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..:Menyingkap Rahasia Malaikat dan Jin:.. 
 Malaikat dan Jin mempunyai kelebihan yang berbeda beda tapi dalam prinsipnya sama, Baik 
malaikat dan jin bisa dipanggil asalkan memenuhi syarat tertentu.Banyak sekali cara memanggil 
bangsa makhluk halus ini,dari cara yang paling mudah hingga paling sulit semua tergantung dari 
guru pembimbingnya mau diberikan yang mudah atau yang sulit karena seorang guru tahu sesuatu 
yang akan diajarkanya.Para sesepuh zaman dulu bila ingin mengambil murid sangat selektif 
sekali,karena takut ilmu yang diajarkan beliau , digunakan untuk yang tidak baik.Biasanya bagi 
calon murid yang masih mempunyai kesembongan akan diajarkan yang sulit2 dulu agar si murid 
menyadari kesombongan yang selalu diperbuatnya.Bagi murid yang yang diberi khodam 
pendamping biasanya dalam keseharianya bersikap tenang biasanya khodam pendampingnya 
bangsa jin muslim tetapi tidak boleh bergantung terus menerus jadi khodam pendampingnya sudah 
disumpah oleh sang guru agar dalam kesulitan bisa membantu yang bersangkutan.Dan bila ingin 
mempunyai pendamping dari malaikat maka sang murid harus memanggil sendiri malaikatnya 
dengan ritual yang sudah diajarkan oleh sang guru,maka dalam keadaan tertentu atas izin Allah 
malaikat akan datang dan memberi bantuan apapun yang dibutuhkan orang yang 
memanggilnya.Sedangkan cara memanggilnya antara bangsa Jin dan malaikat sedikit berbeda baik 
dalam kemunculanya,tandanya kehadiranya,cara bicaranya, kemampuanya.Perbedaan yang utama 
adalah sebagai berikut : 
- BANGSA MALAIKAT : Dalam kemunculanya disertai suara yang lemah lembut disertai 
senyuman,biasanya bangsa malaikat yang sudah dipanggil akan membantu kesulitan apapun yang 
dialami oleh si pemanggil dengan syarat harus mengamalkan amalan yang diberikan oleh bangsa 
malaikat itu bila sipemanggil setuju maka malaikat itu akan menjadi sahabat sipemanggil sampai 
dia meninggal dunia.jadi malaikatnya tidak bisa diwariskan kecuali si pewaris mengamalkan apa 
yang diamalkan oleh orang yang memberikanya baik tata cara memanggil,amalan dan syarat yang 
diminta oleh malaikat . 
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- BANGSA JIN : Dalam kemunculan disertai suara yang tegas bila kita tidak berilmu dan tidak 
diberi benteng ghaib biasanya jin yang dipanggil akan mengajak bertarung,tapi bila kita berilmu dan 
diberi benteng ghaib dia akan bicara dengan sopan,senyum,penuh persahabatan dan tidak berani 
sama kita bahkan Jin itu mau disuruh apapun sesuai dengan kemampuanya.Biasanya bila Jin sudah 
datang dia akan memberikan suatu amalan yang bersifat memaksa yaitu amalan yang diberikan oleh 
jin harus dikerjakan maka jin akan membantu apapun yang kita perintah,bila kita tidak mengerjakan 
maka jin itu tidak mau membantu lagi bila anda setuju dengan syaratnya maka jin itu jadi sahabat si 
pemanggil,dan setiap hari harus mendoakan jin itu dan pada hari tertentu menyediakan minyak 
tertentu atau membakar menyan dll. Sebagai tanda terimakasih dan mempererat persahabatan itu 
berlaku bagi bangsa jin muslim, bukankah sesama umat muslim adalah saudara. Dan bila 
memanggil bangsa selain jin muslim tentu syaratnya berbeda lagi sesuai dengan syarat yang berlaku 
pada bangsa jin itu.Dan untuk menghadapi bangsa Jin diperlukan doa atau mantra2 yang bisa 
membikin Jin itu takut,terbakar,terusir,atau sampai membunuh bangsa jin itu sendiri .Bagaimana 
peran Tenaga Dalam untuk mengusir Jin? Tenaga Dalam adalah suatu tenaga yang tersimpan dalam 
tubuh dalam prinsipnya Tenaga Dalam untuk kesehatan bukan untuk melawan bangsa Jin atau 
memasuki alam ghaib dengan aman,karena Tenaga Dalam kurang efektif bila berhadapan dengan 
bangsa Jin sekalipun Tenaga dalamnya sempurna,bila kita berhadapan dengan Jin lalu memukul Jin 
itu dengan Tenaga Dalam Jin itu tidak akan mati atau sakit yang parah, biasanya Jin bila dipukul 
dengan Tenaga Dalam hanya tepental saja dan Jin itu pasti akan membalas dengan pukulan2nya,bila 
anda menghadapi Jin yang sakti, sudah jelas anda akan dihajar habis habisan.Dalam sejarah 
nabi,tidak ada nabi dan rosul menggunakan Tenaga Dalam untuk menaklukan Jin ataupun 
memasuki alam ghaib tapi nabi dan rosul menggunakan doa atau mantra2 yang sudah tertulis dalam 
kitab baik Taurat,Zabur,Injil,ataupun Al Qur’an . Di dalam aliran kejawen pun para sesepuh jawa 
menggunakan mantra2 saktinya untuk menghadapi bangsa Jin ,bukan menggunakan tenaga 
dalam,karena beliau tahu Tenaga Dalam tidak efektif bahkan bisa mengancam jiwanya bila tetap 
menggunakan Tenaga Dalam ,Biasanya sesepuh jawa untuk menghadapi Bangsa Jin menggunakan 



ilmu Qulhu Geni,Qulhu Sungsang,Komara Geni,Inti Lebur Seketi,Qulhu Derga Balik dll. Karena 
ilmu2 itu bisa membakar bangsa Jin bahkan dalam radius 5 meter bila memiliki ilmu2 itu Jin sudah 
kepanasan dan tidak berani mendekat.Sesepuh jawa untuk mengobati gangguan Jin seperti : 
Kesurupan,santet,teluh,tenung dll.pasti menggunakan ilmu2 itu karena tidak terlalu mengeluarkan 
banyak tenaga.Dan biasanya untuk melihat tanda kehadiran atau memasuki alamnya bangsa Jin, 
sesepuh jawa menggunakan ilmu Suket Kolonjono.Sedangkan bangsa malaikat tidak bisa dilihat 
dengan ilmu Suket Kolonjono karena malaikat tingkatanya lebih halus dan lebih tinggi.Tetapi 
bangsa Malaikat dan bangsa Jin memiliki beberapa persamaan dalam kedatanganya atau 
kehadiranya. 

Dalam tanda2 kedatanganya antara bangsa MALAIKAT DAN JIN memiliki persamaan 
sebagai berikut : biasanya sebelum muncul ada angin sepoi2 tapi kadang2 anginya kencang ,lalu 
munculnya cahaya kadang putih ,merah ,biru dll,datangnya kabut yang menyelimuti ruangan bila 
dalam pemanggilan berada dalam ruangan, adanya perubahan alam seperti merah senja, 
kehijauan,atau putih biru , adanya goncangan seperti gempa bumi,adanya suatu makhluk yang 
mengelus atau memijat kita, barulah MALAIKAT ATAU JIN muncul untuk mengucap salam 
sebagai tanda kedatanganya. 

Bangsa MALAIKAT DAN JIN bisa untuk membantu : Memajukan usaha apapun,mengatasi 
kesulitan ekonomi,hutang,menarik harta karun,untuk uang bibit,untuk merubah kertas jadi 
uang,hipnotis,gendam,untuk pengasihan,mengembalikan orang pergi,merukunkan suami 
istri,mengembalikan pacar yang selingkuh,suami/istri yang selingkuh,mencari jodoh,memanggil 
saudara kembar,menjadi penyanyi,artis,pemimpin,disayang bos,atasan,di sayang semua orang,untuk 
mengumpulkan massa,kesaktian,trawangan,penyembuhan medis non medis dll.sesuai dengan 
kemampuan malaikat dan jin itu.Jadi bila kita sering berdoa kepada Allah maka kita akan selalu 
dapat pertolongan dari Allah,Entah melalui malaikat,jin,hewan,tumbuhan,sesama manusia atau 
benda mati .Tidak ada dalam sejarah dalam Al Qur’an Allah menolong manusia dibumi secara 
langsung sekalipun itu nabi dan rosul,baik mulai nabi Adam As sampai nabi Muhammad SAW.Bila 
ada yang mengatakan ditolong langsung oleh Allah itu adalah suatu kesombongan apalagi berani 
mengatakan bisa melihat Allah secara langsung.Dalam prinsipnya berdoa itu pasti dibantu oleh 
khodam baik Malaikat,jin dll.karena bacaan yang menggunakan tulisan arab,yang sesuai dengan Al 
Qur’an setiap hurufnya mengandung khodam malaikat dengan jumlah tertentu,bila menggunakan 
bahasa jawa atau bahasa lainya tapi tujuanya semua ke Allah yang ikut mendoakanya bisa malaikat 
atau jin bahkan bila kita membaca sahadat yang ikut mendoakan dan menyaksikan semua makhluk, 
baik benda mati ataupun yang hidup.Jadi mintalah apapun kepada Allah karena itu adalah hak anda 
sebagai hambaNYA dan setelah itu baru pasrahkanlah.Dan itulah beberapa fenomena2 ghaib yang 
sering kita jumpai baik di sengaja ataupun tidak sengaja yang sering kita jumpai di masyarakat. 
 

..:Menyingkap Fenomena Alam Ghaib:.. 
Alam ghaib adalah alam yang tidak bisa dilihat dengan panca indra biasa karena mempunyai 

sifat non materi.Walaupun tidak bisa dilihat dengan mata biasa tapi sebenarnya kita dapat 
merasakan keberadaan alam itu.Alam ghaib dibagi beberapa macam: 

 
1.Alam Malakut. 
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Alam Malakut adalah alam yang dihuni oleh bangsa Malaikat,bangsa Malaikat ini adalah 
bangsa yang tidak mempunyai nafsu,mereka hanya patuh kepada allah.Bangsa malaikat ini 
mempunyai tugas sendiri2 yang telah diberikan oleh Allah jadi didunia ini sudah ada yang mengatur 
sesuai tugas yang diberikan oleh allah pada malaikat dan malaikat hanya menjalankan 
perintah2Nya.Malaikat diciptakan oleh Allah dari Nur (cahaya),bangsa malaikat ini mempunyai 
kecepatan yang luar biasa sangat cepat,sedangkan bagi orang yang suka berzikir kepada allah maka 
senantiasa akan dikelilingi oleh berbagai malaikat,sehingga doa2 yang dipanjatkannyapun akan 
segera cepat dikabulkan.Dalam beribadahpun bangsa malaikat berbeda dengan manusia,bangsa 
malaikat senantiasa selalau berzikir kepada allah tanpa henti,sedangkan dalam ibadah sholat 
malaikat itu lain2 ada yang takbir tiada henti,ada yang rukuk tiada henti,ada yang sujud tiada 



henti,ada yang duduk tiada henti.Jadi sholatnya bangsa malaikat itu seperti itu berbeda dengan 
bangsa manusia.Bangsa malaikat itu juga tidak makan dan minum, bangsa malaikat juga akan mati 
bila datang hari kiamat dan juga akan dibangkitkan lagi.Bangsa malaikat juga bisa dipanggil oleh 
manusia atas izin allah,jika selalu berzikir kepada allah maka bangsa malaikat juga akan datang 
membantu hajatnya, juga bisa melalui berbagai ritual untuk memanggil bangsa malaikat dengan 
cara yang sudah diajarkan didalam Al Qur’an.Bangsa malaikat menyukai bau mewangian dan tidak 
menyukai bau busuk.Bau wangi yang disukai malaikat seperti minyak misik tertentu,zafaron, gahru 
dll.itupun harus murni bila ingin memanggil bangsa malaikat. 

 
2.Alam Jin.

Alam Jin adalah alam yang dihuni oleh bangsa jin,baik muslim atau non muslim.Bangsa Jin 
dan bangsa manusia kehidupanya hampir sama ,ada pendidikan,gedung,dll.Bangsa jin diciptakan 
dari Api,bangsa jin juga mempunyai kecepatan yang luar biasa sehingga dapat berpindah cepat dari 
satu tempat ketempat yang lain hanya dalam beberapa detik.Bangsa jin ini tidak bisa dilihat dengan 
mata biasa.Dialamnya bangsa jin bisa melihat bangsa manusia tetapi bangsa manusia tidak bisa 
melihat bangsa jin dari alamnya,karena sudah ada batas antara jin dan manusia.Dalam prinsipnya 
bangsa jin tidak bisa dilihat dalam wujud aslinya,karena bangsa jin itu sangat panas sekali bila 
dalam keadaan wujud asli kecuali yang melihat nabi dan rosul.Nabi Muhammad sendiri bisa dialog 
langsung dengan bangsa jin dengan wujud aslinya karena beliau seorang rosul,sebagai bukti jin itu 
ada dan bisa diajak dialog terdapat dalam surat Al Ahqaf,Al Jin dan surat lainya. Bangsa jin juga 
bisa merubah bentuk yang dia suka sehingga bangsa manusia bisa melihat bentuk jin walaupun 
bukan bentuk aslinya.Tidak hanya itu bangsa Jin juga bisa dipanggil dengan cara ritual tertentu.Ada 
yang pakai puasa ada yang tidak sama sekali sesuai dengan kemampuan seseaorang.Bila seseorang 
sudah mempunyai kemampuan tinggi maka orang itu tidak perlu puasa dan ritual yang aneh2.Orang 
yang menguasai ilmu hikmah dan ilmu khodam akan mudah sekali memanggil bangsa jin asalkan 
sudah memenuhi syarat pemanggilan.Bangsa jin yang bisa dipanggilpun jin tertentu juga dan 
biasanya jin yang dipanggil itu mempunyai kemampuan yang berbeda beda.Bangsa jin pun juga 
suka bau yang wangi ada juga yang suka bau busuk,khusus jin muslim biasanya menyukai bau yang 
wangi.Bahkan bila kita mempunyai ilmu yang tinggi atas izin Allah maka kita bisa menyuruh 
apapun pada bangsa jin dan bukan kita yang diperbudak oleh bangsa jin.Jadi bila ingin ber 
hubungan dengan bangsa alam ghaib persiapkanlah baik fisik atau mental agar kita mudah dalam 
memanggil dan mencari Guru spiritual yang menguasai ilmu tentang hal2 yang berhubungan 
dengan makhluk ghaib.Dialam jin alat penerangan Mirip lampu TL,jadi dialam jin tidak ada 
matahari bila dialam manusia siang dialam jin malam,Kelak bila anda bisa memasuki alam ghaib 
insya allah akan membuktikan sendiri tentang ciptaan Allah ini.Dan ciri2 utama orang yang 
bertaqwa adalah mengimani yang ghaib baik malaikat,jin,surga,neraka atau sesuatu yang ghaib 
lainya.Semoga dengan uraian yang singkat ini bisa menambah wawasan tentang alam ghaib dan 
menambah keimanan kita Pada Allah..Amin. 
 

..:Aji Mahkota Alam:.. 
Wasilah Aji Mahkota Alam 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Ilmu ini berasal dari seorang habib di Singapura bernama Habib Nur Palmer dan wasilah 
ilmu khodam Syekh Abdul Qodir Jaelani. 

Ilmu ini termasuk jenis ilmu kanuragan versi hikmah tenaga dalam tingkat tinggi yang dapat 
diperoleh hanya dengan pengijasahan khusus dari orang yang benar-benar menguasi ilmu 
pamungkas/kunci ilmu ini. 

Penulis sendiri mendapatkan ilmu ini dari seorang Kyai sepuh di daerah Lereng Sindoro 
bernama Kyai Armyn dayam Afandi. 

Besar harapan saya agar dapat dijalankan dengan baik dan bermanfaat untuk diri sendiri 
maupun orang lain. 
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Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 



Syarat Penguasaan agar lebih berdaya guna.
1.Suci hati, yakni mulut bergerak tapi hati dan pikiran tidak melayang kemana-mana.  
2.Bersungguh-sungguh dan ikhlas.  
3.Berprasangka baik pada Allah SWT.  
4.Tidak berdoa untuk perkara yang dilarang atau mustahil, seperti berdoa agar diberi uang sekarung 
langsung ada dihadapannya.  
5.Menghadap kiblat dengan perasaan takut dan rendah diri.  
 
Dasar Pengijasahan:
“Seseorang diberi ilmu oleh Allah kemudian ia menyembunyikannya maka Allah akan 
mencambuknya pada hari kiamat dengan cambuk dari api”. (HR. Dailamy). 
“Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, hendaklah 
kamu menerangkan isi kitab (ilmu) kepada sesama dan janganlah menyembunyikannya” (QS: Ali 
Imron 187). 
Tata cara ritual Aji Mahkota Alam :
– Illa hadroti Al Faatihah Kepada Syekh Abdul Qodir Jaelani 1x 
– Illa hadroti Al Faatihah Kepada alim ulama yang masih hidup maupun yang telah wafat 1x 
– Illa hadroti Al Faatihah Kepada wali sembilan di tanah Jawa 1x 
– Illa hadroti Al Faatihah Kepada kaum muslimin dan muslimat 1x 
– Illa hadroti Al Faatihah Kepada malaikat mughorobin 1x 
– Illa hadroti Al Faatihah Kepada Kedua Orang tua 1x 
– Illa hadroti Al Faatihah Kepada hajat kita 1x 
 
Ritual pokok harus dijalani 7 hari berturut-turut tidak boleh putus, apabila putus diulangi dari awal 
lagi. 
Waktu ritual adalah sehabis sholat Isya dan harus sholat Isya terlebih dahulu, disarankan antara 
pukul 22.30 – 02.00 wib, tapi pada dasarnya waktunya bebas asalkan sehabis sholat Isya’. 
Bacaan pokok. 
1.Baca Surat Al Faatihah, 3 kali.  
2.Surat Al Issra ayat 81.  
“waqul jaa al haqqu wadzahaqolbaathil, innalbaathila kaanadzahuuqoo” 3x. 
3.Subhanallahi wal hamdulillah, walaa illa ha illallah wa allahu akbar, 3 kali  
4.Hasbunalloh wanimal wakil ni’mal maula wani’mal nasir 3x  
5.Surat Al Ikhlas, 3 kali.  
6.Berdoa angkat tangan.  
Bunyinya: 
Ya Alloh, sibukkanlah anggota tubuh kami siang maupun malam, kapanpun dan dimanapun, selalu 
mengingatmu. Ya Alloh berikanlah kami kebahagiaan, ya Alloh berikanlah kami rizki, ya Alloh 
berikanlah kami keselamatan dan keteguhan iman. Ya Alloh masukkanlah kekuatan Aji Mahkota 
Alam ke dalam darah daging jiwa dan raga hamba, dan bukakanlah daya gaib hamba. Kun kau 
berkata kepadaku, fayakun terjadilah kepadaku. Amin ya robbal ‘alamin 
Kemudian baca wirid di bawah ini (Harus Hafal).
1.A’uu dzubillaa himinasysyaithoo nirrojiim (Ta’awudz), 7 kali.  
2.Bismillaahirrohmaanirrohiim (Basmallah), 7 kali  
3.Asyhaduallaa illahaillaullooh, wa asyhaduanna muhammadarrosuululloh (Syahadat), 7 kali  
4.Asthoghfirulloohal’adziim (Istighfar), 101 kali  
5.Shollalohu alla Muhammad (Sholawat), 101 kali  
6.Laa illaaha illaulooh (Tahlil), 101 kali  
7.Lahaula walaa quwata illa bila hil ‘aliyil’adziim, 101 kali  
8.Ya Alloh Ya Qodim, 101 kali  
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9.Berdoa: Robbanaa laatuziq quluubanaa ba’da idz hadaitana, wahab lanaa miladunka rohmatan 
innakaa anta wahaab. 3x Amiin yarobbal alamiin. 



Keterangan.
Untuk dzikir kepala dan badan gerakkan ke kanan dan ke kiri dengan khusyuk. Untuk proses 
pemasukan energi mahkota alam dan penyelarasan dengan pendamping gaib secara otomatis. 
 
Bacaan kunci penggunaan
1.a’uu dzubillaa himinasysyaithoo nirrojiim (Ta’awudz), 1 kali.  
2.Bismillaahirrohmaanirrohiim (Basmallah), 1 kali  
3.Asyhaduallaa illahaillaullooh, wa asyhaduanna muhammadarrosuululloh (Syahadat), 1 kali  
4.Asthogfirulloohal’adziim (Istighfar), 3 kali  
5.Shollalohu alla Muhammad (Sholawat), 3 kali  
6.Laa illa ha illaulooh (Tahlil), 3 kali  
7.Doa “Ya Allah saya mohon … (sebutkan energi yang diinginkan), perantara, tujuan,waktu.  
8.Lahaula walaa quwata illa bila hil ‘aliyil’adziim, 3 kali  
 
Ciri-ciri masuknya Aji Mahkota Alam: 
- Hati lebih tenang dan punya keberanian. 
- Wajah lebih bersinar 
- Tidak mudah lelah 
- Tubuh merasa hangat atau dingin 
- Melihat bayangan gaib, terkadang mendengar suara-suara gaib yang jauh. 
Tapi walaupun tidak merasakan hal diatas aji mahkota alam tetap masuk dan siap untuk bekerja 
untuk anda. 
Sebagian ilmu bereaksi otomatis. Seperti:
- Orang benci jadi sayang 
- Lebih berwibawa 
- Kebal senjata tajam dan pukulan (keselamatan) 
- Mata batin lebih peka 
- Banyak orang akan lebih dekat, sehingga mempermudah dalam segala hal. 
- Diberi jalan kemudahan untuk segala hal. 
- Menetralisir hawa negatif secara otomatis. 
- Insya Allah dapat memperoleh bisikan gaib petunjuk untuk menyelesaikan masalah diri sendiri 
maupun orang lain. 
 

..:Benteng Badan Gaib:.. 
Setiap selesai Sholat Fardhu atau setiap malam bacalah. “Laa ilaaha illallaah” 11x dengan 

1x menahan nafas. Ulangi semampu anda. Ini adalah selembut-lembut dan sedahsyat-dahsyatnya 
benteng dan senjata gaib. Semakin sering anda menamalkan, InsyaAllah, anda akan semakin 
sempurna. Apabila anda sanggup mendawamkan/membaca terus-menerus, insyaAllah akan banyak 
rahasia langit yang dan bumi yang dibukakan untuk anda. 

 
..:Ilmu Lembu Sekilan:.. 

Lembu sekilan adalah ilmu yang paling efektif untuk menjaga kselamatan lahir dan batin, 
karena sifatnya yang lentur, molor seperti karet. Dengan ilmu ini Inys Allah semua pukulan, senjata 
tajan, keroyokan tidak akan satupun yang mengenai tubuh. Berfungsi juga untuk menjaga 
keselamatan di darat, laut dan udara. Untuk keselamatan mutlak. Untuk mengaktifkan ilmu ini yang 
telah kami isikan dalam tubuh saudara. Bacalah : 
“Assalamu alla manitaba billa imlaa, assalamu alla manitabba billa imdaad, assalamu alaikum 
ya miftahu billa imdadih. Baca 3x sebelum keluar rumah.”
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..:Pemagaran Gaib:.. 
Cara I 
• Ambil 5 buat batu , lalu setiap batu bacakan Al Fatihah 7x, Al Ikhlas 3x, Al Falaq 1x, Al 
Mulk 1x, ayat kursi 1x, dan sholawat 10x, kemudian tiupkan pada batu tersebut. 1 rangkaian doa 
untuk 1 batu.  
• Setelah itu tanamlah 4 batu di pojok, dan 1 batu di tengah tempat yang dituju.  
Cara II 
Bila ada pengemis berilah ia uang seikhlasnya dan suruh dia diam sejenak, kemudian anda ambil 
kayu atau bambu, lalu sejajarkan dengan pengemis itu dari tanah sampai patahkan kayu tersebut 
kemudian ditancapkan pada pekarangan. 
Bacakan doa Nur Nurbuwwah 1x
Bila ada orang yang berniat jahat, maka tidak akan berhasil, karena merasa ada orang di pekarangan 
tersebut. 
 

..:Mengetahui Dan Berkomunikasi Dengan Isi Pusaka:.. 
Bacalah doa Nur Nubuwwah 1x dan berdoa “Yaa Allah, bukakanlah tabir gaib untuk hamba 

guna mengetahu isi pusaka ini, amin”. Tiupkan ke telapak tangna kanan kemudian membaca Surah 
Al Fatihah 1x, Surah Al Ikhlas 3x, Surah Al Falaq 1x, Surah An Naas 1x, Dua Kalimat Syahadat 
1x, Laa hawla walaa quwwata illaabillaahil ‘aliyyil ‘adziim 3x. Tiupkan ke telapak tangan tadi 3x. 
Arahkan telapak tangan tersebut ke pusaka (jangan sampai menyentuh, cukup didekatnya). Tariklah 
nafas sambil membaca Laa hawla walaa quwwata illaabillaahil ‘aliyyil ‘adxiim. Tahan nafas 
dengan niat menarik isi pusaka. Jika batin anda merasa telah menangkap sesuatu atau sesuatu 
menerpa telapak tangan, segera genggam. Dalam keadaan tergenggam, tangan dan genggaman agak 
dilemaskan, kemudian ajukan pertanyaan kepada sesuatu di dalam genggaman anda. 
Contoh: Apakah kamu isi pusaka ini? Apakah kamu jin? Apakah kamu kekuatan alam? Apakah 
kamu kekuatan energi Ilahiyah? Apakah kamu berguna untuk kewibawaan? Dll. 

Apabila genggaman tangan anda bergerak ke depan atau mengangguk, itu berarti “Ya”, bila 
ke kanan atau kmenggeleng itu berarti tidak. Setelah selesai, kembalikan isi pusaka. Caranya buka 
genggaman, tiupkan ke telapak tangan 3x sambil diarahkan ke pusakan dan mengucapkan Laa 
hawla walaa quwwata illaabillaahil ‘aliyyil ‘adziim. 

Dengan cara ini kita dapat memindahkan khodam dari satu pusaka ke pusaka yang lain. 
Ingat!!! Tidak boleh meminta atau menggantungkan harapan atau keyakinan kepada khodam. 
Mereka tidak punya kuasa apa-apa karena kekuasaan hanya milik Allah SWT. Hidup, mati, dan 
rizki semua makhluk termasuk khodam juga jin sesungguhnya ada di tangan Allah. 

 
..:Menyerap Energi Metafisis:.. 

Duduk bersila dengan kedua tangan terbuka menghadap ke atas diatas paha. Bayangkanlah 
sumber energi yang akan diserap, diantaranya energi bumi, air, api, angin, matahari, bulan, meteor 
dan bintang. Bacalah Do;a Nur Nubuwwah 1x dan berdo’a “Ya Allah, berikanlah kepada hamba 
Energi Metafisis dari Energi … (sebut yang diinginkan seperti energi bumi, matahari dll). 
Berikanlah manfaat dan kebaikan yang banyak untuk hamba, amin”. Tarik dan tahanlah nafas 
selama mungkin. Bayangkan dan rasakan adanya energi yang masuk melalui telapak tangan. Dalam 
hati membaca Yaa Allah Yaa Lathiif sebanyak-banyaknya. Ulangi sebanyak yang anda inginkan. 
 

..:Menyingkirkan Mendung atau Hujan:.. 
Bacalah Do’a  Nur Nubuwwah 1x dan berdo’a “Yaa Allah dengan membawa barokah do’a 

Nur Nubuwwah yang hamba baca ini, saya mohon singkirkanlah mendung atau hujan ini (pilih 
salah satu) sampai … (sebut nama hajat) selesai, amin”. 
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..:Pesugihan Putih:.. 
Cara 1.
Pada malam Jum’at Kliwon taburkan segenggam beras diperempatan jalan tepat sambil membaca 
doa di bawah ini: 
“Bismillahirrohmanirrohiim allahuma yaa ghoniyyu ya hamidu yaa mubdi’u yaa mu ‘iidu ya 
rohimu ya waduudu ya fa’aalu lima yuriidu aghninii bihalaa ika anharoomika wa bifadhlika  
ammansiwaka”. 
 
Cara 2
Setiap hari weton anda buatlah bubur kacang merah dan bacakan ayat dibawah ini 113x kemudian 
tiupkan ke bubur. Kemudian makanlah bubur tersebut, dan yang lainnya dibagikan pada orang lain, 
dengan niat syukuran. 
“Bismillahirrohmaanirrhiim Allaahumma ya man huwa yaktafii an jamii’I kholqihi wala 
yaktafii anhu ahadun minhu kholqihii ya aha da man laa ahada lahu inqitho ar rojaa’u illa 
minka a khoobatil amaalu illa fiika wa sadatiththuruqu illaa ilaika ya ghoyyaatsul 
mustaghiitsiina”. (aghitsni 7x) 
Untuk cara 1 dan cara 2 dilakukan selama 9 kali ritual dalam waktu 9 bulan, atau 1 bulan 1 kali 
ritual. 
 
Cara 3
Selama 40 hari berturut-tutur bacalah “BARHATIIHIN” 100 x pada waktu malam hari, dan jam 
yang sama. 
Hari terakhir baca, biyaywahnin biyaywahnin, bisamsiimin bisamsiimin baylahnin baylahnin 
sabrooyuusyin sabrooyuushin syaimuusyin syaimuusyin shoiyyin ka’iyyin armayaalin ya manil 
asiiru hlaihi yasiir ulthuf bii wa yasiirli kulla asiir bihaqqil basyiirin nadziirin sayyidina 
muhammadin shollallahu ‘alaihi wassalam. (1000x), Jika ketiga cara diatas dapat saudara 
laksanakan dengan baik, maka khodam-khodam malaikat, atas izin Allah senantiasa mendoakan 
kesejahteraan dan kelimpahan rejeki kepada saudara. Bidzinillah. Tapi jangan lupa tetap harus ada 
usaha lahiriah dari saudara. 
 

..:Silat Kontak:.. 
Silat Karomah/Bela Diri Setrum/Bela Diri Kontak/Silat Ghaib
Berwudhulah terlebih dahulu. Carilah tempat yang lapang dan mintalah seorang kawan untuk 
mengawasi. Kosongkan pikiran dan pejamkan mata. Bacalah: 
1.Basmalah 1x.  
2.Illa hadroti Rosulullah Muhammad SAW, Bacalah Al-Fatihah 1x.  
3.Ila hadroti Syeh Abdul Qodir Jaelani radliyallahu anhu, Bacalah Al-Fatihah 1x  
4.Do’a Nur Nubuwwah 1x.  
5.Berdo’a “Ya Allah, berikanlah kepada hamba kebaikan dan berkah dari karomah Syeh Abdul 
Qadir Jaelani untuk memainkan Jurus … (sebut nama jurus yang diinginkan seperti jurus macan, 
thai chi dll), amin”.  
6.Baca terus menerus Yaa Allah Yaa Lathiif.  
Perlahan-lahan tangan anda akan bergerak memainkan jurus yang diinginkan. Bila ingin 
menyudahi, bacalah istigfar 3xsambil mengusap wajah. Bila berlum berhasil, cobalah terus. Dalam 
keadaan terdesak, kekuatannya akan bekerja secara otomatis dan dapat digunakan untuk bertempur 
di alam nyata maupun alam gaib. 
 

..:Memagari Rumah atau Memagari Orang:.. 
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Siapkan satu gelas air. Untuk memagari rumah, bacalah Do’a Nur Nubuwwah 1x. kemudian 
berdo’a “Ya Allah. Hamba berniat menggunakan kekuatan gaib yang ada di dalam diri hamba. 
Hamba mohon dengan perantara air ini, lindungilah rumah/sawah/kebun … bin … (nama dan 
nama bapaknya) dari kejahatan kasar dan halus, amin”. Kemudian tiupkan 3x pada sebotol air. 



Gunakan air untuk menyiram sekeliling rumah. insyaAllah akan terlindung dari kejahatan halus, 
pencurian, perampokan dll. Bila ada yang berniat jahat maka ia akan bingung dan tidak dapat 
pulang. Namun jangan disakiti atau dizalimi. Berilah ia makan. Kalau ada kelebihan uang, berilah 
dia uang dan tunjukkan jalan pulang. Ingat! Tidak boleh disakiti, melainkan disadarkan. 
Untuk memagari orang caranya sama, hanya tidak perlu menggunakan kata rumah atau alamat. Air 
digunakan untuk minum dan mandi. 
 

..:AMALAN DOA KILAT MUSTAJAB:.. 
Bangun di tengah malam, ambil wudhu, kemudian lakukan sholat sunnah 2 roka’at di dalam sholat 
sehabis membaca Al Fatehah boleh membaca surat/ayat yang dihapal atau bisa juga membaca ayat 
ini : “Amman yujiibu mudhthorro idzaa da’aahu wa yaksyifusy syuuk, wa yaj’alakum khulafaa-al 
ardhi a ilaahum ma’allooh, qoliilan maa tadzakkaruun”. dan atau ayat berikut : “wa dzan nuuni idz 
dzahaba mughodhiban fadhonna an lan naqdiro’alaihi fa naa daa fidh dhulumaati an laa ilaaha 
illaa Anta subahaanaKa innii kuntu minadh dhoolimiin fastajabnaa lahuu wa najjainaahu minal 
ghommi wa kadzalika nunjil mukminiin”, 
Sehabis sholat tadi:  
wirid Yaa Huw ALLOH 1511 x  
(didalam hati/pikiran berdoa apa hajatnya/niatnya/doanya dan atau berdoa lagi dengan bahasa 
masing-masing setelah wiridnya mencapai 1500 x ) 
 
Kemudian baca pujian : 
“la ilaaha illaloh walloohu akbar subhaanalohi wa bihamdihi astaghfirulloh, la haula wa la 
quwwata illa billaah, Huwal Awwalu wal aakhiru wadh dhoohiru wal baathinu bi yadihil khoir 
yuhyii wa yumiitu wa Huwa ‘ala kulli syai-ing qodiir”.
 
Kemudian beristighotsah : 
-pendek :  
“Ya Hayyu Ya Qoyyum bi rohmatiKa astaghiits”3x. 
-panjang :  
“Allohumma (Ya Waduud 3x), ya dzal ‘arsyil majiid, ya mubdi-u ya mu’iid, ya fa’aalu limaa yuriid, 
As-aluKa bi nuuri waj hiKal ladzii mala-a arkaana ‘arsyiKa, wa bi qudrotiKal latii qoddarta bihaa 
‘alaa jamii’i kholqiKa wa birohmatiKal latii wasi’at kulla syai-in laa ilaaha illaa Anta bi 
rohmatiKa astaghiits Yaa ghoyyaatsal mustaghiitsiina, (Aghitsnii 3x)”. 
 

..:MENDATANGKAN SERIBU HAJAT:.. 
-wudhu sebaik-baiknya boleh juga mandi dulu, berpakaian suci, 
-sholat 2 roka’at di tengah malam 
roka’at pertama : sesudah Fatehah membaca Al Kafirun 10 x, 
roka’at kedua : sesudah Fatehah membaca Al Ikhlas 10 x, 
sesudah salam lalu sujud diluar sholat tadi, di dalam sujudnya membaca : 
“Subhanalloh wal hamdulillah wa la ilaaha illalooh walloohu akbar la haula wa la quwwata illa 
billaah” 10 x 
“Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiroti hasanah wa qinaa ‘adzaaban naar”,, 

 
..:Wirid Syekh Muqotil bin Sulaeman:.. 

(dibaca setiap sesudah sholat subuh 100 x) dengan hati yang khusyuk, secara rutin terus-menerus, 
kemudian memohon kepada Alloh apa yang diharapkan, maka insya Alloh berhasil dan dikabulkan. 
“Bismillahir rohmaanir rohiim”.
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“Wa lahaula wa la quwwata illa billaahil ‘aliyyil ‘adhiim, Alloohumma innii as-aluKa ya qodiim 
ya daa-im, ya fardu ya witru, ya ahad ya shomad, ya hayyu ya qoyyuum, ya dzal jalaali wal ikroom, 
fa in tawallau fa qul hasbiyalloohu la ilaaha illaa Huwa ‘alaihi tawakkaltu wa Huwa robbul ‘arsyil 
‘adhiim”.100x. 



..:Amalan untuk mendapatkan ilmu, anugerah / karunia, rahmat, ampunan dan petunjuk:.. 
(disebutkan dalam kitab “khazinatul asrar” halaman 188, bahwa ada suatu wirid yang berfaedah 
untuk menghasilkan keinginan, mendatangkan hajat, menolak bencana, mengalahkan musuh dan 
meninggikan derajat. Wirid ini telah disepakati oleh Sayid Ja’far shodiq, Abu yazid al basthami, 
Abu Hasan al hirqani dan imam-imam yang lain, tentang faedahnya yang agung dan rahasianya 
yang mentakjubkan untuk mendatangkan hajat. Mereka telah mengamalkannya dan membuktikan 
kemujarabannya. Wiridnya adalah : 
a. Membaca istighfar 100 x (astaghfirullohal adhiim) 
b. Surat Al Fatehah 7 x 
c. Sholawat atas Nabi Saw 100 x (Allohumma sholli ‘ala sayyidina Muhammad) 
d. Surat Alam Nasyroh/Al Insyiroh 79 x 
e. Surat Al Ikhlas 1001 x 
f. Surat Al Fatehah 7 x 
g. Sholawat atas Nabi Saw 100 x. 
Kemudian memohon kepada Alloh apa hajatnya dan kebutuhan yang diperlukan, maka dengan izin 
Aloh hajatnya dikabulkan, tidak lebih dari 4 hari. Dan kalau wirid itu dilakukan setiap hari secara 
rutin hingga 7 hari, maka lebih mujarab dan mustajab. 
NB : BAGI YANG BERMINAT DAN YAKIN DENGAN WASILAH AMAL SHOLEH (AMALAN INI) 
SILAKAN MENGAMALKANNYA, 
 

..:Tata Cara Tawassul Dalam Mengamalkan Ilmu Hikmah (Pertama):.. 
Sebelum membaca amalan ilmu Hikmah yang kalian inginkan baik amalan setelah selesai sholat 

fardhu atau sholat hajad dan tahajud, kalian terlebih dahulu harus melakukan tawassul dengan aturan sebagai 
berikut : 
 
1. Ilaa Hadroti Rasuulullaah Sayyidinaa Wa Maulaanaa Nabiyyil Musthafaa Muhammadin Shallallaahu 
‘Alaihi Wasallam, Al - Faatihah ...... (bacalah Surat Al – Fatihah 3 kali). 
2. Asyhadu Allaa Illaaha Illallaah, Wa Asyhadu Annaa Muhammadar Rasuulullaah ...... (bacalah sebanyak 3 
kali). 
3. Allaahumma Shalli Wa Sallim Wa Baarik ‘Alaa Sayyidinaa Muhammadin, Wa ’Alaa Alaihii Wa 
Shahbihii Wa Sallim  (bacalah sebanyak 11 kali). 
4. Ilaa Hadroti Waliyyullaah Syaikh Muhyiddin Abdul Qodir Al - Jailani Radhiyallaahu ‘Anhu, Al – 
Faatihah ...... (bacalah Surat Al – Fatihah 3 kali). 
5. Ilaa Hadroti Waliyyullaah Sayyid Ahmad Anwasy Asy - Syariif Radhiyallaahu ‘Anhu, Al – Faatihah ...... 
(bacalah Surat Al – Fatihah 3 kali). 
6. Ilaa Hadroti Rijalullaah Sayyidinaa Syaikh Imam Muhyiddin Ma’rifatullaah Al – ‘Arsy Radhiyallaahu 
‘Anhu, Al – Faatihah ...... (bacalah Surat Al – Fatihah 7 kali). 
7. Wa Ilaa Khushushon Haajatii ...... (sebutkan nama ilmu Hikmah yang akan di kuasai) Lillaahi Ta’aala, Al 
– Faatihah  (bacalah Surat Al – Fatihah 1 kali). 
8. Bismillaahirrahmaanirrahiim. 
9. Allaahumma Innii Atawassalu ‘Anis Sayyidii Ahmad Anwasyisy Syariif Wa ‘Anisy Syaikhi Imam 
Muhyiddiin Ma’rifatullaahil ‘Arsyii Bihizbil Ghautisyahika Wabikaraamatiha Wassalaamatiha 
Wal’aafiyatiha, Wabihurmati Jamaalikal Baaqii Wawajhikal A’zhami Wabihurmati Nabiyyinaa 
Muhammadin Shallallaahu ‘Alaihi Wasallam Antaqdhiya Haajatii Untuk ...... (sebutkan nama ilmu Hikmah 
yang akan di kuasai). 
10. Kemudian mulailah membaca amalan ilmu Hikmah yang diniatkan sesuai dengan jumlah yang telah 
ditetapkan. 

 
 

..:Cara Mengamalkan Setiap Ilmu Hikmah Tanpa Puasa:.. 
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Jika kalian ingin mengamalkan ilmu Hikmah yang saya ijazahkan tanpa harus menjalani 
puasa sunah sedikit pun. Dan cukup dengan hanya mengamalkan amalan ilmu Hikmahnya setiap 
selesai sholat fardhu dan sholat hajad / tahajud saja. Maka perpanjanglah hari pengamalan ilmu 
Hikmah tersebut dengan aturan sebagai berikut : 



1. Puasa sunnah 3 hari = Diganti pengamalan tanpa puasa selama 9 hari. 
2. Puasa sunnah 5 hari = Diganti pengamalan tanpa puasa selama 17 hari. 
3. Puasa sunnah 7 hari = Diganti pengamalan tanpa puasa selama 21 hari. 
4. Puasa sunnah 9 hari = Diganti pengamalan tanpa puasa selama 33 hari. 
5. Puasa sunnah 11 hari = Diganti pengamalan tanpa puasa selama 41 hari. 
6. Puasa sunnah 17 hari = Diganti pengamalan tanpa puasa selama 57 hari. 
7. Puasa sunnah 21 hari = Diganti pengamalan tanpa puasa selama 69 hari. 
8. Puasa sunnah 33 hari = Diganti pengamalan tanpa puasa selama 87 hari. 
9. Puasa sunnah 41 hari = Diganti pengamalan tanpa puasa selama 100 hari. 
         Selama pengamalan ilmu Hikmah, baik sholat fardhu atau pun sholat hajat / tahajud tidak 
boleh tertinggal sekali pun. Jika tertinggal, maka pengamalan harus diulang kembali dari awal. 
         Agar kemampuan ilmu Hikmah tetap terawat dan mudah digunakan, setelah selesai puasa 
sunnah amalannya tetap dibaca setiap selesai sholat fardhu sebanyak 3 / 7 / 21 kali. 
 

Ilmu Hikmah Jaulah Ruh 
Amalan ini berguna untuk melakukan perjalan sukma ke alam astral, alam jin, alam 

anwar, alam barzah dan alam manusia (bumi). 
 

Syaratnya puasa sunnah selama 11 hari, dan amalannya dibaca 21 kali setiap selesai 
sholat fardhu dan 333 kali pada malam hari setelah sholat hajad. 
 
Amalannya : “Bismillaahirrahmaanirrahiim. Rabbi adkhilnii mudkhala shidqin wa-akhrijnii 
mukhraja shidqin, wa aj'al lii min ladunka sulthaanan nashiiraan. Waqul jaa-al haqqu 
wazahaqal baathilu innal baathila kaana zahuuqaan.” 
Cara penggunaannya, amalan cukup dibaca 21 kali saja sambil duduk bersila atau berbaring. 
 

Ilmu Hikmah Faham Lisan 
Amalan ini berguna untuk menguasai berbagai bahasa asing seluruh dunia secara cepat 

dan mudah. 
Syaratnya puasa sunnah selama 21 hari, dan amalannya dibaca 21 kali setiap selesai sholat 
fardhu dan 131 kali pada malam hari setelah sholat hajad. 
 
Amalannya : “Bismillaahirrahmaanirrahiim. Iqra’ bi-ismi rabbikal ladzii khalaqa. Khalaqal 
insaana min 'alaqin. Iqra’ warabbukal akramu. Alladzii 'allama bilqalami. 'Allamal insaana maa 
lam ya'lam.” 
Cara penggunaannya, amalan cukup dibaca 1 kali saja sambil menahan nafas dan mendekap 
badan ketika akan berbicara bersama orang asing atau membaca teks berbahasa asing. 
 

Ilmu Hikmah Gerbang Alam 
Amalan ini berguna untuk menembus dimensi alam astral jin beserta badan raga (fisik) 

sekaligus. 
Syaratnya puasa sunnah selama 7 hari, dan amalannya dibaca 100 kali setiap selesai sholat 
fardhu dan 1000 kali pada malam hari setelah sholat hajad. Diamalkan dalam ruangan yang 
gelap gulita. 
Amalannya : “Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alaa ya'lamu man khalaqa, wahuwal lathiiful 
khabiiru.” 
Cara penggunaannya, amalan cukup dibaca 100 kali dalam ruangan yang gelap gulita. 

 
Ilmu Hikmah Uang Berkah 

Amalan ini berguna untuk memunculkan uang secara ghaib dan tiada habis - habisnya 
dari sisi Allah yang halal untuk dipakai. 
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Syaratnya sediakan kantong uang yang terbuat dari kain mori putih, lalu isi didalamnya 
perak tipis 3 gram dan uang sebesar 40 buah uang 10 ribu. Kemudian puasa sunnah selama 
21 hari, dan amalannya dibaca 111 kali setiap selesai sholat fardhu dan 570 kali pada malam 
hari setelah sholat hajad pada kantong uang tersebut. 



Amalannya : “Bismillaahirrahmaanirrahiim. Wamay yattaqillaaha yaj'al lahu makhrajaan. 
Wayarzuqhu min haytsu laa yahtasibu, waman yatawakkal 'alallaahi fahuwa hasbuhu, inna 
allaaha baalighu amrihi qad ja'alallaahu likulli syai-in qadraan.” 
 

Setelah selesai, sedekahkanlah 10 lembar uang didalam kantong tersebut ke 10 tempat 
yang berbeda. Insya Allah akan tak lama kemudian akan muncul uang ghaib yang sangat 
banyak dalam kantong tersebut. 
 

Ilmu Hikmah Khodam Kursi 
Amalan ini berguna untuk mengundang dan menjalin persahabatan dengan 7 orang 

malaikat yang menjadi Khodam dari Ayat Kursi. 
          Syaratnya puasa sunnah selama 7 hari, dan amalannya dibaca 187 kali setiap selesai 
sholat fardhu dan 1000 kali pada malam hari setelah sholat hajad. 
          Amalannya : “Bismillaahirrahmaanirrahiim. Allaahu laa ilaaha illaa huwal hayyul 
qayyuumu, laa ta’khudzuhu sinatuw walaa nawmun, lahu maa fiis samaawaati wamaa fiil ardhi 
man dzaal ladzii yasyfa'u 'indahu illaa bi-idznihi, ya'lamu maa bayna aydiihim wamaa 
khalfahum walaa yuhiithuuna bisyay-in min 'ilmihi illaa bimaa syaa-a, wasi'a kursiyyuhus 
samaawaati wal ardha walaa ya-uuduhu hifzhuhumaa wahuwal 'aliyyul 'azhiimu.” 
         Pada malam terakhir, insya Allah 7 orang khodam ayat Kursi tersebut akan datang dan 
siap untuk membantu semua hajad. 

 
Ilmu Hikmah Hidangan Langit 

Amalan in berguna untuk mendatangkan makanan dan rezeki dari langit disisi Allah 
melalui perantaraan 2 / 4 orang malaikat yang mengenakan mahkota emas dan jubah 
berhiaskan permata yaqut. 
          Syaratnya adalah puasa sunnah selama 21 hari didalam sebuah kamar yang bolong 
langit – langit atapnya, sehingga dapap melihat langit dari dalam rumah. Selama puasa, pada 
malam harinya setelah sholat hajat / tahajud, amalan pertama dibaca 1000 kali dan amalan 
kedua 21 kali. Setelah selesai puasa selama 21 hari, pengamalan ilmu ini harus diteruskan 
hingga sampai 100 malam. 
 
Amalan pertamanya adalah : surat Al – Maa’idah ayat 114 (mulai dari kalimat “Allaahumma”). 
Amalan keduanya adalah : surat Al – Maa’idah ayat 115. 
        Insya Allah pada malam ke 100 atau sebelum itu, akan datang 2 / 4 orang malaikat dari 
langit dengan membawa hidangan makanan (buah – buahan) dan minuman (madu dan susu) 
dari nampan emas. Kemudian katakanlah kepada malaikat tersebut : “Bukankah Rasul kami 
(Muhammad S.A.W) telah melarang umatnya makan dan minum dengan nampan yang terbuat 
dari emas ?” Maka nanti para malaikat itu akan kembali lagi kelangit dan kemudian turun 
kembali ketempat kalian dengan membawa makanan dan minuman tadi, namun dengan 
nampan biasa. Dan kemudian memberikan beberapa batang emas murni sebagai ucapan 
selama dari ujian mereka. 
      

Ilmu Hikmah Khadam Yaa Siin 
Amalan ini berguna untuk mengundang dan menjalin persahabatan dengan salah satu 

malaikat dari 17 khodam surat Yaa Siin yang bernama Abdul Syiral. 
          Syaratnya adalah puasa sunnah selama 7 hari. Pada malam harinya sholat sunnah 
hajad / tahajud lah sebanyak 2 raka’at dalam ruang khalwat atau masjid yang gelap gulita. 
Setiap raka’at, setelah membaca surat Al – Fatihah bacalah surat Yaa Siin 1 kali. Setelah 
salam bacalah surat Yaa Siin sebanyak 3 kali. Setiap sampai pada ayat 1, pembacaannya di 
ulang sebanyak 100 kali dan ketika sampai pada ayat 58 pembacaannya diulangi sebanyak 
333 kali. 
         Setelah semuanya selesai, langsunglah pura – pura tidur atau tidur sungguhan ditempat 
tersebut dengan wajah dan badan menghadap ke arah kiblat. Insya Allah nanti akan datang 
seorang malaikat yang menjadi khodam surat Yaa Siin dan membangunkan kalian, kemudian 
ajaklah berkenalan. Khodam ini siap untuk membantu semua persoalan kalian, dengan ijin 
Allah s.w.t. Seperti melunasi hutang, memberikan makanan, mengobati penyakit dan lainnya. 
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Ilmu Hikmah Suara Hati 
Amalan ini berguna untuk melakukan pembicaraan secara rahasia melalui pikiran 

(Telepati) kepada seseorang yang berada ditempat yang sangat jauh atau dekat tanpa bisa 
didengarkan oleh manusia atau jin mana pun, kecuali yang dirahmati Allah S.W.T. 
         Syaratnya adalah puasa sunnah selama 7 hari. Selama puasa, setiap selesai shalat 
fardhu amalannya dibaca sebanyak 21 kali dan 313 kali pada malam harinya setelah sholat 
hajad / tahajud. 
Amalannya adalah : Surat Thaaha ayat 108. 
Setelah semuanya selesai, Insya Allah kalian akan dapat berbicara berbicara dengan 
seseorang atau beberapa orang melalui pikiran. Caranya, cukup membayangkan wajah orang 
tersebut, kemudian bacalah amalannya sebanyak 21 kali. Setelah itu tegurlah orang tersebut 
dalam hati, nanti jika ada jawaban dari dia (lewat hati). Berarti komunikasi pikiran ini telah 
tersambung. 
 

Ilmu Hikmah Shalawat Rasul 
Amalan ini berguna untuk bertemu dengan Rasulullah Muhammad s.a.w didalam mimpi. 

Syaratnya adalah setiap akan mau tidur, mandi wajiblah (mandi jabanat) terlebih dahulu. 
Kemudian shalat sunnah 2 raka'at. Setelah selesai shalat, bacalah amalan yang pertama 100 
kali, kemudian amalan yang kedua 1031 kali. Setelah itu langsunglah tidur dengan masih 
keadaan dalam berwudhu. 

Amalan pertamanya adalah : "Bismillaahirrahmaanirrahiim. Innallaaha wamalaa-
ikatahu yushalluuna 'alan nabiyyi, yaa ayyuhal ladziina aamanuu shalluu 'alayhi wasallimuu 
tasliimaan." 

Amalan keduanya adalah : "Allaahumma Shalli Wa Sallim Wa Baarik 'Alaa Sayyidinaa 
Muhammad Wa Habbib Linnaasi Ajma'iin." 

Insya Allah pada malam harinya, kalian akan bermimpi bertemu dengan Rasulullaah 
Muhammad s.a.w. Lakukanlah amalan ini selama 21 malam berturut - turut, akan lebih bagus 
jika dbarengi puasa sunnah pada siang harinya ! 

 
Ilmu Hikmah Rombak Jasad 

Amalan ini berguna untuk memperbaiki kondisi tubuh kita, sesuai dengan apa yang kita 
harapkan / inginkan ! Seperti untuk menambah tinggi badan, menumbuhkan gigi baru, 
menggemukkan badan, menghilangkan bekas luka, menyambung tulang yang patah, 
melebatkan rambut, memperkuat syahwat dll. 
        Syaratnya adalah puasa sunnah selama 9 hari. Selama puasa, setiap selesai shalat 
fardhu amalannya dibaca sebanyak 21 kali dan 313 kali pada malam harinya setelah sholat 
hajad / tahajud. Setelah selesai membaca semua amalan, maka tiupkanlah nafas kalian 
sebanyak 3 kali pada telapak tangan kanan. kemudian diusapkan sebanyak 3 kali pada seluruh 
tubuh atau bagian tubuh yang di inginkan. 
Amalannya adalah : "Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alladzii kholaqoka fasawwaaka fa'adalaka. 
Fii ayyi shuurotin maa syaa-a rokkabaka. Robbi innii as'aluka ....... bini'matim minalloohu." 
NoTE : titik2 di atas, di isi dengan tujuan dari pengamalan ilmu ini. Misalnya di isi dengan 
kalimat "Tinggi Badan Sampai 2 Meter" ! 
         Insya Allah, setelah 100 hari selesai mengamalkan ilmu ini. Tubuh kalian yang ingin di 
perbaiki tersebut akan berubah seperti apa yang kalian harapkan. 
 

Ilmu Hikmah Kuda Angin 
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Amalan ini berguna untuk memperpendek masa perjalanan. Sehingga perjalanan yang 
seharusnya ditempuh dalam waktu 1 bulan, bisa ditempuh hanya dalam waktu beberapa menit 
saja. Dan badan tidak akan pernah kelelahan sedikit selama perjalanan berlangsung. 
          Syaratnya adalah puasa sunnah selama 21 hari. Selama puasa, setiap selesai shalat 
subuh dan maghrib amalannya dibaca sebanyak 313 kali dan 313 kali pada malam harinya 
setelah sholat hajad / tahajud. 
 
Amalannya adalah : "Bismillaahirrahmaanirrahiim. Walisulaymaanar riiha ghuduwwuhaa 
syahrun warowaahuhaa syahrun wa-asalnaa lahu 'aynal qithri." 
       Setelah pengamalan selesai, dan kalian ingin mencoba ilmu hikmah ini. Cukup baca saja 



amalannya sebanyak 33 kali sambil membayangkan tempat yang akan dituju. Insya Allah, 
kalian akan sampai ditempat tersebut hanya dalam kurun waktu beberapa menit saja. 
 

Ilmu Hikmah Mata Khasaf 
Amalan ini berguna untuk melihat (menerawang) alam ghaib, tempat jauh, isi bumi dan lain 
sebagainya 
Syaratnya puasa sunnah selama 11 hari, dan amalannya dibaca 41 kali setiap selesai sholat fardhu 
dan 159 kali pada malam hari setelah sholat hajad. 
Amalannya : “Bismillaahirrahmaanirrahiim. Wa'indahu mafaatihul ghaybi, laa ya'lamuhaa illaa 
huwa waya'lamu maa fiil barri wal bahri, wamaa tasquthu min waraqatin illaa ya'lamuhaa walaa 
habbatin fii zhulumaatil ardhi walaa rathbin walaa yaabisin illaa fii kitaabin mubiinin.” 
 
Cara menggunakannya, amalan cukup dibaca 7 kali sambil memejamkan mata dan berniat melihat 
apa yang di inginkan. 

Ilmu Hikmah Panah Jibril 
Amalan ini berguna untuk pagaran badan, mengobati penyakit, menghanguskan jin dan pukulan 
jarak jauh. 
Syaratnya puasa sunnah selama 5 hari, dan amalannya dibaca 11 kali setiap selesai sholat fardhu 
dan 101 kali pada malam hari setelah sholat hajad. 
Amalannya : “Bismillaahirrahmaanirrahiim. Innaa zayyannaas samaa-ad dunyaa biziinatil 
kawaakibi. Wahifzhan min kulli syaythaanin maaridin. Laa yassamma'uuna ilalmala-il a'laa 
wayuqdzafuuna min kulli jaanibin. Duhuuran walahum 'adzaabun waasibun. Illaa man khathifal 
khathfata fa-atba'ahu syihaabun tsaaqibun.” 
Cara menggunakannya, amalan cukup dibaca 3 kali tahan nafas sambil diniatkan apa yang 
dihajadkan. 
 

Ilmu Hikmah Khodam Baqarah 
Amalan ini berguna untuk mengudang dan menjalin persahabatan dengan 100 orang malaikat yang 
menjadi khodam dari Surat Al - Baqarah. 
Syaratnya puasa sunnah selama 33 hari, dan amalannya dibaca 41 kali setiap selesai sholat fardhu 
dan 313 kali pada malam hari setelah sholat hajad. 
Amalannya : “Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alif laam miim. Dzaalikal kitaabu laa rayba fiihi hudan 
lilmuttaqiina. Alladziina yu’minuuna bilghaybi wayuqiimuunash shalaata wamimmaa razaqnaahum 
yunfiquuna. Walladziina yu’minuuna bimaa unzila ilayka wamaa unzila min qablika, wabil 
aakhirati hum yuuqinuuna. Ulaa-ika 'alaa hudan min rabbihim waulaa-ika humul muflihuuna. 
Aamanar rasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi walmu’minuuna, kullun aamana biallaahi 
wamalaa-ikatihi wakutubihi warusulihi, laa nufarriqu bayna ahadin min rusulihi waqaaluu sami'naa 
wa-atha'naa ghufraanaka rabbanaa wa-ilaykal mashiiru. Laa yukallifullaahu nafsan illaa wus'ahaa, 
lahaa maa kasabat wa'alayhaa maa iktasabat, rabbanaa laa tu-aakhidznaa in nasiinaa aw akhtha’naa, 
rabbanaa walaa tahmil 'alaynaa ishran kamaa hamaltahu 'alalladziina min qablinaa, rabbanaa walaa 
tuhammilnaa maa laa thaaqata lanaa bihi, wa'fu 'annaa waghfir lanaa warhamnaa anta mawlaanaa 
fanshurnaa 'alalqawmil kaafiriina.” 
Pada malam terakhir, insya Allah 100 orang khodam Surat Al - Baqarah tersebut akan datang dan 
siap untuk membantu semua hajad. 
 

Ilmu Hikmah Rijalul Ghaib 
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Amalan ini berguna untuk bertemu dan bersahabat dengan Wali Khalifah masa ini dari golongan 
Rijalul Ghaib. 
Syaratnya selama 41 hari berturut – turut, bacalah amalannya sebanyak 27 kali setiap selesai sholat 
fardhu dan 73 kali pada malam hari setelah sholat hajad. 
Amalannya : “Bismillaahirrahmaanirrahiim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taquumu adnaa min 
tsulutsayil layli wanishfahu watsulutsahu wathaa-ifatun minal ladziina ma'aka, wallaahu yuqaddirul 



layla wan nahaara, 'alima an lan tuhsuuhu fataaba 'alaykum, faqrauu maa tayassara minal qur-aani, 
'alima an sayakuunu minkum mardaa, wa akharuuna yadhribuuna fiil ardhi yabtaghuuna min 
fadhlillaahi, wa akharuuna yuqaatiluuna fii sabiilillaahi, faqrauu maa tayassara minhu, wa-
aqiimuush shalaata waaatuuz zakaata wa-aqridhullaaha qardhan hasanan, wamaa tuqaddimuu li-
anfusikum min khayrin tajiduuhu 'indallaahi huwa khayran wa-a'zhama ajran, wastaghfirullaaha 
innallaaha ghafuurun rahiimun.” 
 
Setelah lebih dari 40 hari, insya Allah salah seorang Rijalul Ghaib di Negeri tempat kalian tinggal 
akan datang dan mengajari kalian berbagai ilmu agama Islam dan spiritual. 
Info : Rijal Al – Ghaib di Indonesia namanya Syaikh Saliq Maulid Al – Maulana dan menetap 
didaerah Kalimantan. 
 

ILMU LADUNNY & RIYADHOHNYA 
 (Dengan Riyadhoh Jaljalut Qubro Bait Ke 144 ) 
Di dalam kitab Manba’u Usulil Hikmah hal 243 Di dalam Bab Jaljalut Qubro dalam Bait yang ke 
144 ( Jaljalut ada 2 macam : 1. Jaljalut Sugro 60 Bait 2. Jaljalut Qubro 360 Bait masing2 Bait 
mempunyai Asror2, Manfaat & Khasiat tersendiri )  
 
Diterangkan di dalam bab tsb berkata Syeikh Ahmad Ibni Ali Al-Buuny “ Apabila anda 
menginginkan Ilmu Ladunny yang di ajarkan langsung oleh Sayyid Anyail A.S ( Sayyid Anyail 
merupakan Khodam Golongan Atas yang di wakilkan Alloh pada hari Jum’at ) , maka inilah tata 
caranya : 
1.Berpuasa 7 hari yg di mulai hari Selasa 
2.Berpuasa dengan berbuka tidak makan makanan yg bernyawa 
3. Membaca Bait Jaljalut di bawah ini 70 x setiap Ba’da Fardu dan 756 x Setiap tengah malam 
inilah Baitnya : 
BI DZO I DZUHURIL ISMI AS ALU DZOHIRON FA YA DZOHIRU IDZHIR LIYAL 
UMURO IDZA KHOFAT 
4.Senantiasa menjaga Wudhu 
5. Waktu kosongnya di isi membaca, Sholawat, Al-qur’an 
 

Apabila anda melaksanakan tata cara di atas, di hari ke 7 senin malam selasa akan hadir di 
hadapan anda seorang Khodam Yg bernama Sayyid Anyail A.S Yg akan mengajarkan langsung 
Ilmu2 dari alam Ghaib dengan langsung hafal dan mengerti terhadap ilmu2 itu,Dan anda akan 
mendapatkan berbagai macam dari kebaikan2 dan keberkahan2, Penulis juga pernah mengamalkan 
Ilmu ini pada tahun 1996 dan Alhamdulillah penulis di ajarkan langsung oleh sayyid anyail A.S di 
dalam mimpi ( karena untuk hadir secara langsung dengannya diri penulis ini masih sangat 
kotor untuk bertemu dengan Khodam sekelas Sayyid anyail )  

Banyak yg di ajarkannya seperti di ajarkan surat As-Saba’ sampai 30 ayat di dalam mimpi 
penulis faham sekali manfaat,Khasiat,serta tatacaranya juga Hafal yg betul Hafal begitu mimpi 
langsung bangun di lihat jam menunjukkan pukul 2.30 dan langsung membaca Ayat2 tsb lalu saya 
periksa dengan membuka Al-Qur’an dan tidak ada yg salah satu huruf pun, dan Alhamdulillah 
penulis sangat faham bahasa Suryani dan Ibroni yg belum pernah belajar/di ajarkan selama penulis 
Mondok di 6 Pon-pest, Tapi peringatan jangan coba2 anda melakukan Ma’siat dengan sengaja, 
Maka khodam Sayyid Anyail tidak akan menemui anda lagi baik di dalam mimpi maupun 
Langsung, seperti Yg di alami penulis sendiri  
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Khodam Sayyid Anyail akan berwujud seperti Ulama’ Besar dengan kepala di ikat Imamah 
warna Perak dan memakai jubah Putih pada Jidatnya ada satu permata yg mengeluarkan cahaya 
pelangi yg menyilaukan Mata, Suara Khodam tsb sangat berwibawa dan mengalirkan hawa yang 
sangat sejuk pada seluruh tubuh, tapi kalau si pemegang ilmu ini bermaksiat dia akan mendengar 
langsung bukan mimpi suara Sayyid Anyail A.S lebih keras dari suara petir yang paling keras 
sekalipun . 



Di dalam Bait Jaljalut ke 144 ini terletak Rahasia Huruf Dzo dan Asmaul Husna Adz 
Dzohiru Bait di atas tadi sangat banyak sekali manfa’at nya di antaranya apabila anda ingin 
mengetahui perkara2 yg sulit, Bacalah bait tadi 103 x sebelum tidur selama 3 malam , maka perkara 
anda akan terlihat di dalam mimpi dengan jelas apa solusi masalah anda, apa yg akan terjadi dengan 
perkara yg sedang anda hadapi. 

Apabila Bait tsb di tulis pada kayu gaharu dengan memakai pena dari bulu qunfud ( Landak) 
dan darahnya di pakai tintanya, kemudian kayu tersebut anda pendam di rumah yg dzolim maka di 
rumah itu akan selalu di ganggu oleh para jin hawwam yg menggangu 
Apabila Bait tersebut di tulis pada kertas lalu di kalungkan pada Anak2 maka anak 2 tsb tidak akan 
sakit-sakitan ( Ririwit, Rewel ) 
 
Apabila Bait tsb di tulis pada logam timah kemudian di letakkan pada sebuah rumah, maka keluarga 
rumah tersebut akan bercerai berai 
Dan bagi bait ini mempunyai Kholwatnya apabila nada ingin menarik Khodamnya inilah tata 
caranya : 
1. Berpuasa 41Hari Yg di mulai hari selasa 
2. Berbuka tidak memakan makanan Yg bernyawa 
3. Membaca Asma’ Adz Dzohir tiap Fardu 1106 x 
4. Membaca Bait di atas Tiap Malam 300 x dan Azimah di bawah ini 300 x 
Inilah Azimahnya : 
Bismillahirrohmanirrohim Dzoharot qudrotuka allohumma fil afaqi as aluka allohumma bima 
auda’tahu anbiyaika wa auliayaika minal ‘ulumil laduniyyati an tadzharo li sirron min sirrika 
wa nuron min nurika atasorrufu bihi ‘ala ma turidu fima turidu hayyan hayyan ya Dzo I hatta 
aroka wa ukhotibuka wa takunu aunan li fi qodoi hawaiji bihaqqil wahidil qohhari wa bi alfi alfi 
la haula wala quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘adzimi wa sollallohu ‘ala sayyidina muhammadin wa 
‘ala alihi wa sohbihi wa sallam. 
Setelah sempurna 41 Hari akan hadir di hadapan anda yang akan meminta anda saling berjanji 
bahwa dia akan membantu anda pada hajat apa saja yg anda inginkan, dan anda berjanji akan 
menjaga Batasan2 nya . 
 

RIYADHOH SYEIKH ABDUL WAHID 
 
( Khodam Surat Al-Ikhlas) 
Di Riwayatkan di dalam kitab Syamsul Ma'arif Al-Qubro (Syeikh Ahmad Albuuny) Bahwa 
sesungguhnya Syeikh Abdul Wahid Al-Andalusy mencari Toriqoh Riyadhoh surat Al-Ikhlas ini 
selama beberapa tahun beliau berangkat dari Magribi (Maroko) menuju Mesir dan lanjutkan ke 
bumi Madinah Al-Munawwaroh dan menetap di Madinah selama 1 tahun sampai akhirnya bertemu 
dengan seorang Syeikh Abdus Shomad Al-Khowarizmi kemudian Syeikh Abdul Wahid Al-
Andalusy berteman dengan Syeikh tsb selama beberapa tahun dan selama berteman tidak pernah 
syeikh Abdul wahid menyampaikan keinginannya ( Riyadhoh Al-Ikhlas ) sampailah pada suatu hari 
Syeikh tersebut berbicara tentang Riyadhoh yang dilakukan oleh sebagian Aulia di dalam suluk nya 
untuk menempuh Darul Akhiroh, Hingga akhirnya Syeikh tsb berkata " Demi Alloh wahai 
saudaraku Abdul Wahid tidaklah aku mendapatkan Barokah & kebaikan yg banyak melainkan 
dengan Riyadhoh Al-Ikhlas. 
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Maka akupun tersenyum, Lalu berkata Syeikh tsb " Apa yang menyebabkan engkau 
tersenyum apakah kau bercanda dengan ucapanku ", Akupun menjawab "tidak wahai saudaraku 
sebanya aku tersenyum sesungguhnya aku Demi Alloh aku bermaksud menemui mu dari negri yang 
jauh Magribi dan menemanimu hanya karena aku menginginkan Riyadhoh Al-Ikhlas Ini , Maka 
Syeikh pun berkata " Untuk Ini ? " Aku menjawab " Demi Alloh Benar " Lalu Syeik itu berkata 
Rosulullohi S.A.W bersabda " Barang siapa yang bermaksud kepada kami maka kami wajib 
melaksanakan atas haq-haqnya " dan aku selalu mengikuti ucapan2 rosululloh s.a.w, Engkau telah 
bermaksud kepadaku maka wajib kepadaku untuk melaksanakan haq2 kamu dan engkau seorang 



Ahli Ilmu yang jauh2 dari negri magrib karena mempunyai maksud kepadaku ( riyadhoh Al-ikhlas ) 
dan engkau menjalaninya dengan kesabaran, Demi Alloh aku tidak akan melarang mu dari riyadhoh 
ini. Maka aku mencium tangannya dan Dia mencium kepalaku sambil berkata besok akan aku 
beritahu Tata cara Riyadhoh Al-Ikhlas lalu syeikh pun mendo'akan, di malam itu aku tidak tertidur 
karena bahagianya. 

Besoknya di waktu sore Syeikh Abdus Shomad Al-Khowarizmi meng Izajah aku Riyadhoh 
Al-Ikhlas dan Syeikh mengambil Janji Padaku di depan Batu Hitam agar aku tidak memberikan 
riyadhoh ini kepada yang bukan Ahlinya dan beliau memberikan sebuah gulungan lalu aku buka 
ternyata di dalamnya dalah Tata cara Riyadhoh surat Al-Ikhlas inilah isinya : 
Barang siapa yang ingin Riyadhoh Surat Al-Ikhlas maka tentu haruslah : 
1. Ikhlas 
2. Bersih tempat, Pakaian, Badan  
3. Tempat Haruslah jauh dari keramaian manusia 
Supaya anda tidak berbicara dengan sipapun ( Bisu ) 
4.Harus selalu menjaga Wudhu 
5. Berpuasa selama 14 hari dengan berbuka 
tidak memakan makanan yg bernyawa 
6. Mulai berpuasa haruslah hari Kamis Yang jatuh 
pada Awal bulan ( Hijriyyah ) bebas bulan apa saja  
kecuali Romadhon 
7. Membaca Surat Al-Ikhlas tiap hari 
Ba'da fardu 1000 x di tengah malam 1000x 
selama 14 hari 
8. Mempergunakan waktu2 kosongnya dengan 
membaca Sholawat, Dzikir, Al-Qur'an 
9. Selama Riyadhoh 14 hari tempat  
haruslah Wangi denagn Wangi2an 
10. Di Malam Jum'at hari ke 14 membaca do'a dibawah ini 41 X 
ALLOHUMMA INNI AS ALUKA YA WAHIDU YA AHADU YA FARDU YA SOMADU YA MAN 
LAM YATTAKHID SOHIBATAN WALA WALADA YA MAN LAM YALID WA LAM YULAD WA 
LAM YAKUN LAHU KUFUWAN AHAD AS ALUKA AN TASKHORO LI KHUDDAMA HADZIHIS 
SUROTIS SARIFATI AN YUJIBUNI ILA MA URIDU INNAKA FA'ALU LIMA TURIDU AQSAMTU 
ALAIKUM YA KHUDDAMU HADZIHIS SUROTIS SARIFATI MA TA'TAQIDUNAHU WA ILLA 
MA ASRO'TUM BIL IJABATI. 
 Maka setelah anda selesai membaca 41 x Masuk ke tempat anda berkholwat 3 Malaikat 
dengan wajah mereka di penuhi cahaya seperti cahaya bulan purnama wajah mereka seperti 
pembesar2 Ulama' cahaya mereka seperti kilat yang menyilaukan mata mereka mengucapkan salam 
pada anda " ASSALAMU ALAIKA YA ABDAN SOLIHAN WA ROHMATULLOHI 
WABAROKATUH  
Kami merupakan Khodam surat yang mulia ini apa yang engkau inginkan dari kami ", Maka 
balaslah Salamnya terlebih dahulu dan katakan pada mereka " Aku menginginkan dari kalian semua 
menghormati dan memuliakan orang yang telah beriyadhoh dengan surat ini dengan cara kalian 
semua membantu aku dan taat kepadaku pada apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian dan 
kalian harus melaksanakan hajat2ku " Maka Khodam pun menjawab " Kami mendengar dan kami 
taat engkau telah menyelesaikan Riyadhoh kami dan Kami telah menjawab Do'a engkau hai hamba 
soleh tapi kami mempunyai beberapa sarat kepadamu dari mulai hari ini dan detik ini juga  

 17

 
1. Kamu tdak boleh melakukan Ma'siat  
2. Tidak boleh berbohong 
3. tidak boleh memakan Bawang Daun & Bawang Putih & merah 
4. Tidak boleh memakan Jenis Ikan-Ikanan 
5. Harus selau berpuasa hari kamis selamanya kecuali pada  



hari 2 Hari Raya ( I'edul Fitri & Adha ) 
6. Harus membaca Surat Al-ikhlas di hari kamis dan malamnya ( Malam Jum'at ) 
sebanyak 10000 x dan pahalanya di hadiahkan kepada arwah kaum Muslimin  
7. Harus mandi tiap Hari Jum'at 
8. Harus berziarah ke kuburan2 muslimin pada setiap hari sabtu  
dan membaca Al-ikhlas 11 x yang opahalanya di hadiahkan kepada muslimin yang telah Mati 
ucapkan lah pada mereka " YA MUDAH- MUDAHAN ALLOH MENUNJUKKAN JALAN 
KEPADAKU " Setelah itu para Khodam Surat Al-Ikhlas menyalami anda dan mengucapkan 
Engkau telah menjadi saudara kami maka hajat apa saja yang engkau pinta kami akan 
melaksanakanya, Maka katakanlah pada mereka " Berikanlah dari tiap-tiap kalian semua satu 
isarat yang aku bisa memintanya dengan Isarat itu " Maka berkata Khodam yang pertama Nama 
ku ABDUL WAHID bila engkau ingin memanggil ku bacalah QUL HUWALLOHU AHAD YA 
ABDAL WAHID Maka aku akan menjawabmu dengan kehadiranku dan aku akan membawa 
engkau ke mekkah dalam 1 waktu begitu juga pulangnya ( kemampuan syeikh abdul wahid adalah 
mengantarkan anda ke mana saja hanya dalam hitungan detik ). 
 
Kemudian berkata Khodam yang kedua Namaku ABDUS SOMAD apabila engkau ingin 
memanggilku bacalah ALLOHUS SOMADU YA ABDAS SOMAD maka aku akan menjawabmu 
dengan kehadiranku dan aku mampu untuk menghadirkan apa saja yang engkau minta dari emas, 
Perak, Harta yang dari mubahnya bumi, Makanan, Minuman. 
 
Lalu berkata lagi Khodam Yang ketiga namaku ABDUR ROHMAN Apabila engkau ingin 
memanggilku bacalah LAM YALID WALAM YULAD WALAM YAKUN LAHU KUFUWAN 
AHAD YA ABDAR ROHMAN Maka aku akan menjawabmu dengan kehadiranku aku akan 
memperlihatkan kepadamu Sungai, Mata Air di perut bumi dan aku juga akan menyembunyikan 
kamu dari penglihatan Manusia dan aku akan mendatangkan kabar dari segenap penjuru dunia 
kepadamu. 
Setelah itu bersujud lah kepada Alloh tanda Syukur Atas anugrah nya yang luarbiasa. 

 
KHASIAT SURAT ALI IMRON AYAT 9 

Telah berkata Syeikh Za'far Al-Khuldi " Tatkala aku berpamitan pulang pada Syeikh Abu Hasan 
As-Suufy Qoddasallohu Sirrohu aku ucapkan padanya ketika kami akan berpisah " Ajarkanlah 
padaku sesuatu yg bermanfa'at wahai Syeikh ", Maka Syeikh abu hasan berkata padaku " Apabila 
engkau kehilangan sesuatu atau engkau mencari sesuatu yg Ghaib, Orang Yg kabur, ingin 
mengembalikan barang yg hilang, Menarik Pencuri, Atau engkau ingin Mengumpulkan harta, 
Mengumpulkan Pembeli,Ingin beribadah, ingin cepat memahami Al-Qur'an dan kitab2 , Dan ingin 
dilaksanakan semua hajat,maka bacalah olehmu Ayat ini dengan Niat Yg di khususkan" inilah 
ayatnya : 
ROBBANA INNAKA JAMI'UN NASI LI YAUMIN LA ROYBA FIHI INNALLOHA LA 
YUKHLIFUL MII'ADA (Ali imron 9 ) 
Ayat di atas di baca 15000 x di dalam Riwayat yg lain di baca 30.000, di dalam Riwayat yg lain di 
baca 47000 x dengan membaca do'a dibawah ini 1 x tiap2 membaca Ayat tersebut 100 x Inilah Do'a 
Yang di maksud : 
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1. ALLOHUMMA IJMA' 'ALA DOLATI 
(Untuk Yg Ingin di kembalikan barang Yg hilang ) 
2. ALLOHUMMA IJMA' BAINI ..... ( Sebutkan nama anda ) WA BAINA ......( Sebutkan Orang 
Yg anda Maksud ) 
( Untuk orang yang ingin di satukan Hatinya ) 
 
3. ALLOHUMMA IJMA' BAINI..... ( sebutkan nama anda ) WA BAINAL QUR'ANI 
Atau kalau Kitab WA BAINAL KITABI..... ( Sebutkan nama Kitab ) 
( Untuk orang Yang ingin memahami Al-Qur'an & Kitab ) 



4. ALLOHUMMA IJMA' BAINI..... (Sebutkan nama anda ) WABAINAL MALI 
(Untuk orang yang ingin menarik Rizqi ) 
 
5. ALLOHUMMA IJMA' BAINI ......(Sebutkan nama anda ) WA BAINAL MUSTARIINA  
( Bagi orang yang ingin menarik pembeli ). 
 
Di dalam riwayat Yang lain membaca dulu Istigfar 30 x, Sholawat 30 x, Surat Wad-Duha 30 x, 
Ayatnya 3210 x. 
di dalam Riwayat yang lain di tambah surat Wad Duha nya 1001 x Khusus untuk mengembalikan 
barang yg Hilang dan menarik orang yang kabur agar kembali. 
Dan dalam Riwayat Yg lain di tambah dengan membac Surat Al-Fatihah 1001 x Di tambah dengan 
membaca Surat Al-Ikhlas 1002 x bermanfa'at untuk semua hajat2, dan dilam riwayat Yg lain di 
tambah membaca Surat Yasin 41 x Khasiatnya Barang Yg hilang di kembalikan di depan pintu. 

 
FAIDAH 

Di riwayatkan oleh imam Ahmad dan Turmuzi juga Ad-Dailami dari sayyidina Anas R.A 
Rosulullohi S.A.W bersabda " Barang siapa yang membaca pada hari Jum'at "ALLOHUMMA 
AGNINI BI HALALIKA AN HAROMIKA WA BIFADLIKA AMMAN SIWAKA " 70 x 
Maka tidak akan lewat 2 Jum'at kecuali Alloh akan membuatnya orang tersebut menjadi Kaya. 
 
Diriwayatkan Dari Sayyidina Ali Karromallohu wajhahu telah bersabda Rosulullohi S.A.W 
" Maukah Engkau aku ajarkan beberapa kalimat, yang bila engkau mempunya hutang seberat 
gunung yang besar, Maka Alloh akan membayarnya yaitu ALLOHUMMA AGNINI BI 
HALALIKA AN HAROMIKA WA BIFADLIKA AMMAN SIWAKA 70 x Pada hari jum'at 
dan 7 x Ba'da sholat Fardhu. 
 

KHODAM SAYYID KANDIYAS 
 
Di riwayatkan oleh Imam Syeikh Ahmad Ali AL-Buuni “ Apabila Anda menginginkan Khodam 
Sayyid kandiyas (khodam ayat kursy) “ 
1. Bertawakkaal kepada Alloh ( berserah diri dgn semua urusan ) 
2. Sucikan Hatimu,tempatmu,pakaianmu  
3. Bersihkan Niatmu  
4. Masuk ke tempat kholwat ( menyepi ) pada hari selasa ketika sholat Shubuh 4hari yang berakhir 
Sabtu pagi 
5. Menyediakan Bukhur yang tidak ditentukan jenisnya ( sesuatu yang menimbulkan wangi bisa 
kemenyan bisa dgn minyak wangi ) 
6. Membaca Azimah Ayat Kursy setiap ba,da sholat fardu 72x dengan di sertai wewangian ( bukhur 
). 
Syeikh Ahmad ibni Ali Al-Buuni berkata “ Ketahuilah wahai saudaraku Alloh telah memberikan 
Taufik kepadaku juga kepadamu, Sesungguhnya engkau akan mendengar pada malam pertama ( 
malam rabu ) ditengah tempat kamu berkholwat satu suara seperti suara ringkik himar ( keledai ), 
maka janganlah engkau takut dan kaget karena sesungguhnya mereka ( Iblis cs ) tidak akan kuasa 
untuk mencelakakan dirimu. 
Pada malam ke dua ( Malam Kamis ) maka sesungguhnya engkau akan mendengar suara pada 
tengah malam diatas tempat kamu berkholwat suara berlarinya kuda, maka janganlah takut dan 
kaget. 
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Pada malam k eke tiga ( malam Jum’at ) di tengah malam akan masuk kepadamu 3 kucing yang 
berwarna Merah,Putih,Hitam ,mereka masuk dari pintu tempat anda berkholwat lalu keluar dari 
depan anda, janganlah takut dan kaget karena sesungguhnya mereka ( Iblis cs ) tidak akan kuasa 
untuk mencelakakan dirimu karena Azimah ayat kursy merupakan hijab dari gangguan mereka. 



Pada malam ke Empat tengah malam wangikanlah tempat anda berkholwat sambil anda menghadap 
qiblat bacalah Azimah Ayat Kursy 1x , maka sesungguhnya dinding tempat anda berkholwat akan 
terbelah dan masuk seorang khodam yang dipenuhi oleh cahaya maka janganlah takut dan jangan 
teputus dari wewangian sehingga dia berbicara “ Assalamu alaika wahai Hamba Alloh “ maka 
balaslah salamnya Wa alaikas salam warohmatullohi wabarakatuh, maka dia berkata “ Apa yang 
anda kehendaki dari kami wahai Hamba Alloh “, Maka katakanlah padanya Aku tidak 
menginginkan darimu apa-apa kecuali engkau membantuku sampai habis sisa umurku, Maka 
khodam Sayyid Kandiyas berkata “Ambillah Cincin emas ini yang mana pada cincin ini terukir 
Asma’ Alloh Yang agung cincin ini sebagai pengikat antara aku dan kamu apabila engkau 
menginginkan kehadiranku pakailah cincin ini ditangan kananmu lalu baca Azimah Ayat kursy 3x 
kemudian ucapkanlah olehmu “ YA MALAKU KANDIYAS AJIBNI BIHUDURIKA” (hai 
malaikat Kandiyas jawablah aku dengan kehadiranmu), maka aku akan hadir dihadapanmu dan 
akan membantu dengan apa-apa yang kamu inginkan dengan berbagai macam pekerjaan 
khowariqul adat. 
Telah berkata Syeikh Abu hamid Al-Ghozali tentang rahasianya Azimah ayat kursi ini, Imam 
ghozali berkata “ Tidak terdapat di alam ini do’a yang lebih cepat untuk melapangkan segala urusan 
pada waktu berat/tedesak dari do’a ini caranya yaitu: 
1. Membaca ayat kursy 313x 
2. Membaca Azimah ayat kursy7x setelah membaca ayat kursy 
3. Waktu membacanya pada tengah malam di tempat yg suci dari najis serta sepi dari manusia 
Berkata As-Syeikh al-imam Ahmad ibni Ali Al-buuny “ Membaca Azimah Ayat Kursy tiap ba’da 
Sholat Fardu 20x dapat menundukkan khodam ayat kursy yang bernama Sayyid Kandiyas “ 
Dan telah berkata para Ulama Ahli Khowas ( yg mempunyai ke khususan ) “ Barang siapa yang 
mendawamkan/membiasakan membaca Azimah ayat Kursy tiap hari 1x setelah terlebih dahulu 
membaca Ayat kursy 50x atau 170x , maka Alloh akan menundukkan baginya semua manusia dan 
Alloh akan membukakan baginya semua yang terkunci Dan Alloh akan memudahkan kepadanya 
perkara-perkara sulit dengan mudah, Berikut di bawah ini Azimah yang di maqsud : 
 ALHAMDULILLAHI ROBBIL A’LAMIN WAS SHOLATU WAS SALAMU A’LA 
SAYYIDINA MUHAMMADIN WA A’LA ALIHI WA SHOHBIHI WA SALLIM 
ALLOHUMMA INNI AS ALUKA WA ATAWASSALU ILAIKA ( YA ALLOHU 3X ) ( YA 
ROHMANU 3X ) (YA ROHIMU 3X ) ( YA ROBBAHU 3X ) ( YA SAYYIDAH 3X ) ( YA HU 
3X ) YAGIYASI INDA SIDDATI YA ANISI INDA WAHDATI YA MUJIBI INDA DA’WATI ( 
YA ALLOHU 3X ) 

( ALLOHU LA ILAHA ILLA HUWAL HAYYUL QOYYUM ) YA HAYYU YA 
QOYYUMU YA MAN TAQUMUS SAMAWATI WAL ARDO BI AMRIHI YA JAMIAL 
MAHLUQOTI TAHTA LUTFIHI WA QOHRIHI AS ALIKA AN TASHORO LI RUHANIYATA 
HADZIHIL AYATAS SYARIFATA TU’INUNI A’LA QODOI HAWAIJI YA MAN 

(LA TA’HUDZUHU SINATUN WA LA NAUM ) IHDINA ILAL HAQQI WA ILA 
TORIQIM MUSTAQIM HATTA ASTARIHA MINAL LAUMI LA ILAHA ILLA ANTA 
SUBHANAKA INNI KUNTU MINADZ DZOLIMIN YA MAN  

(LAHU MA FIS SAMAWATI WAL ARDI MAN DZAL LADZI YASYFA’U INDAHU 
ILLA BI IDZNIH) ALLOHUMMA ISYFA’ LI WA ARSYIDNI FIMA URIDU MIN QODOI 
HAWAIJI WA ISBATI QOULI WA FI’LI WA A’MALI WA BARRIK LI FI AHLI YA MAN  

(YA’LAMU MA BAINA AYDIHIM WAMA HOLFIHIM WALA YUHITUNA 
BISYAYIN MIN ILMIHI ) YA MAN YA’LAMU DOMIRO IBADIHI SIRRON WA JAHRON 
AS ALIKA ALLOHUMMA AN TASHORO LI KHUDDAMU HADZIHIL AYATIL A’DZIMATI 
WAD DA’WATIL MUNIFATI YAKUNUNA LI AUNAN A’LA QODOI HAWAIJI ( HAYLAN 
2X ) ( JAULAN 2X ) ( MALAKAN 2X ) YA MAN LA YATASORROFU FI MULKIHI  
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(ILLA BI MASYA WASI’A KURSIYYUHUS SAMAWATI WAL ARDI ) SAHHIR LI 
ABDAKA KANDIYAS HATTA YUKALLIMANI FFI HALI YAQDOTI WA YUI’NANI FI 
JAMI’I HAWAIJI YA MAN  



(WALA YAUDUHU HIFDZUHUMA WA HUWAL A’LIYYUL A’DHIM) 
YAHAMIDU YAMAJIDU YA BA’ISU YA SAHIDU YA HAQQU YA WAKILU YA 
QOWIYYU YA MATINU KUN LI AUNAN A’LA QODOI HAWAIJI BI ALFI ALFI LA 
HAULA WA LA QUWWATA ILLA BILLAHIL ALIYYIL ADHIMI AQSAMTU ALAIKA 
AYYUHAS SAYYIDUL KANDIYAS AJIBNI ANTA WA HUDDAMUKA WA AI’NUNI FI 
JAMI’I UMURI BI HAQQI MA TA’TAQIDUNAHU MINAL A’DHOMATI WAL 
KIBRIYAI WA BIHAQQI HADZIHIL AYATIL A’DHOMATI WABISAYYIDINA 
MUHAMMADIN ALAIHIS SOLATU WAS SALAMU AJIB AYYUHAS SAYYIDUL 
KANDIYAS ASRO’A MINAL BARQI WA MAAMRUNA ILLA WAHIDATIN KA LAMHI 
BIL BASORI AW HUWA AQROBU INNALLOHA A’LA KULLI SAYIN QODIR 
WASOLLALLOHU A’LA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA A’LA ALIHI WA 
SALLAMA TASLIMAN KATSIRO WAL HAMDULILLAHI ROBBIL A’LAMIN. 
 
 

TAWASSUL PENDEK 
 
BISMIILLAHIRROHMANIRROHIM 
( CARA MENGAMALKAN QOSAM,AZIMAH,DOA DLL) 
Apabila akan mengamalkan suatu Riyadhoh atau Do’a sebaiknya sebelumnya di haruskan membaca 
Hadiah Fatihah sebagai berikut : 
 ALFATIHATA BINIYYATI SOLAHIL QULUB WAL QOWALIB WAL HUSUL ‘ALA 
KULLI MATHOLIB BIJAHI SAYYIDINA MUHAMMADIN WA SAYYIDINA ALI IBINI ABI 
TOLIB WA KAFATI ALIHIL MATOLIB WA ASHABIHI BI DZAWIL MANAQIB WA BIJAHI 
KHUSUSON SYEIKHI SAMAHATIL USTADZIL IMAM AL-HABR AL-QUTUB SAYYIDINA 
WA MAULAN AL-HABIB ABDUL QODIR BIN AHMAD BIL-FAQIH AL-ALAWY WA 
BIJAHI KHUSUSON SYEIKHI SAMATIL USTADZIL IMAM AL-HAFIDZ AL-MUSNID AD-
DUKTUR AL-QUTUB AL-ALLAMAH AL-FAHHAMAH SAYYIDINA WA MAULANA AL-
HABIB ABDULLOH IBNI SAMAHATIL USTADZIL IMAM ALHABIB ABDUL QODIR BIN 
AHMAD BILFAQIH WABIJAHI…………( TITIK TITIK DI ISI SIAPA YANG MENJADI 
PENYUSUN DO’A TSB CONTOH SYEIKH AL-QUTUB HASAN AS SYADZILI UNTUK HIZIB 
NASR) BI ANNALLOHA TA’ALA YU’LI DAROJATIHIM FIL JANNAH WA YANFA’UNA BI 
ASRORIHIM WA ANWARIHIM WA U’LUMIHIM WA BI BAROKATIHIM WA 
BIQUDSIYATIHIM WA IDROKATIHIM FID DINI WAD DUNYA WAL-AKHIROH 
WAYARZUQUNA MAHABBATAHUM WA YATAWAFFANA A’LA MILLATIHIM WA 
YAKHSYURUNA FI ZUMROTIHIM SAYU LILAHI LAHUMUL FATIHAH ………………. 
MEMBACA AL-FATIHAH 1/3/7X 
 
HADIYAH DI ATAS MERUPAKAN TAWASSUL PENDEK BERIKUT DI BAWAH INI PARA 
PENYUSUN KITAB HIKMAH : 
1. SYEIKH AL ARIF BIILAH ABI ABDILLAH SYAMSUDDIN AL-ASFAHANY 
2. SYEIKH AS-SOMADANI JALALUDDIN ABDULLOH AL-BUSTOMI 
3. SYEIKH AL-IMAM AL-ALLAMAH ABIL ABBAS AL-QUSTOLANI 
4. SYEIKH ABI MADYAN SYUAIB BIN HASAN AL-ANSORI AL-ANDALUSI ( IMAMNYA 
7 WALI ABDAL DAN SALAH SEORANG DARI WALI AWTAD YANG 4 ) 
5. SYEIKH AL IMAM AL-QUTUB AL-GHOWST ABI AYUB BIN ABI SA’ID AS SONHAJI 
AL-ARMUZI 
6. SYEIKH AL IMAM SIRRIDDIN AS-SAQTI (SIRRISSAQOTI) 
7. SYEIKH MUHAMMAD BIN MUHAMMAD ABU HAMID AL-GHOZALI 
8. SYEIKH ABUL ‘ABBAS AHMAD BIN ALI AL-BUUNY 
9. SYEIKH AL-QUTUB HASAN AS SYADZILI 
10. SYEIKH ABDURROHMAN JALALUDDIN AS-SUYUTI 
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11. SYEIKH AHMAD AD-DAIROBI 



12. SYEIKH AL USTADZ MUHAMMAD HAQQI AN-NAZILI 
13. SYEIKH ABU HAYYILAH AL-MARZUQI 
14. SYEIKH IBNU HAJI AT-TILMITSANI AL-MAGRIBI 
15. SYEIKH MUHYIDDIN IBNU AROBI 
Dan masih banyak lagi insya alloh nanti akan di kirim susunan silsilah ke ilmuan baik dari ilmu 
batin,wifiq,qosam,hizib,asma’,ilmu huruf. 
 
 

QOSAM MIKAIL A.S 
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM 
AQSAMTU ALAIKA YA MIKAILA BIHAQQIL A’LIYYIL WAHHABIS SARI’IL HAYYIL 
QOYYUMIR ROHMANIR ROHIMIL WAHIDIL AHADIL MALIKIL QUDDUSIS SALAMIL 
MU’MINIL MUHAYMINIL AZIJIL JABBARILKHOLIQIL BARIIL MUSOWWIRIL HAKIMIS 
SYAHIDI WA BIHAQQI MAN LAHUL ASMAUL HUSNA ILLA MA KUNTA AUNI 
A’LA………( sebutkan hajatnya ) 
 
(Tasbih Malaikat Mikail Untuk Penundukkan ) 
Tasbih nya malaikat Mikail yaitu “LATIFUN BASITUN HAYYUN JAWWADUN WAHHABUN 
HADI 267x 
Caranya yaitu dengan membaca tasbihnya Mikail 267x kemudian membaca Do’a di bawah ini  
ALLOHUMMA INNI AS ALUKA BI ISMIKAL MAKHZUNIL MAKNUNI YA ALLOHU YA 
ROBBI YA WAHIDU YA SOMADU YA QODIRU YA MUQTADIRU YA QORIBU YA 
MUJIBU AS ALUKA AN TASKHORO LI ……..( (Sebutkan nama yang ingin anda tundukkan 
sehingga taat pada anda ) kemudian bacalah Qosam Mikail yang tadi di atas. 
 

KE KHUSUSSAN AYAT 58 SURAT AN-NAJM 
Khasiat Firman Alloh S.W.T  LAYSA LAHAA MIN DUUNILLAHI KASYIFATUN (An-Najm 
58)", Di terangkan di dalam kitab Khozinatul Asror ( Syeikh Al-Ustadz Muhammad Haqqi An-
Nazili ) Hal 78 dalam bab " Ke Khususan Ayat2 pada Rahasia2 Yg Ajaib dan Faidah2 yg 
langka" bahwa ayat di atas mempunyai Khasiat serta manfa'at dibawah ini : 
1. Untuk menarik Orang yg di cintai 
2. Menghilangkan Takut 
3. Melapangkan masalah 2 Yg Sulit 
4. Mengangkat segala Bingung dan Susah 
5. Membebaskan diri dari Orang yg Dzolim 
6. Di tolong terhadap Musuh2 nya 
7. Supaya terbayar Hutang2 
8. Meminta sesuatu dari Alam Ghaib 
9. Di Qobul segala Hajat dll 

Apabila anda menginginkan Khasiat2 di atas maka bacalah Ayat 58 surat An-Najm 1153 x 
dengan Mutawalliyat ( berturut-turut ) selama 3 Hari tanpa puasa,Bisa siang atau malam dengan 
Niat yang bersih , Menghadap Qiblat, Meminta Syafaat Rosululloh S.A.W , Mohon bantuan 
pertolongan pada Para Aulia ( Tawassul ), Maka segala yang anda inginkan , Alloh Kabulkan 
dengan tanpa keraguan sedikitpun dan ini sangat Mujarrab dan Alloh lah yg menjadikan ini 
Mujarrab, Adapun tata caranya sebagai berikut di bawah ini : 
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1. Mandi, Wudhu 
2. Sholat Sunnat Hajat 2 Roka'at 
3. Membaca Istigfar 70 x 
4. Membaca Sholawat 70 x 
5. Membaca Surat Al-Fatihah 7x 
6. Membaca Surat Al-Ikhlas 11 x 
7. Membaca Surat Yasin 1 x 



8. Menghadiahkan semua pahala Amalan di atas kepada Nabi Muhammad S.A.W, 
Sahabat,Aulia, Guru2, dan Arwahnya para Leluhur serta kaum Mu'min dan Mu'minat  
8. Membaca Ayat58 surat An-Najm dengan tata cara berikut ini : 
Bacalah Ayat tersebut 1 x lalu baca Bait ghaib di bawah ini 1 x, kemudian Baca Ayat 3 x 
lalu baca Baitnya 1 x, Baca Ayat 50 x , Bait 1x kemudian Tiap2 membaca Ayat 100 x 
baitnya 1x sampai sempurna bacaan Ayatnya 1153 x inilah Bait Yang Di maksud : 
YA MAN IDZA DOQOL FADO 
WA TAROKKAMAT JAMALUD DAWAHI 
WA DZAQQOTIN NAFSUL HAMAMI 
WA AYYASAT INDAT TANAHI 
FAROJ TAHA BI DAQIQOTIN 
MIN HUSNI LUTFIKA YA ILAHI 

 
ILMU TABDIL 

( Merubah Kertas, Daun Menjadi Uang ) 
Ilmu Tabdil berasal dari kata Baddala Yubaddilu Tabdilan Yang berarti mengganti yaitu 

mengganti kertas, daun menjadi uang, di dalam semua kitab Hikmah tidak ada Ilmu Tabdil yang 
sanggup membikin uang sampai ratusan Juta apalagi sampai Milyaran di dalam semua kitab di 
batasi hanya ada yang 2 lembar, 4, 8, 10, 45, dan 50 lembar, Alhamdulillah di bawah ini saya 
sertakan Ilmu Tabdil yang berkemampuan membikin 50 lembar uang yang berlaku yang di ambil 
dari kitab SYUMUSUL ANWAR Syeikh Ibnu Haji At-Tilmitsani Al-Magribi Hal 148 di dalam 
Bab Ilmu Tabdil & Taqsis, didalam kitab ini sendiri ada 17 Ilmu tabdil mudah-mudahan Ilmu ini 
bermanfa'at bagi para pengunjung untuk menambah bekal Ibadah anda inilah Ilmu tabdil hasil Vote 
pengunjung berikut tata caranya dan perlu di ketahui Ilmu Tabdil di bawah ini Ilmu yg paling 
mudah karena tidak puasa dan Azimahnya pendek serta jumlah ulangannya tidak sampai 1000, 
kelemahannya Ilmu ini tidak dapat berfungsi apabila si pemakai tidak dalam kesulitan (seperti 
Banyak Hutang dll ) ( inilah Ilmu Tabdil Yg di maksud : 
 
1. Tulislah Wifiq Musallisul Ghozali Pada secarik Kain yg berwarna Putih 
2. Tulis Disekeliling Wifiq Musallisul Ghozali Ayat Tabdil berikut ini 
NAHNU KHOLAQNA HUM WA SYADADNA ASROHUM WA IDZA SYI'NA BADDALNA 
AMSALAHUM TABDILA  
3. Taruhlah pada kain Tersebut 50 lembar potongan kertas disertai 1 lembar Uang 
Asli yg berlaku di pemerintahan sebagai contoh ( Bisa Dolar, Uero, Found dll ) 
NB : Potongan kertas ukurannya harus sesuai dengan uang contoh beda sedikit tidak menjadi 
masalah/ 
4. Ikatlah Kain berisi potongan kertas & Uang contoh dengan benang  Sutra ( Warna Bebas ) 
5. Peganglah kain yg telah di ikat Tsb dengan Tangan Kanan lalu  bacakanlah pada Kain Tsb 
Azimah di bawah ini 600 x 
BARSAGHIN WA NUHINDIN NAMU SYALAKHIN AZIZIN MA MIN SYARYATIN 600 X 
6. Buka lah ikatan kain tsb dan lihat lah potongan kertas tsb sudah berubah menjadi uang yang anda 
inginkan sesuai Uang contoh 

Ilmu di atas ini bisa juga di gunakan oleh orang yang sedang bepergian ( Musafir untuk 
menambah bekal ) dengan tanpa membuat Wifiq dan ayat Tabdil, benang sutra berikut tata caranya 
: 
1. guntinglah 4 lembar kertas sesuai uang contoh 
2. Genggamlah 4 Lembar kertas dan 1 Lembar Uang Asli ( sebagai Contoh ) 
3. Bacalah Azimah di atas 600 x 
4. Buka genggaman tsb Anda akan melihat 4 lembar Kertas telah beruba berubah menjadi Uang 
Asli sesuai Uang contoh 
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NB : Nominal Uang tergantung Uang contoh jadi usahakan Yg Nominalnya Tinggi seperti 500 
Uero 



 
DZIKIR BURUNG HANTU 

( Dzikir Buumah/Burung Hantu ) 
Dzikir Buumah merupakan Dzikirnya seorang Waliyulloh Syeikh Maulana Jalaluddin Ar-

Ruuhi yang di terima dari gurunya Al- Hadroti Syeikh Khowajah Syamsuddin At-Tibrizi, Di 
ceritakan pada suatu hari Syeikh Khowajah Syamsuddin melihat di Arasy seekor burung hantu yang 
menundukkan kepalanya sambil berzdikir kepada Alloh yang menjadikan Syeikh Khowajah 
Syamsuddin dengan dzikirnya timbul rasa dan rindu kepada Alloh, maka Syeikh Khowajah 
Syamsuddin mengambil cara dan Dzikirnya burung hantu tersebut, setelah Syeikh Samsudin istigol 
( bersungguh-sungguh ) dengan cara Dzikir burung hantu,maka tersingkaplah makna dari Dzikir 
tersebut, berikut di bawah ini Tata cara dan Dzikirnya Burung hantu ( Buumah )  
1. Duduk dengan menunduk membaca HAQOM HAQOQOM HAQOQIQI sambil memaknai 
dalam hatinya YA ROHMANU YA ROHIMU YA ROFI’U 
2. Kemudian menghadapkan wajahnya kesamping kanannya sambil menunduk membaca BAQOM 
BAQOQOM BAQOQIQI sambil memaknai dalam hatinya YA BADI’U YA BA’ISU YA 
BADDUHU  
3. Kemudian menghadapkan wajahnya kesamping kirinya sambil menunduk membaca JAQOM 
JAQOQOM JAQOQIQI sambil memaknai dalam hatinya YA QUDDUSU YA SUBBUHU YA 
SUBHANU kemudian menghadap lagi kedepan dan seterusnya. 

 
ARAH RIZALUL GHOIB 

ARAH RIZALUL GHOIB & MEMINTA BANTUAN PADA MEREKA 
Di Dalam Kitab JAWAHIRUL LAMA'AH diterangkan "Telah berkata As-Syeikh Al-'Aerif billah 
Qutbul Wujud Ibnu 'Arobi Al-Hatimi At-To i Al-Andalusy R.A " Sesungguhnya Qutub ( Salah satu 
Maqom/pangkat Waliyulloh ) yang dinamakan Ghauts tinggal dan menetap Di Mekkah Al-
Mukarromah, Wali Abdal dan Rijalul Ghoib tersebar di seluruh jihat ( Arah Mata Angin untuk ke 
baikan alam , Dan Wali Abdal adalah 7 lelaki yang nasabnya sampai pada Rosululloh S.A.W ( 
Alloh S.W.T menurunkan Wali Abdal dalam 1 Abad 7 orang yg apabila meninggal digantikan 
dengan Wali Abdal Lainnya ), Maka seharusnyalah seseorang yang di timpa oleh suatu perkara yg 
sukar agar supaya menghadap ke Arah mereka ( Rijalul Ghoib ) sambil membaca Istighosah 
Rizalul Ghoib berikut di bawah ini 8 arah rizalul Ghoib dengan tanggalnya ( Hijriyyah ) beserta 
Istighosahnya : 
1. Timur tgl 7, 14, 22, 29 
2. Barat Tgl 4, 12, 19, 28 
3. Utara Tgl 2, 15, 23, 30 
4. Selatan Tgl 8, 11, 18, 26 
5. Barat Daya 3, 10, 17, 25 
6. Barat Laut Tgl 5, 13, 20 
7. Timur Laut Tgl 28, 21,6 
8. Tenggara 1, 9, 16, 24 

Contoh tgl 1 muharram rijalul Ghoib berkumpul di tenggara, maka apabila anda ingin 
mengamalkan sesuatu amalan atau pekerjaan apa saja yang baik mintalah bantuan pada rijalul ghoib 
dengan menghadap Arahnya ( Tenggara kalau tgl ! ) sambil membaca Istighosah Rizalul 
Ghoib,Insya Alloh Para Wali Qutub, Rizalul Ghoib,Abdal ,Autad Nuqoba', Nujaba' Ghauts, Akan 
membantu anda dalam hajat/perkara2 yang sukar inilah yang di maksud Istighosah Rijalul Ghoib : 
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ASSALAMU ALAIKUM YA RIZALAL GHOIBI YA AYYUHAL ARWAHUL MUQODDASTI 
AGITSUUNI BI GHOUTSATIN WAN DZURUUNI BINADZROTIN YA RUQOBA' YA 
NUQOBA' YA NUJABA' YA ABDALA YA AUTADA YA GOUTSA YA QUTBA AGITSUUNI 
BI HAQQI SAYYIDINA MUHAMMADIN SOLLALLOHU ALIHI WA SALLAM. 



Istighosah diatas di baca sambil menghadap arahnya sesuai tanggal, Sesudah itu kembali 
lagi menghadap Qiblat kalau sedang membaca suatu amalan 
 

ILMU KHOTIF 
(Pencurian Dengan Ghaib) 

Khotif berasal dari bahasa arab yang artinya Yang menyambar/ Yg mencuri, di dalam kitab2 
hikmah Ilmu Khotif berarati Pencurian dengan menggunakan Khodam, Khodam2 yang mau di 
perintahkan mencuri biasanya adalah Khodam Maimun, Maimun As-Sahabi (Awan), Maimun 
Azraq ( Biru ), Ahmar, Barqosy, Daymusya, Syaymusya, Darhamasy, Banu Farsamusy, Banu 
Ghoylan, Banu Nu'man. 

Ilmu Khotif di bawah ini saya ambil dari kitab Syumusul Anwar ( As-Syeikh Ibnu Haji At-
Tilmisani Al-Magribi ) Hal 151 didalam bab Ilmu Khotif pada bab tersebut ada 12 Ilmu Khotif, 
saya pilihkan Ilmu Khotif yang ke 5 dengan memerintahkan Khodam Maimun karena penulis 
pernah mencobanya dan yang paling mudah karena tidak adanya persaratan seperti Bukhur & Misik 
, di Akhir bab Ilmu Khotif penulis kitabnya memberikan peringatan : 
 
1. agar ilmu ini hanya di gunakan kepada orang- orang Yahudi dan Nasroni atau di luar agama 
islam apabila di gunakan kepada seorang muslim maka ilmu ini tidak akan befungsi, Bisa di 
gunakan pada Muslim apabial muslim tersebut Ahli Riba' (rentenir ) atau muslim tsb pedagang 
minuman keras 
2. Ilmu ini tidak boleh di gunakan kecuali apabila dalam keadaan terdesak oleh kebutuhan  
berikut di bawah ini ilmu dan tata cara ilmu Khotif dengan menggunakan Khodam Maimun 
Membaca Azimah di bawah ini 7000 x 
DAHMALIN WA DAIBUSYIN WA SUGHIN WA LUGHIN WA FAGUGHIN WA 
TOYFUGHIN AL AJALU YA MAIMUN SOHIBAS SILSILATI WAKHTIF MA AMARTUKA 
BIHI. 
3. Tiap2 mendapat 1000 x membaca do'a dibawahini 1 x 
ALUHAN AL AJALU YA MAIMUN BIL KHITFI MIN ..... ( Sebutkan nama orang yg ingin anda 
curi )…..... (tentukan berapa yg ingin anda curi darinya) 
3.Orang yang ditentukan dalam Do'anya haruslah pernah kenal dengan anda 
4. Penentuan jumlah uang yang akan di curi bebas aslkan anda yakin di rumah orang tersebut ada 
uangnya ( di Bank tidak bisa ) 
5. Kalau kita tentukan 200 juta, di rumahnya ada 4 juta maka 4 juta itulah yang akan di ambil oleh 
khodam maimun. 
6. Memulai Membacanya/mengamalknya Ba'da isya harinya bebas tapi lebih Utama 
mengamalkanya di hari Sabtu 
7. Ilmu ini tidak akan berfungsi kalau tidak terdesak oleh kebutuhan. 
 

ASMA' HATIF (Menarik Khabar) 
ASMA’ HATIF 
( Menarik khabar/Suara tanpa wujud ) 
1. SYAROHIYAN BARHUTA yang artinya dalam bahasa arab adalah AL-Khobiru Al-Mubinu 
Allamul Ghuyub, Asma Syarohiyan Barhuta di baca tiap malam 1129x selama 7 hari di mulai hari 
mingu tanpa riyadhoh/kholwat,tapi disertai puasa biasa, Setelah sempurna 7 hari maka akan duduk 
di hadapan anda seorang khodim yang akan member khabar tentang apa –apa yang ada di dalam 
hati anda 
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2. SYANMUTA WATOBUGHIN WAFAGUGHIN yang artinya dalam bahasa arab adalah : Al-
A’limu Al-A’llamu, Asma’ Syanmuta wa tobughin wa fagughin di baca tiap malam 3895x selama 



21 hari di sertai puasa biasa pada siangnya, setelah sempurna 21 hari, maka akan ada seorang 
khodam yang akan memberitahu tentang kabar-kabar yang anda inginkan 
3. SAIGUBIN WA SHOIGUBIN yang artinya dalam bahasa arab Allamul Ghuyub, Asma’ 
Saigubin wa Shoigubin dibaca tiap malam 2092x selama 28 hari di sertai puasa biasa pada 
siangnya, maka setelah sempurna 28 hari akan datang seorang Khodam secara terlihat langsung 
yang akan memberitahukan tentang kejadian-kejadian sepanjang tahun. 
4. SARUHIN AYLATIN NUUDIN yang artinya dalam bahasa arab Al-A’limu Al-Wahhabu, 
Asma’ Saruhin Aylatin Nuudin di baca 100x ba’da sholat Fardu selama 40 hari disertai puasa biasa 
pada siangnya setelah sempurna 40 hari maka aka nada seorang khodam yang akan memberitahu 
tentang kabar-kabar yang anda inginkan. 
5. SYAIRUMIN WA NUDAJIN WA FAYFUGIN yang artinya dalam bahasa arab Al-Khobiru 
Al-Hadi Al-Fattahu, Asma Syairumin wa Nudajin wa fayfugin di baca tiap malam 1801x selama 14 
hari disertai puasa biasa, setelah sempurna 14 hari maka aka nada seorang khodam yang akan 
memberitahu anda tentang berita-berita yang anda inginkan. 
6. SAITORUBIN HAYBURIN SYAHUHIN MAYSARIN yang artinya dalam bahasa arab Dzul 
jalali wal ikrom, asma’ di atas dibaca tiap malam 1137x selama 12 hari , setelah itu aka nada 
seorang khodam yang akan memberitahu tentang kabar-kabar yang terbersit di dalam hati anda 
7. SYAMROUSYIN SYAHULIN BAIDARIN MAMTASYALIN yang artinya dalam bahasa 
arab dalah : Al-Hadi Al-Khobiru Al-mubinu Allamul Ghuyub,Asma’ di atas dibaca tiap malam 
2214x tiap dapat seribu bacaan membaca do’a dibawah ini : 
YA DAYMUSA IHDINI YA HADI WA AHBIRNI YA KHOBIRU WA BAYYIN LI YA 
MUBINU WA ALLIMNI YA ALLAMUL GHUYUB BIMA YAQO’U FI HADZIHIS SA’AH 
MIN KHIRIN WA SYARRIN 

Di dawam kan amalan ini selama 20 malam tanpa puasa setelah sempurna 20 hari maka aka 
nada seorang khodam dari golongan ruhanni yang akan memberikan kabar tentang yang anda 
inginkan. 
 

ASMA' SAFIR ADAM A.S 
ASMA’ SAFIR ADAM A.S 
(Ladunny & Howariqul Adat) 
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Syeikh Al-imam Ahmad Ibni Ali Al-Buuny menceritakan dalam kitabnya Syamsul Ma,arif 
Al-Qubro Zuj II hal 250 “ Ketika wafat guruku Syeikh Abu Abdillah As Sibti kemudian 
mengosongkan orang yang memandikan apa-apa yang ada pada pakaianya, maka aku mendapatkan 
RIQ’AH atau gulungan dari kertas pada bajunya, lalu setelah selesai memakamkan nya aku 
membuka gulungan kertas tadi dan aku mendapatkan didalam nya Asma’-Asma’ yang agung seraya 
aku mengucapkan “ Lahaula wala quwwata illa billahil a’liyyil adhimi wasollallohu ala sayyidina 
Muhammadin wa alihi washohbihi wa sallim “ Sesungguhnya aku telah benar-benar meminta 
Asma’ ini berulang-ulang dari guruku ketika masih hidup dan guruku melarangnya seraya berkata “ 
Hai Ahmad janganlah ke khawatiran akan ilmu ini mengalahkanmu karena suatu saat ilmu ini akan 
sampai padamu dengan tanpa susah payah”, Ketika aku memandang pada tulisan yang tertera pada 
gulungan, maka aku teringat akan perkataan guruku dan aku berkata pada diri sendiri sesungguhnya 
ini adalah perkataannya seorang RIZALUS SHOLIHIN yang perkataanya adalah di sertai alloh , 
yang apabila dicermati lisan halnya “ Setelah aku wafat maka ilmu ini akan sampai kepadamu 
dengan tanpa meminta dan susah payah”, ketika aku merenung memikirkan ucapan guruku seraya 
melihat RIQ’AH tsb tiba-tiba didalam RIQ’AH ada seseorang yang berkata “Ketahuilah wahai 
saudaraku apabila seseorang di percaya alloh memegang Asma’ yg ada pada riq’ag ini maka 



hendaklah dia menjaganya dari orang yang bukan ahlinya ( bodoh/dholim ), karena sesungguhnya 
Asma’ ini diturunkan beserta Nabi Adam A.S,dan nabi adam selalu memandang Asma’ ini setiap 
hari seraya mengucapkan “Subhanaka ma a’dhoma sya’nuka wa a’azza sultonuka” . suara tanpa 
ujud (Hatif) tadi memberitahu Khasiat-Khasiat yang banyak sekali dari Asma’ safir adam ini 
diantaranya “ wahai saudaraku apabila engkau berjalan di atas air maka kamu tidak akan 
terpeleset dgn Asma’ ini,jika kamu menghendaki terbang diudara dari satu tempat ke tempat yang 
lain maka kamu bisa melakukanya dgn Asma’ ini yg agung ,dengan Asma’ inilah para RIJALUL 
GHOIB terhalang dari pandangan manusia dan dgn Asma’ in RIJALUL GHOIB menampakkan 
wujudnya, apabila engkau membacanya lalu membaca “ YA KHUDDAMU HADZIHIL ASMA’ 
IHMALUUNI ILA MAKKAH ALMUSYARROFAH” maka sesungguhnya para hoddam asma’ ini 
akan membawamu ke mekkah seketika begitu juga pulangnya, dan dengan Asma’ yang agung ini 
kamu bisa mempelajari suatu ilmu dgn cepat yang apabila dipelajari secara biasa membutuhkan 
waktu yang sangat lama, karena di dalam asma’ ini terletak Asror berbagai macam ilmu dan 
Asma’, Dan bagi Asma’ ini mempunyai khasiat-khasiat yang banyak sekali dari segala macam 
keajaiban-keajaiban .Demikian riwayat Asma’ Safir Adam A.S berikut dibawah ini Asma’ yang 
dimaksud beserta tata cara lakunya : 

 
ASMA’ SAFIR ADAM A.S 
Bismillahirrohmanirrohim 
Allohumma inni as aluka ya man biyadika yanb’uu hayata kulli sayin as aluka bi nafahati asrori 
anwari asmaika wa nuri bahai isroqi anwari a’rsyika wa bima awda’tahu fil lauhil mahfudzi 
indaka min asrori asmaika wa bima alhamtahu wa allamtahu li Adama abil basyar wa qulta fi 
kalamikal anwaril ladzi anjaltahu a’la habibikal mutohhar WA ALLAMAL ADAMAL ASMA’A 
KULLAHA wa as aluka bi jalalika wa jamali kamali bahai nuri wajhikal akromil a’dhimil 
anwaril aqdasi wa bima awda’tahu min anwari asrorika wa anwarika fi qolbis Syamsi wal 
Qomari wa bihaqqi hadzihil asmail jalilati HU HU HU HU YAHIN YAHIN YAHIN robbana 
alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir robbana la tuzig qulubana ba’da idz 
hadaytana wahab lana min ladunka rohmatan innaka antal wahhab wala haula wala quwwata 
illa billahil a’liyyil adhimi.  
 
TATA CARA 
1. RIyadhoh selama 41 hari 
2. Tempat,pakaian badan suci darinajis 
3. Tempat yang sepi jauh dari amarah dan suara suara 
4. Membaca Asma’ Safir Adam ba’da Sholat Fardu 41x 
5. Selalu punya Wudhu 
6. Tengah malam antara jam 12-3 membaca Ismu Dzat (ALLOHU) 6666x kemudian membaca 
Asma’ safir Adam 41x 
7.Berbuka dengan makanan yang tidak bernyawa atau yang di keluarkan dari nyawa seperti 
telor,susu,madu lebih bagus bukanya dengan fawakih ( buah-buahan). 
 

HIZIB AL-FATIHAH 

 27

Silsilah keilmuan Hizib Al-Fatihah 
Saya menerima izajah dari guru saya  



Samahatil Imam Al-Habib Abdulloh Bilfaqih pon-pest Darul Hadist Al-Faqihiyyah Malang Jawa 
Timur, 
Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qodir Bilfaqih, 
As-Seikh Al-Ustadz Muhammad Haqqi An-Nazili, 
Sayyidina Al-Jalil Hilmi, 
Seikh Muhammad Jaan Makky, 
Seikh Abdulloh Ad-Dahluwy, 
Seikh habibulloh,Seikh Nur Muhammad, 
Seikh Saefuddin, 
Seikh Muhammad Ma’sum, 
Seikh Ahmad Al Faruq As Sirhindy, 
SeikhMuhammad Al Baqi, 
Seikh Maulal Karim, 
Seikh Darwis Muhammad, 
SeikhMuhammad Az-Zahid 
Seikh Ubaidillah,Seikh Ya’qub Az-Zarkhi, 
Seikh Muhammad Bahauddin Al-Awisy, 
Seikh Amir Kalal, 
SeikhMuhammad Babah, 
Seikh Mahmud, 
Seikh Khowajah A’rif, 
Seikh Abdul Kholiq Al-Ghojdawany, 
Seikh Yusuf Al-Hamdani, 
SeikhAbil Hasan Al-Hirqony, 
Seikh Abu Yazid Al-Busthomi, 
Seikh Za’far Shodiq, 
Seikh Muhammad Al Baqir, 
Imam Ali Zaenal Abidin, 
Sayyidina Husein RA, 
Sayyidina Ali Krm wjh wa Ra, 
Sayyidina Abu Bakar Siddiq, 
Rosululloh S.A.W, 
 
HIZIB AL-FATIHAH 

Diriwayatkan dari Sayyidina Ali Karromallohu wajhahu wa rodiyallohu anhu.  
“Barang siapa membaca hizib alfatihah degan mudawwamah/istiqomah setiap hari 1x, maka ia akan 
sampai kepada semua keinginan2 dunia & akhirat dengan mudah dan alloh akan menundukkan 
baginya semua HATI manusia dan Alloh akan mengangkat dari dirinya semua bala baik dunia 
maupun akhirat “ 

Diriwayatkan pula oleh imam Bukhory “ Barang siapa yang mendawamkan hizib al-fatihah, 
maka orang tersebut tidak akan membutuhkan orang lain di dalam kebutuhan2 dunia (kaya) dan 
Alloh akan membukakan baginya pintu-pintu alam ghaib.Dan barang siapa yang mempunyai suatu 
hajat yang sangat penting maka bacalah Hizib Al-fatihah dengan tata cara berikut ini : 
1. Tempat yg sepi 
2. Suci dari semua hadas serta suci tempat,pakaian 
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3. Sholat Sunnat Hajat 2 Roka’at 



4. Ba’da salam langsung sujud,didalam sujud membaca : La Ilaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu  
Minadzolimin 41x 
5. Membaca Istigfar 70x 
6. Sholawat 70x 
7. Membaca Hizib Al-Fatihah 70x 
8. Memohon kepada Alloh yg menjadi hajatnya 

Maka sesungguhnya Alloh swt akan mengabulkan apa-apa yg menjadi hajatnya pada hari itu 
juga dan pada jam itu juga serta alloh akan membukakan baginya banyak sekali Futuh serta alloh 
akan menjadikan nya Kaya dengan kemulian serta kelembutanya alloh. 

Dan di riwayatkan oleh Syeikh Al-Akbar “ Barang siapa yang membaca Hizib Al-Fatihah 
tiap hari 7x maka dia akan menyaksikan suatu Alam Ghaib yang tersembunyi dari makhluknya 
alloh dan dia akan menyaksikanAlam Ruhany,Alam Malakut,Alam Jabarut, Alam sulfa ( bawah 
tanah) dan dia akan sampai kea lam Baqo’ dengan sampai secara sempurna serta dia akan 
mendapatkan kebahagian dengan kebahagian maksud-maksud Dunia & Akhirat. 
 
Menurut Syeikh Muhammad As-Sanusi Al-Magribi yang terkenal di gunung Jabal Abi Qubais 
Mekkah Al-Mukarromah di dalam setiap 1 ayat dari 7 ayat surat al-fatihah,Alloh meletakkan di 
dalam tiap ayatnya hari-hari yang 7 disertai malaikat-malaikat yang menguasai hari-harinya dari 
golongan Langit dan bumi di sertai dgn Asma’-asma’nya dan huruf2nya. Murid Syeikh Muhammad 
As-Sanusi Syeikh Al-Waro’ Hamid Al-Majidani mengamalkan Hizib Al-Fatihah ini tanpa Ijazah 
dari gurunya, maka ia bermimpi bertemu Sayyidina Ali RA di dalam mimpinya dia mencium 
tangan sayyidina Ali ra, lalu ia menceritakan mimpinya kepada gurunya, Syeikh Muhammad As 
sanusi berkata, engka1u telah di ijazah langsung oleh malaikat ruhani yang ada dlm hizib al-fatihah.  
 
Inilah Hizib Al-Fatihah Yang di maksud : 
Bismillahirrohmanirrohim (Alhamdulillahi robbil A’lamin) Ya Hayyu Ya Qoyyumu ajib ya 
Ruqiyaila alaihissalam sami’an muti’an anta wa huddamuka Madzhab bihaqqi Alhamdulillahi 
robbil A’lamin Wa bihaqqil Hayyil Qoyyumi wa bihaqqi sayyidina muahammadi alaihis sholatu 
was salamu wa bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi qowaimil A’rsyi Alif Ba Jim Dal 
 
(Arrohmanirrohim) Ya Roufu Ya A’tufu ajib ya Jibroila alaihissalam sami’an muti’an anta wa 
huddamuka Abyad bi haqqi Arrohmanirrohimi wabihaqqir roufil a’tufi wa bihaqqi sayyidina 
muahammadi alaihis sholatu was salamu wa bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi qowaimil 
A’rsyi Ha Wawu Jai Ha 
 
(Maliki Yaumiddin) Ya Muqollibal qulubi Wal-Absor ajib ya samsamaila alahissalam sami’an 
muti’an anta wa huddamuka Ahmar bi haqqi maliki yaumiddini wa bi haqqi muqollibil qulubi wal 
absor wa bihaqqi sayyidina muahammadi alaihis sholatu was salamu wa bihurmatil malaikatil 
muwakkaliina bi qowaimil A’rsyi Tho ya Kaf Lam 
 
(Iyyaka Na’budu wa Iyyaka Nastai’nu) Ya Sariu’ Ya Qoribu ajib Ya Mikaila alaihissalam sami’an 
muti’an anta wa huddamuka Burqon bi haqqi iyyaka na’budu wa iyyaka nastai’nu wa bihaqqi 
sari’il qoribi wa bihaqqi sayyidina muahammadi alaihis sholatu was salamu wa bihurmatil 
malaikatil muwakkaliina bi qowaimil A’rsyi Mim Nun sin A’in 
(Ihdinas sirotol Mustaqim) Ya Qodiru Ya Muqtadiru ajib ya sorfiyaila alaihissalam sami’an 
muti’an anta wa huddamuka Syamhurosyin bihaqqi Ihdinas sirotol mustaqim wabi haqqil Qodiril 
Muqtadiri wa bihaqqi sayyidina muahammadi alaihis sholatu was salamu wa bihurmatil malaikatil 
muwakkaliina bi qowaimil A’rsyi Fa Shod QoF Ro 
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(Sirotol ladzina ana’mta alaihim) Ya A’limu Ya Hakimu ajib ya Anyaila alaihissalam samia’n 
muti’an anta wa huddamuka Zawba ah bihaqqi Sirotol ladzina ana’mta alaihim wabihaqqil a’limil 



hakimi wa bihaqqi sayyidina muahammadi alaihis sholatu was salamu wa bihurmatil malaikatil 
muwakkaliina bi qowaimil A’rsyi Syin ta Tsa Kho 
 
(Ghoiril magdubi alaihim walad dhollin) Ya Qohiru Ya A’ziju ajib ya Kasfiyaila alaihissalam 
sami’an muti’an anta wa huddamuka Maimun bihaqqi Ghoiril magdubi alaihim waladdollin 
wabihaqqil qohiril a’jiji wa bihaqqi sayyidina muahammadi alaihis sholatu was salamu wa 
bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi qowaimil A’rsyi Dzal Dhod Dzo Ghin 
 
Aqsamtu alikum ya malaikatar ruhaniyyinna minal u’luwiyyati was sufliyyati way a Khodima 
Fatihatul kitabi ajibuuni wa amidduni wa a’iinuni fi jami’I umuri( aluhan 2x) (Al A’jal 2x) (As sa 
‘ah 2x) bihaqqis sab’il masani walquranil a’dzim wa bihaqqil asrori wal barokati fihima wa 
bihaqqi ma ta’taqidunahu minal a’dhomati wal burhani wa bihurmati sayyidina muhammadin 
alaihis solatu wassalamu Allohumma sahhil li abdika Rofrofal akhidir Innaka a’la kulli saying 
qodir birohmatika ya arhamar rohimin wasollallohu a’la sayyidina muhammadin wa a’la alihi 
wasohbihi wasallim walhamdulillahi robbil a’lamin. 
 

 
REIKI AL KAUTSAR (TELAGA KAUTSAR) 

 
MERUPAKAN IKHTIAR MENGAKSES ENERGI DARI TELAGA KAUTSAR DENGAN 
MANFAAT ANTARA LAIN : 
-MEMBERSIHKAN ENERGI/UNSUR NEGATIF DAN AURA NEGATIF 
-MEMBERSIHKAN HATI, JIWA DAN PIKIRAN DARI KEKERUHAN 
-MEMBERIKAN SEMANGAT BARU, GOOD FEELING/POSITIF FEELING, 
-TERAPI KESEMBUHAN, KESEHATAN DAN AWET MUDA 

CARANYA : 
TIDURAN TERLENTANG 
BACA : SURAT AL KAUTSAR SEBANYAK-BANYAKNYA 

(BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM, INNA A’THOINA KAL KAUTSAR, FA SHOLLI LI 
ROBBIKA WAN HAR, INNA TSA NI’AKA HUWAL ABTAR) 
-DZIKIR RANGKUMAN/LENGKAP 
(SUBHANALLOH WAL HAMDU LILLAH WA LA ILAHA ILLALLOH WALLOHU AKBAR 
LA HAULA WA LA QUWWATA ILLA BILLAHIL ‘ALIYYIL ‘ADHIM) 

-ASTAGHFIRULLOH/+FAFIRRU ILALLOH 
-SHOLAWAT 
(ALLOHUMMA SHOLILI ‘ALA MUHAMMAD) 
-”YA MUHAMMAD YA ROSULULLOH” BERULANG KALI SEBANYAK-BANYAKNYA 
-SAMBIL DALAM HATI MEMINTA PERTOLONGAN NABI : 
“YA ROSULULLOH SIRAMILAH/MANDIKANLAH AKU DENGAN AIR DARI TELAGA AL 
KAUTSAR MU 
“YA ROSULULLOH MINUMILAH AKU DENGAN AIR DARI TELAGA MU 
“YA ROSULULLOH BERILAH AKU SYAFA’AT MU DI YAUMIL QIYAMAH KELAK 
DEMIKIAN SEMOGA BERHASIL DAN BERMANFAAT UNTUK KITA SEMUA, AMIN. 

FADILAH AL-QURAN 
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Cara berdoa : 
AL BAQARAH (2): 186 
AL AN’AAM (6): 63 
AL A’RAAF (7) : 55-56 
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AL A’RAAF (7) : 204-205 
AL ISRAA’ (17): 110 
AL MU’MIN (40): 60 
ASY SYUURA (42): 25-26 
QAAF (50): 16 
AL MUZZAMMIL (73): 4 
 
Godaan&gangguan syaitan : 
AL A’RAAF (7): 199-202 
AN NAHL (16): 98-100 
AZ ZUKHRUF (43): 13-14 
AL MUJAADILAH (58): 19 
 
Cara meminta perlindungan dari godaan&gangguan syaitan : 
AL MU’MINUUN (23): 97-98 
 
Asmaul Husna : 
AL BAQARAH (2): 255 
ALI ‘IMRAN (3): 26-27 
AL HASYR (59): 22-24 
 
Do’a sehari-hari 
(mohon petunjuk waktu berbicara, do’a untuk ke-2 orang tua kita, do’a mohon perlindungan dari 
panjangnya angan2,dll) : 
THAA-HAA (20): 25-28 
AL AHQAAF (46): 15 
AN NAML (27): 19 
IBRAHIM (14): 40-41 
MARYAM (19): 47 
AL ISRAA’ (17): 24 
NUH (71): 28 
HUUD (11): 47 
As Syu’araa’ (26): 83-89 
Al Maa-’idah (5): 114 
 
Do’a mohon diberi anak/keturunan yang sholeh : 
ALI ‘IMRAN (3): 36 
ALI ‘IMRAN (3): 38 
AL A’RAAF (7): 189 
MARYAM (19): 3-6 
Al Anbiyaa’ (21): 89 
Al Furqaan (25): 74 
Ash Shaaffaat (37): 100 
 
Do'a : 
Do’a Nabi IBRAHIM AS 
AL BAQARAH (2): 126-129  
Do’a mohon kebaikan dunia&akhirat 
AL BAQARAH (2): 200-201 
Do’a Thalut (mohon kesabaran&kokohmya pendirian) 
AL BAQARAH (2): 250 
Ayat Kursi 
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AL BAQARAH (2): 255 
Do’a mohon ampunan 
AL BAQARAH (2): 285-286 
 
Do’a mohon terhindar dari kesesatan, mohon petunjuk&rahmat 
ALI ‘IMRAN (3): 8-9 
Do’a mohon ampunan 
ALI ‘IMRAN (3): 16 
Do’a dzikir (bukti dari kekuasaan&kebenaran Allah SWT) 
ALI ‘IMRAN (3): 26-27 
Do’a istri ‘IMRAN 
ALI ‘IMRAN (3): 36 
Do’a Nabi ZAKARIA AS 
ALI ‘IMRAN (3): 38 
Do’a mohon dimasukkan ke dalam golongan orang yang menjadi saksi ke-Esa-an Allah SWT 
ALI ‘IMRAN (3): 53 
Do’a mohon ampunan 
ALI ‘IMRAN (3): 147 
Do’a mohon pertolongan kepada Allah SWT 
ALI ‘IMRAN (3): 173 
Do’a dzikir 
ALI ‘IMRAN (3): 190-194 
Do’a mohon pertolongan&perlindungan kepada Allah SWT 
An Nisaa’ (4): 75 
Do’a mohon dimasukkan ke dalam golongan orang yang menjadi saksi Kebenaran Qur’an&Ke-
Nabi-an MUHAMMAD SAW 
Al Maa'idah (5): 83 
Do’a mohon rezeki 
Al Maa-’idah (5): 114 
Do’a syukur nikmat 
AL AN’AAM (6): 63 
Do’a mohon ampunan 
AL A’RAAF (7): 23 
Do’a mohon terhindar dari orang2 dholim 
AL A’RAAF (7): 47 
Do’a mohon kesabaran&khusnul khotimah 
AL A’RAAF (7): 126 
Do’a Nabi MUSA AS 
AL A’RAAF (7): 151 
Do’a Nabi MUSA AS 
AL A’RAAF (7): 155 
Do’a mohon anak/ keturunan yang sholeh 
AL A’RAAF (7): 189 
Do’a mohon keselamatan 
Yunus (10): 22 
Do’a mohon terhindar dari bahaya fitnah&tipu daya 
Yunus (10): 85-86 
Do’a Nabi MUSA AS 
Yunus (10): 88 
Do’a Nabi NUH AS 
HUUD (11): 47 
Do’a Nabi YUSUF AS 
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YUSUF (12): 101 
Do’a Nabi IBRAHIM AS 
IBRAHIM (14): 35-41 
Do’a mohon kebaikan untuk ke-2 orang tua kita 
AL ISRAA’ (17): 24 
Do’a mohon di masukkan ke dalam golongan yang benar 
AL ISRAA’ (17): 80 
Do’a para pemuda al kahfi 
Al Kahfi (18): 10 
Do’a atau ucapan ketika kita menerima nikmat dari Allah SWT 
Al Kahfi (18): 39 
Ketika kita bersedekah atau membelanjakan harta do’anya : alhamdu lillahi robbil 'alamiin 
Do’a Nabi ZAKARIA 
MARYAM (19): 3-6 
Do’a MARYAM, ibu dari Nabi Isa AS 
MARYAM (19): 18 
Do’a Nabi IBRAHIM AS 
MARYAM (19): 47 
Do’a Nabi MUSA AS 
THAA-HAA (20): 25-35 
Do’a Nabi AYYUB AS 
Al Anbiyaa’ (21): 83 
Do’a Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan 
Al Anbiyaa’ (21): 87 
Do’a Nabi ZAKARIA AS 
Al Anbiyaa’ (21): 89 
Do’a Nabi MUHAMMAD SAW 
Al Anbiyaa’ (21): 112 
Do’a Nabi NUH AS 
AL MU’MINUUN (23): 26 
Do’a Nabi NUH AS 
AL MU’MINUUN (23): 28-29 
Do’a mohon perlindungan dari godaan syaitan 
AL MU’MINUUN (23): 97-98 
Do’a mohon ampunan&rahmat Allah SWT 
AL MU’MINUUN (23): 109 
Do’a mohon ampunan&rahmat Allah SWT 
AL MU’MINUUN (23): 118 
Do’a mohon terhindar dari azab 
Al Furqaan (25): 65 
Do’a mohon penyenang/penyejuk hati 
Al Furqaan (25): 74 
Do’a mohon di beri hikmah&di masukkan ke dalam golongan orang2 sholeh 
ASY SYU’ARAA’(26): 83-89 
Do’a Nabi NUH AS 
ASY SYU’ARAA’(26): 117-118 
Do’a Nabi LUTH AS 
ASY SYU’ARAA’(26): 169 
Do’a Nabi SULAIMAN AS 
AN NAML (27): 19 
Do’a Nabi MUSA AS 
Al Qashash (28): 16 



Do’a Nabi MUSA AS 
Al Qashash (28): 21-22 
Do’a Nabi MUSA AS 
Al Qashash (28): 24 
Do’a Nabi LUTH AS 
Al Al 'Ankabuut (29): 30 
Do’a Nabi IBRAHIM 
Ash Shaaffaat (37): 100 
Do’a Nabi SULAIMAN AS 
Shaad (38): 35 
Do’a Nabi AYYUB AS 
Shaad (38): 41 
Do’a mohon di beri keputusan yang baik 
Az Zumar (39): 46 
Do’a para malaikat kepada Allah SWT(tasbihnya para malaikat kepada Allah SWT) 
AL MU’MIN (40): 7-9 
Do’a syukur nikmat 
AZ ZUKHRUF (43):13-14 
Do’a syukur nikmat 
AL AHQAAF (46): 15 
Do’a Nabi NUH AS 
Al Qamar (54): 10 
Do’a mohon ampunan 
AL HASYR (59): 10 
Al-Asmaa’ul Husna  
AL HASYR (59): 22-24 
Do’a Nabi IBRAHIM AS 
Al Mumtahanah(60): 4-5 
Do’a mohon cahaya hati&mohon ampunan(petunjuk ke dalam hati) 
At Tahriim (66): 8 
Do’a Nabi NUH AS 
NUH (71): 26 
Do’a mohon ampunan 
NUH (71): 28 
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SENARAI HIKMAT AYAT-AYAT DAN SURAH -SURAH ALQURAN:  
AL - BAQARAH 
MENCERDASKAN AKAL 
MENOLAK MALAPETAKA DAN KEJAHATAN MANUSIA 
MENGETAHUI KEJADIAN DI WAKTU TIDUR 
MENGETAHUI PENCURI 
MENDAMAIKAN SUAMI ISTERI  
 
AL IMRAN 
MENGHINDARKAN KESEMPITAN REZEKI 
MEMBUAT IBU DUIT 
MENJINAKKAN HAIWAN 
MENDAMAIKAN PERBALAHAN 
MEREDAKAN EMOSI 
MENGHINDARI GANGGUAN JIN 
MENYEDARKAN ISTERI YANG SUKA BERJALAN  
 



AN-NISAA 
MELEMAHKAN ORANG ZALIM 
MENGALAHKAN MUSUH 
AL MAIDAH 
MENJATUHKAN MENTAL LAWAN  
 

AL AN'AM 
MENGHALAU GANGGUAN JIN DALAM RUMAH 
MENYEMBUH KELUMPUHAN 
MOHON PETUNJUK 
MENYEMBUH SAKIT GIGI 
MUHABBAH 
MENGUBATI ORANG MANDUL  
 
AL A'RAAF 
MURAHKAN REZEKI 
MENGUBATI SIHIR 
DAMAIKAN SUAMI ISTERI 
SEMBUHKAN SAKIT HATI  
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AT TAUBAH 
DICINTAI 
YUNUS/AR RAHMAN/AL MUKMIN 
SEMBUH ORANG KERASUKAN  
 
YUSUUF 
MENCARI KERJA 
BANTUAN KEWANGAN 
SEMBUH SAKIT MATA  
 
AR RADU' 
MENGETAHUI KEGHAIBAN SEMASA TIDUR 
DISEGANI ORANG  
 
AR RA'AD 
SEMBUH SAKIT KEPALA  
 
IBRAHIM 
GANGGUAN TIKUS  
 
AL ISRAA' 
HILANGKAN GODAAN JIN 
KESELAMATAN TIDUR  
 
AL KAHFI 
MENGHALAU MAKHLUK HALUS PADA KANAK-KANAK.  
 
MARYAM 
MENYUBURKAN WANITA MANDUL  



 
THAAHA 
MENUTUP MULUT MUSUH  
 
AL ANBIYAAK 
MUDAH TIDUR  
 
AL HAJI 
MELARISKAN JUALAN  
 
AL MUKMINUN 
BENTENG GANGGUAN JIN  
AL QASHASH 
MENJAGA KESELAMATAN 
MENGHADAPI ORANG ZALIM  
 
SURAH FAATHIR 
MENJAGA ISTERI HAMIL TIDAK KEGUGURAN  
 
YAASIN 
MANTERA PENGUAT SENJATA 
MENAKUTKAN MUSUH  
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AL MUKMIN 
MENGUBATI PERBUATAN SIHIR  
 
ASY SYUURAA 
MELEMBUTKAN HATI PEMBESAR  
 
AN NAJM 
UNTUK KECERDASAN  
 
AL HASYR 
MENGUSIR LAWAN 
MENYEMBUHKAN ORANG GILA, 
PENING KEPALA, DAN 
GANGGUAN MAKHLUK HALUS,.  
 
ATH THALAQ 
MURAHKAN REZEKI  
 
AL JIN 
MENGHILANGKAN KETAKUTAN  
 
AL INFITHAAR 
UNTUK MENAKUTKAN SETERU  
 
AT THARIQ 
MENDAPATKAN SEMULA BARANGAN YANG DICURI  
 



AL BALAD 
MEMPEROLEHI KEWIBAWAAN  
 
ASY SYAMS 
MENYEMBUHKAN LUKA  
 
AZ ZALZALAH 
SELAMAT DALAM PERTEMPURAN  
 
AL FIIL 
HIJABUL A'DAAK 

Selawat Nurul Anwar 

اللهم صل على نوِر األْنَواِر، وِسرِّ األْسراِر، وِتْرياِق األْغياِر، وِمْفتاِح َباِب الَيَساِر، سيدنا محمد الُمْختاِر وآله األطهار، وأصحابه 
 األخيار عدد ِنَعِم اهللا وإْفَضاِلِه

  
Ya Allah limpahkanlah rahmat kepad cahaya dari segala cahaya, rahsia dari segenap rahsia, 
penawar duka dan kebingungan, pembuka pintu kemudahan, yakni junjungan kami Nabi 
Muhammad s.a.w. yang terpilih, keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang mulia sebanyak 

hitungan nikmat Allah dan kurniaNya.  
 
Selawat ini digubah oleh Wali Qutub Sayyid Ahmad Idris Al-Badawi qaddasallah sirruhu.  
Fadhilatnya :  
1. Jika membaca setiap solat fardhu, insya Allah terhindar ia dari mara bahaya. 
2. Beramal membacanya 40x atau 100x setiap hari, insya Allah memperolehi rezeki zahir dan batin, 
makbul segala hajat dan memperolehi cahaya Ilahi. 
3. Amalkan membaca 21x setiap kali ke tempat kerja untuk memperolehi kedudukan dalam jabatan 
kerja. 
4. Amalkan 7x setiap kali ingin tidur, insya Allah terhindar dari sihir. 
5. Berkata Sayyid Ahmad Ruslan : Selawat ini mujarab sekali untuk memenuhi hajat, mengusir 
kesusahan, menolak bencana dan mendapatkan cahaya. Bahkan khasiatnya multi fungsi. 
Wallahu a’lam. 
 

Doa Cepat Diijabah 
Doa ini dikenal dengan doa “Azhimusy sya’n, doa “Syari’ul ijabah”, doa yang cepat diijabah oleh 
Allah swt. 
Imam Musa Al-Kazhim (sa) berkata: “Doa ini adalah doa ‘azhimusy sya’an (kondisi yang agung), 
syari’ul ijabah, doa yang cepat diijabah oleh Allah swt.” Doanya sebagai berikut: 
 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang 
Sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya 
 
Ya Allah, sungguh aku mentaati-Mu dalam mencintai sesuatu, karena ia bertauhid pada-Mu; aku 
tidak bermaksiat pada-Mu dalam membenci sesuatu karena ia ingkar pada-Mu. Maka ampuni daku 
dalam menyikapi keduanya. Wahai Yang kepada-Nya tempat berlariku, lindungi daku dari segala 
yang aku mohonkan perlindungannya pada-Mu. 
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Ya Allah, ampuni daku dalam banyaknya kemaksiatan pada-Mu, terimalah dariku sedikitnya 
ketaatanku pada-Mu 



Wahai Pelindungku yang tanpa permusuhan 
Wahai Harapanku dan Sandaranku 
Wahai Penjagaku dan Bentengku 
Wahai Yang Maha Esa wahai Maha Tunggal 
Wahai Qul Huwallâhu Ahad, Allâhush Shamad lam yalid wa lam yûlad wa lam yakul lahu kufuwan 
ahad. 
 
Aku memohon pada-Mu dengan hak orang-orang yang Kau pilih dari semua makhluk-Mu, dan 
Engkau tidak menjadikan seorang pun seperti mereka. Sampaikan shalawat kepada Muhammad 
dan keluarganya, dan perkenankan doaku sebagaimana yang layak bagi-Mu. 
 
Ya Allah, aku memohon pada-Mu dengan keesaan-Mu yang paling agung, dengan cahaya 
Muhammad, dengan kemulian Ali, dan dengan semua keagungan yang Kau tutupi dari hamba-
hamba-Mu, serta dengan nama yang Kau hijabi dari makhluk-Mu, sehingga ia tidak pernah keluar 
dari-Mu kecuali kembali pada-Mu. 
 
Sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarganya, karuniakan padaku kebahagiaan dan 
jalan keluar dalam urusanku, anugrahkan padaku rizki dari arah yang aku duga dan arah yang 
tidak aku duga. Sesungguhnya Engkau memberi rizki pada orang yang Engkau kehendaki dari arah 
yang tak terduga. 
Setelah membaca doa ini, maka sampaikan hajat Anda kepada Allah. 
(Dikutip dari kitab Mafatihul Jinan, bab 1, hlm 114) 
 
Catatan1: Yang paling utama menyampaikan hajat kepada Allah swt dalam kondisi sujud (di luar 
shalat), dan menangis kepada Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Insya Allah doa cepat 
diijabah. 
 
Catatan2: Kami sangat berbahagia dan berterima kasih jika Bapak/Ibu, Ikhwan/Akhawat berkenan 
ikut menyebarkan doa ini kepada keluarga dan kerabat, saudara dan sahabat. Semoga saudara2 kita 
dan sahabat2 kita dapat mengambil manfaat darinya. Terima Kasih. 
 

Adab-Adab Berdoa dan Syarat-syarat Di ijabahnya Doa 
Pengantar 
Segala puji bagi Allah Yang Maha Mendengar rintihan para hamba-Nya, Maha Mengijabah doa 
para pemohon, Maha Kaya dan Maha Perduli terhadap jeritan suara mereka yang sengsara, Maha 
Dermawan bagi mereka yang membutuhkan, Maha Pengasih terhadap semua makhluk-Nya, dan 
Maha Penyayang terhadap mereka yang menderita. Semoga shalawat dan salam senantiasa 
tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad saw dan keluarganya yang suci (sa). 
 
Doa adalah prisai sekaligus senjata bagi kaum mukminin, yang bentengnya adalah doa dan 
senjatanya tangisan. Karena meyakini bahwa Rasulullah saw bersabda: “Doa adalah inti ibadah 
dan tidak ada seorang pun yang akan binasa bersama doa.” Biharul Anwar, 93: 300) 
 
Dengan sabdanya tersebut Rasulullah saw menghimpun semua nilai ketinggian dan keagungan doa 
serta pengaruhnya ke dalam kehidupan. 
 
Allah swt berfirman: “Tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.” 
(Adz-Dzariyat/51: 56). 
 
Ayat ini mengisyaratkan bahwa tujuan kita diwujudkan dan dihidupkan di dunia tiada lain kecuali 
untuk beribadah kepada Allah swt. Sedangkan doa merupakan inti ibadah. 
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Allah swt berfirman: 
“Berdoalah kepada-Ku pasti Kuperkenankan doamu, sesungguhnya orang-orang yang 
menyombongkan diri dari beribadah kepada-Ku, mereka akan masuk ke neraka jahannam dalam 
keadaan hina dina.” (Al-Mukmin/40: 60). 
 
Dalam ayat ini Allah swt menjelaskan bahwa doa adalah ibadah, dan menegaskan sebagai hal yang 
saling berlawanan: doa dan kesombongan. Yakni: 

Pertama: Menggambarkan pribadi seorang hamba yang mengenal Tuhannya, mengenal 
dirinya sebagai hamba-Nya, dan menjalin hubungan kedekatan dengan Penciptanya. 
 Kedua: Menggambarkan sikap orang yang sombong, angkuh, keras kepala dank eras hati, 
ahli maksiat dan durhaka, yang jauh berbeda dengan pengenalan yang dirasakan oleh orang dalam 
sisi yang pertama. 
 Dengan makna tersebut menunjukkan bahwa orang yang menghina dan mengecilkan 
peranan doa dalam kehidupan, maka ia digolongkan pada bagian yang pertama. Orang yang 
sombong dan tidak mengenal dirinya. Padahal Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang 
mengenal dirinya ia mengenal Tuhannya.” 
 Makna inilah yang dijelaskan oleh para kekasih Allah swt bahwa ibadah yang paling utama 
adalah doa. Karena tujuan ibadah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt dengan 
mengenal hak-hak Allah dan kekuasaan-Nya yang tak akan tertandingi oleh siapapun; untuk 
merendahkan diri di hadapan-Nya, karena meyakini bahwa segala kebutuhannya berada di tangan 
Allah Pemilik malakut langit dan bumi, yang apabila Dia memberi tak akan ada seorang pun yang 
mampu menghalangi, apabila Dia menahan tak akan ada seorang pun yang mampu memberinya, 
dan tak ada seorang pun yang kuasa menolak takdir-Nya kecuali Dia. 
Tak ada ungkapan yang lebih jelas seperti makna yang diungkapkan di dalam doa. Karena doa 
menjadi wasilah untuk mengungkapkan rasa sedih dan duka, perasaan yang paling mendalam dan 
perjalanan batin, di waktu sekarang dan mendatang. 
 
 

Dalam kondisi dan keadaan seperti itulah wujud ibadah paling nampak dan paling 
sempurna. Dan dalam kondisi itulah seorang hamba paling dicintai oleh Allah swt. Imam Ali bin 
Abi Thalib (sa) berkata: “Amal yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla adalah doa.” 
 Jika Islam memperhatikan suatu persoalan tertentu, maka pasti atasnya ditetapkan adab-adab 
dan syarat-syaratnya, agar manusia dapat memperoleh kesempurnaannya dan memetik hasilnya. 
 Demikian juga dalam halnya persoalan doa, Islam telah memperkenalkan kepada manusia 
adab-adabnya, agar mereka memperoleh hasilnya, merasakan kebahagiaan dan kesejukan batin saat 
menghadap kepada Allah swt sumber mata air kedamaian. Memperoleh keyakinan bahwa Dia Maha 
Mendengar dan Maha Mengijabah. Beradab dan bertatakrama yang baik dan sopan di hadapan-Nya 
sebagai seorang hamba yang membutuhkan-Nya, agar mendapat perhatian-Nya. 
 Islam juga memperkenalkan kepada manusia tentang syarat-syaratnya, agar mereka berdoa 
dengan doa yang benar, dan doanya berpengaruh pada harapan dan kehidupannya, cepat atau 
lambat, segera atau tetunda. 
 Suatu harapan semoga eBook ini dapat mengantarkan kita pada cita-cita dan harapan. 
Mengkhusukkan hati, mentadharru’kan diri. Mengalirkan kesejukan dan kedamaian ke dalam 
kehidupan kita dan keluarga kita. Amîn yâ Rabbal ‘âlamîn. 
 

Hakikat Doa 
Allah swt berfirman: 
“Dan jika hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah) sesungguhnya Aku 
adalah dekat. Aku mengijabah doa orang yang bedoa bila ia berdoa kepada-Ku. Maka hendaknya 
mereka memenuhi (seruan)Ku dan hendaknya mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu 
berada dalam bimbingan.” (Al-Baqarah: 186) 
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 Kandungan makna ayat ini diungkapkan dengan ungkapan yang paling indah, struktur 



bahasa paling lembut. Allah swt menggunakan kata “Aku” tidak menggunakan kata “Dia” dan 
lainnya. Ini menunjukkan betapa besar perhatian Allah swt terhadap hamba-Nya yang berdoa. 
 Ungkapan kata “hamba-hamba-Ku” juga menunjukkan pada betapa besarnya perhatian 
Allah swt terhadap doa. Ayat ini tidak menggunakan kata penghubung dalam jawaban, yakni “Jika 
hamba-hamba-Ku bertanya tentang-Ku…sesungguhnya Aku adalah dekat”, ditambah menggunakan 
kata “Sesungguhnya” dan kata “qarib”. Ini menunjukkan bahwa ketika seorang hamba berdoa 
kepada-Nya, Allah sangat dekat dengannya, tetap dan selalu dekat dengannya. 
 Dalam hal ijabah, ayat ini menggunakan “fi’il mudhari’” (kata kerja yang menunjukkan 
waktu sekarang dan mendatang). Ini menunjukan bahwa Allah sedang dan akan mengijabah doa 
hamba-Nya saat ia berdoa kepada-Nya. 
 Adapun maksudkan dengan kalimat “Aku mengijabah doa orang yang berdoa kepada-Ku” 
yang nampak membatasi ijabah-Nya. Maksudnya adalah Allah swt Allah mengijabah doa hamba-
Nya jika ia benar-benar berdoa kepada-Nya dengan doa yang sebenarnya. Dan makna inilah yang 
juga dimaksudkan oleh firman-Nya: 
“Berdoalah kepada-Ku, pasti Aku ijabah doamu.” (Al-Mukmin: 60) 
 Dalam ayat terdapat hal yang sangat penting dan mendalam, menginformasikan kepada kita 
tentang betapa pentingnya ijabah doa dan betapa besarnya perhatian Allah terhadap doa. Hal ini 
ditunjukkan oleh pengulangan tujuh kali kata “Aku”, dan ini hanya terjadi dalam ayat ini, tidak 
dalam ayat-ayat yang lain. 
 Doa artinya memanggil, memusatkan pandangan yang dipanggil kepada yang memanggil. 
Adapun kata “As-Sual” artinya bertanya atau memohon, yang tujuannya untuk mendatangkan 
sesuatu yang bermanfaat atau menghindarkan sesuatu yang berbahaya. Dengan permohonan 
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemohon setelah ia memusatkan perhatiannya, 
dan permohonannya menjadi puncak doa. 
 Sebagaiman telah kami jelaskan dalam pembahasan yang lain, bahwa ubudiyah artinya 
adalah mamlukiyah, sifat pemilikan. Maksudnya setiap pemilikan menunjukkan pada penghambaan 
manusia kepada Allah swt. Kepemilikan Allah berbeda dengan kepemilikan selain-Nya. 
Kepemilikan Allah adalah pemilikan yang mutlak dan sebenarnya, sedangkan kepemilikan selain-
Nya bersifat nisbi, tidak sebenarnya. 
 Karena selain Allah tidak berhak menyandang kepemilikan yang bersifat mutlak. Apa saja 
yang dimiliki oleh hamba-Nya misalnya: isteri, anak, harta, kedudukan, dan lainnya. Juga dirinya, 
dan segala organ lahir dan batinnya. Semuanya akan kembali dan harus dikembalikan kepada 
Pemiliknya yang mutlak, yaitu Allah swt. 
 Semua ini menunjukkan bahwa tidak ada kepemilikan selain Allah kecuali dengan izin-Nya, 
bahkan keberadaan hamba itu sendiri adalah milik-Nya. Sekiranya Allah tidak mengizinkan niscaya 
kita semua tidak akan ada. Hanya Dialah yang menjadikan kita memiliki pendengaran, penglihatan, 
dan perasaan. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan menentukan takdirnya. 
 Dari penjelasan ini menunjukkan kejelasan bahwa Allah swt mendinding di antara sesuatu 
dan dirinya, antara manusia dan setiap yang menemaninya: isteri, anak, teman, harta, kedudukan, 
kebenaran, dan lainnya. Sehingga ini menunjukkan bahwa Allah swt lebih dekat kepada kita dari 
setiap yang dekat dengan kita. Hanya Dialah Yang Maha Dekat, dan kedekatan-Nya bersifat 
mutlak. Makna inilah yang dimaksudkan oleh firman-Nya: 
 
“Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.” (Al-Waqi’ah: 85) 
“Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.” (Qaaf: 16) 
“Ketahuilah sesungguhnya Allah mendinding antara manusia dan hatinya.” (Al-Anfal: 24) 

 40

 Pemilikan Allah terhadap hamba-Nya adalah pemilikan yang sebenarnya. Pemilikan inilah 
yang mengharuskan setiap perbuatannya harus sesuai dengan kehendak-Nya tanpa hijab. Ini 
menunjukkan bahwa hanya Allah yang mengijabah doa orang yang berdoa kepada-Nya, 
menghilangkan penderitaannya, memenuhi kebutuhannya, dan lainnya. Karena kemutlakan 
kepemilikan-Nya, maka ilmu dan kekuasaan-Nya meliputi semua takdir tanpa dibatasi oleh takdir 
yang lain, tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang yahudi: 



 “Sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu dan menentukan takdir-Nya, maka sempurnalah 
perkara-Nya, dan terlepaslah ikatan kendali pengaturan yang baru dari tangan-Nya dengan 
ketetapan yang Dia tetapkan atasnya, sehingga tidak ada lagi penghapusan, bada’ dan ijabah doa 
karena persoalannya telah selesai.” 
 Juga tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian ummat Islam: “Sesungguhnya Allah 
terlepas sama sekali dari setiap perbuatan hamba-Nya.” Ini adalah pernyataan orang-orangt 
Qadariyah yang oleh Rasulullah saw dinamakan Majusinya ummat ini. Yakni dalam hadisnya: 
“Qadariyah adalah majusinya ummat ini.” 
 Jadi, setiap sesuatu tidak akan pernah terlepas dari kepemilikan Allah, izin dan kehendak-
Nya. Karena itu, tidak akan terjadi suatu kejadian tanpa izin dan kehendak-Nya walaupun kita juga 
harus berusaha dan berikhtiar. Inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah swt: 
 
“Hai manusia, kamu yang butuh kepada Allah, dan Allah Dialah Yang Maha Kaya dan Maha 
Terpuji.” (Fathir: 15) 
 Penjelasan itu menunjukkan bahwa setiap sesuatu diliputi oleh hukum, termasuk juga 
ijabahnya doa. Yakni ditentukan oleh sebab-sebab yang menyebabkan dan mengharuskan doa itu 
diijabah. Seorang hamba yang berdoa kepada Allah dengan tawadhu’, kerendahan hati, dan khusuk 
doanya akan menyebabkan ia dekat dengan-Nya dan kedekatan dengan-Nya menyebabkan doanya 
diijabah oleh-Nya. Inilah yang dimaksudkan oleh firman-Nya: “Aku mengijabah doa orang yang 
berdoa kepada-Ku.” 
(Disarikan dari Tafsir Al-Mizan tentang surat Al-Baqarah: 186) 
 
Dari uraian Allamah Thabathaba’i tentang pembatasan ijabah doa menunjukkan pada Adab-adab 
berdoa, dan syarat-syarat ijabahnya suatu doa. 
 

Adab-Adab Berdoa 
dan Syarat-Syarat Ijabahnya Doa 

Pertama: Dalam keadaan suci 
Di antara adab-adab berdoa harus dalam keadaan berwudhu’, khususnya ketika berdoa sesudah 
shalat. 
 Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata kepada Musammi’: “Wahai Musammi’, apa yang 
menghalangi seseorang ketika ia berada dalam kesengsaraan duniawi untuk berwudhu’ lalu pergi 
ke masjid, kemudian melakukan shalat dua rakaat, lalu berdoa kepada Allah di dalamnya? Aku 
mendengar Allah swt berfirman: “Mohonlah pertolongan dengan kesabaran dan shalat.” (Tafsir 
Al-Ayyasyi 1: 43) 
 
Kedua: Bersedekah, memakai wangi-wangian, dan pergi ke masjid 
Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata: “Jika ayahku punya hajat, ia bersedekah dulu, lalu memakai 
wangi-wangian dan pergi ke masjid.” (Al-Kafi 2: 347) 
 
Ketiga: Melakukan shalat 
Sebelum berdoa disunnahkan melakukan shalat hajat dua rakaat: 
 
Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata: “Barangsiapa yang berwudhu’ dan memperbaiki wudhu’nya, 
kemudian melakukan shalat dua rakaat, dan menyempurnakan ruku’ dan sujudnya; sesudah salam 
memuji Allah azza wa jalla, membaca shalawat, kemudian memohon hajatnya. Dengan cara inilah 
ia telah mengharapkan kebaikan dalam keinginannya. Barangsiapa yang mengharap kebaikan 
dalam keinginannya, maka ia tidak akan disia-siakan.” (Biharul Anwar 93: 314, hadis ke 20) 
 
Keempat: Membaca Basmalah 
Sebelum berdoa harus membaca Bismillâhir Rahmânir Rahîm. 
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Rasulullah saw bersabda:“Tidak akan ditolak suatu doa yang dimulai dengan Bismillâhir Rahmânir 



Rahîm.” (Biharul Anwar, 93: 313) 
 
Kelima: Memuji Allah swt 
Memuji Allah swt artinya mengakui keesaan Allah swt, membuktikan kebergantungan hanya 
kepada-Nya tidak kepada selain-Nya. Bagi yang hendak memohon hajat kepada Allah swt dalam 
urusan dunia dan akhirat, ia harus memuji Allah, mensyukuri karunia dan nikmat-Nya sebelum 
berdoa. Imam Ali bin Abi Thalib (sa) berkata: 
“Segala puji bagi Allah yang menjadikan pujian kepada-Nya kunci bagi zikir-Nya, dan sebab bagi 
penambahan karunia-Nya.” (Nahjul Balaghah, Khutbah 157) 
 
Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata: “Jika salah seorang dari kamu mengharap hajatnya, maka 
hendaknya ia memuji Allah swt.” (Al-Kafi 2: 352, hadis ke 6) 
Allah swt menyiapkan bagi orang yang memuji-Nya karunia yang baik dan limpahan pahala di atas 
harapan orang-orang yang bermohon. 
 
Rasulullah saw bersabda: 
“Barangsiapa yang menyibukkan diri dengan memuji Allah, Allah akan memberinya di atas 
harapan orang-orang yang bermohon.” (Syarah Nahjul Balaghah Ibnu Abil Hadid, jld 6: 190). 
 

KHASIAT ASMA' AL-HAYYU 
Al-Hayyu merupakan salah satu Asmaul A'dzom dari Asmaul Husna yang Alloh S.W.T 

mewakilkan pada Asma' Al-Hayyu seorang Khodam yang bernama DARDAYAIL A.S, Khodam 
tersebut yang menjadi pemimpin dari 70.000 balatentara dari golonganMalaikat Ruhanny yang 
sangat di taati luar biasa oleh para Jin Ifrit yang kabur dari kekuasaan Nabi Sulaiman A.S, mereka 
para Jin Ifrit tidak akan membangkang sekalipun pada Khoddam Sayyid Dardayail baik siang 
maupun Malam, Adapun tata cara menarik Khodam ini sebagai berikut : 
 
1. Berpuasa 48 hari dari makanan yg bernyawa 
2. Memakai Wangi-Wangian Yg bagus (tidak di tentukan Jenisnya) 
3. Senantiasa menjaga Wudhu 
4. Membaca YA HAYYU tiap siang dan malam masing2 18000 x 
5. Waktu kosongnya di isi dengan membaca Sholawat 
 Setelah sempurna 48 hari maka akan nampak dengan jelas dihadapan anda satu pasukan dari 
bala tentara Jin Mu'min yang di pimpin oleh seorang Khodam Jin yang di kepalanya terlilit Ular 
yang sangat besar, kemudian Ular tersebut mengucapkan salam pada anda balaslah salamnya dan 
janganlah anda takut darinya karena dia hanyalah Jin, Setelah itu Bala tentara jin tersebut hilang 
lalu nampaklah dengan jelas di hadapan anda bala tentara dari golongan Ruhanny telah memenuhi 
Ufuq dan tempat anda berkholewat, bala tentara tersebut disertai rajanya yaitu Sayyid Dardayail 
A.S yang menunggangi se ekor Unta berwarna merah dengan berpakaian serba Hijau , Maka di 
tancapkanlah Kursi untuknya yang terbuat dari Emas kemudian duduk lalu mengucapkan salam 
kepada anda, maka balaslah salamnya, kemudian Dia bertanya pada anda " Apa yang menjadi 
hajatmu ", Katakanlah padanya " Aku menginginkan engkau membantuku di dalam hal Melipat 
Bumi ( Saefi Angin), Terbang di udara, Berjalan di Atas Air, Menarik Makanan & Minuman, 
Menarik Uang, Maka Khodam tersebut memberikan sebuah batu ( di dalamkitab tidak disebutkan 
Warna dan Jenisnya ), Yang apabila anda dekatkan batu tersebut pada Api Maka Khodam Sayyid 
Dardayail akan hadir dan melaksanakan apa-apa yang menjadi hajat anda sesuai permintaan anda di 
atas. 
 

Khasiat Asma' Al-Khobiru 
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Alloh S.W.T Mewakilkan pada Asma' Al-Khobiru 2 orang Khoddam yang bernama Sayyid 
'Atoyail dan Sayyid Da'qoyail, Berkata Syeikh Ibnu Haji At-Tilmisani Al-Magribi di dalam 
kitabnya Syumusul Anwar Fi Kunuzil Asror halaman 15 di dalam bab Khowasu Asmaul Husna ( 



KeKhususan Asmaul Husna ) " Barang siapa yang ingin melihat pada harta2 terpendam, Gudang 
Harta karun, Atau ingin melihat apa yang akan terjadi pada tiap2 Tahun dari hal2 yang baik dan 
buruknya tahun tersebut Atau ingin menarik Khabar dari 4 arah mata angin, Maka tentunya anda 
haruslah ber riyadhoh Asma Alloh Ta'ala Al-Khobiru dengan Tata cara dibawah ini 1. Membaca Ya 
Khobiru 7000 x setiap hari selama 41 hari boleh siang/ Malam 
2. Di sertai Puasa dari makanan Yg bernyawa 
3.Harus menjaga Wudhu 
3. tiap ba'da fardu membaca Ya Khobiru 812 x 
4. Mengamalkanya tidak boleh ada keraguan 
5. Selama dalam riyadhoh Harus membakar wangi-wangian setiap hari Senin/Tiap hari lebih baik 

Setelah sempurna 41 hari Anda akan melihat Sungai yang berwarna Puith dengan di 
kelilingi pohon-pohon dari Jamrud berwarna Hijau, Itu pertanda 2 Khodam dari Asma' Al-Khobiru 
telah hadir pada hari itu, Setelah itu hilanglah Sungai dan pohonnya kemudian hadir 2 orang 
Khodam yang mengucapkan salam pada anda, Maka balaslah salam nya, Kemudian berkata 2 
Khodam tersebut "Wahai Hamba Alloh apa yang menjadi hajatmu", Katakanlah pada 2 Khodam 
tersebut " Aku menginginkan engkau berdua memberikan Khabar kepadaku dengan segala sesuatu 
yang akan terjadi dan apa-apa yangtelah terjadi dari semua berita-berita ", Maka 2 Khodam tersebut 
mengucapkan " YA " . 
 Maka sejak saat itu apabila anda mengnginkan suatu khabar dari berbagai macam khabar 
yang bersifat duniawi atau anda ingin melihat suatu perkara, Anda tinggal memasukkan kepala anda 
pada baju anda lalu panggilah 2 nama Khodam tersebut ( 'Atoyail dan Da'qoyail ) Maka mereka 
berdua akan mengangkat dari anda Hijab (Penutup ) , maka anda akan melihat permasalahan anda 
seperti anda melihat di alam Dzohir/nyata. 
 

1 MUHARRAM (1413 H ) 
Di riwayatkan dalam kitab SIRRUL ASROR As-Syeikh Muhammad At-Tunisy Al-Magribi 

berkata ' Apabila Tahun baru Hijriyyah jatuh pada hari Jum'at Maka ZAHROH (Venus ) Yg 
menguasai di tahun tsb ini menunjukkan di tahun Tsb kelapangan dada yang berarti orang2 yang di 
timpa kesulitan,kesusahan rizqi di tahun sebelumnya akan mendapatkan kelapangan, keberhasilan 
di tahun ini, Dan tahun tsb menunjukkan bergairahnya percintaan Khususnya di kota-kota besar, 
Juga menunjukkan memberikan bantuannya para penguasa-pengusa negri, berlimpahnya sungai2 ( 
Suburnya para Petani ), Banyak keuntungan di para pedagang dan pebisnis, meruginya orang2 yg 
melakukan Tipu Daya, 
 Di Awal -awal tahunnya ( 4 bulan pertama ) ROKHO Hidup sangat mudah,senang,gampang 
di pertengahan tahun ( 4 Bulan ke2 ) ROJA' di Kabulkannya pengharapan-pengharapan manusia.di 
akhir tahunnya ( 4 bulan terakhir ) GOLA' Banyak keberhasilan-keberhasilan di sektor pertanian. 
 Intinya di tahun baru Hijriyyah yang jatuh pada hari Jum'at banyak sekali kebaikan-
kebaikannya, demikian isarah-isarah ini bukan karangan penulis tetapi perkataannya seorang Wali 
Alloh As-Syeikh Muhammad At-Tunisi Al-Magribi di dalam kitabnya SIRRUL ASRO halaman 4 
di dalam bab APA YANG TERJADI DI DALAM TAHUN MENURUT HITUNGAN HARI. 
 

MENARIK KHODAM PENOLONG YG TAAT 
Apabila Anda ingin menarik Khodam Aunul Muti' ( Penolong Yg Taat ) laksanakanlah tata cara di 
bawah ini : 
1. Berpuasa 3 Hari yang di mulai Hari Selasa 
2. Berbuka Tidak memakan makanan yg bernyawa ( Daging/Ikan ) 
Dan yg di keluarkan dari nyawa ( Telor,Susu,MAdu ) 
3. Membaca HAYLUSYIN 1500 x setiap selesai Sholat Fardhu 
4. Setiap membaca HAYLUSYIN anda haruslah membakar Bukhur 
( Menyan ) Cendana merah ( Dupa cendana ) 
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Dimalam Jum'at akan hadir seorang Khodam yg berwujud seseorang yang bagus rupa , 
Khodam tersebut memberikan perjanjian pada apa- apa yang menjadi hajat anda, Khodam tsb 



sanggup membantu pada semua hajat anda sehingga makanan & minuman pun sanggup dia 
sediakan kalau anda memintanya. inilah Ilmu menarik Khodam yg paling mudah dengan hanya 
membaca HAYLUSYIN. 
Diterjemahkan dari kitab Jawahirul Lama'ah (Ustadz Kabir As-Syeikh Abu Hayyilahi Al-MArzuqi 
) hal 99. 

KHASIAT ASMA' AL-HAFIDZU 
Alloh S.W.T mewakilkan seorang Khodam pada Asma' nya Al-Hafidzu yang bernama Tosy 

yail, Asma' Al-hafidz ini merupakan satu rahasia di dalam penjagaan dan Khodam dari asma' ini 
akan menutupi pembaca asma' ini dari penglihatan - penglihatan Manusia, Jin, Binatang berikut di 
bawah ini tata cara Riyadhoh Asma'Alloh Al-Hafidzu : 
 
1. Kholwat ( Tempat yang sepi jauh dari suara2 dan amarah manusia) 
2. Berpuasa selama 47 hari dgn tidak memakan makanan yg bernyawa 
3. Tidak boleh tidur kecuali ngantuk telah mengalahkan anda 
4. Membaca Asma Al-Hafidzu dengan memakai Ya Nida' ( YA HAFIDZU) tiap hari malam & 
siang masing-masin 9980 x 
5. Senantiasa menjaga Wudhu 
6. waktu kosong di isi dengan sholawat 
 Pada hari ke 47 yaitu hari terakhir di tengah malam akan menampakkan kepada anda dengan 
jelas seorang Khodam yang berleher panjang yang tidak terlihat wajahnya, Maka anda akan 
mendengar suara seperti petir yang menyambar mengucapkan salam pada anda dan berkata " Wahai 
makhluq Alloh apa yang engkau inginkan ? ", Maka balaslah dulu salamnya dan katakan padanya " 
Aku menginginkan Kopiah yang ada pada kepalamu ", maka Khodam tersebut memberikan kopiah 
tersebut dengan disertai sarat2 yang harus anda taati salah satu dari sarat tersebut anada tidak boleh 
mendatangi kaum muslimin Yg bukan muhrimnya dengan menggunakan Kopiah tersebut, Ambillah 
kopiah tersebut dan apabila anda memakai kopiah tsb pada kepala anda, Anda akan tidak terlihat 
oleh pandangan-pandangan mata manusia, Jin, Binatang begitu juga suara gerak kaki anda 7 
anggota tubuh tidak akan terdengar selama kopiah tsb berada di kepala anda Maka bersyukurlah 
kepada Alloh yang telah memberikan Anugrahnya yang begitu luar biasa. 
 

1 JANUARI 2010 
Di sebutkan di dalam Kitab Majmu'ah Ibnu Sina' Al-Kubro Fi 'Ulumi Ar-Ruhaniyyah 

kepunyaan Syeikh Al-'Alim Al'Allamah Ibnu Sina' Hal 34 pada Bab Tahun Baru dan apa yang 
terjadi Pada Tahun tsb Yang di ambil oleh ibnu Sina' dari Kitab Nabiyyuloh Daniyal A.S 
 Apabila Tahun Baru masehi jatuh pada hari Jum'at maka Zahroh ( Venus ) Yg 
menguasainya tahun tersebut menunjukkan akan terjadinya perubahan2 di pemerintahan (kerajaan 
kalau dulu ), Akan terbunuhnya Mentri, di asingkannya para hakim,Banyak terjadinya perbedaan 
pendapat antara para pemimpin negara, terjadi fitnah di kalangan tentara, berlipat gandanya 
kebodohan, Banyak keuntungan2 di sektor perdagangan, Banyak keuntungan2 di sektor kerajinan2 
tangan,Meningkatnya perniagaan kebutuhan2 pokok terutama Beras, Biji-bijian, Akan banyak 
kerusakan2, Perzinahan akan tambah sangat merajalela, bertambah maraknya Liwath ( Homo sex ), 
Minuman keras, akan banyak terjadi kebakaran, Dan banyaknya terjadi kecelakaan baik di darat 
maupun diLaut ( dulu blm ada Kapal terbang), dan akan banyak dekali perampokan 2, Banyak lahir 
Anak2 Haram, Akan banyak keruksakan2 Akhlaq pada wanita, Banyaknya Attolaq (perceraian), 
Murahnya Makanan pokok khususnya beras, Gula,Minyak dan biji2 an,dan akan terjadi peperangan 
Di Zajirah arab dengan Azam ( Luar dari arab disebut Azam). 
 Tapi semua itu kita kembalikan lagi pada Alloh S.W.T karena hanya Alloh lah yang 
berkuasa atas segalanya " Wa Indahu Mafatihul Ghoibi La Ya'Lamuha Illa Huwa (Al-An'am 59)" 
Dan di sisi Alloh lah kunci-kunci sesuatu yang ghaib tak ada yang mengetahuinya kecuali Alloh 
sendiri. Yang di berikan kepada kita manusia hanyalah Isarat2/ Alamat2 nya saja demikian isarah2 
ini agar kita menjadi waspada dan berhati2. 
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ASMA’ RIZALUL GHOIB 
LA TAHSABANNAL LADZI QUTILUU FI SABILILLAHI AMWATAN, BAL AHYAUN INDA 

ROBBIHIM YURZAQUNA (Ali Imron 169) " Janganlah kamu mengira bahwa orang2 yang gugur di 
jalan Alloh itu MATI bahkan mereka itu HIDUP di sisi tuhannya dengan mendapat rezqi " 
 HIDUP Yaitu hidup dalam alam yang lain yang bukan alam kita ini, di mana mereka 
mendapat keni'matan2 di sisi Alloh, Dan hanya Alloh sajalah yang mengetahui bagaimana keadaan 
HIDUP nya itu. 
 Inilah Asma' Rizalul Ghoib yang saya terjemahkan dari kitab Jawahir Al-Khomsi Syeikh 
Khotiruddin Bayazid Al-Khowajah dan Kitab Jami'u Karomatil Aulia kepunyaan Syeikh Yusuf ibni 
Isma'il An-Nabhani R.A ,Rizalul Ghoib merupakan salah satu pangkat kewalian dari 37 pangkat/ 
Maqom Wali berikut di bawah ini Pangkat/ Maqom nya para Aulia Alloh : 
1.Qutub Atau Ghauts ( 1 abad 1 Orang ) 
2. Aimmah ( 1 Abad 2 orang ) 
3. Autad ( 1 Abad 4 Orang di 4 penjuru Mata Angin ) 
4. Abdal ( 1 Abad 7 Orang tidak akan bertambah & berkurang Apabila ada wali Abdal yg Wafat 
Alloh menggantikannya dengan mengangkat Wali abdal Yg Lain ( Abdal=Pengganti ) Wali Abdal 
juga ada yang Waliyahnya ( Wanita ) 
5. Nuqoba’ ( Naqib ) ( 1 Abad 12 orang Di Wakilkan Alloh Masing2 pada tiap2 Bulan) 
6. Nujaba’ ( 1 Abad 8 Orang ) 
7. Hawariyyun ( 1 Abad 1 Orang ) Wali Hawariyyun di beri kelebihan Oleh Alloh dalam hal 
keberanian, Pedang ( Zihad) di dalam menegakkan Agama Islam Di muka bumi. 
8. Rojabiyyun ( 1 Abad 40 Orang Yg tidak akan bertambah & Berkurang Apabila ada salah satu 
Wali Rojabiyyun yg meninggal Alloh kembali mengangkat Wali rojabiyyun yg lainnya, Dan Alloh 
mengangkatnya menjadi wali Khusus di bulan Rajab dari Awal bulan sampai Akhir Bulan oleh 
karena itu Namanya Rojabiyyun. 
9. Khotam ( penutup Wali )( 1 Alam dunia hanya 1 orang ) Yaitu Nabi Isa A.S ketika diturunkan 
kembali ke dunia Alloh Angkat menjadi Wali Khotam ( Penutup ). 
10. Qolbu Adam A.S ( 1 Abad 300 orang ) 
11. Qolbu Nuh A.S ( 1 Abad 40 Orang ) 
12. Qolbu Ibrohim A.S ( 1 Abad 7 Orang ) 
13. Qolbu Jibril A.S ( 1 Abad 5 Orang ) 
14. Qolbu Mikail A.S ( 1 Abad 3 Orang tidak kurang dan tidak lebih Alloh selau mengangkat wali 
lainnya Apabila ada salah satu Dari Wali qolbu Mikail Yg Wafat ) 
15.Qolbu Isrofil A.S ( 1 Abad 1 Orang ) 
16. Rizalul ‘Alamul Anfas ( 1 Abad 313 Orang ) 
17. Rizalul Ghoib ( 1 Abad 10 orang tidak bertambah dan berkurang tiap2 Wali Rizalul Ghoib ada 
yg Wafat seketika juga Alloh mengangkat Wali Rizalul Ghoib Yg lain, Wali Rizalul Ghoib 
merupakan Wali yang di sembunyikan oleh Alloh dari penglihatannya Makhluq2 Bumi dan Langit 
tiap2 wali Rizalul Ghoib tidak dapat mengetahui Wali Rizalul Ghoib yang lainnya, Dan ada juga 
Wali dengan pangkat Rijalul Ghoib dari golongan Jin Mu’min, Semua Wali Rizalul Ghoib tidak 
mengambil sesuatupun dari Rizqi Alam nyata ini tetapi mereka mengambil atau menggunakan 
Rizqi dari Alam Ghaib. 
18. Adz-Dzohirun ( 1 Abad 18 orang ) 
19. Rizalul Quwwatul Ilahiyyah (1 Abad 8 Orang ) 
20. Khomsatur Rizal ( 1 Abad 5 orang ) 
21. Rizalul Hanan ( 1 Abad 15 Orang ) 
22. Rizalul Haybati Wal Jalal ( 1 Abad 4 Orang ) 
23. Rizalul Fath ( 1 Abad 24 Orang ) Alloh mewakilkannya di tiap Sa'ah ( Jam ) Wali Rizalul Fath 
tersebar di seluruh Dunia 2 Orang di Yaman, 6 orang di Negara Barat, 4 orang di negara timur, dan 
sisanya di semua Jihat ( Arah Mata Angin ) 
23. Rizalul Ma'arijil 'Ula ( 1 Abad 7 Orang ) 
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24. Rizalut Tahtil Asfal ( 1 Abad 21 orang ) 



25. Rizalul Imdad ( 1 Abad 3 Orang ) 
26. Ilahiyyun Ruhamaniyyun ( 1 Abad 3 Orang ) Pangkat ini menyerupai Pangkatnya Wali Abdal 
27. Rozulun Wahidun ( 1 Abad 1 Orang ) 
28. Rozulun Wahidun Markabun Mumtaz ( 1 Abad 1 Orang ) 

Wali dengan Maqom Rozulun Wahidun Markab ini di lahirkan antara Manusia dan 
Golongan Ruhanny( Bukan Murni Manusia ), Beliau tidak mengetahui Siapa Ayahnya dari 
golongan Manusia , Wali dengan Pangkat ini Tubuhnya terdiri dari 2 jenis yg berbeda, Pangkat 
Wali ini ada juga yang menyebut " Rozulun Barzakh " Ibunya Dari Wali Pangkat ini dari Golongan 
Ruhanny Air INNALLOHA 'ALA KULLI SAY IN QODIRUN " Sesungguhnya Alloh S.W.T atas 
segala sesuatu Kuasa. 
29. Syakhsun Ghorib ( di dunia hanya ada 1 orang ) 
30. Saqit Arofrof Ibni Saqitil 'Arsy ( 1 Abad 1 Orang ) 
31. Rizalul Ghina ( 1 Abad 2 Orang ) sesuai Nama Maqomnya ( Pangkatnya ) Rizalul Ghina " Wali 
ini Sangat kaya baik kaya Ilmu Agama, Kaya Ma'rifatnya kepada Alloh maupun Kaya Harta yg di 
jalankan di jalan Alloh, Pangkat Wali ini juga ada Waliahnya ( Wanita ). 
 
31. Syakhsun Wahidun ( 1 Abad 1 Orang ) 
32. Rizalun Ainit Tahkimi waz Zawaid ( 1 Abad 10 Orang ) 
33. Budala' ( 1 Abad 12 orang ) Budala' Jama' nya ( Jama' Sigoh Muntahal Jumu') dari Abdal tapi 
bukan Pangkat Wali Abdal 
34. Rizalul Istiyaq ( 1 Abad 5 Orang ) 
35. Sittata Anfas ( 1 Abad 6 Orang ) salah satu wali dari pangkat ini adalah Putranya Raja Harun 
Ar-Royid yaitu Syeikh Al-'Alim Al-'Allamah Ahmad As-Sibty 
36. Rizalul Ma' ( 1 Abad 124 Orang ) Wali dengan Pangkat Ini beribadahnya di dalam Air di 
riwayatkan oleh Syeikh Abi Su'ud Ibni Syabil " Pada suatu ketika aku berada di pinggir sungai tikrit 
di Bagdad dan aku termenung dan terbersit dalam hatiku "Apakah ada hamba2 Alloh yang 
beribadah di sungai2 atau di Lautan" Belum sampai perkataan hatiku tiba2 dari dalam sungai 
muncullah seseorang yang berkata "akulah salah satu hamba Alloh yang di tugaskan untuk 
beribadah di dalam Air", Maka akupun mengucapkan salam padanya lalu Dia pun membalas salam 
aku tiba2 orang tersebut hilang dari pandanganku. 
37. Dakhilul Hizab ( 1 Abad 4 Orang ) 

Wali dengan Pangkat Dakhilul Hizab sesuai nama Pangkatnya , Wali ini tidak dapat di 
ketahui Kewaliannya oleh para wali yg lain sekalipun sekelas Qutbil Aqtob Seperti Syeikh Abdul 
Qodir Jailani, Karena Wali ini ada di dalam Hizab nya Alloh, Namanya tidak tertera di Lauhil 
Mahfudz sebagai barisan para Aulia, Namun Nur Ilahiyyahnya dapat terlihat oleh para Aulia Seperti 
di riwayatkan dalam kitab Nitajul Arwah bahwa suatu ketika Syeikh Abdul Qodir Jailani 
Melaksanakan Towaf di Baitulloh Mekkah Mukarromah tiba2 Syeikh melihat seorang wanita 
dengan Nur Ilahiyyahnya yang begitu terang benderang sehingga Syeikh Abdul qodir Al-Jailani 
Mukasyafah ke Lauhil Mahfudz dilihat di lauhil mahfudz nama Wanita ini tidak ada di barisan para 
Wali2 Alloh, Lalu Syeikh Abdul Qodir Al-Jailani bermunajat kepada Alloh untuk mengetahui siapa 
Wanita ini dan apa yang menjadi Amalnya sehingga Nur Ilahiyyahnya terpancar begitu dahsyat , 
Kemudian Alloh memerintahkan Malaikat Jibril A.S untuk memberitahukan kepada Syeikh bahwa 
wanita tersebut adalah seorang Waliyyah dengan Maqom/ Pangkat Dakhilul Hizab " Berada di 
Dalam Hizabnya Alloh ", Kisah ini mengisyaratkan kepada kita semua agar senantiasa Ber 
Husnudzon ( Berbaik Sangka ) kepada semua Makhluq nya Alloh, Sebetulnya Masih ada lagi 
Maqom2 Para Aulia yang tidak diketahui oleh kita, Karena Alloh S.W.T menurunkan para Aulia di 
bumi ini dalam 1 Abad 124000 Orang, yang mempunyai tugasnya Masing2 sesuai Pangkatnya atau 
Maqomnya. Susunan Maqom/Pangkat Para Aulia ini saya terjemahkan dari kitab Jami'u Karomatil 
Aulia ( Kumpulan Karomah2 Para Wali ), Perlu di ketahui bahwa Maqomnya para Aulia tidak tetap 
tapi naik walaupun mereka sudah Meninggal, Dan berikut di bawah ini Asma' Rizalul Ghoib Yg 
saya Ambil dari Kitab Jawahir Al-Khomsi 
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BISMILLAHIRROHMANIRROHIM 



YA HAYYU YA QOYYUMU YA MALIKI YAUMID DINI IYYAKA NA'BUDU WA IYYAKA 
NASTA'INU YA HAYYU YA QOYYUMU YA ROBBI AW UM HUWA UM ROHINA NASRIINA 
BARINA AYII YARUM HANSA AW UM ANMUU MAJRONIYYAH MALIKAH AMLIKAH ADABAH 
AMHABAH WARITSA ASYMANKAFAJAN WA MANKA WASYIKI WA ARO URIYAA AMHU 
KALAMA MULUKA ASYMIINA KASANAH BAHANAH. 
 Asma' ini adalah campuran antara Bahasa Arab, Ibroni dan Suryani, Mungkin bagi Anda 
yang mengetahui Asma' Sungai Rajeh tingkat 5 versi Madura utara ( Yg Asli ) ada kesamaan 
beberapa Kalimat dari Asma' Rizalul Ghoib dengan Asma' Sungai Rajeh. 
 Cara mengamalkan Asma' Rizalul Ghoib ini adalah, Asma' tsb di baca 1313 x , Waktu 
membaca harus terang Bulan ( Purnama ), setelah itu di baca Dawam Ba'da Fardu 3 x, Khasiat serta 
Manfa'at sangat banyak sekali di antaranya , Kanuragan, Mahabbah ( Asihan ) Siker pagaran Ghaib 
( seperti Rajah Kala Cakra), Menarik Khodam, Gendam, Melemahkan Ilmu Orang, anti segala 
macam Ilmu hitam, Sihir, Penutup Ilmu2 Sihir ( seperti banyak sekali penipuan2 yg di lakukan oleh 
para orang pintar yg bisa melipat gandakan Uang dengan Ilmu sihir, nah Ilmu tersebut bisa anda 
tutup dengan Asma' Rizalul Ghoib ini sehingga uangnya tidak hilang kembali ), Silahkan di 
Amalkan Asma' ini mudah2an bermanfa'at bagi para pengunjung. 

Do'a Basymakh Isa A.S 
(Do’a Basymakh Sayyidina Isa A.S) 

Di riwayatkan oleh Syeikh Al-imam Al-Allamah Al-Hamam Sayyyid Muhammad bin 
Khotiruddin bin Bayazid bin Khowajah Di dalam kitabnya AL-JAWAHIR AL-KHOMSI ( Lima 
Permata ) “ Do’a Basymakh merupakan do’a yang di turunkan kepada nabi Isa A.S, Do’a ini 
terdapat juga di dalam kitab Injil Do’a Basymakh ini merupakan wirid yang di dawamkan oleh 
Syeikh Muhyiddin Abdul Qodir Zailany Al-Bagdadi sehingga dgn wasilah do’a basymakh syeikh 
Abdul Qodir Al-Jailani mendapatkan karomah-karomah yang luar biasa lebih dari 300 karomah, 
Do’a Basymakh tersusun 12 susunan yang berkaitan dengan Zodiak, tiap-tiap susunan Alloh 
mewakilkan seorang Khodam dari golongan Malaikat Ruhanny, Inilah Susunan serta tata cara dan 
Nama Khodam tiap susunan 

1.ALLOHUMMA YA BASYMAKHU BASYMAKHU DZALA HAMUU SAYTISUNA AS ALUKA AN 
TAQDIYA HAJATI AJIB YA HAYTOYILA BIHAQQI HADZIHIL ASMAI 
( Khodam nya HAYTOYIL Zodiaknya HAML ( ARIES tgl 23 maret- 20 April ) 
 
2.ALLOHUMMA YA DZA NUU MALKHUSU DAMUUSUU DAIMUUNA AS ALUKA AN 
TAQDIYA HAJATI AJIB YA TOWROYILA BIHAQQI HADZIHIL ASMAI 
( Khodamnya TOWROYIL Zodiaknya TSAUR ( TAURUS tgl 21 April- 21 Mei ) 
 
3. ALLOHUMMA YA HAYSU HAYMUNU ARFASYU DARO I’LLIYYUNA AS ALUKA 
ANTAQDIYA HAJATI AJIB YA SYAMYAYILA BIHAQQI HADZIHIL ASMAI  
( Khodamnya SYAMYAYIL Zodiaknya ZAWJA’ ( GEMINI tgl 22 Mei – 22 Juni ) 
 
4.ALLOHUMMA YA ROHMISA DAHLILUNA MAYTATORUNA AS ALUKA ANTAQDIYA HAJATI 
AJIB YA ANYAILA BIHAQQI HADZIHIL ASMAI  
( Khodamnya ANYAIL Zodiaknya SARTON (CANCER Tgl 23 Juni – 23 Juli ) 
 
5. ALLOHUMMA YA ROKHSYISYUNA AKHLAAQUNA AS ALUKA ANTAQDIYA HAJATI AJIB 
YA MANYAYILA BIHAQQI HADZIHIL ASMAI  
( Khodamnya MANYAYIL Zodiaknya ASAD (LEO Tgl 24 Juli – 23 Agustus) 
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6. ALLOHUMMA YA ROHMUUTU ARKHIMU ARKHIMUUNA AS ALUKA ANTAQDIYA HAJATI 
AJIB YA QOMROYILA BIHAQQI HADZIHIL ASMAI  



( Khodamnya QOMROYIL Zodiaknya SUNBULAH ( VIRGO Tgl 24 Agustus – 23 September ) 
 
7.ALLOHUMMA AHYAN ASROHIYAN ADZUTI ASBAUTU ASBAUSUUNA AS ALUKA 
ANTAQDIYA HAJATI AJIB YA MANHAYAILA BIHAQQI HADZIHIL ASMAI  
( Khodamnya MANHAYAIL Zodiaknya MIZAN ( LIBRA 24 Sept- 23 oktbr ) 
 
8. ALLOHUMMA YA NURU IRGHIS IDGIR TASYLISUNA AS ALUKA ANTAQDIYA HAJATI AJIB 
YA ISMAILA BIHAQQI HADZIHIL ASMAI  
( Khodamnya ISMAIL Zodiaknya AQROB ( SCORPIO 24 okt – 22 Nov ) 
 
9. ALLOHUMMA ISYBIR ASMA’A ASMASUNA AS ALUKA ANTAQDIYA HAJATI AJIB YA 
JIBRIALA BIHAQQI HADZIHIL ASMAI  
( Khodamnya JIBRIL Zodiaknya QOWS ( SAGITARIUS 23 Nov- 22 Des ) 
 
10. ALLOHUMMA YA MALI’USTA IMLIKHOO MILKHUUNA AS ALUKA ANTAQDIYA HAJATI 
AJIB YA DARDAYAILA BIHAQQI HADZIHIL ASMAI  
( Khodamnya DARDAYAIL Zodiaknya JADYU ( CAPRICORN 23 Des –19 Jan) 
 
11. ALLOHUMMA AR’ID AR’ARIZUUNA AS ALUKA ANTAQDIYA HAJATI AJIB YA MIKAILA 
BIHAQQI HADZIHIL ASMAI  
( Khodamnya MIKAIL Zodiaknya DALWU ( AQUARIUS 20 Jan- 19 Feb ) 
 
12. ALLOHUMMA YA MASYMAKHU FA SYAMKHISA MASALAMUUNA BAINAL KAFI WAN 
NUNI INNAMA AMRUHU IDZA ARODA SYAIAN AN YAQULA LAHU KUN FAYAKUNU 
FASUBHANLLDZI BIYADIHI MALAKUTU KULLI SAYIN WA ILAIHI TURJAU’NA AS ALUKA 
ANTAQDIYA HAJATI AJIB YA ISROFILA BIHAQQI HADZIHIL ASMAI  
( Khodamnya ISROFIL Zodiaknya HUUT ( PISCES 20 peb- 20 mar) 

Cara membaca do’a Basymakh ini adalah harus melihat berada di zodiac apa..? pada saat 
anda akan membaca, contoh Anda ingin membaca Do’a Basymakh pada tgl 26 oktober, maka anda 
mulai membacanya dari Asma’ ke 8 lalu ke 9 dan seterusnya sampai Asma’ke 7. Demikian 
penjelasan tentang Asma’ Basymakh adapun Khasiatnya Tidak dapat di hitung da di bilang banyak 
sekali Manfa’atnya di antaranya Menarik Rizqi, Mengetahui Hal-Hal Ghaib, Mukasyafah, 
Penjagaan,Halimunan, Melipat bumi, Hizab dari Ilmu HItam,Sihir,Mendatangkan raja Jin,Melihat 
yg Akan terjadi. 

 
MENARIK CINTA ( PELET ) 

Apabila anda menginginkan orang yang anda cintai mencintai anda dengan kecintaan yang 
sangat sehingga dia tidak dapat mencintai yang lain kecuali anda, Dan anda menginginkan si dia 
taat patuh pada apa2 yang anda ucapkan, Maka amalkan lah Amalan di bawah ini yang saya ambil 
dari kitab Sirrul Jalil ( Syeikh Al-Qutub Hasan Asy-Syadzili R.A ) Hal 15, Mudah2an Bermanfa'at 
bagi anda Inilah amalan yg di Maksud : 
1. Bangunlah tepat tengah Malam kemudian Berwudhu 
2. Sholat Sunat Hajat 6 Roka'at ( 3 x Salam ) 
3. Pada Tiap2 Roka'at setelah Al-Fatihah membaca Ayat di bawah ini 450 x 
HASBUNALLOHU WA NI'MAL WAKILU ( Ali Imron 173 ) 
4. Setelah selesai sholat 6 Roka'at duduk membaca Ayat tersebut 950 x 7 = 6650 Sambil di 
bayangkan wajah orang yang kita maksud tiap2 dapat 950 x bacalah ayat2 di bawah ini 7 x 
YUHIBBUNAHUM KAHUBBILLAHI WALLADZINA AMANUU ASYADDU HUBBAN 
LILLAHI, 
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LAW ANFAQTA MA FIL ARDI JAMI'A MA ALAFTA BAINA QULUBIHIM WA 
LAKINNALOHA ALLAFA BAINAHUM INNAHU 'AZIZUN HAKIM, WA ALQOYTU 



ALAIKA MAHABBATAN MINNI WA LITUSNA'A 'ALA AINI. 
 
Setelah membaca Ayat2 ini 7x kemudian baca lagi Ayat hasbunallohu 950 x demikian seterusnya 
sampai 7 x. 

Setelah anda sempurna mengamalkan Amalan ini, Orang yang anda Maksud akan datang 
kepada anda walaupun terhalang oleh Lautan dan gunung dengan penuh rasa cinta sehingga dia 
tidak akan memiliki dirinya lagi saking cintanya pada anda, Dan Orang tsb akan taat, Patuh pada 
anda sehingga apapun yang anda inginkan darinya dia akan melaksanakannya. 
pesan dari penyusun kitab ini "Bertaqwalah anda kepada Alloh Janganlah Amalan ini di 
pergunakan dengan tidak benar " 
 

SYARAT-SYARAT RIYADHOH 
Sehubungan dengan banyaknya e-mail masuk Yang menayakan Sarat2 Riyadhoh, Maka 

saya terbitkan syarat2 Riyadhoh pada Web ini, Yang saya Ambil Syarat2 Riyadhoh ini dari kitab 1. 
Syumusul Anwar ( Syeikh Ibnu Haji At-Tilmisani Al-Magribi ) 2. Jawahir Al-Lama'ah ( Al-Ustadz 
Al-Kabir Syeikh Ali Abu Hayyilah Al- Marzuqi ), Syarat2 Riyadhoh ini berlaku untuk semua 
amalan2 seperti Asma', Qosam, Azimah, Khodam Ayat, Khodam Surat, Wifiq, Tolasim, Asmaul 
Husna dll, Inilah Syarat2 Riyadhoh yg di maksud : 
 
Menurut Syeikh Ibnu Haji At-Tilmisani Al-Magribi Syarat 2 Riyadhoh ada 16 Syarat : 
1. Pakaian Yg Halal 
2. Makanan Yg Halal 
3. Tempat Yg sepi ( Jauh dari suara2 & Amarah Manusia ) 
4. Wewangian baik Dupa atau Minyak Wangi 
5. Bilangan Qosam, Azimah, Asma' dll tidak boleh kurang atau lebih 
6. Tidak boleh berbicara tentang masalah2 Duniawi dengan siap pun selama Proses Riyadhoh 
7. Tidak Boleh Tidur kecuali Ngantuk sudah mengalahkan Anda 
8. Senantiasa mempunyai Wudhu 
9. Mandi setiap hari yang merupakan sarat Yang Wajib 
10. Membaca Qosam, Asma', Ayat dll Haruslah tertib dan Tartil tidak boleh terlalu cepat 
11. Memperbanyak membaca Sholawat Nabi 
12. Tidak boleh di barengkan membaca Qosam dengan Qosam yg Lain 
13. Duduk harus selalu menghadap Qiblat 
14. Duduknya pada waktu Kholwat harus duduk seperti duduknya seperti dalam Sholat 
15. Niat yang di tancapkan dalam Hati 
16. Haruslah mengamalkannya dengan Yaqin kalau di dalam hatinya ada keraguan maka sia-sialah 
Amalnya. 
 
Tambahan dari Syeikh Al-Ustadz Al-Kabir Ali Abu Hayyilah Al-Marzuqi di dalam kitab Jawahir 
Al-Lama'ah : 
17. Qosam,Ayat,Do'a, Azimah dll Haruslah di hafal dengan sebenar benarnya Hafalan ( Ngelotok ) 
karena dengan melihat tulisan akan menyebakan hati jadi berat dan menyebabkan hilangnya ke 
khusuan sehingga terputuslah tawajjuh diri anda dengan Alloh ( Tawajjuhnya tidak sempurna 
karena kerjanya hati dan kerjanya Mata pada tulisan ) 
18. Izajah Umum yg di ambil dari Syeikh, Guru, Kyai atau Ustadz 
19. Tidak memakan makanan yang bernyawa 
20. Menjauhi makanan yang menimbulkan bau tidak sedap seperti Bawang-bawangan ( Pete, 
Jengkol kalau di Indonesia ) 
21. Senantiasa bersih Badan, Tempat, Pakaian 
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 Demikian Syarat2 Riyadhoh ini bermanfa'at bagi anda, Tetapi apabila anda sudah brusaha 
untuk melaksanakan semua syarat2 ini namun anda tidak bisa melaksanakannya tidak akn 
mengurangi dari Khasiat serta manfa'at dari amalan yang anda amalkan. LA YUKALLIFULLOHHU 



NAFSAN ILLA WUS'AHA. 
 

KHASIAT ASMAUL HUSNA 
Ketahuilah wahai saudaraku di jalan Alloh, Sesungguhnya Nama Alloh Ta’ala yang agung 

adalah isim Jalalah ( ALLOHU ) yang merupakan Raja nya dari ASMA’-ASMA’ yang ada, karena 
Ma’na tiap-tiap Asma’ pasti kembali Pada Lafadz ALLOHU, ALLOHU merupakan ISMUDZ 
DZAT. 

( ALLOHU ) Merupakan Dzikirnya para wali-wali Qutub, Barang siapa yang mendawamkan Isim 
ini yang agung dengan disertai Kholwat,senantiasa mempunyai wudhu,Puasa dan melaksanakan 
Ibadah-ibadah Sunnat, Maka akan terbuka baginya pintu alam Malakut dan akan melihat pada 
rahasia-rahasia Alam Jabarut. 

( AR-ROHMANU) Barang siapa yang membaca ARROHMANU 298 x pada minyak wangi pada 
saat Zahroh ( Jum’at jam 6 – 8 pagi ) lalu dipakainya minyak tersebut, Maka siapapun yang 
mencium dari wanginya minyak tsb akan mencintainya, maka fahamilah ini hanya untuk di 
pergunakan antara suami istri. 

( AR-ROHIMU ) Barang siapa yang membaca ARROHIMU 258 x pada makanan yang manis pada 
hari senin ( jam 6 -8 pagi ) lalu makanan tersebut di kasihkan pada orang yang di maksud, maka 
orang tersebut akan selau rindu pada anda. 

( AL-MALIKU ) Barang siapa yang senantiasa mendawamkan membaca ALMALIKU 90 x pada 
waktu antara Sholat Sunnat Fajar dan Shubuh selama 4 tahun yang tidak tertinggal 1 hari pun ( 
Mutawaliyat ) maka Alloh Akan memberikan Kekayaan yang sempurna padanya, ALMALIKU 
merupakan Dzikirnya para wali Ghauts. 

( AS-SALAMU ) merupakan Dzikir para Aulia barang siapa yang mendawamkan membaca 
ASSALAMU 131 x setiap Ba’da Sholat Fardu selama beberapa tahun Maka Alloh akan senantiasa 
menjawab do’a-do’anya pada semua permintaannya, dan Alloh akan senantiasa menjaganya dari 
perbuatan Ma’siat, ASSALAMU merupakan Dzikirnya para RIZALULLOH yang berjumlah 360 
orang yang menyamai jumlahnya hari dalam 1 tahun. 

( AL-MU’MINU ) Barang siapa yang menulisnya secara angka ( Wifiq Angka) pada saat bulan 
jatuh pada Zodiac MIZAN ( Libra 24 sept -23 okt ) pada Kopiahnya kemudian di pakainya kopiah 
tsb, maka tiap orang yang bersentuhan denganya akan senantiasa mencintainya, ALMU’MINU 
sangat cocok untuk melunakkan hati antara suami istri. 

( AL-MUHAYMINU ) Barang siapa yang senantiasa membaca ALMUHAYMINU 145 x setiap 
Ba’da Sholat Fardu , Maka dia akan senantiasa mendapatkan kabar berita apa-apa yang akan terjadi 
di dalam tidur ( mimpi ). 

( AL-AZIJU )Barang siapa yang senantiasa membaca AL-AZIJU 94 x setelah Sholat Shubuh, 
Maka Alloh Akan memperbanyak Rizqinya dan Alloh akan memudahkan apa-apa yang di pintanya. 
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( AL-JABBARU ) Barang siapa yang senantiasa membaca AL-JABBARU 306 x setiap usai sholat 
Fardu, Maka Alloh akan senatiasa memberikan pertolongan dan mengalahkan musuh-musuhnya, 
sehingga apabila ada seorang yang akan mendzoliminya, maka Alloh akan menghancurkannya 
dalam sekejap mata. 



( AL-MUTAKABBIRU ) Barang siapa yang membaca AL-MUTAKABIBRU dengan memakai 
YA NIDA ( YA MUTAKABBIRU ) 662 x pada seorang perempuan yang berzina, Maka 
perempuan tsb tidak akan berzina lagi demikian juga di bacakan terhadap orang ahli maksiat, 
karena Isim ini terdapat SIR nya pengikat. 

( AL-KHOLIQU ) Barang siapa yang membaca AL-KHOLIQU 721 x serta Ayat Al-Qur’an 
WALLOHU KHOLAQOKUM WA MA TALAMUN 1375 x pada perut seorang wanita yang 
mandul membacanya tatkala bulan berada pada Zodiac ZAWJA’ ( Gemini 22 mei- 22 juni ) ,Maka 
dengan Izin Alloh seorang anak akan membentuk di dalam Rahim wanita yang mandul Tsb dengan 
barokahnya Ayat di atas. 

( AL-BARI ) Barang siapa yang senantiasa membaca AL-BARI 213 x setiap ba’da sholat fardu, 
maka alloh akan menjadikanya penyembuh lewat tangannya, apabila ada seorang yang sakit lalu di 
usap dengan tangannya sambil membaca AL-BARI maka Alloh akan menghilangkan 
penyakitnya,begitu juga apabila tangannya di usapkan pada 2 mata yang buta, Maka Alloh akan 
mengembalikan penglihatanya. 

 

QOSAM SAYYIDINA KASFIYAIL AS 
BISMIILLAHIRROHMANIRROHIM 

ALLOHUMMA INNAKA ANTAL LADZI LAILAHA ILLA HUWAL HAYYUL QOYYUM LA 
TA’KHUDUHU SINATUN WA LA NAUM LAHU MA FIS SAMAWATI WAL ARDI 
ATTOHIRUL MUTOHHARUL MUBAROKUL QUDDUSU NURUS SAMAWATI WAL ARDI 
ALIMUL GHOIBI WAS SAHADATIL KABIRIL MUTA’ALIDZUL JALALI WAL IKROM AS 
ALUKA AN TA’MURO KASFIYAILA WA TASKHORUHU AN YUSAIDANI WA YAKUNU 
FI AMALI ………( SEBUTKAN APA YANG MENJADI HAJATNYA) LAILAHA ILLA ANTA 
AJIB YA KASFIYAILA BIHAQQI ISMILAHIL A’DZOMI (ALLOHU 3X) ALADZIMU 
(ALLOHU 3X ) AL KARIMU ( ALLOHU 3X ) BADI’US SAMAWATI WAL ARDI ( ALLOHU 
3X ) AL HAYYUL QOYYUMU ( ALLOHU 3X ) AL AHADUS SOMADU (ALLOHU 3X ) 
DZUL JALALI WAL IKROMI ILLA MA KUNTA AWNI FI HAJATI. 
 

KHASIAT YA LATIFU 
Di dalam kitab Syamsul Ma'arif Al-Qubro ( Syeikh Ahmad Ibni Ali Al- Buuny) dan Kitab 

Abwabul Faroj (Asyeikh Al-'Allamah As-Sayyid Muhammad Alwy Al-Maliki Al-Hasani) 

Di jelaskan bahwa sesungguhnya Alloh mewakilkan seorang Khodam pada Asma' Alloh 
AL-LATIFU yang bernama SAYYID BARZIILIN untuk membantu hajat2 nya orang yang 
bertawassul dengan Asma' Alloh AL-LATIFU, Khususiyyah Asma' Al-latifu mempunyai 4 
Kekhususan : 

1. Jalburr Rizqi ( Menarik Rizqi ) 
2. Li Qodoil Hajat ( Unttuk di laksanakan hajat2 ) 
3. Li Kholasil Masjun ( Membebaskan diri dari penjara ) 
4. Li Ikhfai an ainidz dzulmah ( Halimunan ) 
Tata Caranya Adalah: 
1. Sholat Sunnat Hajat 2 Roka'at 
2. Membaca Istigfar 70 x 
3. Membaca Sholawat 70 x 
4. Membaca Alam Nasyroh 70 x 
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5. Mengirim Hadiah Fatihah pada Khodamnya Sayyid Barzilin 



( HADZA HADIYYATUN ILA HADROTI SAYYID BARZILIN SAYIU LILAHI LAHUL 
ALFATIHAH 1x 
6. Membaca Asma' Alloh Al-Latifu dengan memakai YA Nida ( YA LATIFU ) 
129 x 129 = 16641 x, Tiap-tiap mendapat 129 x , Membaca Ayat Latif nya 3x 
 
Inilah Ayat Latif Yg di maksud : 
1. Ayat Jalbur Rizqi ALLOHU LATIFUN BI IBADIHI YARZUQU MAN YASA-U WAHUWAL 
QOWIYYUL 'AZIZ ( Surat ASY-SYURO ayat 19 ) 
2. Ayat Liqodoil Hajat ALA YA'LAMU MAN KHOLAQO WA HUWAL LATIFUL KHOBIRU ( Surat 
Al-Mulk ayat 14 ) 
3. Ayat Lil IKholasil Masjun INNA ROBBI LATIFUN LIMA YASA U INNAHU HUWAL LATIFUL 
KHOBIRU ( Surat Yusuf ayat 100 ) 
4. Ayat Lil Ikhfa' an ainid dzulmah LA TUDRIKUHUL ABSORU WA HUWA YUDRIKUL ABSORO 
WA HUWAL LATIFUL KHOBIRU ( Surat Al- An'am Ayat 103 ). 
 

DO'A QORSIYA ISA A.S 
Do’a Qorsiya merupakan salah satu Asmaul A’dhom yang diturunkan Alloh kepada Nabi 

Isa A.S, Adapun Khasiat serta manfaatnya tidak bisa dihitung dan di bilang,Kebanyakan para Aulia 
Alloh mendawamkan Do’a Qorsiya ini, salah satu Khasiat yang disebutkan dalam kitab Jawahirul 
Khomsi adalah “ Barang siapa yang membaca Do’a Qorsiyya tiap hari 13x selama 7 hari, maka 
Alloh akan memancarkan Ilmu-ilmu Hikmah dari dalam hatinya, berikut do’a Qorsiyya di bawah 
ini : 

QORSIYA 3X WAJALA WAMALA DAYISIYA TASWIYA SYAHWIYA SYAMUYA SYAMUSASIYA 
DAZROTO AZROTIYA AZTON ANTIYA TOWTON TOWTIYA TOWTONTIYA TUTO TIYYAN 
ISYROHIYA QODMAHIYYAN HALMAHIYYAN HALMAAHIYYAN HALMUUHIYYAN HARJUU 
IHROIL HARJAIL MAHROJAIL MAHROTOIL NAHROTOIL AHWAIL AHARNAIL AHLAIL 
AHYAIL AHWAIL NAHROJAIL A’YAIL AKWAIL MATWAIL MAKWAIL ATWAIL JAHAYTOIL 
KHOSROWAIL ROWAMANAIL ALWAIL ROWHAIL ATWAIL A’MAIL JAHAYTOIL SANJABAIL 
SANJABAJAIL MAKYAIL ZAUFAIL SAQROSAM’AIL ASYRUQIYA ASYRUQODAN ASANJABAIL 
ASYJAIL AHROIL WAGHOLAIL MANJAIL ROWHANAIL SAHNAJAIL HARKARO AHYAIL 
ISROFIL AKWAIL AKMAIL TORSUTSAIL ZARKHUTSAIL TOKHUTSAIL ZUUFAIL 
KHOMUUHU ZAR’AAIL QODQOIL TATASQOOIL SYARKASAIL TARSAIL NUUROYIL 
SAFARSAHAYIL SAFARSYIN ROHAIL MALKAIL MIKAIL UUDZAH ADZWAHWADAYAH 
MARSAIL BAKYAIL SYADQIL ATSYABAWSIL HADWAJ AMDAQOIL HAJDAWAIL MANTUTOIL 
MABTUTON MABTUTIYAH MAKHZURO YARGON TAQOROGON MASYA IDROSY AWROH 
DAROYAH TUTOIL SARTOIL MARTOIL AKAMNAHAIL MURZAWAIL SYAMKHOIL SYIKHIL 
DARDAIL JAMHAIL BATMATOMAIL SYAMHAIL MANTORIYYUN MIQTORIYYUN BARMAIL 
NAHROSAIL ZAMAIL (ANHAHIYYUN 3X) TABSAN MASISAN BASISAN MAKUUYAH 
AKWAYAH SYAHDORHAYAN SYAHTORSIYAN SYAHTORYAQIH HAHIRIYYUN QORIISYIN. 

 

RIYADHOH ISMU DZAT ALLOHU 
Ismu Dzat menurut Syeikh Al-Imam Ahmad ibni Ali Al-Buuny mempunyai tata cara 

Kholwat & Riyadhoh sebagai berikut : 
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Berkholwat selama 14 hari dengan tata cara Kholwat sebagai berikut : 



1.Berpuasa dari segala makanan yang bernyawa dan yang di keluarkan dari yg bernyawa seperti 
Telor,Madu,Susu. 
2. Uzlah atau mengasingkan diri dari manusia selama 14 hari 
3. Membaca Lafadz Jalalah ( ALLOHU ) 1000 x setiap Ba’da Sholat Fardu 
4. Membaca Surat An-Nur Ayat 35 sebanyak 50x tiap ba,da fardu setelah membaca ALLOHU 1000 
x 
5. Membaca Lafadz Jalalah ALLOHU 10000 x setiap hari diluar yang ba’da Fardu 

Maka apabila sarat Kholwat di atas dilaksanakan, di hari ke 14 anda akan melihat tempat 
anda berkholwat di penuhi berbagai macam cahaya dan anda akan melihat seseorang pada saat 
cahaya tersebut hilang, Maka kuatkanlah hati anda dan janganlah takut dan anda akan melihat di 
sekeliling tempat anda berkholwat telah di penuhi Ismu Dzat ( ALLOHU ), Sehingga anda melihat 
Ruh anda seakan-akan tenggelam di dalam lautan cahaya maka kuatkan serta tetapkan hatimu hal 
ini terjadi kira-kira 3 menit setelah itu datanglah seorang Khodam Ismu Dzat ( Sayyid Kahyalin ) 
dengan di kawal beberapa orang khodam lainnya yang memenuhi tempat anda berkholwat, 
janganlah anda takut dengan mereka, lalu Sayyid Kahyalin mengucapkan salam pada anda jawablah 
salamnya dan beradablah padanya karena dia adalah seorang yang agung yang mempunyai 
kemulian di sisi Alloh, Lalu dia memerintahkan anda untuk senantiasa membaca ALLOHU 66 x 
dan Ayat 35 dari surat An-Nur 1x setiap Ba’da Fardu, maka Sayyid Kahyalin berjanji akan 
membatu anda dengan taat pada setiap kebutuhan2 yang anda inginkan. 

Cara Lain Riyadhoh ALLOHU 
Sesunnguhnya Ismu Dzat ALLOHU merupakan Ismullohil A’dzom , Maka barang siapa 

yang membaca ALLOHU 66 x pada tengah malam dengan terlebih dahulu sholat sunat 2 roka’at 
disertai siangnya berpuasa selama 66 hari maka malaikat kahyalin A.S akan turun menemuinya, 
Malaikat Kahyalin merupakan salah seorang Malaikat yang di agungkan di Alam ARSYI yang 
menjadi pimpinan atas 66 barisan Malaikat, dan di bawah kemuliannya sayyid kahyalin mengepalai 
4 Qowaid ( kedudukan) yang di tiap-tiap 1 Qowaidnya mempunyai 66 Khodam dari golongan 
Malaikat yang akan membantu hajatnya orang yang senantiasa membaca ALLOHU, Maka barang 
siapa yang membaca ALLOHU 66x di sertai riyadhoh yang telah disebutkan di atas, sesungguhnya 
Malaikat kahyalin akan hadir di hadapannya dan bersujud kepada Alloh serta berdo’a kepada Alloh 
di dalam sujudnya dengan do’a yang agung yang cepat sekali di ijabahnya oleh Alloh inilah do’a yg 
di maksud : 

ALLOHUMMA INNI AS ALUKA YA ALLOHU YA WAHIDU YA ALLOHU YA AHADU 
YA ALLOHU YA DAIMU YA ALLOHU YA BAQIYYU YA ALLOHU YA QODIMU YA 
ALLOHU YA QODIRU YA ALLOHU YA ROBBU YA ALLOHU YA SYAKURU YA ALLOHU 
YA HAYYU YA ALLOHU YA QOYYUMU AS ALUKA BI AHADIYATIKA WA 
SOMADIYATIKA WA NA’UTI RUBUBIYATIKA ANNA ABDAN MIN ABIDIKA QOD 
SYARIKANA FIT TASBIHI WAT TAQDISI WAL AMRI AMRIKA FA IN AMARTANA BIN 
NUZULI ILAIHI FA BI IRODATIKA. 

(Sesungguhnya seorang hamba dari hamba-hambamu telah bersyarikat dengan kami di dalam 
tasbihnya,taqdisnya,dan di dalam perkara2 yang telah engkau perintahkan maka apabila engkau 
perintahkan kepada kami untuk turun menemuinya maka hanya dengan kuasamulah kami turun) 
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Maka setelah Sayyid Kahyalin berdo’a dengan do’a di atas Alloh berfirman “ Turunlah 
kalian semua wahai malaikat ( Khodam ALLOHU ) untuk segera menemuinya dan laksanakanlah 
hajat-hajatnya karena dia telah berdo’a dengan namaku yang agung, maka turunlah Sayyid 



Kahyalins dengan seluruh khodam2nya kepada pembaca Ismu dzat tsb kemudian berkata sayyid 
Kandiyas “ Hai hamba Alloh yang sholeh yang selalu membaca ALLOHU, tatkala Sayyid kahyalin 
menyebut ALLOHU keluar lah dari mulutnya bermacam-macam cahaya yang menimbulkan cahaya 
tersebut rasa Khosyah/takut kepada Alloh dan ketenangan, kemudian berkata lagi sayyid kahyalin “ 
Wahai hamba yang sholeh Alloh telah menjawab do’amu dengan Ismul A’dhom dan kami 
merupakan para Khodam Ismu Dzat ini, Apa yang anda inginkan “, Maka katakanlah padanya “ 
Aku menginginkan ketaatan kepada alloh “ Maka sayyid Kahyalin berkata “ Suci kanlah pakaianmu 
dan badanmu kemudian berpuasalah 3 hari setiap bulannya pada tanggal 13,14,15 ( bulan 
Hijriyah ), dan berbukalah dengan makanan yang halal dan bacalah Ismu Dzat ALLOHU 66 x 
ba’da sholat Fardu, jika kamu melaksanakannya tentulah kamu menjadi saudara kami” setelah itu 
Sayyid Kahyalin dan para Khoddam. 
 

ASMA' NURONIYYAH 
Di riwayatkan oleh Imam Ahmad Ali Al-Buuni di dalam kitabnya Manba’u Usulil Hikmah 

hal 230 “ Barang siapa yang senantiasa membaca Asma’ Nuroniyyah setiap hari 7 x ,Maka Alloh 
qobulkan tiap Do’anya dan di bukakan baginya Ilmu-ilmu Ghaib dan di taatkan baginya seluruh 
makhluqnya Alloh inilah Asma’ Nuroniyyah : 

AMSONIHIN ARHAMIN SALATISIN YALARIHIN SAHLALIHIN ANAA SALIIMIN 
SALAMIN BAHROSININ BAHABIHAYHIN AYRONIHIN ‘ABRONAYNIHIN ASLAMININ 
INMASININ KANHAHIIHIN QOSRONIHIN ‘ALANIHIN SULTONIHIN ‘AMSONIYYAH 
YISRONIYYAH QOHRONIYYAH NAHRONIYYAH AHLANIYYAH YAQSONIYYAH 
‘ARNANIYYAH ROMANISIN AHROMISIN A’LA KALMASIN MUTO’IN AMIN KAF HA YA 
‘AIN SHOD TOHA TO SIN MIM TO SIN YA SIN ALIF LAM MIM RO ALIF LAM RO HA 
MIM HA MIM ‘AIN SIN QOF QOF WAL QURANIL MAJID SHOD WAL QURANI DZID 
DZIKRI WAT TUURI WA KITABIN MASTURIN NUN WAL QOLAMI WA MA YASTURUN. 

RIYADHOH HIZIB SAYFI MAGRIBI 
( Kepunyaan Al-Imam Al-Qutub Hasan Asy-Sadzili R.A ) 

Hizib Sayfi Magribi merupakan Azimah Khodam Ayat HASBUNALLOHU WA NI'MAL 
WAKILU Diriwayatkan dalam kitab SIRRUL JALIL kepunyaan Syeikh Al-Qutub Hasan Asy-
Sydzili R.A 1 kitab yg hanya membahas Khasiat & Manfa'at Ayat HASBUNALLOHU WA 
NI'MAL WAKILU Hal 30 , Apabila anda menginginkan sampai pada rahasia 2 Hizib Sayfi Magribi 
maka inilah tata caranya : 

1. Berpuasa 7 hari yang di mulai pada hari Minggu  
2. Membaca tiap selesai sholat fardhu ayat 173 dari surat Ali imron ( Tidak fuul 1 ayat ) yaitu : 
HASBUNALLOHU WA NI'MAL WAKILU 1000 x dan hizib Sayfi Magribi 7 x 
3.Berbuka dengan tidak memakan makanan yg bernyawa dan apa2 yg di keluarkan dari nyawa 
seperti Telur, susu, Madu 
4. Senantiasa Menjaga wudhu 
5. Selalu membaca sholawat di waktu kosongnya 
6. tidak boleh ada keraguan dlm amlnya harus yaqin 

 54

Setelah sempurna 7 hari akan datang pada anda seorang khodam yg menyerupai seorang 
pemuda tampan dengan memakai pakaian serba hijau mengucapkan salam pada anda, Maka 
balaslah salamnya dan sibukkan lah diri anda dengan berdzikir, dengan membaca Hizib sayfi 
Magribi, Maka Khodam tersebut berkata pada anda "Apa Yang engkau inginkan ", Janganlah di 
jawab oleh anda maka khodam tersebut memberikan pada anda satu kantong yang berisi uang 1000 
dinar emas, Maka janganlah anda ambil kantong tersebut karena dapat membahayakan anda, maka 



Khodam tersebut berkata pada anda " Ambillah ini 2000 dinar Mas untukmu " Maka jangan anda 
ambil sesutupun darinya, Kemudian Khodam tersebut berkata pada anda "Maukah engkau 
memberitahuku apa yg menjadi Hajatmu ambillah ini sekehendakmu", Khodam tersebut sambil 
memberikan dinar emas yg sangat banyak, Janganlah anda sekali-kali berbicara dengannya apabila 
anda menjawabnya Maka berbahayalah bagi diri anda. 

Setiap Khodam tersebut melakukan yg sama, Anda tetap harus sibuk dengan membaca 
Hizib Sayfi Magribi sampai dada khodam tersebut menyempit maka Khodam tersebut berkata pada 
anda dengan memelas " Bebaskanlah aku karena Alloh wahai hamba alloh ambillah apa saja 
yang ada pada diriku ", Maka ucapkanlah padanya " Aku tidak akan mengambil darimu 
sesuatupun" , Maka Khodam tsb berkata " Lalu apa yang engkau kehendaki dariku ",Maka 
katakanlah padanya " Aku menginginkan darimu supaya engkau menundukkan semua 
golongan2 Jin dan 'Ifrit golongan atas maupun bawah untukku",Maka pada saat itu juga 
Khodam tersebut berkata pada anda setelah dia melaksanakan apa 2 yang anda perintahkan " 
Bebaskanlah aku ", Katakanlah padanya " Ya ", Maka Khodam tersebut akan memberikan pada 
anda sebuah cincin yang tertulis pada permatanya Surat An-Naml ayat 17 dan disekeliling 
cincinnya tertulis Surat An-Naml Ayat 30. 

Inilah Hizib Sayfi Magribi yang di maksud : 

BISMILLAHIRROHMANIRROHIMI 
WA SOLLALLOHU 'ALA SAYYIDINA WA MAULANA MUHAMMADIN WA 'ALA ALIHI WA 
SOHBIHI WA SALLAM 3 X ALLOHUMMA INNI AS ALUKA (YA ALLOHU 3X ) ( YA ROBBI 3 x ) 
( YA ROHMANU 3 X ) ( YA ROHIMU 3 X )LA TAKILNI ILA NAFSI LAMMA ANTA A'LAMU BIHI 
MINNI WAM DADNI BI ROQIQOTIN MIN ROQOIQI ISMIKAL HAFIDZIL LADZI HAFADZTA 
BIHI NIDOMAL MAUJUDATI WAK SINI BIDZ DZAR'I MIN KIFAYATIKA WA QOLLIDNI BI 
SAYFI NUSRIKA WA HIMAYATIKA WA TAWWAJNI BI TAJI 'IJJIKA WA MAHABATIKA WA 
KAROMIKA WA RODDINI BI RIDA I MINKA WA ROKIBNI MARKABAN NAJATI FIL MAHYA 
WA BA'DAL MAMATI BI HAQQI FAJASYIN TSADKHOZIN ( Bisa dibaca Fa Jim Syin Tsa Dzo 
Kho Jay ) AMDADNI BI ROQIQOTIN MIN ROQOIQI ISMIKAL QOHHARI TADFA'U BIHA ANNI 
MAN ARODANI BI SUUIN MIN JAMI'IL MU'DZIYATI WA TAWWALANI BI WILAYATIL 'IJJI 
YAKHDO'U LI BIHA KULLA JABBARIN 'ANIDIN WA SAYTONIN MARIDIN ( YA ALLOHU YA 
'AZIZU YA JABBARU 3 X ) ALLOHUMMA ALQI ALAYYA MIN ZINATIKA WA MIN 
MAHABBATIKA WA KAROMATIKA WA MIN HADROTI RUBUBIYYATIKA MA TABHARU 
BIHIL 'UQULU WA TADZILLU BIHIN NUFUSU WA TAKHDO'U LAHUR RIQOBU WA 
TARIQQU LAHUL ABSORU WA TUBADDIDU LAHUL AFKARU WA YASGHORU LAHU 
KULLA MUTAKABBIRIN JABBARIN WA YASKHORU LAHU KULLA MALIKIN QOHHARU ( YA 
ALLOHU YA MALIKU YA JABBARU 3 X ) ( YA ALLOHU YA WAHIDU YA QOHHARU 3 X ) 
ALLOHUMMA SAHHIR LI JAMI'A KHOLQIKA KAMA SAHHORTAL BAHRO LISAYYIDINA 
MUSA ALAIHIS SALAMU WA LAYYIN LI QULUBAHUM KAMA LAYANTAL HADIDA LI 
DAWUUDA ALAIHIS SALMU FA INNAHUM LA YANTIQUUNA ILLA BI IDZNIKA NAWASIHIM 
FI QOBDOTIKA WA QULUBUHUM FI YADIKA TASRIFUHA KAYFA SI'TA ( YA MUQOLLIBAL 
QULUBI 3 X ) ( YA 'ALLAMAL GHUYUBI 3 X ) ATFA'TU GODOBAHUM BI 
LAILAHAILLALOHU WASTAJLABTU MAHABBATAHUM BI SAYYIDINA WA MAULANA 
MUHAMMADIN ROSULULLOHI SOLLALLOHU ALAIHI WA SALLAM FALAMMA ROAYNAHU 
AKBARNAHU WA QOTO'NA YADIYAHUNNA WA QULNA HASA LILAHI MA HADZA 
BASYARON IN HADZA ILLA MALAKUN KARIMUN WA SOLLALLOHU 'ALA SAYYIDINA 
MUHAMMADIN WA 'ALA ALIHI WA SOHBIHI WA SALLAM WAL HAMDU LILAHI ROBBL 
'ALAMIN. 
 

ILMU SEDOT PUSAKA
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Ilmu untuk menarik Pusaka2 Jaman dahulu Yg di kuasai Oleh para 'Afarit ( Jin2 'Ifrit ), Ilmu 
ini saya ambil dari Kitab Nitajul Arwah dalam Bab Ghoroib Wa Ajaibul Jin( Perkara2 Yg 



Luarbiasa & Ajaib yg Di lakukan Golongan Jin ) Hal 173 Yg merupakan kepunyaannya Syeikh 
Abdul Wahhab Asy-Sya'roni Ad-Dimisqy, Ilmu ini sanggup mengangkat Pusaka2 Yg beryoni 
tinggi Karena pada Ilmu ini mengandung Azimah Asmaul A'dzom dalam bahasa Suryani& Ibroni 
yang di punyai oleh Sayyidina Al-Jalil Asif Bin Barkhoya/Barkhiya kepala Mentri Nabi Sulaiman 
A.S, Dengan Azimah inilah Asif Bin Barkhoya dapat memindahkan kerajaan ratu Bilqis hanya 
dalam sekejap mata sehingga namanya di abadikan oleh alloh dalam Al-qur'an Surat An-Naml Ayat 
40, Walaupun tidak namanya secara langsung, tapi kebanyakan para Ulama'2 Ahli Tafsir 
menafsirkan Bahwa kalimat "ROJULUN MIN AHLIL 'ILMI" Tafsirnya lelaki tsb Adalah Asif 
Bin Barkhoya, Sebelum anda mengerjakan Amalan ini Alangkah baiknya anda Ber istikhoroh 
untuk mengetahui apakah tempat yg akan anda datangi tersebut ada Pusaka2 jaman dahulu Yg 
Beryoni Tinggi seperti Anti Cukur, Merah delima, Kol Buntet dll, agar pekerjaan anda tidak sia-sia, 
Istikhorohnya memakai Istikhoroh Kasyifah dengan cara sebagai berikut : 

1. Sholat Sunnat Hajat 2 Roka'at selesai sholat langsung sujud di dalam sujud membaca Do'a Nabi 
Yunus di bawah ini 41 x 
LAILAHA ILLA ANTA SUBHANAKA INNI KUNTU MINADZ DZOLIMIN 
2. Membaca Istigfar 70 x 
3. Membaca Sholawat 70 x 
4. Bertawassul pada Rosululloh S.A.W, Anbiya, Sahabat, Para Imam, Aulia, Guru2 serta orang tua 
kita 
5. Membaca Surat Yasin 1 x, Setiap sampai pada kalimat MUBIN bacalah YA MUBINU 102 x ( 
Lafadz Mubin di dalam Yasin ada 7 
6. Setelah selesai membaca yasin di teruskan dengan membaca Sholawat SIRRUL GHUYUB 35 x 
inilah Sholawat yg di maksud : 
ALLOHUMMA SOLLI 'ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN SOLATAN TUTLI'UNA BIHA 
MAQOSIDAL QULUBI WA TUKSYIFUNA BIHA SIRRUL GHUYUB WA 'ALA ALIHI WA 
SHOHBIHI ATIBBAIL QULUBI WA BARRIK WASALLIM 
Artinya dgn tafsir " Ya Alloh Tambahkanlah limpahan keagungan & Kemulian ( Sholawat ) kepada 
nabi Muhammad, Yg dapat memperlihatkan kepada kami dengan sholawat ini Hati2nya orang yg 
bermaqsud ( Untuk Mengetahui Maksud2 nya orang ), Dan yang dapat 
membukakan,memperlihatkan kepada kami dengan sholawat ini Rahasia Alam2 Ghaib, Begitu juga 
pada keluargannya nabi muhammad, para sahabat yang hatinya Pintar ( Ma'rifat ) Ya Alloh 
berikanlah keberkahan dan keselamatan. 
7. Sebelum tidur bacalah do'a dibawah ini : 
ALLOHUMMA BI HAQQI HADZIHIS SUROTI IN KANA HADZAL AMRU KHOIRON 
FA ARINI BAYADON AW HADROTAN WA IN KANA SYARRON FA ARINI SAWADAN 
AW HAMROTAN. 
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 Maka apabila di tempat tersebut ada Pusaka2 yg anda inginkan, anda akan melihat di dalam 
mimpi Warna Putih atau Hijau, Tapi bila di tempat tersebut tidak ada pusaka Yg anda inginkan 
maka anda akan melihat warna Merah atau hitam, istikhoroh ini sangat berguna untuk semua 
maksud2 anda apa saja, apabila anda Istiqomah mengamalkan Istikhoroh Kasyifah ini, Maka untuk 
melihat sesuatu tidak usah tidur dulu cukup pejamkan mata anda dan anda akan melihat warna2 tsb. 
setelah anda Yaqin di tempat tsb memang ada pusaka yg anda ingin kan lakukanlah tata cara di 
bawah ini : 
 
1. Berpuasa 1 hari pada hari Kamis 
2. Membaca Asma' Alloh YA WAJIDU 10000 x pada siang hari kamis 
3. Setelah berbuka Ba'da Isya datangilah tempat tersebut 
4. Membaca Ya Wajidu 10000 x di tempat tersebut tiap anda membaca Ya wajidu 1000 x bacalah 
Azimah di bawah ini 1x 
ALLOHUMMA YA WAJIDU ANTAL LADZI AWJADTA KULLA DZOHIRIN WA MAKNUNIN FI 
KHOZAINIL GHOIBI BI KULLI JALILIL QODRI WA AN SIRRIL WUJUDI FI MAKHZUNI SIRRI 
AWAMIRIKA FI IJADI KULLI SAY IN WA AMRUKA BAYNAL KAFI WAN NUNI AS ALUKA YA 



MUJIDAL ASYA I MINAL 'ADAMI ILAL WUJUDI MIN GHOYRI 'AJ ZIN AN IJADI KULLI SAY 
IN YA MUJIDU YA MAUJUDU YA HAYYU YA QOYYUMU YA DZAL JALALI WAL IKROMI BI 
HAQQI AHYAN SYAROHIYAN ADUNAYA ASBAUUTI ALI SADAYA.(Yang di cetak tebal 
pada Azimah ini merupakan Azimahnya Asif Bin barkhoya) 

Setelah anda melaksanakan Amaliah ini maka barang Pusaka yg anda inginkan akan hadir di 
depan anda dengan di dahului kilatan2 Cahaya Putih dan Biru serta harum Misk itu pertanda 
Khodam dari Asma' Alloh Al-Wajidu Sayyid Hatyaail dan Khodam dari Azimah Asif bin 
Barkhoya Sayyid Rowmayaail datang pada anda untuk menarik & Mendzohirkan Pusaka yg di 
kuasai 'Ifrit, Dalam amalaliah ini di harus kan membakar kemenyan yg tidak ditentukan jenisnya 
lebih utama membakar dupa Gaharu, Karena Gaharu merupakan Salah satu warisan Nabi Khidir 
A.S ( Nabi Khidir diperintahkan Alloh untk mewariskan Kayu Gaharu & Pohon Kopi kepada 
Syeikh A-Imam Al-Qutub Hasan Asy-syadzili karena itu Kopi & Gaharu merupakan Minuman 
& Wewangian Salafus Sholih Yg mempunyai Asror2 ). 
 

REIKI LAUTAN CAHAYA 

NURUN ‘ALA NUURIN (CAHAYA BERLAPIS-LAPIS/LAUTAN CAHAYA) DIMANAKAH 
BERADA/TEMPATNYA?DI PUNCAKNYA PUNCAK? 
LAPISAN LANGIT ADA 7 LAPIS, SEMUA GALAXI BERADA DI LANGIT PERTAMA, DI 
ATAS 7 LAPIS LANGIT MASIH ADA LAGI RUANG KEGELAPAN DAN 
KESUNYIAN/KETENANGAN DISANALAH TEMPATNYA RUH SEBELUM DILAHIRKAN 
KE DUNIA, DAN DIATASNYA LAGI ADA RUANG CAHAYA,, DST,, 
AFIRMASI/NIAT :

TAWASUL :
ILA NABI MUHAMMAD SAW, AL FATEHAH
ILA KELUARGA DAN SEGENAP KETURUNAN NABI MUHAMMAD SAW, AL 
FATEHAH
ILA SAHABAT NABI MUHAMMAD SAW
ILA UMI WA ABI, AL FATEHAH
ILA ULAMA WAROSATUL AMBIYAK, AL FATEHAH
ILA WALI QUTUB DAN WALI ABDAL DKK, AL FATEHAH
ILA HAMBA ALLOH PILIHAN ALLOH YANG DEKAT MUSTAJAB DAN DICINTAI 
ALLOH, AL FATEHAH
ILA ANAK YATIM FAKIR MISKIN DHUAFAK, AL FATEHAH
ILA HAJI MABRUR, AL FATEHAH
ILA HAFIDH QUR’AN, AL FATEHAH
ILA DERMAWAN, AL FATEHAH
ILA MURSYID KAMIL MUKAMIL, AL FATEHAH
ILA PARA DAI, AL FATEHAH
ILA PARA SYUHADAK, AL FATEHAH
DLSB

SEBELUMNYA KALAU ANDA MUSLIM KALAU SEMPAT BACALAH SYAHADAT, 
SHOLAWAT, AL FATEHAH, DI DALAM ALLOH DILUAR ALLOH DAN ALLOH WUJUD, 
KUN FAYAKUN, TAKBIR, HAUQOLAH, 

AKU NIAT TERHUBUNG DENGAN (DIMENSI/ALAM/DZAT) NURUN ‘ALA 
NUURIN DAN MENGAKSES ENERGI NURUN ‘ALA NUURIN UNTUK …(DIISI APA SAJA 
YANG PENTING BAIK MISAL MENERAPI ORANG, MEMBERKATI ALAM SEMESTA 
DLSB)…… ATAS IZIN TUHAN TERJADILAH SECARA SEMPURNA, TERIMAKASIH3X. 
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NUR ALLOH NUR MUHAMMAD NUR ADAM (KU) TERHUBUNG DENGAN NUR 
ALLOH NUR MUHAMMAD NUR ADAM (NYA) PARA MALAIKAT DI SELURUH 



SEMESTA ALAM, PARA BIDADARI DAN SELURUH PENGHUNI SORGA, PARA 
NABIYULLOH YANG MASIH HIDUP (NABI ISA AS, NABI KHIDIR AS, NABI IDRIS AS), 
PARA WALIYULLOH DI SELURUH DUNIA YANG MASIH HIDUP, PARA ULAMA 
PEWARIS NABI DI SELURUH DUNIA YANG MASIH HIDUP, PARA MUKMININ 
MUKMINAT MUKHLISIN MUHSININ MUTAWAKKILIN MUTTAQIN DI SELURUH 
DUNIA YANG MASIH HIDUP, (ATAS IZIN TUHAN) TERJADILAH SECARA SEMPURNA, 
TERIMAKASIH3X. 

BACA ASMAUL HUSNA, cari di Al Qur’an atau di poster/buku asmaul husna yang banyak di jual 
bebas, TERUTAMA ASMA ALLOH AN NUUR ATAU YA NUUR, YA WAHHAAB.

YA ALLOH YA NURUN ‘ALA NURIN, YA MUHAMMAD YA NURUN FAUQO NUURIN,
NB : WAKTU YANG PALING BAGUS MEMPRAKTEKKAN INI ADALAH SETELAH 
BERSEMBAHYANG ATAU SETELAH/KETIKA BERAMAL KEBAJIKAN, ATAU DI WAKTU 
TENGAH MALAM JAM 02 KEATAS,, 

DEMIKIAN SEMOGA BERMANFAAT BAGI KITA SEMUA, AMIN 

Sholawat Ismul A’dhom
Allohumma innii as-aluKa bismiKal a’dhomil maktuubi min nuuri waj hiKal a’lal mu-abbadid daa-
imil baaqil mukhlladi fii qolbi nabiyyiKa wa rosuliKa Muhmmad, wa as-aluKa bismiKal a’dhomil 
waahidi bi wahdatil ahadil muta’aalii ‘an wahdatil kammi wal ‘adadil muqoddasi ‘an kulli ahadin. 
Wa bi haqqi bismillahir rohmanir rohiim, =baca surat al ikhlas=,An tusholliya ‘ala muhammad 
sirri hayaatil wujuud was sababil a’dhomi likulli maujuud.sholaatan tu tsabbitu fii qolbil iimaana 
watuhaffidhunil qur-aana wa tufah himuni minhul aayaati wa taftahuli bihaa nuurol jannati wa 
nuuron na’iimi wa nuuron nadhori ila waj hiKal kariim, wa ‘ala alihi wa shohbihi wa sallim wal 
hamdu lillaahi robbil ‘aalamiin. 
 

RAJAH KALACHAKRA (MOMENT-EMPOWERMENT ) (rajah ini konon tertulis bersinar 
di dada/chakra jantung sang bathara kala, jika membaca mengamalkan ini diharapkan akan 
selamat dari kala/bencana/musibah) SETELAH MEMPEROLEH AKTIVASI MAKA AKAN 
ADA ENERGI ETHERIK BERCAHAYA YANG BERPUTAR DI DEPAN DADA, 
BERPUTAR SANGAT CEPAT, SEHINGGA MEMBIASKAN MEDAN CAHAYA PUTIH 
KE SEKITAR TUBUH, INSYA ALLOH, BISA MENJADI PERISAI DARI ENERGI 
NEGATIF,

“YA MARAJA JARAMAYA, siapa yang menyerang berbalik menjadi belas kasihan, 
YA MARANI NIRAMAYA, siapa yang datang dengan niat buruk akan malah menjauhinya, 
YA SILAPA PALASIYA, siapa yang membuat lapar berbalik memberikan makanan,
YA MIDOSA SADOMIYA, siapa yang berbuat dosa berbalik berbuat jasa,
YA DAYUDA DAYUDAYA, siapa yang memerangi berbalik menjadi damai, 
YA SIKAYA KAYASIYA, siapa yang membuat celaka berbalik membuat sehat dan sejahtera,
YA SIMAHA MAHASIYA, siapa yang membuat merusak berbalik membangun dan sayang, 
YA MIDARA DARAMIYA, siapa memaksa, berbalik memberikan keleluasaan dan kebebasan,, 
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MUDAH-MUDAHAN PENGETAHUAN TENTANG KEILMUAN DI ATAS 
BISA BERMANFAAT BAGI PENGUNJUNG SITUS, AMIN. 


