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Bismillah walhamdulillah was salaatu was salaam ala rasulillah.  
Segala puji hanya milik Allah rabb yang maha luas dan kekal kasih sayang-Nya, 
shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad 
sholallahu alaiyhi wassalam dan seluruh pengikutnya hingga akhir jaman.  
 
Bagi seroang muslimah, ruqyah merupakan hal berat. Aib, aurat, hijab, mahram.. 
dan segudang permasalahan lain. Sementara kesulitan, kesedihan, kesakitan dan 
penderitaan harus segera disirnakan. Agar segera, gelap itu menjadi cahaya. 
Keresahan berganti ketenangan, kemenangan dan kebahagiaan. Tanpa harus 
keluar rumah. Mungkinkah? 
 
Ebook ini hadir, dan semata dipersembahkan sebagai cendramata bagi muslimah 
yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Berdiri, melangkah tertatih-tatih 
menuju kesembuhan yang dirindukan. Perjalanan itu panjang, teramat panjang 
dan melelahkan. Namun kita harus segera memulainya dengan percaya diri, 
terarah dan tersistematis.  
 
Semoga eBook sederhana menjadi teman perjalanan dalam pendakian menuju 
puncak kesuksessan, ketaatan dan penghambaan kita kepada Allah ta’ala yang 
menjadi sumber segala cahaya.  
 
Penulis: 
Ummu Rafiq Ibadurrahman 
 
Editor: 
Nuruddin Al Indunissy 
 
Publishing: 
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Copyright: 
Hak Cipta Milik Allah Ta’ala 
Silahkan disebarluaskan untuk membangun generasi Ibaadurrahman bagi 
peminpin masa depan kejaan Islam.  
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#Materi 1 
MACAM-MACAM RUQYAH MANDIRI 
 
Bismillah. Sebelum saya jelaskan macam-macam ruqyah mandiri, kita lihat dulu yuk 
apa ruqyah mandiri itu? 
 
Ruqyah mandiri adalah sebuah upaya penyembuhan jiwa dan raga kita dengan doa 
atau jampi yang dilakukan oleh diri sendiri di rumah. Tanpa bantuan siapapun selain 
Allah ta’ala dan para malaikat-Nya.  
 
Apa tujuannya? Tentunya adalah untuk bekal kita saat sendiri, sebagai senjata, 
perbentengan, penghancuran, perlawanan, perlindungan serta kekuatan jiwa kita. 
 
Biasanya bekal ruqyah mandiri ini akan diberikan oleh peruqyah setelah ia mengikuti 
pelatihan atau setelah diruqyah. Sehingga ketika ia kembali kerumah atau 
lingkungannya sudah memiliki senjata sendiri untuk melakukan perlawanan, bahkan 
menyerang balik. 
 
Ada banyak cara yang bisa kita lakukan sebagai upaya ruqyah mandiri, diantaranya 
saja: 

1. Membaca ayat-ayat ruqyah. 
2. Mendengarkan MP3 ruqyah. 
3. Usapan 3 Qul. 
4. Dzikir pagi-petang. 
5. Dzikir ringan ; subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. 
6. Menggunakan media ; air, herbal, bekam. 
7. Mandi air hujan. 
8. Ibadah lain ; shalat, tilawah, sedekah, puasa, menyambung silahturrahim, dan 

lain-lain. 
 
Ibadah lain pada point 8 maksudnya adalah mentawasulkan amal kebaikan kita 
untuk menggapai ridho Allah yang disertai dengan doa. Artinya niatkan untuk 
mencari ridho Allah, lalu berdoalah untuk meminta kesembuhan. Maka efeknya akan 
dahsyat.. 
 
Saya sangat anjurkan doanya yang lebih spesifik, kalau jinnya bandel. Contoh : saat 
puasa sunnah, kita doa; “Ya Allah jadikan dahagaku ini untuk membelah syetan 
yang bersarang ditubuhku, Ya Allah jadikan laparku ini untuk menusuk syetan yang 
ada di dalam tubuhku, dan lain-lain. Ini akan lebih berefect lagi.. Ada yang sampai 
lemas, keringat dingin, muntah, bahkan sampai kejang. 
 
Catatan : 

1. Bagi yang belum merasakan effeknya, jangan pesimis.. ulang lagi.. ulang 
lagi.. masih banyak cara untuk menghancurkan syetan yang bandel. Lakukan 
amal” kebaikan yang lain, bisa jadi Allah akan menghancurkannya lewat 
amalan yang lain. 

 
2. Selama masih diganggu syetan, maka lebih giat lagi dalam ruqyah mandiri. 

Jangan hanya monoton dengan mp3 ruqyah atau usapan 3 qul saja. Maka 
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syetan akan menertawakan kita. Syetan saja menggoda kita lewat berbagai 
pintu, masa kita yang lebih mulia hanya mengandalkan 3 qul.. apa gag malu 
sama syetan?? 

 
3. Selama melakukan ruqyah mandiri, buatlah laporan dari hari pertama sampai 

seterusnya. Kemudian lihat perbandingannya. Apabila tidak ada perubahan 
berarti ada yang salah pada diri kita. Barangkali salah niat, masih memiliki 
jimat, masih mempunyai dendam, atau pernah durhaka kepada suami / orang 
tua namun belum minta maaf kepadanya. Maka koreksi pada diri masing-
masing. 

 
4. Lakukan dengan penuh keikhlasan, sabar, dan nikmati rasa sakit yang Allah 

berikan, lalu bersyukurlah. “Alhamdulillah ya Allah, dengan rasa sakit yang 
Engkau berikan ini, membuat hamba semakin dekat dan giat dalam beribadah 
kepadaMu”. Ini akan membuat antunna semakin sabar dan tenang dalam 
menghadapi ujian, khusyuk dalam beribadah, dan semakin yakin bahwa 
pertolongan Allah itu dekat. Meskipun jasadnya belum sembuh namun ada 
perubahan pada ruhani kita. Justru itu yang lebih penting, kenapa? Karena 
apabila kondisi ruhani kita semakin membaik itu akan membuat syetan 
semakin lemah dan hancur. 

 
5. Biasakan saat beraktifitas, basahi lisan kita dengan dzikir ringan (point 5). Itu 

akan sangat menyiksa mereka, bahkan ada yang mengatakan (testimoni) 
seperti terbelah saat saya berdzikir. Maka jadikan itu sebagai rutinitas, agar 
waktu-waktu antunna bermanfaat. Dzikirnya jangan hanya asal dzikir yaa, tapi 
hayati dan resapi artinya..  semangattt  

 
Saya sudah membuktikannya, bagaimana dengan antunna?? 
 
Barokallahu fiikunna  
 
Semoga Bermanfaat 
Ummu Rafiq Ibadurrahman 
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#Materi 2 
MIMPI BURUK DAN SOLUSINYA 
 
Bismillah. Tidur adalah saatnya kita istirahat, Allah lepaskan kita dari lelahnya 
kehidupan. Namun, syaitan tidak akan pernah ridho manusia mendapatkan 
kenikmatan. Mereka datang bahkan saat kita tidur.  
 
Apakah antunna salah satunya?  
Nah berikut ini adalah tips-tips jitu dan sistematis untuk melawan syaitan di dalam 
mimpi! 
 
Sering kali kita bertemu seseorang yang mengejar” kita, bahkan ada yang sampai 
ingin melukai atau membunuh kita.. 
Sering bertemu orang yang meninggal.. 
Sering bertemu hewan yang mengerikan.. 
Sering menimang-nimang bayi.. 
Sering loncat dari ketinggian.. 
Sering (afwan) bersenggama baik dengan suami atau orang lain.. 
Sering melihat kuburan.. 
Sering mimpi yang berkaitan dengan ritual nashrani (kristen).. 
Dan masih banyak lagi.. 
 
Perlu diketahui akhwatyfillah, bahwasannya mimpi itu ada 3: 

1. Bisikan hati atau apa yang kita fikirkan : terkadang seseorang memikirkan 
sesuatu ketika sadar. Karena terlalu serius memikirkan, sampai terbawa 
mimpi. 

2. Datang dari syaitan : bentuknya bisa berupa mimpi basah atau mimpi yang 
menakutkan. 

3. Kabar gembira dari Allah : berupa mimpi yang berisi sesuatu yang baik dan 
menggembirakan kaum muslimin. 

 
Jika kita sering mengalami mimpi-mimpi yang buruk, itu pertanda mimpi dari syaitan. 
Tujuannya adalah ingin menakut-nakuti kita dan sebagai salah satu permainan 
mereka (syaitan). 
 
Hal inipun sering saya alami saat saya masih sakit. Ganguan syaitan ternyata tidak 
hanya menganggu di alam nyata namun ia juga datang di alam mimpi. 
 
Alhamdulillah.. setelah saya mengenal ruqyah mandiri, saya merasa lebih berani 
menghadapinya, merasa memiliki senjata dan kekuatan untuk melawannya. Yang 
tadinya mau tidur takut, namun sekarang tidak lagi. 
 
Apa solusinya saat sering mimpi buruk : 

1. Lakukan ritual sunnah sebelum tidur, jangan sampai ada yang tertinggal. 
2. Lakukan sholat sunnah sebelum tidur, bisa sholat mutlak atau sholat witir di 

awal 
3. Muhasabah diri dan doa 
4. Basahi lisan dengan dzikir sampai kita tertidur. 
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5. Biasakan setelah melakukan ritual sunnah jangan pegang hp. Itu akan 
mengganggu konsentrasi kita kepada Allah. 

 
Untuk do’a, ada doa khusus yang bisa antunna praktekan. 

1. Ya Allah, beri hamba kekuatan dan keberanian di dalam mimpi untuk 
melawan syaitan baik dalam wujud manusia, hewan, atau makhluk aneh 

2. Ya Allah, beri hamba senjata (pedang tajam, bola api, panah api, batu besar, 
dll) untuk menghancurkannya 

3. Ya Allah, jadikan tubuh ini sebagai prisai besi panas yang kokoh agar syaitan 
tidak mampu menyentuhku 

4. Ya Allah, mudahkan lisanku untuk membacakan ayat ruqyah untuk 
membakarnya 

 
Atau bisa menggunakan bahasa antunna sendiri. 
Masyaa Allah efectnya luar biasa. Ini adalah pengalaman saya pribadi. Berperang 
dengan syaitan di alam mimpi..  
 
Barokallahu fiikunna  
 
Semoga Bermanfaat 
Ummu Rafiq Ibadurrahman 
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#Materi 3 
TAHAPAN DALAM RUQYAH MANDIRI 
 
Bismillah. Dalam setiap hal dikehidupan kita, senantiasa ada proses. Tangga atau 
eskalasi menuju puncak kemenangan. Kadang Allah tidak lihat hasil, namun proses 
(cara) dalam mencapai tujuan. Apakah ikhlas dan sesuai Sunnah? 
 
Kenapa setelah saya melakukan terapi ruqyah mandiri gangguan saya semakin 
parah? 
 
Alhamdullilah.. ucapkan rasa syukur dulu sebelum mengeluh, agar nikmatnya Allah 
tambahkan.. 
Gangguan semakin parah saat melakukan ruqyah mandiri adalah salah satu tanda 
keberhasilan antunna dalam mempraktekkannya, artinya lantunan ayat Al Quran 
telah berhasil masuk menembus jantung yang paling dalam yaitu qalbu. 
 
Maka apa yang harus dilakukan? Lanjutkan.. Perkuat Semangatnya.. Bersungguh-
sungguh.. Dan lihatlah hasilnya.. 
 
Perlu akhwatyfillah ketahui, bahwasanya melakukan terapi ruqyah mandiri itu seperti 
mendaki sebuah gunung yang tinggi dan besar. 
 
Jika kita hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri saja maka tidak ada 
jaminan kita dapat melewatinya. Namun jika dilakukan dengan ikhtiyar dan doa 
insyaa Allah semua rintangan akan terlewati dengan mudah, biidznillah.  
 
Lalu bagaimana tahapannya?  

1. Pendakian pertama : belum ada reaksi 
2. Pendakian kedua : reaksi masih standart (kebas, panas, tubuh bergetar, ada 

yang berjalan-jalan di dalam aliran darah, dan lain-lain) 
3. Pendakian ketiga : reaksi bertambah, semakin keras, menghalangi aktivitas, 

dan kondisi semakin parah (kerasukan, kejang”, muntah darah, keluar 
sesuatu dari dalam tubuh : benang, jarum, gumpalan darah, awalnya tidak 
sakit kemudian menjadi sakit 

4. Pendakian keempat : reaksi berkurang (melemah) ada perubahan pada fisik 
(yang tadinya sakit lalu berangsur membaik) dan pada ruhaninya (lebih 
tenang, sabar, merasa semakin dekat dengan Allah, ibadah menjadi khusyuk) 

5. Pendakian kelima : keluarnya detoxifikasi (kotoran dalam tubuh), seperti : 
muncul rasa gatal, bintik” merah pada bagian tertentu, ada lebam atau bekas 
cakaran di tubuh. 

 
Apakah semua yang gangguan akan melewati tahapan tersebut? Tidak.. karena 
setiap orang memiliki masalah yang berbeda, sakit yang berbeda, dan tentunya 
reaksipun ada yang berbeda. 
 
Yang saya gambarkan diatas adalah kondisi pada umumnya, dan tentunya yang 
saya alami sendiri. 
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Bagi antunna yang belum bereaksi saat dibacakan kalamullah padahal antunna 
memiliki beberapa ciri gangguan syaitan, maka curigailah dirimu.. barangkali ada 
dosa yang belum engkau taubati sehingga Allah memberikan hijab agar bacaan Al 
Quran tidak tembus pada qolbu. 
 
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman : 
 

آَ  َوِفي یَْفقَُھوهُ  أَنْ  أَِكنَّةً  قُلُوِبِھمْ  َعلَى َوَجعَْلنَا (45) ِحَجابًاَمْستُوًرا ِباْآلَِخَرةِ  یُْؤِمنُونَ  الَ  الَِّذینَ  َوبَْینَ  بَْینَكَ  َجعَْلنَا اْلقُْرآَنَ  قََرأْتَ  َوِإذَا
 (46) نُفُوًرا أَْدبَاِرِھمْ  َعلَى ْواَولَّ  َوْحدَهُ  اْلقُْرآَنِ  ِفي َربَّكَ  َوِإذَاذََكْرتَ  َوْقًرا ذَاِنِھمْ 

 
Artinya; Dan apabila kamu membaca Al Quran niscaya kami adakan antara kamu 
dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, suatu dinding yang 
tertutup. (17: 45). 
 
Dan kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka, agar 
mereka tidak dapat memahaminya. dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja 
dalam Al Quran, niscaya mereka berpaling ke belakang Karena bencinya. (17: 46) 
 
Barokallahu fiikunna  
 
Semoga Bermanfaat 
Ummu Rafiq Ibadurrahman 
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#Materi 4 
PENDAKIAN DALAM RUQYAH MANDIRI 
 
Bismillah. Ketika kita mengambil jalur pengobatan melalui ruqyah syar’iyyah dengan 
cara ruqyah mandiri ini, yang merupakan salah satu pengobatan sunnah Rasulullah 
Shallallahu ‘alaihi Wassallam. Maka ada beberapa tahapan yang harus dipahami 
dan dilalui untuk bisa menggapai kesembuhan baik jasad maupun ruhaninya.. 
biidznillah!! 
 
Bagaimana tahapannya?? 
 

1. Niat, ini yang paling penting dan paling utama. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi 
wassallam bersabda :  
 

نََوى َما ِالْمِرئٍ  َوِإنََّما ، ِبالِنّیَّةِ  األَْعَمالُ  ِإنََّما  
Artinya; Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Dan setiap 
orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. (HR. Bukhari no. 1 dan Muslim 
no. 1907). 

 
2. Mengetahui macam-macam ruqyah mandiri (saya cantumkan dalam materi 1) 

 
3. Mengamalkan atau mempraktekan ruqyah mandiri. Yang nantinya akan 

muncul reaksi-reaksi yang berbeda-beda sesuai dengan masalah dan 
penyakitnya (saya cantumkan dalam materi 2) 

 
4. Solusi dari reaksi yang terjadi. Ini yang akan kita bahas sekarang.. 

 
Saat kita melakukan pendakian menuju kesembuhan, tentu ini tidak mudah dan tidak 
ringan. Akan ada banyak rintangan yang harus kita hadapi, seperti : reaksi pada 
tubuh baik reaksi yang biasa saja sampai reaksi yang sangat frontal, perubahan 
pada kondisi jiwa dan tubuhnya, serta gangguan dari luar yang menghalangi kita 
untuk melakukan ruqyah mandiri ini. 
 
Sehingga kita membutuhkan kesiapan jasad dan ruhani yang kuat serta bekal 
(senjata) yang diperlukan untuk melawan syetan la’natullah. Bagaimana caranya? 
 

1. Belum ada reaksi : coba lihat hatinya. Barangkali niatnya masih salah atau 
masih ada kemaksiatan yang belum tertaubati. Niat ingin sembuh namun 
setelah sembuh ia kembali lagi bermaksiat kepada Allah, belum ada 
keseriusan atau hanya sekedar coba-coba saja, masih melakukan kesyirikan 
yang tidak ia sadari, masih durhaka kepada orang tua atau kepada suaminya, 
masih bersinggungan dengan riba, dan lain-lain. 

 
2. Reaksi standart : itu adalah proses awal, maka lanjutkan dan tambahkan 

powernya. Baik power membaca ruqyahnya atau power semangat kita. 
 

3. Reaksi keras : kondisi saat berada di puncak”nya, artinya mulai ada perlawan 
dari syetan pada tubuh kita. Tidak usah panik dan khawatir. Terus lakukan 
membaca ayat” ruqyahnya dengan menggunakan teknik seperti sentuhan, 
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tepukan,  tekanan, atau tiupan. Lakukan berulang-ulang sampai ia berada di 
ujung dan keluar (kaki, tangan, mulut, area pembuangan *afwan*, hidung). 
Bisanya dalam bentuk muntahan, keluar lendir, buang angin, BAB, darah, 
keringat, kebas atau kram, rasa dingin atau panas di kaki dan tangan. 

 
4. Reaksi melemah (berkurang) : insyaa Allah ini tanda bahwa sudah ada 

beberapa syetan yang tumbang. Bisa mati, lemah, keluar, atau lumpuh 
(kakinya patah, lehernya patah, tangannya buntung, dan lain-lain). Biasanya 
kondisi ini, sudah mulai ada perubahan. Terutama pada ruhaninya, dan ada 
juga pada jasadnya, biidznillah. Maka terus bacakan ayat ruqyahnya dan 
perkuat (istiqomah) dengan amalan-amalan sunnah, seperti sholat sunnah, 
puasa sunnah, sedekah, berbuat baik, menyambung silahturrahim, dan lain-
lain. Ini akan membuat syetan semakin tak berdaya. 

 
5. Keluarnya detoxifikasi : keluarnya racun dari tubuh. Bisa berupa jewarat, 

bintik-bintik hitam di bagian tubuh tertentu, bekas cakaran di tubuh, gatal-
gatal, dan lain-lain. Ini dapat dibantu dengan herbal dan bekam. Perbanyak 
konsumsi madu, bisa di tambah dengan herbal yang lain seperti habbat, zaitu, 
bidara, propolis, dan lain-lain. Serta bekam di titik-titik tertentu sesuai dengan 
kondisinya, seperti ada yang sakit di satu tempat atau ditempat-tempat 
tertentu. Namun herbal dan bekamnya harus disertai dengan ruqyah yaa, 
agar efectnya lebih dahsyat. 

 
Tentu tidak semua orang akan mengalami hal yang sama, semua tergantung reaksi 
dan sakit yang dirasakan. Ada yang reaksinya standart namun sudah muncul 
detoxifikasinya, ada yang reaksinya langsung frontal, ada yang reaksinya naik turun 
kadang reaksinya keras kadang reaksinya melemah, dan lain-lain. Maka solusi di 
atas bisa antunna terapkan sesuai dengan kondisi yang dialami sekarang ini.  
 
Yang penting dan yang perlu diingat adalah.. 
 

1. Luruskan aqidah. Bersihkan dari kotoran-kotorannya, seperti : kesyirikan, 
kebid’ahan, syubhat dan syahwat, serta penyakit hati.  

 
2. Perbaiki ibadah wajib. Sempurnakan sholat, puasa, pakaian dan jilbabnya 

sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassallam, serta 
hukum-hukum wajib yang dibebankan kepada wanita, seperti : menjaga 
kemaluan, taat kepada suami, mengurus dan mendidik anak, shafar, dan lain-
lain. 

 
3. Sempurnakan dengan amalan sunnah. Karena amalan sunnah dapat 

menambal kekurangan pada ibadah wajib serta menyempurnakannya. 
 
Barokallahu fiikunna  
 
Semoga Bermanfaat 
Ummu Rafiq Ibadurrahman 
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#Materi 5 
KESALAHAN DALAM RUQYAH MANDIRI 
 
Bismillah. Ada diantara kita yang bertanya-tanya dalam benaknya; “Saya sudah 
melakukan ruqyah mandiri dengan teknik dan cara yang dianjurkan tapi kenapa yaa 
kok belum ada perubahan?” 
 
Ada juga yang bertanya, “Saya sudah di ruqyah bahkan berkali-kali dan sudah 
melakukan ruqyah mandiri secara maksimal namun reaksi saya masih frontal 
sekali?” 
 
Kalau kita mau mengamati dengan jeli permasalahan di atas… 
Bukan ruqyahnya yang salah, bukan teknik dan caranya yang salah, atau bukan 
bacaannya yang salah. Namun ada hal lain yang salah yang tidak kita sadari. 
 
Oleh karena itu, kita perlu mengetahui dan memahami kesalahan apa saja yang 
sering terjadi dalam melakukan ruqyah mandiri. 
 

1. Niat 
Niatnya ingin cepat sembuh, niatnya ingin segera lepas dari gangguan syetan, 
niatnya ingin kembali seperti dulu. Sebenarnya gag salah niatnya seperti itu, hanya 
saja kurang pas saja. 
 
Niat itu merupakan keinginan seseorang di dalam hati untuk melakukan suatu 
perbuatan. Kenapa harus pake niat? Karena dengan niat itulah yang akan 
membedakan antara ibadah dengan rutinitas (membedakan tujuan suatu perbuatan) 
atau antara ibadah satu dengan ibadah yang lain.  
 
Jika niat kita hanya ingin sembuh saja, bisa jadi Allah sembuhkan namun belum 
tentu Allah ridho, sehingga Allah tidak memberikan keberkahan pada kesembuhan 
itu. Seperti Allah menyembuhkan jasad kita, namun Allah membiarkan hati kita tetap 
keras, Allah menyembuh kita dari gangguan syetan namun setelah itu Allah 
membiarkan ia bermaksiat lagi. 
 
Tetapiii, kalau niat kita ingin mencari ridho Allah maka Allah akan memberikan yang 
terbaik untuk hambaNya. Mungkin jasad kita masih sakit, tapi Allah memberikan 
kesabaran, ketenangan, dan ketabahan dalam menghadapinya, mungkin Allah 
masih memberikan gangguan yang berat kepada kita, namun Allah memberikan 
kelapangan, ketentraman hati, dan kekhusyukan dalam beribadah.  
 
Ingat lhuu.. tidak semua orang bisa merasakan itu, bahkan mungkin diantara kita 
untuk bisa khusyuk dalam sholat saja masih butuh perjuangan ekstra. Sama halnya 
saat mencari ketenangan hati, hanya orang-orang yang betul-betul beriman saja 
yang Allah berikan kenikmatan itu. Maka luruskan niat kita untuk mencari 
keridhoanNya. 
 

2. Tergesa-gesa 
Maunya menempuh lajur yang instan, sekali ruqyah selesai. Subhanallah..  
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Coba kita renungkan bersama, kita berbuat maksiat bahkan kesyirikan bertahun” 
hingga sampai puluhan tahun, lalu kita minta sembuh dalam waktu sekejap?? Kita 
yang sakit flu, batuk, dan demam saja membutuhkan proses penyembuhan, kadang 
1 minggu kadang 2 minggu bahkan ada yang sampai berbulan-bulan. 
Apalagi kesembuhan dari gangguan syetan!! 
 
Semua butuh proses akhwatifillah.. 
Dari proses itulah, Allah menyuruh kita untuk bertawakal dan berusaha dengan cara 
yang halal. Maka nikmati proses ini, dan jadikan musibah ini sebagai ladang kita 
untuk mendekatkan diri kepada Allah. Barangkali Allah masih ingin kita dekat 
denganNya, karena biasanya kalo kita diberikan kenikmatan kita sering lupa kepada 
yang Maha Memberi Nikmat. 
 
Dan Waspadalah, sifat tergesa-gesa ini sebenarnya berasal dari was-was syetan. 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : 

َّأَنّيِ  الشَّْیَطانِ  ِمنَ  العُْجلَةُ  وَ  هللاِ  ِمنَ  الت  
“Sifat perlahan-lahan (sabar) berasal dari Allah. Sedangkan sifat ingin tergesa-gesa 
itu berasal dari setan.” (Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya’la dalam musnadnya dan 
Baihaqi dalam Sunanul Qubro. Syaikh Al Albani dalam Al Jami’ Ash Shoghir 
mengatakan bahwa hadits ini hasan). 
 

3. Tidak Istiqomah 
Saat awal melakukan ruqyah mandiri masyaa Allah semangatnya, namun setelah 2 
minggu - 3 minggu munculah rasa malas, bosan, repot sana sini, sehingga untuk 
melanjutkannya lagi sangat berat sekali.  
 
Ingatt.. Salah satu tujuan syetan adalah menjerumuskan sebanyak mungkin 
manusia untuk keluar dari jalan istiqomahnya menuju jalan kesesatan. Jadi jangan 
heran, bagi antunna yang gangguannya masih parah maka godaannya pun akan 
semakin berat.  
 
Syetan akan mengalihkan dengan kesibukan lain, syetan akan membuat kita 
ngantuk saat baca Al Quran, syetan akan membisiki untuk menunda-nunda waktu, 
dan lain-lain.  
 
Maka jalan satu-satunya adalah melawan bisikan jahat (syetan) tersebut. Dengan 
sering menghadiri majelis ta’lim, berkumpul dengan orang-orang shalih, saling tukar 
pengalaman ruqyah, dan berdoa (minta kekuatan sama Allah untuk bisa melawan 
bisikannya). 
 

4. Banyak Mengeluh 
Inilah penyakit para wanita, banyak mengeluh namun tidak mau berusaha untuk 
menyelesaikannya. Curhat sana sini, sudah diberikan nasihat beragam namun 
hasilnya nihil. Kenapa?? Karena ia tidak merasakan kepuasan dan tidak mampu 
menerima takdir yang Allah berikan. 
 
Tanpa ia sadari, ia telah dikuasai syetan. Bicara kesana kemari tanpa henti, emosi 
tak terkendali, menyalahkan keadaan (alias menyalahkan takdir Allah) dan lain-lain.  
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Maka belajarlah untuk mengontrol lisanmu. Banyak curhat kepada manusia belum 
tentu dapat menyelesaikan masalah. Namun apabila kita curhat sama Allah, niscaya 
Allah akan memberikan jawabannya. Tinggal bersabar, menunggu kapan waktu itu 
tiba. 
 

5. Masih Berbuat Maksiat 
Naah ini dia, yang menjadi sumber utama terhalangnya Al Qur’an ke dalam qalbu 
kita. Allah telah berfirman : 

ِحَجابًاَمْستُوًرا ِباْآلِخَرةِ  یُْؤِمنُونَ  الَ  الَِّذینَ  َوبَْینَ  بَْینَكَ  َجعَْلنَا اْلقُْرآنَ  قََرأْتَ  َوِإذَا  
“Dan apabila engkau (Muhammad) membaca Al-Qur'an, Kami adakan suatu dinding 
yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada 
kehidupan akhirat.” (Q.S. Al Isra’:45) 
 
Hal inilah yang menjadikan hati kita keras. Semakin kita berbuat maksiat akan 
semakin terkunci hati kita dari pertolonganNya, kesulitan semakin bertambah, 
kesakitan semakin parah, doa tidak di terima, dan kegelisahan terus menghantui. 
 
Maka segera taubati, segera beristighfar, rendahkan hati dan diri kita dihadapan 
Allah. Merengeklah bahkan paksakan air mata ini menetes, agar Allah mau 
mengampuni dan melembutkan hati ini. 
 
Perbanyak muhasabah, barangkali masih ada kesyirikan, kebid’ahan, atau penyakit 
hati yang masih bersarang pada diri kita yang tidak kita sadari itu.  
 
Ketahuilah saudariku.. 
Kesembuhan itu bukan datang dari ustadz, bukan datang dari peroqy, apalagi 
datang dari dukun atau paranormal. Tetapi kesembuhan itu datang dari langit, dari 
yang Maha Agung yang Maha Menyembuhkan.  
 
Oleh karena itu segera perbaiki diri ini dengan perbanyak amal sholeh, agar amal 
keburukan kita terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. 
 
Barokallahu fiikunna  
 
Semoga Bermanfaat 
Ummu Rafiq Ibadurrahman 
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#Materi 6 
TRIK DAN TIPS JITU DALAM RUQYAH MANDIRI 
 
Bismillah. Dalam istilah pertempuran, kita akan menemukan titik akhir dimana kita 
kerahkan segala kemampuan untuk mengalahkan musuh yang jelas ada dihadapan 
kita. Apakah itu berlaku dalam perhelatan ruqyah mandiri ini? 
 
Trik ini, tentu sudah saya praktekan sendiri dan saya share kepada beberapa teman-
teman yang memiliki gangguan berat sekaliber ini.  
 
Alhamdulillah setelah sekian lama menjalani pendakian saya menikmati buahnya. 3 
tahun berjuang melawan jin kristenisasi, jin nasab, bahkan mungkin ada sihir yang 
halang pernikahan dan berupaya menceraika. 
 
Mungkin ada yang mengatakan, “waah enak yaa suaminya saja peroqy, pasti tiap 
hari diruqyah, pantas saja cepat sembuh..” 
 
Eittss.. tunggu dulu!! 
Siapa bilang saya di ruqyah suami setiap hari?? 
Bahkan yang ada suami sudah tidak pernah meruqyah saya.Kenapa?? Karena 
suami ingin mengajarkan kepada saya cara berusaha melawan syetan secara 
mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Jadi suami hanya memberikan 
nasihat-nasihat saja kepada saya ketika saya mulai ada reaksi. 
 
3 tahun bukanlah waktu yang sebentar lhuu akhwatifillah.. 
Perjuangan demi perjuangan saya lalui sendiri. Dan itu tidak gampang, ujiannya 
masyaa Allah.. menguras tenaga, fikiran, dan berusaha melawan bisikan-bisikan 
jahat (syetan). 
 
Apakah antunna mengalami demikian juga?? Kalo iya, alhamdulillah.. berarti kita 
sama.  
 
Oleh karena itu, saya ingin berbagi trik jitu dalam ruqyah mandiri : 
 

1. Terima Takdir dan Bersyukur 
Terima takdir dan syukuri, maka Allah akan tambahkan kenikmatan kepada kita. 
Allah berfirman : 
 

لََشِدیدٌ  َعذَاِبي ِإنَّ  َكفَْرتُمْ  َولَِئنْ  مْ َألَِزیدَنَّكُ  َشَكْرتُمْ  لَِئنْ  َربُّكُمْ  تَأَذَّنَ  َوِإذْ   
“Dan (ingatlah juga), tatkala Rabbmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu 
mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih” (Qs. Ibrahim: 
7). 
 
Bagaimana caranya?? 
Dengan cara mensyukuri nikmat sakit, mensyukuri saat terjadi reaksi, mensyukuri 
saat gangguan mulai terasa. Itu akan membuat kita lebih sabar lebih tawakal dan 
lebih kuat menghadapinya. Yang tadinya hati kita dibuat syetan gelisah, Allah ganti 
dengan kesabaran dan ketenangan di dalam hati kita. 
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2. Perbaiki Kualitas dan Kuantitas Ibadah 

Salah satu tujuan Allah memberikan sakit kepada kita adalah agar kita kembali 
kepadaNya. Allah cemburu jika kita sibuk dengan kesenangan dunia. 
 
Maka saat Allah memberikan sakit kepada kita, itulah kesempatan kita untuk 
memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kita. Seperti : yang tadinya sholat asal-
asalan suka menunda-nunda tidak khusyuk, sekarang sholatnya mulai tuma’ninah 
khusyuk dan tepat waktu, bahkan sebelum adzan berkumandang kita malah sudah 
siap, ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah yang sebelumnya tidak pernah 
dikerjakan. Yang tadinya gag pernah puasa sunnah, mulai belajar puasa senin 
kamis. Yang tadinya gag pernah sedekah, mulai belajar sedekah meskipun hanya 
1000 rupiah, dan masih banyak contohnya. 
 

3. Perbaiki Hubungan dengan Keluarga, Teman, dan Tetangga 
Saat kita divonis bahwa di dalam diri kita ada syetan yang menguasai 
(mengganggu), maka segeralah minta maaf kepada keluarga, teman, tetangga. 
Terutama kepada suami dan orang tua. Kenapa?? Karena seringkali yang menjadi 
penghambat syetan untuk keluar dari dalam tubuh kita adalah kedurhakaan kita 
kepada mereka yang kadang tidak kita sadari. 
 
Oleh karena itu segera minta maaf dan perbaiki hubungan kita dengannya. 
Belajarlah untuk mengalah dan meredam amarah (emosi) kepada mereka yang 
mungkin masih jahil, masih awam, atau masih susah untuk di nasehati. Semua 
butuh proses.. 
 
Percayalah.. Amal kebaikan kita yang kita berikan  kepada mereka, insyaa Allah 
suatu saat akan menjadikan jalan hidayah buat mereka. Yang penting sabar dan 
istiqomah berbuat dalam kebaikan. 
 

4. Beramal sholeh 
Mau tau gag amalan apa yang bisa mendatangkan kesembuhan selain bersedekah? 
Yaitu menjenguk orang sakit dan mendoakannya. Kok bisa?? Karena menjenguk 
orang sakit termasuk amal shalih yang paling utama yang dapat mendekatkan kita 
kepada Allah Subhanahu Ta’ala, kepada ampunan, rahmat dan SurgaNya. 
 
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wassallam bersabda : 
 

ُجلُ  َعادَ  ِإذَا ْحَمةُ، َجلََسغََمَرتْھُ  فَإِذَا یَْجِلسَ  َحتَّى اْلَجنَّةِ  ِخَرافَةِ  ِفيْ  َمَشى اْلُمْسِلمَ  أََخاهُ  الرَّ أَ  َسْبعُْونَ  َعلَْیھِ  َصلَّى غُْدَوةً  َكانَ  فَإِنْ  الرَّ
یُْصِبحَ  َحتَّى َملَكٍ  أَْلفَ  َسْبعُْونَ  َعلَْیھِ  َصلَّى َمَساءً  َكانَ  یُْمِسَي،َوِإنْ  َحتَّى َملَكٍ  ْلفَ  . 

“Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim (yang sedang sakit), maka 
(seakan-akan) dia berjalan sambil memetik buah-buahan Surga sehingga dia duduk, 
apabila sudah duduk maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila 
menjenguknya di pagi hari maka tujuh puluh ribu malaikat mendo’akannya agar 
mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 
tujuh puluh ribu malaikat mendo’akannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba.” 
(HR. at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dengan sanad shahih). 
 
Semangat wahai saudariku.. 
Teruslah berjuang.. 
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Jangan mau kalah dengan syetan.. 
Jangan rendahkan diri kita dihadapan syetan.. 
Kita lebih mulia dihadapan Allah.. 
 
Jika antunna bisa menerapkan itu semua.. insyaa Allah, Allah akan segera 
menurukan keberkahan kesembuhan untuk kita, biidznillah.. 
 
Barokallahu fiikunna  
 
Semoga Bermanfaat 
Ummu Rafiq Ibadurrahman 
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#Materi 7 
RUQYAH MANDIRI 24 JAM 
 
Bismillah. Baik, muslimah. Sudah level 7 ini. Bagaiamana caranya kita naik ke level 
selanjutnya. Ruqyah mandiri otomatis, auto-pilot. Sehingga tidak ada ruang lagi bagi 
syaitan, bahkan untuk membisiki dan menghanyutkan. 24 jam ruqyah mandiri non-
stop! 
 
Emang bisa ummi?? 
Gimana caranya?? 
 
Gampang kok.. 
 

1. Lakukan amal sholeh (kebaikan) dari bangun tidur sampai tidur 
 

2. Tinggalkan kemaksiatan (keburukan) dari bangun tidur sampai tidur 
 
Masyaa Allah, itu benar-benar menyiksa syetan yang bersarang di dalam tubuh kita 
akhwatyfillah.. Gag percaya?? Silahkan dibuktikan..  
 
Ini aktifitas yang bisa antunna praktekan : 

• Bangun tidur ; berdoa 
• Sholat tahajud ; dzikir ; muhasabah ; ruqyah mandiri 
• Sholat subuh ; dzikir pagi  
• Melakukan rutinitas dengan amal kebaikan 
• Sholat dhuha ; ruqyah mandiri/tilawah 
• Melakukan rutinitas dengan amal kebaikan 
• Sholat dhuhur ; ruqyah mandiri/tilawah 
• Melakukan rutinitas dengan amal kebaikan 
• Sholat ashar ; dzikir sore  
• Melakukan rutinitas dengan amal kebaikan 
• Sholat maghrib ; ruqyah mandiri 
• Sholat isya ; sholat witir/sholat mutlak 
• Ritual sunnah saat sebelum tidur ; mengebaskan kasur ; berdoa ; usapan 3 

qul ayat kursi 3 ayat terakhir al baqarah ; al mulk ; muhasabah 
 
Catatan : 

• Setiap beraktifitas sisipkan dzikir ringan (Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu 
Akbar, Laa ilaaha illallah) dan sertakan doa-doa sunnah (doa ketika 
makan,doa ke kamar mandi, doa berpakaian, doa keluar rumah, dan lain-lain) 

• Terapkan adab-adab sunnah dalam keseharian 
• Sempatkan setiap hari menuntut ilmu 
• Lakukan sedekah setiap hari 
• Usahakan setiap hari meminta maaf kepada suami atau orang tua sebelum 

tidur 
• Jika melakukan kesalahan atau kemaksiatan segera istighfar dan iringi 

dengan amal kebaikan 
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Aktifitas di atas merupakan aktifitas sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad 
Shallallahu ‘alaihi Wassallam. Lalu apa bedanya rutinitas keseharian dengan 
rutinitas ruqyah mandiri?? 
Bedanya adalah : 
 

1. Niat dan doa. Niat untuk mencari ridho Allah, agar Allah memberikan 
keberkahan dan kesembuhan kepada kita, kemudian doakan. Selain doa-doa 
sunnah yang dibaca, tambahkan doa penghancuran syetannya, seperti : Yaa 
Allah jadikan sedekah ini untuk melemahkan syetan di dalam tubuh saya, Yaa 
Allah jadikan setiap butir nasi yang sayan makan sebagai besi-besi panas 
yang dapat melelehkan syetan di dalam tubuh saya, Yaa Allah jadikan setiap 
dzikir ringan ini sebagai pedang tajam yang dapat membelah-belah mereka, 
dan lain-lain 

 
2. Usahakan untuk istiqomah dalam menjalankan ibadah sunnah, dengan 

membuat tabel ibadah seperti di bawah ini. Tujuannya agar tidak ada celah 
syetan untuk menguasai kita dan syetan yang ada di dalam tubuh semakin 
tersiksa dan hancur, biidznillah 

 
Rutinkan selama 1 bulan dulu, dan lihat hasilnya. Jika belum ada perubahan pada 
diri kita maka lakukanlah pada bulan berikut. Terus lakukan step by step dengan 
bersungguh-sungguh, insyaa Allah akan terlihat hasilnya. 
 
Barokallahu fiikunna  
 
Semoga Bermanfaat 
Ummu Rafiq Ibadurrahman 
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#Materi 8 
TEMPAT-TEMPAT TINGGAL JIN DALAM TUBUH MANUSIA 
 
Bismillah. Setelah kita menghadang dan bertahan habis-habisan dari setiap 
serangan mereka, saatnya kita berdiri dan membangun senjata untuk menyerang. 
Gempur mereka dititik persembunyiannya.  
 
Perhatikan, ada 7 tempat bersarangnya jin di dalam tubuh manusia : 

1. Pundak 
2. Sepanjang tulang belakang 
3. Belikat / bahu 
4. Mata 
5. Telinga 
6. Kepala 
7. Ulu hati 

 
Dari mana kita tahu syetan bersarang di tempat tersebut? 
Ketika melakukan proses ruqyah, sering kali terjadi rasa pegal dan berat di bagian-
bagian tersebut. 
 
Biasanya syetan yang bersarang di tempat tersebut adalah syetan di kalangan jin 
pendamping atau khodam (jin yang diundang melalui ilmu tenaga dalam yang kita 
pelajari, susuk, ritual bid’ah, wirid over dosis dengan tujuan penglaris atau 
kekebalan) dan jin saka (dari leluhur). 
 
Bagaimana dengan sihir, apakah sama?? Berbeda.. 
Kalau sihir biasanya menguasai akal atau organ tubuh yang menjadi target 
sihirnya, seperti dikemaluan (maaf), di dada, di perut, dan di kepala.  
 
Sehingga saat melakukan ruqyah yang terjadi adalah rasa panas dan sakit di bagian 
organ tersebut, serta muncul (keluar) melalui muntahan, BAK, BAB berupa benang, 
senar, beberapa helai rambut, bahkan sampai ada yang keluar seperti jarum dan 
salib. 
 
Tidak hanya itu, biasanya tukang sihir juga menggunakan media buhul (ikatan) 
sebagai sarana sihir untuk menyakiti mangsanya. 
 
Ada beragam bentuk buhul sarana sihir : 

• Di dalam tubuh. Berupa paku, kayu dan jarum untuk ditusukan di tubuh 
manusia, serta benang, tali dan rantai untuk mengikat jin di dalam tubuhnya 

• Di dalam benda. Berupa boneka vodo, foto korban sihir, bundelan mori yg 
diisi paku, jarum, pasir, tanah kuburan. 

• Di kubur di dalam tanah. Berupa kain yang bertuliskan simbol arab, benda 
keramat, kulit dan darah binatang, serta kertas azimat. 

 
Ini merupakan gambaran media buhul yang di letakan oleh tukang sihir untuk 
menyakiti mangsanya. Ada juga yang ditampakan buhulnya melalui mimpi atau saat 
proses ruqyah, seperti melihat ada ikatan tambang atau tali di leher, di wajah dan di 
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bagian-bagian lain, serta diperlihatkan ikatan buhul yang di tanam di rumah, 
pekarangan, atau di tempat kerja. 
 
Apabila kita mampu menghancurkan buhul tersebut baik lewat mimpi atau saat 
proses ruqyah, itu tanda bahwa sihirnya hancur. Namun kalau buhulnya nampak, 
bisa jadi tanda sihirnya batal. 
Wallahu a’lam.. 
 
Penjelasan di atas merupakan hasil dari analisa di lapangan yang sering kami 
jumpai pada pasien-pasien yang sakit dengan keluhan-keluhan seperti di atas. 
 
Barokallahu fiikunna  
 
Semoga Bermanfaat 
Ummu Rafiq Ibadurrahman  
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#Materi 9 
YUK KENALI GANGGUAN JIN 
 
Bismillah. Kita tau bahwa jin yang membangkang kepada Allah adalah iblis yang 
sudah menjadi musuh Nabi Adam ‘Alaihissalam dan anak cucunya yang telah 
diberikan kesempatan hidup oleh Allah sampai datanganya hari bangkit kelak. 
Sebagaimana firman-Nya: 
 

َِّخذُونَھُ  ◌ۗ  َربِّھِ  أَْمرِ  فَفََسقَعَنْ  اْلِجنِّ  ِمنَ  َكانَ  ِإْبِلیسَ  ِإالَّ  فََسَجدُوا مَ ِآلدَ  اْسُجدُوا ِلْلَمَالِئَكةِ  قُْلنَا َوِإذْ  یَّتَھُ  أَفَتَت  َوھُمْ  دُوِني ِمنْ  أَْوِلیَاءَ  َوذُّرِ
بَدَالً  ِبئَْسِللظَّاِلِمینَ  ◌ۚ  َعدُوٌّ  لَكُمْ     

“Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: “Sujudlah kamu kepada 
Adam, maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan jin , maka ia 
mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turanan-
turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka adalah 
musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (dari Allah) bagi orang-orang 
yang zalim (QS. 18:50) 
 
Dan iblis telah menyuruh syetan dan balatentaranya untuk menyesatkan manusia 
dari jalan yang benar. Inilah Sumpah iblis yang diabadikan dalam Al Qur’an : 
 

اْلُمْستَِقیمَ  ِصَراَطكَ  لَُھمْ  َألَْقعُدَنَّ  أَْغَوْیتَِني فَِبَما قَالَ   َوالَ  َشَماِئِلِھمْ  َوَعنْ  أَْیَماِنِھمْ  َوَعنْ  َخْلِفِھمْ  َوِمنْ  بَْیِنأَْیِدیِھمْ  ِمنْ  َآلِتیَنَُّھمْ  ثُمَّ  (16)
َشاِكِرینَ  أَْكثََرھُمْ  تَِجدُ   

Iblis berkata: “Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar 
akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus. (16) Kemudian 
saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan 
dari kiri mereka. dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur 
(taat). [ QS. Al A’raf : 16 – 17 ]. 
 
Itulah misi syetan, menyesatkan dan mengajak manusia untuk bersama-sama 
memasuki neraka jahannam. Oleh karena itu, kita harus waspada terhadap tipu 
daya mereka. Jangan sampai kita mengikuti bujuk rayu dan tipu daya syetan, 
apalagi menjadikannya pemimpin,panutan, atau sembahan.  
 
Perlu kita pahami, gangguan syetan ada 2 golongan yaitu : 

1. Gangguan syetan dari golongan manusia seperti : menyuruh melakukan zina, 
mencuri, minum khamr, tidak berjilbab, tidak menuntup aurat, dan lain-lain 

2. Gangguan syetan dari golongan jin seperti : kesurupan, penyakit yang tidak 
terdeteksi oleh medis, was-was, paranoid, dan lain-lain 

 
Gangguan syetan dari golongan jin dibagi 3 macam : 

1. Sihir 
Sihir merupakan upaya memohon bantuan kepada syetan dari golongan jin atau jin 
suruhan yang dikirim untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh bosnya yaitu 
tukang sihir (dukun), seperti sihir pemisah yang dapat memisahkan pasangan suami 
istri, sihir pelet yang menyebabkan seseorang tunduk dan jatuh cinta pada lawan 
jenisnya, sihir penghalang jodoh, sihir penutup rezeki, dan lain sebagainya. 
 

2. Jin leluhur atau saka 
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Ada juga orang yang mengalami gangguan dari jin yang pernah punya perjanjian 
atau bekerja sama dengan leluhur dimasa yang lalu. Jin dari leluhur ini cenderung 
untuk mengontrol dan menguasai orang yang menjadi targetnya. Jika ia tidak mau 
menuruti kemauan jin itu maka jin tersebut akan mengacaukan kehidupannya. 
Biasanya orang yang mengalami gangguan ini menjadi indigo (mampu melihat hal-
hal ghaib), memilki keahlian secara temurun seperti ahli memijat, mampu membaca 
pikiran orang, dan mampu melihat masa depan (paranormal). 
 

3. Jin Khodam (pendamping) 
Gangguan ini terjadi karena diundang oleh seseorang melalui amalan wirid-wirid 
tertentu, meditasi, ilmu tenaga dalam untuk mendapatkan kesaktian, kanuragan, 
olah pernafasan untuk mendatangkan khodam, pasang susuk agar terlihat cantik 
atau agar lebih kuat tenaganya. Bisa juga dialami oleh seseorang yang menyimpan 
jimat, benda pusaka, rajah atau biasa melakukan ritual-ritual bid’ah, memberi 
sesajen dan mendatangi makam dan tempat tempat keramat. 
 
Lalu bagaimana caranya untuk mengtahui ini gangguan jin sihir jin saka atau jin 
khodam??? 
 
Dengan melakukan pengobatan ruqyah, bisa dengan cara ruqyah mandiri atau 
diruqyah oleh peroqy (orang yang ahli ruqyah). Ruqyah adalah penyembuhan suatu 
penyakit dengan membacakan ayat-ayat suci Al Qur’an atau doa-doa tertentu yang 
diajarkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, boleh juga dengan membaca doa-
doa tertentu dalam bahasa Arab atau bahasa non Arab, asal jelas maknanya dan 
tidak mengandung sedikit pun unsur kesyirikan. 
 
Ketika dibacakan ayat-ayat suci Al Qur’an biasanya akan ada reaksi pada 
tubuhnya. Dan reaksi yang terjadipun berbeda-beda, tergantung gangguan yang 
dialaminya. 
 

1. Sihir 
• Terasa panas dan sakit di organ tertentu 
• Muncul penampakan atau buhul 
2. Jin leluhur 
• Pegal dan berat di bagian tubuh tertentu 
• Menangis 
• Sesak atau sakit pada dada 
• Bicara tak terkendali (ngomel gag jelas) 
3. Jin khodam 
• Pegal dan berat di bagian tubuh tertentu 
• Reaksi keras / melawan (frontal) 
• Tercekik 
• Bicara tak terkendali (ngomel gag jelas) 
• Pada bagian tubuh tertentu seperti kepala,tangan atau kaki bergerak-gerak 

sendiri atau terasa mengeras 
 
Reaksi di atas merupakan reaksi secara khusus yang menjadi ciri-ciri pada 
gangguan sihir, jin leluhur, dan jin khodam. Adapun reaksi yang terjadi secara umum 
pada gangguan-gangguan tersebut, seperti : 

• Rasa kantuk yang muncul tiba-tiba. 
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• Bulu kuduk merinding secara tiba-tiba. 
• Pada tangan atau bagian tubuh lain terasa panas, dingin, merasa ada yang 

mengalir dalam salah satu bagian tubuh. 
• Rasa kesemutan atau kedutan pada tangan, kaki atau bagian tubuh lain. 
• Merasa ada yang berjalan atau bergerak pada bagian dalam tubuh atau pada 

aliran darah. 
• Mual, muntah, dan sendawa 
• Pusing  
• Buang angin 
• Keluar keringat 
• Pingsan atau lemas 

 
Maka solusinya bagaimana?? Yaa.. Ruqyah. Cukupkah dengan ruqyah saja?? 
Tentu tidak, ada beberapa hal yang harus kita lakukan selain berusaha untuk 
mengeluarkan syetan di dalam tubuh ini, kita juga harus membentengi diri dari 
serangan-serangan syetan. 
 
Barokallahu fiikunna  
Semoga Bermanfaat 
Ummu Rafiq Ibadurrahman 
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#Materi 10 
RUQYAH MANDIRI SAAT HAID, MUNGKINKAH? 
 
Bismillah. Pertanyaan ini seringkali mendatangi redaksi, menggumpal disetiap jiwa 
muslimah yang beriman. Menjadi kekhawatiran, keraguan bahkan tipudaya syaitan 
disebabkan lemahnya pengetahuan.  
 
Saya sedang haid, bolehkah saya melakukan ruqyah mandiri?? 
 
Ruqyah mandiri yang mana yang dimaksud?  
 
Jika yang dimaksud adalah membaca Al Qur’an, telah menjadi Ijma ulama bahwa 
membaca al Qur’an dalam keadaan haid dengan niat dzikir, perlindungan dan 
pengobatan adalah boleh. 
 
Syaikh Ibnu Baz rahimahullah beliau berkata : “Diperbolehkan bagi wanita haid dan 
nifas untuk membaca Al Qur’an menurut pendapat ulama yang paling kuat. 
Alasannya, karena tidak ada dalil yang melarang dalam hal ini. 
 
Bahkan terdapat dalil yang menunjukkan bahwa wanita yang haid boleh membaca 
Al Qur’an, diantaranya sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada 
Aisyah radhiyallahu ‘anhayang akan melakukan umrah akan tetapi datang haid: 
 

والتصلي بالبیت تطوفي ال أن غیر الحاج یصنع ما واصنعي حجي ثم  
“Kemudian berhajilah, dan lakukan apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji 
kecuali thawaf dan shalat.” (HR. Al-Bukhary dan Muslim, dari Jabir bin Abdillah) 
 
Namun, ketika membaca Al Qur’an tersebut dianjurkan untuk tidak sampai 
menyentuh mushaf Al Qur’annya. Kalau memang mau menyentuh Al Qur’an, maka 
seharusnya dengan menggunakan pembatas seperti kain yang suci atau dengan 
sarung tangan. (Majmu’ Fatawa Ibnu Baz, 10: 209-210) 
 
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : 
 

َطاِھرٌ  َوأَْنتَ  إِالَّ  القُْرآن تَُمسُّ  الَ   
“Tidak boleh menyentuh Al Qur’an kecuali engkau dalam keadaan suci.” (HR. Al 
Hakim dalam Al Mustadroknya, beliau mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih). 
Dalam keadaan suci di sini bisa berarti suci dari hadats besar dan hadats kecil. 
Haidh dan nifas termasuk dalam hadats besar. 
 
Adapun hadits yang menyebutkan : 
 

ً  الجنب وال الحائض تقرأ ال القرآن من شیئا  
“Tidak boleh membaca Al Qur’an sedikit pun juga bagi wanita haidh dan orang yang 
junub.” Hadits ini adalah hadits dho’if sebagaimana kesepakatan para ulama pakar 
hadits. 
 
Al Qur’an yang dimaksud di atas adalah mushaf yang berarti seluruhnya berisi ayat 
Al Quran tanpa ada terjemahan. Namun kalau yang dibaca adalah Al Qur’an 
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terjemahan, maka itu tidak termasuk mushaf. Oleh karena itu tidak mengapa 
menyentuh Al Qur’an terjemahan. 
 
Imam Nawawi rahimahullah dalam Al Majmu’ mengatakan, “Jika kitab tafsir tersebut 
lebih banyak kajian tafsirnya daripada ayat Al Qur’an sebagaimana umumnya kitab 
tafsir semacam itu, maka di sini ada beberapa pendapat ulama. Namun yang lebih 
tepat, kitab tafsir semacam itu tidak mengapa disentuh karena tidak disebut mushaf.” 
 
Saudariku yang sholihah.. 
Perlu diketahui, bahwasannya hanya ada empat ibadah yang Allah larang untuk 
dikerjakan saat haid ataupun nifas, yaitu :  

1. Shalat 
2. Puasa 
3. Thawaf 
4. Jima’ 

 
Oleh karena itu, hendaknya wanita tetap bersemangat untuk melakukan berbagai 
kebaikan dan amal shalih. Tidak sepantasnya kita bermalas-malasan di saat haidh 
dan nifas.  
 
Bukankah di saat haid sebagian diantara kita merasa gangguan syetan lebih kuat, 
lebih ganas, bahkan kita merasa sangat lemah?? Itu disebabkan prisai di dalam diri 
kita ada yang hilang, apa itu?? Shalat dan puasa.  
 
Maka untuk menggantikan prisai yang hilang pada diri kita, justru kita harus lebih 
semangat dan giat lagi dalam beramal shalih. Jangan sampai ada celah untuk 
syetan menguasai kita. Apa saja amalan ituu?? 
 

1. Membaca Al Qur’an dan mendengarkan MP3 Ruqyah 
2. Sedekah 
3. Memberikan makanan kepada tetangga, fakir miskin, orang-orang di pinggir 

jalan, anak yatim piatu, dan lain-lain 
4. Berdzikir. Baik dzikir pagi-petang maupun dzikir mutlak, seperti 

memperbanyak tasbih (subhanallah), tahlil (la ilaha illallah), tahmid 
(alhamdulillah), dan dzikir lainnya. 

5. Belajar ilmu agama 
6. Melakukan banyak kebaikan. Seperti : menjenguk orang sakit, mengunjungi 

orang tua atau kerabat, silahturrahim ke rumah teman, dan lain-lain 
7. Tawarkan bantuan kepada orang yang membutuhkan.  
8. Dan masih banyak lagi 

 
Dengan cara kita menjaga amalan-amalan di atas secara istiqomah, insyaa Allah 
prisai pada diri kita akan tetap terjaga.Namun tidak hanya itu saja, perlu di iringi 
dengan keimanan yang kuat, menjauhi kemaksiatan, dan terus berdoalah kepada 
Allah. 
 
Barokallahu fiikunna.  
Semoga bermanfaat dan menjadi cahaya, menuju kesembuhannya.  
Silahkan cetak dan sebarluaskan buku sederhana ini, semoga menjadi sahabat 
dalam pendakian menuju kesembuhannya.  
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Sampai bertemu dihari yang baru, dimana kita bebas memilih dan menentukan 
masadepan penghambaan kita tanpa blokade syaitan jin yang terkutuk. Semoga 
Allah ridho dengan catatan ini, dan menjadi asbab pertemuan kita disyurga-Nya 
yang luas dan kekal.  
 
Selamat berjuang para ummahatul islam, untuk generasi muda Indonesia bertauhid 
kelak. Jika ada kesulitan dalam implementasi buku ini, insya Allah saya siapkan 
waktu untuk membina via whatsApp. Dengan syarat telah menyimak dan 
mengaplikasikan materi diatas.  
 
Karya ini adalah Persembahan Pertama 
dari Divisi Muslimah RehabHati Pusat, Jakarta 
 
Ummu Rafiq Ibadurrahman 
Jakarta, November 2017 M/ 1439 H 
HP & WA 082221112218 
 


