322314 - Seorang Jin Memberitakan Beberapa Hal Pada Saat Ruqyah,
Apakah Boleh Mempercayainya ?
Pertanyaan

Pada salah satu forum ruqyah salah seorang jin memberitakan kepada saya bahwa ia sedang
melihat pintu-pintu langit sedang terbuka, hal itu setelah saya membacakan ruqyah dan sesaat
setelah saya membacakan dzikir dan doa-doa, sampai ia masuk Islam dan mengumumkan
keislamannya dan nampak ada kejujuran pada dirinya. Pertanyaannya adalah apakah mungkin
bagi salah seorang jin mampu melihat pintu-pintu langit benar-benar terbuka di tengah berdoa
misalnya, atau hal itu termasuk majas (perumpamaan saja) ?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.
Jin itu di alam ghaib dari kita, kita tidak bisa mastikan terjadinya sesuatu dari keadaan mereka,
kecuali apa yang telah dikabarkan oleh wahyu kepada kita.
Wahyu telah mengabarkan bahwa Allah Ta’ala telah memberikan kepada jin kemampuan untuk
sampai ke atas yang tidak bisa dicapai oleh manusia.
Allah Ta’ala berﬁrman menceritakan keadaan mereka:
ﺎﺎﺑﻬ ﺷﺠِﺪْ ﻟَﻪنَ ﻳ اﻊﺘَﻤﺴ ﻳﻦ ﻓَﻤﻊﻤﻠﺴﺪَ ﻟﻘَﺎﻋﺎ ﻣﻨْﻬﺪُ ﻣﻨﱠﺎ ﻧَﻘْﻌﻧﱠﺎ ﻛا و، ﺎﺒﺷُﻬﺎ ﺷَﺪِﻳﺪًا وﺳﺮ ﺣﺖﯩﻠﺎ ﻣﺪْﻧَﺎﻫﺟ ﻓَﻮﺎءﻤﻨَﺎ اﻟﺴﺴﻧﱠﺎ ﻟَﻤاو
ﺪًاﺻر
9/اﻟﺠﻦ.
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“dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui (rahasia) langit, maka kami mendapatinya
penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api”. (QS. Al Jin: 9)
Dari Abu Hurairah berkata: “Sungguh Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- telah bersabda:
: ﻗَﺎﻟُﻮا ﻗُﻠُﻮ ﺑِﻬِﻢﻦِعَ ﻋذَا ﻓُﺰ ﻓَﺎ،ٍانﻔْﻮ ﺻَﻠﻠَﺔٌ ﻋﻠْﺴ ﺳﻧﱠﻪﺎ ﻛ،ﻪﻟﻘَﻮﺎﻧًﺎ ﻟﻌﺎ ﺧُﻀﻬﺘﺤﻨﺟﺔُ ﺑِﺎﺋﻼﺖِ اﻟﻤﺑﺮ ﺿ،ﺎءﻤ اﻟﺴ ﻓﺮﻣ اﻻﻪ اﻟذَا ﻗَﻀا
ﻊﻤﺴ ﻓَﻴ،ق ﻓَﻮﻪﻀﻌﺬَا ﺑ ﻫﻊﻤ اﻟﺴﺘَﺮِقﺴﻣ و،ﻊﻤ اﻟﺴﺘَﺮِقﺴﺎ ﻣﻬﻌﻤﺴ ﻓَﻴ،ﺒِﻴﺮ اﻟﻠ اﻟﻌﻮﻫ و،ﻖ اﻟﺤ:ﻠﱠﺬِي ﻗَﺎل؟ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟﻢﺑ رﺎذَا ﻗَﺎلﻣ
ﻞ ﻗَﺒﺎبﻬّكَ اﻟﺸردﺎ اﻤﺑ ﻓَﺮ،ﻦﺎﻫوِ اﻟﺮِ اﺎﺣﺎنِ اﻟﺴﺴ ﻟَﻠﺎ ﻋﻬﻴﻠْﻘ ﻳﺘﱠ ﺣ،ﺘَﻪ ﺗَﺤﻦ ﻣَﻟ اﺎ اﻵﺧَﺮﻴﻬﻠْﻘ ﻳ ﺛُﻢ،ﺘَﻪ ﺗَﺤﻦ ﻣَﻟﺎ اﻴﻬﻠْﻘﺔَ ﻓَﻴﻤﻠاﻟ
َﻠْﻚ ﺑِﺘﺪﱠقﺼ ﻓَﻴ،ﺬَاﻛﺬَا و ﻛ:ﺬَاﻛﺬَا و ﻛمﻮ ﻟَﻨَﺎ ﻳ ﻗَﺪْ ﻗَﺎلﺲﻟَﻴ ا:ﻘَﺎل ﻓَﻴ،ﺔﺬْﺑﺔَ ﻛﺎﯨﺎ ﻣﻬﻌ ﻣﺬِب ﻓَﻴ،ﻪﺪْرِﻛنْ ﻳ اﻞﺎ ﻗَﺒﻟْﻘَﺎﻫﺎ اﻤﺑر و،ﺎﻬﻴﻠْﻘنْ ﻳا
ﺎءﻤ اﻟﺴﻦ ﻣﻊﻤ ﺳ اﻟﱠﺘﺔﻤﻠاﻟ
4800) (رواه اﻟﺒﺨﺎري
“Jika Allah telah memutuskan sesuatu di langit, maka para malaikat mengepakkan sayapnya
tunduk pada ﬁrman-Nya, seakan seperti rantai di atas batu yang halus, dan jika telah dihilangkan
ketakutan pada hati mereka, mereka berkata: “Apa yang telah diﬁrmankan oleh Rabb kalian ?”,
mereka menjawab kepada yang bertanya: “Kebenaran, dan Dia-lah Yang Maha Tinggi dan Maha
Besar, lalu peristiwa tersebut didengar oleh pencuri kabar langit, dan para pencuri ini berada
bertingkat satu dengan yang lainnya, yang di atas mendengar satu kata disampaikan kepada yang
ada di bawahnya, lalu disampaikan lagi kepada yang di bawahnya, sehingga sampai pada lisannya
tukang sihir dan dukun, namun bisa jadi mereka ini terserang oleh panah api sebelum mereka
menyampaikannya, dan bisa jadi mereka sampaikan hal yang belum mereka ketahui, ia
mencampur satu berita dengan seratus kebohongan, seraya dikatakan: “Tidakkah dia telah
berkata kepada kita ini dan itu pada suatu hari ?”, maka ucapannya dibenarkan juga dengan
kalimat yang telah didengar dari langit”. (HR. Bukhori: 4800)
Hanya saja kemampuan mereka ini terbatas, meskipun setelah semua yang ada di hadits tersebut,
bisa jadi mereka tidak mampu mengetahui apa yang dekat dengan mereka di langit.
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Allah Ta’ala berﬁrman tentang Nabi Sulaiman –‘alaihis salam-:
ﺎ ﻣﺐﻮنَ اﻟْﻐَﻴﻠَﻤﻌﺎﻧُﻮا ﻳ ﻛنْ ﻟَﻮ اﻨَﺖِ اﻟْﺠِﻦﻴ ﺗَﺒﺎ ﺧَﺮ ﻓَﻠَﻤﺗَﻪﺎﻨْﺴ ﻣﻞﻛضِ ﺗَﺎرﺔُ ااﺑ د اﻪﺗﻮ ﻣَﻠ ﻋﻢﻟﱠﻬﺎ د ﻣتﻮ اﻟْﻤﻪﻠَﻴﻨَﺎ ﻋﻴﺎ ﻗَﻀﻓَﻠَﻤ
ﻬِﻴﻦﺬَابِ اﻟْﻤ اﻟْﻌﻟَﺒِﺜُﻮا ﻓ
14/ﺳﺒﺄ.
“Maka tatkala Kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada
mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah
tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang ghaib tentulah mereka
tidak tetap dalam siksa yang menghinakan”. (QS. Saba’: 14)
Kesimpulannya bahwa Allah telah mengkhususkan jin itu dengan beberapa sifat, dengan
kecepatan bergerak naik ke atas; hanya saja kita tidak diberitahukan akan batasakan kemampuan
mereka ini, maka kita tidak bisa memastikan sesuatu apa yang tidak ada di dalam wahyu.
Bukan termasuk kebenaran pada diri seseorang jika ia berkata:
“Bahwa jin itu mampu melihat pintu-pintu langit berdasarkan pada ucapan seorang jin; karena ia
tidak diketahui kebaikan, kefasikan atau kekufurannya, sosok yang tidak diketahui beritanya tidak
bisa dijadikan tumpuan, apalagi di dalam jin ada para syetan yang berlebihan dalam kebohongan,
sebagaimana di dalam hadits Abu Hurairah –radhiyallahu ‘anhu- berkata:
َﻨﱠﻚﻓَﻌر ﻪاﻟ و:ﻗُﻠْﺖ و،ﺧَﺬْﺗُﻪ ﻓَﺎﺎم اﻟﻄﱠﻌﻦﺜُﻮ ﻣﺤ ﻳﻞﻌ آتٍ ﻓَﺠﺗَﺎﻧ ﻓَﺎ،َﺎنﻀﻣ رﺎة زَﻛﻔْﻆ ﺑِﺤﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ رﻠَﻨﻛو
ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪﻮلِ اﻟﺳ رَﻟا.
ٌﺔٌ ﺷَﺪِﻳﺪَةﺎﺟ ﺣﻟ وﺎلﻴ ﻋَﻠﻋ و،ﺘَﺎجﺤ ﻣّﻧ ا:ﻗَﺎل.
ﺔَ؟ﺎرِﺣكَ اﻟﺒﻴﺮﺳ اﻞﺎ ﻓَﻌ ﻣ،َةﺮﻳﺮﺎ ﻫﺑﺎ ا ﻳ:ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِ اﻟﻨﱠﺒ ﻓَﻘَﺎل،ﺖﺤﺒﺻ ﻓَﺎ،ﻨْﻪ ﻋﺖ ﻓَﺨَﻠﱠﻴ:ﻗَﺎل
ﻧﱠﻪ اﻓْﺖﺮ ﻓَﻌﻮدﻌﻴﺳ و،َﻚﺬَﺑ ﻗَﺪْ ﻛﻧﱠﻪﺎ اﻣ ا: ﻗَﺎل،ﺒِﻴﻠَﻪ ﺳﺖ ﻓَﺨَﻠﱠﻴ،ﺘُﻪﻤﺣ ﻓَﺮ،ﺎﻴﻋ و،ًﺔً ﺷَﺪِﻳﺪَةﺎﺟﺎ ﺣَ ﺷ،ﻪ اﻟﻮلﺳﺎ ر ﻳ: ﻗُﻠْﺖ:ﻗَﺎل
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ﻮدﻌﻴ ﺳﻧﱠﻪ اﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪﻮلِ اﻟﺳلِ رﻘَﻮ ﻟ،ﻮدﻌﻴ ﺳ...
ةَ؟ﺮﻳﺮﺎ ﻫﺑﺎ اﺎلٍ ﻳثِ ﻟَﻴﻨْﺬُ ﺛَﻼ ﻣﺐ ﺗُﺨَﺎﻃﻦ ﻣﻠَﻢ ﺗَﻌ،ﺬُوب ﻛﻮﻫﺪَﻗَﻚَ و ﻗَﺪْ ﺻﻧﱠﻪﺎ اﻣ ا:ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِ اﻟﻨﱠﺒﻓَﻘَﺎل
 ﻻ:ﻗَﺎل.
ٌﻄَﺎن ذَاكَ ﺷَﻴ:ﻗَﺎل
2311 رواه اﻟﺒﺨﺎري
“Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- telah meminta saya untuk menjaga zakat Ramadhan,
lalu ada yang datang mengambil makanan lalu aku menangkapnya dan saya berkata: “Demi Allah,
aku akan melaporkan kamu kepada Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam-“.
Ia berkata: “Saya orang miskin, saya mempunyai keluarga dan saya sangat membutuhkannya”.
Saya berkata: “Saya melepaskannya dan pada pagi harinya, Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallambersabda: “Wahai Abu Hurairah, apa yang telah dilakukan oleh tawananmu tadi malam ?”.
Saya berkata: “Wahai Rasulullah, ia telah mengadukan bahwa sedang sangat membutuhkan dan
ia mempunyai tanggungan keluarga, maka saya mengasihinya dan aku melepaskannya”.
Beliau bersabda: “Ia telah membohongimu dan ia pun akan kembali”.
Saya tahu bahwa ia akan kembali berdasarkan sabda Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bahwa ia
akan kembali….
Maka Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda: “Sungguh ia telah berkata benar kepadamu
padahal ia adalah pendusta, apakah kamu tahu siapa yang berbicara kepadamu selama tiga
malam wahai Abu Hurairah ?”.
Ia berkata: “Tidak”
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Beliau bersabda: “Itulah syetan”. (HR. Bukhori: 2311)
Kesimpulan:
Bahwa ucapan seorang jin itu adalah ucapan yang tidak diketahui tidak bisa dijadikan ilmu, dan
seorang muslim itu diperintah untuk tidak mengikuti apa yang tidak menjadi sumber ilmu,
terdapat di dalam ﬁrman Allah Ta’ala:
ﻮﯩﺴ ﻣﻨْﻪﺎنَ ﻋﻚَ ﻛوﻟَﺌ اﻞ ﻛاداﻟْﻔُﻮ وﺮﺼاﻟْﺒ وﻊﻤنﱠ اﻟﺴ اﻠْﻢ ﻋ ﻟَﻚَ ﺑِﻪﺲﺎ ﻟَﻴ ﻣ ﺗَﻘْﻒو
36/اﻹﺳﺮاء.
“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan
jawabnya”. (QS. Al Isra’: 36)
Sebagaimana bagi seorang peruqyah agar tidak memperluas pembicaraan bersama seorang jin
yang merasuki tubuh manusia; karena ketidaktahuannya, tidak bisa diketahui kejujuran dan
kedustaanya , tidak memperpanjang dan memperluas komunikasi di luar yang dibutuhkan untuk
ruqyah; karena hal itu akan tambah menyakiti orang yang sedang sakit tersebut dan keluarganya.
Wallahu a’lam
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