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Pendahuluan 

Bismillahhirrahmanirrahim 

 

Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga 
tercurah kepada sebaik-baik makhluk, Muhammad bin Abdullah, dan juga 
kepada keluarga, Shahabat dan orang-orang yang mengikuti petunjuk 
beliau. 

Gangguan terbesar yang sering menimpa manusia adalah gangguan jin 
dan setan. Allah SWT dan rasul-Nya telah memperigatkan kita dengan 
sangat akan gangguan jin dan setan ini. Allah SWT berfirman, 

¨β Î) z⎯≈ sÜø‹¤±9$# ö/ä3s9 Aρ ß‰tã çνρ ä‹Ïƒ ªB$$ sù #‡ρ ß‰tã 4 $ yϑ ¯ΡÎ) (#θ ãã ô‰tƒ …çµ t/÷“ Ïm (#θ çΡθ ä3u‹Ï9 ô⎯ÏΒ 

É=≈ pt õ¾r& ÎÏè ¡¡9$# ∩∉∪     

“Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka 
anggaplah ia musuh(mu), karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu 
hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni 
neraka yang menyala-nyala.” (QS. Faathir: 6)  

Rasulullah SAW bersabda, “Setan adalah serigala bagi manusia.” 
Meskipun gangguan jin dan setan lemah namun itu adalah gangguan yang 
menghancurkan manusia, jika ia berada dalam keadan terbuka tanpa 
pelindung. 

Pelindung manusia yang dengannya Allah mencegahnya dari gangguan 
setan adalah menggunakan pelindung yang syar’i, yaitu sesuai tuntuan 
agama yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. 

Karena permasalahan ini –perlindungan dari gangguan jin dan setan- 
adalah persoalan yang sangat penting dan pertanyaan tentang hal ini tidak 
pernah berhenti, baik dari laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, 
berilmu atau tidak; maka saya tergerak untuk menulis buku yang ringkas 
ini. Dalam buku ini saya menuliskan “Perlindungan yang Sesuai Tuntunan 
Agama Berasal dari Al-Qur’an dan Sunnah”. Kami berharap semoga buku 
ini bermanfaat. Kami juga mendoakan dari jauh kepada semua orang yang 
mengambil manfaat dari buku ini.  

Semoga Allah memberi taufik dan petunjuk kepada jalan yang lurus 
kepada kita semua. 
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 Perlindungan yang Syar’i dari 
Gangguan Jin dan Setan 

1. Merealisasikan Tauhid kepada Allah dalam Rububiyyah, Uluhiyyah, 
Nama dan Sifat-sifat-Nya 

Hal ini sangat jelas dan bisa kita perhatikan. Tidak bisa diragukan 
bahwa mereka yang tauhid dan keimanannya kuat sedikit sekali atau 
jarang terkena gangguan jin dan setan, baik berupa sihir, kerasukan dan 
semacamnya. Sementara gangguan jin dan setan akan banyak kita jumpai 
pada mereka yang lemah keimanan dan tersebar kemusyrikan di 
lingkungan mereka 

2. Menghindari Kesendirian 

Sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwa setan 
adalah serigala bagi manusia. Serigala biasanya memangsa domba yang 
terpisah dari kelompoknya. Maka demikian pula halnya dengan setan, ia 
akan menggangu manusia yang jauh dari jamaah. 

Rasulullah SAW bersabda, “Tetaplah selalu berada dalam jamaah. 
Jangan sekali-kali kalian berpecah belah! Sesungguhnya setan bersama 
orang yang sendiri. Setan akan berada lebih jauh dari orang yang berdua. 
Barangsiapa yang ingin menghirup aroma surga maka tetaplah berada 
dalam jamaah.” 

3. Menjaga Shalat Jamaah 

Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada tiga orang yang berada dalam 
perkampungan atau perjalanan, kemudian mereka tidak mendirikan shalat 
jamaah, kecuali setan telah menguasai mereka. Karena itu, tetaplah berada 
dalam jamaah, sesungguhnya setan akan memangsa domba yang terpisah 
dari kelompoknya.”  

4. Selalu Memperbanyak Mengingat Allah 

Terutama setelah shalat fardhu, pada pagi dan sore hari dan ketika 
akan tidur. Allah berfirman,  

sŒuθ ós tG ó™ $# ÞΟÎγ øŠn= tæ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# öΝßγ9|¡Σ r'sù tø.ÏŒ «!$# 4 y7Í×¯≈ s9'ρ é& Ü> ÷“Ïm Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# 4 Iω r& 

¨β Î) z> ÷“ Ïm Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# æΛèε tβρçÅ£≈ sƒ ø: $# ∩⊇®∪     

“Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa 
mengingat Allah; mereka itulah golongan setan. Ketahuilah, bahwa 
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sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi.” (QS. 
Al-Mujaadilah[58]: 19) 

Diriwayatkan dari Harits al-Asyari ra. Bahwa Nabi SAW bersabda 
melalui lisan Nabi Yahya as., “Sesungguhnya Allah SWT memerintah-
kannya untuk menyampaikan kepada Bani Israil apa yang telah Allah 
wasiatkan kepada mereka. Nabi Yahya berkata, ‘Allah memerintahkan 
kalian untuk memperbanyak dzikir kepada-Nya. Hal itu seperti seorang 
laki-laki yang dikejar musuhnya. Lalu laki-laki itu mendatangi benteng 
yang kuat dan berlindung di dalamnya. Sesungguhnya seorang manusia 
lebih terjaga dari setan ketika dia sedang dalam keadaan berdzikir kepada 
Allah azza wa jalla.’” 

5. Berhenti mendengarkan musik dan lagu.  

Karena musik dan lagu-lagu adalah seruling setan yang melalaikan 
manusia dari mengingat atau dzikir kepada Allah. Musik dan lagu-lagu 
adalah “permainan” dan jimatnya Iblis. Jika kita mau memperhatikan 
keadaan orang-orang yang terkena gangguan jin, kebanyakan mereka 
tenggelam dalam kemaksiatan ini.  

6. Menghilangkan gambar-gambar dan tidak memelihara anjing di 
rumah.  

Karena gambar dan anjing mencegah malaikat masuk ke dalam rumah 
dan sebaliknya akan menarik setan dan jin masuk ke dalamnya. 

Nabi SAW bersabda, “Malaikat tidak akan menemani seseorang yang di 
rumahnya ada anjing dan lonceng.” 

Beliau juga bersabda, “Rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar 
tidak akan dimasuki malaikat.” 

7. Menghindari Bergaul dengan Teman-Teman yang Jahat 

Karena jika mereka melihat Anda berada dalam kebaikan, mereka tidak 
akan membantu Anda. Malah sebaliknya, jika mereka melihat Anda dalam 
kejahatan mereka akan mendukung Anda. Duduk bersama mereka 
merupakan kesenangan setan, karena banyaknya mereka melakukan 
maksiat dan sedikitnya mereka mengingat Allah SWT. Nabi SAW bersabda, 
“Kamu jangan berteman, kecuali dengan orang-orang yang beriman dan 
jangan biarkan orang lain makan makanannmu kecuali orang yang 
bertakwa.” 

8. Sering Mengeluarkan Sedekah, Walaupun Sedikit 

Karena sedekah atau berderma merupakan sebab utama tertolaknya 
musibah dan mencegah meninggal dalam keadaan jelek. Sebagaimana 
disabdakan oleh Rasulullah SAW, “Sesunguhnya sedekah benar-benar 
memadamkan kemarahan Tuhan dan mencegah mati dalam keadaan 
jelek.” 

9. Memperbanyak Membaca Al-Qur’an 
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Terutama surat-surat dan ayat-ayat yang bermanfaat yang ada 
kaitannya dengan pembentengan diri ini. Seperti Surat Al-Baqarah, Ali 
Imran, Al-Ikhlas, Al-Mu’awwidzatain (Surat An-Naas dan Al-Falaq), Ayat 
Kursi, dan akhir Surat Al-Baqarah. Sesungguhnya sering membaca surat-
surat dan ayat-ayat ini merupakan sebab utama tertolak dan tercegahnya 
gangguan setan dengan izin Allah. 

Diriwayatlkan dari Abu Umamah Al-Bahili ra dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Bacalah Al-Qur’an, sesungguhnya 
Al-Quran akan datang pada hari Kiamat sebagai pembawa syafaat bagi 
para pembacanya. Bacalah Az-Zahrawain, yaitu Surat Al-Baqarah dan 
Surat Ali Imran. Sesungguhnya keduanya akan datang pada hari Kiamat 
seakan-akan dua gumpalan awan atau dua kelompok burung yang 
berbaris, yang memberikan perlindungan kepada mereka yang suka 
membacanya. Bacalah Surat Al-Baqarah. Karena membacanya membawa 
berkah sedang meninggalkannya mendatangkan kesedihan, dan tukang 
sihir tidak sanggup membacanya.” 

Dalam hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah ra disebutkan, “Jika 
kamu berbaring di ranjangmu maka bacalah ayat Kursi. Selama ayat kursi 
itu kamu baca, maka Allah akan menjadikan pelindung bagimu dan setan 
tidak akan mendekatimu hingga pagi.” 

Diriwiyatkan dari Nu’man bin Basyir ra dari Nabi SAW, “Sesungguhnya 
Allah telah menulis sebuah kitab dua ribu tahun sebelum Dia menciptakan 
langit dan bumi. Dari kitab itu Allah menurunkan dua ayat sebagai 
penutup Surat Al-Baqarah. Apabila dua ayat itu dibaca selama tiga malam 
di sebuah rumah, maka rumah itu tidak akan didekati setan.” 

Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir ra, Nabi SAW bersabda, “Hai 
Uqbah, berlindunglah dengan menggunakan dua ayat itu, karena tidak ada 
yang menandingi keduanya bagi siapa yang mencari perlindungan.” 
Keduanya adalah Al-Mu’awwidzatain, yaitu Surat An-Naas dan Al-Falaq. 

10.  Mengucapkan Hasbiyallahu wa Ni’mal Wakiil (Cukuplah Allah 
menjadi Penolongku dan Allah adalah Sebaik-baik Pelindung). 
Terutama Jika Kita Sedang Menghadapi Masalah. 

Makna “Hasbiyallah” Dia-lah yang mencukupi dalam semua urusanku. 

Sedangkan “wani’mal wakiil” Dia-lah tempat bergantung semua 
perkara atau tempat menyerahkan segala urusan. 

Allah berfirman,  

t⎦⎪ Ï% ©!$# tΑ$ s% ãΝßγ s9 â¨$̈Ζ9$# ¨β Î) }¨$ ¨Ζ9$# ô‰s% (#θ ãèuΚ y_ öΝä3s9 öΝèδ öθt±÷z $$ sù öΝèδ yŠ# t“ sù 

$ YΖ≈ yϑƒ Î) (#θ ä9$ s% uρ $ uΖç6 ó¡ym ª!$# zΝ÷è ÏΡuρ ã≅‹ Å2 uθø9$# ∩⊇∠⊂∪     

"Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk 
menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka", maka 
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perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, 
‘Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-
baik Pelindung.’” (QS. Ali Imran[3]: 173) 

Diriwayatkan dari Abu Darda’ ra, Rasulullah SAW berkata,  

“Barang siapa di waktu pagi dan sore hari mengucapkan,  

  َحْسبَِي اُهللا الَِالََه إِالَّ ُهَو َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوُهَو َربُّ الَْعْرشِ الَْعِظْيم
 ‘Cukuplah Allah saja sebagai pelindungku, tiada Tuhan selain Dia, 
kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia-lah Tuhan penguasa ‘Arsy 
yang agung’ sebanyak 7 kali, maka Allah akan menghilangkan semua 
kesedihan dan meringankan bebannya.”  

11. Senantiasa Membaca Dzikir Berikut Setiap Petang 

Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa di waktu sore mengucapkan, 

أَُعْوذُ بِاللَِّه الَِّذي ُيْمِسُك , َوالَْحْمُد ِللَِّه, أَْمَسْيناَ َواَْمَسى الُْملُْك ِللَِّه
  .ِمْن َشرِّ َما َخلََق َوذََراَ َوَبَراَ, السََّماَء أَنْ َتقََع َعلَى اَألْرضِ إِالَّ بِإِذْنِِه

‘Kami masuk waktu sore dan semua kerajaan adalah milik Allah. 
Segala puji bagi Allah. Aku berlindung kepada Allah yang menahan 
langit supaya tidak jatuh menimpa bumi, kecuali dengan izin-Nya 
aku berlindung dari kejahatan makhluk yang telah diciptakan-Nya’ 
siapa saja membacanya, maka dia akan dilindungi dari gangguan 
tukang sihir, tukang tenung, setan dan orang yang iri.” 

12. Memperbanyak Istighfar 

Allah berfirman,  

àM ù=à)sù (#ρ ãÏøó tFó™ $# öΝä3−/u‘ …çµ ¯ΡÎ) šχ% x. #Y‘$¤xî ∩⊇⊃∪   È≅ Å™öãƒ u™!$ yϑ ¡¡9$# /ä3ø‹n= tæ 

#Y‘# u‘ ô‰ÏiΒ ∩⊇⊇∪   /ä.÷ŠÏ‰ôϑ ãƒ uρ 5Α≡uθ øΒ r'Î/ t⎦⎫ÏΖt/uρ ≅ yè øgs† uρ ö/ä3©9 ;M≈̈Ζy_ ≅ yèøgs† uρ ö/ä3©9 #\≈ pκ÷Ξr&   

“Maka aku katakan kepada mereka, ‘Mohonlah ampun kepada 
Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun.’ Niscaya Dia 
akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan 
membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu 
kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-
sungai.’” (QS. Nuh[71]: 10-12) 

Rasulullah SAW bersabda, “Siapa saja yang mewiridkan istighfar maka 
Allah akan melapangkan kesempitannya, menghilangkan kesedihannya dan 
memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.” 

13. Membaca Tahlil Sebanyak 10 kali Sehabis Shalat Shubuh dan Maghrib 
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Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Ghanmin ra bahwa Rasulullah 
SAW bersabda,  

“Barangsiapa sebelum pergi setelah selesai melakukan shalat 
Maghrib dan Shubuh membaca, 

, بَِيِدِه الَْخْير, لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد, الَِالََه إِالَّ اللَُه َوْحَدُه الَ َشرِْيَك لَُه
  ُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِدْيرُيْحيِ َوُيِمْيُت َو

‘Tiada Tuhan selain Allah. Tuhan yang Esa tiada sekutu bagi-Nya. 
Kepunyaan-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala pujian. Di 
tangan-Nya tergenggam segala kebaikan. Dia yang menghidupkan 
dan mematikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu’ sebanyak 
10 kali, maka setiap satu kali ucapan akan dicatat untuknya sepuluh 
kebaikan, dihapus darinya sepuluh kejahatan, dan dia akan diangkat 
derajatnya sepuluh tingkat. Kalimat itu adalah pelindung dari semua 
bencana dan pelindung dari gangguan setan. Kalimat itu juga akan 
menghapus dosa-dosa, kecuali dosa syirik. Maka orang yang 
membacanya menjadi manusia yang paling baik amalnya, kecuali 
seorang yang melebihinya, yaitu orang yang mengucapkan kalimat 
yang lebih banyak dari kalimat yang diucapkannya.” 

14. Membaca Tahlil 100 kali 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi SAW bersabda,  

“Barangsiapa membaca, 

ُيْحيِ , لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد, الَّ اللَُه َوْحَدُه الَ َشرِْيَك لَُهالَِالََه إِ
  ُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِدْيرَوُيِمْيُت َو

‘Tiada Tuhan selain Allah. Tuhan yang Esa tiada sekutu bagi-Nya. 
Kepunyaan-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala pujian. Dia 
yang menghidupkan dan mematikan dan Dia Maha Kuasa atas segala 
sesuatu’ sebanyak 100 kali dalam sehari, maka kalimat itu menyamai 
pahala membebaskan sepuluh budak, akan dicatat untuknya seratus 
kebaikan, dan dihapus darinya seratus kejahatan. Kalimat itu akan 
menjadi pelindung baginya dari gangguan setan sehari itu sampai 
sore hari dan tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa 
yang lebih baik darinya, kecuali seorang yang membaca lebih banyak 
dari jumlah itu.” 

15. Mengamalkan Dzikir Berikut di Waktu Pagi dan Sore Hari 

Diriwayatkan dari Amirul Mukminin, Utsman bin Affan ra, Nabi SAW 
bersabda,  

“Barangsiapa membaca, 
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, بِْسمِ اللَِّه الَِّذي الَ َيُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْيٌء ِفي اَألْرضِ َوالَ ِفي السََّماِء
  َوُهَو السَِّمْيُع الَْعِلْيم

‘Dengan menyebut asma Allah yang tiada sesuatu pun memberikan 
bahaya bersama nama-Nya baik di langit maupun di bumi dan Dia 
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui’ sebanyak 3 kali, maka dia 
tidak akan tertimpa bencana secara mendadak sampai pagi. Dan, 
barangsiapa yang membacanya tiga kali di waktu pagi maka tidak 
akan tertimpa musibah secara tiba-tiba sampai sore hari.” 

16. Membaca, “A’udzu Bikalimaatillahi at-Taammaati min Syarri maa 
khalaq” (Aku Berlindung dengan Kalimat Allah yang Sempurna dari 
Kejahatan Makhluk yang Telah Diciptakan) di Waktu Sore dan Ketika 
Menginap di Sebuah Rumah 

Diriwayatkan dari Khaulah binti Hakim ra, dia berkata,  

“Barangsiapa menginap di sebuah rumah lalu membaca  

  أَُعْوذُ بِكَِلَماِت اللَِّه التَّاَماِت ِمْن َشرِّ ماَ َخلََق
maka dia tidak akan terkena bahaya apa-apa sampai dia 
meninggalkan rumah itu.” 

Dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi SAW bersabda,  

“Barangsiapa ketika sore hari mengucapkan kalimat berikut tiga kali 

  أَُعْوذُ بِكَِلَماِت اللَِّه التَّاَماِت ِمْن َشرِّ ماَ َخلََق
maka dia tidak akan terkena bahaya malam itu.” 

17. Membaca Doa Keluar Rumah 

Abu Hurairah ra meriwayatkan dari Nabi SAW, “Jika seseorang keluar 
dari pintu rumahnya atau dari pintu tempat tinggalnya, maka akan ada dua 
malaikat yang mengawalnya. Jika dia membaca, “Bismillah” kedua 
malaikat itu berkata ‘Engkau mendapat petunjuk.’ Jika dia mengucapkan 
“Laa haula walaa quwwata illa billah” (tiada daya dan kekuatan, melainkan 
hanya Allah) dua malaikat itu akan berkata ‘Engkau terjaga’. Jika dia 
mengucapkan “tawakkaltu ‘alallah” (kepada Allah aku  berserah diri) dua 
malaikat itu berkata, ‘Engkau telah dicukupi’. Lalu dua malaikat itu 
menemui qarin (jin yang selalu menyertai manusia) orang itu. Dua 
malaikat itu berkata “Apa yang kalian kehendaki dari seseorang yang telah 
diberi petunjuk, dicukupi kebutuhannya dan dijaga dirinya?” 

18. Melakukan Hal Berikut Pada Malam Hari 

Menutup pintu rumah di waktu malam dan menutup wadah yang 
terbuka dengan menaruh tutup di atasnya. Jika tidak ada tutup dan hanya 
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didapatkan sepotong dahan, maka cukuplah dengan meletakkan dahan itu 
di atas wadah tersebut. Juga, mengikat tempat minum yang terbuat dari 
kulit -biasa dipakai oleh musafir padang pasir-, mematikan lampu, dan 
menyebut nama Allah setiap kali ada yang melintas. Karena setan tidak 
mampu membuka pintu yang tertutup atau wadah yang tertutup, tidak 
menyentuh lampu yang dimatikan dan tidak menaiki dinding. 

Dari Jabir ra berkata, Nabi SAW bersabda, “Tutuplah pintu, ikatlah 
tempat minuman, tutuplah bejana-bejana kalian, dan matikan lampu. 
Sesungguhnya setan tidak bisa membuka yang tertutup, tidak bisa 
melepaskan ikatan, dan tidak bisa membuka wadah yang tertutup. Dan 
sesungguhnya tikus rumah akan membakar rumah di mana mereka tinggal 
(barangkali tikus itu menarik bara api yang terpercik dari lampu yang 
dinyalakan sehingga membakar rumah penghuninya).” 

Dalam riwayat yang lain, “Tutuplah pintumu dengan menyebut nama 
Allah, sesungguhnya setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Begitu 
pula tutuplah bejana kalian dengan menyebut nama Allah, meskipun hanya 
dengan menaruh sesuatu di atasnya.” 

Diriwayatkan dari Abu Umamah ra Nabi SAW bersabda, “Tutuplah 
pintu kalian, sesungguhnya mereka -setan- tidak diizinkan untuk masuk 
kepada kalian.” 

Ibnu Abbas ra berkata, “Ada seekor tikus datang. Tikus itu menyeret 
bara api kemudian menjatuhkannya di hadapan Rasulullah SAW dan jatuh 
di atas permadani yang biasa diduduki beliau. Bara api itu menghanguskan 
permadani tersebut sebesar lingkaran keping dirham. Maka Nabi bersabda, 
‘Jika kalian tidur, matikanlah lampu-lampu kalian. Sesungguhnya setan 
akan melakukan seperti yang dilakukan tikus ini, sehingga membakar 
kalian.’” 

Ibnu Hajar berkata, “Dalam hadits ini terdapat keterangan yang 
menjelaskan sebab adanya perintah di atas, yaitu mematikan lampu; dan 
keterangan yang menjelaskan penyebab tikus menarik bara api, yaitu setan. 
Setan yang merupakan musuh manusia memanfaatkan musuh manusia 
yang lain, yaitu api. Semoga Allah dengan kemurahan-Nya melindungi kita 
dari tipu daya musuh. Sesungguhnya Dia Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 

19. Mencegah Anak-Anak Keluar Rumah Waktu Maghrib, Karena Waktu 
Itu Adalah Saat Keluarnya Setan 

Jabir ra meriwayatkan dari Nabi SAW, “Jika malam mulai turun, maka 
cegahlah anak-anak kalian keluar rumah. Sesungguhnya setan keluar pada 
saat itu.” 

Dalam riwayat lain, “Sesungguhnya jin dan setan memiliki saat-saat 
untuk keluar dan sembunyi. Jika waktu Maghrib telah usai maka 
biarkanlah anak-anak kalian bermain.” 

20. Berdoa Dengan Dzikir yang Menakjubkan Berikut, Jika Pengaruh 
Setan Menguasai Kita 
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Abdurrahman bin Hanbasyin ra meriwayatkan, “Beberapa setan 
mendatangi Nabi SAW dari arah lembah, juga ada yang turun dari gunung. 
Di antara mereka itu ada juga setan yang datang dengan membawa api 
bermaksud untuk membakar beliau. Nabi gemetar dan takut. Beliau 
melangkah mundur. Lalu datang malaikat Jibril dan berkata, “Hai 
Muhammad, ucapkanlah!” Nabi membalas, “Apa yang harus aku 
ucapkan?” Jibril berkata, “Ucapkan, 

أَُعْوذُ بِكَِلَماِت اللَِّه التَّامَّاِت الَِّتي الَ ُيَجاوُِزُهنَّ َبرٌّ َوالَ فَاجٌِر ِمْن َشرِّ ماَ 
َوِمْن َشرِّ َما َيْعُرُج , َوِمْن َشرِّ َما َيْنزِلُ ِمَن السََّماء, َخلََق َوذََراَ َوَبَراَ

َوِمْن ,  َما َيْخُرُج ِمْنَهاَوِمْن َشرِّ, َوِمْن َشرِّ َما ذََرأَ ِفْي اَألْرضِ, ِفْيَها
َيا , َوِمْن َشرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِالَّ طَارِقًا َيطُْرُق بَِخْيرٍ, َشرِّ ِفَتنِ اللَّْيلِ َوالنََّهارِ

  !َرْحَمن
“Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna yang 

tidak bisa dikalahkan oleh orang yang baik atau orang yang jahat, aku 
berlindung dari kejahatan makhluk yang telah diciptakan. Dari kejahatan 
yang turun dari langit, dari kejahatan yang naik ke langit, dari kejahatan 
yang masuk ke bumi, dari kejahatan yang keluar dari bumi dan dari 
kejahatan fitnah malam dan siang hari serta dari kejahatan pengetuk di 
malam hari, kecuali pengetuk yang membawa kebaikan. Ya Allah Tuhan 
Yang Maha Pengasih!” maka api setan itu padam dan Allah mengalahkan 
mereka semua.’” 

21. Jangan Banyak Keluar Malam 

Seorang muslim hendaknya senantiasa membaca isti’adzah 
“audzubillahi minasy syaithaanirrajiim” (aku berlindung kepada Allah dari 
godaan setan yang terkutuk) jika akan masuk masjid, akan shalat, ingin 
membaca Al-Qur’an, merasa was-was, ketika mendengar ringkikan 
keledai, gonggongan anjing dan ketika akan masuk kamar kecil/WC. 

Allah berfirman,  
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“Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta 
perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya 
seitan itu tidak ada kekuasannya atas orang-orang yang beriman dan 
bertawakkal kepada Tuhannya.” (QS. An-Nahl[16]: 98-99) 
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Haiwah bin Syuraih berkata, “Aku berjumpa dengan Uqbah bin 
Muslim. Aku berkata kepadanya, “Aku mendengar bahwa dirimu 
meriwayatkan sebuah hadits dari Abdullah bin Amru ra dari Nabi SAW 
sesungguhnya jika beliau masuk masjid, beliau membaca, “Audzubillahil 
‘adzim wa biwajhihil karim wa sulthaanihi al-qadim minasy syaithaanir 
rajiim.” (Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung, dengan wajah-
Nya yang Mulia, dan dengan kekuasaan-Nya yang Maha dahulu dari 
gangguan setan yang terkutuk). Dia bertanya, “Apakah segitu saja?” Aku 
menjawab, “Ya.” Dia berkata, “Jika seseorang mengucapkan doa di atas, 
setan akan berkata, ‘Orang ini terjaga dariku sepanjang hari.’” 

Utsman bin Abu Al-Ash ra meriwayatkan bahwa dirinya menemui Nabi 
SAW, lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan menggangguku 
dalam shalatku sehingga aku ragu-ragu dalam bacaanku.” Nabi SAW 
berkata, “Itu adalah setan yang disebut dengan panggilan Khinzab. Jika 
kamu merasakan kehadirannya maka berlindunglah darinya kepada Allah 
dan meludahlah tiga kali ke arah samping kiri.” Aku melakukannya, maka 
Allah menghilangkan rasa ragu-ragu itu dari hatiku.” 

Tentang meminta perlindungan dari gangguan setan dalam keadaan 
was-was ini, Allah berfirman,  
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“Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui.” (QS. Al-A’raaf[7]: 200) 

Abu Hurairah ra meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Jika 
kalian mendengar kokok ayam jantan, maka mintalah karunia Allah. 
Sesungguhnya ayam jantan itu sedang melihat malaikat. Namun jika kalian 
mendengar ringkikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari 
gangguan setan, sesungguhnya ia sedang melihat setan.” 

Jabir ra berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Jika kalian mendengar 
gonggongan anjing atau lengkingan suara keledai di malam hari, maka 
mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya binatang-binatang itu 
melihat apa yang tidak kalian lihat. Jangan banyak keluar jika kaki mulai 
tenang (yakni masuk malam). Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengutus 
dari makhluk-Nya apa saja yang Dia kehendaki di malam hari.” 

Anas ra berkata, “Nabi SAW jika ingin masuk kamar kecil atau jamban 
beliau mengucapkan, “Allahumma inni a’udzubika minal khubtsi wal 
khaba’its” (Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari gangguan jin laki-laki 
dan jin perempuan)” 

Zaid bin Arqam meriwayatkan dari Rasulullah SAW, “Sesungguhnya 
jamban itu dihuni oleh jin. Jika kalian masuk ke dalam jamban maka 
ucapkanlah, “A’udzubillahi minal khubtsi wal khabaaits.” (Aku berlindung 
kepada Allah dari gangguan jin laki-laki dan jin perempuan)” 
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22. Membaca Isti’adzah Sebanyak 3 Kali, Jika Bermimpi yang Tidak 
Disenangi, Kemudian Meludah ke Samping Kiri Sebanyak 3 Kali dan 
Merubah Posisi Tidur, Serta Merahasiakan Mimpi yang Dialami 

Abu Salamah ra meriwayatkan, “Semalam aku bermimpi yang 
membuatku sakit, kemudian aku menemui Abu Qatadah dan menceritakan 
hal ini kepadanya, maka dia berkata, ‘Aku juga pernah mengalami mimpi 
buruk yang membuatku sakit hingga aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, ‘Mimpi yang baik berasal dari Allah. Jika salah satu dari kalian 
bermimpi melihat hal yang disukai, maka jangan menceritakannya keculai 
kepada orang yang disenangi. Namun jika kalian bermimpi melihat sesuatu 
yang tidak disukai, maka meludahlah ke arah samping kiri sebanyak tiga 
kali, bacalah isti’adzah atau mintalah perlindungan kepada Allah dari 
kejahatan setan dan kejahatan mimpi serta rubahlah posisi tidurnya dan 
jangan menceritakan mimpi tersebut kepada orang lain, karena mimpi itu 
tidak akan mendatangkan bahaya baginya.” 

Abu Hurairah ra meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, “Mimpi itu 
ada tiga macam: Mimpi yang baik adalah kabar gembira dari Allah, mimpi 
yang berasal dari setan dan mimpi yang berasal dari hal-hal yang 
diinginkan jiwa seseorang. Jika kalian bermimpi melihat hal-hal yang 
dibenci, maka bangunlah kemudian meludahlah dan jangan 
menceritakannya kepada siapa pun.” 

23.  Bagi Perempuan Hendaknya Jangan Sering Keluar Rumah 

Karena setan akan menjadikan dirinya sebagai fitnah dan godaan bagi 
orang lain, terutama bagi laki-laki, jika dia keluar rumah. Perempuan akan 
berada jauh dari tipu daya setan ketika dia berada di dalam rumahnya. 

Allah berfirman,  
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“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu 
berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang 
dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta'atilah Allah 
dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak 
menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan 
kamu sebersih-bersihnya.” (QS. Al-Ahzaab[33]:33) 

Abdullah Ibnu Mas’ud ra meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Perempuan adalah aurat, jika dia keluar rumah maka setan 
akan menyambutnya.” 
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24. Mengucapkan “Bismillah” Ketika Masuk Rumah, Akan Makan, Ketika 
Menanggalkan Pakaian, Ketika Akan Masuk Kamar Kecil, Ketika Akan 
Melakukan Hubungan Suami Isteri dan Ketika Akan Memulai 
Mengerjakan Semua Hal yang Baik 

Abu Malik Al-Asy’ari ra meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Jika seseorang masuk rumahnya, maka hendaklah ia membaca,  

, بِْسمِ اللَِّه َولَْجَنا.  اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك َخْيَر الَْمْولَجِ َوَخْيَر الَْمْخَرجِ
  ى اللَِّه َربََّنا َتَوكَّلَْناَوَعلَ, َوبِْسمِ اللَِّه َخَرْجَنا

‘Ya Allah, kepada-Mu aku meminta kebaikan masuk rumah dan 
kebaikan keluar rumah. Dengan asma Allah kami masuk dan dengan asma 
Allah kami keluar. Kepada Allah, Tuhan kami, kami bertawakkal’ kemudian 
mengucapkan salam kepada keluarganya.” 

Dari Jabir ra sesungguhnya dia mendengar Nabi SAW bersabda, “Jika 
seseorang masuk rumah, lalu menyebut nama Allah ketika masuk dan 
ketika akan makan, maka setan akan berkata, ‘Tidak ada tidur malam dan 
makan malam bagimu.” Namun jika ia masuk rumah dan tidak menyebut 
nama Allah ketika masuk rumah, setan berkata, ‘Kalian akan tidur malam.” 
Dan jika dia tidak menyebut nama Allah ketika makan, setan berkata, 
‘Kalian akan mendapatkan tidur malam dan makan malam.” 

Aisyah ra meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, ‘Jika salah satu 
dari kalian makan, maka sebutlah nama Allah SWT. Jika ia lupa 
mengucapkan nama Allah di awal makan, maka ucapkanlah “Bismillah 
awwalahu wa aakhirahu” (dengan menyebut nama Allah di awal dan di 
akhir). 

Umayyah bin Makhsyi ra berkata, “Ada seorang laki-laki sedang makan 
dan Nabi SAW melihatnya. Orang itu tidak menyebut nama Allah hingga 
suapan terakhir. Lalu dia mengucapkan Bismillahi awwalahu wa 
aakhirahu. Maka Nabi SAW bersabda, “Senantiasa setan makan 
bersamanya hingga dia menyebut nama Allah. Ketika dia menyebut nama 
Allah, maka setan akan memuntahkan semua yang ada di perutnya.” 

Nabi SAW juga bersabda, “Setan menempati makanan yang tidak 
disebut nama Allah.” 

Ibnu Abbas ra meriwayatkan dari Nabi SAW, “Jika salah satu kalian 
mendatangi isterinya kemudian mengucapkan,  

  َوَجنِّْب الشَّْيطَانَ َما َرَزقَْتَنا, ْبَنا  الشَّْيطَانَاَللَُّهمَّ َجنِّ. بِْسمِ اللَِّه
‘Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah jauhkanlah setan dari kami 

dan jauhkan ia dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami’. Jika 
keduanya –suami isteri itu- ditetapkan mendapat anak, maka setan tidak 
dapat membahayakan anaknya.” 
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Ali ra berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Penghalang antara jin dan 
aurat Bani Adam (manusia) jika ia masuk jamban hendaknya ia 
mengucapkan, Bismillahi.’” 

Anas ra meriwayatkan dari Rasulullah SAW, “Penutup antara 
pandangan jin dan aurat Bani Adam jika ia sedang melepas pakaiannya 
adalah mengucapkan Bismillahi.’” 

Abu Hurairah ra meriwayatkan dari Nabi SAW, “Semua perkataan atau 
perbuatan yang baik, yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah 
adalah batal,” atau beliau berkata, “Tidak berguna.” 

25. Menjauhi Hal-hal yang Menyebabkan Amarah atau Emosi 

Jika seseorang marah hendaklah ia menahan emosinya dengan diam, 
kemudian membaca isti’adzah (minta perlindungan kepada Allah dari 
gangguan setan), kemudian dengan duduk jika dia sedang berdiri atau 
rebahan jika dia sedang duduk dan mengambil wudlu. 

Allah SWT berfirman,  
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 “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan 
kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan 
untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang 
menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan 
orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) 
orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. 
Ali Imran[3]: 134) 

Dari Sufyan bin Abdullah ra berkata, “Wahai Rasulullah, katakan 
padaku sebuah perkataan yang aku bisa memanfaatkannya dan merasa 
cukup dengan perkataan itu?” Beliau menjawab, “Jangan marah maka 
surga bagimu.” 

Rasulullah bersabda, “Ingatlah, sesungguhnya kemarahan adalah bara 
api dalam hati manusia. Tidakkah kalian melihat kedua matanya memerah 
dan urat-uratnya menonjol ketika marah? Siapa saja yang merasa marah 
hendaknya ia dekat ke tanah.” 

Dalam riwayat yang lain “Yang lebih baik adalah dekat ke tanah.” 

Abu Dzar ra meriwayatkan dari Rasulullah SAW, “Jika salah satu dari 
kalian marah dalam keadaan berdiri maka duduklah, jika hal itu bisa 
menghilangkan marahnya, namun jika tidak maka hendaknya dia 
berbaring.” 
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Rasulullah SAW bersabda, “Marah itu berasal dari setan dan setan 
diciptakan dari api. Sesungguhnya api bisa dipadamkan dengan air. Maka 
jika salah satu dari kalian marah, hendaknya dia segera mengambil 
wudlu.” 

Rasulullah SAW bersabda, “Jika kamu marah, maka diamlah, jika kamu 
marah, maka diamlah, jika kamu marah, maka diamlah.” 

26. Mengawali dengan Bagian Kanan Lebih Dulu dalam Segala Hal 

Dalam wudlu, mandi, menyisir rambut, bersiwak, bercukur, memakai 
pakaian, masuk masjid dan rumah dan ketika keluar dari kamar kecil, serta 
dalam menerima atau mengambil barang. 

Ummul Mukminin, Aisyah ra berkata, “Nabi SAW senang mengawali 
dengan bagian kanannya dalam memakai sandal, menyisir rambut, bersuci 
dan dalam semua urusannya.” 

Dari Abu Hurairah ra dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Jika 
kalian memakai pakaian atau berwudlu maka mulailah dengan bagian 
kanan kalian.” 

Dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW bersabda, “Hendaknya kalian makan 
dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan pula. Hendaknya 
ia juga mengambil dengan tangan kanannya dan memberi dengan tangan 
kanannya. Sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kirinya 
dan memberi serta mengambil dengan tangan kirinya.” 

27. Berada di Tempat yang Tertutup Ketika Sedang Buang Hajat 

Abu Hurairah ra meriwayatkan dari Nabi SAW, “Barangsiapa masuk 
kamar kecil atau jamban hendaklah menutupnya. Jika dia hanya 
mendapatkan gundukan pasir hendaklah ia meninggikannya sehingga ia 
tertutup. Sesungguhnya setan bermain-main dengan tempat duduk 
manusia.” 

Anas ra berkata, “Jika Nabi SAW hendak membuang hajat beliau tidak 
mengangkat bajunya hingga beliau berada dekat dengan tanah.” 

28. Jangan Suka Menyendiri 

Ibnu Umar ra meriwayatkan dari Nabi SAW, “Jika seseorang 
mengetahui apa yang terjadi dalam kesendirian seperti yang aku ketahui, 
maka tidak akan ada yang berani keluar sendiri di malam hari.” 

Abdullah Ibnu Amru ra berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘Penunggang yang berjalan di malam hari seorang diri adalah setan, dua 
orang penunggang adalah dua setan, sedangkan tiga orang maka itu adalah 
rombongan musafir.” 

29. Menghirup Air ke dalam Hidung dan Menghembuskannya Sebanyak 
Tiga Kali Ketika Bangun dari Tidur.  
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Dari Abu Hurairah ra sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “Jika kalian 
bangun dari tidur, maka hiruplah air ke dalam hidung sebanyak tiga kali. 
Sesungguhnya setan bermalam dalam rongga hidung kalian.” 

30. Tidak Membiarkan Potongan Makanan, Jika Terjatuh dari Tangan. 

Jabir ra meriwayatkan dari Nabi SAW “Sesungguhnya setan 
mendatangi kalian dalam segala hal, hingga ia mendatangi kalian ketika 
makan. Jika jatuh sisa makanan dari kalian maka ambillah dan 
bersihkanlah yang kotor kemudian makanlah dan jangan biarkan untuk 
setan.” 

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata “Dalam hadits ini terdapat 
peringatan dari gangguan setan dan peringatan bahwa setan senantiasa 
mendekati manusia dalam semua tindakannya. Maka hendaknya manusia 
waspada dan hati-hati darinya dan jangan terpengaruh oleh godaannya.” 

Penulis berkata, “Jika kotoran yang mengenai makanan itu hal yang 
najis atau beracun maka jangan diambil. Karena hal itu membahayakan 
kesehatan manusia.” 

31. Jangan Mengatakan “Seandainya” Jika Gagal Atau Tidak Mampu 
Melakukan Sesuatu 

Abu Hurairah ra meriwayatkan dari Nabi SAW, “Orang mukmin yang 
kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari orang mukmin 
yang lemah. Dalam segala hal ada kebaikan sendiri-sendiri. Carilah hal-hal 
yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan 
merasa lemah. Jika kamu tertimpa musibah jangan katakan, ‘Seandainya 
aku berbuat begini, pasti hasilnya ini dan ini.’ Namun ucapkanlah, ‘Allah 
telah menetapkan. Apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Sesungguhnya 
kata-kata “seandainya” membuka jalan bagi setan.’”  

Dalam riwayat yang lain berbunyi, “Sekali-kali jangan mengatakan 
“seandainya” sesungguhnya kata “seandainya” membuka jalan bagi setan.” 

32. Jangan Berjalan dengan Memakai Satu Sandal, Jika Salah Satu Sandal 
Putus 

Abu Hurairah ra berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Jika tali salah 
satu sandal kalian putus, maka jangan berjalan dengan hanya memakai 
satu sandal sedang kaki lainnya tanpa alas kaki. Hendaknya ia berjalan 
dengan tanpa alas kaki atau memakai keduanya.” 

33. Mengeluarkan Darah Kotor dengan Hijamah Atau Cantuk 

Terutama pada bagian tubuh yang sakit. Karena hijamah adalah cara 
terbaik untuk menghilangkan sakit itu. 

Nabi SAW bersabda, “Sebaik-baik obat yang kalian gunakan untuk 
pengobatan adalah hijamah.” 

Beliau juga bersabda, “Pada malam aku diisra’kan -diangkat ke langit- 
setiap kali aku melewati sekumpulan malaikat, niscaya mereka 
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mengatakan, ‘Wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk 
berhijamah.’” 

Rasulullah SAW juga bersabda, “Barangsiapa berhijamah pada hari ke 
tujuh belas, sembilan belas atau hari ke dua puluh satu, maka dia akan 
terhindar dari penyakit.” 

Hal itu, karena setan ikut mengalir dalam aliran darah manusia. Semua 
benda cair terpengaruh oleh gaya gravitasi bulan, yang membuat adanya 
pasang-surut. Benda cair akan mengalami goncangan yang kuat setelah 
melewati tengah bulan, terutama pada pekan ketiga dan yang paling besar 
pada hari-hari ganjil. Karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan hijamah 
pada hari-hari itu. Wallahu a’lam. 

Yang paling baik bagi orang yang akan berhijamah hendaknya ia dalam 
keadaan berpuasa. Karena orang yang tidak berpuasa, darahnya akan 
banyak berkumpul di sekitar perut sehingga sulit mengeluarkan darah 
kotor dari tubuhnya. Sedangkan orang yang berpuasa darahnya tersebar ke 
seluruh tubuh, sehingga darah yang kotor mudah dikeluarkan. 

34. Banyak Mengkonsumsi Madu 

Karena madu adalah obat yang sangat mujarab. 

Allah SWT berfirman,  

“Didalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia.” 
(QS. An-Nahl[16]: 69) 

Rasulullah SAW bersabda, “Kesembuhan itu ada pada tiga macam: 
seteguk madu, berhijamah dan pengobatan dengan kay –pengobatan 
dengan menggunakan logam yang dipanaskan- Aku mencegah umatku 
dari kay.” Mengkonsumsi madu ini dianjurkan setelah makan dan sebelum 
tidur malam hari. 

35. Menggunakan Air Zamzam 

Air zamzam adalah sebaik-baik air. Air zamzam adalah obat bagi segala 
penyakit dan sangat bemanfaat bagi yang meminumnya sesuai dengan 
yang diniatkannya. 

Rasulullah SAW bersabda, “Air zamzam sesuai dengan yang diinginkan 
oleh peminumnya.” 

36. Mempebanyak Menggunakan Wangi-wangian 

Karena malaikat menyukai aroma yang wangi dan menjauh dari bau 
yang tidak sedap. Setan sebaliknya, dia menjauh dari bau-bau yang wangi 
dan mendekati hal-hal yang kotor. 

37. Menjaga Kebersihan, Baik Pada Pakaian Atau Badan. Sering Bersiwak 
Atau Gosok Gigi.  

Karena setan tidak menyukai kebersihan malah sebaliknya menyenangi 
hal-hal yang kotor. 
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38. Menjauhi Berduaan dengan Wanita Bukan Muhrim 

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, “Tidak ada seorang laki-laki 
dan perempuan yang berduaan, maka ketiganya adalah setan.” 

39. Menahan Menguap Atau Menutup Mulup Ketika Menguap 

Abu Hurairah ra meriwayatkan dari Nabi SAW, “Menguap berasal dari 
setan. Jika kalian ingin menguap maka tahanlah semampu kalian. 
Sesungguhnya jika kalian mengucapakan “aaah” setan akan tertawa.” 

Beliau juga bersabda, “Jika salah satu kalian menguap maka tutuplah 
mulut kalian dengan tangan. Jika dia mengucapkan “aah”, “aah” maka 
setan tertawa dari dalam perut orang itu.” 

40. Seorang Muslim Hendaknya Membersihkan Hatinya dari Kebiasaan 
Menipu, Sifat Iri, Khianat dan Dengki.  

Karena penyakit-penyakit ini yang mendorong Iblis mengingkari Allah 
SWT, sehingga ia diusir dari rahmat-Nya. 

41. Jika Seorang Muslim Merasa Kesempitan Dalam Hidupnya, Takut Atau 
Gelisah dalam Tidurnya Hendaklah Ia Membaca Do’a yang Diajarkan 
Rasulullah SAW, 

أَُعْوذُ بِكَِلَماِت اللَِّه التَّامَّاِت ِمْن غََضبِِه َوِعقَابِِه َوَشرِّ ِعَباِدِه َوِمْن 
  .نََهَمَزاِت الشََّياِطْينِ َوأَنْ َيْحُضُرْو

‘Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari 
amarah, siksa dan kejahatan hamba-hamba-Nya dan dari bisikan-bisikan 
setan serta kehadirannya’. Maka insya Allah yang dideritanya akan hilang. 

Saudara dan saudariku yang aku cintai! Inilah yang bisa aku 
persembahkan kepada Anda sekalian. Sekumpulan pelindung diri yang 
diajarkan oleh Nabi SAW dan cara-cara untuk melindungi diri dari 
gangguan jin dan setan. Tidak ada lagi yang tersisa hanya tinggal 
pengamalan dan menghadap kepada Allah dengan doa tulus semoga 
menerima amal ini. 

Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita 
Muhammad SAW keluarga dan shahabat beliau. Amin 


