqyah. Dan Alhamdulillah saya menemukan kedua 

penyakit diatas sembuh dengan ruqyah dan jin didalamnya diusir setelah juga ditangani dokter bertahun-tahun.  

 

Penyebab struk ringan di pergelangan kaki adalah penyempitan pembuluh darah di urat leher sebelah atas, dan 

ini ditemukan oleh dokter. Mereka menamainya dengan nama yang aneh hingga saya tidak menghafalnya. 

Faktanya pasien merasakan sakit didaerah itu, dan dokter menyarankan untuk "Vision Teraphy" dsb. Saya waktu 

itu hanya memegang lehernya serta membacakan ayat Ruqyah berupa surah Al Hasyr 21-24 sebagai peringatan 

kepada mahluk jin yang didalam dan kemudian menepuk lehernya. Pasien teriak dan sembuh seketika.  

 

Ini contoh keberhasilan ruqyah, dan tidak semua sihir berhasil disembuhkan sama seperti tidak semua penyakit 

disembuhkan dokter. Karena pada intinya kesembuhan itu dari Allah, dan kita ini tukang ikhtiar. DAN ikhtiar untuk 

kesembuhan itu Allah perintahkan.  

 

#7. Bolehkan memukul saat meruqyah? 

Meniup, Menepuk, Memijit, Mengusap, Memukul itu ada dalah hadits atau dicontohkan Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص saat 

mengobati sihir. Saya menemukan lebih dari 15 hadits tentang cara pengobatan Rasulullah melalui ruqyah ini, 

bahkan dalam sebuah riwayat yang dikisahkan Imam Al Hakim dan At Thabrani dari Ummu Abban dikatakan 

bahwa Rasulullah memukul punggung wanita yang kesurupan jin itu hingga dua ketiaknya terlihat putih. Artinya 

pukulan yang keras! 

 

Begitupun dengan tiupan, pijatan, usapan dan semua tehnik yang kami kembangkan di Quranic Healing itu ada 

dalilnya.  Mau sakit gila 10 tahun atau satu menit dengan pukulan? Pilih saja, dan Rasulullah tidak akan 

mencontohkan jika hal itu tidak benar dan mengandung manfaat.  

 

#8. Bukankah kita diajarkan sabar dan tawakal ketika sakit? 

Benar, bahkan Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص mengabarkan syurga kepada seorang wanita kulit hitam yang datang kepadanya 

mengeluh tentang sakit ayan yang dideritanya. Wanita muslimah itu mengadu bukan sakitnya, namun tentang 

kekhawatirannya bahwa manusia dan jin bisa melihat auratnya saat ia ayan.  

 

Dan Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص menawarkan "Kesembuhan" atau "Kesabaran", maka wanita itu memilih kesabaran dan 

Rasulullah mendokan agar Allah menjaga aurat wanita itu saat kesurupan. Bukan mendo'akan untuk kesembuhan. 

Dan seperti diriwayatkan Atha' bin Rabbah dari Abdullah bin Abbas, wanita itu termasyur sebagai muslimah yang 

dijaminkan syurga oleh Rasulullah.  

 

Nah, tawakal seperti apakah kita? 

Bukankah seorang awam lebih sering mengeluh bahkan hingga melakukan dosa besar seperti putus asa dari 

rahmat Allah ketika sakit bertahun-tahun, bahkan tidak jarang malah pergi ke dukun dan terjebak lembah 

kemusyrikan yang membahayakan dunia akhirat? 

 

Akhifillah dengarkanlah..  
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Kadar keimanan setiap orang itu berbeda-beda.  Ruqyah ini menuntaskan sihir untuk menjaga saudara-saudari 

kita yang belum kokoh ketauhidannya hingga ia terserang sihir jin. Dan kita yang diberi kemampuan oleh Allah 

untuk meruqyah itu adalah amanah untuk dijalankan, dan tentu saja ini wajib karena ilmu itu harus diamalkan.  

 

Demi Allah saya heran ada bebrapa fikrah islam yang saya kenal baik menolak ruqyah dengan minimnya 

pengetahuan yang ia ketahui tentangnya. Dia berdiam diri dan mencela para peruqyah yang sedang berjuang 

menebarkan sunnah ini dari sofa ditengah-tengah keluarga tercintanya atau bersenda gurau bersama santri dan 

mutarobinya. Allahuakbar! 

 

#9. Bukankah minta diruqyah itu tidak boleh? 

Harusnya jawaban ini dutulis dalam satu tulisan utuh, semoga nanti ada waktu yang cukup. Hal ini telah dibahas 

banyak ulama, dan saya sedikit menyuguhkan kesimpulan dari pembahasan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin 

Baz rahimahullahu ta’ala. 

 

Hadits tentang itu sahih, namun, kita manusia yang telah dianugerahi akal untuk berfikir dan hati untuk menilai 

bukahkah tidak seharusnya cepat menyimpulkan tanpa pengetahuan yang cukup? 

 

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz menyebutkan ciri-ciri yang masuk syurga tanpa hisab itu adalah: Mereka 

itu adalah orang-orang yang berjihad menundukkan hawa nafsu mereka dan istiqomah di atas agama Allah. 

Mereka senantiasa menunaikan kewajiban dimana pun berada. Demikian juga, mereka senantiasa meninggalkan 

keharaman dan berlomba-lomba menggapai kebaikan. 

 

Di antara ciri mereka adalah tidak meminta diruqyah, tidak meminta disembuhkan dengan kay/disundut besi 

panas, dan tidak beranggapan sial/tathayyur. Tidak minta diruqyah maksudnya adalah dia tidak memohon kepada 

orang lain untuk meruqyah dirinya. Namun, ini bukan berarti bahwa perkara ini diharamkan. Tidak masalah 

meminta diruqyah jika memang dibutuhkan. 

 

Akan tetapi, di antara ciri mereka -70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab tadi- meninggalkan hal itu dan 

mencukupkan diri dengan sebab-sebab yang lain. Mereka tidak meminta orang untuk meruqyah dirinya. Dia tidak 

berkata, “Wahai fulan, ruqyahlah diriku.” Akan tetapi apabila ada kebutuhan -mendesak- untuk itu tidak 

mengapa. Hal itu tidak membuat dirinya keluar dari tujuh puluh ribu orang tersebut selama memang benar-benar 

ada kebutuhan untuk itu. Oleh sebab itu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam prnah memerintahkan Aisyah untuk 

meminta ruqyah pada saat mengalami sakit pada suatu kondisi. Beliau juga memerintahkan Ummu Aitam Ja’far 

bin Abi Thalib untuk meminta ruqyah untuk mereka, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang sahih. 

 

Masalahnya adalah..  

JIKA kadar keimanan manusia itu tidak cukup untuk bertawakal dalam jangka bertahun-tahun dengan sihir yang 

menimpanya, apakah ia tidak lebih butuh untuk minta di ruqyah? 

 

Manusia sombong manakah yang telah meng-klaim dirinya salah satu golongan manusia yang masuk syurga tanpa 

hisab? Sedangkan umat islam yang hidup diabad ke 14 ini saja lebih dari 5,7 Milyard.. belum lagi ulama terpilih 

yang hidup sebelum abad ke 14 setelah islam turun? 

 

Apakah siti Aisyah Ra yang hidup semasa Rasulullah dan meriwayatkan ribuan hadits ini tidak termasuk golongan 

itu? 

 

Apakah bolak balik kedukun dan mengeluh 7 kali dalam sehari dan kadang menghadapai kondisi bertahun-tahun 

sulit shalat ini tidak lebih baik diruqyah hingga sembuh dan dapat beribadah dengan leluasa ini lebih buruk 
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daripada minta di ruqyah? 

 

Ini tentang akidah yang lurus, atau tentang bagaimana si peruqyah meluruskan akidah dan pemahamannya 

terlebih dahulu lalu meruqyahnya. Hingga si pasien paham bahwa kesembuhan itu dari Allah dan bencana itu 

disebabkan oleh tangannya sendiri.  

 

Demi Allah saya merasa kasihan sama praktisi yang mau belajar ruqyah karena ingin membentengi dirinya dari 

sihir, mengobati dan menjaga keluarganya serta umat mukminin-mukminat dari sihir kemudian melemah 

semangatnya karena salah penafsiran tentang hadits ini padahal ada banyak hadits lain yang menceritakan 

tentang ruqyah serta fakta ilmiyyah tentang kesembuhan yang terjadi.  

 

#10. Itu kan Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص, kita ini manusia biasa? 

Benar, Rasulullah mencontohkan dan kita menirunya sebagai jalanan sunnah untuk menggapai ridha 

Allah. Bukahkan Rasulullah sendiri pernah kena sihir dan diruqyah 2 malaikat ? Bukahkan Rasulullah itu mukhlisin 

dan terbebas dari sihir seperti yang difirmankan Allah? 

 

Demi Allah ini adalah pembelajaran bagi manusia yang berfikir. Semoga Allah memberi semua kita hidayah-Nya. 

Agar kita selamat hingga ke akhirat. Insya Allah seri berikutnya akan terbit sesuai kebutuhan dan pertanyaan 

ummat. 

 

C. CIRI-CIRI GANGGUAN JIN DAN SIHIR 

Sebelum kita melakukan ruqyah mandiri, kita akan meluangkan waktu untuk menganalisa diri kita. Apakah dalam 

tubuh kita ada gangguan jin atau memang penyakit medis belaka. Berikut ini adalah 50 ciri-ciri seseorang yang 

terkena gangguan jin dan sihir, jika ada 7 point saja maka sudah layak untuk melakukan ruqyah mandiri atau 

minta diruqyah.  

1. Emosi yang tidak terkendali. 

2. Sering ragu, was was & ketakutan tanpa sebab yang jelas. 

3. Sulit khusyuk dan lupa rakaat shalat. 

4. Sesak nafas dan ngantuk berat saat membaca al quran. 

5. Melemahnya hati, minder total, hobi menghayal/melamun, menyendiri dan mengurung diri dikamar 

secara berlebihan atau mengasingkan diri dari sosial. 

6. Labil, galau akut, sedih, merasa tertekan,  

7. Sakit menahun; semisal pusing dikepala, mendengung ditelinga, pegal di bahu, belikat dan paha, sakit 

gigi, mata, tenggorokan, lambung dan dada sesak tanpa sebab yang jelas. 

8. Depresi dan pikiran linglung, merasa sedih, jantung berdebar-debar keras. 

9. Malas beribadah, menganggap remeh sunnah dan semangat dalam bermaksiat kepada allah!. 

10. Sering kesurupan dan pingsan, baik separuh ingatan atau secara total. 
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11. Sering mendengar bisikan memanggil namanya sendiri, merasa ada yang mengajak bicara, mendengar 

bisikan menyuruh sesuatu kejahatan semisal; membunuh, memperkosa, memukul, meloncat dari tempat 

yang tinggi, terjun kesungai atau jurang, menabrakan diri dll. 

12. Paranoid dan cemas, merasa bersalah terus, merasa ada yang mengikuti, mengejar dan mengancam akan 

membunuh. 

13. Sering mencium bau–bauan wangi kembang atau dupa, bau anyir atau busuk (bangkai) yang tidak terlihat 

sumber baunya. 

14. Pusing berlebih (vertigo) dan melihat benda benda seakan bergerak, berputar, terbalik , miring dan lain 

sebagainya. 

15. Melakukan tindakan-tindakan aneh tanpa disadari atau diluar kendali atau seperti ada yang 

mengendalikan dan tidak bisa menahan dalam kondisi sadar sekalipun. 

16. Memiliki kemampuan supernatural semisal tiba-tiba dapat meramal, menerawang, membaca fikiran 

orang lain atau mengetahui peristiwa yang akan terjadi. 

17. Melihat atau merasakan keberadaan mahluk halus baik sekilas atau jelas. 

18. Rasa sakit disalah satu anggota badan yang tidak terdeteksi dokter atau sakit menahun yang tidak 

ditemukan solusinya dalam dunia medis 

B.TANDA-TANDA WAKTU TIDUR 

19. Susah tidur (insomnia), gelisah, cemas dan sering terbangun dimalam hari.. 

20. Susah bangun dan banyak tidur sehingga tidak bisa melakukan ibadah yang diinginkan. 

21. TINDIHAN. 

22. Mimpi melihat berbagai hal aneh menyeramkan (binatang, manusia). 

23. Sering ngigau, tertawa, menangis, berteriak, mengomel, merintih, mendengkur dengan keras, gigi 

berbunyi, jalan-jalan pada saat tidur (kondisi mata tertutup). 

24. Mimpi seolah-olah jatuh dari tempat yang tinggi. 

25. Semua mimpi tentang kematian dan kuburan. 

26. Mimpi bertemu dengan orang yang sama. 

27. Mimpi yang keesokan harinya menjadi nyata. 

28. Impotensi, 

29. Mandul atau sulit punya keturunan. 

30. Gangguan Rahim; Pendarahan (sihir Nadzof), Kista/Mioma, Sakit saat Haid, Keguguran. 

31. Asam Urat, Kolesterol, Pengapuran. 

32. Kondsi “Victor” (Fikiran yang kotor). 

33. Syahwat yang tidak terkendali, Suka Onani, Mansturbasi. 
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34. Jomblo Menahun. Sulit menikah, sulit dapat jodoh yang cocok, tidak mau menikah, atau selalu melihat 

calon suami/istri tiba-tiba menjadi mengerikan hingga akad yang direncanakan bubar.  

35. Sihir Kristenisasi Ghaib (melihat salib saat shalat, bisikan yesus dan kemuratad, keraguan terhadap Allah, 

takdir dll). 

36. Struk Ringan 

37. Hypertensi, Jantung Bocor, Jantung koroner, Paru Basah, Batuk Menahun dan penyakit lain yang tidak 

kunjung sembuh.  

38. Hidup dalam kondisi “Dejavu”. 

39. Kedutan dan kesemutan disebagian atau seluruh tubuh dengan frekwensi yang mengganggu.  

40. Eksim, atau gatal yang sporadis.  

41. Anak Hyperaktif, Nakal, Membantah, bertenaga super saat marah, susah dibangunkan shalat dan tidak 

mau belajar mengaji dan pembangkang dengan sorot mata aneh. 

42. Anak Indigo; bisa menerawang, mengobati, meramal, melihat jelmaan mahluk jin, suka menyendiri dan 

bicara sendiri.  

43. Diperkosa Jin dialam Mimpi atau semi nyata.  

44. Peristiwa hilangnya bayi dalam kandungan. 

45. Kasus cerai.  

46. Prilaku Lesbi/Homo. 

47. Bipolar/Kepribadian ganda.  

48. Mudah lelah, sering sesak nafas, gemetar, dada berdebar.  

49. Sakit diwaktu-waktu tertentu. 

 

 

CHAPTER 2 

T U T O R  I A L  

RUQYAH SYARIYYAH 
Muqodimah Ruqyah | Tazkiyyah & Konseling | Teraphy Al Qur‟an | Tehnik Ruqyah | 

Closing & Ruqyah Mandiri. 

1. Muqodimah Ruqyah. 

Sebelum melakukan ruqyah, pastikan bahwa pasien bahwa kondisi pasien sudah siap diruqyah.  Setidaknya ada 

beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengawali teraphy ini.  
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Pengkondisian Tempat 

Hal-hal utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Ruqyah Syar’iyyah adalah kondisi tempat, jasmani 

dan ruhani pasien juga praktisi Ruqyah itu sendiri.  

PERSIAPAN TEMPAT:  

 Tempat bersih, sejuk dan tenang. Agar getaran suara Al Qur’an meresap kedalam Qalbu pasien.  Jika dirumah, 

matikan TV dan semua suara music dan kebisingan lain.  

 Membersihkan tempat dari semua benda keramat, jimat-jimat penangkal sihir, patung dan lukisan-lukisan 

bernyawa termasuk photo.  

 Bacakan ayat Kursi untuk membentengi lokasi dan mohon perlindungan kepada Allah, juga memberi pewangi 

ruangan.  

PERSIAPAN BAGI PASIEN: 

Salah satu faktor kegagalan dalam ruqyah syar’iyyah adalah kesiapan ruhani pasien, dalam hal ini kondisi jasmani 

dan ruhani pasien akan saling mempengaruhi. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan sebelum melakukan 

teraphy: 

 Siapkan jiwa pasien; bimbing jiwanya agar kuat dengan melepaskan semua bentuk dendam dan kekecewaan 

dimasalalunya.  

 Anjurkan untuk berwudhu agar jasmani dan ruhaninya rileks.  

 Perintahkan untuk membebaskan diri dan rumah dari benda keramat dan jimat-jimat penangkal dan kembali 

kepada Allah.  

 Ajak pasien bertaubat, dengan beristighfar atau mengajaknya shalat taubat.  

 Bimbing pasien untu berdo’a memohon perlindungan dan kekuatan kepada Allah.  

 Arahkan agar pasien relaks dan menyimak dengan khusyuk ayat-ayat ruqyah yang akan dibacakan. 

PERSIAPAN BAGI PERUQYAH 

 Berwudhu  

 Jika masalahnya berat, lakukan sholat mutlak 4 rakaat untuk memohon pertolongan Allah 

 Baca doa-doa pembentengan diri dan bentengi lokasi (dengan Ayat Kursi) . 

 Mempersiapkan peralatan/sarana untuk meruqyah 

 Mengidentifikasi Penyakit, Membedakan Sihir atau Medis, dan menyimpulkan Jenis Teraphy & Menteraphy. 

Mengawali Ruqyah 

Hal-Hal yang perlu dilakukan sebelum memulai ruqyah atau melakukan ruqyah mandiri ada beberapa hal. Intinya 

kita harus mmpersiapkan tempat, ruhani dan jasmani kita serta memperhatikan adab-adab dalam berdo’a atau 

adab bagaimana saat kita meminta kepada Allah. Semua benda-benda yang mengandung kesyirikan harus 

dimusnahkan terlebih dahulu.  

Berikut ini adalah tatacara untuk memulai Ruqyah Mandiri atau Meruqyah orang lain (jika kondisi darurat, maka 

cukup lakukan point 3 saja):  

1. Berwudhu untuk mensucikan jasmanikita, untuk lebih sempurna mandilah agar hati sejuk dan lembut. 

2. Shalat Mutlak (Baik 2 atau 4 rakaat) untuk memohon pertolongan kepada Allah) baik di sujud terakhir atau 

selepas shalat. 
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3. Mengucapkan Ta’awudz, Basmallah, Beristighfar dan Shalawat Nabi.  

- Taawudz bisa dengan membaca salah satu lafal berikut; “Audzubillahiminassayitoonirrajiim”, atau 

“Audzubikalimatillahi tammati tammati minkulli syariima kholak” atau ‘Audzubillahikalimatillahit tammati 

tammah, mingkulli sayyitoni wahammah, wamingkulli ‘ainu lammah” atau “’Audzubillahisami’il aliimi 

minassayitooniraajiim” 

- Basmallah, memulai do’a dengan menyebut Asma-Nya yang maha Agung.  

- Istighfar, bisa membaca; “Astaghfirullahal adziim, alladi laa ilaha illa huwal hayyul qayyum waatubu ilaih” atau 

“Laa ilaaha illa anta, subhanaka inni kungtum minadzalimiin”. Atau bisa diganti dengan shalat taubat, jika belum 

pernah bertaubat dari kesyirikan.  

- Shalawat, lakukan seperti biasa; semisal, “Allahuma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad” 

4. Memohon kekuatan kepada Allah, bisa dilakukan dengan membaca salah satu do’a sebagai berikut:  

- La Hawla walaa Quwwata Illa Billahil aliyhil Adziim.  

- Hasbunallah wanikmal wakiil nikmal maula wanikman nasiir.  

- Bismilahiladi layadhuru maasmihi sayiung fil ardhi wala fissama wahua samiun aliim.  

5. Mulailah melakukan ruqyah dengan membacakan ayat-ayat ruqyah didekat telinganya.  

2. Tazkiyyah & Konseling 

Setelah selesai persiapan ruqyah, maka langkah selanjutnya adalah dengan menggali lebih dalam informasi dari 

pasien. Konseling ini bertujuan untuk menggali sedalam-dalamnya informasi yang akan membantu kita untuk 

menemani/membimbing pasien menuju kesembuhan yang diridhai.  

Awali dengan memposisikan diri sebagai dokter spiritual yang dibutuhkan pasien, ber-emphatilah kepada pasien 

anda. Sambut jiwanya dengan mendengar semua keluhan dan latarbelakang atau sebab-sebab dia sakit yang dia 

ketahui.   

Kemudian tanyakan kepada pasien secara pribadi dimana titk atau tempat-tempat sakit ditubuhnya dan kapan 

saja rasa sakit itu menyerang sebagai informasi untuk solusi atau cara pengobatannya.  

Gali sedalam-dalamnya dan beritahukan kepada pasien pentingnya kejujuran informasi ini, katakan kepadanya 

bahwa ini adalah bukan aib dan berjanjilah untuk menjaganya agar jiwanya tenang dan mau berikrar tentang 

kesalahannya.   

Kemudian beri jawaban atas semua masalahnya dengan metode tausiyyah dan tazkiyyah, luangkan waktu 10 

hingga 30 menit untuk menerangkan kepada pasien tentang makna Ruqyah Syariyyah dan kesembuhan sejati 

yang ingin Allah anugerahkan kepada hambaNya dengan membebaskan diri dari berbagai bentuk kesyirikan.  

Hal-hal yang perlu ditanyakan saat konseling adalah:  

 Apakah anda termasuk orang yang percaya kepada jimat dan pusaka?Pernah anda mengikuti sebuah 

perguruan tenaga dalam, kebatinan, pengisian? Jika pernah, ajak taubat dan minta kesediaannya jika ilmunya 

akan hancur dengan Ruqyah Syariyyah.  

 Pernahkah anda berobat ke paranormal atau dukun? Jika pernah, ajak bertaubat. Anda harus memberi tahu 

ciri-ciri dukun dan dosa besar jika mendatanginya.  
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 Pernahkah anda berobat kepada kyai, ustad, habib dan ketika pulang dibekali jimat atau penangkal yang 

dikubur? Jika ada jimat-jimat itu harus dihancurkan terlebih dahulu. . 

 Pernahkah melakukan amalan atau ritual bid’ah semisal wirid-wirid ribuan dan disertai puasa aneh?  

Untuk dapat melakukan konseling setidaknya seorang teraphist harus mengetahui dan memberi pencerahan 

kepada pasien tentang Cara-cara Jin masuk ke tubuh manusia dan Ciri-Ciri Dukun agar pasien terbantu dalam 

menganalisa penyebab penyakitnya:  

Penyebab Gangguan Jin 

1. Syirik (perbuatan menyekutukan Allah). 

2. Anarkisme Syaitan (Permusuhan Syaitan kepada seluruh cucu Adam).. 

3. Kebodohan & Kelalaian Manusia.  

4. Jin jatuh cinta kepada manusia (laki-laki atau perempuan bahkan), baik secara hakikat (jin mencintai manusia 

karena manusia patuh kepada bisikannya atau manusia yang tunduk dan selalu memenuhi permintaannya). 

5. Kerana Tersakiti atau terzaliman meski tidak disengaja, seperti menumpahkan air panas atau menimpakan 

sesuatu barang dari tempat yang tinggi. 

6. Kondisi mansuai yang marah, sangat takut, sangat sedih dan lupa menyebut Asma Allah.  

7. Karena Ritual Pengisian Ilmu-ilmu hitam; Kebathinan, Kekebalan, Pelet, Susuk, Tenaga Dalam, Pernafasan, 

Mahatma, Satria Nusantara, Reiki, Margaluyu, Budi Suci, Merpati Putih, Hikmatul Iman, dll. 

8. Semua Prilaku Menyelisihi Sunnah. Semisal ritual bid’ah dari wirid-wirid overdosis, puasa yang tidak 

dicontohkan Rasul, menyembelih binatang untuk syaitan dll. 

9. Jin Keturunan dari Ayah/Ibu, Kakek/Nenek atau leluhurnya. Jin akan cendrung merasuki  anaknya karena 

kesamaan sifat (Menyerupai syaitan) 

10. Tatapan Hasad/Kedengkian (AIN) baik dari manusia atau syaitan.  

11. Sihir kiriman dari yang dengki atau dukun yang dibayar untuk menyakiti.  

12. Asihan/Pelet/Sihir Mahabbah.  

13. KARENA TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HATI. 

Ciri-Ciri Dukun 

1. Menanyakan nama pasien dan nama ibunya.  

2. Meminta salah satu dari beberapa benda bekas yang pernah menempel dalam diri pasien. 

3. Terkadang meminta hewan dengan kriteria tertentu untuk disembelih dengan tidak menyebut nama Allah 

padanya kemudian dilemparkan ketempat tertentu atau dikubur ditempat-tempat tertentu.  

4. Menuliskan dan mantra yang tidak dapat difahami berupa huruf terputus-putus di sebuah kertas (jimat) atau di 

lempengan tembikar putih, lalu menyuruh pasien melarutkan dan meminumnya. 

6. Memakai Isim (tulisan Arab berupa mantra bahkan Al Qur’an yang tulis sungsang sebagai penangkal 

perlindungan atau dianggap mendatangkan berkah tertentu).  

7. Menyuruh pasien untuk mengurung diri di suatu ruangan yang tidak dimasuki sinar matahari untuk beberapa 

waktu tertentu. 
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8. Menyuruh pasien untuk tidak menyentuh air untuk waktu tertentu. 

9. Memberi sesuatu kepada pasien untuk ditimbun di dalam tanah, dihalaman rumah atau ditempek di rumah. 

10. Memberi pasien beberapa kertas untuk dibakar dan mengeluarkan asap. 

11. Berkomat-kamit dengan kata-kata yang tidak difahami. 

12. Terkadang si penyihir memberi tahu pasien nama dan kampung halaman pasien tersebut. Serta permasalahan 

yang akan dikemukakannya 

13. Meminta mahar atau tarif tertentu yang tidak boleh dikurangi, atau tarif yang menyulitkan ummat.  

14. Memakai mediasi manusia atau mentransfer penyakit ke hewan.  

15. Mengeluarkan jin dengan jin lagi. Atau mengobati pasien dalam kondisi kerasukan jin. Jadi terapis kerasukan 

dan kadang terlihat berantem dengan mahluk yang tidak terlihat.  

16. Menyuruh mandi dengan bunga tujuh rupa, mandi dari air di tujuh sumur, mandi dari air di tujuh mata air 

yang berbeda, atau bahkan tujuh lautan. Cape deh...  

17. Memberi amalan wirid overdosis (ribuan hingga puluhan ribu) disertai puasa tertentu yang tidak pernah 

dicontohkan Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص.  

18. Melakukan pelecehan seksual, semisal memandikan pasien ditempat khusus. Dll.. 

3. Teraphy Al Qur‟an 

Al Qur’an ini adalah obat yang baik bagi jiwa yang baik dan qalbu yang hidup. Jadi, teraphy hanya bisa 

berlangsung setelah melewati proses pertama dan kedua; yaitu setelah jiwa pasien siap dan layak diruqyah. 

Langkah berikutnya adalah membacakan ayat-ayat ruqyah ditelinganya dengan tartil, hal ini berdasarkan contoh 

yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص dalam menangani pasien sihir:  

Ayat-ayat ruqyah dimaksud adalah ayat-ayat yang dasar/umum/standar yang harus dibacakan dalam setiap 

ruqyah baik untuk gangguan jin ataupun sihir.Ayat ini dibacakan dalam setiap prosesi ruqyah dengan memegang 

kepala pasien atau tempat sakit dengan sentuhan ataupun dibacakan ditelinganya.  

 

Ayat-Ayat Ruqyah ini berdasarkan hadits dari Ubay bin Kaab ra, juga diriwayatkan dari Abdurahman bin Abu Laila 

yang diriwayatkan Ibn Majah dalam Sunannya (2/117) juga diriwayatkan Imam Hakim: Hadits itu menceritakan 

seorang arab badui yang datang kepada Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص dan menceritakan bahwa saudaranya sedang sakit dan saat 

itu Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bertanya; “Apa penyakit saudaramu?” Dia berkata; “Dia seperti orang gila (kesurupan)”. Dan 

beliau bersabda lagi; “Jemputlah dia dan bawa kemari”. Dan bapa itupun membawanya, kemudian Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص 

membacakan ayat-ayat berikut: Al Fatihah, Empat Ayat Awal Al Baqarah (1-4), Pertengahan Al Baqarah (163-164), 

Ayat Kursi (Al Baqarah 255), Tiga Ayat Akhir Al Baqarah (284-286), Al Imran 18, Al A’raaf 54-56, Al Mukminun 

(116-118), Al Jin 3, As Shafaat 1-10, Al Hasyr 22-24, Al Ikhlas, Al Falaq dan An Nass.    

 

Dalam perkembangannya, ayat-ayat ruqyah standar tadi ditambahkan atau dilengkapi oleh para ulama yang 

berkompetent 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.  

 

4. Menangani Reaksi 
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Jika pasien mulai bereaksi, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah jangan panik. Tetap tenang dan 

jangan takut, takutlah hanya kepada Allah agar semua mahluk-Nya takut kepada kita. 

Adapun tehnik-tehnik menangani saat pasien reaksi akan dibahas lengkap dalam Tehnik-Tehnik Pengembangan 

QuranicHealing(bab berikutnya). 

5. Closing 

Closing adalah tahap terakhir dalam prosesi ruqyah ini, hal ini adalah hal yang sering dilupakan praktisi ruqyah. 

Hal ini juga yang menjadikan pembeda “Ruqyah Aktif” dan “Ruqyah Konvensional” atau ruqyah passive yang 

selama ini.  

Tentunya ruqyah konvensional dan ruqyah aktif  memiliki kelebihan masing-masing yang memperkaya khasanah 

keilmuan para praktisi nusantara, jika peruqyah passive mengandalkan kesabaran maka praktisi peruqyah Aktif 

mengembangkan berbagai tehnik untuk kesempurnaan dan efectivitas waktu.  

 

Menuntaskan Sisa-Sisa Sihir 
 

Setelah prosesi selesai, katakanlah pasien muntah hebat dan merasa lemas. Setelah ini kita wajib mengecek 

keberadaan jin, apakah masih ada di dalam atau sudah keluar? Caranya adalah dengan melihat tanda-tandanya 

atau langsung melakukan scanning ulang dengan membacakan ayat tertentu. Misalnya dengan meletakan tangan 

kita di ubun-ubunnya dan membaca surah Hud ayat 56: 

 

ْلُت َعَلى اَّللَِّ َرِبِّ َورَبُِّكْم َما ِمْن َدابٍَّة ِإال ُهَو آِخٌذ بَِناِصَيِتَها ِإنَّ  ِإِنّ تَ وَكَّ
ُمْسَتِقيمٍ َرِبِّ َعَلى ِصرَاٍط   

Artinya:”Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan 
Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dia-lah yang 
memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus." 
 

Atau bacakan surah al Baqarah 148 untuk memanggil kembali jin tersebut 

seandainya belum keluar atau hanya keluar dan masih ada di sekitar sana. 

Jika telah dibacakan berulang ulang namun tidak ada reaksi, maka ucapkan 

Alhamdulillah dan sarankan pasien untuk sujud syukur karena jin sudah 

keluar. Dan Allah yang lebih tahu hal ini. Kita bertawakal kepada-Nya.  

 

Setelah ini, sebetulnya masih ada hal yang harus kita kerjakan. Inilah tugas ini peruqyah, yaitu menjaga agar jin itu 

tidak masuk lagi setelah dia keluar. Sebelum melakukan ini, kita juga harus meyakinkan kepada pasien tentang 

apa yang ia rasakan. Jika pasien menjawab “segar” dan kondisi seperti normal tanpa rasa sakit (kecuali sakit bekas 

pijatan atau tekanan biasa di tubuh, dan juga sakit terasa lemah dibadan) maka insya Allah tahap ini selesai. Tugas 

kita selanjutnya adalah menasihati pasien. 

 

Namun jika pasien masih merasa sedikit sakit atau getaran atau kedutan kecil di titik-titik tertentu, semisal 

punggung, leher, kepala, kaki, atau sekitar pergelangan tangan dan kaki maka RUQYAH INI BELUM TUNTAS! Ingat 

belum tuntas. Karena biasanya getaran itu akan semakin kuat dan gangguan terjadi lagi.  
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Hal yang harus kita lakukan adalah menghilangkan bekas-bekas sihir itu, baik dengan terapi Al Fatihah (Akan 

dibahas di lampiran), ataupun menariknya dengan ayat penarik, memukul dengan ayat pemukul dengan tatacara 

diatas.  

 

MENARIK JIN 

Lihat gambar, perhatikan daerah pergelangan tangan, telapak tangan dan kaki beserta pergelangannya. Biasanya, 

pasca ruqyah terdapat rasa panas/dingin/kesemutan/berat atau kedutan ringan didaerah tersebut.  

 

Ini jangan dibiarkan dan harus langsung ditangani hingga tuntas, caranya bacakan surah al Mukminun 115 di 

tiupkan ketangan dan tarik keluar/ujung kaki atau tangan sambil membaca “La Haula walaa quwata illa billahil 

aliyhil adziim”.   

 

Lakukan 2 atau tiga kali hingga sakit hilang TOTAL. Insya Allah bisa dan saya sering melakukannya. Sekali lagi 

jangan menganggap spele dengan sisa-sisa sakit ini, karena hal itu mengindikasikan keberadaan jin. Jika ada satu 

jin saja tidak keluar, mka ia akan menjadi pintu untuk masuk kembali kedalam tubuh! 

 

Lakukan hingga rasa sakit benar-benar hilang dan sempurna. Demi Allah hal ini bisa saja terjadi dan saya sering 

melakukannya, dengan demikian sihir itu benar-benar telah musnah dan belenggunya telah hilang.  

 

Bagaimana jika tidak bisa hilang? 

Tugas peruqyah sebenarnya bukan menyembuhkan, ini hanya ikhtiar. Namun, tentu saja tidak ada usaha sia-sia. 

“Setidaknya kita menyembuhkan kesyirikannya”, begitu kata ustad Perdana yang selama ini banyak 

membimbing saya.  

 

Hal lain, jika terbukti sihir itu sulit hilang, atau tidak tuntas maka hentikan ruqyah. Karena ini hanya akan 

membuat waktu kita habis, istirahat dulu atau suruh pasien pulang dan bekali dengan tehnik ruqyah mandiri. 

Ruqyah mandiri juga ada di lampiran buku ini.  

 

Jika, atau setelah sihir itu hilang tugas kita selanjutnya adalah melakukan pemagaran. Ini tentu saja beda dengan 

tehnik dukun-dukun mussrik itu, pemagaran yang saya maksudkan adalah menanamkan nilai-nilai ketahuidan 

kepada pasien. Hingga bukan tidak mungkin, selain pasien terjaga dari sihir, ia pun bisa meruqyah keluarganya. 

Tidak jarang pasien yang telah diteraphy kemudian malah jadi praktisi! 

 

Allahuakbar!  

Ini karena si pasien telah merasakan sensasi kesembuhan sendiri yang membuatnya yakin akan kehebatan dan 

pertolongan Allah Azza wa jalla. Di akhir buku ini, akan diceritakan kisah seorang penderita kangker darah akut di 

Saudi Arabia yang sembuh dengan ruqyah jarak jauh dan kemudian saat ini beliau jadi praktisi yang telah 

meruqyah banyak warga local di Saudi.  

 

MEMBANGUN BENTENG HATI 

Jika kita analogikan, benteng adalah sebuah tempat perlindungan dari serangan-serangan musuh. Semakin 

kuat dan kokoh benteng yang kita bangun maka jelas kita akan lebih aman berada di dalamnya dan sebaliknya 

apabila benteng itu lemah maka tidak hayal lagi siapa yang ada didalamnya dia akan hancur. 

Bayangkanlah jika antum memiliki rumah megah, namun tidak memakai rangka kontruksi beton yang kuat. Maka 

dapat dipastikan rumah itu akan runtuh saat ada guncangan, dan semua isinya hancur lebur sebagaimanapun 

mewah isi dan tatanannya. 
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Dalam upaya pencegahan ini yang harus diperhatikan adalah kita tidak mungkin meminta perlindungan kepada 

Allah sementara kita membangkang kepada Allah (melakukan dosa). 

 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda; "Ketika kalian keluar rumah bacakan 'Bismillahi tawakaltu Ilallah, la hawla walaa quwwata 

illa billah" maka Allah akan menurunkan malaikat untuk melindungimu dan syaitan akan menjauhimu". Jadi, 

syaikh Abdul Rouf ben Halima berkata jika kita keluar rumah baca doa perlindungan kepada Allah lalu dijalan 

memandangi wanita/laki-laki malaikat akan meninggalkan kita dan syaitan akan kembali kepada kita. Sama halnya 

ketika wanita mulai memperlihatkan auratnya, disana syaitan akan bersama mereka. 

 

Jadi tolong diperhatikan dan dicatat; bahwasannya yang paling penting adalah meninggalkan DOSA terlebih 

dahulu dan melaksanakan kewajiban kita sebelum menuntut hak perlindungan kepada Allah. Saya pernah 

mendengar testimoni ada sensasi kesembuhan yang terjadi setelah "taubatannasuha" dan melaksanakan seluruh 

kewajibannya sebagai muslimin-muslimah. 

 

Yang berikutnya adalah meninggalkan (bertaubat dari) semua perbuatan syirik, musyrik, bid'ah, khurafat (jimat-

jimat, meminta karomah kepada kuburan dsb) dan jangan lupa menurunkan semua patung, photo & lukisan 

dalam rumah. 

 

Yang lebih penting dari semuanya adalah meninggalkan (bertaubat dari) semua perbuatan syirik, musyrik, bid'ah, 

khurafat (jimat-jimat, meminta karomah kepada kuburan dsb) dan jangan lupa menurunkan semua patung, photo 

& lukisan dalam rumah. 

  
Untuk membangun benteng ghaib, selain menegapkan amalan wajib dan ritual sunnah. 

Kita harus menghindari dosa-dosa besar yang nenghalangi turunya Rahmat Allah dalam 

Prosessi penyembuhan dengan Ruqyah Syar‟iyyah. 

1. Melepaskan diri dari Syirik (Menyekutukan Allah SWT).  

Tentang hal ini Allah SWT berfirman:"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia 

mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya". (An Nisaa: 48). 

2. Ikhlas. 

Iblis sudah bersumpah untuk menjerumuskan seluruh manusia, kecuali orang mukhlisin (orang ikhlas). Ikhlas 

merupakan benteng yang tidak akan pernah bisa ditembus iblis.Coba lihat kembali surah al Hijr ayat 39-40. 

3. Komitment dengan Jemaah, Al Qur‟an dan Sunnah. 

Istiqamah dalam menapaki jalan sunnah, meski seperti menggenggam bara. Karena jika bara itu dilepas maka ia 

akan menjadi lautan neraka jahannam.  

4. Selalu Memohon perlindungan Allah .  

Menempatkan Allah dihati sebagai tempat bergantung dan berlindung dimanapun berada.  

5. Tadabbur Al Qur‟an  

Menghiasi dan menghidupkan rumah dan jiwaraga kita dengan alQur‟an.  
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6. Tidak Berputus Asa dari rahmat Allah SWT. 

Ibnu Qayyim Al Jauziyyah mengatakan, bahwa “Putus asa itu lebih jelek daripada kematian! Jika kematian hanya 

memisahkan jasad dengan ruh, maka putus asa memisahkan antara ruh kita dengan Allah azza wa jalla”.  

Allah SWT berfirman:"Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir".(Yusuf: 

87). 

 

7. Tidak Merasa aman dari ancaman Allah SWT.  

Tentang hal ini Allah SWT berfirman: "Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang 

merugi." (Al A'raaf: 99) 

 

Dengan merasa aman dari ancaman Allah, secara tidak langsung kita meremehkan Allah Subhannahu wa Ta’ala, 

dan selanjutnya kita akan enggan bertaubat dan terus menumpuk dosa. Padahal dengan menjalani kehidupan, 

hakikatnya kita sedang berjalan menuju kematian. Naudzubillah..  

 

8. Menghindari Perbuatan Durhaka kepada kedua orang tua. 

Karena Allah SWT mensifati orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya sebagai orang yang jabbaar 

syaqiy 'orang yang sombong lagi celaka'.  

 

Tentang hal ini Allah SWT berfirman: "Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang 

sombong lagi celaka". (Maryam: 32). 

 

9. Menghindari Riba. 

Tentang hal ini Allah SWT berfirman: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila". (Al Baqarah: 275) 

 

10. Menghindari Zina. 

 

11. Dhawamul wudhu. 

12. Qiyamullail. 

13. Mengenali Musuh. 

14.  Menjaga pandangan, lisan, perut, kemaluan, tangan dll  

15.  Berdoa ketika keluar rumah, masuk masjid, masuk kamar mandi dan ketika mau tidur. 

16. Membaca Dzikir “Lailaaha illallahu, wahdahu laa syariikalahu, lahulmulku walahul 

hamdu, wahua „ala kulli saiyiing qadiir” 100 kali selepas subuh. 

17. Membaca 10 Ayat Albaqarah  (1-4, 255-257, 284-286) selepas Maghrib. 

18. Membaca Ayat Perlindungan 

Baca Al Ikhlas, Al Falaq dan An Nass lalu tiupkan dan usapkan keseluruh tubuh 3kali, 

sebelum tidur. 

 

19. Ambil wudhu dan baca Ayat Kursi sebelum tidur.  

20. Kenali Musuh Anda. 

 

CHAPTER 3 
A. Tehnik-Tehnik Pengembangan 
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QURANIC HEALING 
Tehnik-tehnik Ruqyah yang akan anda pelajari berikut adalah beberapa tehnik rahasia yang pernah dilakukan 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص yang dikembangkan dalam komunitas Qur’anicHealing asuhan ustad Perdana Ahmad.  

1. TEHNIK SENTUHAN [HEALING TOUCH] 

Setelah melakukan muqodimah Ruqyah, sentuhkan telapak tangan 

ditempat yang sakit dengan penuh kasih sayang dan mohon kekuatan 

kepada Allah untuk menyirnakan rasa sakitnya. 

Hal ini dilakukan dengan berlandaskan sebuah riwayat dari dari ‘Utsman 

ibn Abi al-‘Ash ats-Tsaqafi bahwa ia berkata; 

”Aku telah datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

mengadukan sebuah penyakit yang hampir saja membinasakanku. Maka 

beliau berkata kepadaku; ‘Letakkanlah tanganmu di atas bagian 

tubuhmu yang sakit, lalu bacakanlah: 

 

أَُعْوُذبِاهلِل َوُقْدَرتِِه ِمْن َشرَِّماأَِجُدَواَُحاِذرُ ×(7بِاْسِم هللِا)  

“Dengan nama Allah (7kali) aku berlindung kepada Allah dan kodrat-Nya dari kejahatan berbagai penyakit, baik 

penyakit yang sedang menimpaku maupun yang akan datang.” 

Lakukan sentuhan selama 3 sampai 5 menit, perhatikan reaksi yang terjadi sambil membacakan ayat-ayat syifa 

atau ruqyah yang dihafal. Praktisi boleh membaca langsung dari mushaf Al Qur’an atau media lain jika tidak 

menghafalnya.  

Jika titik sakit itu tidak diketahui maka sentuh di ubun-ubun sambil membaca surah Hud ayat 56: 

ْلُت َعَلى اَّللَِّ رَ  ِبِّ َوَربُِّكْم َما ِمْن َدابٍَّة ِإال ُهَو آِخٌذ بَِناِصَيِتَهاِإِنّ تَ وَكَّ  

Artinya: “Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata 

pun melainkan Dia-lah yang memegang ubun-ubunnya…”. 

Jika terjadi reaksi seperti menangis, meringis kesakitan, bergetar hebat atau pasien seperti mual-mual, maka terus 

bacakan hingga muntah. Atau lakukan tepukan didaerah tengkuk atau punggung dan perintahkan jin yang 

mengganggunya untuk keluar dengan mengucapkan; “Ukhruj ya Aduwallah” (keluarlah wahai musuh Allah!).  

2. TEHNIK TEPUKAN 

Tehnik menepuk/memukul ini dilakukan setelah terjadi reaksi, saat membacakan ayat-ayat ruqyah. Tujuannya 

adalah untuk mengusir atau menyiksa jin didalam tubuh pasien, hal ini seperti yang telah dicontohkan Rasulullah 

  .dalam berbagai riwayat ملسو هيلع هللا ىلص

Misalkan saja dari riwayat Mathar Bin Abdurahman Al-A‟naq yang mengisahkan tentang seroang anak 

perempuan gila yang dibawa kehadapan Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص dengan keadaan diikat. Kemudian setelah wanita itu 

dilepas ikatannya dan duduk membelakangi Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص sesuai perintahnya, beliau memegangi keempat 

ujung bajunya dari atas kebawah dan memukul punggungnya hingga terlihat ketiak beliau putih sambil 

bersabda “Keluarlah engkau wahai musuh Allah! Keluarlah engkau wahai musuh Allah! Setelah itu Rasulullah 
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mendoakan dan mengusap wajahnya, dan wanita itu sembuh. Al-Haitsami, dalam Majma‟uz Zawa‟id: 9/3, 

berkata bahwa Hadist ini diriwayatkan imam Thabrani. 

 

Selain di punggung tepukan juga bisa dilakukan di daerah kepala (dengan ritme dan tidak terlalu keras), 

tepukan juga bisa dilakukan di daerah tengkuk/pundak dan dada. Ini berdasarkan riwayat lain, saat 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص mengobati Ustman Bin Abl Ash ra mengeluhkan bahwa dia lupa rakaat shalat. Saat itu 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص melakukan tepukan/pukulan di daerah dadanya.  

 

3. TEHNIK TEKANAN. 

Tehnik berikutnya adalah dengan cara menekan titik pusat 

sakit sambil membacakan ayat-ayat Ruqyah.  

Hal ini berdasarkan sebuah hadits dari Aisyah Ra, saat 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص mengobati salah satu sahabatnya. Bahwasannya 

“Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, apabila ada seorang yang mengeluh karena ada 

sesuatu yang dirasa sakit pada dirinya atau ada luka, baik 

kecil ataupun besar, maka Nabi s.a.w. berdoa dengan 

menggunakan jari tangannya sedemikian”. Sufyan bin 

‘Uyainah yang meriwayatkan hadits ini menunjukkan cara 

menggunakan jari itu, yakni telunjuknya diletakkan di bumi 

lalu diangkat dan di waktu meletakkan itu mengucapkan: 

”Dengan menyebut nama Allah, ini adalah tanah bumi kita, 

dicampur dengan ludah sebagian dari kita, dengannya dapat 

disembuhkan orang sakit diantara kita, dengan izin Tuhan kita.“ 

FUNGSI APLIKATIF DAN PENGEMBANGAN TEHNIK TEKANAN 

 Menyirnakan Penyakit.  

Alhamdulillah berbagai sakit semisal migrain, pegal menahun, 

kolesterol, gula, bahkan pengapuran bisa disembuhkan hanya 

dengan menekannya sambil dibacakan ayat-ayat Ruqyah 

selama beberapa menit hingga hilang.  

 Menyiksa Jin. 

Alhamdulillah tehnik ini juga menjadi senjata mutakhir untuk 

menyiksa jin yang bersembunyi di titik-titik tertentu 

(persembunyian/tempat jin tinggal dalam tubuh biasanya 

ditandai dengan sakit dibagian tubuh tertentu).  

 Mendeteksi/Menelusuri. 

Alhamdulillah tehnik ini juga berfungsi menelusuri/mencari 

titik-titik tertentu dalam tubuh dimana jin bersembunyi. Salah 

satu titik-titik persembunyian mereka adalah disekitar titik yang telah ditentukan ahli bekam (lihat gambar) 

 

 Penelusuran disekitar Aliran darah.  

Lakukan tekanan sambil membacakan ayat ruqyah di semua aliran darah (arteri besar/lihat gambar). Jika 

pasien merasa sakit, maka disanalah letak sumber penyakit atau dimana sihir bekerja menyakiti.  
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Hal ini berdasarkan keumuman hadits dari 

Shafiyyah binti Huyay ra, yang 

meriwayatkan sabda Rasullullah ملسو هيلع هللا ىلص bahwa 

“Sesungguhnya syaitan berpindah pada 

tubuh anak adam melalui jalan darahnya”. 

Hadits ini dinukil dari kitab Rududun „ala 

Bathil (2/138) 

Tips: Jangan terkecoh saat pasien menjerit 

dan menyuruh menghentikan pijatan karena 

sakit yang dirasanya saat ditekan dengan 

jari, yakinkan bahwa yang sakit itu bukan 

pasien tapi jin nya. Cara meyakinkan pasien 

sangat mudah, sadarkan dia (sadarkan 

secara total, ajak dia beristighfar dan 

menghadirkan jiwanya)tekan bibir bagian 

atas dibawah hidungdan suruh tarik nafas 

yakinkan bahwa yang berbicara dengan anda itu dia bukan jin yang ada dalam tubuhnya. Dan tekan lagi titik tadi, 

insya Allah pasien tidak akan merasakan sakit. Jadi ia merasakan sakit saat dalam kondisi tidak sadar atau 

setengah sadar.  

 Tekanan Sektoral di Sepanjang Tulang Belakang 

Lakukan tekanan di titik sesuai penyakit yang diderita (lihat gambar) misal tititk C1 dan C2 (untuk sakit 

disekitar kepala, mata, sinus, lidah dan anggota dimuka dan seterusnya) dengan 2 atau 3 jari tangan sambil 

membaca ayat ruqyah. 

Jika penyakit tidak hafal atau belum 

diketahui di daerah mana yang sakit, maka 

cukup lakukan tehnik usapan sektoral 

dengan telapak tangan dari atas kebawah 

atau sebaliknya (dibahas di tehnik 

berikutnya).  

 Penggabungan Tehnik SEFT untuk 

Pasien Depresi. 

Alhamdulillah, setelah melakukan 

percobaan untuk menekan/mengetuk 

dengan jari (baik satu, dua atau 3 jari) 

sambil membacakan Ayat Ruqyah terjadi 

perubahan yang drastis dalam kesadaran 

pasien. Saya menggunakan titik-titik ini 

untuk menyadarkan pasien, baik kesurupan, 

dari rasa sakit yang bersifat sihir (merasa sakit luarbiasa saat ditekan didaerah tertentu saat ruqyah) ataupun 

menyadarkan pasien dari depresi.  

Alhamdulillah, setelah melalui experimental, penekanan dititik ini juga menyembuhkan kelainan homosex, lesbian 

dan phobia binatang dan penyucian jiwa dari masalalu. Hal ini bergantung pada kemampuan teraphist dalam 

mengolah kata untuk menyemangati atau mengajak pasien kembali pada fitrah.  
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Alhamdulillah, titik ini juga merupakan tempat persembunyian jin-jin mahabbah (sihir mahabbah, perceraian atau 

berbagai bentuk jin yang melancarkan misi mengubah kesadaran pasien dari benci ke cinta dan sebaliknya) atau 

jin-jin yang mencintai manusia. 

4. TEHNIK USAPAN 

Dari Aisyah ra berkata : “Bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah peniup untuk dirinya dalam keadaan 

sakit menjelang wafatnya dengan bacaan Al Mu’awwidzat. Maka ketika beliau kritis, akulah yang meniupkan 

bacaan itu dan aku usapkan kedua tangannya ke tubuhnya karena keberkahan tangannya.”  (HR. Bukhari, 

Muslim). 

FUNGSI APLIKATIF TEHNIK USAPAN 

 Menyirnakan sakit sihir dipermukaan.  

Tehnik ini sangat ampuh untuk menghilangkan sakit di tubuh karena sihir semisal gatal, ngilu, sakit seperti 

ditusuk, kesemutan, pegal, panas, dingin, dll.  

Caranya, bacakan ayat ruqyah (semisal surah Al Mukminun ayat 15 atau 3Qul) ditelapak tangan dan tiupkan 

lalu usapkan didaerah yang sakit dengan berniat untuk 

menyapu/mengobati/membuang penyakit dari tubuh. 

 Menghilangkan Penyakit Dalam (fisik dan psikis) 

 Tehnik usapan bisa dilakukan menyembuhkan/healing 

didaerah kepala, dada, semisal sesak, gelisah, ragu, was-was, syahwat 

berlebih, marah, dendam atau bahkan sampai penyakit gila. 

Hal ini seperti sebuah riwayat dari Ibnu Abbas ra bahwa ada seorang 

wanita datang membawa anaknya pada Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wa sallam dan berkata ”Wahai rasul, ia terkena penyakir gila”. 

Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memantrainya 

(meruqyah) dan mengusap dadanya, lalu anak itu muntah dan keluar 

dari mulutnya seperti binatang kecil lalu bergerak. 

 Usapan Sektoran untuk teraphy Penyembuhan Syaraf Tulang Belakang.  

Syaraf belakang merupakan salah satu pusat berbagai penyakit. Usapan sektoran ditulang belakang ini 

dilakukan jika penyakit atau titik sakit tidak diketahui, jika ada nyeri dititik tertentu dan bisa dipelajari maka 

lebih baik lakukan dititik tertentu. Lakukan usapan sambil membacakan Ayat-Ayat Ruqyah. Caranya bacakan 

ayat ruqyah dan usapkan (dorong) dari bawah keatas untuk membuang penyakit melalui mulut (muntahan), 

biasanya pasien muntah. Untuk detoksifikasi, direkomendasikan untuk membaca surah Al Falaq.  

6. TEHNIK TIUPAN 

Tehnik penyembuhan dengan meniup ini seringkali dilakukan oleh 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص untuk mengobati, baik dengan meludah atau sekedar 

meniupnya.  

Caranya adalah dengan membacakan ayat ruqyah kemudian 

meniupkannya ke object atau titik sakit dengan niat membakar, 

menyembuhkan atau menghancurkan sihirnya.  

FUNGSI APLIKATIF TEHNIK TIUPAN 
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1. Menghembuskan nafas / hawa ditempat yang sakit 

Dari jabir bin Abdullah, ia berkata: “Kami pernah keluar bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam 

perang Dzatur Riqa’. Ada wanita membawa anaknya yang dikuasai syaithan,  maka Rasullullah shallallahu ‘alaihi 

wa sallam berkata ”Dekatkanlah anak itu padaku”. Kemudian Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص membuka mulutnya dan meludah 

kedalam mulut anak itu seraya berkata ”pergilah musuh Allah”. 

2. Menghembuskan nafas di media air   

Ali bin Abi Thalib berkata: “Seekor kalajengking telah menyengat Rasulullah di saat beliau shalat. Ketika selesai 

shalat, beliau berkata, “Semoga Allah melaknat kalajengking, yang tidak membiarkan orang yang lagi shalat atau 

lainnya. Lalu beliau mengambil air yang dicampur dengan garam. Kemudian diusapkan ke bagian yang sakit sambil 

membaca surat al-Kafirun, surat al-Falaq dan surat an-Nas.” (HR. Ath-Thabrani) 

B. REFERENSI  AYAT-AYAT RUQYAH APLIKATIF 
 

Ayat-Ayat Ruqyah Standard 

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. 

Ingatlah wahai bangsa jin, kalian tidak berhaq tinggal di tubuh manusia ini dan ingatlah setiap detiknya akan 

dihitung sebagai kedzaliman yang besar. Takutlah kepada Allah dan keluarlah...”.  
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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 Ruqyah, Ayat-Ayat Syifa, Ayat-Ayat Azab ada dalam 

Lampiran Akhir.  

 

CHAPTER 4 

50 Tutorial  

RUQYAH MANDIRI 
Alhamdulillah, segala puji hanya miliknya yang telah menjadikan Islam ini mudah dan indah. Berikut ini adalah 50 

tehnik Ruqyah Mandiri yang anda cari selama ini, dimana anda bisa memilih sesuai selera dan kemampuan sendiri 

dan dilakukan di rumah anda sendiri. Ditempat-tempat sujud anda, atau di muka bumi dimana musuh Allah 

menganiyaya anda. Boleh dipilih salah satu, atau dengan menggabungkan berbagai tehnik yang anda mampu 

dalam satu waktu. Boleh dilakukan setiap selesai shalat, setiap hari atau kapan saja anda mampu bersungguh-

sungguh untuk menggapai kesembuhan. ALLAHUAKBAR! 

Dalil Ruqyah Mandiri 

Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلصmeruqyah dirinya sendiri tatkala mau tidur dengan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-

Naas lalu beliau tiupkan pada kedua telapak tangannya, kemudian usapkan ke seluruh tubuh terjangkau oleh 

kedua tangannya”. (HR. Al-Bukhari) 

Uthman Bin Abil 'Ash r.a. menemui Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلصmengadukan rasa sakit pada tubuhnya yang dia rasakan semenjak 

masuk Islam, kemudian Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص berkata, "Letakkan tanganmu pada tempat yang terasa sakit, kemudian 

bacalah; "Bismillahi" (dengan menyebut nama Allah) tiga kali, dan bacalah; "A'uzu billahi wa qudrotihi min syarri 

ma ajidu wa uhadziru" (aku berlindung dengan Allah dan dengan qudrat-Nya dari kejahatan yang aku dapati dan 

yang aku hindari) tujuh kali." (HR. Muslim)  

Tutorial Ruqyah Universal 
Reaksi Instant Habattusauda 
 
Ruqyah untuk Batuk Menahun, Kangker Payudara, Tumor, Eksim Akut, Pegal Menahun, Migrain, Struk Ringan, 
Maagh Menahun, Rahim, Pendarahan/Haid Sakit dan Tidak Teratur, Impotensi, Sinuitis/Flu Menahun, Sesak 
Nafas, Asma, Paru Basah, Sakit Bekas Operasi Menahun, Bekas Jatuh Menahun, Menghancurkan Buhul, Menyiksa 
Jin, Meracun Jin, Meretas Kemandulan, Testing Sihir atau Medis dll. Caranya mudah.. 
 
Tehnis Ruqyah:  
- Ambil 1 kapsul habattusauda (atau satu botol minyak habbat), buka kapsulnya dekatkan ke bibir dan bacakan 

masing-masing 7kali: Al fatihah, Al ikhlas & Al muawwizat (3Qul), Al Israa 82, Ayat Kursi, Al A'raaf 117-122, 
Yunus 81-82, Thaha 69. 

- Baca juga: Doa Rasulullah saw berikut: 
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يُغَاِدُرَسقًَماُؤَك ِشفَاًءالَ اَللَُّهمَّ أَْذِهِب اْلبَأَْس َربَّ النَّاِس، اِْشِف َو أَْنَت ا لشَّا فِْي الَ ِشفَاَء إاِلَِّشفَا ُؤَك ِشفَاَءإاِلَّ ِشفَا  
- Dan Ruqyah Jibril, sbb: 
 .بسم هللا ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل ذي نفس أو عين حاسد. هللا يشفيك. بسم هللا ارقيك

“Bismillahi arqika, min kulli shay’in yu’dhika, min sharri kulli nafsin aw `ayni hasidi, Allahu yashfika, bismillahi arqika” 

- Lalu tiupkan setiap selesai baca, do'akan [Mohon kepada Allah] untuk menyembuhkan penyakit yang 
diinginkan lalu tuangkan ketelapak tangan dan oleskan di object sakit. 

 
Cara Pemaikaian:  
- Untuk Migrain, oleskan di dahi.  
- Pegal Menahun, oleskan di tempat pegal.  
- Batuk Menahun, oleskan di tenggorokan.  
- Struk Ringan, oleskan di lokasi struk (secara rutin) 
- Maagh Menahun, oleskan di perut atau di minum.  
- Rahim, Pendarahan/Sakit Haid dan Tidak Teratur, minumkan. 
- Sinuitis/Flu Menahun, oleskan di hidung dan dahi.  
- Sesak Nafas, Asma, Paru Basah, oleskan di dada.  
- Sakit Bekas Operasi Menahun, Bekas Jatuh Menahun, oleskan dipermukaan sakit. 
- Menghancurkan Buhul, setelah diketahui oleskan di organ - tubuh/permukaan yang bisa dijangkau (kulit).  
- Menyiksa Jin, Meracun Jin, minumkan atau teteskan di mata tubuh pasien.  
- Meretas Kemandulan, oleskan di daerah rahim dan minumkan secara rutin.  
- Testing Penyakit Sihir atau Medis, oleskan di tangan dan usapkan di wajah (jika perih/panas) maka ada sihir.  
- Tumor, kangker payudara, eksim, gatal akut, oleskan di lokasi benjolan atau sakit pada permukaan tubuh.  
- Impotensi dan semua sihir rabth/ikatan, oleskan secara rutin di object derita.  
- Kedutan dan kesemutan, sakit pinggang maka tuangkan ke telapak tangan dan gosokan lalu balurkan ke tempat 
sakit. Dan seterusnya 
 
Keterangan:  
Reaksi instant terasa panas/terbakar hingga pingsan). Reaksi tidak instant (pasien menjaga kesadaran total), atau 
obat tidak tepat sasaran.  
 
Jika dioleskan pada tubuh yang ada gangguan sihir dan jin reaksi panas, bergetar hingga mual dan muntah bahkan 
hingga pingsan. 
 
Untuk menyiksa khodam, jin tenaga dalam, kebatinan dan ilmu syaitan lain maka teteskan di matanya kiri dan 
kanan. Mata akan terasa terbakar dan reaksi sekitar 5 menit lalu segar bugar.  
 
Kesurupan, balurkan di dahi atau teteskan dimata. Alhamdulillah sudah diuji coba dan di demonstrasikan di 
pelatihan RehabHati Qurani di Rumah Rehab Depok.  
 
InsyaAllah akan menjadi senjata baru bagi umat yang membutuhka pertolongan instant. Jika tidak ada reaksi, 
tunggu 5 menit.. 
 
Bisa dilakukan mandiri, sebaiknya lakukan muqodimah ruqyah terlebih dahulu. Jika ingin effect lebih dahsyat 
campurkan Minyak habbat tadi dengan minyak zaitun, minyak bidara, kurma azwa, madu, air zamzam dan sedikit 
garam. 
  

# Tutorial 1 
Membangun Ritual Sunnah. 

Tehnik pertama dan utama ini adalah upaya membangun pertahanan diri dari sihir dengan membangun “Benteng 

Hati” agar tahan dari serangan jin dan sihir ataupun dalam rangka pemulihan, dengan cara melakukan semua 

Ritual Sunnah yang mampu kita kerjakan, setidaknya dengan amalan sunnah berikut: 

- Menegapkan shalat lima waktu tepat waktu. 
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- Membangun Qiyamullail (shalat malam/tahajud).  

- Dhawamul Wudhu (Menjaga wudhu sepanjang hari) 

- Selepas Shalat Lakukan:  

1. Dzikir: Subhanallah, Alhamdulillah, Lailaha illallah, dan Allahuakbar sebanyak 33 kali.  

2. Baca; “Hasbunallah wanikmal wakiil nikmal maula wanikman nasiir” Atau “Bismilahi ladi layadhuru ma’asmihi 

syaiungfil ardi wala fissama, wahua sami’ul aliim” Sebanyak 7 kali 

3. Baca Alfatihah, Al Ikhlas, Al Falaq, An Nass dan Ayat Kursi. 

- Selepas Shalat Subuh baca: “Lailaaha illallahu, wahdahu laa syariikalahu, lahulmulku walahul hamdu, wahua ‘ala 

kulli saiyiing qadiir” sebanyak111 kali. Jika tidak selesai saat itu, upayakan dzikirkan sepanjang hari hingga 100 

atau lebih.  

- Selepas Magrib, baca 10 Ayat Albaqarah (1-4, 255, 284-286). 

- Membaca asma Allah dalam 3 kondisi; saat marah, sedih dan takut.  

# Tutorial 2 
Teraphy Al Fatihah 
Selain perintah rahasia dari kehendak Allah ta'ala, kesuksesan ruqyah terletak pada kekuatan niat dan keyakinan 
praktisi ruqyah atau orang yang melakukan ruqyah itu sendiri, sementara keyakinan itu tumbuh dari 
pengetahuan, ketaatan dan kebergantungan hati kepada sang maha kuasa. Alhamdulillah metode berikut ini akan 
menjadi solusi kesembuhan untuk berbagai bentuk sihir yang ada dalam tubuh. Semoga melemahkan atau 
bahkan membunuh jin-jin dzalim yang ada didalam tubuh. Baik jin kiriman, atau jin-jin dzalim dari konspirasi dan 
permusuhan iblis kepada manusia. 
 
Mengintip Rahasia Al Fatihah 
Tidak diragukan lagi, al Fatihah itu adalah induknya Al Quran (Umul Quran). Dalam sebuah Hadits Qudsy yang 
ditakhrij An Nasai, hadits ini diriwayatkan Imam Al Bukhari, beliau berkata "Bacalah makna Al Fatihah itu dihatimu 
karena aku pernah mendengar Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda; Allah berfirman; "Aku telah membagi shalat menjadi dua 
bagian antara diri-Ku dengan hamba-Ku. Dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta. 'Jika ia mengucapkan 
Alhamdulillahirabbil'alaamiin', maka Allah berfirman 'Hamba-Ku telah memuji-Ku. Dan apabila ia mengucapkan 
"Arrahmanirrahiim" Allah berfirman; 'Hambaku telah menyanjung-Ku". Dan jika ia mengucapkan "Maliki 
yaumiddin', maka Allah berfirman: 'Hambaku telah memuliakan-Ku'. Jia ia mengucapkan; 'iyyakana'budu wa iyya 
kanasta'in", maka Allah berfirman; 'Inilah bagian antara diri-Ku dan hamba-Ku, dan untuk hamba-Ku apa yang ia 
minta". Dan jika ia mengucapkan; 'ihdinassirotolmustaqiim.. sirathaladina an'amta alaiyhim ghoiril magdubi 
alaiyhim waladdhaliin', maka Allah berfirman; 'Ini untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta". 
 
Dalam hadits sahih lain juga dipaparkan bahwa Allah menjawab setiap do'a dalam Al Fatihah itu per-ayat dengan 
cash berupa energi kesembuhan yang meluluhlantakan berbagai pengaruh sihir dan hal hal negatif yang terjadi 
dalam tubuh! Dan cahaya penyembuh ini bisa langsung diakses setiap muslim. 
 
Dallil Teraphy Al Fatihah 
 
Banyak sekali hadits yang membahasnya, salah satunya adalah Hadits dari Dari Sa'id al Khudri Ra yang 
diriwayatkan Abu Ubaid, imam Ahmad, Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An Nasai, Ibnu Majjah, Ibnu Jarir, 
Al Hakiim, dan Al Baihaqi dari Sa'id al Khudri Ra tentang penuturan beliau yang meruqyah kepala suku kaum kaffir 
yang tersengat kalajengking dalam sebuah perjalanan, beliau membacakan Al Fatihah sebanyak 7 kali dan orang 
itu sembuh lalu menghadiahkan 30 ekor kambing.  
 
Saat itu, para sahabat yang mulia itu menemui rasul untuk menanyakan tentang ruqyah Al Fatihah dan upah 
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ruqyah tersebut. Dan Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda:"Tidakkah kamu tahu bahwa surah al Fatihah itu ruqyah? Ambilah 
kambing-kambing itu dan berilah aku bagian diantara kalian”.  
Teknis Ruqyah: 

1. Lakukan Muqodimah Ruqyah atau bisa dilakukan setiap selesai shalat.  
2. Ambil segelas air putih, baiknya ari Zamzam, pegang gelas itu dengan tangan kanan, dan mulai bacakan Al 
Fatihah dengan keras dan upayakan kita memahai terjemahan ayat-Ayat Al Fatihah per-ayat-nya. 
 
3. Setelah selesai tiupkan ke air dan do'akan dengan yakin. Bacakan selama 7 kali, dan masing-masing tiupkan ke 
air lalu do'akan. Saya sarankan untuk mendo'akan dengan do'a yang berbeda di 7 kali tiupan tersebut. Do'anya 
bebas, tapi gunakan artikulasi yang dahsyat dan khusyuk. Misalnya; 
 
Tiupan Al Fatihah ke 1 
Ya Allah ya Rahman ya Rahiim... 
Ya Allah wahai Engkau yang mengatur setiap pergerakan benda-benda disemesta raya ini, jadikanlah setiap 
partikel terkecil dalam air ini balatentara yang akan menyerang dan menghancurkan program sihir dan buhul-
buhul dan setiap musuh-musuhMu yang tengah mendzalimi tubuhku ini ya Rabb. 
 
Tiupan Al Fatihah ke 2 
Ya Allah..Jadikanlah sebagian partikel terkecil dari air ini, duri-duri besi tajam yang akan melukai dan melemahkan 
atau membunuh mahluk-mahluk ingkar yang ada dalam tubuhku ini ya Rabb. 
 
Tiupan Al Fatihah ke 3 
Ya Allah...Jadikanlah sebagian partikel terkecil dari air ini, timah panas mendidih yang akan membakar dan 
meluluhlantakan setiap rumah dan persembunyian jin-jin didalam tubuh ini ya Rabb. 
 
Tiupan Al Fatihah ke 4 
Ya Allah...Jadikanlah sebagian partikel terkecil dari air ini, sengatan api listrik yang merambat dari lambung hingga 
ke ujung jari tangan dan jari jari kaki. Dari pusat jantung hingga ke otak dan pori-pori disetiap rambut-rambut 
yang tumbuh diseluruh tubuhku ini ya Rabb. 
 
Tiupan Al Fatihah ke 5 
Ya Allah...Jadikanlah sebagian partikel terkecil dari air ini, sebagai penyembuh yang akan mengembalikan setiap 
sel-sel yang telah dirusak oleh balatentara Iblis dalam tubuhku ini ya Rabb. 
 
Tiupan Al Fatihah ke 6 
Ya Allah ya Mukmin Ya Muhaimiin..Wahai engkau yang maha menjaga dan mengamankan hamba-Nya, jadikanlah 
setiap partikel air ini pelindung yang membentengi hati dan tubuhku dari gangguan jin-jin ini dengan cara yang 
Engkau kehendaki ya Rabbi. 
 
Tiupan Al Fatihah ke 7 
Wahai Air yang mendengar.. wahai setiap sel tubuh yang mendengar..wahai syaraf-syaraf, pembuluh-pembuluh 
darah, urat-urat, tulang-tulang, cairan tubuh, hormon-hormon dan semua yang tidak kuketahui yang 
mendengarkan lantunan Al Fatihah tadi. Dengarkanlah, takutlah kalian kepada Allah.. 
 
Takutlah kalian kepada Allah saja dan jangan ikuti perintah sihir dari jin-jin itu, takutlah kepada Allah dan perbaiki 
setiap kerusakan itu hingga sembuh seperti sedia kala. Takutlah kepada Allah dan himpitlah seluruh jin dzalim 
seandainya mereka ada dalam tubuh ini dan tidak mau keluar setelah mendengar semua peringatan ini. Yaa 
Rabb... 
 
“Hasbunallah wani'mal wakiil ni'mal maula wa ni'man nasiir. La Haula wa laa quwwata illa bilahil aliyhil Adziim”. 
Lalu tiupkan.  
 
4. Baca basmalah dan Minumkan.  

Testimonial keberhasilan 
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# Tutorial 3 
InstantHealing Al Fatihah 
IHP (Instant Healing Power) Alfatihah ini hanyalah nama, agar mudah diingat. Tehnis ini dikhususkan untuk 
penderita migrain menahun dan sakit kepala berat dan seperti di tusuk-tusuk. Alhamdulillah juga banyak sekali 
testimonial yang berhasil seketika, bahkan testimoni yang paling dahsyat adalah tumor yang mengecil dari 
sebesar telor hingga sebesar kelereng setelah teraphy rutin selama 3 bulan.  
 
Teknis Ruqyah: 
1. Lakukan Muqodimah Ruqyah. 
2. Dekatkan tangan ke bibir, kira kira 5 sentimeter lalu baca Al Fatihah dengan khusyuk. Setelah itu tiupkan ke 
tangan. 
3. Tempelkan tangan di tempat sakit (migrain, tumor, kangker, rematik, sakit rahim, pengapuran, kolesterol, gula, 
dll) putarkan searah putaran tawaf atau putarkan dengan putaran "unclockwise" atau berlawanan dengan arah 
putaran jarum jam selama 3 atau 7 kali. 

4. Mohon kepada Allah dalam hati kekuatan untuk menarik semua pengaruh sihir itu dengan tangan kita lalu lalu 

hempaskan ke arah kanan sambil takbir. 

5. Tarik nafas dan rasakan, insya Allah saat itu sakit berkurang. Dan lakukan selama 3 kali cara yang sama, dan 

Insya Allah penyakit itu SIRNA. 

# Tutorial 4 
Detoks Putaran Tawaf 
Tehnis Ruqyah ini sangat effective dan bersifat universal atau bisa diaplikasikan untuk penyakit (sihir ringan) 
bentuk apa saja yang terasa secara jasmaniah. Secara definitif, “Detoks Putaran Tawaf” atau tehnik yang 
dikenal PTT di QuranicHealing ini berfungsi sbb: 

- Untuk mengeluarkan racun-racun sihir dalam tubuh secara instant tanpa media lain. 

- Menghancurkan ilmu hitam atau amalan-amalan yang dilakukan semasa jahiliyyah (tenaga dalam, ilmu hikmah, 
olah pernafasan, kebathinan dan ilmu lain).  

- Untuk testing. Jika dilakukan dengen jujur, tehnik ini bisa dilakukan untuk mengetahui keberadaan jin dalam 
tubuh yang disebabkan ilmu yang tidak syar’ie. Effectnya adalah mual, panas, dingin, bergetar, bahkan hingga 
muntah hebat.  

- Solusi instant, kapanpun anda merasa tidak nyaman/sakit di daerah perut, dada dan tubuh bagian depan. 

Teknis Ruqyah: 

- Lakukan Muqodimah Ruqyah, bisa juga dilakukan langsung selepas shalat atau kapan saja anda merasa tidak 
nyaman.  

- Bacakan Alfatihah + 3Qul (Al Ikhlas, Al Falaq dan An Nass, atau dikenal juga dengan Al Wuawwizat), , dan ayat 
Kursi lalu tiupkan ke telapak tangan kanan. Lalu letakan tangan kanan diperut, putarkan ke arah kiri berulang-
ulang selama 5 menit tarik ke Mulut. Dan jika terasa mual, maka muntahkan.  

# Tutorial 5 
Sinergi Herbal + Ruqyah 

Tehnis gabungan ini adalah untuk meningkatkan daya sembuh semua herbal yang telah diketahui manfaatnya 
untuk tubuh secara umum. Juga menghancurkan sihir-sihir menahun yang merusak organ tubuh luar maupun 
dalam.  

Teknis Ruqyah: 
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- Ambil beberapa lembar herbal yang dibutuhkan, cuci bersih dan tiriskan. 

- Lakukan muqodimah ruqyah, jika tidak sempat cukup memulai dengan membaca Ta’awudz.  

- Ruqyah herbalnya dengan membacakan Al Fatihah + 3Qul dan Ayat Kursi dan meniupkannya pada herbal (baik 
cair ataupun padat). Jika untuk sihir, maka bacakan ayat tentang sihir; Al A'raaf 117-122, Yunus 81-82, Thaha 69. 

Catatan:  Jika herbal tersebut sudah dalam bentuk cair, botolan, maka buka tutup botolnya dan tiupkan 
kepadanya. Jika herbal tersebut dalam bentuk kapsul, maka bacakan pada kapsulnya atau wadahnya. Untuk lebih 
meyakinkan, bacakan pada cairannya dan tiupkan kepadanya. Jika dalam bentuk padat, maka bacakan kepadanya. 

# Tutorial 6 
Sinergi Bekam + Ruqyah 

Meningkatkan daya kesembuhan bekam dengan kombinasi do’a dan ayat Ruqyah, juga untuk menarik paksa 
jin keluar bersama darah yang diambil.  

Tehnis Ruqyah:   

- Lakukan Muqodimah Ruqyah sebelum memulai proses bekam lain. 

- Bacakan Ayat Ruqyah ke Minyak dan Alat Bekam, dan tiupkan.  

- Bacakan ayat Ruqyah sepanjang waktu saat melakukan proses bekam.. 

- Jika terjadi reaksi, hentikan bekam dan lakukan ruqyah standard pada pasien. Untuk menghindari hal ini, maka 
lakukan bekam kering terlebih dahulu di titik sakit.  

# Tutorial 7 
Teraphy Ruqyah Ain 
Mengembalikan Ain (penyakit dari mata dengki) kepada pendengki/pengirimnya. 

Definisi;Ain adalah penyakit yang ditimbulkan oleh tatapan mata mahluk Allah (Jin dan Manusia) yang dengki 

kepada kita baik effect secara langsung ataupun tidak langsung.  

Ciri-Ciri Penderita Ain  

- Pusing yang berpindah-pindah.  
- Wajah pucat.  
- Banyak keluar keringat sering kencing.  
- Tidak nafsu makan 
- Kesemutan, kepanasan atau kedinginan pada bagian tubuh tertentu.  
- Detak jantung tidak teratur.  
- Rasa sakit yang berpindah-pindah pada bwah punggung dan bahu.  
- Merasa sedih dan tertekan. 
- Susah tidur malam hari. 
- Emosi berlebihan, paranoid dan marah yang tidak wajar.  
- Sering bersendawa dan sesak di dada. 
- Sering menyendiri, tidak bersemangat, malas, banyak tidur, dan masalah-masalah kesehatan lain yang 

sebabnya bukan karena faktor medis; Nangis tanpa sebab dan tidak berhenti-henti, yang tadinya penurut 
menjadi pembangkang, rewel dan sulit diatur, malas, bebal dan suka ngantuk.  

Tehnis Ruqyah:  

- Lakukan Muqodimah Ruqyah Lengkap. 
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- Baca surah Al Mulk Ayat 1 sampai ayat 4, dan ulang-ulang ujung ayat 3 dan ayat 4. Niatkan dan mohonkan 
kepada Allah untuk mengembalikan pengaruh Ain kepada pemiliknya saat itu juga.  

Dalil:  

Diriwayatkan oleh Abu Abdillah At-Tayyahi, dimana dalam sebuah perjalanan ia mengendarai unta yang bagus 
sekali. Diantara rombongan yang mengiringnya terdapat seorang laki-laki yang hampir setiap saat memandang 
sesuatu pasti sesuatu itu rusak atau binasa. Saat abu Abdillah pergi ia menatap unta itu dan menatapnya hingga 
unta itu bergetar dan roboh, dan saat Abu Abdillah diberitahu tentang ini dia mencari laki-laki pembuat ain itu 
dan berdiri dihadapannya lalu berdo'a; "Dengan nama Allah, yang tertahan akan tertahan, batu-batuan tetap 
mengering, bintang berekor tetap bersinar, kubalikan 'ain itu kepada pemiliknya dan kepada orang yang paling 
menyukai 'ain tersebut. Lalu ia membacakan Firman Allah (dalam surah al Mulk ayat 3 dan 4); 
  
Artinya; "...Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu  
yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan 
tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah".  
 
Kedua bola mata laki-laki itu keluar dan unta itu berdiri dalam keadaan sehat wal afiat. 
 
Menjaga Bahaya Ain:  
Membangun ritual sunnah, biasakan mengucap “MashaAllah” saat memuji, memelihara hati dari dengki dan 
marah juga menjaga sikap agar tidak didengki sama orang lain. 
 

# Tutorial 8 
Meracun Khodam 
Fungsi: Menjadikan minuman atau makanan (herbal atau obat yang kita konsumsi) sebagai racun kepada jin dan 

membunuh semua jin dalam tubuh atas izin Allah.  

Teknis Ruqyah:  

Bisa dilakukan dengan beberapa cara:  

1. Ambil segelas Air dan larutkan 1 sendok teh garam, lalu bacakan Al Fatihah 7 kali dan surah Al Anfaal 1 kali 

atau lebih. Lalu doakan agar setiap partikel air tersebut menjadi balatentara yang akan mengepung, melukai, 

melemahkan, membunuh dan memusnahkan jin dan persembunyiannya dalam tubuh. Caranya bacakan ayat 

diatas dan doakan lalu tiupkan ke segelas air tadi dan minumkan saat itu juga.    

2. Tutorial diatas lebih baik jika menggunakan Air Zamzam, Klorofil, atau Kapsul Habatussauda. 

# Tutorial 9 
Teraphy Air Ruqyah 
 
Air Ruqyah merupakan air murni yang telah diprogram (dido’akan) dengan memperdengarkan ayat-ayat suci Al 
Qur’an padanya. Ruqyah ini difungsikan sebagai ikhtiar dalam upaya menjemput kesembuhan berbagai penyakit 

sihir baik secara fisik maupun ruhani.   
 
Teknis Ruqyah;  

- Lakukan muqodimah Ruqyah. 

- Ambil segelas air atau secukupnya, duduk rileks, dekatkan 

bibir ke air dan bacakan ayat Ruqyah kepadanya. Tiupkan 

setiap selesai 

- Do’akan agar menjadi obat sesuai penyakit.  
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# Tutorial 10 
Memutus Buhul Sihir  
Fungsi: Memutuskan buhul (ikatan) jin dalam bagian tubuh tertentu dimana ia terikat, atau bagian tubuh yang 

terasa sakit atau pegal menahun. 

Tehnis Ruqyah:  

- Lakukan Muqodimah Ruqyah. 

- Bacakan Al Fatihah, 3Qul dan Ayat Kursi dan tiupkan – setiap kali selesai membacanya – ketelapak tangan 

masing-masing 3 hingga 7 kali.  

- Ulang surah Al Falaq sebanyak 3 atau 7 kali dan tiupkan ketelapak tangan setiap selesai membacanya.  

- Usapkan ke tempat sakit dengan niat memutuskan ikatan-ikatannya.  

 

# Tutorial 11 
Menyembelih Jin dalam Tubuh 

Fungsi: Melemahkan atau bahkan membunuh jin pembangkang dalam tubuh. Tehnik ini sebaiknya dilakukan 

setelah tehnik lain tidak merubah keadaan, atau jin dalam tubuh sangat membangkang dan mulai mengganggu 

shalat kita. 

Teknis Ruqyah:  

- Lakukan muqodimah ruqyah, dan lepaskan syahwat-syahwat dunia dari hati, termasuk kemarahan dan ambisi 

untuk sembuh. Lakukan semata tehnik ini semata untuk mengakhiri kedzaliman jin dalam tubuh ini karena 

menghalangi kedekatan dan perjalanan kita menuju Allah.  

- Acungkan jari ketauhidan anda ke langit dan baca Syahadat untuk menguhkan kembali sumpah kita terhadap 

Allah dan Rasulnya dan Bacakan surah Al Anfaal ayat 17. 

- Berdo’alah, mohon kepada Allah semisal dengan doa; “Ya Rabb, wahai engkau yang maha gagah. Jadikan jari ini 

pisau beracun yang sangat panas dan tajam yang akan membunuh jin dzalim dalam tubuhku ini ya Rabb!”. Lalu 

sembelihkan ke leher, tunggu hingga terasa sakit seperti ada benda tajam. Lalu sembelihkan! Lilitkan dari leher 

sebelah kiri ke arah kanan hingga ke belakang anda.  

# Tutorial 12 
Memotong Jin dalam Tubuh 
Fungsi: Untuk menyiksa jin agar menghentikan kedzalimannya. 
Tehnik Ruqyah:  
- Lakukanmuqodimah ruqyah, bacakan surah Al Anfaal 17 ditangan (jika tidak hafal, bisa dibacakan ayat kursi), 

mohon kepada Allah agar dijadikan pedang, potongkan ke bagian tubuh tertentu dengan tujuan menyiksa. 
- Jika dia bertaubat dan mau bersyahadat, maka bacakan surah al Fatihah di tangan dan usapkan lalu niatkan 

atau mohon kepada Allah untuk menyambungkan kembali bagian tubuh jin yang diputus tersebut.  
Keterangan:  
Jin ketika menjelma atau masuk kedalam tubuh manusia, maka baginya berlaku hukum manusia. Dia memiliki 
tangan seperti manusia, memiliki leher seperti manusia, dan jika dipotong maka putuslah bagian tersebut.  

 
# Tutorial 13 
Membakar Jin Dalam Tubuh 
Fungsi: Melemahkan, menyiksa hingga membakar dan menghanguskan jin dalam bagian tubuh tertentu 

dimana ia menyakiti. 
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Tehnis Ruqyah:  

- Lakukan Muqodimah Ruqyah. 

- Bacakan Al Fatihah, 3Qul dan Ayat Kursi dan tiupkan – setiap kali selesai membacanya – ketelapak tangan 

masing-masing 3 hingga 7 kali.  

- Usapkan ketempat yang sakit sambil membaca ayat kursi dan meniupnya dengan keras dengan niat 

khusus untuk membakarnya disetiap hembusan. Tiupkan disetiap waqaf ayat Kursi, lakukan 3 sampai 7 kali 

hingga sakit hilang. 

- Jika tidak diketahui lokasi sakit, maka usapkan keseluruh tubuh sebanyak 3 kali.  

# Tutorial 14 
Tehnik Membelah Jin dalam Tubuh 
Fungsi: Membangun niat untuk menyerang balik, melemahkan dan memecah belah kekuatan syaitan dalam 

tubuh dengan energy syukur.   

Tehnis Ruqyah:  

- Lakukan muqodimah ruqyah.  

- Lafalkan Hamdalah (“Alhamdulillahirabbil’aalamiin”=Segala puji bagi Allah rabb semesta Alam) dengan 

menghayati maknanya dengan penuh kekhusyukan. Lakukan berulang-ulang dengan niat membelah tubuh 

jin. Rasakan sensasinya hingga do’a itu benar-benar terjadi.  

- Insya Allah setiap Hamdalah/Ungkapan Syukur kita akan membelah satu demi satu jin dalam tubuh kita. 

Silahkan buktikan! 

# Tutorial 15 
Mencengkram & Membuang Penyakit 
Tehnik ini adalah bagian dari Ruqyah Aktif sebagai ikhtiar untuk mencabut, menarik atau mengeluarkan jin dan 
pengaruh sihirnya dalam tubuh kita sendiri dengan menggunakan 5 jari yang telah dibacakan Ayat Ruqyah. Tehnik 
ini dilakukan jika jin itu telah diketahui lokasinya dalam tubuh (cara mengetahuinya adalah dengan merasakan 
pusat sakit yang konstant disuatu tempat). Biasanya ada dititik tertentu dalam tubuh yang sring kedutan, pegal, 
kaku atau sakit tanpa sebab; semisal di Paha Kanan, Kepala, Leher, Tenggorokan atau titik lain.  
 
Caranya:  
1. Lakukan muqodimah ruqyah seperti biasa.  
2. Bacakan surah yasiin ayat 9 dengan niat untuk menguncinya. Bacakan ditelunjuk dan lingkari daerah sakit 

agar jin itu tidak pindah-pindah ke tempat lain.  
3. Bacakan Surah Al Anfal 17 dan Al Mukminun 115 di ujung jari-jari dan tiupkan, supaya terkondisi kerucutkan 

lima jari tangan kanan dan dekatkan ke mulut. 
4. Cengkram lokasi yang sakit dan cabut sambil baca "Bismillahi Allahuakbar!“, tarik atau ambil sakit itu seolah-

olah menarik benda sihirnya.  
 
Selain diatas, kita juga bisa menyiksa jin itu dengan mendekatkan telapak tangan kita, menekan titik sakit 
dengan jari, menepuk-nepuk, meniup atau mengusapnya sambil membacakan surah Al Hasyr ayat 21 dengan 
niat menyiksanya.  

 

# Tutorial 16 
Tehnik Ruqyah MP3 
 
Fungsi: Teraphy Al Qur’an melalui suara/audiodigitaldari speaker laptop, CD, VCD, DVD, Tape, HP, Ipod, MP3 
Player dan lain-lain sebagai media atau pengganti suara peruqyah yang membacakan Al Qur'an. 
 
Tehnis:  
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- Lakukan Muqodimah Ruqyah.  
- Bacakan Ayat Kursi atau “Taawudz” pada alat Audio yang dipakai (HP, MP3 Player dll) agar terlindungi dari 

gangguan jin karena seringkali mereka mengganggu alat elektronik atau apasaja yang melemahkan mereka.  
- Dengarkan dengan khusyuk sampai selesai.  
- Jika ada reaksi berupa getaran, panas, menggigil, kedutan hebat maka letakan tangan dan niatkan untuk 

membakarnya dengan bacaan yang terdengar di telinga. Jika mual, maka muntahkanlah.  
- Jika terasa dingin/panas di telapak tangan atau kaki maka artinya jin sudah mau keluar dari tubuh. Lakukan 

usapan di daerah sakit dan niatkan untuk membuangnya, lakukan dengan baca takbir.  
- MP3 RUQYAH BISA DI DOWNLOAD DI WEBSITE REHAB HATI ATAU QURANIC HEALING www.nai-

foundation.com atau www.quranic-healing.blogspot.com 
 

# Tutorial 17 
Scanning/Mencari Buhul 
Buhul adalah ikatan, ikatan dimaksud adalah tali dimana mahluk jin yang disuruh tukang sihir itu bekerja dan 
terikat disana. Untuk menghancurkan penyakitnya kita harus melepaskan ikatannya, kadang jin dalam tubuh tidak 
mau menyakiti namun dipaksa syaitan atau tukang sihir karena suatu sebab.  
 
Tehnik scanning/penelurusaran ini sebenarnya digunakan untuk meyakinkan bahwa penyakit dalam tubuh itu 
disebabkan oleh sihir atau gangguan yang bersifat medis. Jadi sebaiknya tehnik scaning atau pendeteksian letak 
buhul sihir ini dilakukan jika setelah dibacakan ayat-ayat ruqyah dan tidak ada reaksi dalam tubuh, padahal kita 
menyakini keberadaannya.  
 
Scanning juga bisa dilakukan untuk mengetahui titik sakit atau titik-titik tertentu dimana jin tersebut 
bersembunyi. Scanning bisa dilakukan dengan telapak tangan kanan atau kiri, dengan sentuhan telapknya, pijatan 
jari, ketukan atau tekanan jari juga bisa dilakukan dengan menepuk bagian tertentu sambil membaca ayat-ayat 
ruqyah tadi.  
 
Scaning juga dimaksudkan untuk dapat berbicara dengan jin dan mengetahui sebab dia masuk, mendakwahinya 
atau menyruhnya keluar dengan terlebih dahulu menyumpahnya dengan nama Allah atau bagian dari ikhtiar 
untuk melepas ikatan sihirnya.  
1. Metode Istinthaq (mengajak bicara) 

Paksa jin bicara agar menunjukkan lokasi benda sihir (ada baiknya meruqyah dirumah pasien) 

2. Metode Istilham (Melalui Mimpi )  

Baca ayat kursi, 3 qul ditelapak tangan lalu usap seluruh tubuh 3 x. Shalawat nabi 3 x lalu bacalah Al Baqarah, 148. 

3. Firasat dan Vision (Penglihatan) Pasien dan peruqyah 

Melihat dan menggali dalam firasat pasien atau peruqyah pada saat sakit dan pada saat diruqyah, ataupun 

melakukan tehnik scanning  aktif 

Baca Al An’am 113: ” Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang 

kelihatan; dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui. “ (bisa ditambah Al Hasyr: 22, Al An’am ayat 3) 

4. Mencari dan menemukan buhul benda sihir. 

Teknis Ruqyah:  
- Untuk mendeteksi keberadaan jin dalam tubuh; lakukan muqodimah ruqyah,maka bacakan ayat Al Quran 

lebih dari 30 Ayat, jika sesak nafas atau terjadi reaksi maka hal tersebut adalah indikator keberadaan jin 
dalam tubuh. Atau letakan tangan ditempat sakit. 

- Untuk membedakan penyakit sihir atau medis; lakukan muqodimah ruqyah,maka letakan atau tempelkan 
telapak tangan ditempat sakit, lalu bacakan ayat kursi berulang-ulang. Jika terasa panas, hangat yang 
menyebar, bergetar, dingin menggigil, sakit, maka dipastikan itu adalah penyakit sihir atau gangguan jin.  

http://www.nai-foundation.com/
http://www.nai-foundation.com/
http://www.quranic-healing.blogspot.com/
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- Mendeteksi dimana tempat persembunyian jin dalam tubuh; lakukan muqodimah ruqyah, bacakan surah Al 
Anam 103 berulang-ulang hingga terasa sakit/pegal dibagian tertentu lalu lakukan tutorial no... untuk 
mengambil penyakitnya.  

Sholat mutlak 4 rakaat, baca Al-Mu’minuun 115, Yasin 65 dan dzikirkan  Ya Haadii , Ya Waajid (Maha 

Mencarikan), atau ya Latif dan ya Nuur terus-menerus hingga melihat.  

# Tutorial 18 
Menghancurkan Benda Sihir 
Buhul sihir dimaksud adalah buhul atau ikatan atau benda sihir yang telah diketahui, atau terasa ditubuh ataupun 
terlihat oleh mata kita sendiri atau diberitahukan orang lain yang ditunjuki Allah untuk melihatnya.  
Semisal terasa adanya rasa sakit dalam perut, dada, kepala, atau bagian organ lain yang terasa seperti benda. 
Atau bahkan semisal adanya janin yang bergerak di perut dan dokter menyatakan ada janin, namun ia tidak 
pernah melakukan hubungan atau belum menikah. Saya menyebutnya janin sihir.  
 
Tehnik Ruqyah:  
- Lakukan muqodimah ruqyah danletakan tangan di kulit dimana terasa sakit didalamnya, bacakan Al Hasyr 21 

berulang-ulang hingga benda sihir hilang. 
 

# Tutorial 19 
Scanning/Mendeteksi Buhul Sihir 
Fungsi: Tehnikini digunakan untuk mencari dan menghancurkan benda sihir dan memutuskan ikatan sihir dalam 
tubuh atau dilar.  
 
Teknis:  
- MENDETEKSI LOKASI BENDA SIHIR: Lakukan muqodimah Ruqyah, bacakan surah Al Anam 103 berulang-ulang 

(3 hingga 7 kali) lalu berdo’a sama Allah agar ditunjukan buhul-buhul atau ikatan sihir yang dibuat dukun 
sebagai tali pengendali atau pengunci.  

- MENDETEKSI BUHUL SIHIR: Lakukan muqodimah Ruqyah, bacakan surah Al Anam 103 berulang-ulang (3 
hingga 7 kali) lalu berdo’a sama Allah agar ditunjukan dimana lokasi benda sihir yang menjadi sumber 
penyakit yang dibuat dukun. 

- Baca Al-Mu’minuun 115, Yasin 65 dan dzikirkan  Ya Haadii , Ya Waajid (Maha Mencarikan), atau ya Latif dan 
ya Nuur terus-menerus hingga melihat.  

 

# Tutorial 20 
Membuat Perisai Sihir 
Definisi: Memohon perlindungan kepada Allah agar sihir yang datang tidak menembus jiwa kita secara syar’i.  

Tehnis Ruqyah:  

- Lakukan muqodimah Ruqyah, Bacakan Al Fatihah + 3Qul, Ayat Kursi dan tiupkan ketangan lalu usapkan 

keseluruh tubuh sebanyak 3 kali. 

- Hal ini bisa dilakukan setelah selesai ruqyah agar jin tidak masuk lagi ke tubuh.  

- Hal ini bisa dirutinkan setiap selesai shalat tanpa muqodimah ruqyah.   

# Tutorial 21 
Ruqyah Rumah 
Keterangan: Tutorial ini bisa dilakukan untuk meruqyah tempat, gedung, kantor, tempat usaha dll. Ruqyah ini 
ditujukan untuk memusnahkan sihir-sihir di rumah. Karakteristik terdapat sihir dirumah adalah rumah terasa 
panas, sering ribut dan banyak perselisihan.  
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Tehnik Ruqyah:  
- Lakukan Muqodimah Ruqyah 
- Ambil satu galon Air (bisa menggunakan galon atau air sebanyak 20liter) lalu bacakanAl Fatihah, 3Qul, Ayat 

Kursi, Al A’raf 117-122, Yunus 81-82 dan Thaha 69 dan tiupkan sebanyak 11x. 
- Minumkan 2 gelas, cipratkan dirumah 2 Gelas (Campur dengan satu ember Air), Mandikan 2 Gelas 

(Campurkan di bak mandi atau wadah). 
- Lakukan selama 11 hari, jika galon habis maka buat lagi dengan komposisi yang sama. Sebaiknya buat satu 

galon air husus.  
- Jangan heran jika tiba-tiba terdengar suara jeritan, melihat asap seperti ada sesuatu terbakar, mencium bau 

hangus, atau melihat mahluk-mahluk yang selalu mengejar-ngejar dialam mimpi (tikus, ular, cicak, semut dll) 
mati bergelimpangan. Itu salah satu tanda keberhasilan, Allah menunjukan sihirnya.  

- Tutorial dari Syaikh ben Halima ini, sudah dilakukan ratusan atau ribuan orang, dan tidak terhitung yang 
berhasil.  
 

# Tutorial 22 
Mengalahkan Jin di Alam Mimpi 
Ikhtiar untuk membela/mempertahankan diri, mengalahkan jin yang sering datang mengganggu kita dalam 
mimpi.  
 
Tehnik Ruqyah:  
- Lakukan muqodimah ruqyah. 
- Bacakan Surah Al Baqarah 148 berulang hingga tertidur, lalu mohonkan kekuatan kepada Allah untuk 

melawan jin yang biasa menyerang anda. 
- Jika bertemu dengan mahluk jin dalam tubuh (apapun bentuknya) maka jangan lari, namun KEJAR dia hingga 

tertangkap lalu bakar dengan membaca ayat kursi. Jika tidak hafal, maka serukan takbir. 
Keterangan:  
Jika dialam mimpi ada mahluk jin kemudian lari, atau terdiam dan tidak bisa lari bahkan tidak berteriak; maka 
seperti itulah cerminan anda dialam nyata.  
 

# Tutorial 23 
Ruqyah Batuk Menahun 
Tehnik Ruqyah:  
- Lakukan muqodimah ruqyah  
- Ambil segelas air dan campurkan setengah sendok teh garam, 3 buah perasan jeruk nipis, kecap dan madu 

secukupnya.  
- Bacakan Al Fatihah 7 kali, Al A’raaf 117-122, Yunus 81-82,  Taha 69 Tiupkan. Do’akan agar menjadi obat dan 

menghancurkan racun sihir di tenggorokan dan dada, minumkan seprti biasa.  
 

# Tutorial 24 
Ruqyah Eksim Akut 
Eksim merupakan penyakit alergi/gatal yang sporadis dan akut, dokter menyimpulkan penyakit ini bukan 
disebabkan oleh virus bukan bakteri. Bukan hal yang tidak mungkin, jika eksim ini adalah disebabkan racun sihir 
dari jin karena faktanya banyak yang eksimnya sembuh pasca ruqyah padahal peruqyah tidak meniatkan untuk 
meruqyah eksimnya, apalagi kalau diniatkan.  
 
Tehnik Ruqyah Eksim Akut:  
- Lakukan muqodimah ruqyah. 
- Bacakan Al Fatihah + 3Qul dan Ayat Kursi, juga ayat pembatal sihir (Al A’raaf 117-122, Yunus 81-82, dan Taha 

69) pada air yang telah dicampur garam secukupnya. Lalu rendam, siram atau usapkan ke tempat yang luka 
atau gatal. 

- Atau gunakan air laut dan lakukan hal yang sama. 
- Atau Ambil daun “Kumis Kucing” 7 lembar, tumbuk dan bacakan ayat yang sama lalu tempelkan ke luka gatal.  
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# Tutorial 25 
Teraphy Kesemutan 
Biasanya hal ini terjadi selepas diruqyah, berupa rasa panas/dingin/kebas/kesemutan di daerah pergelangan kaki 
atau telapak tangan.  
 
Tehnik Ruqyah;  
- Setelah melakukan muqodimah Ruqyah 
- Dekatkan telapak tangan ke bibir dan bacakan surah Al Mukminun 115 lalu tiupkan ke tangan 
- Lakukan tarikandari bahu ke ujung telapak tangan (jika yang kesemutan telapak tangan). Jika yang kesemutan 

atau sakit adalah telapak kaki, maka lakukan tarikan dari lutut atau paha ke ujung bawah kaki. Lakukan 
berulang hingga hilang.  

- Jika kesemutan biasa didaerah tertentu lakukan hal yang sama, lalu tepuk-tepuk atau usap-usap di daerah 
tersebut dengan niat menggempur jinnya. 
 

# Tutorial 26 
Ruqyah Kedutan 
Kedutan ini bukan hal sederhana dalam ruqyah, ia adalah pertanda keberadaan mahluk jin dalam tubuh seperti 
diriwayatkan dalam hadits diatas bahwasannya “Jin itu berjalan dalam tubuh manusia dalam aliran darah”. 
Kedutan bisa juga terjadi karena hal medis, namun jika terjadi saat dibacakan Al Qur’an atau shalat dan ibadah 
lain yang mendekatkan diri kepada Allah maka dapat dipastikan itu adalah pekerjaan sihir.  
 
Tehnik Ruqyah:  
- Lakukan muqodimah ruqyah  
- Jika kedutan hanya ditempat tertentu, maka bacakan Al Fatihah + 3 Qul dan Ayat Kursi lalu tiupkan keujung 

jari dan lingkari titik kedut sejauh 5cm sambil baca Yaasiin 9 dengan ujung jari tersebut, tekan dengan jari 
sambil baca Al Anfaal 17. 

- Jika sakit, terus tekan 3-5 menit hingga hilang.  
- Bisa juga bacakan Al Hasyr ayat 21 sambil menepuk-nepuknya.  

 

# Tutorial 27 
Mengembalikan Sihir 
Hal ini diperbolehkan dalam syariat seperti asbabun nujul turunnya ayat an Nahl ayat 26 di jabal uhud. Saat itu 
Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص marah atas meninggalnya Hamzah yang dimutilasi seorang budak habsy atas suruhan Hindun, dan 
Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص berikrar akan memutilasi 70 orang makkah dan turunlah ayat tersebut. Bahwasannya, Allah 
berfirman “Balaslah kejahatan mereka dengan kejahatan yang setimpal”. Dalam islam Qisas diperbolehkan.  
 
Menyerang dukun atau summber kedengkian lebih effective daripada menyerang jin nya sendiri, karena kadang 
jin hanya disuruh syaitan atas suruhan dukun. Maka yang harus diserang adalah sumber penyakit atau 
penjahatnya. Tentu hal ini akan mejadi sesuatu pengetahuan berharga bagi jiwa-jiwa yang berada diambang 
keputus asaan, meski bersabar adalah lebih baik.  
 
 
Tehnik Ruqyah:  
- Ajak semua keluarga atau orang terdekat untuk bergabung, bersama-sama melakukan serangan balik.  
- Lakukan Muqodimah Ruqyah masing-masing. 
- Lakukan shalat secara berjamaah shalat wajib yang terdekat dengan waktu yang diinginkan untuk berdo’a 

bersama. 
- Lakukan shalat mutlak 4 Rakaat, dan di sujud terakhir berdo’a kepada Allah dan mohonkan agar sihir-sihir dan 

semua penyakitnya kembali kepada penyihir atau pelaku dengki.  
- Awali doa dengan kata “Ya hayyu ya Qayyum birohmatika astagiz”, lalu mulai do’a dalam sujud.  
- Selepas salam, bacakan surah Al Fatihah, Al Ikhlas, Al Falaq, An Nas dan Ayat Kursi bersama-sama 3 atau 7 kali 

bersama-sama.  
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- Lalu bacakan surah An Nahl 126 satu kali dan bacakan surah al Fiil sebanyak 3, 7 atau 11 atau berapa saja 
secara bersama-sama dan bangun niat untuk menghancurkan mereka.  

- Berdo’alah dengan yakin bahwa Allah akan mengabulkan do’a orang teraniyaya.  
 

# Tutorial 28 
Ruqyah Tanpa Kesurupan 
Ruqyah tanpa kesurupan adalah upaya menjaga keseimbangan jasmani dan ruhani agar tidak terjadi 
kesurupan/kerasukan atau menahan agar tidak masuk adalam kondisi trance atau kondisi dikendalikan syaitan 
dengan menjaga kesadaran penuh.  Tehnik ini sangat effective untuk semua jenis ruqyah mandiri dengan 
mendengarkan Ayat Ruqyah dari Media Audio Digital atau dibacakan sendiri.  
 
Tehnik Ruqyah:  
- Lakukan Muqodimah Ruqyah 
- Mohon kepada Allah agar dijaga dari kemasukan syaitan.  
- Bacakan ayat-ayat ruqyah (ataupun salah satu surah dalam Al Qur’an semisal, Ar Rahman, Al Jin, Al Mulk 

atau Al Baqarah dsb dengan meniatkan untuk menghancurkan atau membakar sihir dan jin dalam tubuh.  
- Saat terjadi getaran, maka anda harus proaktif menjaga kesadaran dengan cara menyentuh, mengusap atau 

menepuk-nepuk titik atau oragan tubuh yang sakit.  
- Terus bacakan atau dengarkan Ayat Ruqyah hingga sakit hilang atau muntah hebat atau kondisi lain.  

 
# Tutorial 29 
Menetralisir Tenaga Dalam 
Semua jenis olah tenaga dalam, olah pernafasan untuk kesehatan, pengisian, inisiasi/penyelarasan, ilmu 
kebatinan, ilmu hikmah, kekebalan dan ilmu hitam lain dari ritual-ritual atau amalan yang mendatangkan 
kemampuan semisal memijat, menerawang, jurus-jurus silat, dan ilmu yang instant tanpa latihan adalah ilmu dari 
jin yang akan bereffect negative pada tubuh. 
 
Ciri-ciri ilmu syaitan adalah adanya 50 atau sebagian tanda-tanda penyakit sihir dan jin dalam tubuh yang ditulis 
sebelumnya. Biasanya effect negative akan datang mulai 7 hingga 14 tahun setelah taubat.  Tehnik ruqyahnya 
memerlukan keistiqamahan yang luarbiasa, kisaran 1- 3 bulan insya Allah hilang.  
 
Tehnik Ruqyah:  
- Lakukan muqodimah Ruqyah.  
- Lakukan Taubat, atau lakukan ikrar (jujur) kepada praktisi yang meruqyahnya tentang kejahiliyahannya. 
- Niatkan dan lalu ikrarkan untuk membuang ilmu tersebut dalam tubuh. Semisal dengan berikrar; “Ya Allah ya 

Rahman ya Rahiim, seandainya dalam tubuhku ini ada amalan-amalan yang tidak engkau ridhai, ada ritual 
bid’ah yang mendatangkan musuhmu kedalam kehidupanku, ada musuh-musuhmu didalam tubuhku yang 
menghalangi ketaatanku kepadamu maka musnahkanlah mereka ya Rabb! Musnahkanlah mereka ya Rabb! 
Musnahkanlah mereka ya Rabb! 

- Lalu bacakan surah Al Kafirun, atau Al Falaq, Atau Al Hasyr ayat 21, atau Al Mulk Ayat 5, sambil menekan di 
ulu hati,  jika kebathinan di atas perut, jika pernafasan di bawah perut. 

- Tekan dan tahan sakitnya hingga hilang. Sebaiknya yang menekan adalah orang lain, namun jika 
kesungguhan kuat sendiripun insya Allah bisa.  

- Lakukan “Ruqyah Mp3”, dan “Ritual Sunnah” (Tutorial no 1) selama 6 bulan.  
 

# Tutorial 30 
Ruqyah Migrain Menahun 
Hati hati dengan migrain yang menahun, karena bisa saja hal itu merupakan tanda sihir yang berat. Tutorial 
berikut adalah untuk sihir yang ringan insya Allah berfungsi instant, jika Allah berkehendak. Jika berlanjut 
silahkan baca tutorial 40-100. 
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Tehnik Ruqyah: Lakukan muqodimah ruqyah. Bacakan Al Fatihah di tangan 3 kali, tiupkan, usapkan ke kepala dan 
putar-putarkan, dan tarik atau hempaskan sambil takbir. Ulangi 3 kali atau terus lakukan sampai hilang. 

 
# Tutorial 31 
Ruqyah Sakit Bekas Operasi Menahun 
Pegal atau sakit dibagian tubuh dalam tertentu yang tidak bisa diobati, atau luka dalam (bekas operasi/bekas 

jatuh, keseleo) yang tidak kunjung sembuh sepanjang tahun bisa saja disebabkan oleh jin yang diam di bagian 

tubuh tersebut dengan tujuan menyakiti.  

Contoh Kasus:  

Seorang kakek di BovenDiegol Papua, ia berusia 75 tahun yang menderita sakit dilengak kanan dari ujung jari 

hingga ke bahu selama 40 tahun, saat itu saya ruqyah dengan mengusap-ngusapnya alhamdulillah dalam waktu 

kurang dari 15 menit sakitnya pindah ke ujung kelingking.  

Kasus yang sama di Padang, seorang kakek berusia 57 yang berasal dari pedalaman di suku gunung kerinci. Saat 

muda ia suka berkendaraan dari desa ke Padang dengan naik motor dan sering jatuh kearah kanan hingga 

bahunya sakit berpuluh tahun hingga sekarang, saya ruqyah tidak kurang dari 30 menit sambil mengusapnya 

alhamdulillah sembuh. Seharian saya lihat beliau mengejang-ngejangkan tangannya seakan tak percaya bahwa 

sakitnya karena gangguan jin.  

Kasus lain di Bekasi, seorang gadis 21 tahun ia mendonorkan ginjalnya saat masih SMP dan hingga sekarang ia 

suka sakit mendadak. Dokter menganalisanya punya penyakit angin duduk, beliau sering berkomunikasi untuk 

konsultasi dan mempraktikan ruqyah mandiri hingga akhirnya saat ini kedua keluhannya sembuh total. Artinya 

bisa saja bekas operasi yang tidak kunjung sembuh adalah gangguan jin.  

Kasus lain di Depok, seorang pejabat kementrian beberapa puluh tahun lalu pernah kecelakaan dan tangannya 

hancur. Tulangnya diganti dengan PEN dari besi, hingga saat ini suka ngilu dan setelah sering ruqyah rasa ngilu 

itu sering berpindah ke tangan kanannya yang tidak terdapat luka dalam dan akhirnya hilang.  

Di Tuban, seorang yang kecelakaan tertabrak motor (selengkapnya baca tulisan berjudul “Jin Misionaris Budha 

dan Sihir Perceraian” di internet) dan pergelangan kakinya patah menggantung sekitar 5 Cm dan tidak bisa di 

sambung, dokter menyarankan untuk diamputasi. Setelah berobat kemana-mana dan ketemu peruqyah, akhirnya 

ada jin beragama budha dari dalam tubuh itu yang mengaku telah membuat celaka agar wanita ini putus asa dan 

ia bisa masuk memurtadkannya, dia mengaku sudah mengintainya selama dua tahun dan baru berhasil masu 

setelah wanita itu sedih karena kakinya mau diapuntasi. Dan jin itu juga mengatakan bahwa dialah yang selama 

ini menahan obat agar tidak masuk dan menyebabkan luka dalamnya terus sakit.  

Tehnik Ruqyah:  

- Lakukan muqodimah ruqyah 

- Bacakan ayat ruqyah Al Fatihah 7 kali, dan ayat-Ayat Syfa pada air dan minumkan secara istiqamah.  

- Atau letakan telapak tangan dikulit yang sakit, dan bacakan Al Hasyr 21 berulang-ulang.  

- Jika penyakit dalam, cukup dengan membacakan Ayat Ruqyah di Air semisal teraphy Al Fatihah dan 

meminumkannya atau menyentuhnya dari luar organ tubuh seperti tutorial diatas.  

# Tutorial 32 
Teraphy Hypertensi 
Menurunkan kadar tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh sihir atau jelas terdapat sihir dalam tubuhnya. 
 
Tehnik Ruqyah: 
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- Lakukan muqodimah ruqyah 
- Buat satu gelas Juice buah Belimbing. 
- Jika tidak ada, ambil segelas air putih, sebaiknya air zamzam 
- Bacakan Al Fatihah 7 kali, do’akan agar menurunkan tensi darah dan minumkan.  
- Lakukan selama 2 atau 3 hari, insya Allah turun. Disarankan untuk ruqyah total, karena tensi emosi yang 

meningkat adalah gejala gangguan jin.  
 

# Tutorial 33 
Teraphy Impotensi 
Impotensi adalah bagian dari sihir Rabth/ Sihir Ikatan pada Tehnik Sihir (tutorial 41-50).  
Tehnis Ruqyah:  
- Lakukan muqodimah ruqyah  
- Dududuk khusyuk menghadap kiblat dan baca atau dengarkan ayat ruqyah seperti biasa. 
- Bacakan surah Al Anam 103 dan mohon kepada Allah agar ditunjukan buhul sihirnya didaerah kemaluan. Jika 

berhasil melihat ikatan seperti kabel tembaga pada dinamo, maka dekatkan tangan ke bibir dan bacakan Al 
Fatihah + 3Qul dan ayat Kursi lalu tiupkan. Mohon kekuatan kepada Allah untuk melepas ikatan itu.  

- Jika tidak diberi petunjuk, lakukan tahap ke dua: Ambil 7 helai daun bidara, tumbuk dan campurkan ke air 
untuk mandi. Ruqyah airnya dengan surah Al Fatihah + 3Qul, Ayat Kursi, Al A’raaf 117-122, ynus 81-82 dan 
Tahah 69, dan mandikan. 

- Jika tidak berhasil lakukan tehnik ruqyah lain, semisal Ritual Sunnah dan Ruqyah Rumah. Bersihkan semua hal-
hal yang berbau kesyirikan dirumah.  

- Selengkapnya lihat tutorial no 41-50 
 

# Tutorial 34 
Ruqyah Anak Indigo 
Di negeri ini anak indigo dinilai sebagai anak istimewa, unik dan di sebut-sebut sebagai pemilik karomah atau 
memiliki indra ke 6. Tidak, sekali-kali tidak! Istilah indigo itu mungkin lebih cocok di dunia barat, kedokteran atau 
psychologi orang-orang kafir.  
 
Anak indigo, yang bisa meramal, mengobati, melihat penampakan, prilakunya cendrung hyperaktif atau 
sebaliknya pendiam adalah anak yang terkena gangguan jin atau dalam tubuhnya ada jin, sejak kecil atau bahkan 
sejak dalam janin. Jika dibiarkan anak indigo ini bisa menjadi penjahat atau keseluruhan hidupnya gelisah dan 
dibayang-bayangi alam lain yang dia sendiri tidak mengerti atau tidak dia ingini.  
 
Indigo bukan kelebihan justru kelemahan dan kekurangan, ia harus mendapat perhatian lebih dan didekatkan 
dengan al Qur’an dan syariat yang lurus. Jin-jin yang mengganggunya harus dilenyapkan agar ia hidup dan leluasa 
menjalankan syariat sebagai anak normal lainnya. Karena semakin dewasa jin-jinnya semakin banyak dan kuat.  
 
Ruqyahnya pun berbagai macam cara, bergantung kepada tingkatan usia. Selengkapnya bisa disimak di website 
Rehab Hati: www.nai-foundation.com  
 
Tehnik Ruqyah:  
- Untuk menghilangkan indigo, harus ada kemauan dari anak terlebih dahulu. Atau minimal dia bersedia di 

do’akan atau dibacakan Al Qur’an dan dipahamkan bahwa mampu melihat jelmaan jin adalah bukan 
kelebihan namun kekurangan.  

- Yang melakukan ruqyah bisa praktisi ruqyah juga bisa ibu atau ayah dari anak. Jika dengan praktisi lain, maka 
ayah dan ibu harus ikut mendengarkan.  

- Lakukan muqodimah seperti biasa, lalu bacakan ayat-ayat Ruqyah lengkap sambil mendekap dan meletakan 
tangan di dadanya.  

- Setelah selesai, tutup wajahnya dengan telapak tangan kanan dan bacakan surah Al Anam 103 ditelinganya 
untuk menjangkau persembunyian jin dalam tubuh, lalu bacakan surah Al Mukmin 97-98, Al Mukminun 115. 
Bacakan An Nass dan tiup dada dan telinganya, bacakan Yasiin ayat 9 niatkan untuk menutup penglihatannya 
dari mahluk halus, dan tiup matanya.  

http://www.nai-foundation.com/
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- Ajak dia (juga Ayah dan Ibunya) untuk membangun (memperbaiki shalat dan akidahnya jika udah remaja 
menuju dewasa). 

 

# Tutorial 35 
Ruqyah Anak Hyperaktif 
Alhamdulillah, sudah diujicobakan diberbagai kota termasuk testimonial dari sahabat di tanah air juga di 
Malaysia bahwa anak Hyperaktif (Bandel, Meresahkan, Membangkang, Sulit diajak shalat dan mengaji atau 
bahkan tidak mau mendengarkan Al Qur’an) positif gangguan jin. Gangguan jin ini bisa muncul dari Khodam (jin 
pendamping) yang dipelihara ayah atau ibunya, ataupun karena ayah atau ibu kena sihir saat prosesi janin di 
rahim, atau jin keturunan (jin saka), ataupun jin yang masuk (sihir) saat dalam keadaan bayi.  
 
Tehnik Ruqyah: Sama dengan tehnis ruqyah Anak Indoigo (tutorial 38), yaitu dengan membacakan ayat ruqyah 
full dan mengaplikasikan tehnik sentuhan disekitar dada, wajah dan meniup di telinganya.  
 

# Tutorial  36 
Teraphy Kangker Payudara 
Tehnik Ruqyah:  
- Ambil Singkong Karet, bersihkan dan buka kulitnya lalu parut lembut atau tumbuk. Jika tidak ada gunakan 

minyak zaitun. 
- Lakukan muqodimah Ruqyah  
- Bacakan padanya Al A’raaf 117-122, Yunus 81-82,  Taha 69 dan Ayat Kursi lalu tiupkan. Tempelkan di 

benjolan.  
- Lakukan selama 1 minggu atau hingga sembuh.  
- Tehnik lain adalah dengan IHP Al Fatihah.  

 

# Tutorial 37 
Ruqyah Kangker Tulang 
Contoh kasus dan penanganannya: Kangker tulang, atau bahasa-bahasa kedokteran lain bisa saja disebabkan 
oleh sihir. Jin juga cerdas, untuk mengelabui manusia ia membuat penyakit/kerusakan ditubuh yang seakan-akan 
bersifat medis. Contoh yang unik adalah kisah seorang pembantu rumah tangga asal Indonesia di Saudi Arabia. 
Selama satu tahun terakhir, sang majikan selalu meminta untuk dipijat lututnya. Sang majikan sudah pergi ke 
dokter-dokter professional hingga luar negeri dan terakhir disarankan amputasi.  
 
Setelah membaca tulisan-tulisan ruqyah di internet yang mudah, beliau mencoba mempraktikannya kepada 
majikan. Dan hadiah pertama beliau dapat teriakan ketika memijat lutut majikannya sambil baca 3Qul dalam hati. 
Dan malam kedua dapat tendangan tiba-tiba dan makian saat memijat hingga kepalanya terbentur ke meja, dan 
beliau meruqyahnya serta-merta. Beliau yang awalnya pasien ini sekarang sudah jadi praktisi dan meruqyah 
orang-orang arab.  
 
Tehnik Ruqyah: Gunakan tehnik Tepukan, Pijatan, sambil baca 3Qul + Al Hasyr 21. 
 

# Tutorial 38 
Melembutkan Jin 
Meredam Kemarahan Jin: Awali dengan muqodimah ruqyah seperti biasa, duduk bersila dan letakan tangan 
didada sambil membaca ayat ruqyah dengan tujuan penyembuhan penyakit dan penyembuhan jin yang mungkin 
tersakiti dengan tujuan agar mereka melihat keajaiban penyembuhan Al Qur’an. Direkomendasikan membaca 
surah Yunus ayat 57 dan tiupkan ke tangan lalu usapkan ke dada atau lokasi sakit dalam tubuh.  
 
Untuk meredam kemarahan jin, kita juga bisa memegang ubun-ubun dan titik kesadaran lain sambil membaca 
ayat-ayat yang lembut (berkisah tentang syurga, kenikmatan dan ampunan keluasan Allah).  
 

# Tutorial 39 
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Ruqyah untuk Hewan dan Tumbuhan 
Tehnik Ruqyah:  

- Tumbuhan: Lakukan muqodimah ruqyah, kemudian buat Air Ruqyah (Tutorial No 5) atau ruqyah semua 
cairan atau pestisida yang digunakan untuk menyiram atau menyemprot tumbuhan yang dianggap 
terkena sihir.  

- Hewan: Gunakan tehnik usapan 3Qul, yakni membacakan al Qur’an (semacam al Fatihah dan 3 surah 
terakhir) sambil mengusap-ngusapnya dengan penuh cinta. 

- Jika tidak ada sihir dalam tumbuhan dan hewan tsb, maka insya Allah do’a baik untuk apa saja. 
 

# Tutorial 40 
Teraphy Dzikir & Do‟a 
 

 اْلبِرُّ 
َعــاُء، َوََل يَِزيــُد فِــي اْلُعُمِر إَِلا   ََل يَُردُّ اْلَقَدَر إَِلا الدُّ

“Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan. 

(HR. Ahmad, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah) 

“Tidak ada gunanya waspada menghadapi takdir. Namun do’a bermanfaat menghadapi takdir, sebelum dan 

sesudah ia turun. Pada saat musibah itu ditakdirkan turun (dari langit), maka ia segera disambut (dari bumi ) 

dengan do’a, keduanya lantas saling bertarung hingga datangnya hari kiamat” (HR Al Hakim, dari Aisyah Ra) 

Jika perisai do'amu lebih kuat dari musibah, ia akan menolaknya. Tetapi jika musibah itu lebih kuat dari prisai 

do'amu, maka ia akan menimpamu, namun setidaknya tetap akan mengurangi effectnya. Adapun jika prisai 

doamu seimbang dengan kekuatan musibah, maka keduanya akan bertarung". (Ibn Qayyim Al Jauziyyah). Jadi 

yakinlah dan berdo’alah meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah.  

Adab dalam berdo’a, agar do’a kita tidak tertolak:  
1. Berwudhu, Shalat. 
2. Menghadap Kiblat 
4. Mengangkat Tangan 
4. Beristighfar.  
5. Bershalawat. 
6. Hamdalah. 
7. Sedekah.  
8. Yakin Dan Bersungguh-sungguh 
9. Lakukan diwaktu-waktu Ijabah. 
10. Tidak Menuduh Allah Telat 
 
Tehnik Ruqyah :  
Berdo’alah dengan khusyuk selepas shalat malam, untuk memohonkan kehancuran langsung kepada jin, 
kehancuran penyakitnya, atau pun kehancuran tukang sihinya.  
 

RUQYAH SIHIR MENAHUN 
 
Sihir sedikit beda dengan gangguan jin, ia memiliki karakteristik yang mudah ditebak. Jika gangguan jin 
disebabkan oleh jin yang diundang atau karena kedzaliman mereka sendiri, maka sihir ini adalah berupa “Ilmu 
Syaitan” yang merupakan kerjasama Dukun dan Iblis yang dikerjakan balatentaranya dari kalangan syaitan baik 
dengan mantra-mantra sihir ataupun memasukan racun sihir kedalam tubuh atau jin itu sendiri yang masuk 
kedalam otak manusia dan mengacaukan keseimbangan berfikirnya.  
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Penanggulangan sihir lebih intensif dan perlu kerjasama antara pasien dan keluarganya, makanya sangat baik 
jika pengetahuan ini dimiliki oleh keluarga yang terkena sihir agar segera bisa menolongnya.  
 
JENIS-JENIS SIHIR, CIRI-CIRI GANGGUAN DAN CARA PENANGGULANGANNYA: 
 

# Tutorial 41 

SIHIR TAFRIQ 
 
Misi utama sihir ini adalah untuk menceraiberaikan, menggagalkan atau menghancurkan harmonisasi sebuah 
hubungan sosial manusia, baik antara ayah dan ibu-bapaknya, akad bisnis-jual beli atau perniagaan, hingga 
menceraikan pasangan suami istri yang syah.  
 
Ciri-ciri korban sihir ini: 
- Perubahan sikap yang drastis, dari suka jadi benci, membenci dan mencurigai semua orang yang 

menolongnya, pembatalan sepihak dalam akad jual beli.   
- Terjadi perselisihan, pertikaian, pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan hal kecil, suami-istri tidak 

betah dirumah, suasana rumah menjadi panas.  
Gunakan tehnik  

Cara Pengobatan Sihir Tafriq:  
1. Lakukan muqodimah ruqyah.  
2. Gunakan tehnik Ruqyah MP3,atau dengarkan Ayat-Ayat Ruqyah secara Lengkap. Kendalikan agar tidak 

kesurupan (lihat tehnik ruqyah tanpa kesurupan). Lakukan tiap hari hingga 30 hari. Sebaiknya minta suami 
untuk meruqyahnya dengan meletakan tangan dikepala anda membacakan Ayat-ayat Ruqyah legkap dan 
ulang-ulang bagian ayat al Baqarah 102. Jika jinnya bicara, suruh dia keluar dan tanganilah seperti biasa.  

3. Jika saat dibacakan terjadi reaksi keras, maka ulangi hingga 3 kali putaran. Dengarkan surah As Shafaat dan 
Ayat Kursi setiap selesai shalat dan lakukan tutorial Ruqyah Mandiri ke 1, “Membangun Ritual Sunnah” 
Selama 30 Hari. Sakit biasanya akan bertambah 10 hingga 15 hari kedepan, dalam kondisi ini jangan heran 
karena ia adalah bagian dari proses penyembuhan. Insya Allah di minggu ke 3 rasa sakit akan berkurang dan 
perlahan sirna. Allahuakbar! 

4. Jika belum sembuh setelah satu bulan, baca surah As Shafaat, Yasiin, Ad-Dukhan dan Al Jin setiap hari 
hingga sembuh. Jika tidak kuat membaca atau membacakannya, maka cari MP3 ayat-ayat tersebut. Bisa di 
download di Website Rehab Hati (www.nai-foundation.com)  

5. Berkumpullah dengan orang salih dan hindari maksiat.  
 

# Tutorial 42 

SIHIR MAHABBAH 
Sihir Mahabbah (Sihir Cinta) adalah semua sihir yang berkaitan dengan masalah cinta, di jawa dikenal dengan 
Asihan atau Pelet, di Sulawesi dikenal sebagai Sihir Guna-guna. Sihir ini bekerja untuk memunculkan rasa cinta 
yang berlebihan terhadap korban sihirnya.  
 
Semisal seorang istri yang ketakutan suaminya beristri lagi, atau agar suami/istri semakin cinta terhadap 
pasangannya, atau seorang laki-laki menyihir seorang wanita agar mencintai atau semakin mencintainya dan 
sebaliknya, hingga ia pergi ke dukun untuk menyihirnya atau melakukan sihir sendiri dengan ritual tertentu. 
Kadang-kadang pelaku sihir tidak tahu bahaya apa yang akan terjadi pada pasangannya.  
 
Ciri-Ciri Korban Sihir Mahabbah:  
- Rasa cinta/ketertarikan/kerinduan seksual yang menggebu-gebu dan tidak bisa ditahan ingin segera melihat, 

bertemu dan berhubungan seksual dengan sipenyihir.  
- Rasa sakit berkepanjangan; seperti pusing, sakit di pundak, lambung, hingga alergi yang luarbiasa akut.  
- Rasa benci kepada semua orang (lawan jenis) kecuali orang yang menyihirnya.  
 
Cara Pengobatan Sihir Mahabbah:  
1. Lakukan muqodimah ruqyah.  
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2. Baca/dengarkan (MP3) Ayat-Ayat Ruqyah secara keseluruhan  
3. Jika dibaca sendiri maka ganti surah Al Baqarah 102 (tambahkan) dengan Surah At-Taghabun ayat 14, 15 dan 

16.  
4. Info: Biasanya penderita sihir mahabbah ini tidak kesurupan, hanya ngilu di ujung jemari, pusing dikepala, 

sesak dan sakit di lambung.  
5. Jika sakit dilambung, buat air Ruqyah dengan membacakan Ayat Pembatal Sihir (Al A’raaf 117-122, Yunus 81-

82 dan Taha 69) dan minunkan selama 3 minggu hinga sirna. Insya Allah.  
6. Tekan atau minta ditekan di titik-titik SEFT sambil baca Ayat Ruqyah.  

 

# Tutorial 43 

SIHIR GILA 
Sihir Khumul (Sihir Gila) ini bekerja mengacaukan fikiran (otak) manusia, dalam kondisi akut bisa menimbulkan 
kegilaan karena jin bersarang di otaknya.  
 
Ciri-ciri Korban sihir Gila:  
- Minder total, senang menyendiri dan mengisolir diri, benci keramaian, banyak diam, linglung, galau, gundah, 

dan cemas berlebihan.  
- Sakit dibagian kepala yang terus menerus dibagian, biasanya selepas ashar.  
- Suka bicara sendiri, bengong dan pelupa.  
- Tidak betah disuatu tempat, sering pergi-pergi.  
 
Cara Pengobatan Sihir Gila:  
1. Lakukan muqodimah Ruqyah seperti biasa. 
2. Bacakan/dengarkan MP3 Ayat-Ayat Ruqyah secara keseluruhan. Ulangi hingga 3 kali, jika kesurupan hadapi 

seperti biasa. 
3. Jika tidak terjadi reaksi sama sekali, maka bacakan atau dengarkan MP3 Al Qur’an surah-surah berikut secara 

rutin selama satu bulan: Al Baqarah, Hud, al Hijr, ash-Shafaat, Qaf, Ar-Rahman, al-Mulk, al Jin, al A’la, Az 
Zalzalah, al-Humajah, al-Kafirun, al Falaq dan An Nass.  

4. Selain ayat diatas juga bisa dibacakan atau perdengarkan MP3 Al Qur’an surah-surah berikut secara rutin 
selama satu bulan: Al Fatihah, Al Baqarah, Al Imran, Yasiin, Ash Shafaat, Ad Dukhan, Adz Dzariyat, Al Hasyr, 
Al Ma’arij, Al Ghasiyah, Az Zalzalah, al-Qariah, al Falaq dan An Nass.  

5. Jangan meminum obat penenang.  
6. Jika pasien merasakan sakit dilambung, artinya sihir itu termakan maka Bacakan seluruh Ayat Ruqyah di Air 

dan tiupkan lalu minumkan tiap hari.  
7. Lakukan “Ritual Sunnah” sebisa mungkin.  
8. Jika munkin gabungkan dengan teraphy Bekam di titik kepala dan titik kahil.  
 

# Tutorial 44 

SIHIR HAWATIF 
Sihir Hawatif (sihir bisikan) ini merupakan salah satu penyebab penyakit kegilaan, jin-jin yang dikirim 
mengganggu pendengaran korban dengan membisikinya dengan sesuatu yang menakutkan atau suara-suara 
orang yang dikenalnya yang sebenarnya tidak ada. 
 
Ciri-ciri korban sihir Hawatif:  
- Sering mimpi menyeramkan, mimpi seseorang memanggil-manggil namanya dan mimpi jatuh dari tempat 

tinggi. 
- Mendengar suara-suara yang tidak terlihat bendanya yang seakan berbicara dengannya dalam kondisi sadar 

atau setengah sadar. 
- Was-was berlebihan (terutama dalam berwudhu), ragu dan curiga berlebihan terhadap orang-orang yang 

sebelumnya teramat dicintainya.  
- Mendengung ditelinga.  
 
Cara Pengobatan Sihir Hawatif :  
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1. Lakukan muqodimah Ruqyah seperti biasa. 
2. Bacakan/dengarkan MP3 Ayat-Ayat Ruqyah secara keseluruhan. Ulangi hingga 3 kali, jika kesurupan hadapi 

seperti biasa. 
3. Lakukan “Ritual Sunnah”, minimal wudhu dan baca Ayat Kursi sebelum tidur (Mengenai Wudhu sebelum tidur 

diriwayatkan oleh Bukhari, 1/357, Fathul Bari, dan Muslim, 17/32, Nawawi. Adapun ayat Kursi diriwayatkan 
Al Bukhari 4/478. 

4. Bacakan Al Muawwidzatain, tiupkan ke telapak dan tangan dan usapkan keseluruh tubuh menjelang tidur. 
(Diriwayatkan Al Bukhari, 11/125 Fathul Bari. 

5. Baca Hasbunallah 7 kali pagi sore 
6. Baca Al Baqarah sebelum tidur. (Bukhari, 7/318, Fathul Bari, dan Muslim, 2/920, Nawawi) 
7. Baca “Bismillahi wa do’tu janbi, Allahummaghfirli danbi, wahsi’i syaitoni, wafuqo rohani, waj’alni finnadiyyal 

a’laa”. Hadits diriwayatkan Abu Daud, Imam Nawawi Al Adzkar 77. Artinya; “Dengan nama Allah, aku letakan 
lambungku, ya Allah Ampunilah dosaku, usirlah syaitanku, bebaskanlah tawananku, dan jadikanlah aku 
dihimpun orang-orang yang mulia”.  

8. Baca atau Dengarkan surah Fushilat, Al Fath dan Al Jin setiap selesai shalat. 
 

# Tutorial 45 

SIHIR JILB AT-TAHYIL 
Sihir Jalb wat-Tahyij (sihir pengundang dan pengendali) ini adalah sihir jahat yang menyerang gadis-gadis 
muslimah, sihir ini mampu mengundang dan mengendalikan/menarik wanita untuk berjalan ke rumah dukun 
atau penyihirnya. 
 
Ciri-ciri korban sihir ini:  
- Rasa panas di bagian vagina dan dada.  
- Selalu terbayang wajah seseorang, memanggil-manggil namanya dengan penuh kerinduan dan adanya 

kekuatan yang mengendalikan/mengubah keinginannya untuk berjalan menuju rumahnya. 
- Perubahan emosi yang drastis, membantah pada ayah atau ibu bahkan pada suami jika wanita tersebut 

sudah menikah.  
- Dalam beberapa kasus yang ditemui; seorang gadis setiap pulang kerja mengajar pulang ke rumah dukun dan 

baru pulang kerumah jam 9 malam dengan kondisi badan memar-memar bekas siksaan. Kasus lain seorang 
ibu muda pergi menigngalkan suami dan dan anak kecilnya di jakarta, menuju rumah dukun dan tinggal 
disana dan dikembalikan setelah 3 bulan jadi mangsa.  

- Menjadi liar (hypersex) jika tidak bertemu dengan si penyihir atau sipenyihir telah mati. Naudzubillah, 
kejahatan syaitan ini benar-benar ada.  

 
Cara Pengobatan Sihir Jalb wat-Tahyij:  
1. Lakukan muqodimah ruqyah.  
2. Baca/dengarkan (MP3) Ayat-Ayat Ruqyah secara keseluruhan  
3. Jika dibaca sendiri maka ganti surah Al Baqarah 102 (tambahkan) dengan Surah At-Taghabun ayat 14, 15 dan 

16.  
4. Info: Biasanya penderita sihir mahabbah ini tidak kesurupan, hanya ngilu di ujung jemari, pusing dikepala, 

sesak dan sakit di lambung.  
5. Jika sakit dilambung, buat air Ruqyah dengan membacakan Ayat Pembatal Sihir (Al A’raaf 117-122, Yunus 81-

82 dan Taha 69) dan minunkan selama 3 minggu hinga sirna. Insya Allah.  
6. Tekan atau minta ditekan di titik-titik SEFT sambil baca Ayat Ruqyah.  
 

# Tutorial 46 

SIHIR TA‟TIL AZ-ZAWWAAJ 
 
Sihir ta’thiil az-zawwaaj (Sihir penghalang Jodoh) ini bekerja menghalangi jodoh baik dengan masuk kedalam 
tubuh muslimah ataupun mengintai dan mengubah pandangan setiap lelaki yang mendatangi untuk 
melamarnya.  
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Sihir ini merupakan penyebab banyaknya para wanita muslimah yang menikah di usia tua (diatas 30 sampai 35 
atau lebih hingga 55 tahun). Sihir ini juga menjadi bagian terbesar dalam terjadinya perceraian di negeri ini. 
Karena jika wanita tersebut berhasil menikah, rumah tangganya dibuat tidak tentram. 
 
Ciri-ciri korban sihir ini:  
- Pusing atau migrain sepanjang waktu dan tidak dapat sembuh dengan obat.  
- Melihat lawan jenis yang datang seperti buruk rupa dan perangainya.  
- Sesak nafas, atau rasa sesak di dada dari ashar hingga malam.  
- Gelisah saat tidur, insomnia, perih di rahim/lambung dan punggung bawah.  
- Banyak berfikir negatif.  
 
Cara Pengobatan Sihir Penghalang Jodoh:  
1. Lakukan muqodimah Ruqyah seperti biasa. 
2. Bacakan/dengarkan MP3 Ayat-Ayat Ruqyah secara keseluruhan. Ulangi hingga 3 kali, jika kesurupan hadapi 

seperti biasa. 
3. Lakukan “Ritual Sunnah”, minimal wudhu dan baca Ayat Kursi sebelum tidur (Mengenai Wudhu sebelum tidur 

diriwayatkan oleh Bukhari, 1/357, Fathul Bari, dan Muslim, 17/32, Nawawi. Adapun ayat Kursi diriwayatkan 
Al Bukhari 4/478.  

4. Bacakan Al Muawwidzatain, tiupkan ke telapak dan tangan dan usapkan keseluruh tubuh menjelang tidur. 
(Diriwayatkan Al Bukhari, 11/125 Fathul Bari. 

5. Dengarkan ayat Kursi selama 1 jam setiap hari.  
6. Minum dan Mandi Air Ruqyah (lihat ruqyah Rumah) 
7. Lakukan selama sebulan.  
 

# Tutorial 47 

SIHIR MARIDH/SAKIT 
Sihir Maridh (Sihir Sakit) ini bekerja menyakiti secara terus menerus di salah satu anggota badan, menyumbat 
syaraf, lumpuh di salah satu organ tubuh dan tidak berfungsinya salah satu panca indra secara terus menerus 
atau menahun.  
 
Biasanya jin yang dikirim masuk ke otak, tinggal menetap disalah satu pusat kendali otak dan mengontrolnya. 
Semisal di pendengaran, penglihatan atau saraf-syaraf sentral seperti kaki atau tangan yang menyebabkan buta, 
lumpuh, tuli, atau bisu baik permanen/terus menerus atau sewaktu-waktu.  
 
Kondisi lain, jin mencegah setiap rangsang yang masuk pada otak dan yang mengakibatkan hilangnya imunitas 
atau tidak ada tindakan apapun dari otak yang disebut sakit atau lumpuh pada bagian tubuh tertentu.  
 
Ini semua tentu atas izin Allah;  

 ِ يَن بِِه ِمْن أََحٍد إاِل بِإِذِْن اَّلله  َوَما ُهْم بَِضاِرّ

“Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin 
Allah” (Al Baqarah 112) 
 
Cara Pengobatan Sihir Penyakit:  
1. Lakukan muqodimah Ruqyah 
2. Bacakan Ayat Ruqyah seperti biasa.  
3. Baca/dengarkan surah Al Fatihah, Ayat Kursi, Ad Dukhan, Al Jin, Al ikhlas, Al Falaq dan An Nass. Dengarkan 

setiap selesai shalat.  
4. Bacakan Ayat dan Do’a Ruqyah berikut pada minnyak Habbatussauda sebanyak 7 kali dan oleskan ke dahi 

dan bagian sakit:  
- Al Fatihah.  
- Al Ikhlas, Al Falaq, An Nass 
- Al Israa Ayat 82: 

ُل ِمَن اْلقُْرآِن َما ُهَو ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْؤِمنِيَن   َونُنَِزّ
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Doa Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص berikut: 

ا ِفْ الَ ِشَفاَء ِإالَِّشَفا ُؤَك ِشَفاَءِإالَّ ِشَفا ُؤَك ِشَفاًءاَل اَللَُّهمَّ َأْذِهِب ْالَبْأَس َربَّ النَّاِس، ِاْشِف َو أَْنَت ا لشَّ
 يُ َغاِدُرَسَقًما

Dan Ruqyah Jibril, sbb:  
 .بسم هللا ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل ذي نفس أو عين حاسد. هللا يشفيك. بسم هللا ارقيك

“Bismillahi arqika, min kulli shay’in yu’dhika, min sharri kulli nafsin aw `ayni hasidi, Allahu yashfika, bismillahi 
arqika” 

 

# Tutorial 48 

SIHIR NADZIF 
Sihir Nadzif (sihir Pendarahan) ini terjadi pada wanita. Cirinya ia sering mengalami pendarahan setelah darah 
haid yang rutin terhenti, kadang sampai satu bulan. Cara kerja jin ini sangat jahat, ia masuk kedalam tubuh dan 
berjalan melalui darah seperti yang di sabdakan Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص. Setelah jin mencapai rahim maka ia meloncat 
sehingga pembuluh darah pecah dan menimbulkan pendarahan.  
 
Banyak kasus pendarahan dan keguguran berulang atau sakit saat haid yang berlebih yang sembuh dengan 
Ruqyah Syariyyah atau syaitan yang mengganggunya keluar saat diruqyah. Kondisi paling parah, pernah ada 
korban sampai 20 kali pembalut dan alhamdulillah sembuh dan berhenti total setelah diruqyah. Ini tidak heran 
karena Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص pernah bersabda ketika ditanya Hamnah binti Jahsy tentang Istihadoh (pendarahan);  
 
“Sesungguhnya istihadoh itu adalah goncangan diantara goncangan-goncangan syaitan”. (Hr. At Thurmudzi) 
dalam redaksi Imam Ahmad dan An Nasa’i, Rasulullah Bersabda; “Itu hanya (pendarahan) otot di (dalam) rahim) 
dan bukan Haid”.  
 
Cara Pengobatan Sihir Pendarahan:  
1. Lakukan muqodimah Ruqyah  
2. Bacakan/Dengar ayat-ayat Ruqyah seperti biasa dengan melakukan tepukan di daerah pinggang belakang 

dan mohon kepada Allah untuk menghancurkan jin-jin di sekitar rahim.  
3. Ambil Minyak Habatusauda, Madu dan Minyak Daun Bidara (sebaiknya menggunakan jamu rehab; yaitu 

jamu dari campuran 7 Herbal yang sudah diruqyah Team Rehab) bacakan Al Fatihah, 3Qul, ayat Kursi dan 
Ayat Pembatal sihir dan tiupkan lalu minum.  

4. Bisa juga dengan mandi air Ruqyah Daun Bidara (lihat Ruqyah Rumah).  
 

# Tutorial 49 

SIHIR RABTH 
Sihir Rabth (sihir Ikatan) ini adalah sihir yang bekerja pada organ vital/seksual laki-laki atau perempuan sebagai 
upaya merusak hubungan suami istri, hingga perceraian. . 
 
Syaikh wahid Abdussalam Bali menuliskan ada 5 jenis sihir Ikatan ini:  
1. Sihir Ikatan Halangan: Sihir ini biasanya terjadi pada wanita. Sang istri tidak bisa digauli suaminya dengan 

berbagai alasan yang tidak dikehendaki sang istri, dalam kondisi parah kedua paha istri  terkunci saat mau 
melakukan hubungan suami istri 

2. Sihir Ikatan Hilang Rasa; Sihir ini juga bisa bekerja pada sistem penerima rangsang di otak wanita, hingga 
korbannya tidak menikmati hubungan suami istri atau merasa hambar selama bertahun-tahun berhubungan 
suami istri 

3. Sihir Ikatan Pendarahan: Sihir ini terjadi pada wanita (istri), jin bekerja di rahim wanita (menarik otot di 
rahim) atau meloncat secara tiba-tiba keluar dari aliran darah yang di ikutinya hingga menimbulkan 
pendarahan hebat di waktu-waktu jimak, sehingga istri menganggap itu adalah Haid.  

4. Sihir ikatan Sumbat; Sihir ini terjadi pada wanita, saat mau melakukan hubungan seksual tiba-tiba ada 
daging yang menghalangi sehingga tidak terjadi proses “hubungan”. 
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5. Sihir Ikatan Pendalaman; Sihir ini terjadi pada wanita juga, sihir ini biasanya terjadi pada pengantin baru. 
Dimana sang laki-laki merasakan bahwa istrinya tidak “perawan” lagi.  

 
Catatan: Sihir ini juga bisa bekerja dengan membuat wanita tiba-tiba haid saat mau berhunbungan suami istri 
atau mau diruqyah.  
 
Cara Pengobatan Sihir Ikatan:  
1. Lakukan muqodimah Ruqyah.  
2. Bacakan atau dengarkan Ayat-Ayat Ruqyah, jika dibacakan oleh seseorang (suami/praktisi ruqyah) bacakan di 

dekat telinganya sambil meletakan telapak tangan dipusat sihir (sakit).  
3. Bacakan surah Al Furqon 23 sebanyak 100 kali atau lebih hingga ia terjatuh pingsan.  

 
4. Buat Air ruqyah (lihat tutorial membuat Air Ruqyah) dengan ayat membacakan ayat pembatal sihir (Al A’raf 

117-122, Yunus 81-82 Taha 69) sebanyak 7 kali dan minumkan rutin selama 7hari. 
5. Ambil 7 lembar daun bidara segar, dan lembutkan (tumbuk) dan larutkan dengan air dalam baskom. 

Dekatkan bibir ke air lalu bacakan Ayat Kursi, al Ikhlas, Al Falaq, An Nass sebanyak 7kali dan minum serta 
mandikan selama 7 hari.  
 

Dalil: Al Hafidz Ibn Hajar Al Asqolani berkata dalam Fathul Bari (10/233), bahwa Abdurrazak meriwayatkan dari 
jalan Asy-Sya’bi, ia berkata; “Tidak mengapa dengan pengobatan yang dilakukan orang-orang arab (nasyrah 
’arabiyah) yaitu seorang keluar di tempat semak belukar kemudian mengambil beberapa daun dari sebelah kanan 
dari kirinya lalu ditumbuk dan dibacakan dan dipakai mandi”. Syaikh wahid Abdussalam Bali berkata; “Membaca 
kepadanya mu’awidzat dan ayat Kursi”.  
 
6. Bacakan Al Fatihah, Ayat Kursi, Al Ikhlas, Al Falaq dan An Nass sebanyak 70 kali atau lebih selama 3 atau 7 

hari .  
7. Ambil wadah keramik bersih dan tuliskan padanya surah Yunus 81-82 dan basuh dengan minyak 

Habbatussauda dan oleskan ke dahi dan dada secara rutin selama tiga hari. Syaikh Ibn Taimiyah telah 
membolehkan dalam fatwanya (Majmul al Fatwa 19/64) menuliskan Al Qur’an atau dzikir-dzikir kemudian 
melarutkannya dan meminumkannya kepada orang sakit.  

 

# Tutorial 50 

SIHIR „ADAMUL INJAB 
Sihir ‘Adamul Injab (Sihir Mandul) ini telah terjadi sejak masa Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص masih hidup dan mulai hijrah ke 
Madinah. Seperti dikisahkan Ibn Katsir rahimahullah, saat itu ummat muslim bergembira atas kelahiran Ibn Az 
Zubair dengan selamat setelah sebelumnya kaum yahudi mengancam akan menyihir kaum muhajirin agar 
mereka tidak memiliki keturunan, namun Allah membela hamba-hamba-Nya.  
 
Jin suruhan tukang sihir biasanya bekerja memakan/merusak hormon pada laki-laki atau merusak janin di rahim 
wanita.  
 
Ciri-Ciri:  
- Keguguran berulang-ulang tanpa disebabkan penyakit medis.  
- Sakit berkepanjangan disekitar rahim. 
- Tidak dapat keturunan setelah nikah bertahun-tahun padahal dokter menyatakan bahwa suami-istri subur.  
- Terdapat tanda-tanda gangguan sihir dan jin pada istri.  
 
Cara Pengobatan Sihir Mandul:  
1. Lakukan muqodimah Ruqyah  
2. Lakukan Tutorial Mandiri Ruqyah “Detoks Putaran Tawaf” di daerah perut dan “Membangun Ritual Sunnah” 

minimal wudhu dan baca Ayat Kursi sebelum tidur (Mengenai Wudhu sebelum tidur diriwayatkan oleh 
Bukhari, 1/357, Fathul Bari, dan Muslim, 17/32, Nawawi. Adapun ayat Kursi diriwayatkan Al Bukhari 4/478.  
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3. Bacakan Al Muawwidzatain, tiupkan ke telapak dan tangan dan usapkan keseluruh tubuh menjelang tidur. 
(Diriwayatkan Al Bukhari, 11/125 Fathul Bari. 

4. Ambil Habatusauda (kapsul atau cair) bacakan Al Fatihah, 3Qul, ayat Kursi dan Ayat Pembatal sihir dan 
tiupkan lalu doakan agar menghancurkan sihir disekitar rahim lallu minum.  

5. Bisa juga dengan mandi air Ruqyah (lihat Ruqyah Rumah).  
6. Lakukan salah satu tutorial pengobatan seperti sihir Rabth/Ikatan.  
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PENUTUP 

Segala puji bagi Allah yang telah menakdirkan buku ini sampai ke 
hadapan kita semua, semoga hal ini menjadi alat untuk kita dalam 
memperbaiki pencapaian kita dalam mengumpulkan bekal untuk mati. 
Sahabat rehab, ada beberapa hal yang menjadi intisari buku ini yang 
keseluruhannya mengerucut kepada tasbih takbir dan tahmid.   

Untuk membangun sebuah istana yang megah dan kokoh, kita harus 
menghancurkan bangunan yang pertama. Dan Allah saw, memiliki cara-
cara unik untuk mengguncang dan meruntuhkan dinding kesombongan 
di Qalbu kita hingga ia hancur lebur bertekuk lutut lalu menunduk dan 
kembali patuh, melembut dan bersimpuh. Lalu kembali menyadari 
bahwa dirinya hanyalah hamba yang butuh! 
 
Satu-satunya cara untuk menyelami samudra keyakinan yang kokoh 
adalah dengan menggenggam pengalaman, dan satu-satunya cara untuk 

mendapatkan pengalaman adalah dengan menciptakannya. Dan Allah 
senang melatih kita hingga keyakinan itu tumbuh mengakar di jiwa.  
 
“Puncak kesembuhan adalah ketika manusia ridha bahwa Allah sebagai rabbnya, Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص  sebagai 
Rasulnya dan ia ridha kepada syariat Islam yang dibawanya. Kemudian Allah pun ridha kepada-Nya, dan 
disanalah hilang semua kesakitan!" 
 
Al Qur’an ini bagai senjata. Katakanlah ia samurai. Mengasah samurai, memunculkan keyakinan, memainkan, 
mengenali musuh, dan menghancurkan prisai musuh adalah hal lain yang kita butuhkan untuk mengalahkan 
musuh setelah memiliki senjata.  
 
Satu hal lagi... 
Al Qur’an ini adalah obat yang baik.  
Dengan catatan, bagi jiwa yang baik dan Qalbu yang hidup. 

“Allah membuatkan kegelisahan dalam diri kita agar kita berubah, meski tidak ada perubahan yang nyaman. 
Namun justru karena ketidaknyamanan itulah kita berubah!” 
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AYAT-AYAT RUQYAH PLUS 
 

Al Fatihah 1-7 

                                        

                                          

            

Al Baqarah 1-5 

                                             

                                                

                 

Al Baqarah 102 

                                              

                                       

                                      

                                        

        

Al Baqarah 163-164 

                                               

                                           

                                       

Al Baqarah 255 
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Al Baqarah 285-286 

                                             

                                        

                                               

                                              

          

Al Imran 18-19 

                                              

                                            

                

Al ‘Araaf 54-56 

                                             

                                             

                                     

             

Al ‘Araaf 117-122 
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Yunus 81-82 

                                               

                 

Toha 69 

                                           

Al Mukminun 115-118 

                                       

                                     

                      

As Soffat 1-10 

                                               

                                               

                                        

            

Al Ahqaaf 29-32 
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Ar Rahman 33-36 

                                     

                                           

          

Al Hasyr 21-24 

                                          

                                           

                                             

                                         

       

Al Jin 1-9 

                                              

                                                

                                            

                                               

                                             

Al Ikhlas 

                                           

Al Falaq 
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An Naas 
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